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د. ب�شري مو�شى نافع:

بريبك،  بكلية  �صالمية  �الإ و�لدر��صات  �صالمي  �الإ �لتاريخ  يف  حما�رش 

و�لعربية  جنليزية  باالإ �لدر��صات  من  �لعديد  ن�رش  وقد  لندن.  جامعة 

�صالم  �الإ وحول  �لفل�صطينية،  و�لق�صية  �لعربية  �لقومية  تاريخ  حول 

كاديية،  �صالم، يف عدد من �لدوريات �الأ �ملعا�رش و�لتاريخ �لفكري لالإ

ن�صان، قر�ء�ت �صيا�صية، �الجتهاد، مر��صد، مبا يف ذلك: �ملنتقى، �الإ

The Arab Review, Islamic Studies, The Muslim World, 

Journal of Islamic Studies, Middle East Affairs Journal, The 

Arab Studies Quarterly, International Journal of Middle East 

Studies, Die Welt de Islams, Islamic Law and Society, Journal 

of Qur’anic Studies.

و�لعر�ق:  �لفل�صطينية؛  و�لق�صية  و�ل�صهيونية  مبيالية  �الإ له:  و�صدر 

�صياقات �لوحدة و�النق�صام؛

Arabism, Islamism and the Palestine Question: 1908-1941; 

The Rise and Decline of the Arab-Islamic Reform Movement; 

Islamic Thought in the Twentieth Century: Thematic Studies 

(co-editor).

د. حم�شن حممد �شالح:

�لزيتونة  �لعام ملركز  �لفل�صطينية، و�ملدير  �لدر��صات  �أ�صتاذ م�صارك يف 

�لتقرير  �إ�صد�ر  على  �لعام  و�مل�رشف  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات 

و�حل�صارة  �لتاريخ  ق�صم  رئي�ص  �ل�صنوي،  �لفل�صطيني  �ال�صرت�تيجي 

ملركز  �لتنفيذي  و�ملدير  �صابقاً،  مباليزيا  �لعاملية  �صالمية  �الإ �جلامعة  يف 

ول بجائزة بيت �ملقد�ص  ان �صابقاً. �لفائز �الأ و�صط بَعمَّ در��صات �ل�رشق �الأ

ببيطانيا  �صالمية  �الإ �لبحوث  �أكاديية  من  �ل�صبان  �مل�صلمني  للعلماء 

�صالمية �لعاملية  �صنة 1997، وجائزة �المتياز يف �لتدري�ص من �جلامعة �الإ

يف  �صالمي  �الإ �لتيار  �أهمها:  كتب  عدة  له  �صدرت   .2002 �صنة  مباليزيا 

فل�صطني 1917-1948، �لطريق �إىل �لقد�ص، و�لقو�ت �لع�صكرية و�ل�رشطة 

ول:  الف�شل االأ

الو�شع الفل�شطيني 

الداخلي: �شنة 

التغيري واحل�شار 

املشاركون يف كتابة التقرير

الف�شل الثاين:  

�شرائيلي  امل�شهد االإ

الفل�شطيني: �شنة 

االرتباك وخلط 

وراق االأ
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الفل�سطينية،  الق�سية  يف  منهجية  ودرا�سات   ،1939-1917 فل�سطني  يف 

يف  ربعون  الأ واحلقائق  وتطوراتها،  خلفياتها  الفل�سطينية:  والق�سية 

الق�سية الفل�سطينية. ن�رشت له الكثري من الدرا�سات املحّكمة واملقالت، 

و�سارك يف ع�رشات املوؤمترات املحلية والدولية.

اأ.د. ح�سن ال�سيد نافعة:

اأ�ستاذ دكتور ورئي�س ق�سم العلوم ال�سيا�سية يف جامعة القاهرة، م�رشي، 

حا�سل على الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة ال�سوربون. حائز 

على جائزة الدولة الت�سجيعية يف جمال العلوم الجتماعية �سنة 2004، 

1997. عمل  ال�سيا�سية �سنة  العلوم  الت�سجيعية يف  الدولة  وعلى جائزة 

اأ�ستاذاً زائراً يف جامعات كاليفورنيا ومرييالند وكولومبيا يف الوليات 

على للثقافة يف م�رش،  املتحدة. ع�سو جلنة العلوم ال�سيا�سية باملجل�س الأ

لل�سوؤون اخلارجية.  امل�رشي  املجل�س  اإدارة  وع�سو منتخب يف جمل�س 

ُن�رشت له الكثري من الكتب والدرا�سات واملقالت. ومن كتبه املن�سورة: 

مم املتحدة،  وروبي والدرو�س امل�ستفادة عربياً، واإ�سالح الأ الحتاد الأ

ومعجم النظم ال�سيا�سية الليربالية يف اأوروبا الغربية واأمريكا ال�سمالية، 

�رشائيلي، والعرب واليون�سكو. وم�رش وال�رشاع العربي - الإ

�أ.د. �أحمد �سعيد نوفل:

ردن.  يعمل حالياً اأ�ستاذاً يف ق�سم العلوم ال�سيا�سية بجامعة الريموك يف الأ

ال�سـوربون  جامعة  من  الدولية  ال�سيا�سة  يف  دكتوراه  على  حا�سل 

الفرن�سية، وعلى دكتوراه العلوم ال�سيا�سية من جامعة القاهرة. �سبق 

ديكارت  رينيه  وجامعة  ردين،  الأ الدبلوما�سي  املعهد  يف  التدري�س  له 

وجامعة  بكندا،  تورنتو  وجامعة  بفرن�سا،  فر�ساي  وجامعة  بباري�س، 

الكويت. كتب و�سارك يف كتابة العديد من الكتب، كما ُن�رشت له الكثري 

من الدرا�سات، مثل: م�ساكل تدري�س الق�سية الفل�سطينية يف اجلامعات 

واحلل  وم�رش  املعا�رشة،  والتحديات  العربي  والوطن  العربية، 

ال�سيا�سي واآثاره، وتاأثري خريطة الطريق واجلدار الفا�سل على الت�سوية 

ومنط  �رشائيلي،  الإ املنظور  من  القد�س  ق�سية  وم�ستقبل  ال�سيا�سية، 

واجتاهات  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  لدى  الدميقراطية  التحولت 

مع   الت�سوية  اتفاقيات  �سوء  على  الفل�سطينية   - ردنية  الأ العالقات 

اإ�رشائيل.

الف�سل الثالث: 

�سرائيلية  احلرب االإ

ه ولبنان  �سد حزب اللَّ

الف�سل الرابع: 

الق�سية الفل�سطينية 

والعامل العربي
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ح�شن: اأ.د. عبد اهلل الأ

يف  و�حل�صارة  �لتاريخ  ق�صم  يف  و�ملعا�رش  �حلديث  �لتاريخ  �أ�صتاذ 

�صالمية �لعاملية مباليزيا، بنجالدي�صي/ باك�صتاين، حا�صل  �جلامعة �الإ

 ،1985 على �لدكتور�ه من جامعة ميت�صيجان يف �لواليات �ملتحدة �صنة 

�ملقاالت  من  �لكثري  له  ن�رشت  �صالمي.  �الإ �ملوؤمتر  منظمة  حول  وكانت 

مهتٌم  وهو  �صالمي،  �الإ �ملوؤمتر  منظمة  حول  ترتكز  وهي  و�لدر��صات، 

�أي�صاً بال�صوؤون �لباك�صتانية.

د. حممد نور الدين:

يف  ن�صانية  �الإ و�لعلوم  د�ب  �الآ كلية  يف  �لرتكية  و�للغة  �لتاريخ  �أ�صتاذ 

�جلامعة �للبنانية، لبناين، باحث متخ�ص�ص يف �ل�صوؤون �لرتكية. نمُ�رشت 

له عدة در��صات وكتب وخ�صو�صاً حول تركيا، ومنها: تركيا يف �لزمن 

تركيا،  يف  �صالمية  �الإ �حلركات  �إىل  مدخل  وعمامة:  وقبعة  �ملتحول، 

وتركيا �جلمهورية �حلائرة، وحجاب وحر�ب: �لكمالية و�أزمات �لهوية 

يف تركيا.

د. طالل عرتي�شي:

�جلامعة  يف  �الجتماعي  �لنف�ص  وعلم  �لرتبوي  �الجتماع  علم  �أ�صتاذ 

جامعة  من  �الجتماع  يف  �لدكتور�ه  على  حا�صل  لبناين،  �للبنانية، 

�ل�صوربون بباري�ص، مدير معهد �لعلوم �الجتماعية يف �جلامعة �للبنانية، 

مدير عام مركز �لدر��صات �ال�صرت�تيجية و�لبحوث و�لتوثيق - بريوت 

ير�ين. �صدرت له �لكثري  �صابقاً، من �ملطلعني و�ملتخ�ص�صني يف �ل�صاأن �الإ

من �لكتب و�لدر��صات و�ملقاالت. ومن كتبه: �لبعثات �لي�صوعية ومهمة 

مو�جهة  يف  �صالمية  �الإ و�حلركات  لبنان،  يف  �ل�صيا�صية  �لنخبة  �إعد�د 

يف  �صالح  و�الإ �ل�صيادة  جدل  رجال:  بال  دولة  �آخرين(،  )مع  �لت�صوية 

�لد�خلية  حتوالتها  يف  �إير�ن  �ل�صعبة:  و�جلمهورية  و�صط،  �الأ �ل�رشق 

قليمية. و�صيا�صاتها �الإ

الف�شل اخلام�س:

الق�شية الفل�شطينية 

�شالمي والعامل االإ

متر  [ منظمة املوؤ

�شالمي االإ

[ باك�شتان

يران [ اإ

[ تركيا

امل�شاركون يف كتابة التقرير
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اأ.د. وليد عبد احلي:

حا�صل  ردن،  �الأ يف  �لريموك  بجامعة  �ل�صيا�صية  �لعلوم  ق�صم  يف  �أ�صتاذ 

على درجة �لدكتور�ه يف �لعلوم �ل�صيا�صية من جامعة �لقاهرة. عمل يف 

عدد من �جلامعات �لعربية، و�صغل من�صب رئي�ص ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية 

�لبحوث  ل�صوؤون  م�صت�صار�ً  يعمل  كما  ردن،  باالأ �لريموك  جامعة  يف 

ردن. ن�رش 15 كتاباً، يرتكز  عالم يف �الأ على لالإ و�لدر��صات يف �ملجل�ص �الأ

و�لتطبيقية،  �لنظرية  �لناحيتني  من  �مل�صتقبلية  �لدر��صات  يف  معظمها 

و�لدر��صات  �لدولية،  �لعالقات  يف  �مل�صتقبلية  �لدر��صات  �أبرزها:  ومن 

�مل�صتقبلية يف �لعلوم �ل�صيا�صية، وحتول �مل�صلمات يف نظريات �لعالقات 

�لدولية “در��صة م�صتقبلية”، ومناهج �لدر��صات �مل�صتقبلية وتطبيقاتها 

�لدويل  �لقوى  �صلم  على  لل�صني  �مل�صتقبلية  و�ملكانة  �لعربي،  �لوطن  يف 

�للغة  من  و�لدر��صات  �لكتب  من  عدد  برتجمة  قام  كما   .2010-1978

جنليزية، ون�رش �أكرث من 50 بحثاً يف �ملجالت �لعلمية �ملحكمة. �الإ

اأ.د. اإبراهيم ح�شن اأبو جابر:

مدير مركز �لدر��صات �ملعا�رشة يف �أّم �لفحم. ح�صل على �لدكتور�ه من 

جامعة غوته بفر�نكفورت عام 1990، عمل ملدة �أربع �صنو�ت يف جامعة 

بن جوريون، ثم يف كلية �لدعوة يف �أّم �لفحم. يعمل �أي�صاً مر�صد�ً يف فرع 

جامعة ديربي يف �لبالد. �أ�صدر �لعديد من �لكتب و�لبحوث و�لدر��صات 

منها: �لقد�ص يف د�ئرة �حلدث، ومو�صوعة جرح �لنكبة، و�نتفا�صة �لقد�ص 

ق�صى، و�جلد�ر �لفا�صل، وخطة خارطة �لطريق، وم�صتقبل �لقد�ص  و�الأ

وخطة  و�حلا�رش،  �ملا�صي  قا�صم  وكفر  �لتهويد،  من  �إنقاذها  بل  و�صمُ

�النف�صال عن غزة، و�لبطالة يف �ملجتمع �لعربي يف �لبالد.

اأ. عبد اهلل عبد العزيز جّنار:

�ملركزي  �جلهاز  يف  للتعد�د�ت  �لعامة  د�رة  �الإ عام  مدير  باأعمال  قائم 

ح�صاء �لفل�صطيني يف ر�م �هلل بفل�صطني، وهو يعمل يف هذ� �جلهاز منذ  لالإ

�صنة 1995. عمل مدير�ً فنياً ونائباً للمدير �لتنفيذي للتعد�د �لعام لل�صكان 

ماج�صتري  �صهادتي  على  حا�صل   .1997 �صنة  و�ملن�صاآت  و�مل�صاكن 

من  ح�صاء  و�الإ �القت�صاد  يف  خرى  و�الأ �ل�صكانية  �لدر��صات  يف  �إحد�ها 

ندل�ص بعّمان،  ردنية. عمل �صابقاً حما�رش�ً متفرغاً يف كلية �الأ �جلامعة �الأ

الف�شل ال�شاد�س: 

الق�شية الفل�شطينية 

والو�شع الدويل

الف�شل ال�شابع: 

ر�س واملقد�شات االأ

الف�شل الثامن: 

�شرات ال�شكانية  املوؤ

الفل�شطينية



من  �لعديد  �إعد�د  يف  �صارك  بريزيت.  جامعة  يف  متفرغ  غري  وحما�رش�ً 

قليمية  �ملو�د �لتعليمية و�لتدريبية، كما �صارك يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت �الإ

و�لدولية.

د. اأحمد م�شعل:

)فرع  �ملفتوحة  �لعربية  �جلامعة  مدير  وم�صاعد  �القت�صاد،  �أ�صتاذ 

يف  �إلينوي  جامعة  من  �القت�صاد  يف  �لدكتور�ه  على  ح�صل  ردن(.  �الأ

�لواليات �ملتحدة، متخ�ص�ص يف �لتحليل �القت�صادي. عمل �صابقاً مدير�ً 

وقائماً  ردن،  �الأ يف  �لزيتونة  بجامعة  و�لتدريب  �ال�صت�صار�ت  ملركز 

بعّمان،  �لعربي  �لبنك  �ملايل يف  و�لتخطيط  بحاث  �الأ د�ئرة  باأعمال مدير 

يف  �لنقدية  و�ل�صيا�صات  بحاث  �الأ لد�ئرة  ومدير�ً  �قت�صادياً  وم�صت�صار�ً 

�صلطة �لنقد �لفل�صطينية.

الف�شل التا�شع:

الو�شع االقت�شادي 

يف ال�شفة الغربية 

وقطاع غزة

17

امل�شاركون يف كتابة التقرير





19

مقدمة التقرير
هذ� هو �لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني �ل�صنوي �لثاين �لذي ي�صدره مركز �لزيتونة. ونحن 

ول، كما ن�صكر لكافة �لزمالء و�لكتَّاب ثنائهم وتعليقاتهم  نحمد �هلل على �لنجاح �لذي لقيه �لتقرير �الأ

ومالحظاتهم، و�لتي حر�صنا على �ال�صتفادة منها يف هذ� �لتقرير.

�رش�ئيلي، و�لعدو�ن  و�صاع �لفل�صطينية �لد�خلية، و�مل�صهد �الإ يعالج �لتقرير بالر�صد و�لتحليل �الأ

ن�صان، وم�صار �لت�صوية؛ كما يناق�ص �ملوؤ�رش�ت �ل�صكانية �لفل�صطينية،  ر�ص و�الإ �ل�صهيوين على �الأ

�صالمية  و�صاع �القت�صادية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. ويمُغّطي �لتقرير �ملو�قف �لعربية و�الإ و�الأ

ر�ص و�ملقد�صات،  و�لدولية من �لق�صية �لفل�صطينية. وقد �أفرد يف هذه �ل�صنة ف�صالً جديد�ً حول �الأ

�رش�ئيلي على حزب �هلل ولبنان. كما �أفرد ف�صالً خا�صاً عن �لعدو�ن �الإ

�صارك يف كتابة �لتقرير ل�صنة 2006 نخبة من �أحد ع�رش خبري�ً، من �أبرز �لباحثني و�ملتخ�ص�صني 

يف �ل�صاأن �لفل�صطيني. ومتت �ال�صتفادة من مالحظات �أ�صاتذتنا �لكبار م�صت�صاري �لتقرير. ثم قام 

و�إ�صافة  �لنهائي،  �صكلها  يف  وجتهيزها  �لف�صول  بتحرير  �ملركز  باحثي  من  فريق  يعاونه  �ملحرر 

�لر�صوم �لبيانية و�ل�صور �لتو�صيحية.

نف�صه  ي�صغل  ال  وهو   ،2006 �صنة  خالل  حد�ث  لالأ �لرئي�صي  �مل�صار  ير�صد  �أن  �لتقرير  يحاول 

�لكلية  �لتي تر�صم �ل�صور  بالتفا�صيل، ولكنه ي�صعى لتقدمي �صورة متو�زنة جتمع بني �ملعلومات 

حد�ث، وتربط بينها، وحتاول حتديد �جتاهاتها.  لل�صنة، وبني �لتحليل و�لروؤى �لتي تلتقط حركة �الأ

�ملو�صوعية  �لكتابة  ناحية  من  وخ�صو�صاً  �لعلمي،  �لبحث  مو��صفات  بالتز�م  �لتقرير  �هتم  وقد 

كاديي. وبالطبع، فنحن ندرك ح�صا�صية عدد من �ملو�صوعات �ملطروحة، و�ختالف  و�لتوثيق �الأ

و�أن  �أحد؛  جتاه  م�صبقة  مو�قف  �أية  دون  من  تب  كمُ �لتقرير  �أن  نوؤكد  لكننا  حولها؛  �لنظر  وجهات 

ق�صية  بعد�لة  �ل�صادق  و�لتز�مهم  ومو�صوعيتهم،  �لعلمية،  �أمانتهم  �صوى  حتكمهم  مل  �مل�صاركني 

فل�صطني وق�صايا �أمتهم.

رقام �لعربية،  رقام “�لز�وية” �أو �الأ �صوف يالحظ �لقارئ �أننا ��صتخدمنا ما يعرف ��صطالحاً باالأ

جنليزية. وقد ��صتخدمناها ت�صهيالً على �إخو�ننا يف �صمال �أفريقيا  رقام �مل�صتخدمة يف �للغة �الإ وهي �الأ

جنليزية �أي�صاً، عندما َيِرد  جنبية باللغة �الإ �صماء �الأ ّر�ء �لتقرير. كما حر�صنا على �أن تكتب �الأ من قمُ

وىل. ذكرها للمرة �الأ

�أن يغطي �لتقرير جميع �جلو�نب �ملتعلقة بالق�صية، مع  �إ�رش�رنا على �لدقة �لعلمية، وعلى  �إن 

رقام �ملوثقة ل�صنة 2006، جعلنا نتاأنى يف �إ�صد�ره �إىل حني توفر �ملعلومات  ح�صاء�ت و�الأ توفري �الإ

�لتي ظهر كثري منها )وخ�صو�صاً يف �جلانب �القت�صادي( يف �صهر �آذ�ر/ مار�ص 2007. ولذلك، فعلى 

“والدته” �لطبيعية كانت يف  �صد�ره بال�رشعة �ملمكنة، فاإن  �لرغم من �جلهود �حلثيثة �ملتو��صلة الإ

�أال يوؤثر ذلك  �إجنازه و�إ�صد�ره �رشط  �لت�رشيع يف  �لقادمة  �ل�صنة  2007. و�صنحاول يف  �أيار/ مايو 
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على �مل�صتوى و�جلودة.

�صاتذة �مل�صاركني و�مل�صت�صارين، �لذين لوال �إ�صهاماتهم �لقيمة ملا  ال بد من تقدمي جزيل �ل�صكر لالأ

خرج هذ� �لتقرير. كما ال بد من تقدمي خال�ص �ل�صكر للباحثني �مل�صاعدين يف مركز �لزيتونة، و�أخ�ص 

بالذكر و�ئل �صعد وغنى جمال �لدين و�إقبال عمي�ص ومنى حوري؛ حيث قامو� بجهود متميزة يف 

�لتعديالت  تنفيذ  ويف  وتدقيقها،  �لن�صو�ص  مر�جعة  ويف  �لد�عمة،  �لعلمية  �ملادة  توفري  يف  �مل�صاعدة 

�ملطلوبة.

�أو  �لثغر�ت  بع�ص  هناك  تكون  قد  �أنه  للم�صوؤولية،  وتقدير  تو��صع  بكل  نقرُّ  فاإننا  �صك،  وبال 

جو�نب ق�صور، لكننا نبذل جهدنا على �أن ينمو هذ� �لتقرير وين�صج من خالل تفاعالت �لباحثني 

جادة  �إ�صافة  �لتقرير  يكون  �أن  ناأمل  كما  و�نتقاد�تهم.  ومر�جعاتهم  و�ملهتمني  و�ملتخ�ص�صني 

لكل  بعد عام. و�ل�صدر مفتوح  �الرتقاء مب�صتو�ه عاماً  يتم  و�أن  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  يف ميد�ن 

مالحظة ونقد بناء.

واهلل املوفق،

             

                                          املحرر 

                                   د. حم�شن حممد �شالح
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الوضع الفلسطيني الداخيل: 
سنة التغيري واحلصار

�النتخابات نتائج  مبفاجاأة  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �ل�صعيد  على   2006 عام  �فتتح 

�ملجل�ص  مقاعد  �أكرثية  “حما�ص”  �صالمية  �الإ �ملقاومة  حركة  �أعطت  �لتي  �لبملانية، 

�صناديق  �رشعية  هي  �إ�صافية،  �رشعية  ذلك،  خالل  من  �ملقاومة  و�أعطت  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي 

�النتخاب. و�نتهى �لعام وقد و�صلت �لعالقة بني موؤ�ص�صتي �لرئا�صة ورئا�صة �لوزر�ء وبني حما�ص 

مور د�ئماً، �رتبط �لو�صع �لفل�صطيني  و�أجنحة معينة يف فتح �إىل حافة �النفجار �ل�صامل. وكما هي �الأ

هذ�  كان  �لدويل.  وبالو�صع  قليمية،  �الإ وبالتد�فعات  �لعربي،  �لو�صع  مبتغري�ت  وثيقاً  �رتباطاً 

�مل�صتمر  �رش�ئيلي  – �الإ مريكي  �الأ و�لتجاهل  �لعر�ق،  يف  �لكبري  مريكي  �الأ خفاق  �الإ �ت�صاح  عام  هو 

�لدبلوما�صية �لرو�صية،  �إىل  �لثقة  �ل�صالم، و��صتمر�ر �لتح�صن �القت�صادي �لرو�صي وعودة  لعملية 

�ملحور  عقد  �نفر�ط  بعد  �لد�خلية  �للبنانية  زمة  �الأ وترية  وت�صاعد  لبنان  يف  �رش�ئيلي  �الإ خفاق  و�الإ

مريكية  �الأ و�لتهديد�ت  �صورية،  على  �ملتز�يدة  �لغربية  �ل�صغوط  من  خلفية  وعلى  �لثالثي  �لعربي 

ير�ين. �ملتعلقة بامللف �لنووي �الإ

لقد قادت حركة فتح �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية منذ نهاية �ل�صتينيات من �لقرن �لع�رشين، كما 

�صكلت عماد منظمة �لتحرير �لفل�صطينية )م.ت.ف.( و�ل�صاحة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية. مل تكن قيادة 

�لعربي  �لدعم  ��صتدعاء  ��صتطاعت  �لوطنية بال حتديات فل�صطينية �صيا�صية، وال هي  للحركة  فتح 

حو�ل طو�ل  مبعزل عن �لتدخالت �لعربية �لر�صمية يف �ل�صاأن �لفل�صطيني؛ ولكنها ��صتمرت على كل �الأ

�أكرث من ثالثني عاماً. ولعل �لن�صف �لثاين من �ل�صبعينيات كان �ملنعطف �لهام يف ح�صم قيادة فتح 

للحركة �لوطنية. فبالرغم من �ملعار�صة �لفل�صطينية و�لعربية �لو��صعة مل�رشوع �لدولة �لفل�صطينية 

ٍ م�رشي و�صوفياتي،  يا�رش عرفات منذ ذلك �حلني بت�صميم ال يلني، وبدعم �لذي حمله  �مل�صتقلة، 

ثار �ل�صلبية �لتي تركها م�رشوع �لدولة على جممل �لق�صية، �إال �أن معار�صي عرفات  وبالرغم من �الآ

�لثمانينيات  يف  �لدولة  م�رشوع  ��صتجاب  وقد  بديل.  م�رشوع  لديهم  يكن  مل  �حلقيقة،  يف  وفتح، 

لتوجهات عربية مل تكن خافية للتحلل �لتدريجي من �مل�صوؤولية عن �لق�صية �لفل�صطينية.

يف 1993، تو�صلت فتح، با�صم منظمة �لتحرير، �إىل �تفاق �أو�صلو، �لذي بني على ثقل �النتفا�صة 

�لفل�صطينية، وعلى �ملتغري�ت �ملت�صارعة يف عامل ما بعد �حلرب �لباردة، وعلى نزعة متز�يدة يف قيادة 

و�صع. وقد برز ع�صية  فتح لتحقيق ما يكن حتقيقه وطنياً، وبغ�ّص  �لنظر عن �ملتطلبات �لعربية �الأ

�لتوقيع على �تفاق �أو�صلو َمْن ر�أى يف �التفاق، �إ�صافًة �إىل ذلك، �صعياً �صمنياً من قيادة فتح و�لقيادة 
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و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  �ل�صيا�صي  �صالمي  �الإ �ل�صعود  ظاهرة  ال�صتباق  �ل�صو�ء،  على  �رش�ئيلية،  �الإ

وىل  �صالمي خالل �النتفا�صة �لفل�صطينية �الأ و�اللتفاف عليها. ورمبا كان بروز حما�ص و�جلهاد �الإ

الً من �لقيادة �لوطنية �لفل�صطينية وقيادة �لدولة �لعبية �عتقد  هاج�صاً فعلياً للطرفني، و�لو��صح �أن كمُ

�صالمية. لكن ما �صهدته �ملرحلة بني  �أن قيام �صلطة �حلكم �لذ�تي �صيكون كفيالً با�صتيعاب �لظاهرة �الإ

تاأ�صي�ص �ل�صلطة و�نطالق �النتفا�صة �لفل�صطينية �لثانية كان كفيالً بتوفري م�صاحة �إ�صافية لتو�صع 

�صالمي. �الجتاه �الإ

بنيت �ل�صلطة، ال لتعك�ص متاماً �لهموم و�ملطامح �لوطنية �لفل�صطينية، بل كانت �أقرب �إىل جهاز 

�لنطاق.  و��صعة  ف�صاد  بوؤر  �إىل  �ل�صلطة  ووز�ر�ت  �أجهزة  حتولت  ما  و�رشعان  للتحكم؛  هائٍل  �أمني 

�أو�صلو يف �لتجلي، لتجعل من م�صار �ل�صالم عملية  �أخذت �لعيوب �لهيكلية يف �تفاق  و�صيئاً ف�صيئاً، 

بطيئة، ما كان لها �أن ت�صل �إىل نهايتها �ملرجوة، حتى من وجهة نظر من فاو�ص على �التفاق ووّقع 

على  موؤ�رش�ً   2000 �صبتمب  �أيلول/  نهاية  يف  �لثانية  �النتفا�صة  �ندالع  �عتبار  يكن  ورمبا  عليه. 

ممثليها.  �أبرز  �صالمي  �الإ �لتيار  كان  �لتي  �أو�صلو،  التفاق  و�ملعار�صة  �لناقدة  �لنظر  وجهة  �نت�صار 

قوة  باعتبارها  حما�ص  وبرزت  �صالمي،  �الإ �لتيار  و�صع  تعزز  �لثانية،  �النتفا�صة  �صنو�ت  خالل 

فل�صطينية رئي�صة، وهو �ملتغري �لذي بد� �أن �لرئي�ص �لفل�صطيني �لر�حل يا�رش عرفات �أخذه فعالً يف 

2، وبعد �أن �أ�صبحت  �العتبار. فقد تغري هو نف�صه بعد �لتجربة �لفا�صلة يف مفاو�صات كامب ديفيد 

�النتفا�صة و�ملقاومة تطرحان ��صرت�تيجية بديلة ال�صرت�تيجية �لتفاو�ص و�لتفاو�ص فقط.

2005، عّبت متغري�ت �ل�صيا�صة �لفل�صطينة �لد�خلية عن نف�صها يف نتائج �النتخابات �لبلدية  يف 

)�نظر �لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني ل�صنة 2005(. ولكن �النتخابات �لبلدية بطبيعتها �ملحلية مل 

تكن لتقدم موؤ�رش�ً حا�صماً؛ وكان ال بد بالتايل من �نتظار �النتخابات �لت�رشيعية، من ناحية، ونتائج 

عملية �إعادة بناء منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، من ناحية �أخرى. بانعقاد �النتخابات �لت�رشيعية )�لتي 

�أو�صلو ب�صكان �ل�صفة و�لقطاع(، وفوز حما�ص، دخل �لو�صع �لفل�صطيني �ل�صيا�صي  حددها �تفاق 

باأجهزة  �لتحكم  �صعيد  على  ذلك  �أكان  �صو�ء  موؤثرة،  قوة  ز�لت  ما  ففتح  �نتقالية.  مرحلة  �لد�خلي 

�ل�صلطة �أم على �ل�صعيد �ل�صعبي و�صعيد �ملقاومة، كما �أن �لو�صع �لفل�صطيني هو بطبيعته عر�صة 

قليمية و�لدولية. للتدخالت �الإ

�ملقرر، موعدها  يف  �النتخابات  عقد  يكن  مل 

�لرئي�ص  خيار  يناير،  �لثاين/  كانون   25

�النتخابات  نتائج  �صوء  ففي  حوله.  �مللتفني  �مل�صت�صارين  وجمموعة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني 

كافية  ثقة  عبا�ص  لدى  يكن  مل  حما�ص،  حلركة  �حلثيث  �ل�صيا�صي  و�ل�صعود   ،2005 �صنة  يف  �لبلدية 

�صابيع �لقليلة �ل�صابقة لالنتخابات ت�رشيحات متكررة من عبا�ص توحي  بفوز فتح. وقد �صابت �الأ

اأواًل: من االنتخابات اإىل احلكومة
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�أنه لن ي�صمح بعقد �النتخابات ما مل  �إىل  �لقد�ص، م�صري�ً  �لتاأجيل. ثم طرح عبا�ص م�صاألة  باحتمال 

�رش�ئيلية ل�صكان �لقد�ص بالت�صويت و�ختيار ممثليهم، وهو ما �أعطى �النطباع  ت�صمح �ل�صلطات �الإ

لدى �لبع�ص باأن �لرئي�ص �لفل�صطيني ياأمل فعالً يف منع �صكان �لقد�ص من �لت�صويت، يف �لوقت �لذي 

 .
1
�لفل�صطينية �حلقوق  على  و�إ�رش�ر  “�إ�رش�ئيل”،  على  لل�صغط  حماولة  �أنه  على  �آخرون  ه  َف�رشَّ

مريكية كانت ر�غبة يف عقد �النتخابات يف موعدها، مدفوعة برغبة قوية يف توكيد  د�رة �الأ ويبدو �أن �الإ

�أمريكية  �صيا�صة  ظاهرياً،  ولو  حينه،  يف  َمثَّلت  �لتي  و�صط  �الأ �ل�رشق  “دمقرطة”  �صيا�صة  جناح 

رئي�صية معلنة يف �ملنطقة. وقد �أ�صهمت نتائج بع�ص ��صتطالعات �لر�أي، �لتي �أجرتها مر�كز �أبحاث 

د�رة  ، يف تعزيز موقف �الإ
2
فل�صطينية قريبة من و��صنطن، و�أظهرت �حتمال فوز فتح يف �النتخابات

مريكية من عقد �النتخابات يف موعدها �ملقرر. و�رشعان ما �صغطت و��صنطن على �لدولة �لعبية،  �الأ

�لتي �أعلنت بالتايل �ل�صماح للفل�صطينيني من �أهايل مدينة �لقد�ص بالت�صويت. 

 جدول 1/1: منوذج لنتائج ا�شتطالع الراأي حول �شعبية فتح وحما�س 

32005/11/18-1642005/12/25-2452006/1/6-562006/1/21-20

23.4%25.1%25%19.3%حما�س

39%38.2%38.5%37.1%فتح

�لفردية  �لدو�ئر  �عتمد  خمتلط،  نظاٍم  �أ�صا�ص  على  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتخابات  قدت  عمُ

ما  ح�صدت  �لتي  حما�ص،  ملر�صحي  مريحاً  فوز�ً  �النتخابات  �أظهرت  وقد  معاً.  �لن�صبية  و�لقو�ئم 

جمموعه 74 مقعد�ً من �لدو�ئر و�لقو�ئم، بينما ح�صلت فتح على 45 مقعد�ً. وتوزعت باقي �ملقاعد 

�لبديل وقائمة فل�صطني  �ل�صعبية، و�ثنان لكل من قائمة  للم�صتقلني، وثالثة للجبهة  �أربعة  كالتايل: 

. �صكلت �لنتائج �صدمة بالغة لقيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية، وللعديد 
7
�مل�صتقلة وقائمة �لطريق �لثالث

�لعام ل�صعود  مريكية، و�أكدت �الجتاه  �الأ د�رة  وروبي، ولالإ �الأ �لعربية، ولدول �الحتاد  �لدول  من 

خري، ونهاية تفرد فتح  �صالمي طو�ل �لعقد �الأ �صالمية �ل�صيا�صية يف �ملجالني �لعربي و�الإ �لقوى �الإ

يف قيادة �ل�صاأن �لوطني �لفل�صطيني. ولكن �لرئي�ص عبا�ص ت�رشف بكيا�صة و�أعلن �أنه لن يرتدد يف 

تكليف حما�ص ت�صكيل �حلكومة �لفل�صطينية. خالل �لفرتة �لق�صرية �لتالية عقدت قيادة حما�ص يف 

قياد�ت  �أبرز  �أحد  ��صماعيل هنية،  �ختيار  �لنهاية  �أقرت يف  �لقاهرة،  �جتماعات يف  �خلارج و�لد�خل 

حما�ص يف قطاع غزة و�أكرثهم �صعبية، لرئا�صة �حلكومة. ويف 21 �صباط/ فب�ير، كلف �لرئي�صمُ عبا�ص 

هنيَة ر�صمياً بت�صكيل �حلكومة �لفل�صطينية �جلديدة.
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جدول 1/2: نتائج النتخابات الت�رسيعية الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية 

وقطاع غزة �شنة 82006

عدد املقاعدا�شم القائمة

�صالح )حما�ص( 74�لتغيري و�الإ

45حركة فتح

3�ل�صهيد �أبو علي م�صطفى

2�لبديل )�ئتالف �جلبهة �لديوقر�طية وحزب �ل�صعب وفد� وم�صتقلني(

2فل�صطني �مل�صتقلة

2�لطريق �لثالث

4�مل�صتقلون )�ملدعومون من حما�ص(

132   املجموع

و�لتنظيمات  و�لقو�ئم  فتح  ت�صم  وطنية،  وحدة  حكومة  ت�صكيل  ول  �الأ حما�ص  خيار  كان 

مريكية �لر�صمية، �ملعربة عن رف�ص و��صنطن حكومة  خرى. ولكن �لت�رشيحات �الأ �لفل�صطينية �الأ

تقودها حما�ص، �أوحت باأن �حلكومة لن تعي�ص طويالً. كما برزت، �إ�صافًة �إىل ذلك، م�صكلة موقف 

كان  فقد  �لفتحاويني،  �ل�صلطة  قياد�ت  م�صتوى  على  �أما  �لفل�صطينية.  �لتحرير  منظمة  من  حما�ص 

�لتوجه منذ حلظة �إعالن �لنتائج هو رف�ص �مل�صاركة يف حكومة وحدة وطنية تقودها حما�ص؛ بل �إن 
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. وقد 
9
�لقيادي �لفتحاوي حممد دحالن �أعلن �أنه من �لعار على فتح �مل�صاركة يف مثل هذه �حلكومة

�أكد �ل�صيد �صليم �لزعنون، ع�صو �للجنة �ملركزية يف حركة فتح ورئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، 

. �أما �جلبهة �ل�صعبية فقد �نق�صمت 
10

يف ت�رشيح له �أن جهات عربية و�أجنبية حتر�ص فتح على حما�ص

�ملعار�صة.  �لد�خل  قياد�ت  وبني  �لوحدة،  حكومة  يف  للم�صاركة  �ملوؤيد  �خلارج  قياد�ت  ر�أي  بني 

و�رشعان ما �جتهت �جلبهة نحو رف�ص �مل�صاركة، على �أر�صية رف�ص حما�ص �لتوكيد على مرجعية 

على  و�لتوكيد  و�ل�صعب،  لل�صلطة  �لوحيد  �ملرجع  هي  �ملنظمة  باأن  و�العرت�ف  �لتحرير،  منظمة 

خرى تردد�ً و��صحاً  �اللتز�م ببنامج �ملنظمة �ل�صيا�صي. وقد �أظهرت �لقو�ئم �لبملانية �ل�صغرى �الأ

�أن  �إىل  �لنهاية  يف  �أدى  ما  وهو  للم�صاركة؛  ثمناً  تعجيزية  بطلبات  وتقدمت  باحلكومة،  �مل�صاركة  يف 

تنفرد حما�ص بت�صكيل �حلكومة. ولي�ص هناك �صك يف �أن �لر�أي �لعام �لفل�صطيني كان منحاز�ً وبقوة 

�لفل�صطينية  �ل�صاحة  �صهدتها  �لتي  �لتطور�ت  �صوء  ويف  ؛ 
11

وطنية وحدة  حكومة  ت�صكيل  خليار 

طر�ف �لفل�صطينية �لتي �أ�صهمت يف �إف�صال  خالل �ل�صهور �لتالية من 2006، رمبا يكن �لقول �أن �الأ

جهود ت�صكيل حكومة �لوحدة تتحمل م�صوؤولية تاريخية كبرية. ففي مرحلة تغيري �نتقالية بالغة 

عباء �لثقيلة للق�صية �لوطنية، مل يكن هناك مفرٌّ من حكومة وحدة. �حل�صا�صية، ويف مو�جهة �الأ

18 �صباط/ فب�ير دعا فيه  �أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي �جلديد يف  �ألقى �لرئي�ص �لفل�صطيني خطاباً 

وبنهج  �لوطنية  و�ل�صلطة  �لتحرير  منظمة  وقعتها  �لتي  باالتفاقات  �اللتز�م  �إىل  �لقادمة  �حلكومة 

�ل�صالم وبرنامج �ملنظمة. وكان و��صحاً �أن م�صاألة �ملوقف من �ملنظمة، وبالتايل من �التفاقات �لدولية، 

مبا يف ذلك �تفاق �أو�صلو، �صت�صكل مو�صوع جدل وخالف متز�يد. وقد حددت حما�ص موقفها، كما 

�ملجل�ص  �أمام  بيانه  �لتكليف ويف  �لرد على خطاب  ��صماعيل هنية يف  �ملنتخب  �أعلنه رئي�ص �حلكومة 

عر�ب عن �لتقدير ملنظمة �لتحرير باعتبارها مظلة �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية على  �لت�رشيعي، باالإ

مر عقود طويلة، و�لدعوة �إىل �إعادة بنائها وتفعيلها لتمثل �ل�صعب �لفل�صطيني متثيالً �أف�صل وت�صم 

كافة �لقوى و�الجتاهات �لفل�صطينية. ولكن ذلك مل ينع �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير من مهاجمة 

. يف �لنهاية، مل ينع هذ� �الختالف من نيل 
12

برنامج �حلكومة، ال �صيما فيما يتعلق مبرجعية �ملنظمة

وبد�أت،  فب�ير.  �صباط/  من  و�لع�رشين  �لثامن  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  من  �لثقة  �جلديدة  �حلكومة 

�لوطنية، مرحلة حكومة تقودها حما�ص ل�صلطة ت�صيطر  �ل�صلطة  بالتايل، مرحلة جديدة يف م�صرية 

منية وجهازها �لبريوقر�طي �ملت�صخم. فتح على كافة �أجهزتها �الأ

جهزة،  �الأ �النتخابات وحياد  نز�هة  �أن  وىل:  �الأ �إبر�ز حقيقتني:  �لنقطة يجب  وقبل مغادرة هذه 

هم من �لناحية  يجب �أن يمُ�صّجال يف م�صلحة �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص، �أما �لثانية: وهي �الأ

و�لقطاع،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جانب  من  حلما�ص  �الختيار  هذ�  فاإن  �ل�صيا�صية، 

�أعطى �رشعيًة �إ�صافيًة للمقاومة وخطها �ل�صيا�صي، من خالل �صناديق �القرت�ع، مما وّجه �رشبة 

وروبية، �لتي تعّد حما�ص خ�صو�صاً، وف�صائل  �رش�ئيلية وحتى �الأ مريكية – �الإ قا�صية، لل�صيا�صة �الأ

خرى عموماً منظمات �إرهابية، وتعّد �ملقاومة �إرهاباً. �ملقاومة �الأ
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�رش�ئيلية و�لغربية للحكومة �جلديدة خافية على �أحد، مل تكن �ملعار�صة �الإ

و�صو�ء �أكان ذلك يف حماولٍة الحتو�ء مقاطعٍة و�صغوٍط �قت�صادية حمتملة، 

�أعلن رئي�ص  �ل�صابقة؛  �إ�رش�ف وف�صاد �حلكومات  �أرهقه  �لذي  �لفل�صطيني  �لعام  �أم ��صتجابًةً للر�أي 

رجح، مل يكن يتوقع  �حلكومة، ��صماعيل هنية، عزمه �تباع �صيا�صات تق�صفية. ولكن هنية، على �الأ

�رش�ئيلية و�مل�صاعد�ت �لغربية،  مدى �رتهان �لو�صع �ملايل و�القت�صادي �لفل�صطيني لل�صيا�صات �الإ

بوقف  �إ�رش�ئيلي  بقر�ر  �حل�صار  بد�أ  �ل�صعب.  ويو�جهه  �حلكومة  �صتو�جهه  �لذي  �حل�صار  ومدى 

�ل�صلطة  �رش�ئيلية حل�صاب  �الإ �ل�صلطات  �صلها  �لتي حتمُ �لفل�صطينية  �ل�رش�ئب و�لر�صوم  م�صتحقات 

. و�نطلقت 
13

�لفل�صطينية، كما فر�صت �إجر�ء�ت ت�صييق على �لعمال �لفل�صطينيني يف �لدولة �لعبية

�لفل�صطينية، ينع عنها  – �أمريكية لفر�ص ح�صار دويل على �حلكومة  �إ�رش�ئيلية  بالتايل مباحثات 

�نتخابات جديدة. و�رشعان  �إ�صقاط �حلكومة وفر�ص  من م�صاعد�ت غربية، بهدف  ما كان مقرر�ً 

�الت�صاالت  قطع  وروبي  �الأ �الحتاد  ودول  �لكوجنر�ص(  من  )بتاأييد  مريكية  �الأ د�رة  �الإ �أعلنت  ما 

ورو – �أمريكي برف�ص  �لدبلوما�صية مع �حلكومة، و�إيقاف �مل�صاعد�ت �ملالية. وقد �َصوَّغ �حل�صار �الأ

�حلكومة �ال�صتجابة ملا بات يعرف ب�رشوط �لرباعية Quartet  )�أي �للجنة �لدولية �خلا�صة بامل�صاألة 

مم �ملتحدة(،  وروبي، و�لواليات �ملتحدة، ورو�صيا �الحتادية، و�الأ لة من �الحتاد �الأ �لفل�صطينية �ملمُ�صكَّ

�لتي ت�صمل �العرت�ف بالدولة �لعبية، ونبذ �لعنف، وتخلي قوى �ملقاومة عن �صالحها، و�اللتز�م 

 .
14

�رش�ئيلي باالتفاقيات �ملوقعة بني �جلانبني �لفل�صطيني و�الإ

�الخرت�ق �لرئي�ص للح�صار �لدويل جاء من رو�صيا، �لتي �أعلنت منذ �لتا�صع من �صباط/ فب�ير 

رغبتها دعوة وفد من حما�ص لزيارة مو�صكو. مل يوؤيد �ملبادرة �لرو�صية �صوى فرن�صا، بينما �أعربت 

مريكية و�حلكومة �لبيطانية معار�صتها �خلطوة �لرو�صية  د�رة �الأ �رش�ئيلية و�الإ كل من �حلكومة �الإ

و�صكوكها يف قدرة مو�صكو �لتاأثري على موقف حما�ص. ولكن �جلانب �لرو�صي �صّمم على توجيه 

�لدعوة، وجرت زيارة وفد حما�ص، برئا�صة خالد م�صعل، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، 

. وبالرغم من �ال�صتقبال �لد�فئ �لذي حظي 
15

ول من �آذ�ر/ مار�ص �صبوع �الأ للعا�صمة �لرو�صية يف �الأ

به �لوفد، و�لوعود �لرو�صية بامل�صاعدة، فاإن �ملبادرة �لرو�صية مل توؤد �إىل ك�رش فعلي للح�صار؛ كما 

�أن �لرو�ص �لتزمو� موقفهم �ملعلن، وحثّو� حما�ص على �ال�صتجابة ل�رشوط �لرباعية �لدولية. ولكن 

�لدالالت �ل�صيا�صية ال�صتقبال وفد حما�ص يف مو�صكو كانت �أكب بكثري من �لنتائج �ملبا�رشة للزيارة. 

جماع  لالإ خمالفاً  موقفاً  رو�صيا  فيها  تقف  �لتي  �صنو�ت،  منذ  وىل  �الأ �لرئي�صة  �خلطوة  هي  فهذه 

�إن دلت على �صيء فاإمنا تدل على بد�ية  �لفل�صطينية؛ وهي  ورو– �أمريكي فيما يتعلق بامل�صاألة  �الأ

و�صط، و��صتعد�د مو�صكو للرد على حماوالت �حل�صار  عودة �لثقة لل�صيا�صة �لرو�صية يف �ل�رشق �الأ

مريكي �ال�صرت�تيجي لرو�صيا يف �أوروبا �ل�رشقية. �الأ

ورو – �أمريكي؛ فبالرغم من ترحيب عدد من  مل يكن �ملوقف �لعربي �أف�صل كثري�ً من �ملوقف �الأ

ثانيًا: احل�شار
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�لدول �لعربية بحكومة حما�ص، فاإن �لدول �لعربية �لرئي�صة و�ملعنية مبا�رشة بال�صاأن �لفل�صطيني 

و�مللك  �مل�رشي  �لوزر�ء  فرئي�ص  مريكي.  �الأ باملوقف  ت�صطدم  فعلية  خطو�ت  �تخاذ  ت�صتطع  مل 

. وبينما حافظت �لقاهرة، 
16

ردين طالبا حكومة حما�ص بااللتز�م باتفاقية �أو�صلو وما ترتب عليها �الأ

�أحجم عن  �لفل�صطينية، فاإن وزير �خلارجية �مل�رشي  �أمنية، على �الت�صال باحلكومة  عب قنو�ت 

ني�صان/  �لعربية يف  خري  �الأ بدء جولة  �لزهار، عند  �لفل�صطيني، حممود  ��صتقبال وزير �خلارجية 

ردنية �أزمة �صاخبة مع حما�ص، عندما �أعلنت �صبط جمموعة �دعت  �أبريل. كما فّجرت �حلكومة �الأ

�ملتوقعة  �لنتيجة  . وكانت 
17

�أردنية �أهد�ف  �أنها تتبع حما�ص، وتعتزم تنفيذ عمليات ع�صكرية �صد 

�ت�صم �ملوقف  �أخرى،  �لفل�صطيني لعّمان. من جهة  �إلغاء زيارة وزير �خلارجية  ردين  �الأ للت�صعيد 

�ل�صعودي من �حلكومة باحلذر و�لفتور. �صورية، حيث تقيم قيادة حما�ص يف �خلارج، بل وقياد�ت 

بنتائج �النتخابات وتويل حما�ص قيادة  �أظهرت ترحيباً كبري�ً  خرى،  �لفل�صطينية �الأ �لتنظيمات  كل 

�حلكومة �لفل�صطينية، معتبة �أن �نت�صار تيار �ملقاومة �لفل�صطينية هو �نت�صار لل�صيا�صة �ل�صورية 

وتوكيد على �أن �صورية تقف يف �صف �لقوى �لعربية ذ�ت �لوزن �ل�صعبي �حلقيقي. كما قامت كل من 

قطر و�ل�صود�ن با�صتقبال وفد كبري حلما�ص يف عا�صمتي �لبلدين، و�لتعهد بتقدمي م�صاعد�ت عاجلة 

 )�نظر �لف�صل �لر�بع من هذ� �لكتاب(.
18

للحكومة �لفل�صطينية

�ألف   140 �لتي تو�جه حكومة حما�ص هي توفري �ملال �لالزم لدفع رو�تب  كانت �مل�صكلة �مللحة 

زمة �لفل�صطينية  موظف حكومي، ع�صكري ومدين، م�صجلني على �لكادر �حلكومي. و�حلقيقة �أن �الأ

من  تعاين  �لوفا�ص  خالية  بخزينة  ��صتلمتها  �لتي  �حلكومة،  مقاليد  حما�ص  تويل  قبل  بد�أت  �ملالية 

وفد  ر�أ�ص  على  م�صعل،  خالد  قام  فب�ير،  �صباط/  يف   .
19

�لديون من  دوالر  مليون  و772  مليار 

ير�نية. وقد و�كب �لزيارة، �صدور قر�ر  �صالمية �الإ كبري من قيادة حما�ص، بزيارة للجمهورية �الإ

ير�نيون عن  �الإ �مل�صوؤولون  �أعلن  لفل�صطني. وقد  ير�ين بت�صكيل جلنة دعم  �الإ �ل�صورى  من جمل�ص 

�مل�صاعد�ت  �لناجم عن قطع  �لفل�صطينية  �مليز�نية  ل�صد عجز  250 مليون دوالر  بـ  تقدمي دعم يقدر 

. ويف �لوقت نف�صه، �نطلقت حملة عربية و��صعة جلمع �لتبعات �ل�صعبية 
20

مريكية وروبية و�الأ �الأ

حر�ج �لذي �صببه  ل�صالح فل�صطني. ويف ظل �لتعاطف �ل�صعبي �لعربي مع �حلكومة �لفل�صطينية، و�الإ

بتقدمي دعم  �ملنعقد باخلرطوم قر�ر�ً  �لعربي  �لقمة  �تخذ موؤمتر  ير�نية،  �الإ �مل�صاعد�ت  عالن عن  �الإ

ت�صديد ح�صته من  �إىل  بالفعل  �لعربية �صارع  �لدول  من  �أن عدد�ً  . و�حلقيقة 
21

للفل�صطينيني عاجل 

�لدعم �إىل �ل�صندوق �خلا�ص �لذي �أن�صاأته �جلامعة �لعربية، مبا يف ذلك �جلز�ئر و�ل�صعودية وم�رش 

وقطر و�لكويت؛ �إال �أن �لبنوك �لعربية �متنعت عن حتويل �أمو�ل �مل�صاعد�ت للحكومة �لفل�صطينية، 

مريكية. و�أ�صبحت م�صاألة �متناع �لبنوك عن �لتعامل مع �حلكومة �لفل�صطينية  خوفاً من �لعقوبات �الأ

مو�ل �لتي مت نقلها  . كان �لقدر �ملتو��صع من �الأ
22

و�حدة من �أكب �لعقبات �أمام جهود ك�رش �حل�صار

�ملعب بني  �أو م�صوؤولون من حما�ص عب  �لذي حمله وزر�ء  �لفل�صطينية، هو ذلك  للخزينة  بالفعل 
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قطاع غزة وم�رش، وهي �لطريقة �لتي مل تكن �صالكة د�ئماً يف ظل �تفاقية �ملعب، �لتي �أعطت ملر�قبني 

�رش�ف على عمل �ملعب. �أوروبيني حق �الإ

حر�ج يف �ملوقف من �صلطة منتخبة ديوقر�طياً، و�إىل  وروبية، �إىل جانب �الإ مل تكن �ملجموعة �الأ

جانب ما ي�صببه �حل�صار من جتويع لل�صعب كله، ترغب فعالً يف �نهيار �ل�صلطة، وهو �الحتمال �لذي 

وروبية �إىل  �أ�صبح و�قعياً يف ظل �صمود �حلكومة �لفل�صطينية. و�رشعان ما دفع هذ� عدد�ً من �لدول �الأ

�إن�صاء �صندوق خا�ص حتت �إ�رش�ف �لبنك �لدويل لتقدمي معونات للفل�صطينيني، ال متر عب �حلكومة 

�صا�صية. وقد و�فقت �للجنة �لرباعية على  �ص لدعم قطاع �ل�صحة و�ملر�فق �الأ �لفل�صطينية، وتمُخ�صَّ

، مما �أ�صهم يف �ال�صتجابة حلد �لكفاف من �حلاجات �لفل�صطينية.
23

وروبية �ملقرتحة لية �الأ �الآ

وعلى �أي حال، فقد متكنت �حلكومة �لفل�صطينية من �صدِّ ن�صبٍة ال باأ�ص بها من رو�تب �ملوظفني، 

فقد �أ�صار وزير �ملالية بالوكالة �لدكتور �صمري �أبو عي�صة �إىل �أن �ملبالغ �لتي كان من �ملتوجب دفعها 

للموظفني، تقدر بنحو مليار و181 مليون دوالر كرو�تب، دمُفع منها 658 مليون دوالر حتى نهاية 

رو�تبهم.  جممل  من   %69 و�لتعليم  �لرتبية  قطاع  يف  �لعاملون  �ملوظفون  تلقى  حيث  2006؛  عام 

بالن�صبة  �أما   .%74 بلغ  قد  لهم  �رشفه  مت  ما  �إجمايل  فاإن  �ل�صحي  �لقطاع  يف  للعاملني  بالن�صبة  �أما 

.
24

للع�صكريني، فقد دفعت �حلكومة ما ن�صبته 60% من جممل رو�تبهم

خرية من �لعام حدة �ل�صغط �لد�خلي �ملرتتب على �حل�صار، �إما بفعل  تر�جعت خالل �ل�صهور �الأ

�لدفعات �ملالية �لتي قدمت للموظفني، �أو بفعل قدرة �لفل�صطينيني على �لتاأقلم مع �لو�صع �جلديد. 

�التهام  حما�ص  قياد�ت  من  عدد  وجه  وقد  ترت�جع.  مل  للح�صار  �ملو�كبة  �ل�صيا�صية  �حلدة  ولكن 

بالتو�طوؤ مع �حل�صار �لدويل �إىل �لرئا�صة �لفل�صطينية، و�إىل عدد من م�صوؤويل �ل�صلطة �مللتفني حول 

�لرئي�ص عبا�ص. ويف لقاء عا�صف بني رئي�ص �لوزر�ء و�لرئي�ص، رف�ص حممود عبا�ص طلب هنية �للجوء 

 .
25

�إىل �صندوق �ال�صتثمار �لفل�صطيني، �لذي يقع حتت �صلطة �لرئي�ص، للتخفيف من حدة �حل�صار

خرى حتت �صلطة �لرئي�ص، فقد �أ�صري يف عدد من �حلاالت �إىل �أن �صائب  ن �ملعابر و�صعت هي �الأ والأ

وروبيني لعرقلة �إدخال  عريقات، �ملعنّي من قبل �لرئي�ص لتن�صيق عمل �ملعابر، تو�طاأ مع �ملر�قبني �الأ

. يف �لنهاية، 
26

مو�ل �لتي حاول بع�ص من قادة حما�ص وبع�ص من وزر�ئها �إدخالها �إىل قطاع غزة �الأ

من  وعزز  �لفل�صطيني،  �لو�صع  تاأزم  يف  ملمو�صاً  �إ�صهاماً  �حلكومة  على  �ملفرو�ص  �حل�صار  �أ�صهم 

�أن يولد  �ملمكن  �لدعائية �ملوجهة �صد حكومة حما�ص. ولكن �حل�صار وحده ما كان من  �لهجمات 

وىل بدون م�صاعد�ت خارجية؛ وكان من �ملمكن  زمة، فالفل�صطينيون عا�صو� �صنو�ت �النتفا�صة �الأ �الأ

�أ�صا�ص ظروف �حل�صار و�ملقاطعة. كان �حل�صار جمرد  �أن يعيدو� بناء حياتهم و�قت�صادهم على 

�ل�صلطة  �لتي عّبت عن وجود خالف د�خلي حقيقي حول  �ملتد�خلة،  �لعو�مل  عامل بني عدد من 

و�لقر�ر و�جتاه �لق�صية �لوطنية �لفل�صطينية.
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و�لتغيري  �صالح  �الإ قائمة  فازت 

�لتي متثل حما�ص باأغلبية كبرية 

�ملجل�ص  �نتخابات  يف  ومفاِجئة 

�لت�رشيعي �لفل�صطيني. �ل�صورة 

لقياد�ت من حما�ص يف قطاع غزة 

يف  �النتخابية  �حلملة  �إطالق  عند 

2006/1/3. )� ف ب(

وعربي  حملي  �إجماع  هناك  كان 

�النتخابات  �أن  على  ودويل 

�لتي  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية 

كانت   ،2006/1/25 يف  عقدت 

�ل�صورة  ونزيهة.  وحرة  �صفافة 

�صبق جيمي  مريكي �الأ للرئي�ص �الأ

 900 �صمن  كان  �لذي  كارتر 

مر�قب �أجنبي ر�قبو� �النتخابات. 

)رويرتز(

رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �جلديد 

�ملن�صب  ي�صتلم  �لدويك،  عزيز  د. 

من رئي�ص �ملجل�ص �ل�صابق روحي 

�هلل،  ر�م  �ملجل�ص،  مقر  يف  فتوح، 

2006/2/18. )� ف ب(
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يمُ�صلّم  هنية،  ��صماعيل  �ملكلف  �لوزر�ء  رئي�ص 

عبا�ص،  �لرئي�ص  �إىل  وز�رته  باأع�صاء  قائمة 

غزة، 2006/3/19. )رويرتز(

�لرئي�ص عبا�ص مع �أع�صاء �حلكومة �لفل�صطينية �لتي �صكلتها حما�ص، بعد �أن �أّدى �ملتو�جدون منهم يف قطاع غزة 

�ليمني �لد�صتورية، يف 2006/3/29. )رويرتز(

 2006 �صنة  طو�ل  دحالن  حممد  �لقوي  فتح  رجل  حما�ص  �تهمت 

�صقاط حكومتها؛  مني، و�ل�صعي �لد�ئم الإ باإثارة �لفتنة و�لفلتان �الأ

�ل�صورة  �لطرفني.  بني  متبادلة  عنيفة  �إعالمية  حمالت  وحدثت 

 .2006/12/17 يف  جنني  يف  لفتح  موؤيدة  مظاهرة  يف  لدحالن 

)رويرتز(
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بد�أ موؤمتر �حلو�ر �لوطني �أعماله 

و�ل�صـــورة   ،2006/5/25 يف 

�هلل.  ر�م  يف  �النعقـــاد  جلل�صـــة 

ويظهر حممود عبا�ص و�إىل يينه 

�صـــماله  و�إىل  �لدويـــك  عزيـــز  د. 

حممد �صبيح. )رويرتز(

دعا خالد م�صعل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إىل 

ك�رش  و�إىل  �لفل�صطيني  و�لن�صايل  �ل�صيا�صي  �ل�صقف  رفع 

�ل�صورة  بـ“�إ�رش�ئيل”.  �العرت�ف  عدم  و�إىل  �حل�صار، 

�أن  فيه  �أكد  �صحفي  موؤمتر  يف   2006/7/10 يف  مل�صعل 

�صتف�صل.  غزة  قطاع  على  �رش�ئيلية  �الإ �لع�صكرية  �حلملة 

)رويرتز(

من  �لفل�صطينيون  �لطالب  عانى 

�إ�رش�ب  ب�صبب  �ملد�ر�ص،  �إغالق 

�لذين  �لفل�صطينيني،  �ملعلمني 

دفع  عدم  من  �أي�صاً  يعانون  كانو� 

مدخل  عند  �ل�صورة  مرتباتهم. 

 .2006/9/2 يف  جنني  يف  مدر�صة 

)� ف ب(

”“
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مظاهرة �صخمة تاأييد�ً حلما�ص يف 

عدة  بعد   ،2006/10/6 يف  غزة 

وحماوالت  �حل�صار  من  �أ�صهر 

بعد  �ل�صورة  حكومتها.  �إ�صقاط 

�أيام من تهديد �لرئي�ص عبا�ص بحلِّ 

�حلكومة. )رويرتز(

رئي�ص �لوزر�ء ��صماعيل هنية يجل�ص 

�مل�رشي  �جلانب  يف  �لر�صيف  على 

 ،2006/12/14 يف  رفح  معب  من 

بعد �أن عّطلت “�إ�رش�ئيل” دخوله �إىل 

قطاع غزة عدة �صاعات. )رويرتز(

قياد�ت  من  لعدد  �صحفي  موؤمتر 

دم�صق  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل 

فيه  �أعلنت   ،2006/12/16 يف 

عبا�ص  �لرئي�ص  لدعوة  رف�صها 

ت�رشيعي  ملجل�ص  �نتخابات  لعقد 

من  �ل�صورة  يف  جديد.  فل�صطيني 

جبيل،  �أحمد  �لي�صار  �إىل  �ليمني 

م�صعل،  وخالد  �صلح،  ورم�صان 

وفاروق قدومي، وماهر �لطاهر. 

)رويرتز(
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�ل�صالحيات بني �حلكومة و�لرئي�ص حتى قبل  بد�أ �رش�ع 

خرية للمجل�ص  تويل �حلكومة مقاليد �حلكم. ففي �جلل�صة �الأ

�أخذ  �النتخابات،  نتائج  ظهور  بعد  وعقدت  كرثية،  باالأ فتح  فيه  متتعت  �لذي  �ل�صابق،  �لت�رشيعي 

�ملجل�ص عدد�ً من �لقر�ر�ت و�لتعديالت �لد�صتورية �لتي ��صتهدفت تعزيز �صلطات �لرئي�ص و�إ�صعاف 

وعلى  �لد�صتورية  �ملحكمة  ت�صكيل  يف  مطلقة  �صلطة  للرئي�ص  و�أعطت  �ملنتخب،  و�ملجل�ص  �حلكومة 

يق�صي  رئا�صي  مر�صوم  على  واليته  �ملنتهية  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �صادق  كما   .
27

�ملوظفني ديو�ن 

؛ �لذي كان يجب �أن يكون �أحد 
28

بتعيني �أمني عام للمجل�ص �لت�رشيعي ليحل حمل �أمني �رش �ملجل�ص

حركة  عّدته  ما  وهذ�  �لنيابي.  �ملجل�ص  خارج  من  �ملجل�ص  عام  �أمني  �أ�صبح  بينما  �ملنتخبني،  �لنو�ب 

�لتي  وىل،  �الأ جل�صته  �ملنتخب  �ملجل�ص  عقد  �إن  وما   .
د�صتورياً”29 وف�صاد�ً  �أبي�ص،  “�نقالباً  حما�ص 

�لدويك و�لرئي�ص عبا�ص خالف حول  للمجل�ص، حتى ثار بني  �لدويك رئي�صاً  �نتخب فيها د. عزيز 

خرية. مل يحل �خلالف نهائياً حول تلك  �ل�صابق �الأ �ل�صادرة عن جل�صة �ملجل�ص  �لقر�ر�ت  �رشعية 

�لقر�ر�ت، بل و�نتهى �إىل �لعر�ص على �ملحكمة �لد�صتورية؛ ولكنه كان موؤ�رش�ً �صيئاً على ما يكن �أن 

يطر�أ على �صعيد �لعالقة بني �لرئي�ص عبا�ص وحكومته �جلديدة.

عالمية �لتابعة  جهزة �الإ عالمية، �أ�صدر �لرئي�ص مر�صوماً ي�صع كل �الأ على �صعيد �ملوؤ�ص�صات �الإ

هيئة  بتاأ�صي�ص  مر�صوماً  �أ�صدر  مني،  �الأ �ل�صعيد  وعلى  للرئي�ص.  �ملبا�رش  �رش�ف  �الإ حتت  لل�صلطة 

د�رة �ملعابر �حلدودية برئا�صة �لوزير �ل�صابق وع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي عن حركة فتح  خا�صة الإ

من  �صائب عريقات )وو�صع معب رفح حتت �صيطرة �أمن �لرئا�صة(، ومر�صوماً �آخر بتعيني قائد �الأ

من �لوقائي و�لدفاع �ملدين  من �لد�خلي، م�رشفاً على �الأ �لوقائي �ل�صابق، ر�صيد �أبو �صباك، مدير�ً لالأ

مدير�ً  حل�ص  �صليمان  نيِّ  عمُ كما  �لد�خلية؛  وز�رة  تتبع  �صابقاً  كانت  �لتي  جهزة  �الأ وهي  و�ل�رشطة، 

�لذي  منية، وهو �ملجال  �الأ جهزة  �الأ �لرئي�ص �صلطاته على كل  �أحكم  . بذلك، 
30

�لوطني من  �الأ جلهاز 

كان هو نف�صه قد خا�ص �رش�عاً �صاخباً َحْولَهمُ مع �لرئي�ص �لر�حل عرفات، عندما كان عبا�ص رئي�صاً 

�لرئي�ص جميع وزر�ء حكومته،  ��صتبعد  �أخرى،  للحكومة، ليوؤكد �صلطات �حلكومة عليه. من جهة 

�لعرب  �مل�صوؤولني  مع  ومباحثاته  ومقابالته  �خلارجية  جوالته  عن  �خلارجية،  وزير  ذلك  يف  مبا 

جانب، بغ�ص �لنظر عن موقف هوؤالء من حكومة حما�ص. و�الأ

�لد�خلية،  وزير  �أ�صدر  عندما  جاءت  �ل�صالحيات  �رش�ع  يف  �لرئي�صة  �لت�صعيد  حمطة  �أن  بيد 

. يرجع 
31

�لتنفيذية �لقوة  ��صم  �لد�خلية حتت  تابعة لوزير  �أمنية  بت�صكيل قوة  �صعيد �صيام، قر�ر�ً 

منية، ال �صيما يف قطاع غزة،  �ل�صبب �لرئي�صي ور�ء ت�صكيل هذه �لقوة �إىل �لتدهور �ملتز�يد يف �حلالة �الأ

كِّلت �لقوة  منية �لتابعة لل�صلطة. وقد �صمُ جهزة �الأ وفقد�ن وزير �لد�خلية �صلطاته �ملفرت�صة على �الأ

خرى  �ملقاومة �الأ �لتابعة حلركة حما�ص، وعدد من تنظيمات  �لق�صام،  �لتنفيذية من عنا�رش كتائب 

�ملعروفة بعالقاتها �جليدة مع حما�ص. ما �إن �أعلن عن ت�صكيل �لقوة �لتنفيذية حتى �أ�صدر �لرئي�ص 

قر�ر�ً يلغي قر�ر وزير �لد�خلية. وطو�ل �لفرتة �لتالية، وبالرغم من حماوالت �لتفاهم و�لتو�فق بني 
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رئي�ص �حلكومة ورئي�ص �ل�صلطة على وجود �لقوة �لتنفيذية، فقد �متنع �لرئي�ص، �لذي يتبعه ديو�ن 

�ملوظفني، عن تن�صيب عنا�رش �لقوة ر�صمياً لكادر موظفي وز�رة �لد�خلية. بل �إن كل �لتعيينات �لتي 

خرى تعيينات موؤقتة، مل تقنَّ من  �الأ �أجهزة �حلكم ظلت هي  قامت بها �حلكومة ملوظفني جدد يف 

ديو�ن �ملوظفني. 

عالن عن  �الإ �لرئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  “وفا” نقلت عن  �لفل�صطينية  نباء  �الأ وكانت وكالة 

و�لتاأهيلية  �لقانونية  �خلطو�ت  على  هنية  ��صماعيل  �لوزر�ء  ورئي�ص  عبا�ص،  �لرئي�ص  بني  �التفاق 

منية �لتابعة لوز�رة  جهزة �الأ و�ملالية �لتي �أعلنها �لرئي�ص منذ �لبد�ية ب�صاأن دمج �أفر�د هذه �لقوة يف �الأ

. ومن جهة �أخرى �رشح �لناطق با�صم وز�رة �لد�خلية خالد �أبو هالل يف موؤمتر �صحفي 
32

�لد�خلية

منية �لتنفيذية و�أوعز �إىل وزير  باأن رئي�ص �ل�صلطة “�صادق على �العتماد �ملايل و�لتنفيذي للقوة �الأ

.
وىل وعددها 3,422 فرد�ً”33 د�رية و�ملالية لتفريغ �لدفعة �الأ جر�ء�ت �الإ �ملالية باتخاذ �الإ

با�صم  جديدة  �أمنية  قوة  ت�صكيل  عن  عبا�ص  �لرئي�ص  �أعلن  �لتنفيذية،  �لقوة  ت�صكيل  من  �أيام  بعد 

�لقوى  بني  �لع�صكري  �لتوتر  لت�صعيد  توجهاً  هناك  �أن  �لو��صح  من  و�أ�صبح   .
34

�لرئا�صي �حلر�ص 

منية �لتابعة للرئي�ص، من ناحية، وجناح حما�ص �لع�صكري و�لقوة �لتنفيذية، من ناحية �أخرى.  �الأ

�رش�ئيلية Haaretz تقرير�ً  فبعد �أ�صابيع قليلة من ت�صكيل حر�ص �لرئا�صة، ن�رشت �صحيفة هاآرت�ص �الإ

، وذلك يف 
35

حول خمطط لزيادة كبرية يف تعد�د �حلر�ص، ومو�فقة �إ�رش�ئيلية على تزويده بال�صالح

. و�إىل 
36

ردن وم�رش هما �للتان تعهدتا باإمد�د �حلر�ص بال�صالح حني �أ�صارت تقارير �أخرى �إىل �أن �الأ

نباء �ملتكررة عن تزويده بال�صالح من  جانب ما �أ�صافته �لزيادة �لكبرية يف تعد�د حر�ص �لرئا�صة، و�الأ

زمة �لد�خلية، يكن �لقول �أن �حلكومة �لفل�صطينية �جلديدة  هذ� �لطرف �أو ذ�ك، �إىل �أجو�ء �لتوتر و�الأ

بالتحكم  منية وال  �الأ �ل�صلطة  �أجهزة  �رش�ف على  باالإ 2006 �صالحياتها كاملة، ال  تت�صلم خالل  مل 

�إىل  يونيو  حزير�ن/  نهاية  ومنذ  �لرئي�ص.  وعبئها  �ل�صلطة  ج�صم  ي�صكلون  �لذين  �ملوظفني  بديو�ن 

بد�ية �آب/ �أغ�صط�ص، وجهت قو�ت �الحتالل �رشبات موؤملة للحكومة و�ملجل�ص �لت�رشيعي �جلديدين 

عندما �صنت حملة �عتقاالت و��صعة طالت 64 نائباً ووزير�ً وم�صوؤوالً يف حما�ص بال�صفة �لغربية، مبا 

جر�ء وكاأنه تعبري �إ�رش�ئيلي خا�ص  . وقد بد� �الإ
37

يف ذلك رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي د. عزيز �لدويك

عن �لقنوط وفقد�ن �ل�صب، بعد �أن عا�صت �حلكومة كل هذ� �لوقت.

�لفل�صطيني �لو�صع  عا�صها  �لتي  زمة  �الأ �أن  يف  �صك  من  ثمة  لي�ص 

�رش�ئيلي  �لد�خلي كانت يف جذورها �أزمة �صيا�صية، �أزمة �لرف�ص �الإ

مريكي للتحول �لديوقر�طي �لذي �صهدته �ل�صاحة �لفل�صطينية، و�أزمة رف�ص �أركان �ل�صلطة  – �الأ
�لتي  �لفل�صطيني للحكومة �جلديدة  �لقر�ر  �لتخلي عن �حلكم و�ل�صيطرة على  �ل�صابقة  �لفل�صطينية 

تقودها حما�ص. هذ�، ف�صالً عن �الختالف على �خلط �ل�صيا�صي بني حما�ص وفتح، فيما يتعلق ب�رشوط 

مني رابعًا: التاأزم االأ
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زمة، ت�صاعد �حل�صار �لدويل على �حلكومة  �لرباعية �أو �لبنامج �أو �إد�رة �ل�رش�ع. ويف ظل هذه �الأ

مني،  زمة ��صتفز�ز�ً مل�صاعر �لفل�صطينيني كان �النفالت �الأ و�ل�صعب �لفل�صطيني. ولكن �أكرث مظاهر �الأ

خرى �لتابعة للرئي�ص �أو �ملح�صوبة على  وتكر�ر �ل�صد�مات �مل�صلحة بني �لقوى �لتابعة حلما�ص و�الأ

مُ�ص�صت �صلطة �حلكم �لذ�تي يف منت�صف �لت�صعينيات من �لقرن  �أ �أجنحة معينة يف حركة فتح. فمنذ 

�لتي  �لفل�صطيني”،  �لدم  “حرمة  �ملختلفة �صيا�صة  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لقوى  �لتزمت  �لع�رشين، 

ظهرت باأو�صح ما ظهرت به عندما �صنت دو�ئر �أمن �ل�صلطة يف 1996 حملة �عتقاالت و��صعة لقياد�ت 

�صالمي، وعر�صت �لكثري منهم للتعذيب. ولكن �أياً من �لتنظيمني مل يرد  ون�صطاء حما�ص و�جلهاد �الإ

با�صتخد�م �ل�صالح، وحتمال حملة �ال�صطهاد غري �ملبرة حتى �نق�صعت. ولكن �أزمة 2006 كانت من 

نوع خمتلف، بعد �أن �أ�صبحت موؤ�ص�صة �حلكم و�ل�صلطة و�لقر�ر ذ�تها هي حمل �لتد�فع.

�لتظاهر�ت  من  تتوقف  ال  �صل�صلة  �لغربية  و�ل�صفة  غزة  قطاع  يف  �لذ�تي  �حلكم  مناطق  �صهدت 

�حلا�صدة، �لتي حاول من خاللها كل من �أن�صار �حلكومة ومعار�صيها ��صتعر��ص ثقله �جلماهريي، 

وز�ن �ل�صيا�صية يف �ل�صارع.  و�لتوكيد على م�صد�قية نتائج �النتخابات �أو عدم تعبريها عن حقائق �الأ

��صتدعى  ما  �لقلق. ولكن  ي�صتدعي  ما  ملا كان هناك  �لتجمعات �جلماهريية  مر على  �الأ �قت�رش  ولو 

�لتجمعات  من  بع�ص  ورفع  �لتظاهر�ت،  لهذه  منية  �الأ �ملوؤ�ص�صات  من  وحد�ت  �ن�صمام  كان  �لقلق 

 .
38

�رش�ب �لعام �صعار�ت �إ�صقاط �حلكومة، و�إعالن قطاعات مهنية، ال �صيما يف �ل�صفة �لغربية، �الإ

�رش�بات هو  �أما بالن�صبة للتحركات �ملعار�صة للحكومة، فقد كان �مل�صوغ �لرئي�ص للتظاهر�ت و�الإ

�ملطالبة ب�رشف �لرو�تب، �لتي مل ت�صتطع �حلكومة توفريها ب�صبب �حل�صار و�ملقاطعة. ولكن بدالً 

من ت�صامن �لقوى �لوطنية �ملختلفة من �أجل ك�رش �حل�صار و�ملقاطعة، كون �ملت�رشر �لرئي�ص منهما 

هو �ل�صعب �لفل�صطيني ككل، حتولت م�صاألة �لرو�تب �إىل و�صيلة للح�صد �صد �حلكومة وبقائها.

�حلكومة  بني  �ل�صالحيات  �رش�ع  من  �مل�صادة،  و�لتظاهر�ت  �لتظاهر�ت  من  خلفية  وعلى 

عالمية و��صعة �لنطاق �صد �حلكومة، بد� وكاأن هناك عمالً حثيثاً لت�صعيد  و�لرئي�ص، ومن �حلملة �الإ

ع�صبية فتح �لتنظيمية ودفع �أجنحة فتح �مل�صلحة �إىل �صاحة �ل�رش�ع �صد حما�ص و�حلكومة. و�صيئاً 

�إطالق نار و��صتباكات م�صلحة بني حما�ص وفتح،  �إىل حو�دث  �ل�صيا�صي  ف�صيئاً، حتول �لتحري�ص 

منية ذ�تها. يف 31 �آذ�ر/ مار�ص، �غتيل  جهزة �الأ من �لوقائي، �أو حتى د�خل �الأ وبني �لقوة �لتنفيذية و�الأ

رفت بعالقاتها �لوثيقة بحما�ص؛ وقد  مني �لعام للجان �ملقاومة �ل�صعبية، �لتي عمُ عبد �لكرمي �لقوقا، �الأ

�أعلنت جلان �ملقاومة �إثر ذلك �أن لديها معلومات تفيد ب�صلوع حممد دحالن، قيادي فتح �لقوي يف 

نهاية  ومنذ   .
39

�لقوقا �غتيال  يف  �رش�ئيلي،  �الإ �جلانب  مع  �حلكومة،  مناوئي  �أبرز  و�أحد  غزة  قطاع 

ول من �أيار/ مايو، �ندلعت ��صتباكات متقطعة بني عنا�رش تابعة حلما�ص و�أخرى تابعة  �صبوع �الأ �الأ

لفتح، كانت ذروتها قيام جمموعة م�صلحة يف 16 �أيار/ مايو باغتيال حممد �لترت، �أحد قياديي كتائب 

. وو�صط �صعور جماهريي عام بال�صدمة، خل�صت جلنة �ملتابعة 
40

�لق�صام، �جلناح �لع�صكري حلما�ص

.
41

�لوطنية �مل�صكلة من كل �لتنظيمات �لفل�صطينية يف قطاع غزة �إىل حتميل �لطرفني �مل�صوؤولية
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عادت �الغتياالت لتطال �أحد عنا�رش �لق�صام يف 4 حزير�ن/ يونيو )يا�رش �لغلبان(، و�أحد قياد�ت 

حما�ص �ل�صيا�صيني يف 6 متوز/ يوليو )د. ح�صني �لعوجة(. وما �إن قرر وزير �لد�خلية ت�صكيل ون�رش 

من �لوقائي �لذي يدين  �لقوة �لتنفيذية، حتى تكررت �ل�صد�مات بني عنا�رشها وعنا�رش جهاز �الأ

�إىل  �أدت  و�لتي  �أكتوبر،  ول/  �الأ ت�رشين  مطلع  ��صتباكات  �أ�صو�أها  كان  �لتي  دحالن،  ملحمد  بالوالء 

. َحرَّكت هذه �ال�صتباكات تدخالت كثيفة للو�صاطة و�لتهدئة، 
42

�صقوط ثمانية قتلى ونحو 100 جريح

. وقد 
43

مني �مل�رشي �ملقيم يف قطاع غزة تعهدتها حركة �جلهاد و�جلبهة �ل�صعبية، وكذلك �لوفد �الأ

جنحت هذه �لتحركات يف وقف �ال�صتباكات و�إن�صاء جلنة للتن�صيق و�صبط �لعالقات بني �لطرفني. 

ن �مل�صاألة �ل�صيا�صية ظلت تر�وح مكانها. ولذ�، وعلى خلفية من  ولكن ذلك كان جمرد حل موؤقت، الأ

�صهد  هنية،  �لوزر�ء  ورئي�ص  عبا�ص  �لرئي�ص  بني  �لقطيعة  ي�صبه  ما  ووقوع  �ل�صيا�صي  �مللف  تعقيد 

لوزير  �غتيال  حماولة  �صملت  و��صعة،  �أمني  �نفجار  حالة  من  يقرتب  ما  �لعام  من  خري  �الأ �ل�صهر 

مبدينة  �لق�صام  كتائب  قياديي  �أحد  �لفر�،  ب�صام  و�غتيال   ،2006/12/10 يف  �صيام  �صعيد  �لد�خلية 

 ،2006/12/13 يف  قبها  و�صفي  �رشى  �الأ وزير  �غتيال  وحماولة   ،2006/12/13 يف  يون�ص  خان 

و�إطالق حر�ص �لرئا�صة �لنار على م�صرية حلما�ص يف ر�م �هلل و�صقوط 35 جريحاً من �ملتظاهرين يف 

2006/12/15، و�إطالق �لنار على وزير �خلارجية حممود �لزهار يف 2006/12/17، وق�صف مقر 

.
44

�لرئي�ص يف مدينة غزة، و�قتحام م�صلحني مقري وز�رتي �لزر�عة و�لنقل

�لفلتان  نتيجة  قتل  فقد  �ملو�طن  حلقوق  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لهيئة  �أعدتها  �إح�صائية  وح�صب 

�ل�صفة  يف  و86  غزة  قطاع  يف   236 منهم   ،2006/11/30  -  1/1 �لفرتة  يف  فل�صطينياً   322 مني  �الأ

�لغربية، مقارنة بـ 176 فل�صطينياً قتلو� طو�ل �صنة 2005 )97 يف قطاع غزة و79 يف �ل�صفة �لغربية(. 

وح�صب ت�صنيف �لهيئة فقد قتل يف �لفرتة نف�صها 41 فل�صطينياً على خلفيات �صيا�صية )منها 40 يف 

�ل�صالح  فو�صى  ب�صبب  و83  عائلية  �صجار�ت  ب�صبب  و88  �لغربية(،  �ل�صفة  يف  وو�حد  غزة  قطاع 

على  �عتد�ء  و16  كاديية  �الأ �حلريات  على  �عتد�ء   12 وقوع  �لتقرير  والحظ  ��صتخد�مه.  و�صوء 

�حلريات  على  �عتد�ء  و22  �لق�صائية،  �ل�صلطة  رموز  على  �عتد�ء  و12  فيها،  �لعاملني  �أو  �لبلديات 

ر�صد  وقد   .
45

�أجانب ولزو�ر  لفل�صطينيني  وجماعية  فردية  �ختطاف  حادثة  و93  ��ل�صحفية، 

مني يف قطاع غزة، وقدَّم �جلدول �لتايل عن �لفرتة    ن�صان حاالت �لفلتان �الأ مركز �مليز�ن حلقوق �الإ

:
462006-2002
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مني يف قطاع غزة 2006-2002 جدول 1/3: ح�شيلة �شحايا الفلتان الأ

احلالتال�شنة

عدد املختطفنيعدد القتلىعدد اجلرحى

طفالاجلرحى طفالالقتلىالأ فل�شطينينياأجانبالأ

20023202000

200339111918300

20041211786576610

2005394895151101231623

20068691,2391702602719104

�صنة  يف  غزة  قطاع  يف  �لد�خلي  و�لعنف  مني  �الأ �النفالت  حاالت  تفا�صيل  يبني  �لتايل  و�جلدول 

:
472006

مني والعنف الداخلي يف قطاع غزة للعام 2006 جدول 1/4: تفا�شيل حالت النفالت الأ

عدد احلالت    نوع احلادث

152�صجار عائلي            

59خالفات بني ف�صائل    

14�رش�ع بني �أجهزة �ل�صلطة

22��صتباك بني �أجهزة �أمنية وف�صائل

26��صتباك بني �أجهزة �أمنية وعائالت

16��صتباك بني عائالت وف�صائل

14�إطالق نار يف �ملنا�صبات

6�إطالق نار يف �مل�صري�ت

82عبث بال�صالح

1ت�صفية عمالء

97خطف و�حتجاز

66قتل

74�عتد�ء على موظفني �أو �صخ�صيات عامة �أو �أجانب

42�إغالق طرق

121�عتد�ء على موؤ�ص�صة

57�نفجار د�خلي

53 �أخرى
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�إىل  �أدى  و�حلكومة  �لرئي�ص  مع�صكر  بني  �حلو�ر  �صبل  و�نقطاع  �ملت�صارع  مني  �الأ �لتدهور  هذ� 

و�صاع  2007، و�نحد�ر �الأ زمة �لفل�صطينية �لد�خلية يف نهاية �لعام ومطلع �صنة  مزيد من تفاقم �الأ

هلية، ومن ثم �إىل �لتدخل �لعربي – �ل�صعودي ودعوة �لطرفني �إىل لقاء �لتفاهم  �إىل حافة �حلرب �الأ

�حلا�صم يف مكة �ملكرمة.

�لوحيد �مل�صدر  �ل�صالحيات  و�رش�ع  �ل�صيا�صي  �لبنامج  يكن  مل 

حق  حول  جديد،  قدمي  خالف  �أي�صاً  و�كبهما  فقد  �لد�خلي؛  للخالف 

قد  �لفل�صطينية  �ملقاومة  قوى  كانت  �ملتكررة.  �رش�ئيلية  �الإ �العتد�ء�ت  ومو�جهة  �الحتالل  مقاومة 

عرف  ما  �لتز�م  على   2005 ربيع  يف  بالقاهرة  �لوطني  �حلو�ر  جل�صات  يف  عبا�ص  �لرئي�ص  و�فقت 

�لذي طالب بالتهدئة و�صارك يف  �لعام. ولكن ال عبا�ص، وال �لطرف �مل�رشي،  بالتهدئة حتى نهاية 

وو��صلت  �رش�ئيليني.  �الإ من  مقابلة  تهدئة  على  �حل�صول  ��صتطاع  �لوطني،  �لفل�صطيني  �حلو�ر 

�رش�ئيلية خالل 2005 �غتيال عنا�رش �ملقاومة و�جتياح مناطق خمتلفة من �ل�صفة �لغربية  �لقو�ت �الإ

�لق�صام، و�رش�يا  �لرئي�صية: كتائب  �أعلنت ف�صائل �ملقاومة   ،2006 على وجه �خل�صو�ص. يف مطلع 

 
           
.
48

ق�صى، �نتهاء �لتهدئة، وهددت بالرد �لعنيف على كل �عتد�ء �إ�رش�ئيلي �لقد�ص، وكتائب �صهد�ء �الأ

يام �لقليلة �لتالية، دعو�ت متجددة من �لرئي�ص عبا�ص لقوى �ملقاومة �إىل �ال�صتمر�ر  وقد �صهدت �الأ

بالتهدئة، يف حني ��صتهجنت بع�ص �لقياد�ت �مللتفة حول �لرئي�ص �إطالق �ل�صو�ريخ من قطاع غزة 

للرد على �العتد�ءت  �لرئي�صة  �ملقاومة  �أد�ة  �إىل  �لتي حتولت  �لو�صيلة  �إ�رش�ئيلية، وهي  �أهد�ف  على 

�رش�ئيلية. �الإ

�مل�صوؤولني  من  �صتة  باغتيال  �لعام  من  وىل  �الأ �لثالثة  �ل�صهور  خالل  �رش�ئيلية  �الإ �لقو�ت  قامت 

�صالمي يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. كما �أعلن ناطق �إ�رش�ئيلي �أن  ب�رش�يا �لقد�ص �لتابعة للجهاد �الإ

نتائج �النتخابات وتويل حما�ص رئا�صة �حلكومة لن يمُغري� �صيئاً يف �صيا�صة “�إ�رش�ئيل” يف ��صتهد�ف 

قادة حما�ص. 

جتنبت كتائب �لق�صام �إحر�ج �حلكومة و�لرئي�ص و�مل�صاركة يف ردود قوى �ملقاومة على �العتد�ء�ت 

�أبريل،  17 ني�صان/  �لق�صف بال�صو�ريخ. ويف  �أغلبها يف عمليات  �رش�ئيلية، و�لتي �نح�رشت يف  �الإ

�رش�ئيلية لقادة �رش�يا �لقد�ص، نفذت �ل�رش�يا عملية ��صت�صهادية  وبعد ت�صاعد عمليات �لت�صفية �الإ

 ،
�رش�ئيليني. ويف حني و�صف �لرئي�ص عبا�ص �لعملية بـ “�حلقرية”49 قتل فيها ثمانية وجرح 65 من �الإ

�لفل�صطينيني هي  �رش�ئيلية �ملتكررة على  �أن �العتد�ء�ت �الإ �لفل�صطينية  ر�أت حركة فتح و�حلكومة 

�رش�ئيلي غري معني  �أن �لطرف �الإ �أية حال،  �لو��صح، على  �لعمليات. وكان  �ل�صبب ور�ء مثل هذه 

وبني  بينه  �لعالقة  لتنظيم  طريقاً  ال  خا�صاً،  فل�صطينياً  �صاأناً  باعتبارها  �إليها  ينظر  و�أنه  بالتهدئة، 

�ملقاومة �لفل�صطينية. ويف حني �صهدت �أ�صهر �ل�صيف �نهيار�ً �صامالً للتهدئة، نفذت كتائب �لق�صام، 

خام�شًا: املقاومة
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“�لوهم  عملية  يونيو،  حزير�ن/   25 يف  �صالم،  �الإ وجي�ص  �ل�صعبية  �ملقاومة  جلان  مع  باال�صرت�ك 

�ملتبدد”، �لتي غريت قو�عد �للعبة �إىل حد كبري.

ولكن  �ملتبدد”،  “�لوهم  عملية  بعد  حما�ص  حكومة  �صقاط  الإ �رش�ئيلية  �الإ �ل�صغوط  ت�صارعت 

و�آب/  يوليو  متوز/  يف  �هلل  وحزب  لبنان  على  �صاملة  حرب  يف  تورطو�  ما  �رشعان  �رش�ئيليني  �الإ

�رش�ئيلي وف�صل يف �لق�صاء على قو�ت حزب �هلل يف �جلنوب  �أغ�صط�ص، �نتهت بخ�صارة كبرية للجي�ص �الإ

�للبناين. ويف غمرة �حلرب، �رشح �لرئي�ص عبا�ص باأن “�إ�رش�ئيل” طلبت هدنة يف قطاع غزة، مقابل 

�صابيع �لقليلة �لتالية لقاء�ت  . وقد عقد �لرئي�ص عبا�ص خالل �الأ
50

توقف �ملقاومة عن �إطالق �ل�صو�ريخ

مع ممثلي �لتنظيمات �لفل�صطينية يف قطاع غزة يف حماولٍة للتو�صل �إىل هدنة، �أو تهدئة جديدة، معلناً 

. كان عبا�ص، كما �لتزم منذ �نتخابه رئي�صاً، 
51

يف ختامها، مقابل نفي من �لف�صائل، جتديد �لتهدئة

�رش�ئيلي، بينما كانت  �لنظر عن �ملوقف �الإ �لفل�صطينية بغ�ص  �إىل وقف �ملقاومة  �لتو�صل  يرغب يف 

ف�صائل �ملقاومة حري�صة على �لتو�صل �إىل هدنة متبادلة يف كل من �ل�صفة و�لقطاع ولي�ص يف �لقطاع 

و�صاع مل  وح�صب. ولذ�، فمهما كانت حقيقة ما تو�صل �إليه عبا�ص يف لقاء�ته مع �لف�صائل، فاإن �الأ

ر�ص. تتغري كثري�ً على �الأ

�رش�ئيلية باجتياح �صمال قطاع غزة، بحجة وقف  يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب، قامت �لقو�ت �الإ

 .
52

�ملقاومة ف�صائل  وهاجم  بالعبثية  �ل�صو�ريخ  و�صف  عبا�ص  �لرئي�ص  وكان  �ل�صو�ريخ؛  �إطالق 

�رش�ئيلي. ومهما كان  ��صتهجنت �لف�صائل ت�رشيحات �لرئي�ص و�عتبت �أنها توفر غطاًء لالعتد�ء �الإ

�رش�ئيلية، كما على �صعيد  مر، فقد �أثبتت �أحد�ث 2006، على �صعيد �الجتياحات و�العتد�ء�ت �الإ �الأ

ردود ف�صائل �ملقاومة، �أن من �ل�صعب، �إن مل يكن من �مل�صتحيل، ف�صل ملفات �ل�رش�ع على فل�صطني 

�صلم، بل و�لطريق �لوحيد �ملمكن، هو �لتعامل مع هذه �مللفات  عن بع�صها �لبع�ص، و�أن �لطريق �الأ

�لفل�صطينية،  و�ملقاومة  �رش�ئيلي  �الإ �لعدو�ن  حول  �لتف�صيالت  من  مزيد�ً  )�نظر  و�حد.  وككل  معاً 

�رش�ئيلي �لفل�صطيني(. �رشى و�ملعتقلني يف �لف�صل �لثاين: �مل�صهد �الإ و�الأ

�حلو�ر  جل�صات  منذ 

�لوطني، و�التفاق �لذي 

تو�صلت �إليه كافة �لف�صائل �لفل�صطينية، بالقاهرة يف ربيع 2005، برزت م�صاألة تن�صيط و�إعادة بناء 

منظمة �لتحرير باعتبارها و�حدة من �أولويات �لعمل �لوطني �لفل�صطيني. وبالرغم من �لتحركات 

�لتي قام بها رئي�ص �ملجل�ص �لوطني، �صليم �لزعنون، ولقاء�ته بقادة �لف�صائل �لفل�صطينية يف دم�صق، 

طالق  الإ و�حد�ً  عملياً  ياأخذ قر�ر�ً  للمنظمة، مل  �لتنفيذية  �للجنة  �لرئي�ص حممود عبا�ص، رئي�ص  فاإن 

عملية �إعادة �لبناء. 
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على  و�صمنياً  فعلياً  عملت  قد   1994 يف  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  منذ  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة  كانت 

�لنهائي حول �مل�صكلة  �لفل�صطيني لالتفاق  �لعام  تهمي�ص �ملنظمة و�إهمالها، رمبا يف حت�صري للر�أي 

�لفل�صطينية، �لذي كان ثمة قبول غري معلن يف بع�ص �أو�صاط قيادة �ل�صلطة حول �أنه لن ي�صمل عودة 

�لالجئني �لفل�صطينيني. ومنظمة �لتحرير هي �إطار متثيل �لفل�صطينيني جميعاً، من هم د�خل حدود 

فل�صطني ومن هم يف �ل�صتات، كما �أنها مظلة كل �لف�صائل �لفل�صطينية )ما عد� حما�ص و�جلهاد(، �لتي 

يتو�جد عدد منها يف جتمعات �ل�صتات فقط، وتعار�ص �تفاق �أو�صلو وما ترتب عليه. تهمي�ص �ملنظمة، 

نتيجة  �أعلنت  �إن  ما  ولكن  وف�صائله.  بالجئيه  �ل�صتات،  �صد�ع  من  تخل�صاً  جوهره  يف  كان  �إذن، 

�النتخابات �لت�رشيعية، و�أ�صبح موؤكد�ً �أن حما�ص �صتقود �حلكومة �لفل�صطينية �لقادمة، حتى �صارع 

�لرئي�ص �لفل�صطيني �إىل �للجوء ل�رشعية �ملنظمة من جديد، موؤكد�ً على �أن ملف �ملفاو�صات يعود �إىل 

�ملنظمة، و�أن �ملنظمة هي �لتي وقعت �أو�صلو، وهي من يقود عملية �لتفاو�ص، وهي يف �لوقت نف�صه 

مرجعية �صلطة �حلكم �لذ�تي وحكومتها، بغ�ص �لنظر عن �لقوة �ل�صيا�صية �لتي تقود �حلكومة. كان 

�لرئي�ص ي�صعى، من ناحية، �إىل توكيد عزل حكومة حما�ص عن ملف �ملفاو�صات، ومن ناحية �أخرى، 

�إىل فر�ص �لبنامج �ل�صيا�صي للمنظمة على �حلكومة. ولكنه من حيث مل يق�صد، رمبا، �صاعف من 

جهزتها، ولي�ص من وجهة  �أهمية �لتوجه �لفل�صطيني �ملت�صع �إىل �إعادة بناء �ملنظمة و�إعادة �حليوية الأ

.
53

نظر حما�ص وح�صب

�ملركزي  �ملجل�ص  باأن  �لزعنون،  �لوطني، �صليم  �ملجل�ص  يف نهاية �صباط/ فب�ير، �رشح رئي�ص 

�نطالق  بد�ية  �صيكون  �الجتماع  باأن  موحياً   ،2006 مايو  �أيار/  يف  بالقاهرة  �صيجتمع  للمنظمة 

عملية �إعادة بناء �ملنظمة. ولكن ع�صو �للجنة �لتنفيذية، تي�صري قمُبعة، و�صف ت�رشيحات �لزعنون 

مني �لعام  مناء �لعامني للتنظيمات �لفل�صطينية، وبح�صور فاروق �لقدومي، �الأ . ولكن �الأ
54

بالعبث

للجنة حركة فتح �ملركزية، عقدو� �جتماعاً لهم يف نهاية �آذ�ر/ مار�ص بدم�صق، و�تفقو� على ت�صكيل 

لة قد تو�صلت  �ملمُ�صكَّ �للجنة  �أن  . وقد ن�رشت تقارير بعد ذلك توؤكد 
55

عادة بناء �ملنظمة جلنة عليا الإ

لية �إعادة بناء �ملنظمة. وخالل �ل�صهور �لقليلة �لتالية، عقدت �جتماعات  بالفعل �إىل م�صودة �تفاق الآ

.
56

�أخرى بدم�صق، وبح�صور �لقدومي، ركزت على �مل�صاألة نف�صها

�صيا�صي  ثقل  و�إ�صافة  فتح،  حركة  متثيل  على  �لقدومي  فاروق  قدرة  يف  كانت  �مل�صكلة  �أن  بيد 

�لقدومي  بني  �خلالفات  وكانت  للمنظمة.  �لتنفيذية  و�للجنة  عبا�ص  على  لل�صغط  حقيقي  ومعنوي 

�خلارجية  وزير  �إىل  �ملنظمة  يف  �ل�صيا�صية  �لد�ئرة  �صالحيات  عبا�ص  ِبتَ�ْصليم  ت�صاعدت  قد  وعبا�ص 

�أزمة حركة  �إحدى وجوه  2006، عاك�صة  نا�رش �لقدوة. و��صتمرت �خلالفات بني مد وجزر طو�ل 

فتح �لد�خلية. مل يكن حممود عبا�ص من �أكرث �ل�صخ�صيات �صعبية يف قيادة فتح، وكان من �لو��صح 

ورئا�صة  �لتنفيذية  �لتحرير  منظمة  جلنة  رئا�صة  يف  �ملَْوِقَعني،  تق�صيم  �أنَّ  عرفات  �لرئي�ص  وفاة  بعد 

�أال ي�صمح لعبا�ص بالتفرد يف قيادة �ل�صاأن  جلنة فتح �ملركزية بينه وبني فاروق �لقدومي، قمُ�صد به 

�لفل�صطيني �لوطني. ولكن عبا�ص، �لذي �أ�صبح رئي�صاً لل�صلطة �أي�صاً، جمع يف يده �لكثري من م�صادر 
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هم، منذ تاأ�صي�ص �صلطة �حلكم �لذ�تي،  كب و�الأ �ل�صلطة و�لنفوذ و�ملال. ويف حني �أ�صبح ثقل فتح �الأ

على وجود �صعيف وغري فعال  �لقدومي يف �خلارج م�رشفاً  �ملهجر، ظل  �ل�صفة و�لقطاع ال يف  يف 

لفتح وعلى د�ئرة منظمة �لتحرير �ل�صيا�صية �ملهم�صة �إىل حد كبري. وقد �أحاط �لرئي�ص عبا�ص نف�صه 

�ملتحدة و�تفاقها مع ت�صوره ملو��صلة  بالواليات  �لوثيقة  �ملعروفة بعالقاتها  �ل�صلطة  ب�صخ�صيات 

�لعملية �ل�صلمية. عدد من هذه �لقياد�ت مل يكن من فتح �أ�صالً، وعدد �آخر �عتب من جيل فتح �لثاين 

�حل�صن،  هاين  وكان  �ملركزية.  فتح  جلنة  �أع�صاء  و�أغلب  �لقدومي  حفيظة  �أثار  ما  وهو  �لثالث،  �أو 

ع�صو �للجنة �ملركزية لفتح، قد �رشح، يف تعبري عن �صعور عدد من قادة فتح �ملخ�رشمني، حمذر�ً 

.
من “م�صاع �أمريكية لل�صيطرة على فتح”57

�إليها  �لتو�صل  مت  ما  �صفقة  باأن  و�صاع  بعّمان،  و�لقدومي  عبا�ص  �لتقى  مايو،  �أيار/  نهاية  يف 

منت�صف  ويف  �لرجلني.  بني  �لعالقات  لت�صبغ  عادت  ما  �رشعان  �لت�صاحن  �أجو�ء  ولكن   .
58

بينهما

ول/ �أكتوبر، وبينما ت�صاعد �جلدل حول ت�صكيل حكومة وحدة وطنية، ف�صلت جلنة فتح  ت�رشين �الأ

�ملركزية يف �النعقاد للتد�ول حول �ملو�صوع بعّمان، ب�صبب �خلالفات بني عبا�ص و�لقدومي. وبعد 

علن عبا�ص قائد�ً عاماً للقو�ت �لفل�صطينية، وهو 
مُ �صهر و�حد، عقد جمل�ص فتح �لثوري يف ر�م �هلل، و�أ

. مل ينته �لعام �إال وعبا�ص ي�صدر قر�ر�ً بتعيني �أحد �أبرز 
59

من�صب م�صتحدث، �أثار �صخرية �لقدومي

�آخر باإغالق مقر  �ملحيطني به، يا�رش عبد ربه، �أميناً ل�رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، وقر�ر�ً 

�لد�ئرة �ل�صيا�صية ملنظمة �لتحرير بعّمان، مما �عتب �رشبة مبا�رشة للقدومي، �لذي مل يبق حتت 

.
60

�إ�رش�فه �إال مقر �لد�ئرة يف تون�ص

هذه �خلالفات د�خل فتح، �لتي مل تقت�رش على �خلالفات بني عبا�ص و�لقدومي، بل تكاد ت�صل �إىل 

تنظيمات فتح يف كل مدينة فل�صطينية يف �ل�صفة و�لقطاع، جعلت من عملية �التفاق حول �إعادة بناء 

هم �أنه بالرغم من �التفاق بني �لتنظيمات �لفل�صطينية  منظمة �لتحرير �أكرث �صعوبة. ولكن �مل�صاألة �الأ

يف دم�صق على �صبل و�آلية �إعادة بناء �ملنظمة، فاإن مثل هذ� �مل�رشوع ال يخ�ص �لفل�صطينيني وح�صب؛ 

�ص�صت �ملنظمة بقر�ر عربي، وعا�صت برعاية عربية، و�إعادة �إحيائها وبنائها، مبا يف ذلك �إمكانية 
مُ فقد �أ

�إعادة ر�صم �أوز�ن �لقوى �ل�صيا�صية د�خلها، يخ�ص �ملحيط �لعربي، حيث توجد �ملنظمة وموؤ�ص�صاتها 

من  هناك  يكن  مل  �لعام،  نهاية  وحتى  فقط.  �لفل�صطينيني  يخ�ص  وال  �صعبها،  من  كب  �الأ و�جلزء 

�إعادة بناء �ملنظمة. مثل  �لرئي�صة على عملية  موؤ�رش�ت عربية و��صحة على مو�فقة �لدول �لعربية 

دِّم للفل�صطينيني ما �صيعرف بالورقة �مل�رشية، �لتي حملت �لت�صور  هذه �ملوؤ�رش�ت مل تبز �إىل �أن قمُ

ثم جاء  �ملنظمة.  بناء  �إعادة  �رشيحاً حول  وت�صمنت ن�صاً  �لد�خلي،  �لفل�صطيني  للتو�فق  �مل�رشي 

�تفاق مكة ليطلق �لعملية بالفعل.

بالتاأزم،  �لفل�صطينية  و�صاع  �الأ بد�أت  منذ 

على  �ل�صيا�صية  �حلياة  ملفات  �أغلب  �صعت  ومُ

مِّ�ص  �صل، ومنذ همُ مائدة �حلو�ر �لوطني. يف �الأ
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دور منظمة �لتحرير وتر�جعت قيادتها عن �صم �لقوى غري �ملمثلة يف �أطرها، مل تكن هناك موؤ�ص�صة 

�نطلقت  �إن  ما  �مل�صتقلني. ولكن  �لعام من  �لعمل  �لف�صائل و�صخ�صيات  تلتقي د�خلها كافة  ر�صمية 

لدت جلنة �ملتابعة �لوطنية يف قطاع غزة، لتلعب مثل هذ� �لدور، وتمُن�صق  �النتفا�صة �لثانية، حتى ومُ

�لعالقات بني �لقوى �ل�صيا�صية �لفاعلة يف �النتفا�صة، يف �لوقت �لذي �أ�صبحت دم�صق مركز لقاء قادة 

 ،2005 ربيع  يف  بالقاهرة  عقدت  �لتي  �لوطني،  �حلو�ر  �جتماعات  كانت  وقد  �خلارج.  يف  �لف�صائل 

�صيا�صي  فل�صطيني  �إطار  يجاد  الإ �لتوجه  عن  تعبري  �أبرز  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  كل  �صمت  و�لتي 

يعالج �لق�صور يف و�صع منظمة �لتحرير.

�لكبري  �لفل�صطيني، كان �جلدل  �لد�خل  �لوطني يف  �لتوكيد من جديد على فكرة �حلو�ر  �أعاد  ما 

عد�د للوثيقة رمبا يف ني�صان/ �أبريل، بعد �أن  �رشى”. بد�أ �الإ �لذي �أثارته ما باتت تعرف بـ“وثيقة �الأ

Hadarim �أّويل يف �صجن هد�رمي  �إىل تفاهم  �صري،  �الأ �لفتحاوي  �لقيادي  تو�صل مرو�ن �لبغوثي، 

�لذي ي�صتمر يف  خرى. �لبغوثي،  �أبناء �لف�صائل �الأ �صرية من  �لقياد�ت �الأ �رش�ئيلي مع عدد من  �الإ

�أن  يبدو  خرى، �فرت�ص كما  �الأ لعب دور متفاوت يف توجهات فتح و�لعالقات بني فتح و�لف�صائل 

حد�ً  ي�صع  �لوطني،  للعمل  �إجماعي  ت�صور  على  �التفاق  خرى  �الأ �صرية  �الأ و�لقياد�ت  با�صتطاعته 

��صتعان  وقد  وطنية.  وحدة  حكومة  ت�صكيل  وحول  و�لرئي�ص،  �حلكومة  بني  �ملتفاقمة  للخالفات 

قياد�ت  نقل  لت�صهيل  �رش�ئيليني  باالإ �جليدة  دحالن  حممد  �لفتحاوي  �لقيادي  بعالقات  �لبغوثي 

�أ�صرية بارزة من كافة �لف�صائل �لفل�صطينية من �صجونهم �ملختلفة �إىل �صجن هد�رمي، لت�صهيل �حلو�ر 

�رشى يف �لتاأثري على �لر�أي  . �لبغوثي، �لذي يدرك �لوزن �ملعنوي لالأ
61

عد�د حول �لوثيقة حتت �الإ

رجح غر�بة �ل�صعور  باأن حتدد جمموعة �أ�رشى، بكل ما يثقلها من  �لعام �لفل�صطيني، جتاوز على �الأ

ظروف �صجن وتوق للحرية، برنامج �لعمل �ل�صيا�صي ل�صعب يخو�ص غمار و�حدة من �أكرث حركات 

�لتحرر �لوطني تعقيد�ً.

�أغلب  �أ�صرية من  �لتفاهم �لوطني”، بتوقيع قياد�ت  “وثيقة  نمُ�رشت �لوثيقة، �لتي حملت عنو�ن 

. وقد وجدت �لوثيقة ترحيباً �رشيعاً 
62

�صالمي �لف�صائل �لفل�صطينية، مبا يف ذلك حما�ص و�جلهاد �الإ

من �لرئي�ص حممود عبا�ص و�للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، بينما �أعرب رئي�ص �لوزر�ء ��صماعيل 

عّمقة للن�ص. ترحيب  جر�ء در��صة ممُ هنية عن ترحيب متحفظ، معلقاً باحلاجة �إىل مزيد من �لوقت الإ

عبا�ص وحتّفظ هنية يعود�ن بالتاأكيد �إىل �صبب رئي�ص: �أن �لوثيقة ت�صتجيب ملطالب �للجنة �لرباعية 

منذ  �ملوقعة  باالتفاقيات  و�اللتز�م  �لعبية  بالدولة  �العرت�ف  �أي  �حلكومة،  من  عبا�ص  و�لرئي�ص 

كرث �إ�صكالية من وجهة نظر حما�ص هو �لو�رد يف �لبند 18 من �لوثيقة،  �أو�صلو. ورمبا كان �لن�ص �الأ

�لذي دعا �إىل �أن ت�صتند حالة �لتفاهم �لوطني، وما ينجم عنها من حكومة وحدة وطنية، �إىل “برنامج 

جماع �لوطني �لفل�صطيني و�ل�رشعية �لعربية وقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية �ملن�صفة ل�صعبنا، متثلها  �الإ

�صالمية”. بذلك، جتاهلت  منظمة �لتحرير و�ل�صلطة �لوطنية رئي�صاً وحكومة، و�لف�صائل �لوطنية و�الإ

جماع  �لوثيقة كون حما�ص و�جلهاد لي�صتا ممثلتني يف �ملنظمة، ولي�صتا طرفاً فيما ي�صمى “برنامج �الإ
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�أن  قبل  باالعرت�ف،  يتعلق  �لعبية  للدولة  تنازل  �أي  تقدمي  رف�ص  عن  دوماً  �أعربتا  وقد  �لوطني”، 

تت�صح مالمح �لت�صوية �لنهائية، وما يكن �أن يح�صل عليه �لفل�صطينيون يف �ملقابل.

�رشى، وهدد بالدعوة �إىل ��صتفتاء �صعبي حول �لوثيقة، ولكن  ك �لرئي�ص عبا�ص بوثيقة �الأ مَت�صَّ

طلق من جديد يف مدينتي ر�م �هلل وغزة، بح�صور ممثلني عن �لف�صائل �لن�صطة يف 
مُ �حلو�ر �لوطني �أ

�ل�صفة و�لقطاع وعدد من �لقياد�ت و�ل�صخ�صيات �مل�صتقلة. كان �جلميع يتح�ص�صون �لوزن �ملعنوي 

)�أي منزوعي  �رْش  َ �الأ ْم يف  وهمُ منهم،  تقرر جمموعة  �أن  نف�صه غر�بة  �لوقت  �رشى، ويدركون يف  لالأ

�لهدف بالتايل هو  �لوطنية؛ و�أ�صبح  �لقوى وللحركة  �لعمل لكافة  �لتنظيمية( برنامج  �ل�صالحيات 

�أيام  ع�رشة  �لوطني  �حلو�ر  يف  �ملجتمعني  عبا�ص  �أمهل  �لوطني.  للتفاهم  جديد  ن�ص  �إىل  �لتو�صل 

لالتفاق، وعلى �لرغم من �أن �لد�صتور �لفل�صطيني مل ي�رشع لال�صتفتاء �ل�صعبي، فقد عاد للتلويح 

�رشى، من ناحية،  . رمبا كان عبا�ص ي�صت�صعر �أن �اللتفاف �ل�صعبي �لعاطفي حول �الأ
63

باال�صتفتاء

وطول ن�ص �لوثيقة وغمو�صها، ال �صيما �أن معظم بنودها مل تكن م�صدر خالف، من ناحية �أخرى، 

�ملقابل،  ويف  لال�صتفتاء.  �إيجابية  نتيجة  ي�صمن  �حل�صار،  عن  �لناجم  �ملعي�صي  �لعنت  �إىل  �إ�صافًة 

�أ�صار معار�صو �لوثيقة و�ال�صتفتاء �إىل �أن مبد�أ �ال�صتفتاء غري د�صتوري، و�أن �ل�صعوب ال ت�صتفتى 

�ل�صعب  �أبناء  على حقوقها �لوطنية �لكبى، و�أنه حتى و�إن كان ال بد من �ال�صتفتاء فليمُ�صتفَت كل 

ن �لق�صايا حمل �خلالف تخ�صهم جميعاً. �لفل�صطيني يف �لد�خل و�ملهجر، الأ

يف      �لوثيقة  حول  ��صتفتاء  لعقد  يدعو  مر�صوماً  و�أ�صدر  �ملعار�صني  �صو�ت  الأ �لرئي�ص  يلتفت  مل 

26 متوز/ يوليو؛ ولكن لقاء �حلو�ر �لوطني قرر ��صتبعاد خيار �ال�صتفتاء، وو��صل �لنقا�ص حول 

قّر يف لقاء بني �لرئي�ص ورئي�ص 
مُ . يف �لنهاية، تو�صل �ملجتمعون �إىل �تفاق حول �لوثيقة، �أ

64
�صيغة جديدة

�رشى �صملت �لعديد من �لبنود، �إال �أن �لالفت كان  . وبالرغم من �أن �لتعديالت على وثيقة �الأ
65

�لوزر�ء

�لتعديل �لذي تناول �لبند 18 حمل �خلالف �لرئي�صي، �لذي �أ�صبح كالتايل: “و�صع خطة فل�صطينية 

�لوطنية  هد�ف  �الأ �أ�صا�ص  على  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �خلطاب  توحد  �ل�صامل،  �ل�صيا�صي  للتحرك 

�لفل�صطينية، كما وردت يف هذه �لوثيقة وقر�ر�ت �ل�رشعيتني �لعربية و�لدولية املن�شفة ل�صعبنا، مبا 

يحفظ حقوقه وثو�بته، تنفذها منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، رئي�صاً 

�صالمية...”. وحكومة و�لف�صائل �لوطنية و�الإ

باالتفاق على وثيقة �لتفاهم �لوطني، �نطلق �لبحث من جديد حول ت�صكيل حكومة وحدة وطنية، 

�خلارجية  �ل�صغوط  ملو�جهة  جنع  �الأ و�لطريق  زمة،  �الأ من  �ملخرج  �أنها  يدرك  �جلميع  بات  �لتي 

و�حل�صار. ولكن �رشعان ما �ت�صح �أن �خلالف حول ت�صكيل �حلكومة، برناجماً و�أ�صماء وتوزيع 

مل  �لوثيقة  على  �التفاق  و�أن  �لوطني،  �لتفاهم  وثيقة  ن�ص  حول  �خلالف  من  تعقيد�ً  �أكرث  حقائب، 

يذلل �ل�صعوبات كما ت�صور �لبع�ص. و�حلقيقة �أن م�صاألة �حلكومة مل تعد م�صاألة فل�صطينية د�خلية، 

�ل�صلطة  �متياز�ت  عن  �لتنازل  ترف�ص  �صيا�صية  وطبقة  �النتخابات  يف  فاز  من  بني  بالتد�فع  تتعلق 
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�رش�ئيلية،  وروبية و�الإ مريكية و�الأ و�حلكم و�لقر�ر وح�صب، بل �أ�صبحت �أي�صاً جماالً لل�صغوط �الأ

وبع�ص �لدول �لعربية كذلك.

�رش�ئيلية على لبنان، و�أخذ �جلميع يف �نتظار  �أ�صابيع �حلرب �الإ تر�جعت حدة �خلالفات خالل 

�ملع�صكر  جانب  �إىل  فيه  يقف  عبا�ص  �لرئي�ص  �أن  بد�  عربي،  �نق�صام  عن  ك�صفت  �لتي  �حلرب  نتيجة 

�أن  �صيما  �لفل�صطينية من جديد، ال  تز�يدت حدة �خلالفات  �نتهت �حلرب حتى  �إن  مريكي. وما  �الأ

خرية  �صابيع �الأ حما�ص وقوى �ملقاومة ر�أت يف �نت�صار �ملقاومة �للبنانية �نت�صار�ً لها. وقد مت خالل �الأ

�حلكومة،  ت�صكيل  حول  فكار  �الأ من  �لعديد  تد�ول  �صبتمب  �أيلول/  من  وىل  و�الأ �أغ�صط�ص  �آب/  من 

بدء�ً من حكومة تكنوقر�ط �إىل حكومة ف�صائل. ولكن ما ت�رشب من لقاء �لرئي�ص عبا�ص بوزيرتي 

 Condoleezza ر�ي�ص  كوندوليز�  مريكية  و�الأ  Tzipi Livni ليفني  ت�صيبي  �رش�ئيلية  �الإ �خلارجية 

. وبتدهور 
66

Rice، �أ�صار �إىل �أن عبا�ص لي�ص يف و�رد �ملو�فقة على �أي من �ل�صيغ �ملتد�ولة للحكومة

ول/ �أكتوبر، تدخلت قطر، يف �صخ�ص وزير خارجيتها،  منية و�ل�صيا�صية يف ت�رشين �الأ و�صاع �الأ �الأ

. ولكن �لو�صاطة �لقطرية، �لتي �صملت و�صول �لوزير 
67

يف �أول حماولة عربية غري م�رشية للو�صاطة

�لقطري �إىل ر�م �هلل، مل ت�صتطع �لتغلب على �خلالفات بني �لرئي�ص ورئي�ص �لوزر�ء.

مريكية ترف�ص  د�رة �الأ مريكية، �أبلغ عبا�ص حكومته �أن �الإ بعد �أيام من لقائه وزيرة �خلارجية �الأ

مريكي ما دعا �لرئي�ص  . ورمبا كان هذ� �ملوقف �الأ
68

�رشى �جلديدة �التفاق �لوطني حول وثيقة �الأ

باملبادرة  بااللتز�م  يتعلق  حما�ص  حكومة  مو�جهة  يف  جديد  مطلب  ورفع  �لوثيقة  �إهمال  �إىل  عبا�ص 

�أكد هنية  �لعربية(. وقد  �لتي عرفت مببادرة قمة بريوت  �هلل،  مري عبد  �الأ لل�صالم )مبادرة  �لعربية 

قل  �لوطنية، على �الأ �أمام ت�صكيل حكومة �لوحدة  �أ�صا�صي  �لعربية عائق  �ملبادرة  �أن �خلالف حول 

. ويف مفاجاأة �صيا�صية، �أخذ �لرئي�ص خطوة �المتناع عن لقاء رئي�ص 
69

فيما يتعلق ببنامج �حلكومة

�أكتوبر، بد�أ �لنائب  ول/  �أجو�ء �خلالف. ومنذ نهاية ت�رشين �الأ بالتايل يف ت�صعيد  �لوزر�ء، م�صهماً 

�لفل�صطيني ومر�صح �لرئا�صة �ل�صابق م�صطفى �لبغوثي و�صاطة بني �لرئي�ص و�حلكومة، و�صلت 

�إىل حد �لت�رشيح باالتفاق على 80% من �لق�صايا، مبا يف ذلك توزيع �أغلب �حلقائب و�صيغة �أولية 

. وكانت حما�ص يف �أثناء هذه �مل�صاور�ت قد ��صتعدت لالكتفاء بت�صعة مقاعد من 
70

للبنامج �ل�صيا�صي

�أ�صل 14 مقعد�ً )هو حجم متثيلها يف �حلكومة بالن�صبة �إىل مقاعدها يف �ملجل�ص �لت�رشيعي(، وتخلت 

ول لع�صوية �حلكومة.  عن رئا�صة �لوزر�ء وعن تر�صيح قياد�تها من �ل�صف �الأ

�إجها�ص  �إىل  تدفع  كانت  خارجية  �أطر�فاً  �أن  �أو  فيها،  مبالغاً  كان  �التفاق  حول  �لتقارير  �أن  بيد 

�ملقبولة هي  �لوحيدة  �لفل�صطينية  �أن �حلكومة  �لتوكيد على  �إىل  كل جهود �التفاق. عادت و��صنطن 

�حلكومة �مللتزمة ب�رشوط �للجنة �لرباعية؛ ثم و�جه �لرئي�ص عبا�ص �لفل�صطينيني باإعالن �لو�صول 

ن ت�رشيح  ، يف �لوقت �لذي غادر فيه رئي�ص �لوزر�ء �لبالد يف جولة عربية. والأ
�إىل “طريق م�صدود”71

باأن  عام  �نطباع  تولّد  فقد  مريكية،  �الأ �خلارجية  بوزيرة  لعبا�ص  لقاء  بعد  �مل�صدود” جاء  “�لطريق 
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مور باجتاه �حل�صم �لع�صكري على  �لرئي�ص كان ي�صتجيب ل�صغوط �أمريكية جديدة، و�أنه يدفع �الأ

خرى �لتي �رشعان ما �ألقاها عبا�ص يف �ل�صاحة �لفل�صطينية،  ر�ص. ما �أكد هذ� �النطباع كان �لقنبلة �الأ �الأ

باإعالنه يف خطاب �أمام �جتماع للمجل�ص �لت�رشيعي يف 2006/12/16، عن �إجر�ء �نتخابات رئا�صية 

عالن عن �نتخابات مبكرة من  د �الإ . �َصعَّ
72

وت�رشيعية مبكرة، من دون �أن يحدد موعد �النتخابات

حالة �لتوتر يف �ل�صفة و�لقطاع على �ل�صو�ء؛ ويف حني خرجت �لقياد�ت �ل�صيا�صية �مللتفة حول �لرئي�ص 

للدفاع عن �النتخابات، �أعلن �لناطقون با�صم حما�ص �أن �لرئي�ص ال يلك �ل�صلطات �لد�صتورية حلل 

�ملجل�ص �لت�رشيعي قبل نهاية مدته �لقانونية، و�أن �إعالنه يثل خطوة لاللتفاف حول نتائج �نتخابات 

ديوقر�طية �صفافة.

بحث  للقاهرة،  بزيارة  م�صعل  خالد  قام  نوفمب،  �لثاين/  ت�رشين  من  �لثالث  �صبوع  �الأ خالل 

�لذي   Gilad Shalit �صاليط  جلعاد  �رش�ئيلي  �الإ باجلندي  �ملتعلقة  �رشى  �الأ تبادل  م�صاألتي  خاللها 

. وقد ت�رشب عن �لزيارة �أن 
73

�أ�رشته حما�ص، و�خلالفات �لفل�صطينية حول حكومة �لوحدة �لوطنية

�جلانب �مل�رشي يقبل وجهة نظر حما�ص حول �حلكومة، و�أنه �صيدفع من جديد من �أجل تبلور �تفاق 

فل�صطيني د�خلي. وبد� �أن �إعالن �لرئي�ص عبا�ص �لدعوة �إىل �نتخابات مبكرة مل يفاجئ �لفل�صطينيني 

وح�صب، بل وفاجاأ �لدول �لعربية �ملعنية كذلك. ولوحظ، على �أية حال، �أن م�رش، �لطرف �لعربي 

�لرئي�ص �ملعني بال�صاأن �لفل�صطيني، �أبدت فتور�ً جتاه خطوة عبا�ص �جلديدة و�متنعت عن تاأييدها. 

�ملختلفة، دعا  طر�ف  �الأ �مل�صلحة بني  �لتوتر و�ال�صتباكات  �لعام، وبينما ت�صاعدت حدة  ومع نهاية 

ن حما�ص مل تكن تنظر �إىل  �أوالً: الأ . ولكن �للقاء مل يتبلور، 
74

�إىل لقاء يف عّمان ردن عبا�ص وهنية  �الأ

منية – �ل�صيا�صية �لتي  زمة �الأ ردن مل يعالج بعد تر�صبات �الأ ردن باعتباره طرفاً حمايد�ً، و�أن �الأ �الأ

ردن  ن عبا�ص مل ينظر برتحيب �إىل فكرة تعامل �الأ كان قد �أثارها مع حما�ص قبل عدة �صهور. وثانياً: الأ

ردنية. حد�ث �رشعان ما �بتلع �لدعوة �الأ ن تد�عي �الأ معه ومع هنية على قدم �مل�صاو�ة. وثالثاً: الأ

�ل�صد�مات  �صحايا  عدد  وتز�يد  مني،  �الأ �لتدهور  ت�صاعد  �ل�صيا�صي،  �الن�صد�د  خلفية  وعلى 

�ل�صيا�صي  �لعقل  كاأن  خرى، وبد�  �الأ �لقطاع  �إىل مدن  �نتقلت من �صو�رع مدينة غزة  �لتي  �مل�صلحة، 

زمة وجتاوز �لتدخالت �خلارجية. و�أخذت �لتقارير تتو�تر حول  �لفل�صطيني عاجز عن �حتو�ء �الأ

و�لقوة  �مل�صلح  حما�ص  بجناح  هزية  يقاع  الإ �لنطاق  و��صع  م�صلح  تفجري  على  دحالن  حممد  عمل 

�لعربية،  �لدول  بع�ص  ومن  مريكية  �الأ د�رة  �الإ من  تاأييد�ً  يلقى  و�أنه  للحكومة،  �ملو�لية  �لتنفيذية 

خفاقات �لتي منيت بها �إد�رة �لرئي�ص  وبالفعل ف�صل حتقيق هذ� �لهدف ميد�نياً، �إىل جانب �صل�صلة �الإ

ي�صع  عربي،  تدخل  �رشورة  من  بد  هناك  يعد  ومل   .George W. Bush بو�ص  جورج  مريكي  �الأ

مريكي. وهذ� ما تبلور الحقاً  �مل�صلحة �لفل�صطينية و�لعربية �لعليا يف �العتبار، مهما كان �ملوقف �الأ

يف دعوة �مللك �ل�صعودي عبد �هلل حما�ص وفتح للقاء يف مكة �ملكرمة؛ وهو �للقاء �لذي تو�صل �إىل �تفاق 

مكة و�أطلق مرحلة جديدة للعمل �لوطني �لفل�صطيني.

 الو�شع الفل�شطيني الداخلي



48

ما حول  و��صعاً  جدالً  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتخابات  �لقوي  حما�ص  دخول  �أثار 

قل، و�أنها  �إن كانت حما�ص قد و�صلت �إىل نهاية طريق �ملقاومة، يف هذه �ملرحلة على �الأ

ت�صعى �إىل �حل�صول على ح�صة تتفق وحجمها �جلماهريي ووزنها �ل�صيا�صي من �ل�صلطة و�حلكم. 

وبالرغم من �أنه من �ل�صعب �لنفي �لقاطع ملثل هذ� �ملنطق، ال �صيما فيما يتعلق بعدد من قياد�ت حما�ص 

خر ور�ء �مل�صاركة يف �النتخابات،  يف �ل�صفة و�لقطاع، �إال �أن ما �أكدته �أحد�ث 2006 هو �أن �لد�فع �الآ

د�فع �خل�صية من �رشبة ع�صكرية و��صعة، وحماية برنامج �ملقاومة و�إعطائه �ل�رشعية، كان حقيقياً 

وو�قعياً. ولكن رمبا مل تدرك قيادة حما�ص، َبعَد �لن�رش �لكبري يف �النتخابات �أن �لو�صع �لفل�صطيني 

حد تقدير �ملدى �لذي �صتاأخذه، �أو �إن كانت �خلريطة �ل�صيا�صية  ير مبرحلة �نتقالية، بحيث ال يكن الأ

�لتي �أ�صفرت عنها نتيجة �النتخابات �صت�صبح هي �خلريطة �لعادية للو�صع �ل�صيا�صي �لفل�صطيني 

لوقت طويل. �لبع�ص يرى �أنه كان على حما�ص، مثالً، �أن تبذل جهد�ً �أكب و�أطول لت�صكيل حكومة 

وحدة وطنية؛ وحتى بعد �أن ح�صلت �حلكومة �لتي تقودها حما�ص على �لثقة من �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

�أال تتوقف. و�لبع�ص يرى �أن حكومة حما�ص فقدت زمام  كان على جهود ت�صكيل حكومة �لوحدة 

�ملبادرة �أمام هجمة �لتظاهر�ت �ملطالبة بالرو�تب. ولكن مع ذلك ي�صجل حلكومة حما�ص �صمودها يف 

مر �لذي لواله ملا حتقق لقاء مكة. وجه �حل�صار، وما تعر�صت له من �صغوط، �الأ

خرى، مبا يف ذلك فتح،  ومن ناحية �أخرى، ك�صفت �أزمة �لعام 2006 �أن على �لقوى �لفل�صطينية �الأ

مرتبط  وجودها  �أن  تدرك  �أن  ذ�ك،  �أو  �ل�صبب  لهذ�  �لوحدة،  حكومة  يف  �مل�صاركة  عن  �متنعت  �لتي 

بتقديها �مل�صلحة �لوطنية على �مل�صالح �لفئوية �خلا�صة، و�أن ذهابها يف �صباط/ فب�ير �إىل خيار 

ترك حكومة حما�ص للغرق وحدها كان تقدير�ً خاطئاً، �صو�ء �أكان من وجهة نظر م�صلحة �ل�صعب 

و�لق�صية �لوطنية، �أم من وجهة نظر فهم ت�صميم حما�ص على حتمل �مل�صوؤولية �لتي �ألقاها �ل�صعب 

يف  �لعميقة  �ل�صيا�صية  �لتحوالت  حقائق  �النتخابات  نتائج  �أكدت  لقد  �النتخابات.  يف  كاهلها  على 

�ل�صاحة �لفل�صطينية، �لتي بد�أت يف �لثمانينيات من �لقرن �لع�رشين وتعززت بعد توقيع �أو�صلو. هذه 

�صالمي، ال تقت�رش على �ل�صاحة �لفل�صطينية، بل هي ظاهرة  �لتحوالت، �لتي ت�صري �إىل �صعود �لتيار �الإ

خرى،  عربية و�إ�صالمية �صاملة. وال يكن للق�صية �لوطنية �أن تتقدم �إن ظلت �لقوى �لفل�صطينية �الأ

�صالمي �أو حما�رشته. �صمناً �أو �رش�حة، ت�صتغل يف حماولة جتاهل �ل�صعود �ل�صيا�صي �الإ

�لرئي�ص  ومع�صكر  حما�ص  حكومة  بني  �مل�صتويات  متعدد  خالف  من  �لفل�صطينية  زمة  �الأ لدت  ومُ

لدت �أي�صاً من �لرف�ص  �لفل�صطيني حول �ل�صيا�صات و�ل�صالحيات، وحول �حلكم و�لقر�ر؛ ولكنها ومُ

مريكي لتبلور نهج �صيا�صي فل�صطيني وطني جديد للتعامل مع �لق�صية �لوطنية.  �رش�ئيلي و�الأ �الإ

عادة �لتو�فق �لفل�صطيني �لد�خلي وت�صكيل حكومة  وبالرغم من �أن �تفاق مكة قد وفر فر�صة كبرية الإ

وحدة وطنية، فاإن ��صتحقاقات فوز حما�ص يف �النتخابات وم�صاركتها �لقوية يف �صلطة �حلكم �لذ�تي 

يفر�ص ��صتحقاقات تتجاوز ت�صكيل حكومة �لوحدة.  من هذه �ال�صتحقاقات، �رشورة �إدر�ك خطورة 

ر�دة  لالإ �الرتهان  يعني  مما  وروبية،  �الأ  - مريكية  �الأ �مل�صاعد�ت  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �عتماد 
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ر�دة  �رش�ئيلية. فهذ� �الرتهان ي�صكل خطر�ً على كامل �لق�صية �لفل�صطينية، ولذلك فاإن حترير �الإ �الإ

�أن  يجب  �ل�صعبي،  �لر�صمي  �صالمي  و�الإ �لعربي  �لدعم  �إىل  و�لعودة  �الرتهان،  هذ�  من  �لفل�صطينية 

يكون �أولوية �أولويات �لعمل �لوطني. ومن هذه �ال�صتحقاقات، �إعادة بناء هيكل �صلطة �حلكم �لذ�تي 

من وللبريوقر�طية  جهزة �الأ �لفئوية الأ �ل�صيا�صية  �أ�صا�ص وطني، مبعنى �لتخل�ص من �لطبيعة  على 

جنحة معينة يف  �أو حتى الأ �ل�صلطة وكاأنها �متد�د حلركة فتح،  �لفل�صطينية، �لتي جعلت موؤ�ص�صات 

عادة بناء منظمة �لتحرير وتفعيلها، وجعلها �أكرث  هم من ذلك هو بدء �لعمل �لفعلي الإ �حلركة. و�الأ

�رشورة  و�أخري�ً،  ككل.  �لفل�صطيني  ولل�صعب  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �الجتاهات  حلقيقة  متثيالً 

�لتو�صل �إىل برنامج مقاومة وطني يتمحور حول حترير �لقد�ص، ومو�جهة �جلد�ر و�مل�صتوطنات. 
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املشهد اإلرسائييل الفلسطيني:
سنة االرتباك وخلط األوراق

بداأوا  فقد  �رسائيليني،  للإ بالن�سبة  خمتلطة”  و“اأوراق  “ارتباك”  �سنة  بحق  اإنها 

بالت�سوية  اخلا�سة  ت�سوراتهم  فر�ض  على  القدرة  يف  كبرية  باآمال   2006 �سنة 

الدفع  قوُة  تفاوؤلَهم  ُيعّزز  وكان  اجلانب.  اأحادي  االن�سحاب  م�رسوع  وتنفيذ  الفل�سطينيني،  على 

ال�سيا�سي، وال�سعبيُة التي يتمتع بها �سارون وحزبه اجلديد كادميا Kadima، والو�سُع الع�سكري 

عن  ن�سبياً، ف�سلً  املواتية  قليمية والدولية  املحلية واالإ جواُء  املريح، واالأ �رسائيلي  االإ واالقت�سادي 

خفوت االنتفا�سة، والتوقعات باأن العملية اجلارية لرتتيب البيت الفل�سطيني، �ستوؤدي يف نهايتها 

اأن دخول  فل�سطينية �سعيفة وم�ساملة. غري  مور حتت �سلطة  االأ املقاومة، و�سبط  اأ�سلحة  اإىل نزع 

�رسائيلي الذريع يف احلرب على حزب  �سارون يف الغيبوبة، وفوز حما�ض يف االنتخابات، والف�سل االإ

حتديد  على  القدرة  �رسائيلية  االإ القيادة  واأفقد  وراق،  االأ وخلط  �رسائيليني،  االإ اأربك  قد  ولبنان،  اهلل 

واإىل  اجلانب،  اأحادي  االن�سحاب  تنفيذ  عن  تراجعها  اإىل  اأّدى  مما  �سعبيتها؛  واأ�سعف  االجتاهات، 

اإعادة النظر يف خياراتها واأولوياتها.

حما�ض  حكومة  اإ�سقاط  بهدف  الفل�سطيني،  ال�سعب  على  قا�سياً  ح�ساراً  �رسائيليون  االإ نفذ 

واإف�سالها، وكان ت�رسفاً مك�سوفاً يف معاقبة الفل�سطينييني على اأية خيارات دميوقراطية يختارونها، 

اإذا كانت ال تتوافق مع رغبات االحتلل، مهما كانت االنتخابات حرة و�سفافة. لكن �سمود ال�سعب 

�رسائيلية. الفل�سطيني كعادته، وبقاء حكومة حما�ض، اأف�سل املحاوالت االإ

واإذا كانت �سنة 2006 قد �سهدت “اإعادة متو�سع” �سيا�سي اإ�رسائيلي، فقد �سهدت اأي�ساً “اإعادة 

متو�سع” �سيا�سي فل�سطيني. واإذا كان ال�سعور يف بداية العام مييل اإىل التفاوؤل باقرتاب الو�سول 

اإىل ت�سوية اأو فر�سها، فاإن ال�سعور يف نهاية العام كان مييل اإىل اأن الو�سع يزداد �سعوبة وتعقيداً، 

واأن الطريق اأمام الطرفني ال يزال طويلً.

�رسائيلية  �سهدت ال�ساحة ال�سيا�سية الداخلية االإ

2006 كان  عدداً من املظاهر والتغرّيات يف �سنة 

من اأبرزها: 

�رسائيلية. 1.  اإعادة ت�سكيل اخلريطة ال�سيا�سية احلزبية االإ

برنامج  تنفيذ  عن  رادة  االإ و“غيبة”   ،Ariel Sharon �سارون  اأريل  اجلرنال  “غيبوبة”   .2

مقدمة

اأواًل: امل�سهد ال�سيا�سي الداخلي

�سرائيلي الفل�سطيني امل�سهد االإ
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حادي �جلانب، و“تغييب” �أكب وتر�جع �أكرث لدور �جلرن�الت يف �صناعة �لقر�ر  �الن�صحاب �الأ

�لتاريخيني عن قيادة �مل�رشوع �ل�صهيوين  �رش�ئيلي، و“غياب” �أو�صح للقادة  �ل�صيا�صي �الإ

و�لدولة �لعبية.

فيما  خ�صو�صاً  �ليمني،  نحو  م�صارها  يتجه  �صفينة  يف  ولكن  �لو�صط،  باجتاه  حزبي  حر�ك    .3

يرتبط بالعالقة مع �لفل�صطينيني.

4.  �أو�صاع �آنية قوية �أمنياً وع�صكرياً و�قت�صادياً، ي�صاحبها قلق من خماطر م�صتقبلية كبرية.

�حلكومية  �ملوؤ�ص�صات  يف  �لثقة  وتر�جع  �ل�صيا�صية،  و�صاط  �الأ يف  �لف�صاد  مظاهر  تز�يد    .5

و�جلي�ص.

�لف�صل يف  �لت�رشيعي، ونتيجة  �نتخابات �ملجل�ص  �إحباط و�إرباك نتيجة فوز حما�ص يف  6.  حالة 

�رش�ئيلي على لبنان. �إ�صقاط حكومتها، وكذلك نتيجة ف�صل �لعدو�ن �الإ

�رش�ئيلي يقولون �إن “�إ�رش�ئيل” جتد نف�صها  من �لقومي �الإ يف بد�ية �صنة 2006 كان م�صوؤولو �الأ

منية و�ل�صيا�صية يف تاريخها. وخل�ص  يف ذلك �لوقت يف و�صع من �أف�صل �أو�صاعها �ال�صرت�تيجية و�الأ

 Herzliya Conference هرت�صليا  موؤمتر  يف  �لتقو�  �لذين  و�ل�صيا�صيون  و�ملتخ�ص�صون  �خلب�ء 

�أخطار�ً  هناك  لكن  منية،  �الأ �ملخاطر  مع  بفعالية  �لتعامل  على  عالية  قدرة  متلك  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �إىل 

��صرت�جتية مت�صاعدة على �ملدَينْي �لقريب و�لبعيد. كما الحظو� �أن �حلالة �ملعنوية قوّية، ولكن ثقة 

�جلمهور مبوؤ�ص�صات �حلكومة وبالنظام “�لديوقر�طي” ترت�جع، والحظو� �أي�صاً �أن هناك تر�جعاً 

و�صاع �الجتماعية. وهو ما جعل هوؤالء �خلب�ء يو�صون بتح�صني �لقيادة  يف �مل�صاعر �لوطنية ويف �الأ

. غري �أن �إخفاقات 
و�لتعليم وتقوية حكم �لقانون، و�ال�صتعد�د ملو�جهات قادمة مع “�أعد�ء �إ�رش�ئيل”1

عن  ف�صالً   ،2006 �صنة  طو�ل  و�للبناين  �لفل�صطيني  �مللفني  مع  �لتعامل  يف  �رش�ئيلية  �الإ �حلكومة 

�رش�ئيلي باحلكومة و�لكني�صت Knesset ت�صعف ب�صكل  م�صاكلها �لد�خلية، جعلت ثقة �جلمهور �الإ

.
2
عالم و�جلي�ص ب�صكل ملحوظ قوي، كما تر�جعت �لثقة باالإ

�رش�ئيلي   قبل �أن يدخل �صارون يف غيبوبته يف 2006/1/4، كان قد �أَدخل �لو�صع �ل�صيا�صي �الإ

�رش�ئيلية. وكان  ور�ق، مهَّدت لتغيري �خلريطة �ل�صيا�صية �حلزبية �الإ رباك وخلط �الأ يف حالة من �الإ

كرث �صعبية يف “�إ�رش�ئيل”. و�صهدت  حزب كاديا �لذي �أن�صاأه �صارون قد �أ�صبح منذ �إن�صائه �حلزب �الأ

�أحز�ب �لليكود Likud و�لعمل Labor و�صينوي Shinui �ن�صمام �أعد�د كبرية من �أع�صائها وقياد�تها 

حزب  تعطي  �لر�أي  ��صتطالعات  كانت   2006 �صنة  من  ّولنَي  �الأ �ل�صهرين  وخالل  كاديا.  حزب  �إىل 

كاديا نحو 39-43 مقعد�ً يف �لكني�صت، غري �أن هذه �ل�صعبية مالت للرت�جع قليالً قبيل �النتخابات.

توىل �إيهود �أوملرت  Ehud Olmert قيادة كاديا يف �إثر غياب �صارون. غري �أن �أبرز موؤهالته كانت 

مكانات  والوؤه �لتام ل�صارون، وقد حذ� �أوملرت حذو �صلفه، �إالَّ �أنه كان يفتقد للكاريزما و�خلبة و�الإ

�لذي  مني و�لع�صكري  �الأ �إنه باعتباره �صخ�صية مدنية مل يكن يتمتع بالثقل  �لقيادية ل�صارون. ثم 
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�صافة �إىل �أن �صارون كان يتمتع مب�صد�قية عالية لدى �مل�صتوطنني،  متتع به �جلرن�ل �صارون. باالإ

�إخالء  عن  �حلديث  عند  خا�صة  مكانة  يعطيه  ما  وهو  �ال�صتيطانية،  �حلركة  مهند�ص  باعتباره 

�مل�صتوطنات تطبيقاً لفكرة �الن�صحاب من جانب و�حد. لكن �أوملرت ك�صب جزء�ً من �صعبيته ب�صبب 

�ل�صعف �لن�صبي ملناف�صيه من قياديي حزبي �لعمل و�لليكود.

ولد �أوملرت �صنة 1945، وح�صل على بكالوريو�ص يف علم �لنف�ص، وعلى دبلوم يف �لفل�صفة، كما 

در�ص �حلقوق. و�صارك يف خدمته �لع�صكرية يف لو�ء جوالين Golani Brigade. �نتمى �إىل �لليكود 

�ل�صناعة يف  �لقد�ص ملدة ع�رش �صنو�ت، كما توىل وز�رة  يف وقت مبكر، وتوىل من�صب رئي�ص بلدية 

�تهم  بالت�صنع و�لتعايل و�لفظاظة، وقد  �رش�ئيلية  �الإ �ل�صخ�صيات  حكومة �صارون. وت�صفه بع�ص 

مبلفات ف�صاد عديدة، على �أن كل ما وجه �إليه من �نتقاد�ت ال ينفي خبته �ل�صيا�صية �لكبرية.

فقد كاديا �لكثري من طعمه ولونه بغياب �صارون، ولكنه ��صتفاد من قوة �لدفع �لتي خلّفها للفوز 

قيادة  بغياب  �حلقيقي  معناه  �فتقد  لل�صالم”  قوية  “قيادة  �صعاره  �أن  غري  �لنيابية.  �النتخابات  يف 

�رش�ئيلي، وبفوز وبروز حما�ص.  �صارون، وبرت�جع عملية “�ل�صالم” وفق �لت�صور �الإ

بالن�صبة لليكود فقد كان خروج زعيمه �صارون وتاأ�صي�صه لكاديا �رشبة يف �ل�صميم، �إذ �صحب 

معه �أكرث من ن�صف قياد�ت وناخبي �لليكود. ومل تبق فيه �إال �لكتلة �ملت�صددة برئا�صة بنيامني نتنياهو 

�رش�ئيلي، خ�صو�صاً و�أن �صيا�صاته  Benjamin Netanyahu، �لذي مل يكن يروق كثري�ً للناخب �الإ

)عندما كان وزير�ً للمالية يف حكومة �صارون( �أثارت حنق �لفئات �الجتماعية �لفقرية. ومل ي�صتطع 

�أحد   ،Sever Plocker �إن �صيفر بلوت�صكر  نتنياهو تقدمي قائمة معروفة وقوية لالنتخابات، حتى 

�ل�صحفيني �لبارزين يف يديعوت �أحرونوت Yedioth Ahronoth، قال �إنهم “مر�صحون رماديون” 

ال يلكون �صوى �صرية ذ�تية �صحيحة. �أما �ل�صعار �لذي �ختاره �لليكود فكان “لنكن �أقوياء يف وجه 

منية و�لنزوع لفر�ص �ل�صيطرة. ، فهو يتو�فق مع فل�صفة �حلزب يف �إثارة �لهو�ج�ص �الأ
حما�ص”3

�أما عمري بريت�ص Amir Peretz �لذي حقق فوز�ً مفاجئاً لقيادة حزب �لعمل، فكان �أول يهودي 

�رشقي )�صفاردمي( Sephardim يفوز بقيادة حزب �صهيوين رئي�صي. وبريت�ص �ملولود يف �ملغرب 

ينتمي للطبقة �لعاملة، وحاول �أن يركز على عالج �لهموم �القت�صادية و�الجتماعية �ملحلية، ور�أى 

. غري �أن فوز حما�ص دفعه �إىل �أن 
4
فيه �لبع�ص دماً جديد�ً وقيادة �صابة و�حتماالً حقيقياً لفكر جديد

منية، و�أن يعطي ت�رشيحات تقرتب  �ل�صيا�صية و�الأ خرين يف �لرتكيز على �جلو�نب  يتماهى مع �الآ

كثري�ً من خطة �لف�صل �أحادي �جلانب. و�جه بريت�ص، من جهة �أخرى، م�صكلة ور�ثته حلزب كان 

ي�صري نحو �ال�صمحالل، وتلقى �رشبة قا�صية بانتقال �لكثري من كو�دره �لقيادية �إىل كاديا )وعلى 

 Dalia �إيت�صيك  ود�ليا   Haim Ramon ر�مون  وحاييم   ،Shimon Peres برييز  �صمعون  ر�أ�صهم 

�لعمل...(، كما تعر�ص بريت�ص نف�صه  �لبلديات وقادة فروع حزب  Itzik، مع ع�رش�ت من روؤ�صاء 

من  عادة  ياأتون  �لعمل  حزب  ناخبي  ن  والأ  .
5
و�لطبقية �ل�صفاردية  خلفيته  ب�صبب  ت�صويه  حلملة 

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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�صكناز  Ashkenaz، ومن �لطبقة �لو�صطى ومن �لفئات �لعليا لهذه �لطبقة، فقد �أ�صبح يف و�صع  �الأ

. ولذلك فاإن جمرد �حلفاظ على �ملقاعد �لبملانية للحزب كان يعد �إجناز�ً 
6
�صعب مع ناخبيه �ملحتملني

يف حّد ذ�ته.

و�ن”، مما �أثار حوله  نه قد �آن �الأ �ختار بريت�ص �صعار�ً تظهر فيه �صورته م�صحوباً بعبارة “الأ

رهاب ونق�صي  نا”، فقام بتغيري �ل�صعار �إىل “نكافح �الإ �لت�صاوؤالت و�لنكات و�التهامات بالذ�تية و“�الأ

على �لفقر”. و��صطر بريت�ص لت�صغري �صاربه �ل�صتاليني )�لذي مل يكن مرحباًَ به من �ليهود �لرو�ص(، 

�صارة �إليه هو �أنه بتويل  . على �أن ما يهمنا �الإ
7
ج�ص و�أخذ يلب�ص ربطة �لعنق، ويخفف من �صوته �الأ

، خ�صو�صاً مع  بريت�ص لقيادة �لعمل �أخذت �صورة �حلزب �لنمطية باعتباره حزباً �أ�صكنازياً بالتغريُّ

خرى )�صفاردمي، عرب... �إلخ(. الف من �لفئات و�لطبقات �الأ �ن�صمام ع�رش�ت �الآ

�رش�ئيلية �لرئي�صية )مبا فيها كاديا و�لعمل و�لليكود( يف بر�جمها �النتخابية  حز�ب �الإ �لتقت �الأ

على معظم �لق�صايا �حل�صا�صة �ملتعلقة بالت�صوية:

ر�ص �ملحتلة �صنة 1948 “�إ�رش�ئيل”. 1. رف�ص عودة �لالجئني �لفل�صطينيني �إىل �الأ

2. بقاء �لقد�ص �ملوحدة عا�صمة �أبدية لـ“�إ�رش�ئيل”.

ر��صي �ملحتلة �صنة 1967. 3. رف�ص �الن�صحاب �لكامل من �الأ

�رش�ئيلية. 4. �إبقاء �لكتل �ال�صتيطانية يف �ل�صفة �لغربية حتت �ل�صيطرة �الإ

5. �إمتام بناء �جلد�ر �لفا�صل.

6. رف�ص �لتفاو�ص مع �ل�صلطة �لفل�صطينية بقيادة حما�ص.

حز�ب �ل�صهيونية يف بع�ص �لتف�صيالت �ملتعلقة ب�صكل �لكيان �لفل�صطيني �مل�صتقبلي  وتختلف �الأ

ر�ص و�ل�صيادة.  و�صالحياته وحدوده، وترت�وح ت�صور�تها من �حلكم �لذ�تي �إىل �لدولة منقو�صة �الأ

طار �ل�صكلي للمفاو�صات، ومتى يتم �للجوء �إىل خطو�ت �أحادية �جلانب. كما تختلف يف �الإ

ويقدم كاديا روؤيته على �أ�صا�ص فر�ص �حللول �ملنفردة و�الن�صحاب �أحادي �جلانب، و�ملو�فقة 

على وجود دولتني قويتني على �أ�صا�ص �لو�قع �لديوغر�يف، مع �صمان يهودية “�إ�رش�ئيل” و�أمنها. 

ويقف حزب �لعمل على ي�صار كاديا مو�فقاً على مبد�أ �لدولتني ل�صعبني، ومت�صاهالً �أكرث يف م�صاحة 

جر�ء�ت  �لدولة �لفل�صطينية �ملتوقعة و�صالحياتها، ود�عياً �إىل �إيجاد حّل نهائي، و�إىل عدم �للجوء لالإ

ردن هو �حلدود  �أحادية �جلانب �إال �إذ� تعذرت متاماً فر�ص �ملفاو�صات. �أما �لليكود فريى �أن نهر �الأ

منية لـ“�إ�رش�ئيل”، ويدعو �أال يمُعطى للفل�صطينيني �أكرث من حكم ذ�تي حتت �ل�صيطرة  �ل�صيا�صية و�الأ

�رش�ئيلية. منية �الإ �الأ

حز�ب �ل�صهيونية فتاأتي من مريت�ص Meretz، �حلزب �لي�صاري �لذي  �أما “�أف�صل” عرو�ص �الأ

نهاء �حتالل �ل�صفة �لغربية و�إقامة دولة فل�صطينية عا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية )ما  يدعو برناجمه الإ

حياء �ليهودية(، و�إد�رة مفاو�صات �صالم مع �لقيادة �لتي ينتخبها �ل�صعب �لفل�صطيني بغ�ص  عد� �الأ
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. لكن �حلزب نف�صه مل ي�صتبعد �لقيام بخطو�ت �أحادية �جلانب �إذ� مل يتم �لتو�صل 
8
�لنظر عن هويتها

.
9
�إىل �تفاق �صيا�صي

 Yisrael Beitenu �إ�رش�ئيل بيتنا  �أبرزها حزب  حز�ب  �أق�صى �ليمني كان هناك عدد من �الأ ويف 

�ملهوو�ص بيهودية �لدولة و�لوالء لها، و�لذي دعا �إىل ت�صوية �ل�رش�ع بناء على تبادل �ل�صكان بحيث 

�لعربي،  �ملثلث  منطقة  ذلك  يف  مبا  د�خلها،  يف  �لعربية  �لكثافة  ذ�ت  �ملناطق  “�إ�رش�ئيل” عن  تتنازل 

مقابل تنازل �لفل�صطينيني عن �ملناطق �ملاأهولة باال�صتيطان �ليهودي يف �ل�صفة �لغربية.

طروحات  من  تقرتب   Shas و�صا�ص   Mafdal كاملفد�ل  �لدينية  حز�ب  �الأ طروحات  كانت  و�إذ� 

م�صتقلة  فل�صطينية  دولة  عن  تتحدث  �لتي  �لوحيدة  هي  �لعربية  حز�ب  �الأ طروحات  فاإن  �لليكود، 

كاملة �ل�صيادة على �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

�رش�ئيلية يف بر�جمها �القت�صادية و�الجتماعية، فيمُقدِّم حزب �لعمل مزيجاً  حز�ب �الإ وتختلف �الأ

نظمة �لدول �ال�صكندنافية، �أما �لليكود فيدعو �إىل �قت�صاد حر ر�ديكايل  ��صرت�كياً ليب�لياً هو �أقرب الأ

و�لبطالة.  �لفقر  حماربة  مع  �حلر  �القت�صاد  حيث  من  بينهما  كاديا  ويقف  �لعوملة،  مع  من�صجم 

�الجتماعية،  �لعد�لة  على  �لرتكيز  يف  �لعمل  حزب  ي�صار  على  مريت�ص  فيه  يقف  �لذي  �لوقت  ويف 

فتحاول  �لدينية  حز�ب  �الأ �أما  �حلر.  �القت�صاد  �إىل  �لدعوة  يف  �لليكود  من  قريباً  بيتنا  �إ�رش�ئيل  يقف 

�صمان خدمة قطاعات موؤيديها و�أتباعها، من حيث توفري �ملخ�ص�صات �ملالية ملد�ر�صهم وبر�جمهم 

و�رش�ئحهم �ملجتمعية.

و�لدولة،  �لدين  بني  �لعالقة  فهو  �النتخابية  �لب�مج  باهتمام  يحظى  �لذي  �لثالث  �جلانب  �أما 

دور  �إىل   Yahadut Hatorah هتور�ة  ويهدوت  و�ملفد�ل  �صا�ص  مثل  �لدينية  حز�ب  �الأ تدعو  حيث 

حز�ب �لعلمانية فتتفاوت يف طريقة �لتعامل مع هذه �مل�صاألة،  �أكب للدين يف �حلياة �ل�صيا�صية. �أما �الأ

حتالفات  قامة  الإ م�صتعدة  وهي  و�لب�جماتية،  باالنتهازية  تتميز  بالذ�ت  �لكبرية  حز�ب  �الأ �أّن  غري 

�مليز�نيات و�لت�صكيالت �حلكومية،  �ملكا�صب و�ملنا�صب يف  من  و�إعطائها عدد�ً  �لدينية  حز�ب  �الأ مع 

وهو ما ينطبق على كاديا و�لعمل و�لليكود. بينما تمُظهر �أحز�ب �إ�رش�ئيل بيتنا ومريت�ص و�صينوي 

�صلوكاً �أكرث علمانية، و�أكرث تاأكيد�ً على �لف�صل بني �لدين و�لدولة.

�شـرائيلية: نتائج النتخابات الإ

�رش�ئيلية للكني�صت �ل�صابع ع�رش يف 2006/3/28، وبلغ عدد �أ�صحاب حق  عقدت �النتخابات �الإ

�القرت�ع خم�صة ماليني و14 �ألفاً و622 ناخباً من بينهم 620 �ألف ناخب عربي. و�صارك يف �النتخابات 

ثالثة ماليني و186 �ألفاً و739 ناخباً، �أي ما يعادل 63.5%. �صارك يف �النتخابات 31 قائمة �نتخابية، 

متكنت 12 قائمة منها فقط يف جتاوز ن�صبة �حل�صم، �لتي ت�صرتط حّد�ً �أدنى لدخول �لكني�صت هو %2 

فقط يف �النتخابات �ل�صابقة. �صو�ت، بعد �أن كانت ن�صبة �حل�صم هي %1.5  من عدد �الأ

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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�ل�صاد�ص  �لكني�صت  �ل�صابع ع�رش مقارنة مع  �لكني�صت  �نتخابات  �لتايل يو�صح نتائج  و�جلدول 

ع�رش:

جدول 2/1: نتائج انتخابات الكني�شت ال�شابع ع�شـر مقارنة بالكني�شت ال�شاد�س ع�شـر10

ا�شم القائمة

 الكني�شت ال�شاد�س ع�رس

2003/1/28
الكني�شت ال�شابع ع�رس

2006/3/28

�شوات  عدد الأ

ال�ّشاحلة
املقاعد

�شوات  عدد الأ

ال�ّشاحلة
املقاعد

690,90129ــــــــــكاديا

925,27938281,99612�لليكود

455,18319472,36619�لعمل - ميماد

ـــــ386,535154,675 �صينوي

258,87911299,05412�صا�ص

164,1226118,3025 مريت�ص

135,0875147,0916يهدوت هتور�ة

93,819386,0923 �جلبهة �لديوقر�طية لل�صالم و�مل�صاو�ة )حد��ص(

ــــــــــ86,8083 عام �إحاد )�صعب و�حد(

71,299372,0663 �لتجمع �لوطني �لديوقر�طي )بلد(

ــــــــــ67,7192�إ�رش�ئيل بعليا

65,551294,7864�لقائمة �لعربية �ملوحدة

185,7597ــــــــــ�ملتقاعدون )جيل(

281,88011ــــــــــ�إ�رش�ئيل بيتنا

]
173,9737 هئيحود هليئومي 

224,0839
]

132,3706 �ملفد�ل 

4,720,0755,014,622عدد الذين يحق لهم القرتاع

�شوات الكلي 3,200,7733,186,739جمموع الأ

�شوات ال�شاحلة 3,148,3643,137,064جمموع الأ

و�ملفد�ل يف قائمة و�حدة.  HaIchud HaLeumi يف �نتخابات �لكني�صت �لـ 17 حتالف حزبا هئيحود هليئومي ]  
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ت يف  كانت هذه االنتخابات هي تا�شع انتخابات مبكرة منذ اإن�شاء “اإ�رسائيل”، وهي ظاهرٌة َكثرُ

خرية للكني�شت )جرت يف الدورات: 2، 5، 10، 11، 13، 14، 15، 16، 17(، وهي تدل ب�شكل  الدورات االأ

التحديات  التعامل مع  ال�شيا�شية جتاه  الداخلي، واخلالفات  الالا�شتقرار  باآخر على تزايد حالة  اأو 

�رسائيلية. حزاب االإ الكبرية، ف�شالً عن تزايد ظاهرتي التفتت واإعادة الت�شكل يف االأ

متثيل  يف  انخفا�شاً  �شهدت  الكربى  الثالثة  حزاب  لالأ االنتخابية  القوائم  اأن  املالحظ  من  كان 

وىل. ففي الليكود مل يكن هناك اأي جرنال،  �شماء الع�رسة االأ اجلرناالت واليهود ال�رسقيني �شمن االأ

 Binyamin اإليعزر  بن  وبنيامني   Ami Ayalon اإيالون  عامي  هما  جرناالن  هناك  كان  العمل  ويف 

 Shaul وائل من كادميا فكان بينهم ثالثة جرناالت هم �شاوؤول موفاز Ben-Eliezer، اأما الع�رسة االأ

اليهود  يتمثل  ومل   .Gideon Ezra عزرا  وجدعون   ،Avraham Dichter ديخرت  واآيف   ،Mofaz

وائل اإال باثنني لكل من العمل والليكود وبثالثة لكادميا، على الرغم من  ال�رسقيون �شمن الع�رسة االأ

.
اأن ن�شبتهم يف “اإ�رسائيل” هي حوايل 11%45

�رسائيلية،  اأعادت نتائج انتخابات الكني�شت ال�شابع ع�رس ت�شكيل اخلريطة ال�شيا�شية احلزبية االإ

واختفاًء  للعمل،  داخلي  متو�شع  واإعادة  لليكود،  ياً  ُمدوِّ وهبوطاً  لكادميا،  متوقعاً  �شعوداً  فكانت 

ل�شينوي، وت�شويتاً اجتماعياً فئوياً للمتقاعدين. وميكن اإجمال اأبرز املالحظات على هذه االنتخابات 

فيما يلي: 

ول  ول مرة يف تاريخ “اإ�رسائيل” يفوز حزب ال يتجاوز عمره �شتة اأ�شهر يف االنتخابات، والأ الأ  .1

مرة يكون الفائزون من غري حزبي العمل والليكود. وبالرغم من اأن التوقعات كانت تعطي 

�شوات )29 مقعداً(  �شوات )حوايل 40 مقعداً(، اإال اأن فوزه بنحو ربع االأ لكادميا نحو ثلث االأ

�سرائيلي الفل�سطيني امل�سهد الإ

نتائج انتخابات الكنيست السابع عشر مقارنة بالكنيست السادس عشر
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�رش�ئيلي بالتغيري، ويمُظهر  ي�صكل �إجناز�ً ال باأ�ص به. وهو يعطي موؤ�رش�ً على رغبة �لناخب �الإ

�صيقاً من �حلزبني �لتاريخيني �للذين عانا من �لتاآكل و�خلالفات �لد�خلية. كما �أن �لت�صويت 

�رش�ئيلي لفكرة �الن�صحاب �أحادي �جلانب. لكاديا عبَّ عن تاأييد يف �ل�صارع �الإ

ي�صبه  فيما  وح�صل،  �لكني�صت،  يف  مقاعده  ومن  ناخبيه  من   %70 نحو  �لليكود  حزب  فقد   .2

�النهيار، على 12 مقعد�ً فقط بعد �أن كان يتمتع بـ 38 مقعد�ً. وهذ� يعب عن �صخامة �الن�صقاق 

�لذي عانى منه �لليكود بخروج �صارون وموؤيديه، كما يعب عن �أزمة يف �لروؤية و�الجتاه يف 

كرث  طريقة �لتعامل مع �لق�صية �لفل�صطينية يف د�خل �لليكود؛ �إذ مل يبق فيه �إال �ملجموعات �الأ

ت�صدد�ً ويينية. وهو موؤ�رش من جهة �أخرى �إىل ما يكن �أن توؤدي �إليه �ل�رش�عات و�ملماحكات 

و�صاط �لقيادية. �ل�صخ�صية يف �الأ

بريت�ص  لعمري  �إجناز�ً  يمُعدُّ  وهو  �لكني�صت،  يف  نف�صها  مقاعده  عدد  على  �لعمل  حزب  حافظ   .3

�إىل  وعنا�رشه  وكو�دره  قياد�ته  من  الف  �الآ بانتقال  قا�صية  ل�رشبة  تعّر�ص  �لذي  وللحزب 

�أن �حلزب ��صتطاع تعوي�ص �لكثري من قو�عده بعنا�رش جديدة،  كاديا. كما يدل ذلك على 

�صكنازي و�لطبقي  خ�صو�صاً من �ليهود �ل�رشقيني ومن �لعرب، وهو ما �صيوؤثر على �لوجه �الأ

للحزب.

ح�صل �نهيار تام حلزب �صينوي �لذي هجره معظم �أفر�ده �إىل كاديا، و�ن�صق ما تبقى منه   .4

�صوتاً(، ومل يتمكن كالهما من جتاوز  �إىل حزبني )�صينوي 4,675 �صوتاً، وحيت�ص 10,113 

ن�صبة �حل�صم، بعد �أن كان للحزب 15 ع�صو�ً يف �لكني�صت �ل�صابق، مدعومني باأ�صو�ت نحو 

�لتي كان يتمتع  �لو�صط  �أ�صو�ت  ��صتحو�ذ كاديا على  �إىل  زي ذلك  �ألف ناخب. وقد عمُ  387

�حلزب  موؤ�ص�ص   Uriel Reichman ر�يخمان  �أوريئيل  �ن�صمام  عن  ف�صالً  �صينوي،  بها 

نف�صه �إىل كاديا. كما يكن �أن يعزى ذلك �إىل ف�صل �حلزب يف حتقيق وعوده �النتخابية، و�إىل 

�إظهاره نوعاً من �النتهازية بعيد�ً عن �ملبادئ �لتي طرحها. وكان رئي�ص �حلزب يو�صف لبيد                

Yosef Lapid قد �أعلن يف 2006/1/25 ��صتقالته من رئا�صة �حلزب و�عتز�له �لعمل �ل�صيا�صي، 

.
12

و�إعالنه �أن �صينوي برتكيبته �حلالية ال ي�صتحق ثقة �جلمهور

“�إ�رش�ئيل”،  تاريخ  يف  �النتخابات  يف  �مل�صاركني  من  عدد  ن�صبة  �أقل  �النتخابات  �صهدت   .5 

�صبقتها  �لتي  �النتخابات  من  �أقل  وهي  �القرت�ع،  حق  لهم  ممن   %63.5 بلغت  �لن�صبة  �إن  �إذ 

�لفرتة يف   %87 �إىل   %82 من  ن�صبته  ترت�وح  �إقباالً  ت�صهد  �النتخابات  وكانت   .%4.3 بنحو 

للظاهرة،  تف�صري  ثمة  كان  و�إذ�   .1999–1973 �لفرتة  يف   %79 �إىل   %77 ومن   ،1969–1949

�لعملية  ومن  �ل�صيا�صية  حز�ب  �الأ من  �ل�صعبية  �لتوقعات  �صقف  بانخفا�ص  ترتبط  فلعلها 

مور  �ل�صيا�صية، و�إىل زيادة �لالمباالة خ�صو�صاً يف قطاعات �ل�صباب، وتز�يد �ل�صعور باأن �الأ

.
13

باخلطر �ل�صعور  وعدم  و�القت�صادي،  مني  �الأ �لو�صع  وحت�صن  “عادية”، 
ومريت�ص  �لليكود  مثل  �اليديولوجية  �ل�صبغة  ذ�ت  حز�ب  �الأ تر�جع  على  موؤ�رش�ت  هناك   .6
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�رش�ئيلي �أ�صبح �أكرث بر�جماتية و�أقلَّ �لتز�ماً �يديولوجياً  و�لقومي �لديني، وعلى �أن �لناخب �الإ

بحزب حمدد. ومن جهة �أخرى، فاإن هناك موؤ�رش�ت على تز�يد �لت�صويت �ملبني على �لوالء 

.
14

�لطائفي )�صفاردمي و�أ�صكناز( و�لعرقي )رو�ص، �رشقيني، ...(

حقق حزب �ملتقاعدين Pensioners Party  �أو جيل Gil مفاجاأة كبرية بفوزه ب�صبعة مقاعد.   .7

وهو حزب مل يكن ممثالً يف �لكني�صت، وقادته غري معروفني ولي�صو� �صخ�صيات �صيا�صية. 

وهو يعب عن ت�صويت لفئة �جتماعية حمددة �أر�دت �أن تخدم م�صلحتها �خلا�صة، ومل يحدد 

�أو �لي�صارية،  ناخبوها مو�قفهم بناء على �مل�صالح �لقومية، و�لتوجهات �ل�صيا�صية �ليمينية 

�أ�صبه بعملية �حتجاجية  للمتقاعدين  �لت�صويت  �ل�صاملة. كان  �لب�مج �القت�صادية  وال على 

.
15

حز�ب �ل�صيا�صية و�ملوؤ�ص�صات �حلاكمة و��صعة �صد كل �الأ

 – �لعامل �الجتماعي  على تز�يد قيمة  �لت�صويت يعطي موؤ�رش�ً  فاإن هذ�  �أخرى،       ومن جهة 

مني. فقد كان “موؤ�رش �ل�صالم”  �رش�ئيلي مقارنة بالعامل �الأ �القت�صادي يف قر�ر�ت �لناخب �الإ

�رش�ئيلي ي�صري �إىل �أن ن�صبة �لعامل �الجتماعي – �القت�صادي �رتفعت يف ت�رشين �لثاين/  �الإ

مني، غري �أن �لو�صع، �إثر فوز حما�ص، رجع  35% للعامل �الأ 53% مقابل  2005 �إىل  نوفمب 

– �القت�صادي. مع �لعلم  37% للعامل �الجتماعي  47% مقابل  مني بن�صبة  ليمُغلِّب �لعامل �الأ

من و/ �أو �ل�صالم كانت ت�صل �إىل 98% لدى ناخبي �لليكود، و80% لدى  �أن ن�صبة حتقيق �الأ

.
ناخبي �لعمل �صنة 161969

تيار  �إىل  و��صعاً  و�نتقاالً  �ليمني،  لتيار  كبري  �نح�صار  على  موؤ�رش�ً  �النتخابات  �لكثريون  عدَّ   .8

جتعلنا  متاأنية  قر�ءة  ولكن  �لليكود.  تلقاها  �لتي  �لكبرية  �ل�رشبة  بعد  خ�صو�صاً  �لو�صط، 

مقعد�ً،   50 على  و�لدينية  �ليمينية  حز�ب  �الأ ح�صلت  فقد  ��صتنتاجات.  هكذ�  تبني  يف  نتحفظ 

  Otniel �صنيلر  عتنيئل  كامل�صتوطن  كاديا  يف  يينيني  �أع�صاء  وجود  �إىل  �لتنبه  يجب  لكن 

Ruhama Avraham و�لوزير ت�صاحي هنغبي  �أبر�هام  �لوزير روحاما  ونائبة   Schneller      

Tzachi Hanegbi... وغريهم، وهو ما قد يرفع عدد �ليمينيني �إىل نحو 60 نائباً �أو رمبا �أكرث. 

�إ�رش�ئيل بيتنا �لذي  �إىل �ل�صعود �لقوي للحزب �ليميني �ملتطرف  ف�صالً عن �رشورة �لتنبه 

.
17ً

ح�صل على 11 مقعد�

النتخابات يف الو�شط العربي: بلغ عدد �لناخبني �لعرب 620 �ألفاً، �صارك منهم يف �النتخابات   .9

�ألفاً و374 �صوتاً،   257 �لعربية على ما جمموعه  56%. وح�صلت قو�ئمهم  بن�صبة  �ألفاً   347

وهو ما يعادل 74.2% من �أ�صو�ت �لناخبني �لعرب. ومتكنت �لقائمة �لعربية �ملوحدة )�لتي 

�صالمية، و�حلزب �لديوقر�طي �لعربي، و�حلركة  ت�صم حتالف �لفرع �جلنوبي للحركة �الإ

�لعربية للتغيري( من �حل�صول على �أربعة مقاعد، فيما ح�صلت �جلبهة �لديوقر�طية لل�صالم 

و�مل�صاو�ة على ثالثة مقاعد، وح�صل �لتجمع �لوطني �لديوقر�طي على ثالثة مقاعد �أي�صاً. 

كان  بينما  �لكبرية،  �لعربية  و�لبلد�ت  �ملدن  يف  و��صعاً  جناحاً  �لثالثة  حز�ب  �الأ حققت  وقد 

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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حز�ب �ل�صهيونية يف �لقرى �لدرزية و�لتجمعات �لبدوية يف �ل�صمال. �لت�صويت و��صحاً لالأ

�صو�ت يف �ملدن و�لبلد�ت �لعربية  ح�صلت �لقو�ئم �لعربية �لثالث على نحو 81.2% من جمموع �الأ

بينما  �صوتاً،   132,481 عددها  �لبالغ  وغريها(  �لطيبة  عمرو،  �صفا  �لفحم،  �أم  )�لنا�رشة،  �لكبرية 

�صو�ت. ويف �لتجمعات �لبدوية يف �لنقب  14.9% من �الأ حز�ب �ل�صهيونية جمتمعة على  ح�صلت �الأ

حز�ب �ل�صهيونية على %15.2  �صو�ت، بينما ح�صلت �الأ ح�صلت �لقو�ئم �لعربية على 78.1% من �الأ

�مل�صاركة  �صو�ت  �الأ عدد  بلغ  �لتي  �ل�صمال،  يف  �لبدوية  �لتجمعات  ويف  �أ�صو�ت.   10,506 �أ�صل  من 

حز�ب �ل�صهيونية على 52.2%. �أما  حز�ب �لعربية على 39.3%، و�الأ فيها 9,528 �صوتاً، ح�صلت �الأ

20% فقط، بينما ح�صلت  حز�ب �لعربية على  يف �لقرى �لعربية �لدرزية )12 قرية( فقد ح�صلت �الأ

�صو�ت �مل�صاركة �لبالغ عددها 35,067 �صوتاً )�نظر  حز�ب �ل�صهيونية على 75.9% من جمموع �الأ �الأ

جدول 2/2(.

18
جدول 2/2: نتائج انتخابات الكني�شت ال�شابع ع�رس يف الو�شط العربي

عدد 

الناخبني

حزاب العربيةامل�شاركون حزاب ال�شهيونيةالأ الأ

العدد

الن�شبة 

املئوية %

عدد 

�شوات الأ

الن�شبة 

املئوية %

عدد 

�شوات الأ

الن�شبة 

املئوية %

�ملدن و�لبلد�ت 

�لعربية �لكبرية
224,503132,48159107,55681.219,80014.9

�ملجمعات �لبدوية 

يف �ل�صمال
21,7819,52843.73,74639.34,97752.2

�لقرى �لعربية 

�لدرزية
58,90135,06759.57,0022026,62375.9

�لتجمعات �لبدوية 

يف �لنقب
28,28310,50637.18,20878.11,59215.2

ويكن �إجمال �أبرز �ملالحظات حول م�صاركة �لفل�صطينيني �لعرب يف �النتخابات مبا يلي:

ال يز�ل هناك قطاع و��صع موؤثر يقاطع �نتخابات �لكني�صت، ويتمثل ب�صكل رئي�صي يف �حلركة   .1

�لتي  �لقوية  نتائجها  يف  �حلركة  هذه  �صعبية  وتظهر  �صالح.  ر�ئد  �ل�صيخ  بقيادة  �صالمية  �الإ

حت�صل عليها عادة يف �النتخابات �لبلدية.

ال يمُعبِّ عدد �ملقاعد �لعربية يف �لكني�صت عن �لن�صبة �لعددية �لعربية �حلقيقية، �إذ ال يزيد عدد   .2

ع�صاء �لعرب  ع�صاء �لعرب عن 12 من �أ�صل 120 ع�صو�ً، بينما يفرت�ص �أن ي�صل عدد �الأ �الأ

�إىل 24 ع�صو�ً ح�صب ن�صبتهم �لعددية �لبالغة نحو %20.
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ال تز�ل �لغالبية �لعظمى من �لعرب تمُعبِّ عن ميول قومية ووطنية و�إ�صالمية يف ت�صويتها،   .3

�لو�صط  يف  �ل�صديد  �صعفها  يطرح  بينما  �لنقب؛  ويف  �لكبرية،  و�لبلد�ت  �ملدن  يف  وخ�صو�صاً 

هناك  كان  ورمبا  كبرية.  ت�صاوؤالت  �ل�صهيونية  حز�ب  لالأ �لو��صعة  �ل�صعبية  مقابل  �لدرزي 

خا�صة  جمموعة  للدروز  �رش�ئيليني  �الإ كاعتبار  و�جلاهزة  �ملعروفة  �لتف�صري�ت  من  عدد 

مور  جباري... وغري ذلك، ولكن در��صة �لظاهرة حتتاج �إىل �لغو�ص يف �الأ و�إلز�مها �لتجنيد �الإ

ب�صكل �أعمق، وهو ما ينطبق على �ملجموعات �لبدوية وخ�صو�صاً بدو �ل�صمال. ومهما كانت 

ِو�ْصعها،  بذل  من  و�لوطنية  �صالمية  و�الإ �لقومية  �الجتاهات  يعفي  ال  ذلك  فاإن  �لتف�صري�ت 

و�صاط. لك�رش �لنفوذ �ل�صهيوين يف تلك �الأ

�رسائيلية: احلكومة الإ

 �صكل �إيهود �أوملرت �حلكومة �حلادية و�لثالثني منذ �إن�صاء “�إ�رش�ئيل” ومت عر�صها على �لكني�صت 

49 �صوتاً. وت�صكلت �حلكومة  65 �صوتاً ومعار�صة  2006/5/4 وح�صلت على �لثقة باأغلبية  يوم 

من �ئتالف من �أربعة �أحز�ب هي كاديا و�لعمل و�صا�ص و�ملتقاعدين، وتكونت من 25 وزير�ً، حيث 

ح�صل كاديا على 12 وز�رة �أهمها رئا�صة �لوزر�ء و�خلارجية و�ملالية، وح�صل �لعمل على �صبع 

وز�ر�ت �أهمها �لدفاع، و�صغل �صا�ص �أربع وز�ر�ت، بينما �صغل �ملتقاعدون مقعدين وز�ريني. وكان 

ب عر�قي  لد الأ �صكناز، و12 وزير�ً من �ل�صفاردمي، ووزير�ً و�حد�ً، ومُ من بني �لوزر�ء 12 وزير�ً من �الأ

و�أم بولندية. 

مل تتمتع �لوز�رة عند ت�صكيلها باأغلبية مريحة، كما خلت �ملنا�صب �لكبى من �جلرن�الت، فرئا�صة 

�صا�ص. ووجد عمري بريت�ص �لذي توىل حقيبة �لدفاع  �لوزر�ء و�خلارجية و�لدفاع توالها مدنيون باالأ

نف�صه يف و�صع �صعٍب، �إذ �إنه قادم من �أجو�ء �الحتاد�ت �لعمالية )�له�صتدروت Histadrut( ومهتم 

موفاز  �صاوؤول  �أمثال  �جلرن�الت  من  تخل  مل  �حلكومة  ولكن  و�القت�صادية.  �الجتماعية  بالق�صايا 

�لذي توىل وز�رة �ملو��صالت وبنيامني بن �إليعزر �لذي توىل وز�رة �لبنية �لتحتية.

يف  �ال�صتقالة  �إىل  ر�مون  حاييم  �لعدل  وزير  ��صطر  فقد  حالها،  على  �حلكومة  ت�صتمر  مل 

نيِّ رئي�صه  2006/8/22 ب�صبب تهم �لف�صاد، ثم �إن حزب �إ�رش�ئيل بيتنا �ن�صم �إىل �حلكومة، حيث عمُ

لل�صوؤون �ال�صرت�تيجية يف  Avigdor Liberman نائباً لرئي�ص �حلكومة ووزير�ً  �أفيغدور ليبمان 

2006/10/30، ويف �ليوم نف�صه قدم �لوزير �لعمايل �أوفري بين�ص - باز Ophir Pines-Paz ��صتقالته 

من وز�رة �لعلوم و�لثقافة و�لريا�صة، فحلت مكانه وزيرة �لتعليم يويل تامري Yuli Tamir  قائمة 

.
19

باأعمال وز�رته

يهودية  كدولة  لـ“�إ�رش�ئيل”  �لد�ئمة  �حلدود  بلورة  �إىل  �صعيها  �حلكومة  برنامج  ت�صمن  وقد 

�أر��صي  بتحديد  �صتقوم  �حلكومة  فاإن  �لفل�صطينيني  مع  �ملفاو�صات  غياب  يف  و�إنه  ديوقر�طية، 

“�إ�رش�ئيل”، كما �أكدت �حلر�ص على ��صتكمال بناء �جلد�ر �لعازل. وت�صمن برنامج �حلكومة رفع 
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جانب مبن فيهم �لفل�صطينيون، و�حلر�ص على �لرتكيز  جور، وتقلي�ص عدد �لعمال �الأ دنى لالأ �حلد �الأ

.
20

يف �لتعليم �ليهودي على تعزيز �لهوية �ليهودية... �إلخ

يف  ف�صلها  ب�صبب  �صعبيتها  و�صعفت  �أوملرت  حكومة  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  خفاقات  �الإ الحقت 

و�الن�صحاب  بالت�صوية  �ملرتبط  برناجمها  بتنفيذ  �لبدء  على  قدرتها  وعدم  حما�ص،  حكومة  �إ�صقاط 

خالقية �لتي الحقت �لوزر�ء، وب�صبب ف�صلها يف حربها على  �أحادي �جلانب، و�لف�صاد و�لف�صائح �الأ

حزب �هلل ولبنان، ولذلك ت�صاعدت حدة �النتقاد�ت للحكومة و�أد�ئها، يف �لوقت �لذي ت�صاعدت فيه 

 Dahaf صعبية �لتيار�ت �ليمينية. و�أظهر ��صتطالع للر�أي �أجرته يديعوت �أحرونوت ومعهد د�حاف�

ن�صب لرئا�صة �حلكومة، يليه  �رش�ئيلي يرون �أن نتنياهو هو �الأ Institute �أن 27% من �جلمهور �الإ

. و�أ�صارت ��صتطالعات 
ليبمان زعيم �إ�رش�ئيل بيتنا بن�صبة 15% ومل يح�صل �أوملرت �إال على 21%7

ول/ �أكتوبر 2006 �إىل �أنه لو �أجريت �النتخابات يف ذلك �لوقت  ول من ت�رشين �الأ �لر�أي يف �لن�صف �الأ

 15 20 مقعد�ً، ولكل من كاديا و�لعمل  22 مقعد�ً و�إ�رش�ئيل بيتنا على  فاإن �لليكود �صيح�صل على 

�رش�ك حزب �إ�رش�ئيل بيتنا يف �حلكومة. وبذلك �أخذت �حلكومة �صبغة  . وهذ� ما دعا �أوملرت الإ
22ً

مقعد�

�أكرث يينية وتطرفاً، وهو ما �أ�صعف قدرتها على �ملناورة �ل�صيا�صية و�حلركة.

1.  املوؤ�شـرات ال�شكانية:

ح�صاء�ت �لر�صمية �صبعة ماليني و114   بلغ عدد �صكان “�إ�رش�ئيل” يف نهاية �صنة 2006 ح�صب �الإ

�ألفاً، بينهم خم�صة ماليني و392 �ألف يهودي �أي نحو  75.8% من �ل�صكان، بينما مل ي�رشح نحو 309 

غلب من مهاجري رو�صيا و�أوروبا �ل�رشقية ممن مل تثبت  �آالف عن ديانتهم )4.3%( وهم على �الأ

يهوديتهم. �أما عدد �ل�صكان �لعرب )مبا يف ذلك �لقد�ص �ل�رشقية و�جلوالن( فبلغ نحو مليون و414 

�ألفاً �أي 19.9% من �ل�صكان. و�إذ� ما حذفنا عدد �صكان �لقد�ص �ل�رشقية و�جلوالن �لذين يبلغ عددهم 

نحو 240 �ألفاً فاإن عدد ما يعرف بفل�صطيني �لـ 1948 ي�صبح حو�يل مليوناً و174 �ألفاً �أي نحو %17.1 

من �ل�صكان. ويقيم حو�يل 465 �ألف م�صتوطن يهودي يف �ل�صفة �لغربية مبا يف ذلك �رشقي �لقد�ص، 

كما يقيم نحو 20 �ألف م�صتوطن يهودي يف �جلوالن )�نظر جدول 2/3 (. 

�شرات ال�شكانية واالقت�شادية والع�شكرية: ثانيًا: اأبرز املوؤ
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جدول 2/3: اأعداد ال�شكان يف “اإ�شـرائيل” خالل الفرتة 2006-2000 

جانب)23 (ل تت�شمن اأعداد العمال الأ

اليهوداإجمايل عدد ال�شكانال�شنة

العرب (مبن فيهم �شكان �رسقي 

اآخرونالقد�س واجلولن) 

20006,369,3004,955,4001,188,700225,200

20016,508,8005,025,0001,227,500256,300

20026,631,1005,094,2001,263,900273,000

20036,748,4005,165,4001,301,600281,400

20046,869,5005,237,6001,340,200291,700

20056,990,7005,313,8001,377,100299,800

20067,114,4005,391,8001,413,900308,700

وهاجر �إىل “�إ�رش�ئيل” 20,955 مهاجر�ً يهودياً جديد�ً خالل �صنة 2006 مقارنة بـ 22,818 هاجرو� 

�ملا�صية  �ل�صنو�ت �خلم�ص  �ملنخف�صة يف  �ليهودية على وتريتها  �لهجرة  ��صتمرت  2005، وقد  �صنة 

مقارنة بال�صنو�ت �الثنتي ع�رش �لتي �صبقتها )�نظر جدول 2/4(.
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جدول 2/4: اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�شـرائيل” 242006-1989

1989199019911992199319941995199619971998ال�شنة

عدد

املهاجرين
24,300200,170176,65077,35077,86080,81077,66072,18067,99058,500

املجموع 19992000200120022003200420052006ال�شنة

الكلي

عدد 

املهاجرين
78,40061,54244,63335,16824,65222,50022,81820,9551,224,138

�رش�ئيلي، كما ال تز�ل  همال و�لتمييز �لعن�رشي �الإ       وال يز�ل فل�صطينيو �لـ 1948 يعانون من �الإ

�لدعو�ت تتعاىل لدى �لعديد من قوى �ليمني �ملتطرف بتهجري �لعرب �أو ما ي�صمى �لتبادل �ل�صكاين. 

وقد �أظهر ��صتطالع �أجر�ه معهد جيوغر�توغر�فيا GeoCartographia Research Institute، �أن 

40% من �ليهود يف “�إ�رش�ئيل” يحبذون �أن تقوم �حلكومة بت�صجيع �لعرب على �لرحيل، و�أن %68 

قامة �صد�قة مع �لعرب، و�أن  لي�صو� م�صتعدين للعي�ص بجو�ر �لعرب، و�أن 46% لي�صو� م�صتعدين الإ

63% يعدُّون �لعرب مبثابة خطر �أمني ديوغر�يف عليهم، و�أن 50% ي�صعرون بالكر�هية و�ال�صمئز�ز 

.
25

عندما ي�صتمعون �إىل �أي كالم يقال باللغة �لعربية

�رش�ئيلي �ل�صادر عن معهد تخطيط �صيا�صات �ل�صعب �ليهودي �أنه  وي�صري �لتقرير �ل�صنوي �الإ

ول يف �لعامل، �إذ بلغت  وىل يف �صنة 2006 منذ نحو �ألفي عام ي�صبح �لتجمع �ليهودي هو �الأ للمرة �الأ

. ولعل 
26

من يهود �لعامل وهم �أكرث بقليل من يهود �لواليات �ملتحدة ن�صبة �ليهود يف “�إ�رش�ئيل” %41 

مريكان مقارنة بـ“�إ�رش�ئيل”، و�إىل م�صاكل  �إىل �نخفا�ص ن�صب �خل�صوبة لدى �ليهود �الأ ذلك يعود 

ف�صاح عن يهوديتهم. مريكي، ف�صالً عن رف�ص �لكثري منهم �الإ �ليهود يف �لذوبان يف �ملجتمع �الأ
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خارج  يعي�صون  �إ�رش�ئيلي  �ألف   750–700 وجود  �إىل  ت�صري  �لتقدير�ت  فاإن  �أخرى،  جهة  ومن 

. ويف �لكثري من �حلاالت 
27

�أوروبا �أمريكا �ل�صمالية، و25% يف  60% منهم يف  ويعي�ص  “�إ�رش�ئيل”، 
مان وعن فر�ص عمل و��صتقر�ر �أف�صل، كما �أن عدد�ً منهم يكون �أ�صالً من  فاإن هوؤالء يبحثون عن �الأ

�صباب �قت�صادية و�جتماعية  تلك �لبالد ثم يقوم بالهجرة �إىل “�إ�رش�ئيل” كو�جب ديني �أو قومي �أو الأ

�رش�ئيلية. وقد �أ�صارت  خمتلفة، ثم ما يلبث �أن يعود �إىل �لبلد �لذي هاجر منه حمتفظاً بجن�صيته �الإ

�رش�ئيلية يف مو�صكو �إىل �أن 50 �ألفاً من �ملهاجرين �لرو�ص �إىل “�إ�رش�ئيل” يف �لعقد  معطيات �ل�صفارة �الإ

قامة  خري من �لقرن �لع�رشين قد عادو� �إىل رو�صيا، و�أن 28 �ألفاً منهم قد ح�صلو� من جديد على �الإ �الأ

.
28

�لد�ئمة و�جلن�صية �لرو�صية

2.  املوؤ�شـرات القت�شادية:

�رش�ئيلي حقق ن�صبة منو بلغت %5  �رش�ئيلية �إىل �أن �القت�صاد �الإ ح�صاء�ت �لر�صمية �الإ ت�صري �الإ

جمايل GDP �إىل 626  �صنة 2006 مقارنة بن�صبة 5.2% حققها �صنة 2005، وقد �رتفع �لناجت �ملحلي �الإ

مليار�ً و15 مليون �صيكل )140 مليار�ً و472 مليون دوالر( �صنة 2006، مقارنة بـ 582 مليار�ً و291 

مليون �صيكل )129 مليار�ً و750 مليون دوالر(؛ )�نظر جدول 2/5(. ووفق �لتقرير �ل�صنوي لبنك 

.
29

2006، فقد بلغ معدل دخل �لفرد 19,900 دوالر ل�صنة  “�إ�رش�ئيل” �ملركزي 

 
�رسائيلي 302006-2000 جدول 2/5: اإجمايل الناجت املحلي والدخل القومي الإ

ال�شنة

اإجمايل الناجت املحلي

ناق�شاً: الدخل ال�شايف 

�شعر �رسف اإجمايل الدخل القومياملدفوع يف اخلارج

ال�شيكل (ح�شب 

بنك “اإ�رسائيل” 

املركزي)
باملليون 

�شيكل

باملليون 

دولر

باملليون 

�شيكل

باملليون 

دولر

باملليون 

�شيكل

باملليون 

دولر

2000493,311120,99028,5687,007464,743113,9834.0773

2001498,908118,62919,7444,695479,164113,9354.2056

2002517,975109,32819,0714,025498,904105,3034.7378

2003524,187115,24917,8193,918506,368111,3314.5483

2004548,936122,47616,0383,578532,898118,8974.482

2005582,291129,75011,7192,611570,572127,1384.4878

2006626,015140,4726,5741,475619,441138,9974.4565

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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�رش�ئيلية ل�صنة 2006 فقد توقعت م�رشوفات بقيمة 271.4 مليار �صيكل  �أما ميز�نية �حلكومة �الإ

و800  مليار�ً   231 �حلقيقية  �لنفقات  حجم  يكون  �أن  وتوقعت  دوالر(،  مليون  و900  مليار�ً   60(

مليون �صيكل )52 مليار�ً و14 مليون دوالر( �أما �لباقي فهو حجم خدمة �لديون، ويقدر بـ 39 مليار�ً 

و600 مليون �صيكل ) ثمانية مليار�ت و886 مليون دوالر(، كما توقعت �مليز�نية عجز�ً مقد�ره 17 

�لدين  2006 منا  �صنة  . وخالل 
31

مليار�ت و860 مليون دوالر( )ثالثة  �صيكل  مليار�ً و200 مليون 

�لعام مبقد�ر ثمانية مليار�ت و200 مليون دوالر، وبلغ جمموعه مع نهاية  �رش�ئيلي �خلارجي  �الإ

.
32

�ل�صنة 85 مليار دوالر

�ألف  46 مليار�ً و448 مليوناً و500  2006 ما جمموعه  �رش�ئيلية ل�صنة  وقد بلغت �ل�صادر�ت �الإ

بن�صبة  �أي   ،2005 �صنة  دوالر  �ألف  و400  مليوناً  و770  مليار�ً   42 جمموعه  مبا  مقارنة  دوالر، 

مقارنة  دوالر،  مليون  و751  مليار�ً   47 فبلغت   2006 ل�صنة  �لو�رد�ت  �أما   .%8.6 مقد�رها   زيادة 

 %6 مقد�رها  زيادة  بن�صبة  �أي   2005 �صنة  دوالر  �ألف  و500  مليوناً  و34  مليار�ً   45 جمموعه  مبا 

)�نظر جدول 2/6(. 

�شـرائيلية  جدول 2/6: اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ

(باملليون دولر) 332006-2003

2003200420052006ال�شنة

31,783.338,618.442,770.446,448.5ال�شادرات

34,211.840,968.745,034.547,751الواردات
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�ل�صادر�ت  2006 بلغت  لـ“�إ�رش�ئيل”، ففي �صنة  ول  �الأ �لتجاري  �ل�رشيَك  �ملتحدة  �لواليات  تعدُّ 

15 مليار�ً و500 مليوناً  17 مليار�ً و846 مليوناً و500 �ألف دوالر مقارنة بـ  �رش�ئيلية �إىل �أمريكا  �الإ

�رش�ئيلية من �أمريكا �صنة 2006 فبلغت خم�صة مليار�ت  و100 �ألف دوالر �صنة 2005، �أما �لو�رد�ت �الإ

2005؛  �ألف دوالر �صنة  مليوناً و100  �ألف دوالر مقارنة ب�صتة مليار�ت و42  مليوناً و600  و916 

)�نظر جدول 2/7(.

)ثالثة  بلجيكا  هي  “�إ�رش�ئيل”  من  �مل�صتوردة  �لدول  �أبرز  فاإن  �ملتحدة  �لواليات  جانب  و�إىل 

�ألف دوالر(،  �ألف دوالر(، وهوجن كوجن )مليار�ن و721 مليوناً و400  مليار�ت و33 مليوناً و900 

و�أملانيا )مليار و749 مليوناً و900 �ألف دوالر(، وبريطانيا )مليار و618 مليوناً و400 �ألف دوالر(، 

وهولند� )مليار و308 ماليني و800 �ألف دوالر(، و�لهند )مليار و270 مليوناً و400 �ألف دوالر(. �أما 

“�إ�رش�ئيل” فهي بلجيكا )ثالثة مليار�ت و920 مليوناً و500 �ألف دوالر(،  �أبرز �لدول �مل�صدرة �إىل 

�ألف دوالر(، و�صوي�رش� )مليار�ن و802 مليوناً و600  و�أملانيا )ثالثة مليار�ت و201 مليوناً و400 

�ألف دوالر(، وبريطانيا )مليار�ن و458 مليوناً و500 �ألف دوالر(، و�ل�صني )مليار�ن و427 مليوناً 

و900 �ألف دوالر(، و�إيطاليا )مليار و839 مليوناً و400 �ألف دوالر(. ومن �لو��صح �أن بلجيكا هي 

ثاين �أكب �رشكاء “�إ�رش�ئيل” �لتجاريني، ويظهر �أن �ل�صبب مرتبط بتجارة �ملا�ص بني �لبلدين.

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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�شـرائيلية مع دول خمتارة 2006-2003  جدول 2/7: ال�شادرات والواردات الإ

(باملليون دولر)34

البلدان

�رسائيلية اإىل: �رسائيلية من:ال�شادرات الإ الواردات الإ

20062005200420032006200520042003
17,846.515,500.114,175.112,088.55,916.66,042.16,099.15,330.8�لواليات �ملتحدة

3,033.93,679.52,898.12,320.93,920.54,557.74,130.83,179.9بلجيكا
2,721.42,373.61,907.71,495.41,525.21,277.71,178.3892.7هوجن كوجن

1,749.91,345.91,3611,123.33,201.42,9863,090.22,731.1�أملانيا
1,618.41,649.91,447.81,224.52,458.52,552.12,482.82,283.4بريطانيا

1,308.81,259.71,232.81,085.11,786.81,626.71,483.81,196.5هولند�
1,270.41,222.81,037.9717.81,433.31,276.21,107.7888.8�لهند

1,095882.6764684.61,301.51,203.81,248.91,182.6فرن�صا
1,066.2897.8810772.51,839.41,733.71,565.71,398.2�إيطاليا
958.4747.9786.9612.62,427.91,888.31,418.41,008.1�ل�صني

878.2687.8616.2525.4749613.7652.3624.6�إ�صبانيا
809.2799.1782.36261,292.21,238.11,197843.7�ليابان

796.5900.3782.3504.92,802.62,464.72,682.12,062�صوي�رش�
641.7449.8417.7286.9839.3852.7759.9579.8كوريا �جلنوبية

595.8602.3587.6298617.2553.4498.6385.5تايو�ن
521417.6319.1220.51,141.31,055.7688618.2رو�صيا

467.5467.3488364.1209.4166.5207127.8�لب�زيل
9,069.78,886.48,203.96,832.314,288.912,945.410,478.18,878.1بلد�ن �أخرى

46,448.542,770.438,618.431,783.347,75145,034.540,968.734,211.8املجموع العام
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ليات ل�صنة 2006  لكرتونية و�الآ �رش�ئيلية فاإن �صادر�ت �ل�صناعات �الإ رقام �لر�صمية �الإ وح�صب �الأ

بلغت ت�صعة مليار�ت و739 مليوناً و200 �ألف دوالر، وبلغت �صادر�ت �ملا�ص نحو ت�صعة مليار�ت 

دوالر، وبلغت �صادر�ت �ل�صناعات �لكيماوية ثمانية مليار�ت و289 مليوناً و900 �ألف دوالر، �أما 

.
35

�صادر�ت �لفو�كه و�خل�رشو�ت فبلغت مليار�ً و48 مليوناً و400 �ألف دوالر

�رش�ئيلية �خلارجية: و�جلدوالن �لتاليان يقدمان ملخ�صاً للتجارة �الإ

�شـرائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية ل�شنتي 2006-2005  جدول 2/8: ال�شادرات الإ

(باملليون دولر)36

�شلع �شناعية�شلع زراعيةال�شنة

املا�س

املجموعاأخرى
اخلامامل�شقول

20051,027.125,274.46,658.43,492.2158.736,610.8

20061,029.329,055.16,3672,624.1284.139,359.6

�شـرائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية ل�شنتي 2006-2005  جدول 2/9: الواردات الإ

37
(باملليون دولر)

ال�شنة
ال�شلع 

ال�شتهالكية
املواد اخلام

املواد 

ال�شتثمارية
الوقود

املا�س امل�شقول 

واخلام
املجموعاأخرى

20055,329.516,818.56,192.86,764.29,179.8171.944,456.7

20065,898.918,516.96,573.87,454.48,625.7158.547,228.2

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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منها  دوالر  مليون  و630  مليارين  بقيمة  ر�سمياً  �أمريكياً  دعماً   2006 “�إ�رس�ئيل” �سنة  وتلقت 

مليارين و280 مليون دوالر منحة ع�سكرية. وهي �مليز�نية نف�سها �ملعتمدة لدعم “�إ�رس�ئيل” �سنة 

�لر�سمي  مريكي  �الأ �لدعم  جمموع  بلغ   2006 نهاية  وحتى   1949 �سنة  منذ  �لفرتة  وخالل   .2005

.
38

لـ“�إ�رس�ئيل” 96 مليار�ً و765 مليوناً و600 �ألف دوالر

�رس�ئيلي، حيث  �رس�ئيلية على لبنان يف �سيف 2006 �آثار �سلبية على �القت�ساد �الإ كان للحرب �الإ

�سافة �إىل خ�سائر غري مبا�رسة بنحو  ُقدرت �خل�سائر �ملبا�رسة للحرب بنحو 2.7 مليار دوالر، باالإ

 ،2006 �سنة  خالل  ن�سبياً  جيد�ً  �رس�ئيلي  �الإ �القت�ساد  �أد�ء  كان  فقد  ذلك  ومع   .
39

دوالر مليار   2.4

حيث تعد ن�سبة �لنمو �لتي حققها وهي 5%  قوية مقارنة بامل�ساكل �لتي و�جهها. ويعود جزء من 

جنبية يف  �أ�سباب ذلك �إىل �نخفا�ض جذوة �النتفا�سة �لفل�سطينية، و�إىل تز�يد حجم �ال�ستثمار�ت �الأ

وىل من �سنة 2006 ما جمموعه 17.1 مليار دوالر  �سهر �لع�رسة �الأ “�إ�رس�ئيل” و�لتي بلغت خالل �الأ
.
�أي بزيادة قدرها 72% عن جممل �ال�ستثمار�ت �سنة 402005

3. امل�ؤ�رشات الع�سكرية:

من  ملجموعات  ��ستيطاين  جمتمع  و�أنه  خ�سو�ساً  ع�سكرياً  جمتمعاً  �رس�ئيلي  �الإ �ملجتمع  ُيعدُّ 

�لقوة �لع�سكرية، ومن خالل �حللول مكان �ل�سعب  �ملهاجرين متكنت من تثبيت نف�سها من خالل 

ن �لق�سية  �رس�ئيلي و�إما يف مو�طن �ملنايف و�للجوء. والأ �لفل�سطيني �لذي يعي�ض �إما حتت �الحتالل �الإ

يظالن  من  و�الأ بالقوة  ح�سا�ض  �الإ فاإن  قائمة،  تز�ل  ال  و�لال��ستقر�ر  زمة  �الأ عنا�رس  ن  والأ حُتل  مل 

�رس�ئيلية. وي�سمل ذلك ��سرت�تيجية �ملحافظة على قوة ع�سكرية  �سا�سية للعقلية �الإ من �ملكونات �الأ

تكفي لهزمية �جليو�ض �لعربية جمتمعة، و�لتحالف مع �لواليات �ملتحدة ل�سمان حتقيق �النت�سار. 

كما ي�سمل �ال�ستعد�د للحرب يف �أي حلظة، وتبني مبادئ �لهجوم و�ل�رسبات �ال�ستباقية و�ملفاجاأة 

و�رسعة �حلركة.

�رس�ئيلية بع�ض �لهز�ت و�لتطور�ت:  ومع ذلك، ففي �سنة 2006 و�جهت �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية �الإ

هانة �لتي تلقاها �جلي�ض، من خالل �أ�رس جندي له يف قطاع غزة و�ثنني �آخرين يف جنوب  �الإ �أ. 

لبنان، وعدم قدرته على حتريرهما. 

�رس�ئيلي �لذريع يف حربه �سد حزب �هلل ولبنان، وما تال ذلك من �نك�ساف  ف�سل �جلي�ض �الإ ب. 

�مليد�نية  و�لقيادة  �سلحة  �الأ و��ستخد�مات  و�لعمل  �لقيادة  �أنظمة  من  �لعديد  يف  �لتق�سري 

للمعارك، ف�سالً عن ��ستقالة �لعديد من �سباط �جلي�ض وقياد�ته.

يف  �حلدوث  قليلة  �ملر�ت  من  )وهي  بريت�ض”  “عمري  �لدفاع  لوز�رة  مدنية  �سخ�سية  تويل  ج. 

�رس�ئيلي(، وتر�جع حجم تو�جد �جلرن�الت يف �لوز�ر�ت و�لكني�ست. �لتاريخ �الإ

تدمري �سمعة دبابات �ملريكافا يف �حلرب �سد حزب �هلل ولبنان، و�لتي تو�سف باأنها مفخرة  د. 
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�رش�ئيلي، و�أنها قلعة بّرية متحركة. وكانت تقارير �إ�رش�ئيلية قد �أ�صارت �إىل تدمري  �جلي�ص �الإ

 .
41

48 دبابة، غري �أن معلومات �أخرى �أ�صارت �إىل تدمري 118 دبابة و�إعطاب 46 دبابة �أخرى

دبابات  �إنتاج  خطوط  باإغالق  قر�ر  �إ�صد�ر  �إىل  �رش�ئيلي  �الإ �جلي�ص  بقيادة  دفع  ما  وهو 

�رش�ئيلية  ربع �لقادمة، بح�صب �صحيفة غلوب�ص �القت�صادية �الإ �ملريكافا خالل �ل�صنو�ت �الأ

.
42Globes

�رش�ئيلية ل�صنة  �لنفقات �لع�صكرية �الإ ح�صاء فقد بلغت  �رش�ئيلي لالإ وح�صب �ملكتب �ملركزي �الإ

�أن لدى  . غري 
43

50 مليار�ً و609 ماليني �صيكل )11 مليار�ً و356 مليون دوالر( 2006 ما جمموعه 

�رش�ئيليني ما يخفونه يف نفقاتهم �لع�صكرية، فعادة ما تذهب �إير�د�ت مبيعات �ل�صالح �إىل ميز�نية  �الإ

�رش�ئيليون  �رش�ئيلي دون ذكرها يف ميز�نية �حلكومة، كما �أن �ملبلغ �مل�صار �إليه يذكره �الإ �جلي�ص �الإ

�أن  )�أي  دوالر  مليون   263 تبلغ  مبيعات  �إير�د�ت  مع  مقا�صة  بعمل  يقومو�  �أن  بعد  نفقات  ك�صايف 

مثار�ً  يظل  �لرقم  هذ�  �أن  غري   .
44

دوالر( مليون  و619  مليار�ً   11 يبلغ  �حلقيقي  �لع�صكري  نفاق  �الإ

�رش�ئيلية ل�صنة 2006  بلغت �أربعة مليار�ت و400 مليون  �صلحة �الإ لل�صكوك �إذ� ما علمنا �أن مبيعات �الأ

.
45

دوالر

�شـرائيلية الر�شمية 462006-2000 جدول 2/10: النفقات الع�شكرية الإ

باملليون دولرباملليون �شيكلال�شنة

200039,5879,709

200141,7889,936

200248,95710,333

200346,35010,191

200443,9889,814

200546,23910,303

200650,60911,356

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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يف  عنه   2006 �سنة  يف  �رسائيلية  الإ الع�سكرية  القوات  حجم  يف  ملحوظ  اختالف  هناك  يكن  ومل 

ح�ساءات الر�سمية ت�سري اإىل اأن اجلي�ش العامل يبلغ جمموعه 176,500 عن�رس )133 األفاً  2005، فالإ

قوات برية، و34 األفاً قوات جوية، و9,500 قوات بحرية(، اأما قوات الحتياط  فيبلغ عددها 445 األفاً 

7,650 من  )380 األفاً قوات برية، و55 األفاً قوات جوية، وع�رسة اآلف قوات بحرية(، وهناك اأي�ساً 

.
47

قوات حر�ش احلدود. وتتوزع القوات الربية على 16 فرقة و76 لواء

اخلدمة(،  حتت   3,510 بينها  )من  دبابة   3,890 ميلك  �رسائيلي  الإ اجلي�ش  كان   2006 �سنة  ويف 

حتت   183 بينها  )من  هليوكبرت  طائرة  و291  اخلدمة(،  حتت   494 بينها  )من  مقاتلة  طائرة  و845 

�رسائيلي  الإ اجلي�ش  زال  ول  وغريها.  حربية...  �سفينة  و15  غوا�سات  ثالث  ميتلك  كما  اخلدمة(، 

وىل من طائرات  ي�ستوعب اجليل الرابع من دبابات املريكافا Merkava MKIV، كما ا�ستلم الدفعة الأ

 ،2008-2006 الفرتة  يف  الثانية  الدفعة  تلَقِّي  جدولة  ومت   F-16I )Sufa( )�سوفا(  اأي  اإف16- 

الهجومية )�رساف(  لوجنبو  بات�سي  الأ الهليوكبرت  طائرات  من  دفعة  الطريان  �سالح  وا�ستلم 

نوع  من  اأملانيتني  غوا�ستني  البحرية  �ست�ستلم  كما   .AH-64D Apache Longbow )Saraf(

بثلث  ملانية  الأ احلكومة  و�ست�سارك  نووي،  ب�سالح  الت�سلح  باإمكانهما   Dolphin دولفني 

.
48

تكلفتهما البالغة ملياراً و170 مليون دولر

حلوايل  “اإ�رسائيل”  امتالك  عن  الخت�سا�ش  وجهات  املعلومات  تتحدث  اأخرى،  جهة  ومن 

اإطالقها من اجلو با�ستخدام  العامل، وميكن  اأكرب قوة نووية يف  200 راأ�ش نووي، جتعلها �ساد�ش 

ر�ش با�ستخدام �سواريخ  طائرات اإف–16�ش F–16S، وطائرات اإف–15 اإي �ش F–15ES، اأو من الأ

بالي�ستية متو�سطة املدى مثل اأريحا JerichoII  2، اأو من البحر با�ستخدام �سواريخ اأمريكية من 

قل مائة قنبلة م�سادة  طراز هاربون Harpoon تطلق من ال�سفن اأو الغوا�سات. كما متلك على الأ
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ر�ص( bunker – busting bombs، �أو ما يعرف بالقنابل �لنووية �ل�صغرية  للتح�صينات )حتت �الأ

ر�ص مثل  mini – nukes، ويتم توجيهها بالليزر، وهي قادرة على �خرت�ق �لتح�صينات حتت �الأ

.
49

�ملختب�ت �لنووية وخمازن �أ�صلحة �لدمار �ل�صامل

خبار عن قيام �صالح �لبحرية بعمل در��صة لبناء  ويف �صعيها لتطوير �إمكاناتها �لقتالية، حتدثت �الأ

، وحتدثت عن �صناعة 
50

غو��صة من دون طاقم ي�صعب ك�صفها وت�صتخدم يف �لهجوم �صد �ل�صفن

قطاع  مع  �حلدود  على  با�صتخد�مها  �رش�ئيلية  �الإ �لقو�ت  قامت  �صائق  دون  من  وجر�فات  دبابات 

نتاج �ل�صاروخ �العرت��صي �لبق 2 ل�صالحي �لبحرية  . ووقعت “�إ�رش�ئيل” �تفاقاً مع �لهند الإ
51

غزة

.
52

يف �لبلدين بتكلفة تاأ�صي�صية مقد�رها 350 مليون دوالر

�صلحة �صنة 2006، لي�صل جمموعها �إىل �أربعة  وقد متكنت “�إ�رش�ئيل” من زيادة مبيعاتها من �الأ

ق�صم  رئي�ص   Yossi Ben Hanan حنان  بن  يو�صي  �رشَّح  ح�صبما  دوالر  مليون  و400  مليار�ت 

من. وتعدُّ �لهند و�لواليات �ملتحدة �أكب زبائن �ل�صالح  دعم �إنتاج �ل�صناعات �لع�صكرية يف وز�رة �الأ

�رش�ئيلي وتقدر م�صرتيات كلٍّ منهما �صنة 2006 باأكرث من مليار دوالر. وكانت مبيعات �ل�صالح  �الإ

�رش�ئيلي قد �رتفعت من ثالثة مليار�ت و270 مليون دوالر �صنة 2003 �إىل ثالثة مليار�ت و740  �الإ

2005، لتعود  �إىل ثالثة مليار�ت و500 مليون دوالر �صنة  2004، ثم �نخف�صت  مليون دوالر �صنة 

.
لالرتفاع من جديد حمققة رقماً قيا�صياً �صنة 532006

دوالر،  مليون   250 بقيمة  نيجرييا  مع  مهمة  �صالح  �صفقة  عقد  من  “�إ�رش�ئيل”  جنحت  وقد 

طيّارين  وتدريب  �إ�رش�ئيلية،  حربية  طائرة  و15  طيار،  بدون  طائر�ت  �أنظمة  بيع  وتت�صمن 

.
54

نيجرييني

يف  �رش�ئيلية  �الإ و�لعمليات  �ال�صتخبار�تي  للف�صل  عنو�ناً  باعتبارها  تمُذكر   2006 �صنة  و�صتظل 

�حلرب �صد حزب �هلل ولبنان، وهو ما ت�صبب يف ت�صاقط عدد من روؤو�ص قادة �جلي�ص �لذين ��صتقالو� 

ركان  �أو �أجبو� على �ال�صتقالة مثل قائد �ملنطقة �ل�صمالية �أودي �آدم  Udi Adam، ورئي�ص هيئة �الأ

.
55Dan Halutz لعامة د�ن حالوت�ص�

�شرائيل” من فوز حما�س  ثالثًا: موقف “اإ

�شـقـاط حكـومـتـهـا:            وحمــاوالت اإ

1. موقف “اإ�شـرائيل” من فوز حما�س :

رف�صت “�إ�رش�ئيل” م�صاركة حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية �إال بعد تطويعها ونزع �أ�صلحتها. 

�لتي ح�صلت عليها حما�ص يف �النتخابات  �ملتقدمة  �لنتائج  �إىل  �لقلق  “�إ�رش�ئيل” تنظر بعني  وكانت 

�لبلدية �صنة 2005.

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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كانت حما�ص قادماً غري مرغوب فيه �إ�رش�ئيلياً و�أمريكياً و�أوروبياً وعند �لعديد من �لبلد�ن �لعربية، 

ف�صالً عن بع�ص �ملتنفذين يف �ل�صلطة �لفل�صطينية. لكن حما�ص فر�صت نف�صها ن�صالياً و�صعبياً بحيث 

مل يعد من �ملمكن جتاوزها. وظهرت مع�صلة �أن ترتيبات �لبيت �لفل�صطيني و�لدخول يف �أية عملية 

قل �صكوت حما�ص.  �أو على �الأ �أو م�صاركة  �أن تتم دون مو�فقة  �أو ت�صوية ال يكن  �أو هدنة  �إ�صالح 

فق مع�صلة “�ملخاطر �ملزدوجة”، �إذ ت�صتطيع حما�ص �إذ� ما �أريد جتاهلها �أن تتابع  وكانت تلوح يف �الأ

�النتفا�صة، وتعطل م�صار �لعملية �ل�صيا�صية وتنتق�ص من �رشعيتها، كما يحتمل من جهة �أخرى �إذ� 

ما دخلت �النتخابات �أن تفوز فيها وبالتايل تك�صب �رشعية �صيا�صية و�صعبية، وتزيد �لو�صع تعقيد�ً، 

قل( لقيادة �ل�صعب �لفل�صطيني؛ خ�صو�صاً و�أنها لي�صت  وتظهر كوريث حمتمل )�أو ك�رشيك على �الأ

يكون  وبالتايل  بـ“�إ�رش�ئيل”.  تعرتف  وال  عقدتها  �لتي  باالتفاقات  تعرتف  وال  م.ت.ف.  يف  ع�صو�ً 

مريكية �ملطلوبة يف �إد�رة �ل�صلطة �لفل�صطينية. �رش�ئيلية – �الأ فوزها خروجاً عن قو�عد �للعبة �الإ

 %30-20 حدود  يف  برملانية  ملقاعد  حت�صيلها  مع  �النتخابات  يف  حما�ص  مل�صاركة  �ملحتملة  �ملز�يا  كانت 

كانت  �لتي  �لتوقعات  هذه  �إن  �إذ  و�حلذر.  �لرتقب  �إىل  �رش�ئيليني  و�الإ �ملو�فقة  �إىل  مريكان  �الأ تدفع 

كرثية،  قلية �لتي يجب �أن حترتم رغبة �الأ �صائدة قبل �النتخابات كانت �صت�صع حما�ص يف و�صع �الأ

و�صتقوي و�صع عبا�ص و�رشعيته، و�صتعطيه مبر�ت �مل�صي قدماً يف نزع �أ�صلحة �ملنظمات مبا فيها 

حما�ص، وحماولة ��صتيعابها يف �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني. ويبدو �أنه كان هناك منذ �لبد�ية عدم 

2005 كان  �أبريل  �لنتائج �ملتوقعة. فمنذ ني�صان/  ّقق  �إذ� مل حتمُ ��صتعد�د الحرت�م نتائج �النتخابات 

�أبيب ال تريد�ن و�صول حما�ص لل�صلطة، حتى لو مت  “و��صنطن وتل  �أن  �ملالية نتنياهو يعلن  وزير 

، بينما �أعلن نائب رئي�ص �لوزر�ء �صمعون برييز �أن “�إ�رش�ئيل” 
ذلك عب �النتخابات �لت�رشيعية”56

. وقال �أوملرت 
57

نه �إذ� فازت حما�ص فاإن ذلك �صيكون نهاية عملية �ل�صالم �صت�صاعد حممود عبا�ص، الأ

�إنه  “�إ�رش�ئيل” لن تقبل �أن تكون حما�ص جزء�ً من �للعبة �ل�صيا�صية، و�أ�صاف  قبيل �النتخابات �إن 

“ال فرق �إذ� كانت حما�ص جزء�ً من �ملجل�ص �لت�رشيعي �أو �حلكومة �لفل�صطينية، �صنو��صل �صغوطنا 
 .

ملنع و�صع كهذ�”58

قناع قادة دول �لغرب بخطورة  وقد �رشحت ليفني يف 2006/1/19 كيف �أن “�إ�رش�ئيل” �صعت الإ

�إقناعهم يف  �أبا مازن متكن من  �أن  �أن يتم تفكيك �لتنظيمات �مل�صلحة؛ وكيف  �إجر�ء �النتخابات قبل 

رهاب” و�لفو�صى، و�أنه “تعهد لهم  �ملقابل باأن �النتخابات �رشورية له حتى يتمكن من حماربة “�الإ

مببا�رشة هذه �لعملية فور �نتهاء �النتخابات وتركيب �حلكومة”. وح�صب ليفني فاإن هوؤالء �لقادة 

�إذ� مل يف عبا�ص  لـ“�إ�رش�ئيل” بالتخلي عن دعم �ل�صلطة �لفل�صطينية وقطع �لعالقات معها  تعهدو� 

.
59

بوعده، كما تعهدو� بدعم “�إ�رش�ئيل” يف �خلطو�ت �لتي �صتتخذها ملو�جهة �لو�صع �جلديد

 – �رش�ئيلي  �الإ �جلي�ص  �إذ�عة  ح�صب   – “�إ�رش�ئيل”  يف  �لقر�ر  �صنّاع  كان  �النتخابات  وقبيل 
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�حللبة  دخولها  كان  �إذ�  فيما  �لر�أي  يف  ومنق�صمون  حما�ص،  من  حا�صم  موقف  �تخاذ  يف  يتخبطون 

.
60

�ل�صيا�صية �صيدفع �إىل �عتد�لها �أم �صيجرها �إىل مزيد من �لتطرف

يف  �رش�ئيلي  �الإ �جلي�ص  �إذ�عة  وعلّقت  لـ“�إ�رش�ئيل”،  كبرية  و�صدمة  مفاجاأة  حما�ص  فوز  كان 

خباري �لرئي�صي بقولها �أن:  برناجمها �الإ

نها مل ت�صتعد كما ينبغي، ومل تبلور  �إ�رش�ئيل ت�صاب ب�صدمة. �إنها يف �رتباك وبلبلة، الأ

خطو�تها �مل�صتقبلية... �إن ��صتعجال �أوملرت با�صتدعاء وزيري �لدفاع و�خلارجية وروؤ�صاء 

�لقنبلة  جر�ء  �حلا�صل  �الرتباك  تعك�ص  م�صاور�ت،  جل�صة  �إىل  �جلي�ص  وقادة  �ملخابر�ت 

�صيا�صة  �حلكومة  هذه  لدى  لي�ص  �إذ  حما�ص،  فوز  فجرها  �لتي  �لثقيل  �لعيار  من  �لهزة  �أو 

ن... �إن  و��صحة، ال على �مل�صتوى �لتكتيكي وال �ال�صرت�تيجي. �إنها ال تفقه ما عليها فعله �الآ

�لنتائج مل ت�صدم �إ�رش�ئيل فح�صب، �إمنا �أي�صاً وجهت �صفعة �إىل �لواليات �ملتحدة �لتي ظنت 

�لتحتية  �لبنى  تفكيك  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  برئي�ص  �صتدفع  �ملن�صودة،  �لديوقر�طية  �أن 

.
61

ن �أن حما�ص هي �لتي فككت �صلطة �أبي مازن حلما�ص، لكن يبدو �الآ

من يف �لكني�صت،  و�عتب يوفال �صتاينت�ص Yuval Steinitz، رئي�ص جلنة �ل�صوؤون �خلارجية و�الأ

دث زلز�الً �صيا�صياً، وتدل على ف�صل مريع �رتكبته “�إ�رش�ئيل”  �أن نتائج �النتخابات �لفل�صطينية حتمُ

�أنه حذر من قيام  �أما نتنياهو، زعيم �لليكود، فذكر   .
62

ب�صماحها حلما�ص بامل�صاركة يف �النتخابات

�إير�ن  غر�ر  على  متطرف  نظام  �إىل  �ل�صلطة  �صيحول  �لكا�صح  حما�ص  فوز  و�أن  حما�ص�صتان،  دولة 

. ودعا �لنائب �ليميني �ملتطرف �إيفي �إيتام Effie Eitam �إىل ت�صفية كل ممثلي حما�ص يف 
63

وطالبان

. وقد تبادل �مل�صوؤولون 
64

�لبملان، ونقل قائمتهم يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �إىل قائمة �ل�صاباك للت�صفية

يف جهاز �ل�صاباك ويف �صعبة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية �التهامات ب�صاأن ف�صل جهازيهما يف توقع فوز 

.
65

حما�ص

حتدياً  يثل  حما�ص  �صعود  �أن   2006 ل�صنة  هرت�صليا  ملوؤمتر  �لتنفيذي  �مللخ�ص  �عرتف  وقد 

نه مل يطلب  ��صرت�تيجياً، حيث متكَّنت من �ل�صلطة دون �أن تمُغريِّ مو�قفها. كما �دعى �أن �لعامل ف�صل الأ

من حما�ص �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” ك�رشط للم�صاركة يف �النتخابات. والحظ باأن “�لعملية �ل�صلمية 

رهاب  رهاب هي نف�صها �لتي �أح�رشت قادة �الإ �إىل تخلي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية من �الإ �لتي هدفت 

�إىل �ل�صلطة”. و�أ�صار �إىل �أن حما�ص لن “تعتدل” وال يمُتوقع منها �أن ت�صلم �أ�صلحتها، �أو تتوقف عن 

�أن �صعود حما�ص  �إىل  خرى بذلك. ونبه  �ل�صيا�صية �الأ �لفل�صطينية  رهاب” ما مل تطالبها �لقوى  “�الإ
.
66

جعل �حتماالت �إن�صاء دولة فل�صطينية بحدود موؤقتة �أمر�ً �أكرث �صعوبة

�نعد�م  ��صتخد�م منطق  و�إمنا عزز موقفه يف  �أن فوز حما�ص مل ي�صعف حزب كاديا،  ويظهر 

جوهر  تعد  �لتي  �جلانب  �أحادي  �الن�صحاب  فكرة  يف  �مل�صي  وبالتايل  �لفل�صطيني،  �ل�رشيك  وجود 

.
67

�لبنامج �ل�صيا�صي للحزب

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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2. حماولت “اإ�شـرائيل” اإ�شقاط حكومة حما�س:

�عرتفت  �إذ�  �إال  حما�ص  �صت�صكلها  �لتي  �لفل�صطينية  �حلكومة  مقاطعة  “�إ�رش�ئيل”  قررت 

على  وو�فقت  رهابية”،  “�الإ �ملنظمات  �أ�صلحة  ونزعت  رهاب”،  و“�الإ �لعنف  ونبذت  بـ“�إ�رش�ئيل”، 

وقد   .
68

�لفل�صطينية و�ل�صلطة  م.ت.ف.  وبني  “�إ�رش�ئيل”  بني  عليها  �لتوقيع  مت  �لتي  �التفاقات 

�لتي حددتها �لرباعية �لدولية )�لواليات �ملتحدة،  �أ�صبحت هذه �ملطالب هي �ملطالب نف�صها تقريباً 

مم �ملتحدة( للتعامل مع �حلكومة �لفل�صطينية. وروبي، ورو�صيا، و�الأ و�الحتاد �الأ

�ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صد  خانق  �قت�صادي  ح�صار  تنفيذ  �أي�صاً  “�إ�رش�ئيل”  وقررت 

و�لقطاع، عقاباً له على خياره �لديوقر�طي �حلر �لذي مل يو�فق هو�ها، فاأوقفت حتويالت �أمو�ل 

�ل�رش�ئب �مل�صتحقة للفل�صطينيني و�لتي تقوم هي بجمعها )بناء على �تفاق باري�ص(، وهي تزيد عن 

ومت  �لفل�صطينية،  �لبنوك  مع  �رش�ئيلية  �الإ �لبنكية  �لتعامالت  �أوقفت  كما  �صهرياً.  دوالر  مليون   60

�لفل�صطينية. و��صتخدمت  �إىل �حلكومة  بنكية خارجية  �أية حتويالت  مريكان منع  �الأ بالتن�صيق مع 

“�إ�رش�ئيل” �إمكاناتها كقوة �حتالل يف �إغالق �حلدود �لبية و�لبحرية و�جلوية �لفل�صطينية، ومنع 
نقل �لب�صائع دون �إذنها ومر�قبتها و�إ�رش�فها.

�رش�ئيلية عن فر�ص حمية )ريجيم( على �لفل�صطينيني وحكومتهم  و�صاط �الإ و�نت�رش �حلديث يف �الأ

�لوزر�ء  رئي�ص  م�صت�صار  عن  �لعبية  �ل�صحف  نقلت  كما  جتويعهم،  خالل  من  تطويعهم  بهدف 

�رش�ئيلي ومدير مكتبه دوف فاي�صغال�ص Dov Weissglas يف لقاء لقيادة حزب كاديا قوله و�صط  �الإ

. �أو كما 
69

قهقهة �حلا�رشين �أنهم �صيجعلون �لفل�صطينيني ي�صعفون ويهزلون ولكن دون �أن يوتو�

�لفل�صطينيني يف غزة ال ي�صتطيعون  �أن  مُخبت  �أ �أبر�هام عندما  �لد�خلية روحاما  �أجابت نائبة وزير 

. وبتعبري نحميا �صرت�صلر 
70

�رش�ء �ل�صكر، فقالت �صاخرة: �إذ� مل يجدو� �ل�صكر فلي�صنعو� �ملربى!!

�أن  �رش�ئيليني يحر�صون على  �الإ 2006/2/21، فاإن  Nehemia Shtrasler يف �صحيفة هاآرت�ص يف 

.!!
فتح”71 حركة  �إىل  بالعودة  يلزمه  �لطعام  على  �حل�صول  �أن  �لفل�صطيني  �ل�صعب  “يفهم 

�رش�ئيلي مع �ل�صعب �لفل�صطيني حتت �الحتالل دومنا �حرت�م لكر�متهم و�إن�صانيتهم  �لتعامل �الإ

�لب�صع  �ل�صهيوين  �الحتالل  يتحمل  ال  �ملقايي�ص،  بكل  كبى  ف�صيحة  هو  �الختيار،  يف  وحريتهم 

وحده م�صوؤوليتها، و�إمنا ت�صرتك يف ذلك كل �لقوى �لتي �صاركت يف �حل�صار �أو �لتزمت به �أو حتى 

مم �ملتح�رشة يف �لقرن �حلادي و�لع�رشين �أن حتا�رش  تلك �لتي �صكتت عنه. و�إذ� كان من و�جب �الأ

مم يف بيت �لطاعة  �لغز�ة �ملحتلني وتعاقبهم حتى ين�صحبو�، فاإن من �ل�صائن �أن تدخل هذه �لدول و�الأ

�إذ� كان بع�ص  �رش�ئيلي لت�صارك يف ح�صار �صعب مظلوم مقهور حمتل، خ�صو�صاً  مريكي – �الإ �الأ

هذه �لدول دوالً عربية و�إ�صالمية.

 70 �رش�ئيلي  �الإ �جلي�ص  �قتحم  �أكتوبر  ول/  �الأ ت�رشين  �أو�خر  وحتى   2006 �صنة  مطلع  ومنذ 

، كما د�هم 
72

موؤ�ص�صة خريية فل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية حيث جمدت �أو �رشقت �أر�صدتها �ملالية
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.
73

حمالت �ل�رش�فة بحجة �تهامها مبمار�صة ن�صاطات مالية يف عمليات �صد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية

�رش�ئيلية متابعة �صيا�صة �الغتياالت، ومنع �لتو��صل بني �ل�صفة �لغربية  جر�ء�ت �الإ وت�صمنت �الإ

مكاتب  مع  �لتن�صيق  �إيقاف  عن  ف�صالً   ،
75

مني �الأ �لتن�صيق  عمليات  �إيقاف  مت  كما   ،
74

غزة وقطاع 

2006/3/30 خطة جديدة  �رش�ئيلي يف �جتماع عقده يف  . و�عتمد �جلي�ص �الإ
76

�الرتباط �لفل�صطينية

“�ل�صهم �جلنوبي” تق�صي بتكثيف �لهجمات �جلوية و�لبية و�لبحرية على مناطق قطاع  �صماها 

.
77

غزة

حافظت “�إ�رش�ئيل” على خيط �ت�صالها مبحمود عبا�ص، ومنحته حرية �حلركة، ور�وحت بني 

�صقاط حكومة حما�ص، و�إجر�ء �نتخابات جديدة. كما عملت يف  حماوالت ت�صجيعه �أو �ل�صغط عليه الإ

مني و�ل�رش�ع �لفل�صطيني. �لوقت نف�صه على �إثارة �لفو�صى و�لفلتان �الأ

خطة  عن  تقرير�ً   2006/2/14 يف    The New York Times تايز  �لنيويورك  ن�رشت  وقد 

�لفل�صطيني  لل�صعب  مبعاناة  و�لت�صبب  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  عزل  �إىل  تهدف  �إ�رش�ئيلية  �أمريكية 

يتم  �لتي كان  �ل�صيناريوهات  . ومن 
78

�ل�صلطة �إىل  و�إعادة فتح  �إ�صقاط حكومة حما�ص  جتبه على 

�نتخابات  �إجر�ء  عن  عالن  و�الإ �النتخابات  نتائج  باإلغاء  مازن  �أبو  يقوم  “�إ�رش�ئيل” �أن  يف  تد�ولها 

جديدة خالل ن�صف عام، وجرت �ت�صاالت �رشية بهذ� �خل�صو�ص. كما نمُقل عن م�صادر �إ�رش�ئيلية 

�إعطاء فر�صة حلما�ص لت�صكيل حكومة، ومن ثمَّ  �أبي مازن ترحب بفكرة  �ملقربة من  و�صاط  �الأ �أن 

�إف�صالها، وبذلك يكون من �ملمكن �لدعوة النتخابات جديدة، وهو حلٌّ �أف�صل من فكرة �إلغاء نتائج 

�لوزر�ء  على  �لقب�ص  �إلقاء  “�إ�رش�ئيل”  يف  تد�ر�صها  مت  �لتي  �خلطط  ومن   .
79

خرية �الأ �النتخابات 

كانت  خ�رش. كما  �الأ �خلط  د�خل  م�صلحة  تنفيذ عمليات  بقوة يف حال  و�لرد  �جلديدة،  يف �حلكومة 

�إ�صقاطها  بهدف  حما�ص  �صد  �لع�صكرية  �لو�صائل  ال�صتخد�م  منا�صب  لتوقيت  دقيقة  در��صة  تتم 

�إقليمياً  �أن يتمكن جيل جديد د�خل فتح من �ل�صيطرة على �ل�صلطة مدعوماً  �أمل  “على  من �ل�صلطة 

.
80

ودولياً” على حد تعبري تقريٍر �إ�رش�ئيلي

و�أنه   ،
جادة”81 نو�يا  ولديه  �أ�صيل  “�صخ�ص  باأنه  وو�صفه  عبا�ص  مع  تعاطفه  عن  �أوملرت  عبَّ 

“خطو�ت �صجاعة”، و�أنه  �تخاذ  ، وحثه على 
83

�تهمه بال�صعف و�لعجز لكنه   ،
وجدي”82 “�صادق 

يتوجب عليه �أن ي�صتعمل كل طاقته وقدرته �لتي ماز�ل يتمتع بها حلمل حما�ص على �لقبول باملطالب 

. وطالب �أوملرت عبا�ص مبزيد من �حلزم، و�لعمل على �إ�صقاط �حلكومة، وعب عن �أمله يف 
84

�لدولية

�أن تقوم �أمريكا ودول عربية معتدلة “بدعم �لقوى �ملعتدلة يف �ملجتمع �لفل�صطيني �لتي يقودها �أبو 

. وقد �لتقى �أوملرت بعبا�ص 
مازن و��صتعادة �حلكم وخلق �لظروف لبدء حو�ر مثمر مع �إ�رش�ئيل”85

�صف �للقاء باأنه كان حميمياً و�أنهما تعانقا  ردن، وومُ يف 2006/6/22 على هام�ص موؤمتر �لبرت�ء يف �الأ

�رش�ئيلية  نه حدث بعد �أيام من �ملذبحة �الإ . وقد لقي ذلك نقد �لعديد من �لقوى �لفل�صطينية الأ
86

فيه

لعائلة هدى غالية على �صو�طئ غزة.

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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�إجر�ء  �أو  عالن عن �نتخابات جديدة  2006/5/20 دعت وزيرة �خلارجية ليفني عبا�ص لالإ ويف 

�ألقى عبا�ص خطابه يف موؤمتر  �أيام  . وبعد ذلك بخم�صة 
87

��صتفتاء �صعبي ال�صتبد�ل حكومة حما�ص

�رشى خالل �أربعني يوماً، �إن مل يتو�صل  �حلو�ر �لوطني، حيث دعا �إىل ��صتفتاء �صعبي على وثيقة �الأ

. وقد رّحب م�صوؤولون �إ�رش�ئيليون بخطاب عبا�ص، وعّد 
88

�ملتحاورون �إىل �تفاق خالل ع�رشة �أيام

�جلرن�ل عامي �إيالون )�أحد زعماء حزب �لعمل( خطابه و�إنذ�ره للف�صائل خطوة هامة جد�ً، و�إ�صارة 

. ويف �ليوم �لتايل ن�رشت �أخبار عن م�صادقة �أوملرت وبريت�ص على نقل 
89

�إىل �أنه يدُّ يده �إىل �أوملرت

 ،Amos Gilad كميات حمددة من �ل�صالح للحر�ص �لرئا�صي �لفل�صطيني، وح�صب عامو�ص جلعاد

�صلحة من �أجل تنفيذ �لقر�ر �ل�صجاع �لذي �تخذه عبا�ص، وملو�جهة  فاإنه “يجب �إتاحة �ملجال لنقل �الأ

. ونقلت يديعوت �أحرونوت فيما بعد عن �أوملرت قوله لوفد برملاين بريطاين �أنه “�صادق 
حما�ص”90

.
موؤخر�ً على دخول �أ�صلحة من �أجل حماية عبا�ص من حما�ص”91

�لفل�صطيني  �لوطني  �لن�صيج  وتدمري  �لعكر،  �ملاء  يف  و�ل�صيد  �لفتنة،  يف  �لنفخ  �أن  �لو��صح  من 

�رش�ئيليون يعنيهم تنفيذ برناجمهم وفر�ص �رشوطهم، �أما دعم  كان �صلوكاً �إ�رش�ئيلياً معتمد�ً. و�الإ

طرف �صد �آخر فهو جمرد عملية تكيتيكية، ففي �لنهاية يظل �إ�صعاف ومتزيق فتح وحما�ص و�لقوى 

�لفل�صطينية �حلية م�صلحة �إ�رش�ئيلية عليا.

�رش�ئيلي  طار حتدث بنيامني بن �إليعزر وزير �لبنى �لتحتية للقناة �لعا�رشة للتلفزيون �الإ ويف هذ� �الإ

�أن تنت�رش حركة  �أجل  باأنه ي�صلي من  2006/10/3، معلقاً على �ال�صتباكات بني فتح وحما�ص  يف 

فتح يف هذه �ملو�جهة، وقال �إنه يتوجب على “�إ�رش�ئيل” �أن متدُّ يد �لعون لفتح و�أبي مازن، ور�أى 

 2006 ول/ �أكتوبر  يف �ملو�جهات فر�صة لتجاوز نتائج �النتخابات �لت�رشيعية. ويف �آخر ت�رشين �الأ

�لتابعة  جهزة  ردن لالأ �آالف بندقية من م�رش و�الأ �إدخال خم�صة  �صادق وزير �لدفاع بريت�ص على 

. و�أعلن �أوملرت بعد ذلك  بع�رشة �أيام ��صتعد�ده للم�صادقة فور�ً على دخول لو�ء 
92

لرئا�صة �ل�صلطة

بها  �صيزود  �لتي  خرى  �الأ �لقتالية  و�لو�صائل  �لبنادق  �آالف  باإدخال  و�ل�صماح  غزة،  قطاع  �إىل  بدر 

�إىل  �لدفاع  نائب وزير   Efraim Sneh �أفر�مي �صنيه  بينما دعا   .
93

لعبا�ص �ملو�لية  �لقو�ت  �مل�رشيون 

.
94

�صعاف حما�ص يجاد ��صرت�تيجية م�صرتكة الإ �لعمل مع رئا�صة �ل�صلطة الإ

خبار خططاً �أمريكية لدعم �حلر�ص �لرئا�صي لعبا�ص وزيادة عديده وتدريبه ورفع  وقد تناقلت �الأ

دوالر،  مليون   42 بنحو  لعبا�ص  �أمريكي  دعم  عن  تقرير�ً   Reuters رويرتز  ن�رشت  كما   ،
95

كفاءته

عادة هيكلة فتح وتقدمي �لتدريب و�مل�صورة  ويت�صمن ذلك ت�صجيع بد�ئل حما�ص وتقدمي �مل�صاعدة الإ

، غري �أن فتح نفت تلقيها �أي دعم من هذ� �لقبيل.
96

ل�صا�صة و�أحز�ب علمانية تعار�ص حما�ص

ومهما يكن من �أمر، فاإن من �أبرز درو�ص �لتناف�ص و�ملو�جهات �لعنيفة بني فتح وحما�ص خالل 

ي طرف كان بالعبث  �صنة 2006 هو �رشورة �ل�صعي لتحقيق حالة مناعة وطنية د�خلية، ال ت�صمح الأ

يف �ل�صاحة �لفل�صطينية وال مب�رشوعها �لوطني.
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�صملت حماوالت �إ�صقاط حكومة حما�ص حملة �عتقاالت ��صتهدفت وزر�ءها ونو�بها �إثر عملية 

�لعملية،  �أيام من وقوع  �أربعة  “�إ�رش�ئيل” 28 نائباً ووزير�ً خالل  �عتقلت  حيث  �ملتبدد”،  “�لوهم 
�العتقاالت  40، و�صملت  بلغ عددهم نحو  و�لنو�ب حتى  �لوزر�ء  وتابعت عمليات خطف و�عتقال 

عزيز �لدويك رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي، ونا�رش �لدين �ل�صاعر نائب رئي�ص �لوزر�ء ووزير �لتعليم 

وغريهم.

غلب يف “�إ�رش�ئيل” يرف�ص �لتعامل مع حما�ص، وي�صعى �إىل �لتخل�ص منها،  و�إذ� كان �لتيار �لعام �الأ

�صو�ت �لقليلة خالل �صنة 2006 �لتي ترى �أن �جلانب �لعملي يمُحتّم �لتو��صل  فقد ظهرت بع�ص �الأ

مع حما�ص و�لو�صول �إىل �تفاقات معها. وينطلق هوؤالء من مالحظة �لقوة �ل�صاعدة �ملوؤثرة حلما�ص 

ر�ص، و�ملكانة �ل�رشعية و�ل�صعبية �لتي فر�صتها لنف�صها، ومتا�صكها و�ن�صباطها �لتنظيمي،  على �الأ

Yossi Beilin كالً من بو�ص  وقدرتها على تنفيذ �لتز�ماتها مقارنة بفتح. وقد ن�صح يو�صي بيلني 

�لتحدث  تقبل  كي  ور�ءها  �صتلهثان  �ملطاف  نهاية  يف  “رمبا  لهما  وقال  حما�ص  مبفاو�صة  و�أوملرت 

�أن  يرى  فكان  �صبق،  �الأ �خلارجية  وزير   Shlomo Ben-Ami عامي  بن  �صلومو  �أما   .
معكما”97

�أوملرت ال ي�صتطيع تنفيذ خطة �لف�صل �إال بوجود �رشيك فل�صطيني، و�أن �خليار �لطبيعي هو حكومة 

.
98

حما�ص، و�أن �التفاق مع حما�ص هو �أكرث قابلية لال�صتمر�ر من �التفاقات مع م.ت.ف.

طر�ف  �الأ عن  ف�صالً  مريكان،  و�الأ �رش�ئيليني  �الإ على  وكان  �صهالً،  �أمر�ً  حما�ص  تطويع  يكن  مل 

ف�صال �إىل  �لفل�صطينية �ملناف�صة، �لدخول يف ح�صابات معقدة، لئال توؤدي عملية �حل�صار و�ملقاطعة و�الإ

نتائج عك�صية. وكانت حما�ص م�صلحة ب�صالح �ل�رشعية �النتخابية �لفل�صطينية، وبتنظيم متما�صك 

فاعل، وبقو�عد جماهريية و��صعة مل تتاأثر �صلباً �إال ب�صكل حمدود، وحتديد�ً ب�صبب حالة �لفو�صى 

و�ملو�جهات �لتي حاولت بع�ص �لقوى �أن جتر �ل�صاحة �إليها.

و�إف�صالها،  حما�ص  جتاوز  �أريد  ما  �إذ�  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �إ�صقاط  بورقة  حما�ص  لوَّحت  وقد 

و�إلغاء نتائج �النتخابات �لفل�صطينية، وهددت باأنها �صتتابع م�صريتها �لن�صالية �ملقاومة غري عابئة 

باأية هدنة �أو �لتز�مات. و�إذ� كانت حما�ص ال متلك من �ل�صعبية و�لقوة ما ي�صمن لها �إ�صقاط �ل�صلطة، 

�إال �أن لديها بالتاأكيد ما يكفي لتعطيل �أي م�رشوع ت�صوية، ومتلك �ال�صتمر�ر يف تثوير �لو�صع، مبا 

قامت  ما  �إذ�  �ل�رشعية،  فل�صطينية منقو�صة  قيادة  �أي  �ملنطقة، كما تظل  ��صتقر�ر يف  �أية حالة  ينع 

حما�ص و�لقوى �ملتحالفة معها مبقاطعتها.

“�إ�رش�ئيل”  بني  �حلقيقية  �لعالقة  و�إظهار  �ملقاومة،  ومتابعة  �ل�صلطة،  �إ�صقاط  م�صاألة  �إنَّ 

ل  و�لفل�صطينيني باعتبارها عالقة بني قوة �حتالل غا�صبة وبني �صعب مظلوم حتت �الحتالل، وحتمُّ

يكون  قد  ذلك  كل  وح�صاره،  جتويعه  من  بدالً  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جتاه  “�إ�رش�ئيل” م�صوؤولياتها 
يام �لقادمة، �إذ� ما تبني للفل�صطينيني �أن �رشر �صلطة  و�صاط �لفل�صطينية يف �الأ مثار جدل متز�يد يف �الأ

فيه  تنزع  �لذي  �لوقت  يف  عليهم  �للوم  و�إلقاء  خنقهم  �صي�صتمر  و�أنه  نفعها،  من  �أكرث  �لذ�تي  �حلكم 

�صالحياتهم وحقوقهم.

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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�رش�ئيلي  �ت�صمت �صنة 2006 من ناحية �لعدو�ن �الإ

و�ملقاومة �لفل�صطينية، ببع�ص �ل�صمات �أهمها:

�رش�ئيلية خ�صو�صاً �صد قطاع غزة، وت�صاعف  �الإ ت�صاعد عمليات �الغتيال و�الجتياحات   .1

عدد �ل�صهد�ء و�جلرحى عن �ل�صنة �ل�صابقة.

�رش�ئيلية. جندة �لع�صكرية �الإ دخول �إ�صقاط حكومة حما�ص و�إف�صال جتربتها �صمن �الأ  .2

�أن حما�ص  �إال   ،2005/12/31 �لتهدئة يف  �نتهاء  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �إعالن  �لرغم من  على   .3

�نتهاء  �أعلنت  �أنها  غري  حكومتها.  لعمل  منا�صبة  �أجو�ء  عطاء  الإ �لتهدئة  ��صتمر�ر  �إىل  مالت 

�لتهدئة يف 2006/6/9 بعد �غتيال جمال �أبو �صمهد�نة، وبعد مذبحة �صاطئ غزة.

�الجتياحات  �صد  �لفعل  وردود  �لدفاعي  بال�صلوك  �ملقاوم  �لفل�صطيني  �لفعل  معظم  �ت�صام   .4

�رش�ئيلية.  و�العتد�ء�ت �الإ

ت�صاعف �العتماد على �إطالق �ل�صو�ريخ، خ�صو�صاً من قطاع غزة، فبلغت 1,700 �صاروخاً   .5

�صنة 2006 ، مما �أدى �إىل مقتل �إ�رش�ئيليني �ثنني وجرح 163 �آخرين، مقابل 400 �صاروخ مت 

.
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�إطالقها �صنة 2005، و�أدت �إىل مقتل خم�صة �إ�رش�ئيليني وجرح 51 �آخرين

��صتفر�غ �لكثري من طاقات و�إمكانات �ملقاومة �لفل�صطينية يف �ل�رش�ع �لد�خلي وخ�صو�صاً   .6

بني فتح وحما�ص، و�صقوط �لعديد من رجاالتها يف هذ� �ل�رش�ع �ملوؤ�صف، وهو ما �صّوه �صورة 

�صالمي،  �ملقاومة و�أ�صعفها، و�أدى �إىل حالة �إحباط كبرية يف �لو�صط �لفل�صطيني و�لعربي و�الإ

مع ت�صاعد �لدعو�ت من كل مكان لو�أد �لفتنة، و�إيقاف هدر �لدم �لفل�صطيني.

2006 مل يكن طابع �نتفا�صة، �إال �أن برنامج �الغتياالت  وعلى �لرغم من �أن �لطابع �لعام ل�صنة 

�رش�ئيلي  �رش�ئيلي بحمالت حترير �جلندي �الإ �رش�ئيلي ��صتمر ب�صكل كبري، كما �ختلط �لت�صعيد �الإ �الإ

جلعاد �صاليط، وباإ�صقاط حكومة حما�ص، ومبحاوالت �إ�صكات م�صادر �إطالق �ل�صو�ريخ من قطاع 

556 يف قطاع غزة، ومت تنفيذ  692 فل�صطينياً، منهم  2006 ما جمموعه  غزة. ولذلك ��صت�صهد �صنة 

وقت  متو�جدين  كانو�  و55  م�صتهدفاً   134 بينهم  فل�صطينياً،   189 فيها  ��صت�صهد  �غتيال  عملية   85

 ،
1012006 �صنة  79 من عنا�رشها  ��صت�صهاد  �صالمي  �الإ �أعلنت �جلهاد  . وقد 

100
�لعمليات تلك  تنفيذ 

، وهناك �لكثري من �صهد�ء حركة فتح، غري �أنه 
102

بينما ذكرت حما�ص �أ�صماء حو�يل 70 من �صهد�ئها

خرى. �أما يف  مل تتوفر �إح�صاء�ت دقيقة عن �أعد�دهم؛ هذ� ف�صالً عن �صهد�ء �لف�صائل �لفل�صطينية �الأ

�صنة 2005 فقد ��صت�صهد 286 فل�صطينياً، بينهم 68 طفالً، و56 نتيجة عمليات �الغتيال. وبلغ عدد 

�رش�ئيليني �صنة 2006 )من دون �حت�صاب حرب لبنان( 32 بينهم طفل و�حد، مقارنة بـ 45  �لقتلى �الإ

قتيالً �صنة 2005. �أما �جلرحى �لفل�صطينيون يف �صنة 2006 فبلغ عددهم 3,126 جريحاً بينهم 452 

مقارنة          جريحاً   332 �رش�ئيليني  �الإ �جلرحى  عدد  وبلغ   ،2005 �صنة  جريح   1,700 بـ  مقارنة  طفالً، 

�رش�ئيليون بتعر�صهم �إىل 2,135 هجوماً �صنة 2006 �نطلق  بـ 406 جرحى �صنة 2005. و�عرتف �الإ

.
ن�صفها من قطاع غزة، مقابل 2,365 هجوماً نفذتها �ملقاومة �صنة 1032005

�شــرائيـــلـي   رابعًا: العـــدوان االإ

           واملقاومة الفل�شطينية
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�رش�ئيليـــة �جلديدة يف �صـــورة م�صـــرتكة مـــع �لرئي�ص مو�صـــيه كات�صـــاف يف �لقد�ص، يوم  �حلكومـــة �الإ

ت�صكيلها يف 2006/5/4. )رويرتز(

�رش�ئيليون مع �لرئا�صـــة �لفل�صـــطينية، يف �لوقـــت �لذي حا�رشو� فيـــه �حلكومة �لتي  تعامـــل �الإ

تقودهـــا حما�ص. غـــري �أنهم جتاهلـــو� عبا�ص يف تنفيذهم مل�رشوع �الن�صـــحاب �أحـــادي �جلانب، 

�صقاط �حلكومة �لفل�صطينية. )رويرتز( ومار�صو� �ل�صغط عليه الإ
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قامت “�إ�رش�ئيل” بحملة �عتقاالت و��صعة لقياد�ت وكو�در حما�ص �إثر عملية �لوهم �ملتبدد. ويف 

�ل�صورة د. عزيز �لدويك ونايف �لرجوب وعي�صى �جلعبي، يف جل�صة ��صتماع يف حمكمة عوفر 

�لع�صكرية يف 2006/9/25. )رويرتز(

مني �لعام للجبهة �ل�صعبية، وع�صـــو �ملجل�ص �لت�رشيعي، يقتاده جنود  �صـــري �أحمد �صـــعد�ت، �الأ �الأ

�الحتالل �إىل جل�صـــة ��صـــتماع يف حمكمة عوفر �لع�صـــكرية يف 2006/3/27؛ لدوره يف �غتيال وزير 

�رش�ئيلي رحبعام زئيفي. )رويرتز( �ل�صياحة �الإ
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هدى غالية تبكي �أمام جثث عائلتها، �لذين تعر�صو� لق�صف �إ�رش�ئيلي، يف �أثناء تو�جدهم على �صاطئ 

مدنيني  ثمانية  ��صت�صهاد  �إىل  �أدت  �لتي  �جلرية  �رتكاب  �أنكرو�  �رش�ئيليون  �الإ  .2006/6/9 يف  غزة 

فل�صطينيني. )� ف ب(

�لقو�ت   .2006/10/20 يف  �خلليل  مدينة  يف  فل�صطيني  طفل  �إىل  بندقية  يوجه  �إ�رش�ئيلي  جندي 

�رش�ئيلية قتلت خالل �صنة 2006 �أكرث من 120 طفالً فل�صطينياً. )� ف ب( �الإ
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يف  �رش 
مُ �أ �لذي  �صاليط  جلعاد  �رش�ئيلي  �الإ �جلندي 

بالتعاون  حما�ص  نفذتها  �لتي  �ملتبدد  �لوهم  عملية 

�صالم يف  �الإ �لدين وجي�ص  �لنا�رش �صالح  �ألوية  مع 

�رش�ئيليون قامو� بحمالت �جتياح  2006/6/25. �الإ
طو�ل  ��صتنقاذه  يف  ف�صلو�  لكنهم  غزة  لقطاع  كبرية 

�صنة 2006. )رويرتز(

حركة  من  عاماً،   57 �لنجار،  عمر  فاطمة  نفذت 

يف  جباليا  يف  ��صت�صهادية  عملية  حما�ص، 

2006/11/23. )� ف ب(

�صالمي بعملية ��صت�صهادية قرب حمطة با�صات قدية يف تل �أبيب، يف 2006/4/17،  قامت  �جلهاد �الإ

�أدت �إىل مقتل ثمانية �إ�رش�ئيليني وجرح �لع�رش�ت. �ل�صورة ملوقع �لعملية.  )� ف ب(
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�شـرائيليون 2006-2004 جدول 2/11: القتلى واجلرحى الفل�شطينيون والإ

ال�شنة

اجلرحىالقتلى

�رسائيليونالفل�شطينيون �رسائيليونالفل�شطينيونالإ الإ

20049631175,964589

2005286451,700406

2006692323,126332

نفذت �ملقاومة �لفل�صطينية �أربع عمليات ��صت�صهادية فقط خالل �صنة 2006، ففي 2006/1/19 

�صالمي بتفجري نف�صه يف حمطة �حلافالت �ملركزية و�صط تل �أبيب،  قام �أحد �أع�صاء حركة �جلهاد �الإ

�لعملية،  ر�صمياً  �ل�صلطة  ��صتنكرت  وقد  �آخرين.   22 وجرح  �ثنني  �إ�رش�ئيليني  مقتل  �إىل  �أدى  مما 

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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�رش�ئيلي خ�صو�صاً  �الإ �الغتيال  تز�يد عمليات  . ومع 
104

باملارقني وو�صف حممود عبا�ص منفذيها 

�صالمي عملية �أخرى يف 2006/4/17 يف تل �أبيب،  �صالمي، نفذت �جلهاد �الإ �صد عنا�رش �جلهاد �الإ

ت�صيء  �أنها  و�أكد  �لعملية،  عبا�ص  د�ن  وقد   .
105

�آخرين  65 وجرح  �إ�رش�ئيليني  ثمانية  مقتل  �إىل  �أدت 

�صالمي عملية  . ونفذت مريفت م�صعود من �جلهاد �الإ
لل�صعب �لفل�صطيني، و�أنها عملية “حقرية”106

�إىل جرح  �أدى  2006/11/6، م�صتهدفة عدد�ً من �جلنود يف منطقة بيت حانون مما  ��صت�صهادية يف 

و�أم  جدة  وهي  عاماً(   57( �لنجار  فاطمة  �حلاجة  فنفذتها  �لر�بعة  �لعملية  �أما   .
107

�إ�رش�ئيلي جندي 

حفاد، وقد نفذتها با�صم حركة حما�ص يف 2006/11/23 قرب خميم جباليا،  والد و�الأ لع�رشين من �الأ

.
108

و�أدت �إىل جرح �أربعة جنود �إ�رش�ئيليني

�صخ�صاً،   279 نحو   2006 �صنة  �عتقل  باأنه  “�ل�صاباك”  �رش�ئيلي  �الإ من  �الأ جهاز  �عرتف  وقد 

�دعى �أنهم منفذون حمتملون لعمليات ��صت�صهادية مقارنة مع 154 مت �عتقالهم لل�صبب نف�صه �صنة 

�صالمي، و30 من حما�ص. و�دعى  2005. والحظ �أن من بني هوؤالء 126 من فتح، و96 من �جلهاد �الإ

�رش�ئيلي �أنه متكن من منع 71 عملية ��صت�صهادية، من بينها 45 حالة كان �أ�صحابها  من �الإ جهاز �الأ

حزمة �لنا�صفة على �أج�صادهم. ومعظم هذه �ملحاوالت كانت من خاليا �جلهاد  قد و�صعو� فيها �الأ

�رش�ئيلية �إنها �عتقلت 6,968  من �الإ �صالمي وفتح �لعاملة يف مناطق جنني ونابل�ص. وقالت قو�ت �الأ �الإ

بينما  حما�ص،  حركة  �إىل  ينتمون  �ملعتقلني  من   %39 و�أن   ،2005 �صنة   4,532 بـ  مقارنة  فل�صطينياً 

.
109

�صالمي يتوزع معظم �لباقي على فتح و�جلهاد �الإ

حكومة  ت�صكيل  بعد  خ�صو�صاً  �لع�صكري  �لت�صعيد  وترية  رفع  �رش�ئيلية  �الإ �ل�صلطات  تعمدت 

�لتي تلت ت�صكيل �حلكومة )منذ  45 يوماً  �لـ  �رش�ئيلية قطاع غزة يف  حما�ص، فقد ق�صفت �لقو�ت �الإ

. وهناك �إح�صائية �أخرى حتمل 
110ً

2006/3/31( بـ 5,100 قذيفة مدفعية مبعدل 110 قذ�ئف يوميا

مم �ملتحدة OCHA، ون�رشت  ن�صانية �لتابعة لالأ دالالت م�صابهة �أعدها مكتب تن�صيق �مل�صاعد�ت �الإ

يام �لفل�صطينية يف 2006/6/22، وذكرت �أن عدد �ل�صو�ريخ �لتي �أطلقها �لفل�صطينيون  يف جريدة �الأ

�أطلقه  ما  �أما  يومياً؛  �صور�يخ  خم�صة  مبعدل  �أي  �صاروخاً،   479 كان  �ملا�صية  �أ�صهر  �لثالثة  يف 

قذيفة   84 مبعدل  �أي  مدفعية،  قذيفة   7,599 فبلغ  نف�صها  �لفرتة  يف  غزة  قطاع  على  �رش�ئيليون  �الإ

يومياً. كما لوحظ �أن عدد �ل�صهد�ء �لفل�صطينيني من 1/2 – 2006/4/2 بلغ 71 �صهيد�ً �أما يف �لفرتة 

.
111ً

4/3 – 2006/7/3 فبلغ عدد �ل�صهد�ء 125 �صهيد�

�ل�صعبية  �ملقاومة  للجان  �لعام  �لقائد  �صمهد�نة  �أبو  جمال  “�إ�رش�ئيل”  �غتالت   2006/6/8 يف 

و�ملر�قب �لعام لوز�رة �لد�خلية وثالثة من مر�فقيه، ويف �ليوم �لتايل �رتكبت جمزرة ر�ح �صحيتها 

 11 فيها  قتل  �أخرى  جمزرة  �رتكبت   6/13 ويف   ،
112

و�حدة عائلة  من  �صبعة  منهم  فل�صطينياً   14

به  �عرتف  ما  وهو  �النفجار،  نحو  �لو�صع  تدفع  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �لو��صح  من  كان   .
113ً

فل�صطينيا

نهاء �لهدنة �لتي ��صتمرت 16  م�صدر �أمني �إ�رش�ئيلي كبري باأن “�إ�رش�ئيل” هي �لتي دفعت حما�ص الإ

.
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�صهر�ً، و�لعودة �إىل �إطالق �ل�صو�ريخ، وذلك بهدف �إف�صال حكومة حما�ص
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�صالم يف 2006/6/25 عملية  نفذت حما�ص بالتعاون مع �ألوية �لنا�رش �صالح �لدين وجي�ص �الإ

�صاليط  جلعاد  هو  ثالث  و�أ�رش  �إ�رش�ئيليني  جنديني  مقتل  �إىل  �أدت  �لتي  �لنوعية،  �ملتبدد”  “�لوهم 
. �أحدثت �لعملية دوياً هائالً، وفرحة عارمة 

115
و�إ�صابة �أربعة بجر�ح، و��صت�صهد �ثنان من �ملهاجمني

�رش�ئيلي. وطالب منفذو �لعملية باإطالق  �لفل�صطيني، مع خوف وترقب من �النتقام �الإ يف �لو�صط 

حكام  طفال و�ألف من �ملعتقلني يف �صجون �الحتالل، وخ�صو�صاً ذوي �الأ �رش�ح جميع �لن�صاء و�الأ

فر�ج  . وقد ظلت ق�صية �الإ
116

�رش�ئيلي �لعالية وقادة �لتنظيمات، وذلك مقابل �إطالق �رش�ح �جلندي �الإ

�رشى مد�ر �صد وجذب حتى نهاية �صنة 2006 دون حلول حقيقية يف  عن �جلندي و�صفقة تبادل �الأ

فق. �الأ

��صتغلت “�إ�رش�ئيل” عملية �لوهم �ملتبدد و�ختطاف �جلندي لتطلق حملة ع�صكرية و��صعة �صد 

قطاع غزة �أ�صمتها عملية “�أمطار �ل�صيف”. وظهر من تقارير و�أخبار ن�رشتها يديعوت �أحرونوت 

وهاآرت�ص يف تلك �لفرتة �أن خطة �لهجوم على قطاع غزة كانت جاهزة وكذلك خطة �عتقال �لوزر�ء 

�رش�ئيلية �ملتو��صلة  . ومنذ 6/26 وحتى 2006/10/31 �أدت �الجتياحات و�لهجمات �الإ
117

و�لنو�ب

�إىل ��صت�صهاد 400 فل�صطيني وجرح 1,852 �آخرين. ويف مطلع ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2006 �صنت 

“غيوم �خلريف”، وتركزت على �صمال  �أ�صمتها  �رش�ئيلية حملة جديدة على قطاع غزة  �الإ �لقو�ت 

جر�ء  جمزرة  �رش�ئيليون  �الإ �رتكب   ،2006/11/8 �صباح  ويف  حانون،  بيت  وخ�صو�صاً  �لقطاع 

ق�صف �صتة منازل على روؤو�ص �أ�صحابها وهم نيام، مما �أدى �إىل ��صت�صهاد 20 فل�صطينياً وجرح 40 

�آخرين. وقد �أدت حملة “غيوم �خلريف” خالل ثالثة �أ�صابيع �إىل ��صت�صهاد 105 فل�صطينيني وجرح 

.
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353 �آخرين

�شـرى واملعتقلون:  الأ

�صجني يف مطلع �صنة  ح�صاء�ت �لفل�صطينية �لر�صمية كان يف �صجون �الحتالل 9,200  ح�صب �الإ

2006، ومع نهاية �ل�صنة نف�صها كان يوجد يف �صجون �الحتالل 11 �ألف �صجني. وخالل �صنة 2006 

مت �عتقال 5,671 فل�صطينياً، منهم 5,425 من �ل�صفة �لغربية و246 من قطاع غزة، بقي من جمموع 

.
هوؤالء يف �ل�صجون نحو 1192,500

�ل�صعب  �إر�دة  وتطويع  ك�رش  يف  �رش�ئيلي  �الإ �الحتالل  و�صائل  �إحدى  �العتقال  عمليات  ومتثل 

يف  معتاد�ً  �أ�صلوباً  كونها  عن  ف�صالً  �ملفاو�صات،  يف  م�صاومة  كورقة  ت�صتخدمها  كما  �لفل�صطيني، 

مو�جهة �ملقاومة وف�صائلها.

�لغربية  �ل�صفة  من  معظمهم  فياأتي   ،2006 �صنة  للمعتقلني  �جلغر�يف  �لتوزيع  ناحية  من  �أما 

وجمموعهم 9,928 )منهم 540 من �لقد�ص(، وهناك 867 �أ�صري�ً من قطاع غزة، و150 من فل�صطيني 

�لـ 1948، و55 من �لدول �لعربية. ومن بني هوؤالء �ملعتقلني 5,290 �صدرت بحقهم �أحكام ق�صائية، 

و890 حمكومون �إد�رياً دون تهم حمددة، و4,820 موقوفون بانتظار �ملحاكمة. ويبلغ عدد �ملعتقلني 

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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قبل  ما  منذ  �ملعتقلني  عدد  �أما  معتقالً،   553  )2000/9/29 يف  �ندلعت  )�لتي  ق�صى  �الأ �نتفا�صة  قبل 

. ويوجد يف �ل�صجون 
�رش فيبلغ 120367 قدوم �ل�صلطة �لفل�صطينية يف 1994/5/4 ممن ال ز�لو� حتت �الأ

�رش�ئيلية مع نهاية �صنة 2006 ما جمموعه 368 طفالً و120 �مر�أة. �الإ

�شـرى واملعتقلون يف �شجون الحتالل �شنة 2006 جدول 2/12: الأ

عدد املعتقلني يف 

2006/1/1
عدد املعتقلني يف 

2006/12/31

املعتقلون خالل �شنة 2006
عدد الن�شاء يف 

نهاية 2006

طفال يف  عدد الأ

نهاية 2006 قطاع غزة ال�شفة الغربية

9,20011,0005,425246120368

�شـرى واملعتقلون يف �شجون الحتالل ح�شب التوزيع اجلغرايف  جدول 2/13: الأ

يف نهاية �شنة 2006

املجموعالدول العربيةفل�شطينيو الـ 1948قطاع غزةال�شفة الغربية

9,9288671505511,000

�شـرى واملعتقلون يف �شجون الحتالل ح�شب اأو�شاعهم القانونية  جدول 2/14: الأ

يف نهاية �شنة 2006

�شدرت بحقهم اأحكام 

قانونية
حمكومون اإدارياً

موقوفون بانتظار 

املحاكمة
املجموع

5,2908904,82011,000
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مني �لعام للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني  و�صهدت �صنة 2006 �ختطاف �لنائب �أحمد �صعد�ت �الأ

فوؤ�د  �للو�ء  معه  و�ختطف   ،2006/3/14 يف  �الحتالل  قو�ت  من  �قتحامه  بعد  �أريحا  معتقل  من 

�أع�صاء �جلبهة �ل�صعبية �ملتهمني  �ل�صوبكي ع�صو �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح، و�أربعة �آخرين من 

�أدت عملية  Rehavam Zeevi. وقد  �رش�ئيلي رحبعام زئيفي  �الإ �ل�صياحة  بقتل وزير  �صعد�ت  مع 

�لهجوم على معتقل �أريحا �إىل ��صت�صهاد ثالثة فل�صطينيني وجرح 35 �آخرين، و�عتقل ب�صكل موؤقت 

من �لفل�صطينيني. وقد متت �لعملية بتو�طوؤ �أمريكي – بريطاين،  نحو 200 من �ل�صجناء ورجال �الأ

.
121

حيث كان �ل�صجن �لذي يتبع �ل�صلطة �لفل�صطينية و�قعاً حتت حر��صة �أمريكية بريطانية

�رش�ئيلي “جلعاد �صاليط”، �عتقلت قو�ت �الحتالل منذ 6/26 وحتى  ويف �إثر عملية �أ�رش �جلندي �الإ

نهاية �ل�صنة ما جمموعه 3,500 فل�صطيني، وقامت باعتقال ع�رشة من وزر�ء �حلكومة �لفل�صطينية، 

بقي منهم يف �ل�صجون حتى نهاية 2006 �أربعة هم: عمر عبد �لر�زق، وعي�صى �جلعبي، وخالد �أبو 

عرفة، ونايف �لرجوب. ومع نهاية �لعام كان ال يز�ل يف �ل�صجون 34 نائباً يف �ملجل�ص �لت�رشيعي يف 

نائباً   24 هوؤالء  ومن  �ملجل�ص.  �رش  �أمني  �لرحمي  وحممود  �ملجل�ص،  رئي�ص  �لدويك  عزيز  مقدمتهم 

�عتقلو� بعد �أ�رش �صاليط وجميعهم حم�صوبون على حما�ص، بينما يوجد ع�رشة نو�ب معتقلني قبل 

�جلبهة  عام  �أمني  �صعد�ت  �أحمد  �إىل  �صافة  باالإ فتح،  من  وثالثة  حما�ص  من  �صتة  منهم  �النتخابات 

.
122

�ل�صعبية

�أنها  غري  �لفل�صطيني،  �ملجتمع  توؤرق  �لتي  �لق�صايا  �أهم  �أحد  و�ملعتقلني  �رشى  �الأ ق�صية  وتعدُّ 

�صتبقى مادة �بتز�ز و�أد�ة قمع �إ�رش�ئيلي طاملا بقي �الحتالل، وطاملا مل متار�ص �صغوط حقيقية على 

�لفل�صطيني. �ل�صعب  حقوق  �حرت�م  على  جبارها  “�إ�رش�ئيل” الإ

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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�رش�ئيلية  مع بدء �صنة 2006 كانت �لقناعات �الإ

“خريطة  م�رشوع  جتاوز  ب�رشورة  تتز�يد 

و�صوحاً  �أكرث  ب�صكل  و�الجتاه  �لطريق”، 

حادي �جلانب.  وح�صماً نحو فر�ص �حلل �الأ

�أ�صكال دعم  �أحادي �جلانب خا�صة بحزب كاديا، و�إمنا �أخذت جتد لها  ومل تعد فكرة �الن�صحاب 

متفاوتة لدى خمتلف �لتيار�ت �ل�صهيونية �ملح�صوبة على �لي�صار و�لو�صط و�ليمني، و�إن كان ذلك 

بديباجات خمتلفة.

باأن   2006 �صنة  يف  هرت�صليا  موؤمتر  �إليه  خل�ص  ح�صبما  �رش�ئيليون  �الإ �ال�صرت�تيجيون  يعرتف 

مع�صلة “�إ�رش�ئيل” تكمن يف �لتوفيق بني �رشورة وجود دولة يهودية ديوقر�طية، تتمتع باأغلبية 

دولة  وبناء  �إ�رش�ئيل”  “�أر�ص  ي�صمونه  مما  �أجز�ء  عن  تنازل  من  ذلك  يعني  وما  مريحة،  يهودية 

�ليهود  وجود  حلماية  �حلاجة  وبني  �لفل�صطيني؛  �ل�صكاين  �لعبء  من  �لتخل�ص  بهدف  فل�صطينية، 

على “�أر�ص �إ�رش�ئيل”، وما يعني ذلك من دعم مل�صاريع �ال�صتيطان و�لتو�صع �ليهودي، و��صتمر�ر 

.
123

�حتالل �أر��صي “�لدولة �لفل�صطينية” �ملوعودة، وما يرتتب على ذلك من �رشور�ت �أمنية

ت�صاوؤالت حول مدى  �ملطروحة، وتطرح  توؤثر على �حللول  �ملع�صلة  باأن هذه  ويعرتف هوؤالء 

حادية.  �الأ �أو من خالل �حللول  �ملفاو�صات  �صو�ء من خالل  للق�صية  ت�صوية  �إيجاد  �ال�صتعجال يف 

ويمُنبِّهون �إىل �أن عامل �لوقت ي�صري �صد حتقيق هدف وجود “�إ�رش�ئيل” كدولة يهودية ديوقر�طية، 

غلبية �ليهودية �أن تتحقق �إذ� ما ��صتمرت “�إ�رش�ئيل”  كما ي�صري �صد م�رشوع �لدولتني، �إذ ال يكن لالأ

يف حكم �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية. حيث ت�صري �لتقدير�ت �إىل �أنه يف �صنة 2010 �صيتجاوز عددمُ 

وقطاع  �لغربية  و�ل�صفة   ،1948 �صنة  �ملحتلة  ر�ص  )�الأ �لتاريخية  فل�صطني  حدود  يف  �لفل�صطينيني 

غزة( عدَد �ليهود. وقد ينبني على ذلك “خماطر” �أن يتوقف �لفل�صطينيون عن �ملناد�ة بحلِّ �لدولتني، 

�لنظام  ز�لة  الإ وبال�صعي  و�ل�صيا�صية،  �ملدنية  وبحقوقهم  �لو�حدة  بالدولة  للمطالبة  ويعودون 

�ملجال، ولو من  �أفريقيا، مما قد يفتح  �ل�صود يف جنوب  �رش�ئيلي على طريقة ن�صال  �الإ �لعن�رشي 

.
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نهاء �لطبيعة �ليهودية للدولة وفق قو�عد و�عتبار�ت يقبلها �ملجتمع �لدويل �لناحية �لنظرية، الإ

�رش�ئيليون مل ي�صل بعد �إىل  على �لذي يعر�صه �الإ �رش�ئيلية يف �أن �حلد �الأ كما تكمن �ل�صعوبات �الإ

�حلدود �لدنيا �لتي يتو�فق عليها �لفل�صطينيون، وحتديد�ً حق �لالجئني �لفل�صطينيني يف �لعودة �إىل 

ق�صى، وم�صتقبل  ديارهم �لتي طردو� منها �صنة 1948، وم�صتقبل �لقد�ص وبالذ�ت منطقة �مل�صجد �الأ

�جلي�ص  تاأ�صي�ص  ذلك  يف  مبا  �أر�صها،  على  �لفل�صطينية  �لدولة  �صيادة  ومدى  �ال�صتيطانية،  �لكتل 

و�ل�صيطرة على �حلدود وم�صادر �ملياه.

�أن �نت�صار حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية وت�صكيلها للحكومة قد عزز من  وعلى �لرغم من 

�أحادي  �حلل  مبر�ت  من  ز�د  وبالتايل  �لت�صوية،  م�رشوع  يف  فل�صطيني،  �رشيك  وجود  عدم  فكرة 

خام�شًا: م�شار م�شـروع الت�شـويـة 

              واالن�شحاب اأحادي اجلانب
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�جلانب؛ �إال �أن �الن�صحاب من م�صاحات و��صعة من �ل�صفة �صيعّد �نت�صار�ً حلما�ص، و�صيكون من 

�إن�صاء دولة فل�صطينية،  و�أن �صعود حما�ص جعل من �حتماالت  ت�صويقه، خ�صو�صاً  �ل�صعب جد�ً 

بحدود �آمنة مع “�إ�رش�ئيل”، �أمر�ً �أكرث �صعوبة.

ير�ين،  �الإ �لنووي  و�لتهديد  �لفل�صطيني،  و“�خلطر” �لديوغر�يف  حما�ص،  �صعود  فاإن  وهكذ�، 

ولبنان  �لعر�ق  يف  �ملقاومة  قوة  وت�صاعد  و�صط،  �الأ �ل�رشق  يف  �ل�صيا�صي  �صالم  �الإ قوة  وتز�يد 

كل  و�أمريكا،  لـ“�إ�رش�ئيل”  مطلق  ب�صكل  �ملعادي  رهاب”  “�الإ ي�صمى  ما  و�نت�صار  و�أفغان�صتان، 

قوتهم  على  ير�هنون  �رش�ئيليون  �الإ كان  و�إذ�  لـ“�إ�رش�ئيل”.  معقد�ً  ��صرت�تيجياً  حتدياً  ي�صكل  ذلك 

يجاد �أجو�ء فل�صطينية وعربية مو�تية  �لع�صكرية �حلالية وحتالفهم مع �أمريكا، وعلى عامل �لوقت الإ

�رش�ئيلي، فاإن �ملخاطر �حلقيقية �لتي يحملها عامل �لوقت تمُ�صاعف من  للت�صوية ح�صب �ملنظور �الإ

ن  الأ م�صتقبالً  �رش�ئيليني  �الإ يدفع  قد  ما  وهو  �رش�ئيليني؛  �الإ “�ملر�هنني”  لدى  �خل�صارة  �حتماالت 

متاأخرة، قد  يمُقدِّمو� عرو�صاً مغرية مل يكونو� يجروؤون عليها من قبل، ولكنها قد تكون عرو�صاً 

يرف�صها �لفل�صطينيون، حتى لو كانت مقبولة لدى بع�ص تيار�تهم �صابقاً.

�رش�ئيليني يف �إيجاد حلٍّ مل�صكلتهم )ولي�ص للق�صية �لفل�صطينية( و�نعد�م وجود  كان ��صتعجال �الإ

من يقبل “�لب�صاعة �ملزجاة” �لتي يقدمونها، يدفعهم لل�صري يف حماولة فر�ص �حللول �ملنفردة، لكن 

�صعود حما�ص، وحرَبهم �صد حزب �هلل ولبنان �أعادهم �صنة 2006 �إىل د�ئرة �خليار�ت “�مل�صتحيلة” 

�أو “�ل�صعبة” من جديد.

      u  u  u

�أن  للوزر�ء  رئي�صاً  جاء  عندما  �أر�د  وقد  �لع�صكري،  �حل�صم  على  متعود�ً  �صارون  �جلرن�ل  كان 

ميتة  �أو�صلو  �تفاقات  �صارون  عدَّ  �لع�صكرية.  حلوله  يفر�ص  كما  �أو  يريدها  كما  �لت�صوية  يفر�ص 

و�أفرغ  به،  كتبت  �لذي  �حلب  ت�صاوي  ال  و�عتبها  �لعربية،  �ملبادرة  ورف�ص  �لزمن،  وجتاوزها 

�أن  �إثبات  �أبرز ما يريده هو  14 حتفظاً. وكان  �أن و�صع عليها  بعد  �لطريق من م�صمونها  خريطة 

مام، دومنا حاجة ملفاو�صة �لفل�صطينيني. تابع �صارون بناء  هناك طريقاً لـ“�إ�رش�ئيل” تتحرك فيه لالأ

جد�ر �لف�صل �لعن�رشي، وتو�صيع �مل�صتوطنات، و�أ�صعف حماوالت حممود عبا�ص لتقوية �صلطته، 

ثارة �صخط �لبيء”،  وعندما كانت �ملقاومة ت�رشب “كان �لردُّ حم�صوباً لي�ص ملعاقبة �ملذنب، ولكن الإ

حادي على حدِّ تعبري جدعون لي�صفيلد  Gideon Lichfield. وقد �صجع �ختيار �صارون للت�رشف �الأ

�لناحية  فمن  ��صرت�تيجياً.  �صخ�صاً  ولي�ص  تكتيكي  �صخ�ص  باأنه  �العتقاد  على    unilateralism  

ب�صكل  مور  �الأ و�إد�رة  �جلد�ر  وبناء  حادي  �الأ و�الن�صحاب  وعبا�ص  عرفات  �إ�صعاف  فاإن  �لتكتيكية 

يومي day – to – day agenda تبدو �أمور�ً مقبولة. بينما تدفع �مل�صكلة �لديوغر�فية �لفل�صطينية 

تن�صاأ دولة فل�صطينية كنتيجة جانبية     �ليهودية، ولذلك قد  �ن�صحاب يحفظ هويتها  “�إ�رش�ئيل” �إىل 
.
125

an eventual by product state، ولي�ص هدفاً مركزياً للم�رشوع �أحادي �جلانب

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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هذ� �لرت�ث �لذي حمله �صارون ومن بعده حزب كاديا َهَجر فل�صفة �أن ي�صت�صعر �رشكاء �لت�صوية 

باأن �جلميع يك�صب win – win philosophy من خالل �ملفاو�صات �لثنائية bilateral، و�نتقل �إىل 

حادي �ملبني على �أ�صا�ص �أن هناك كا�صباً وخا�رش�ً win – lose approach، وبذلك  فل�صفة �مل�صار �الأ

حتمل  �أنها  يبدو  ��صرت�تيجية  وهذه  �مل�رشوع.  تنفيذ  عن  م�صوؤولني  وحدهم  �رش�ئيليون  �الإ يكون 

.
126

رة على �ملدى �لبعيد دمِّ خماطر �أقل على �ملدى �لقريب، ولكنها ممُ

 Ma’ariv معاريف  جريدة  حترير  رئي�ص  ن�رش  بيومني،  غيبوبته  يف  �صارون  يغط  �أن  وقبل 

�صهر  �الأ يف  تعدُّ  كانت  �لتي  �حلقيقية  �ل�صيا�صية  باخلطة  �أ�صمياه  ما  مر��صليها  كبري  مع  باال�صرت�ك 

خرية، ��صتعد�د�ً للوالية �ملقبلة ل�صارون )�أو حلزب كاديا(. وتقوم �خلطة على �أ�صا�ص �أنها بديل  �الأ

عن خريطة �لطريق، وت�صتند �إىل عدة �أفكار �أهمها: 

�ملرحلة       �أن  رهاب”، وهذ� يعني  “لالإ �لتحتية  �لبنى  �لفل�صطينية �صتعجز عن تفكيك  �ل�صلطة     -

وىل من خريطة �لطريق لن تتم. �الأ

�رش�ئيلية كما تريد. تبقى خريطة �لطريق جمرد “ورقة توت” ت�صتعملها �لقيادة �الإ  -

�ل�رشقية  �حلدود  على  لالتفاق  �رشية  مباحثات  يف  �ملتحدة  و�لواليات  “�إ�رش�ئيل”  ت�رشع   -

“�لعاجزين عن  �لفل�صطينيني  �لوكيل عن  �أو  �لو�صي  �أمريكا دور  تتوىل  لـ“�إ�رش�ئيل”، حيث 

بني  �ملفاو�صات  يف  عملي  �إجناز  حتقيق  فر�ص  توجد  ال  وحيث  باأنف�صهم”،  �صوؤونهم  �إد�رة 

�رش�ئيليني. �لفل�صطينيني و�الإ

�لتي  12% من م�صاحة �ل�صفة  �إىل   8 �أبيب وو��صنطن عن  �أن يزيد �خلالف بني تل  ال يتوقع   -

�صت�صمها “�إ�رش�ئيل” �إىل �أر��صيها.

حياء  �صتنال “�إ�رش�ئيل” من �أمريكا �إقر�ر�ً بال�صيادة يف �لقد�ص �لقدية كلها، مع نقل جميع �الأ  -

حلق  �لتام  بالرف�ص  �أمريكياً  �إقر�ر�ً  �صتنال  كما  �لفل�صطينية،  لل�صيادة  �لقد�ص  يف  �لعربية 

رو� منها �صنة 1948.  جِّ ر�ص �لتي همُ �لفل�صطينيني بالعودة �إىل �الأ

بقاء على �لكتل �ال�صتيطانية  �إمتام بناء �جلد�ر �لعازل، و�إخالء تدريجي للم�صتوطنات )مع �الإ  -

�لكبرية �ل�صتة(.

تمُقدِّم �أمريكا م�صاعدة مالية �صخية لـ“�إ�رش�ئيل”.  -

�لتي  �لوحيدة  �أمريكا  وباعتبار  تاريخياً،  �أمريكياً  �إجناز�ً  باعتباره  �التفاق  عن  عالن  �الإ يتم   -

دولة  باإقامة  �ل�صماح  �أو  �ل�صفة،  مناطق  �أكرث  من  لالن�صحاب  “�إ�رش�ئيل”  دفع  يف  جنحت 

فل�صطينية ذ�ت �متد�د جغر�يف يف �ل�صفة.

�أي �رشيك فل�صطيني،  �أحادي �جلانب وبغياب  �ن�صحاب  �مل�رشوع يتمحور حول  �أن جوهر  �أي 
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وفق ترتيبات تتم مع �أمريكا وحتظى مبو�فقتها �لر�صمية و�عرت�فها باحلدود �جلديدة لـ“�إ�رش�ئيل”، 

بحيث يتم �ل�صعي لتوفري دعم وغطاء دويل لها. 

مريكية، لكن كبار �مل�صوؤولني  و�أ�صارت �صحيفة معاريف �أن �خلطة مل حت�صل بعد على �ملو�فقة �الأ

�صبق  �الأ �خلارجية  ووزير  �لكبري  مريكية  �الأ �ل�صيا�صة  �ب  عرَّ وكان  باهتمام.  �صمعوها  مريكيني  �الأ

�رشية  على  باملحافظة  �أو�صى  وقد  لها.  �ملوؤيدين  �أو�ئل  من   Henry Kissingerكي�صنجر هرني 

مريكية، وعر�ص �مل�صاألة يف �لنهاية وكاأنها حدثت باإمالء و�إكر�ه �أمريكي  �رش�ئيلية – �الأ �الت�صاالت �الإ

.
لـ“�إ�رش�ئيل”127

�أم  فتح  فازت  �صو�ء  �لفل�صطينيني  مع  �ملفاو�صات  غياب  يف  للتنفيذ  م�صّممة  كانت  �إذن،  �خلطة، 

�لفل�صطينيني  تعويق  عن  �أو  مازن  �أبي  مع  �لتعاطف  عن  �حلديث  يكن  ومل  �النتخابات،  يف  حما�ص 

حادي  “طبخة” �الن�صحاب �الأ �لبهار�ت و�لتو�بل �لالزمة لتجهيز  �لطريق �صوى نوع من  خلريطة 

�رش�ئيلية حول هذ�  ول من �صنة 2006 تتابعت �لت�رشيحات و�لت�رشيبات �الإ �جلانب. ويف �لن�صف �الأ

�مل�رشوع، موؤكدة �أن “�إ�رش�ئيل” �صرت�صم حدودها �لد�ئمة بنف�صها، و�أنها �صت�صطر �إىل فر�ص ت�صوية 

. وذكر �أوملرت �أن “�إ�رش�ئيل” �صتظهر ب�صورة �أخرى بعد �أربع 
128

من دون ��صت�صارة �لفل�صطينيني

�صنو�ت، و�صتعي�ص يف حدود �أخرى، و�لتي و�إن مل يتم �العرت�ف بها ر�صمياً “ف�صتلقى �لدَّعم �لفعلي 

طر�ف �ملهمة �حلقيقية يف �لعامل”. و�أ�صاف �أوملرت قائالً: “نحن �صنقرر، ونحن �صنتحرك،  من قبل �الأ

.
ونحن �صنقود. نحن �صنحدد جدول �أعمالهم وجدول �أعمالنا و�جلدول �لزمني”129

�إخالء  �صيتم  باأنه  �لتجميع”  “خطة  ي�صمى  �أ�صبح  ما  �أو  �النطو�ء”  “خطة  �أوملرت  و�رشح 

�رش�ئيلية،  �مل�صتوطنات، و�صينقل م�صتوطنوها �إىل �لكتل �ال�صتيطانية �لتي �صتبقى حتت �ل�صيادة �الإ

و�أن باإمكان �لفل�صطينيني �أن يقيمو� دولتهم يف �مل�صاحة �ملتبقية، و�أنه لن يتبقى �إ�رش�ئيلي و�حد خلف 

قامة دولتهم. وقال: “�إذ� كنا متفقني  �صباب �أمنية، وملنح �لفل�صطينيني تو��صالً جغر�فياً الإ �جلد�ر الأ

على �أن �لفل�صطينيني لي�صو� على ��صتعد�د للمفاو�صات �حلقيقية و�مللمو�صة، �صاأحاول �لتو�صل �إىل 

مريكية بالن�صبة للخطو�ت �لتي يتوجب على �إ�رش�ئيل �تخاذها بالن�صبة مل�صاألة  د�رة �الأ تفاهم مع �الإ

�أمرها لالنف�صال عن  “�إ�رش�ئيل”على عجلة من  �إن  �أوملرت  قال  �آخر  ، ويف ت�رشيح 
130”... �حلدود 

عدم  حالة  يف  و�إنه  حما�ص”،  تن�صج  “لكي  �صنة  ع�رشين  �النتظار  متلك  ال  و�إنها  �لفل�صطينيني، 

وروبيني”،  وجود �رشيك فل�صطيني “ف�صنتخذ مبادر�ت �أحادية بالتن�صيق مع �لواليات �ملتحدة و�الأ

.
و�أ�صاف “�صنحاول �لتو�صل �إىل تفاهم وطني ودويل”131

على  باحلفاظ  مرتبطاً  بمُعد�ً  �جلانب  حادي  �الأ �الن�صحاب  �أو  “�النطو�ء”  خلطة  �لتنظري  �أخذ 

بعد  فيما  �أ�صبحت  )�لتي  ليفني  ت�صيبي  �لعدل  لوزيرة  فبالن�صبة  لـ“�إ�رش�ئيل”.  �ليهودية  �لطبيعة 

�صيتاآكل  يهودية  كدولة  �لوجود  “�إ�رش�ئيل” يف  حق  �لدويل  �ملجتمع  قبول  فاإن  للخارجية(،  وزيرة 

مبرور �لوقت، و�صتزد�د �ل�صغوط من �أجل حتويل “�إ�رش�ئيل” �إىل دولة مزدوجة �لقومية يتقا�صم 

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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من  ق�صم  عن  “�لتخلي  يتحتم  �أنه  ليفني  ترى  ولذلك  �ل�صلطة.  فيها  �رش�ئيليون  و�الإ �لفل�صطينيون 

يهودية  دولة  وجود  على  حفاظاً  �لغربية  �ل�صفة  �صمنها  ومن  �لتور�تية  بحدودها  �إ�رش�ئيل  �أر�ص 

. ورف�صت ليفني تعريف “�إ�رش�ئيل” باأنها دولة جميع مو�طنيها، و�أ�رشت على 
وديوقر�طية”132

.
133

�أن “�إ�رش�ئيل” هي �لبيت �لوطني لل�صعب �ليهودي، �أي دولة يهودية مع �أغلبية يهودية

و��صتخدم حاييم ر�مون )�لزعيم �لعمايل �لذي �ن�صم �إىل كاديا و�أ�صبح وزير�ً للعدل( تعبري�ت 

�رش�ئيليني يجل�صون على فوهة بركان، و�أنهم يعرفون بال�صبط من �صينفجر.  قوية م�صري�ً �إىل �أن �الإ

وقال: “�إننا نعرف �أنه خالل 5–10 �صنو�ت �صينتهي حدُّ �إ�رش�ئيل كدولة يهودية ديوقر�طية، ففي 

�للحظة �لتي ي�صبح فيها �لفل�صطينيون �أكرثية يف �ملنطقة �ملمتدة ما بني �لبحر و�لنهر...، �صيطالبون 

�ملناطق  “�ل�صيطرة على  �أن  �أن تكون تلك دولة و�حدة، وهذ� خطر رهيب”، و�أ�صاف  كرجل و�حد 

خطر  هو  تو�جهه  كيف  �إ�رش�ئيل  تعرف  ال  �لذي  �لوحيد  “�لتهديد  و�أن  �رشطان”،  هي  �لفل�صطينية 

فقد�ن �لدولة �ليهودية �لديوقر�طية”؛ ولذلك فاإن خطة �لف�صل هي �لوحيدة �لقادرة على جمابهة 

“�حلبل  باعتباره  �رشورياً  �الن�صحاب  م�رشوع  فاعتب  �أوملرت  �أما   .
134

ر�أيه ح�صب  �لو�صع  هذ� 

“�إ�رش�ئيل”  �أر�ص  حول  �ل�صهيوين  بامل�رشوع  �لنظري  مت�صكه  رغم  �ل�صهيونية”،  �صينقذ  �لذي 

.
135

�لكاملة

)مطلع  بو�ص  جورج  والية  نهاية  قبل  �صيكون  �حلدود  تر�صيم  ��صتكمال  �أن  موؤ�رش�ت  ظهرت 

، كما 
138

ول للكني�صت �لقادم ، وعدَّ �أوملرت ذلك �لهدَف �الأ
، �أو يف مطلع �صنة 1372010

136
�صنة 2009(

وغو�ص  �أدوميم  معاليه  كتل:  وهي  �رش�ئيلية  �الإ لل�صيادة  ��صتيطانية  كتل  �صت  �صم  على  �لتاأكيد  مت 

�ل�صفة  �صمال  و�صاكد  �صومرون  كارين   - وكدوميم  و�أرييل  وجنوبها،  �لقد�ص  �رشقي  عت�صيون، 

 .
139

�لغربية، وكريات ه�صيفري �رشق تل �أبيب

�لنهائية  �حلدود  بلورة  �إىل  �صعيها  �ل�صيا�صي  برناجمها  يف  �جلديدة  �رش�ئيلية  �الإ �حلكومة  �أقرَّت 

للدولة كدولة يهودية ذ�ت �أغلبية يهودية، و�أنه �إذ� مل يتم �لو�صول �إىل �تفاق من خالل �ملفاو�صات 

للحكومة  جل�صة  �أول  يف  �أوملرت  و�أعلن   .
140

حدودها بتحديد  �حلكومة  ف�صتقوم  �لفل�صطينيني،  مع 

�أن مهمتها �ملركزية �صتكون تر�صيم حدود جديدة لـ”�إ�رش�ئيل” ب�صكل �أحادي، وتكوين دولة ذ�ت 

. وك�صفت هاآرت�ص يف 2006/5/8 �أن �صارون كان 
141

�أغلبية يهودية ومتما�صكة، ويكن �لدفاع عنها

�رش�ئيليني يف �لوز�ر�ت �ملختلفة لبلورة  قد عني قبل ن�صف عام طاقماً مهنياً موؤلفاً من �مل�صوؤولني �الإ

�أو �لتجميع، ويعمل على تقدير �مل�رشوفات، و�إيجاد �لطرق �لقانونية لتطبيق �خلطة  خطة �النطو�ء 

.
و�ل�صعي �إىل نيل �عرت�ف دويل باحلدود �لتي �صتن�صحب منها “�إ�رش�ئيل”142

وبعد �أقل من ثالثة �أ�صابيع من ت�صكيل حكومته كان �أوملرت قد و�صل �إىل و��صنطن لت�صويق نف�صه 

مريكي بو�ص، وخطب يف �لكوجنر�ص  ووز�رته وخطته يف �لتجميع و�النطو�ء، وهناك �لتقى �لرئي�ص �الأ

. وال 
143

�إياه لتقديرهم  �إظهار�ً  18 مرة  و�لنو�ب  �ل�صيوخ  38 مرة، وبوقوف  بالت�صفيق  حيث قوطع 

عجب، فقد وجد نف�صه يف “معقله” وبني “�أهله”؛ كما يبدو �أن تدربه على قر�ءة �خلطاب 30 مرة، مع 
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.
144

مريكي �جلمهوري فر�نك لونتز Frank Luntz، قد نفعه �خلبري �ال�صرت�تيجي �ليهودي �الأ

�رش�ئيلية عندما  متكن �أوملرت من حت�صني عالقاته ببو�ص، و�أظهر بو�ص عنا�رش �إعجاب باخلطة �الإ

ول مرة لتعبري  و�صفها بال�صجاعة و�أنه ال يكن �النتظار �إىل ما ال نهاية، كما كان ��صتخد�م بو�ص الأ

�رش�ئيلي. غري �أن بو�ص من جهة �أخرى مل َيِعْد  “�إ�رش�ئيل دولة يهودية” �أمر�ً باعثاً على �الرتياح �الإ
باالعرت�ف باحلدود �ملقرتحة باعتبارها حدود�ً نهائية، كما �أكد على روؤيته باإقامة دولة فل�صطينية 

يف  حقيقياً  �رشيكاً  باعتباره  عبا�ص  حممود  مع  جدية  مفاو�صات  �إجر�ء  وب�رشورة  للحياة،  قابلة 

.
145

�ل�صالم وعدم عرقلة مهامه �أو �إ�صعافه

  u  u  u

�إىل  )م.ت.ف.(  �لفل�صطينية  �لتحرير  وملنظمة  لل�صلطة  رئي�صاً  �نتخابه  منذ  عبا�ص  حممود  �صعى 

�إىل  للو�صول  منا�صب  �رشيك  �أنها  و�إثبات  �ملفاو�صات  جر�ء  الإ �لفل�صطينية  �لقيادة  ��صتعد�د  �إظهار 

منية و�القت�صادية كما �أجرى  �لت�صوية �لنهائية. وخالل �صنة 2005 قام عبا�ص بعدد من �لرتتيبات �الأ

من  �أهد�فه  �أحد  وكان  �لفل�صطينية.  لل�صلطة  قبوالً  �أكرث  �صورة  تقدمي  �إىل  �صعياً  �لبلدية  �النتخابات 

�صالحها  ونزع  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي  �لنظام  يف  حما�ص  ��صتيعاب  �لت�رشيعية  �النتخابات  �إجر�ء 

م.ت.ف.،  ولـ  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �ملهيمن  �لدور  �صمن  عملها  �إيقاع  و�صبط   ،
146

�النتخابات بعد 

خ�صو�صاً و�أن �لتوقعات كانت ت�صري �إىل فوز فتح يف �النتخابات. ولذلك كان عبا�ص يوؤكد قبل نحو 

�صهرين من �النتخابات �لت�رشيعية باأن �لتو�صل �إىل �تفاق مع “�إ�رش�ئيل” ممكن، و�أنه �إذ� كان هناك 

بر�م معاهدة �لو�صع  مر �أكرث من �صتة �أ�صهر الإ طرف �إ�رش�ئيلي ر�غب يف �ملفاو�صات فلن يتطلب �الأ

.
147

�لنهائي

من  �جلانب  �أحادي  �الن�صحاب  يف  و�مل�صي  عبا�ص،  جتاهل  �ختارت  �رش�ئيلية  �الإ �لقيادة  لكن 

�لف�صائل  �أ�صلحة حما�ص وباقي  لنزع  �ل�صغط عليه  �النطو�ء، و�ال�صتمر�ر يف  قطاع غزة ويف خطة 

وىل من خريطة �لطريق، وهو ما دفع عبا�ص التهام  �لفل�صطينية، بحجة �أن ذلك من �رشوط �ملرحلة �الأ

.
148

�رش�ئيليني بال�صعي لتاأجيج حرب �أهلية بني �لفل�صطينيني �الإ

�أ�رشَّ حممود عبا�ص، على �لرغم من فوز حما�ص يف �النتخابات وت�صكيلها �حلكومة �لفل�صطينية، 

�رش�ئيليني �تهمو� عبا�ص بال�صعف وعدم �لقدرة على تنفيذ  على �إمكانية متابعة �ملفاو�صات، لكن �الإ

و�إف�صال  �إ�صقاط حكومة حما�ص  �لفل�صطينية على حماوالت  �ل�صاحة  �لرتكيز يف  ل  �لتز�ماته، وحتوَّ

جتربتها، بدل �الن�صغال يف مفاو�صات �لت�صوية، وهو ما �ألقى بظالله على �لتطور�ت �ل�صيا�صية يف 

�صنة 2006.

�رشى من نقا�صات وحاالت �صد وجذب، وو�صع حما�ص  �أحيطت به وثيقة �الأ وعلى �لرغم مما 

�صعبي  ��صتفتاء  لعمل  عبا�ص  دعوة  حد  �إىل  و�صلت  هائلة،  �صيا�صية  �صغوط  حتت  وحكومتها 

حولها، �إال �أن “�إ�رش�ئيل” مل تتعامل معها باعتبارها ت�صكل �أ�صا�صاً مل�رشوع ت�صوية، مع �أن �لكثري 

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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م�رشوع  �أي  يف  �لفل�صطينية  و�ملطالب  و�حلقوق  “�إ�رش�ئيل”  مع  بالعالقات  مرتبط  طروحاتها  من 

�رشى “ال ت�صكل �أ�صا�صاً وال حتى نقطة بد�ية للمفاو�صات مع  ت�صوية. وعلق �أوملرت باأن وثيقة �الأ

�أ�صدرت  �لوطني”  �لوفاق  “وثيقة  �لنهائي  �صكلها  يف  �لوثيقة  �صدرت  وعندما   .
�لفل�صطينيني”149

تكمن  �لوثيقة  �أهمية  كانت  و�إذ�   .
150ً

قاطعا رف�صاً  �لوثيقة  فيه  رف�صت  بياناً  �رش�ئيلية  �الإ �خلارجية 

يف حماولة �لو�صول �إىل برنامج �إجماع وطني فل�صطيني، �إال �أنها من جهة م�صاريع �لت�صوية مثَّلت 

�لطروحات  �قرت�باً من فتح ومن  �أكرث  لتكون  �ل�صيا�صية  لغتها  خطوة ال�صتيعاب حما�ص، وتكييف 

�لعربية و�لدولية.

  u  u  u

�أو  َيدبُّ ب�صكل �رشيع جتاه تنفيذ خطة �النطو�ء  حباط  2006 بد�أ �الإ �لثاين من �صنة  �لن�صف  يف 

، و�أخذت ترت�جع عن �صلم �أولويات �حلكومة، بينما كانت تتعر�ص للكثري من �النتقاد�ت 
151

�لتجميع

و�قرت�حات �لتعديل. ولعل من �أهم �أ�صباب فقد�نها للبيق وقوة �الندفاع:

�الن�صحاب  �عتبار  من  و�خلوف  �إ�صقاطها،  يف  و�لف�صل  حكومتها  وت�صكيل  حما�ص،  فوز   .1

ر�ص. �نت�صار�ً حلما�ص، وتثبيتاً لنفوذها على �الأ

�الن�صحاب من  باأن  �لقناعات  2006، وتز�يد  �هلل ولبنان يف �صيف  �لهجوم على حزب  ف�صل   .2

�ملقاومة، مما ز�د خماوف  �هلل ومن قدر�ت  ز�د من قوة حزب   2000 �صنة  �للبناين  �جلنوب 

تكر�ر مثل هذ� �ل�صيناريو يف �ل�صفة �لغربية.

�لتحالف  ويف  فيه  �رش�ئيلي  �الإ �لناخب  ثقة  و�صعف  كاديا،  وحزب  �أوملرت  �صعبية  تر�جع   .3

على  �أوملرت  قدرة  �أ�صعف  ما  وهو  �رش�ئيلي؛  �الإ �ليمني  قوى  �صعبية  ت�صاعد  مع  �حلاكم، 

�ملناورة و�حلركة.

مو�جهة  يف  معه  و�لتن�صيق  �ل�صلطة،  ورئا�صة  عبا�ص  حممود  دعم  ب�رشورة  قناعات  ظهور   .4

حما�ص وحماولة �إ�صقاطها.

�رش�ئيلي بف�صائح �لف�صاد، ويف ملفات �لتحقيق يف �صعف �أد�ء وف�صل �جلي�ص  �ن�صغال �لد�خل �الإ  .5

�رش�ئيلي يف �حلرب �صد حزب �هلل ولبنان. �الإ

ر�ص.  ظهور �صعوبات عملية �أمنية و�قت�صادية وقانونية عند در��صة تطبيقات �خلطة على �الأ  .6

وقدمت  �جلانب  �أحادي  �الن�صحاب  در�صت  �لتي  �لتجميع”،  “جلنة  �إليه  �أ�صارت  ما  وهذ�، 

تقريرها يف منت�صف �آب/ �أغ�صط�ص 2006، كما �أ�صارت �للجنة �إىل خماطر �إطالق �ل�صو�ريخ 

من �ل�صفة، و�إىل �أن “�إ�رش�ئيل” مل تتمكن من �حل�صول على �عرت�ف دويل باإنهاء �الحتالل 

.
152

نها تنوي �الحتفاظ باأجز�ء من �ل�صفة �لغربية الأ

وكانت من �أوىل بو�در �لرت�جع عن تطبيق خطة �النطو�ء ما تناقلته و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية يف 

2006/6/18 من ت�رشيحات لوزير كبري يف حزب كاديا �حلاكم، قال فيها �إن تطبيق �خلطة “هو �أمر 
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م�صتحيل”، نظر�ً لغياب �لتجاوب �لدويل معها، كما �أن “�إ�رش�ئيل” لن تربح �صيئاً من هذه �خلطوة، 

�أحد�ً ال  �أن  �أو �لكني�صت، ذلك  �إقر�رها يف �حلكومة  �أن �الئتالف �حلاكم نف�صه لن ي�صتطيع  و�أ�صاف 

.
153

ي�صمن �إجماعاً حولها حتى يف كاديا

ومع نهاية �حلرب على لبنان كان قد ظهر تفكك �أو�صح يف �أو�صاط حزب كاديا، حيث �أ�صارت 

خطة  يعار�صون  �لكني�صت  يف  و�أع�صائه  كاديا  وزر�ء  من  كبري�ً  عدد�ً  �أن  �إىل  �إ�رش�ئيلية  تقارير 

. وهو ما �أ�صعف �لقوة �لرئي�صية �لد�فعة لهذه �خلطة. وبعد ب�صعة �أيام من �نتهاء حرب 
154

�لتجميع

. �أما نائب رئي�ص 
155

لّم �أولوياته لبنان �أخب �أوملرت عدد�ً من وزر�ئه �أن خطة �لتجميع مل تعد تقف على �صمُ

�لوزر�ء �صمعون برييز ف�رشح ليديعوت �أحرونوت يف 2006/9/8 �أن فكرة �النطو�ء و�لتجميع قد 

“�نتهت �صيا�صياًً ونف�صياً وعملياً”، حمذر�ً من �أن كاديا �صيختفي من �مل�صهد �ل�صيا�صي �إذ� مل يبلور 
.
156

�أجندة �صيا�صية جديدة

و�الجتاه.  �لروؤية  فقد�ن  من  يعاين  �حلاكم  �رش�ئيلي  �الإ �لتحالف  �أن  بد�  جو�ء،  �الأ هذه  مثل  ويف 

�أبي مازن وت�صليم مناطق حمدودة من  �ل�صطح دعو�ت تن�صيق �الن�صحاب مع  و�أخذت تظهر على 

. ويف �أو�خر �أيلول/ �صبتمب 2006 توجهت 68 �صخ�صية �إ�رش�ئيلية 
157

�ل�صفة �إىل حر�صه �لرئا�صي

مع  بالتجاوب  تطالبه  �أوملرت  �إىل  بر�صالة  �لو�صط(  و�أحز�ب  كاديا  ناخبي  من  منها  )�لكثري  بارزة 

ذلك  يف  مبا  وفل�صطني  ولبنان  �صورية  يف  �لر�صمية  �حلكومات  ومفاو�صة  �لعربية،  �ل�صالم  مبادرة 

ظهرت   2006 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  �أو��صط  ويف   .
158

�صامل �صالم  �تفاق  حول  حما�ص  حكومة 

يف  طرحت  �لتي  تلك  من  تقرتب  �خلارجية  وزيرة  ليفني  ت�صيبي  عن  منقولة  �صيا�صية  طروحات 

مفاو�صات كامب ديفيد يف �صيف 2000، وحتدثت عن �ن�صحاب من حو�يل 90% من �ل�صفة �لغربية، 

حياء �لعربية يف �لقد�ص، با�صتثناء �مل�صجد  مع �ن�صحابات وتعديالت حدودية تالية، و�ن�صحاب من �الأ

مم �ملتحدة يتحدث عن �إقامة دولة  ق�صى �لذي يتم ت�صليمه يف �ملرحلة �لثالثة، و�صدور قر�ر من �الأ �الأ

1967 تعي�ص ب�صالم و�أمان مع جري�نها، حيث و�صع هذ� �ال�صطالح  فل�صطينية م�صتقلة يف حدود 

بديالً عن �العرت�ف. وتقول �لطروحات باأنه لن يكون هناك تنازل عن حق �لالجئني بالعودة، لكن 

“�إ�رش�ئيل” �صتقول �إنها لن ت�صمح لهم بالعودة �إىل �أر��صيها، حيث يعودون فقط للدولة �لفل�صطينية، 
�لنظرية. ويف نهاية �ملطاف يتم �العرت�ف بني دولتني  �لناحية  �لعودة حيّاً ولو من  بينما يبقى حق 

بالق�صايا  ربطه  دون  من  عليه  �التفاق  يتم  ما  تطبيق  �صيتم  �أنه  �خلطة  وتو�صح  �ل�صيادة.  كاملتي 

.
159

خرى �الأ

�رش�ئيلية فيما يتعلق  �الإ �لقيادة  �أو  كبري�ً يف فكر كاديا  ت، تغيري�ً  لو �صحَّ ليفني،  �أفكار  ت�صكل 

بالرت�جع عن �الن�صحاب �أحادي �جلانب، و�ملو�فقة على �إمكانية �إن�صاء دولة فل�صطينية على معظم 

�ل�صفة و�لقطاع دون �حلاجة �إىل ��صرت�ط �العرت�ف، �أو �لتنازل �لر�صمي عن حق �لالجئني بالعودة، 

يعني  ما  وهو  �إف�صاله.  �أو  لتعطيله  و�صيلة  ت�صتخدم  ما  عادة  كانت  �أخرى  بق�صايا  �التفاق  ربط  �أو 

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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�رش�ئيليني �صارو� �أكرث ��صتعد�د�ً للتعامل مع تيار�ت فل�صطينية غري م�صتعدة لالعرت�ف  �أي�صاً �أن �الإ

�صالمي وغريها.   بدولتهم، مثل حما�ص و�جلهاد �الإ

ولعل خطاب �أوملرت يف �لذكرى �لـ 33 لوفاة بن جوريون David Ben-Gurion يف 2006/11/27 

�لذي �أ�صار فيه �إىل �أنه يد يده لل�صالم للفل�صطينيني، و�أنه م�صتعد “حلو�ر حقيقي ومفتوح و�صادق 

�النطو�ء  خطة  عن  �رش�ئيلية  �الإ و�حلكومة  كاديا  تخلي  �إىل  ي�صري  ما  عبا�ص،  حممود  مع  وجاد” 

.
160

و�الن�صحاب �أحادي �جلانب، و�لعودة �إىل فكرة �ملفاو�صات �لثنائية

  u  u  u

�أحمد  وثيقة  �أو  جنيف  باتفاق  عرف  عما  �حلديث  �نت�رش   2006 دي�صمب  ول/  �الأ كانون  ويف 

يو�صف )�مل�صت�صار �ل�صيا�صي لرئي�ص �لوزر�ء ��صماعيل هنية(، و�لتي حتدثت عن م�رشوع هدنة ملدة 

خم�ص �صنو�ت بني حكومة حما�ص و“�إ�رش�ئيل”، تن�صحب “�إ�رش�ئيل” مبوجبها �إىل خط متفق عليه يف 

�ل�صفة �لغربية، ويتعهد �لفل�صطينيون بعدم تنفيذ هجمات يف �ل�صفة و�لقطاع و“�إ�رش�ئيل” و�لعامل، 

وتتعهد  طرقات،  �صق  وعدم  �مل�صتوطنات  يف  �لبناء  بعدم  تتعهد  كما  باملثل،  “�إ�رش�ئيل”  وتتعهد 

ردن و�إطالق  بال�صماح بحرية �حلركة د�خل �ل�صفة وبني �ل�صفة و�لقد�ص، ومبمر حر �إىل م�رش و�الأ

�رشى دون ��صتثناء. وتقرر �مل�صودة �أنه بعد خم�ص �صنو�ت فاإن �لروؤية �لفل�صطينية هي  �رش�ح كل �الأ

ر��صي �ملحتلة �صنة 1967 وتكون عا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية، كما  �إقامة دولة فل�صطينية على كل �الأ

.
161

�صيطالب �لفل�صطينيون بتحقيق حق �لعودة

تنازالت،  بتقدمي  حما�ص  �تمُهمت  حيث  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف  كبري�ً  لغطاً  �لوثيقة  هذه  �أحدثت 

وبالتفاو�ص من ور�ء ظهر م.ت.ف. وقيادة �ل�صلطة وفتح، ونفت حما�ص وقياد�تها ر�صمياً �صلتها 

بالوثيقة �أو تبنيها لها ورف�صت �العرت�ف بها، كما ��صتهجنت �أن ي�رش بع�ص خ�صومها على �لتحدث 

با�صمها وتقويلها ما مل تقل.

�رش�ئيليون  وهكذ�، تنتهي �صنة 2006 بفقد�ن م�صار �لت�صوية لالجتاه ولقوة �لدفع، ويكت�صف �الإ

مرة بعد �أخرى ف�صلهم يف فر�ص �إر�دتهم على �لفل�صطينيني وتطويعهم، و�أن ت�صور�تهم �ملطروحة 

للت�صوية حتمل بذور ف�صلها يف ذ�تها. 

ور�ق �ملختلطة”، �صنة “�رتباك”  �رش�ئيلي �صنة “�الأ كانت �صنة 2006 بالن�صبة للكيان �الإ

قوة  تقدير  يف  ف�صل  و�صنة  �مل�صار�ت،  حتديد  على  �حلا�صمة  �لقدرة  �فتقد  ��صرت�تيجي 

حما�ص �لتي فر�صت نف�صها على �مل�صهد �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، و�صنة ف�صل يف �إ�صقاط حكومة حما�ص 

وك�رش �إر�دة �لفل�صطينيني، كما كانت �صنة ف�صل يف �حلرب على حزب �هلل وعلى لبنان. 

خامتة
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و�صنة 2006 هي �صنة �نتهت فيها �صيطرة �لقادة �لتاريخيني، و�صعفت �أو تر�جعت ب�صكل ن�صبي 

فكان  �رش�ئيلية  �الإ حز�ب  �الأ �أور�ق  �ختلطت  �رش�ئيلي.  �الإ �ل�صيا�صي  �مل�صهد  على  �جلرن�الت  قب�صة 

�ل�صعود �ملدوي حلزب جديد، توىل �لقيادة �ل�صيا�صية قبل �أن يزيد عمره عن �صتة �أ�صهر، بينما كان 

حز�ب تاريخية كبى كالليكود. هناك �صقوٌط مدوٍّ الأ

ال تز�ل “�إ�رش�ئيل” قوية �قت�صادياً وع�صكرياً ونفوذ�ً �صيا�صياً، و�صط �أو�صاع مرتدية فل�صطينياً 

�أعد�د  تز�يد  ظل  يف  ل�صاحلها  يعمل  ال  �لوقت  �أن  بعمق  ت�صعر  �أخذت  ولكنها  و�إ�صالمياً.  وعربياً 

�لفل�صطينيني يف فل�صطني �لتاريخية، وف�صلها يف فر�ص �حللول �لتي تريدها على �لطرف �لفل�صطيني، 

�صالمية يف �ملنطقة، وتنامي خماطر �لتهديد �لنووي  وت�صاعد قوة حما�ص وحزب �هلل و�حلركات �الإ

ير�ين. �الإ

�أنف�صهم، ولكنهم ال يلكون  �أو �لتفاو�ص مع  �رش�ئيليون قادرين فقط على �حلو�ر  وال يز�ل �الإ

“�ل�رشعية  قر�ر�ت  وفق  حتى  �لعرب،  �أو  �لفل�صطينيني  مع  للتفاو�ص  �لالزمة  �جلدية  وال  ر�دة  �الإ

ولي�ص  �رش�ئيليني  �الإ م�صكلة  بحل  �إليهم  بالن�صبة  مرتبط  �لت�صوية  م�رشوع  وجوهر  �لدولية”. 

�ل�رشيك  �أحادي �جلانب، بحجة غياب  �لعام ييل لالن�صحاب  تيارهم  �أ�صبح  �لفل�صطينيني، ولذلك 

ي�صتجيب  ال  د�م  ما  حا�رش�ً،  كان  مهما  ت�صور�تهم،  يف  غائباً  �صيظلُّ  �رشيك  وهو  �لفل�صطيني. 

�أن  �للحظة  هذه  حتى  �رش�ئيلي  �الإ �لوعي  ي�صتوعب  مل  حيث  مقا�صاتهم.  وفق  ويعمل  مالء�تهم  الإ

�لفل�صطيني �إن�صان ي�صتحق �أن يار�ص �إن�صانيته يف �لعودة �إىل �أر�صه و�لعي�ص فيها بحرية وكر�مة، 

وي�صتحق �أن يقرر م�صريه يف دولة كاملة �ل�صيادة.

�رش�ئيلي يحاولون �لهرب من �لو�قع بتقدمي حلول غري و�قعية، وهي  �ليمني و�لو�صط و�لي�صار �الإ

زمة ولي�ص �إىل عالجها، وهو ما يوؤدي يف نهاية �ملطاف �إىل �ت�صاعها  فل�صفة متيل �إىل �لتحايل على �الأ

وتز�يدها، لتحمل يف طياتها �مل�صتقبلية خماطر حقيقية على �مل�رشوع �ل�صهيوين. 

وبالتايل فاإن �صنة 2007 ال حتمل ما يبعث على �لتفاوؤل بحدوث �خرت�قات �أو �إجناز�ت حقيقية يف 

دو�ت  �رش�ئيلية �ل�صائدة هي نف�صها، وتلجاأ تقريباً �إىل ��صتخد�م �الأ حد�ث، طاملا �أن �لعقلية �الإ م�صار �الأ

و�لو�صائل نف�صها. 

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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احلرب اإلرسائيلية ضد حزب اهلل ولبنان

�صـــنّت “�إ�رش�ئيـــل” يف 2006/12/7 حرباً �صـــاملًة على حـــزب �هلل، ومن خالله على 

لبنـــان. وقـــد �ختلفت هـــذه �حلرب عن كل حـــروب “�إ�رش�ئيـــل” �ل�صـــابقة من زو�يا 

هد�ف �لتي �صـــعت �إليها، وطبيعة �خل�صـــم �لذي و�جهته، و�لفرتة �لزمنية �لتي ��صتغرقتها  عديدة: �الأ

�حلـــرب، وكذلك �لنتائج و�لتد�عيات �لتي ترتبت عليها حملياً و�إقليميـــاً ودولياً. كانت “�إ�رش�ئيل” قد 

�عتادت يف حروبها �ل�صابقة مو�جهة جيو�ص نظامية لدول عربية، تتباين �أعد�دها وقدر�تها من حرٍب 

�إىل �أخرى، فاإذ� بها جتد نف�صـــها هذه �ملرة يف مو�جهة �صـــاملة مع “حزب” ي�صكل �أحد �ملكونات �لهامة 

يف نظام �صيا�صـــي، يقوم على �أ�صـــ�ص طائفية ويف دولة عربية �صـــغرية، ال متلك جي�صـــاً يعتد به قادر 

على �لدفاع عن �صـــعبه، ولي�ص �أمامه �صوى ممار�صة تكتيكات و�أ�صاليب حرب �لع�صابات للدفاع عن 

�أر�صـــه و�صـــعبه. وكانـــت “�إ�رش�ئيـــل” قد �عتـــادت �أن حتقق يف كل حروبها، خا�صـــة تلـــك �لتي كانت 

تبادر ب�صـــنّها، �نت�صار�ت حا�صمة ومدوية حتقق فيها �أكرث مما تبغيه من �أهد�ف ويف �أزمنة قيا�صية، 

فاإذ� بها جتد نف�صـــها هذه �ملرة مغرو�صـــة يف حرب طويلة، غري قادرة على ح�صـــمها �أو حتقيق �أي من 

هد�ف �لتي حددتها لنف�صها.  �الأ

يمُ�صـــاف �إىل ذلك �أن هذه �حلرب جرت يف ظروف حمليـــة و�إقليمية ودولية، �ختلفت كثري�ً عن تلك 

�لتي �صـــادت يف كل حروبها �ل�صـــابقة. فعلى �ل�صعيد �ملحلي كانت “حرب �ل�صيف” يف لبنان هي �أول 

باء �ملوؤ�ص�صني  �رش�ئيلي حتت �إمرة وزير دفاع مدين، ويف غياب �الآ حرب �صاملة يخو�صها �جلي�ص �الإ

للدولة وزعاماتها ورموزها �لتاريخية، حيث كان �صـــارون �آخـــر هذه �لرموز، ما ز�ل ر�قد�ً يف غرفة 

�رش�ئيلية، منذ �إ�صابته بجلطة دماغية منذ �أو�ئل كانون �لثاين/  �لعناية �ملركزة باأحد �مل�صت�صفيات �الإ

قليمي �ندلعت هذه �حلرب يف ظل ��صـــتقطاب عربي حاد؛ وكانت �أول  يناير 2006. وعلى �ل�صـــعيد �الإ

حـــرب يف تاريخ �ل�ـــرش�ع مع “�إ�رش�ئيـــل” تلقي فيها دول عربية مب�صـــوؤولية �ندالعهـــا على �لطرف 

�لعربـــي �ملو�جـــه ولي�ص على “�إ�رش�ئيل”. �أما على �ل�صـــعيد �لدويل فكانت هـــذه �أول حرب �إ�رش�ئيلية 

تلعـــب فيهـــا �لواليات �ملتحـــدة دور �ملحّر�ـــص، وتبدو فيهـــا “�إ�رش�ئيـــل” وكاأنها تخو�صـــها بالوكالة 

حل�صاب غريها. 

نـــه ي�صـــعب فهم ما جـــرى يف هذه �حلـــرب من دون �لغو�ص يف جذورها، ف�صـــوف نخ�صـــ�ص  والأ

�صا�صـــي مـــن هـــذ� �لتقرير للتعرف علـــى مالب�صـــاتها، مع �لتمييـــز بني �أ�صـــبابها �ملبا�رشة  �جلانـــب �الأ

ودو�فعهـــا �لظاهـــرة �أو �ملعلنة وبني �أ�صـــبابها �حلقيقية ودو�فعها �لكامنة، ثـــم نتتبع بعد ذلك مر�حل 

من رقم 1701،  قليمية و�لدولية منها حتى �صـــدور قر�ر جمل�ـــص �الأ طر�ف �الإ تطورهـــا، ومو�قـــف �الأ

قليمية و�لعاملية.  �صعدة �ملحلية و�الإ و�أخري�ً ن�صتعر�ص ما �أ�صفرت عنه من نتائج وتد�عيات على �الأ

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ
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قبـــل �صـــاعات قليلة من �صـــن “حرب �ل�صـــيف” 

بعمليـــة  قـــام  قـــد  �هلل  حـــزب  كان  لبنـــان،  علـــى 

ع�صكرية نوعية �أ�صفرت عن قتل ثمانية جنود �إ�رش�ئيليني وجرح 18 �آخرين و�أ�رش �ثنني؛ �أعلن عقبها 

�صا�صـــي منها كان �أ�رش �أكب عدد مـــن �جلنود ملبادلتهم باأ�صــــرى لبنانيني حمتجزين يف  �أن �لهـــدف �الأ

ن “�إ�رش�ئيل” كانت رغم �ن�صحابها  �رش�ئيلية، وذلك عب مفاو�صـــات غري مبا�رشة. والأ �ل�صـــجون �الإ

ر��صـــي �للبنانية وحتتجز �أ�ـــرشى لبنانيني، فقد  مـــن �جلنـــوب عام 2000 ما تز�ل حتتـــل جزء�ً من �الأ

�عتب حزب �هلل �أن حالة �حلرب معها مل تنته بعد، وبالتايل فاإن عمليته �لع�صـــكرية �صـــدها م�رشوعة 

وىل منذ حترير �جلنوب، ف�صالً عن �أنه �صبق  ومبرة، خ�صو�صاً و�أنها مل تكن �لعملية �لع�صكرية �الأ

رجح �أن يكون حزب  �رشى. ولذلك فمن �الأ لـ“�إ�رش�ئيل” �لتفاو�ص معه على عمليات ناجحة لتبادل �الأ

�رش�ئيلية على �أ�صا�ص �أنها لن تختلف كثري�ً عن �صابقاتها  �هلل قد بنى ح�صاباته �ملتعلقة بردود �لفعل �الإ

من حيث �لنوع، حتى و�إن �ختلفت يف �لدرجة. غري �أنه تبني بعد ذلك �أن هذه �حل�صابات مل تكن دقيقة. 

 .
2
فبعد �صاعات قليلة من هذه �لعملية بد�أت “�إ�رش�ئيل” حرباً �صاملًة على حزب �هلل وعلى لبنان

و�لو�قع �أن “�إ�رش�ئيل” مل تكن م�صطرة للرد على هذه �لعملية �ملحدودة بحرٍب �صاملٍة على �لنحو 

�لـــذي قامت به. فقـــد �أتيحت لها بد�ئل �أخرى عديـــدة تر�وحت بني �لقيام بعمليٍة ع�صـــكريٍة حمدودٍة، 

وممار�صة كل �أنو�ع �ل�صغط �لدبلوما�صية �أو حتى �لع�صكرية �ملتعارف عليها، مبا يتنا�صب مع حجم 

�صـــباب �نفعالية  ن �لـــدول �ملوؤ�ص�صـــية ال تتخذ قر�ر�ٍت على هـــذه �لدرجة من �خلطورة الأ �حلـــدث. والأ

�أو ظرفية، ف�صـــاًل عن �أن �حلروب تتطلب تخطيطاً و��صـــتعد�د�ً ي�صـــتغرق وقتاً طويالً يف �لعادة، فمن 

�لطبيعـــي �أن يثـــري قر�ر “�إ�رش�ئيل” �لفوري ب�صـــن حرٍب �صـــاملٍة على لبنان ت�صـــاوؤالت كثرية، حول 

�صـــباب �لتي دفعتهـــا للت�رشف على هـــذ� �لنحو، ومن �لطبيعي �أي�صـــاً �أن نت�صـــكك جدياً يف  حقيقـــة �الأ

�دعاء�ت “�إ�رش�ئيل” باأن عملية حزب �هلل هي �ل�صبب �حلقيقي و�لوحيد ور�ء هذه �حلرب. 

عد�د لهذه �حلرب  علـــى �أي حـــال، فقد تو�فرت معلومات من م�صـــادر غربية متعددة توؤكـــد �أن �الإ

كان يجـــري منذ �صـــهوٍر طويلٍة �صـــبقت عملية حزب �هلل. وتوجد تقارير �صـــحفية عديـــدة، من بينها 

تقرير ن�رشه �صيمور هري�ص Seymour Hersh يف �صحيفة �لنيويوركر The New Yorker، و�آخر 

ن�صــــره وين ماد�صـــون Wayne Madsen يف �ل�صحيفة نف�صها، وترجمت �صـــحيفة �ل�صفري �للبنانية 

مقتطفـــات مطولة منه، تت�صـــمن معلومات تبدو م�صـــتقاة من م�صـــادر عليمة، ت�صـــري �إىل �أن تن�صـــيقاً 

�أمريكياً �إ�رش�ئيلياً بد�أ قبل وقت طويل من عملية حزب �هلل، و��صتهدف و�صع خطط م�صرتكة لتدمري 

و�صط برمتها  �لبنية �لع�صكرية حلزب �هلل كمقدمة لتغيري قو�عد �للعبة �ل�صيا�صية يف منطقة �ل�رشق �الأ

ير�ين كان �أحد �أهم �لعو�مل ور�ء هذ�  ولي�ص فقط على �ل�صـــاحة �للبنانية. ومن �لو��صـــح �أن �لعامل �الإ

�لتن�صـــيق نظر�ً لوجود م�صـــلحة م�صـــرتكة جتمع بني �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل” لتوجيه �رشبة 

ير�نية، يف حال ف�صل �مل�صـــاعي �لدبلوما�صية يف حمل �إير�ن على وقف  ع�صـــكرية للمن�صاآت �لنووية �الإ

برنامج تخ�صـــيب �ليور�نيوم. وحت�صـــباً الحتمال �إقد�م حزب �هلل على �رشب �صمال “�إ�رش�ئيل” رد�ً 

�شباب والدوافع1 اأواًل:اجلذور واالأ
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ير�نية �أ�صـــبح �إجها�ص �لقدر�ت �لع�صـــكرية حلـــزب �هلل مطلباً ملحاً  علـــى �رشب �ملن�صـــاآت �لنووية �الإ

و�رشطاً �رشورياً لنجاح �أي عمل ع�صكري حمتمل �صد �إير�ن. فاإذ� �أ�صفنا �إىل ذلك �أن �لغار�ت �جلوية 

ير�نيـــة، لَتَبنيَّ لنا وجود منطٍق  علـــى قو�عد حزب �هلل ت�صـــلح منوذجاً، يكن حماكاته على �جلبهة �الإ

�رش�ئيلي لت�صـــفية حزب �هلل ع�صـــكرياً �صـــو�ء كان �أقدم على  مريكي �الإ ود�فٍع قوٍي ور�ء �لتن�صـــيق �الأ

 .
3
عمليته �لع�صكرية يوم 12 متوز/ يوليو �أم ال

وتت�صـــمن �لتقاريـــر �ل�صـــحفية �مل�صـــار �إليهـــا �آنفـــاً معلومـــاٍت حمـــددًة عـــن �جتمـــاع مت يومـــي                   

   17- 18/ 2006/6 يف بيفـــر جريـــك )كولور�دو(، حتت غطاء ندوة نظمهـــا معهد �أمريكان �نرتبر�يز 

)American Enterprise Institute )AEI، �صـــارك فيه ديك ت�صيني Dick Cheney نائب �لرئي�ص 

مريكـــي، مـــع رئي�ـــص وزر�ء “�إ�رش�ئيل” �حلايل �إيهـــود �أوملرت، وثالثة روؤ�صـــاء وز�ر�ت �صـــابقني  �الأ

هـــم: نتنياهو و�إيهود بار�ك Ehud Barak و�صـــمعون برييز، وبح�صـــور �لنائب ناتان �صار�ن�صـــكي 

خـــرية على هـــذه �خلطط. ومن �ملرجـــح �أنه جرى  Natan Sharansky، مت فيـــه و�صـــع �للم�صـــات �الأ

يف هـــذ� �الجتمـــاع، و�لذي رمبا �صـــبقته وحلقت به �جتماعـــات �أخرى مماثلة مل يمُك�صـــف عنها �لنقاب 

دو�ر بحيث تتكفل “�إ�رش�ئيـــل” بتحمل عبء �ملجهـــود �حلربي، وبالتايل  بعـــد، �تفـــاق على توزيـــع �الأ

يمُعهـــد �إليها وحدها حق �ختيار �لتوقيت �ملالئم التخاذ قر�ر �حلرب، وبدء �لعمليات �لع�صـــكرية وفق 

مريكية  بقاء على تر�صانة �ل�صالح �الأ ظروفها و�أو�صاعها �لد�خلية �خلا�صة، مع �صمانات بالطبع باالإ

مفتوحـــة علـــى م�رش�عيها لتنهـــل منهـــا “�إ�رش�ئيل” متـــى وكيفما �صـــاءت، على �أن تتكفـــل �لواليات 

جناز  �ملتحـــدة بـــاإد�رة �ملعركة �لدبلوما�صـــية بطريقة تتيـــح لـ“�إ�رش�ئيـــل” كل ما حتتاجه مـــن وقت الإ

�رش�ئيلية كانت تخطط ل�صـــّن �حلرب على حزب �هلل مع نهاية �ملو�صـــم  مهمتهـــا. ويبـــدو �أن �لقيـــادة �الإ

.
4
�ل�صياحي، �أي يف �أيلول/ �صبتمب 2006، لكن عملية حزب �هلل عجلت بالقر�ر

هد�ف �لتالية: حني بد�أت “�إ�رش�ئيل” عملياتها �لع�صكرية �أعلنت �أنها تبغي حتقيق �الأ

تدمري �لبنية �لع�صكرية حلزب �هلل ودفع ما تبقى من مقاتليه �إىل ما ور�ء نهر �لليطاين.   .1

م�صـــاعدة �لدولة �للبنانية على فر�ص �صيطرتها على كامل �لرت�ب �للبناين، مبا ي�صمح للجي�ص   .2

�للبناين بن�رش قو�ته يف �جلنوب، و�إخالء �ملنطقة من �أي عنا�رش م�صلحة �أخرى �أياً كانت.

متكني �حلكومة �للبنانية من تنفيذ �لقر�ر 1559 �لذي يت�صـــمن نزع �صـــالح حزب �هلل و�صالح   .3

�أي جماعات �أو ف�صائل خارج نطاق �صلطة �لدولة، مبا يف ذلك �صالح �لف�صائل �لفل�صطينية. 

هد�ف �لتي حددتها “�إ�رش�ئيل” لنف�صـــها مع �نطالق �لعمليات �لع�صـــكرية  يلفـــت �لنظر هنـــا �أن �الأ

كانت من �الت�صاع و�ل�صمول �إىل �لدرجة �لتي ي�صعب معها �القتناع باأن حرباً �صاملًة على هذ� �لنحو 

كانـــت جمـــرد رد على عملية حزب �هلل �لع�صـــكرية �ملحدودة. وكان من �لو��صـــح �أن �لنجاح يف حتقيق 

هد�ف على �ل�صاحة �للبنانية يهد �لطريق متاماً لتغيري جممل قو�عد �للعبة على �صاحة  جممل هذه �الأ

و�صط برمته، وهو ما كانت تطمح �إليه �لواليات �ملتحدة. و�إذ� كان تطور �لبنامج �لنووي  �ل�رشق �الأ

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ
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يـــر�ين قـــد لعب دور�ً مهمـــاً يف �إقناع �لواليـــات �ملتحدة ب�رشورة تقـــدمي �ملظلة �ل�صيا�صـــية �لالزمة  �الإ

كرث  لتمكني “�إ�رش�ئيل” من �لقيام بعمل ع�صـــكري �صـــد حزب �هلل، فقد كان لـ“�إ�رش�ئيل” �أ�صـــبابها �الأ

جتذر�ً. 

�إن تتبع �جلذور �حلقيقية للحرب تقت�صي منا �لعودة بالذ�كرة �إىل عام 2000، و�لذي �صهد حدثني 

ول: جنـــاح �ملقاومة �للبنانيـــة بقيادة حـــزب �هلل يف حترير �جلنوب  همية؛ �الأ علـــى جانـــب كبري مـــن �الأ

�للبنـــاين و�إجبـــار “�إ�رش�ئيل” على �الن�صـــحاب منه دون قيـــد �أو �رشط يف 24 �أيـــار/ مايو وكانت تلك 

�رش�ئيلي جتب فيها “�إ�رش�ئيل” على �الن�صـــحاب من �أر��ٍص  �أول مرة يف تاريخ �ل�رش�ع �لعربي - �الإ

عربيـــٍة دون قيد �أو �رشط. �لثاين: ف�صـــل موؤمتـــر كامب ديفيد �لثاين �لذي �أ�ـــرشف عليه بيل كلينتون 

Bill Clinton وجمـــع فيـــه بار�ك مع يا�رش عرفـــات يف 12-2000/7/25 للبحث عن ت�صـــوية نهائية 

للق�صـــية �لفل�صـــطينية. وقد يبدو �حلدثان، و�للذ�ن يف�صـــل بينهما نحو �صهرين فقط، غري مرت�بطني 

حد�ث �لالحقة. فلو �أن  مر لت�صـــكيل م�صـــار ووجهة �الأ وىل، غري �أنهما تفاعال معاً يف و�قع �الأ للوهلة �الأ

موؤمتر كامب ديفيد �لثاين كان قد جنح يف �لتو�صـــل �إىل �تفاق يهد �لطريق ملعاهدة �صـــالم فل�صطينية 

دنى للحقوق �لفل�صطينية وتوؤ�ص�ص لقيام دولة فل�صطينية قابلة للحياة  - �إ�رش�ئيلية ت�صتجيب للحد �الأ

مكن حينئذ ت�صوير  �رش�ئيلية قد �تخذت م�صـــار�ً خمتلفاً، والأ حد�ث على �جلبهة �للبنانية �الإ لكانت �الأ

�رش�ئيلي من جنوب لبنان باعتباره قر�ر�ً حكيماً ق�صد به تهيئة �أو�صاع �ملنطقة لت�صوية  �الن�صحاب �الإ

�رش�ئيلي على خمتلف �مل�صار�ت. غري �أنه تبني فيما بعد �أن ذلك مل يكن و�قع  �صاملة لل�رش�ع �لعربي �الإ

�حلال. فال�صفقة �لتي عر�صها بار�ك يف كامب ديفيد وحاول كلينتون �إدخال حت�صينات الحقة عليها، 

جلعلهـــا مقبولـــة، و�عتبها �لبع�ص �أف�صـــل ما يكن لزعيـــم عّمايل يف “�إ�رش�ئيـــل” �أن يقدمه، كانت يف 

دنى �لذي يكن �أن يقبل به �أي زعيم فل�صطيني مهما بلغ �عتد�له، و�أكب بكثري  �لو�قع �أقل من �حلد �الأ

�رش�ئيلي. وهكـــذ� حتولت كامب ديفيد �لثانية �إىل  ق�صـــى �لذي يكن �أن يقبل به �ليمني �الإ مـــن �حلد �الأ

حلقة كا�صـــفة ملاأزق �لت�صوية �ل�صيا�صـــية، يف وقت كان حزب �هلل قد قّدم بانت�صاره �لدليل على وجود 

بديل �آخر �أكرث فعالية ال�صتعادة �حلقوق �لعربية. 

و�إذ� كان ماأزق �أو�صـــلو على �مل�صار �لفل�صطيني قد تفاعل مع �إجناز حزب �هلل على �مل�صار �للبناين 

�رش�ئيلي بقيادة �صـــارون �إىل �ل�صـــلطة يف “�إ�رش�ئيل” و�أ�صهم،  لتمهيد �لطريق �أمام و�صـــول �ليمني �الإ

ق�صـــى، �إال �أن �حلدث �لذي �أ�صهم يف تعقيد  من ناحية �أخرى، يف �إ�صـــعال ورمبا ع�صـــكرة �نتفا�صـــة �الأ

ميـــال. كان هذ� �حلدث هو فوز بو�ص يف  �أو�صـــاع �ملنطقـــة باأكرث مما هي معقدة وقع على بعد �آالف �الأ

مريكية. �نتخابات �لرئا�صة �الأ

مريكي �ملتطرف بقيادة بو�ص �البن �إىل �ل�صـــلطة يف نهاية عـــام 2000 و�ليمني  بو�صـــول �ليمـــني �الأ

�رش�ئيلـــي �ملتطرف بقيادة �صـــارون �إىل �ل�صـــلطة يف بد�ية عام 2001، دخلت عملية �ل�صـــالم برمتها  �الإ

يف حالـــة موت �رشيري، وبد�أت حماوالت عزل وحما�رشة يا�رش عرفات �صيا�صـــياً. ثم جاءت �أحد�ث 
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�أيلـــول/ �صـــبتمب لتهز �لواليـــات �ملتحدة ولتمنح �ملحافظني �جلدد فر�صـــة كانو� ينتظرونها لو�صـــع 

مريكية �ملنفردة على �لعامل،  مريكي �جلديد”، و�لذي ي�صتهدف �لتمكني للهيمنة �الأ م�رشوع “�لقرن �الأ

حد�ث دفعت بالرياح يف �صـــفن �صارون ومكنته من �حل�صول  مو�صـــع �لتنفيذ. وال جد�ل يف �أن هذه �الأ

على �صـــوء �أمريكي �أخ�رش لالنق�صـــا�ص على �ملقاومة �لفل�صطينية وت�صـــفيتها ع�صكرياً. ويف �صياق 

رهاب” �صهل على �صارون �أن يبدو يف �خلندق نف�صه مع �لواليات �ملتحدة،  “�حلرب �لكونية على �الإ
و�أن يمُظهـــر حركات �ملقاومة �لفل�صـــطينية و�للبنانية كجماعـــات “�إرهابية” ال تختلف كثري�ً عن تنظيم 

�لقاعدة. ويف هذ� �ل�صـــياق �أطلقت �لواليات �ملتحدة لنف�صـــها �لعنان معلنة �حلرب على �أفغان�صـــتان، ثم 

و�إنها بعد �أن فرغت من �إ�صقاط نظام طالبان، ��صتد�رت على �لعر�ق معلنة �حلرب عليه بحجة �متالك 

�أ�صـــلحة دمـــار �صـــامل، ومتكنت من �إ�صـــقاط نظامه و�حتالله، كما �أطلقت ل�صـــارون �لعنـــان يف �لوقت 

نف�صـــه لالنق�صـــا�ص على �لبنية �لتحتيـــة للمقاومة �لفل�صـــطينية، وحما�رشة عرفـــات و�الدعاء بعدم 

وجود �رشيك فل�صطيني يكن �لتفاو�ص معه. 

مريكي للعر�ق �صـــوى حلقة يف �صل�صـــلة عمليات ت�صـــتهدف �لتمكـــني للم�رشوع  مل يكـــن �لغـــزو �الأ

ن �لرئي�ص جورج دبليو بو�ص كان قد حدد �لعر�ق  مب�طوري وفق ت�صور �ملحافظني �جلدد له. والأ �الإ

و�إيـــر�ن وكوريا �ل�صـــمالية باعتبارها حمور �ل�رش يف �لعامل، فقد كان مـــن �لطبيعي �أن تثور �لتكهنات 

مريكية بعد �صـــقوط �لنظام �لعر�قي. وعلـــى �لرغم من �أن  لة �حلـــرب �الأ حـــول وجهة �لهـــدف �لتايل الآ

كرث تقدمـــاً وبالتايل  �ملنطـــق كان ي�صـــري �إىل كوريا �ل�صـــمالية مـــن منطلق �أن برناجمها �لنـــووي كان �الأ

زمة  مريكيـــة، �إال �أن �أحد�ً مل ياأخذ على حممل �جلد �حتمال و�صـــول �الأ د�رة �الأ كـــرث مدعـــاة لقلق �الإ �الأ

معها �إىل درجة �ل�صـــد�م �مل�صـــلح مهما بلغت درجة �ال�صـــتفز�ز�ت �لكورية. فالو�قع �أن منطقة �ل�رشق 

مريكي، خا�صـــة عقب  مب�طـــوري �الأ و�صـــط كانـــت هي بـــوؤرة �الهتمـــام �لرئي�صـــية يف �مل�رشوع �الإ �الأ

هد�ف يف  �أحد�ث 2001/9/11. وكان و��صـــحاً �أن �ملحافظني �جلدد ي�صـــعون لتحقيق جمموعة من �الأ

هذه �ملنطقة �أهمها:

�ل�صـــيطرة �ملبا�رشة على م�صـــادر �لنفط، باعتباره �أحد �أهم و�صائل و�آليات �لتحكم يف مو�زين   .1

�لقوة يف �لنظام �لعاملي.

قليمية �لرئي�صية، باعتبارها �حلليف �لوحيد �ملوثوق به  �لتمكني لـ“�إ�رش�ئيل” لت�صبح �لقوة �الإ  .2

يف �ملنطقة.

مريكية يف �ملنطقة كلما حانت �لفر�صة، و�ل�صغط  �إ�صعاف �لنظم و�لقوى �ملعادية لل�صيا�صة �الأ  .3

جر�ء �إ�صالحات �صيا�صية وثقافية جذرية، ت�صتهدف  نظمة �حلليفة الإ يف �لوقت نف�صـــه على �الأ

رهاب”.  ��صتئ�صال منابع “�الإ

ير�ين و�ل�صـــوري من لهيب نري�ن �أ�صـــبحت  باحتالل �لواليات �ملتحدة للعر�ق �قرتب �لنظامان �الإ

�صـــولية  �صـــالمية �الأ مريكي، هي ملهمة �لتيار�ت �الإ در�ك �الأ علـــى مرمى حجر منهمـــا. فاإير�ن، يف �الإ

من “�إ�رش�ئيل”  �ملعاديـــة للواليات �ملتحـــدة يف �ملنطقة ولديها برنامـــج نووي يكن �أن يثل تهديـــد�ً الأ

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ
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حليفتها �لوحيدة �ملوثوق بها يف �ملنطقة. �أما �صورية، و�لتي كان �لغزو �لعر�قي للكويت قد فتح نافذة 

مريكي بعد  لتح�صـــني عالقتهـــا بالواليات �ملتحـــدة، فقد فقدت �أهميتها �ال�صـــرت�تيجية من �ملنظـــور �الأ

�حتـــالل �لعر�ق، وكانت �أكرث �لدول �لعربية معار�صـــة للحرب على �لعر�ق، وما تز�ل �أكرثها ت�صـــدد�ً 

�رش�ئيلي، ويف �رتباطها باإير�ن، من ناحية، وباملقاومة �لفل�صـــطينية  يف موقفها من �ل�رش�ع �لعربي �الإ

�مل�صـــلحة من ناحية �أخرى. ومن �لطبيعي يف �صـــياق كهذ� �أن تكون هناك م�صلحة �أمريكية و��صحة يف 

ير�ين و�ل�صوري. �إ�صعاف �لنظامني �الإ

ير�ن  مريكية نحو �لتفكري جدياً يف توجيه �رشبة ع�صـــكرية الإ د�رة �الأ مور يدفع باالإ كان منطق �الأ

�أو �صـــورية �أو لكليهمـــا، مبجرد ��صـــتقر�ر �أو�صـــاعها يف �لعـــر�ق. غري �أن تعرث م�رشوعهـــا هناك �أجب 

مريكية على مر�جعة خططها وتغيري �أ�صـــاليبها يف �لتعامل مع �إير�ن و�صورية دون �لتخلي  د�رة �الأ �الإ

عـــن �أهد�فهـــا حيالهما. وهكذ� مت ��صـــتبعاد �خليار �لع�صـــكري موؤقتاً، وبد� �مللف �لنـــووي مدخالً �أكرث 

ير�ين، كما بد� �مللف �للبناين مدخالً �أكرث مو�ءمًة لل�صغط على �لنظام  مو�ءمًة لل�صـــغط على �لنظام �الإ

نه كان من �ل�صـــعب على �لواليات �ملتحدة �أن تلج �إىل �أي من �مللفني منفردة فقد بدت يف  �ل�صـــوري. والأ

حاجة لت�صـــحيح عالقاتها بالدول “�ملتمردة” يف �أوروبا، وخا�صـــة فرن�صا، و�أ�صبحت �أكرث ��صتعد�د�ً 

لطّي �صـــفحة �خلالفات �لتي �أثارتها �حلرب على �لعر�ق. ومن �ملنظور �لفرن�صـــي بدت �ملنطقة مقبلة 

على �صايك�ص - بيكو جديدة خ�صيت من تق�صيم غنائمها يف غيابها ومن ثم �صعت للتقارب مع �لواليات 

�ملتحدة بحثاً عن دور يوؤهلها للح�صول على ن�صيبها منها، ومل يكن هناك �أف�صل من �ل�صاحة �للبنانية 

م�رشحاً الختبار �إمكانية هذ� �لتقارب.

مريكي �لفرن�صـــي قد بد�أت مبكر�ً يف �لو�قع عقب زيارة �رشية لدم�صق  كانت حماوالت �لتقارب �الأ

Maurice Gourdault-يف ت�رشيـــن �لثـــاين/ نوفمب 2003 قـــام بها موري�ص جـــوردو - مونتانيـــى

Montagne ، مبعـــوث �لرئي�ـــص �لفرن�صـــي جـــاك �صـــري�ك Jacques Chirac. ففي هـــذه �لزيارة قال 

�لتي   David Ignatius صـــد، طبقاً لرو�يـــة د�فيـــد �إجناتيو�ـــص� �ملبعـــوث �لفرن�صـــي للرئي�ص ب�صـــار �الأ

ن�رشهـــا يف �صـــحيفة �لو��صـــنطن بو�صـــت The Washington Post يـــوم 2005/2/5، �إن �ملعطيـــات 

مريكي للعر�ق و�لذي �أ�صـــبح �أمر�ً و�قعـــاً، ومن ثم فقد  قليميـــة تغريت بعد �الحتـــالل �الأ �لعامليـــة و�الإ

ظهار ح�صن �لنية، كاأن  بات مطلوباً من �صورية �أن تتغري هي �أي�صاً، و�قرتح عليه �أن يقوم مببادرة الإ

يبـــادر بزيارة �لقد�ص؛ �أو يقدم على خطوة جريئة مماثلة ت�صـــمح بانطالقة جديدة لت�صـــوية �ل�رش�ع 

�رش�ئيلي، م�صري�ً يف �لوقت نف�صه �أن تلك لي�صت وجهة نظر بو�ص وحده، و�إمنا ي�صاطره  �لعربي - �الإ

Ger- ملاين �رشويدر ففيها �صـــري�ك و�لزعيم �لرو�صي فالديري بوتني Vladimir Putin و�لزعيم �الأ

hard Schroder �أي�صـــاً. وال جد�ل يف �أن �ملبعوث �لفرن�صـــي كان يدرك �أن خطوة كهذه تعني �نتحار�ً 

�صيا�صـــياً للرئي�ص ب�صـــار، لكن يبـــدو �أن �لرف�ص �ل�صـــوري كان مطلوباً لتبير �لتغيـــري �لذي كان يتم 

عد�د له يف �صيا�صة فرن�صا جتاه �صورية ولبنان.  �الإ
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هكـــذ� ر�حـــت تنفتح، �عتبار�ً من �آب/ �أغ�صـــط�ص 2004، قناة �ت�صـــال �رشية ر�صـــمية بني فرن�صـــا 

و�لواليـــات �ملتحـــدة، عـــب مبعوث �صـــري�ك و�صـــتيفن هـــاديل Stephen Hadley م�صت�صـــار �لرئي�ص 

من �لقومي، �أ�صفرت يف نهاية �ملطاف عن م�رشوع قر�ر فرن�صي �أمريكي م�صرتك حول  مريكي لالأ �الأ

لبنان. ولي�ص من �مل�صـــتبعد �أن يكون ��صت�صـــعار �لرئي�ص ب�صـــار للخطر �لكامن ور�ء هذ� �لتقارب هو 

�لـــذي دفعـــه للت�صـــبث بتمديد واليـــة �لرئي�ص �إميل حلود. وعلـــى �أي حال، وب�ـــرشف �لنظر عن مدى 

�صالمة قر�ر �لتمديد من عدمه، �إال �أنه منح فرن�صا مبر�ً �إ�صافياً لتبير تقاربها مع �لواليات �ملتحدة 

ودورها �لكبري يف �إ�صـــد�ر �لقر�ر 1559 �لذي كان بد�ية تفجري �لو�صع برمته يف لبنان. فقد ��صتهدف 

�لقر�ر �ل�صـــغط على �صـــورية لالن�صحاب كلياً من لبنان، ولتفكيك بنية �ملقاومة �مل�صلحة �لتي يقودها 

حزب �هلل، ونزع �ل�صـــالح �لفل�صطيني خارج �ملخيمات، وطرد مكاتب �ملنظمات �لفل�صطينية �لر�ف�صة 

�رش�ئيلية. ومن �ملنظور �ل�صوري مل يكن لهذ� �لقر�ر �صوى معنى و�حد، وهو  للت�صوية بال�رشوط �الإ

مريكي �لفرن�صي �مل�صرتك، وتعري�ص �أمن �لنظام و�لدولة  �رش�ئيلي �الأ ت�صليم لبنان بالكامل للنفوذ �الإ

و�ملجتمع يف �صورية للتهديد �ملبا�رش. 

يف �صـــياٍق كهذ� بد� طبيعياً �أن تقاوم �صـــورية تنفيذ �لقر�ر 1559، خ�صو�صـــاً و�أنه مل ي�صدر وفقاً 

للف�صل �ل�صابع ومل ينطِو على �آلية �إلز�مية للتنفيذ، غري �أن �غتيال رفيق �حلريري �صّد �أمامها كل �صبل 

�ملناورة. وب�رشف �لنظر عن �جلهة �لتي وقفت ور�ء هذه �جلرية �لب�صعة �إال �أنها �أثارت �صل�صلة من 

�لتفاعالت، �أدت �إىل �ن�صحاب �صورية من لبنان، وكان يمُر�د لردود �لفعل �لتي �صاحبتها �أن ال تتوقف 

قبل �أن تنتهي بعملية توؤدي �إىل نزع �صـــالح حزب �هلل و�صـــالح �لفل�صطينيني خارج �ملخيمات. غري �أن 

�لتحـــرك �ل�صيا�صـــي �ل�رشيع حلزب �هلل، بالتن�صـــيق مع قوى وطنية �أخرى معاديـــة للنفوذ �لغربي يف 

لبنان، �صاعد على خلق و�صع �صيا�صي د�خلي ��صتحال معه تنفيذ بقية متطلبات �لقر�ر 1559، خا�صة 

ن �النتخابات �لتي جرت يف  فيما يتعلق بنزع “�صـــالح �مليلي�صـــيات”، �إال يف �صـــياق تو�فق لبناين. والأ

لبنان بعد �غتيال �لرئي�ص رفيق �حلريري خلقت ظروفاً �أدت �إىل م�صـــاركة حزب �هلل يف �حلكومة �لتي 

ت�صكلت يف �أعقابها، فلم يكن هناك منا�ص من بدء حو�ٍر وطنٍي لبنايٍن حول كل �لق�صايا �لعالقة. 

ح�صـــا�ص ببد�يـــة تعرث �مل�رشوع  عندمـــا توقفـــت تفاعالت �لد�خل �للبنـــاين عند هذه �لنقطة، بد�أ �الإ

مريكي �لفرن�صي يف لبنان يتعمق. ويظهر �أن �إدر�ك �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل” ال�صتحالة نزع  �الأ

�صـــالح حزب �هلل ب�صغط �صيا�صي من �لد�خل �للبناين، مع ت�صاعد �حتماالت �ملو�جهة �لع�صكرية مع 

�إيـــر�ن على خلفية برناجمها �لنووي، خا�صـــة بعد جناحها يف تخ�صـــيب �ليور�نيـــوم، كان هو �لنقطة 

�لتـــي بد�أ �لتفكري بعدهـــا يتجه جدياً للبحث عن بد�ئل لتنفيذ �لقـــر�ر 1559 بالقوة. هكذ� بد�أ �لتخطيط 

لعمل ع�صكري و��صع �لنطاق �صد حزب �هلل، و�لذي قّدم بعمليته �لتي متكن فيها من �ختطاف جنديني 

�إ�رش�ئيليني، دون �أن يدري، مبر�ً ل�صنّها يف هذ� �لتوقيت.

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ
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�إطـــار  يف  �ملتحـــدة،  �لواليـــات  تكفلـــت 

�لتن�صـــيق �مل�صـــبق بـــني �لطرفني على 

�صـــارة �إليـــه،  �لنحـــو �لـــذي �صـــبقت �الإ

زمة �لناجمة  د�رة �لدبلوما�صية لالأ باالإ

وىل للحرب بدت �أهد�ف “�إ�رش�ئيل”  هد�ف �مل�صرتكة. ومنذ �للحظة �الأ عن �حلرب �صـــماناً لتحقيق �الأ

مريكيـــة، و�لتي كانـــت ترى يف  هـــد�ف �خلفيـــة للواليات �ملتحـــدة �الأ �ملعلنـــة حمـــدودة بالقيا�ـــص �إىل �الأ

�لغار�ت �جلوية على قو�عد حزب �هلل منوذجاً قابالً للتكر�ر الحقاً يف �إير�ن، وبد�ية لتغيري�ت و��صعة 

�لنطاق يف �ملنطقة. لذ� بدت حري�صة لي�ص فقط على منح “�إ�رش�ئيل” كل ما حتتاجه من وقت للق�صاء 

�ملـــبم على حزب �هلل، ولكن �أي�صـــاً حتري�صـــها وحثها على �ال�صـــتمر�ر، وتزويدهـــا باأحدث �لذخائر 

يف حوزتها حني �قت�صـــت �ل�رشورة. وقد �أقامت �لواليات �ملتحدة ح�صـــاباتها على �أ�صا�ص �أن حتطيم 

حزب �هلل �صي�صـــعف �لنفوذ �ل�صـــوري يف لبنان �إىل �لدرجة �لتي تدفعها لفّك حتالفها مع �إير�ن، ورمبا 

تقلي�ص دعمها للمقاومة �لفل�صـــطينية �أي�صـــاً، و�لقبـــول يف �لنهاية ب�رشوط �أكرث مرونة للت�صـــوية مع 

“�إ�رش�ئيل”. فاإذ� ما جنحت �لواليات �ملتحدة يف تدمري برنامج �إير�ن �لنووي، بالتو�زي، ف�صي�صبح 
د�رة �ل�صيا�صية  تِه مليالٍد جديٍد. غري �أن قدرة �لواليات �ملتحدة على �الإ هياأً برمَّ و�صط حينئٍذ ممُ �ل�رشق �الأ

هد�ف �لتي �صعت �إليها، توقفت يف �لنهاية على قدرة “�إ�رش�ئيل”  زمة، مبا يحقق كامل �الأ لتفاعالت �الأ

على حتقيق �نت�صـــار ع�صـــكري حا�صـــم يف ميد�ن �لقتال، وهو ما ف�صـــلت فيه متاماً، كما �صنو�صح يف 

�ل�صفحات �لتالية:

دارة الع�شكرية للحرب:  1. الإ

 :
5
�رش�ئيلية بثالث مر�حل متميزة د�رة �لع�صكرية للحرب على �ل�صاحة �الإ مرت �الإ

�صـــا�ص تدمـــري من�صـــات �إطـــالق  وىل: غــارات جويــة مكثفــة ومتوا�شلــة، ��صـــتهدفت يف �الأ الأ

�صـــلحة و�ملخابئ �لع�صـــكرية �لتابعة حلزب �هلل، بالتو�زي مع �رشب �ملو�نئ  �ل�صـــو�ريخ وخمازن �الأ

و�ملطار�ت و�جل�صور ومر�كز �الت�صاالت �لتابعة للدولة �للبنانية، وذلك وفقاً خلطة عر�صها �أوملرت 

و�أقرها جمل�ص �لوزر�ء م�صاء �ليوم نف�صه �لذي متت فيه عملية حزب �هلل. وكان �لهدف �لرئي�صي من 

هـــذه �خلطـــة: �إحلاَق �أكـــب قدٍر ممكٍن من �خل�صـــائر يف �أفر�د حزب �هلل وعتاده وتدمـــري طرق �إمد�د�ته 

ومتوينه، ف�صالً عن �إحد�ث �أكب قدر ممكن من �لتدمري يف �لبنية �لتحتية �للبنانية، على �أمل �أن يوؤدي 

ذلك �إىل تاأليب �ل�صعب �للبناين على حزب �هلل، وحتميله �مل�صوؤولية عما حلق بلبنان من دمار باعتباره 

�ملت�صبب يف هذه �حلرب.

هم �ملوؤ�ص�صات  الثانية: تدمري ال�شاحية اجلنوبية لبريوت، حيث �ملقر �لرئي�صي حلزب �هلل والأ

عالميـــة و�القت�صـــادية �لتابعة له. وقد بد�أت هـــذه �ملرحلة بعد �أربعـــة �أيام من �ندالع  �ل�صيا�صـــية و�الإ

دارة احلرب وتطور مواقف          ثانيًا: اإ

قليمية      طراف الدولية واالإ             االأ
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�حلرب و��صـــتهدفت �غتيال �لكو�در و�لقياد�ت �لعليا للحزب، وعلى ر�أ�صـــها �أمينه �لعام �ل�صيد ح�صن 

�صافة  عالمية، باالإ ن�رش �هلل، وقطع خطوط �ت�صاالته، وتدمري �آلياته و�أدو�ته، خا�صة �ل�صيا�صية و�الإ

�رش�ر على ��صـــتمر�ريتها حتى حتقيق �أهد�فها كاملة، وتو�صيع  �إىل تاأكيد معنى �صـــمولية �حلرب و�الإ

نطـــاق �لتدمري، على �أمل �أن يمُحدث �لتاأثري �لنف�صـــي �ملطلوب، وحتري�ص �ل�صـــعب �للبناين على حزب 

�هلل.

الثالثة: عمليات برية، بد�أت حمدودة �لنطاق ومتقطعة �صـــاركت فيها وحد�ت �لنخبة يف �جلي�ص 

�رش�ئيلـــي، القتحـــام بع�ص �ملو�قع �ال�صـــرت�تيجية و�ل�صـــيطرة عليها، ثم ر�ح نطـــاق هذه �لعمليات  �الإ

يت�صـــع تدريجياً مع ف�صـــل وحد�ت �لنخبة يف حتقيق �أهد�فها، �إىل �أن �أخذت قبيل �نتهاء �حلرب �صـــكالً 

�رش�ئيلي يحـــاول �إعادة �حتالل �جلنـــوب �للبناين مرة  �أقـــرب �إىل �الجتيـــاح �لـــبي، وكاأن �جلي�ـــص �الإ

�أخـــرى، باعتبـــار �أن ذلك قد يكون �لو�صـــيلة �لوحيدة لتم�صـــيط �ملنطقة وتنظيفها مـــن عنا�رش حزب 

�هلل، وتدمـــري مـــا تبقى من �أ�صـــلحته ومعد�ته، وخا�صـــة من�صـــات �إطالق �ل�صـــو�ريخ �لتي ��صـــتمرت 

تعمـــل بكفاءة كبرية حتى حلظة وقف �إطالق �لنار. وقد تخللت هذه �ملرحلة حماوالت �إنز�ل وغار�ت 

حمدودة ��صتهدفت خطف قياد�ت ميد�نية �أو كو�در �صيا�صية من حزب �هلل.

�رش�ئيلي بكل طاقته  وقد ��صـــتغرقت �حلـــرب مبر�حلها �لثالث 33 يوماً و�نخرط فيها �جلي�ـــص �الإ

�صـــلحة و�لقو�ت �لبيـــة و�لبحريـــة و�جلوية. ووفقـــاً لتقدير�ت �صـــحيفة  و�صـــاركت فيهـــا جميـــع �الأ

، قام �صالح �لطري�ن بحو�يل 15,500 طلعة جوية )منها 
6The Jerusalem Post جلريوز�ليم بو�صت�

�صـــطول بتحركات  ع�رشة �آالف طلعة قتالية و�لباقي موزعة بني مهمات نقل وبحث و�إنقاذ(، وقام �الأ

قتالية بلغت ثمانية �آالف �صـــاعة بحرية، نفذ خاللها 2,500 عملية ق�صـــف على �أهد�ف ثابتة، و�أحكم 

ح�صاره على �صاحل لبنان طو�ل فرتة �حلرب، وزّجت �لقو�ت �لبية و�ملحمولة جو�ً باأف�صل وحد�تها 

هد�ف �لتي  الحتـــالل مو�قع متقدمة على �حلدود �أو للقيام بعمليات �إنز�ل يف �لعمق. وبلغ جمموع �الأ

مت �رشبها خالل �لعمليات �صبعة �آالف هدف. 

على ال�شاحة اللبنانية مل يكن �جلي�ص �للبناين طرفاً يف هذه �حلرب، رغم تعر�ص بع�ص مو�قعه 

للق�صـــف و�صقوط �لع�رش�ت من �ل�صـــحايا بني �صـــفوفه، و�قت�رش دوره على تقدمي �لدعم للمدنيني 

نقاذ. �أي �أن حـــزب �هلل كان يقف وحيد�ً يف مو�جهـــة “�إ�رش�ئيل” خالل هذه �حلرب  وعلـــى عمليـــات �الإ

وحتمـــل عبئها �لع�صـــكري وحده. وعلى �لرغم مـــن �أن �حلزب ظهر يف موقع �لدفاع، وفر�صـــت عليه 

حرب �صاملة بدت �أكب من طاقته وقدر�ته بكثري؛ �إالَّ �أنه قد ��صتطاع تعوي�ص عدم �متالكه لطائر�ت �أو 

�صافة  دبابات �أو �صفن حربية، برت�صانة بدت هائلة من �ل�صو�ريخ �لق�صرية �ملدى من كاتيو�صا، باالإ

�إىل �حتياطي معقول من �أنو�ع خمتلفة من �صـــو�ريخ “زلز�ل” �أغلبها متو�صـــط �ملدى. وقد مكنه هذ� 

�رش�ئيلي، و�صـــلت  �ل�صـــالح مـــن �لقدرة على �لرد، ونقـــل �حلرب �إىل م�صـــافات بعيدة د�خل �لعمق �الإ

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ
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�إىل “حيفـــا ومـــا بعد حيفا”. ومل تكن �لقدرة على �لرد با�صـــتخد�م �ل�صـــو�ريخ هـــي مفاجاأة حزب �هلل 

�لوحيدة، حيث متكن من �إعطاب و�حدة من �أحدث �لقطع �لبحرية وهو طّر�د من فئة �إيالت – �صاعر5 

.
7
)Sa’ar 5( مزود باأنظمة عالية �لتطور ومتفوقة

غـــري �أن �أهم ما ك�صـــفت عنه �حلرب هـــو �إثباتمُ حزب �هلل تفـــّوَق مقاتليه يف كافـــة �لعمليات �لقتالية 

�مليد�نيـــة �لتـــي جـــرت فيهـــا �ال�صـــتباكات وجهـــا لوجـــه، و�إجادتهـــم �لتامة لفنـــون وتكتيـــكات حرب 

�لع�صـــابات. وعلـــى �أي حال، وب�رشف �لنظر عـــن �أي �دعاء�ت بالن�رش من هذ� �لطـــرف �أو ذ�ك، فقد 

�رش�ئيلي مبئات �ل�صـــو�ريخ يومياً حتى �للحظة  كان حـــزب �هلل ما يـــز�ل قادر�ً على �رشب �لعمـــق �الإ

خـــرية للحـــرب، ممـــا مثّل �أكب دليـــل علـــى �أن “�إ�رش�ئيل” مل تتمكن مـــن حتقيق �أهـــم �أهد�فها وهو  �الأ

تدمري بنيته �لع�صكرية.

قليمية:  دارة ال�شيا�شية وتطور املواقف الدولية والإ 2. الإ

اأ. تطور املوقف الدويل: 

دو�ر �ملتفق عليها مع “�إ�رش�ئيل”، و�لتي �صـــبقت  تولت �لواليات �ملتحدة، يف �إطار عملية توزيع �الأ

زمة على �ل�صعيد �لدبلوما�صي من خالل �لعمل على: �صارة �إليها، �إد�رة �الأ �الإ

من، ومنـــح “�إ�رش�ئيل” كل مـــا حتتاجه من وقت  عرقلـــة �أي حماولـــة لطلـــب �نعقاد جمل�ـــص �الأ  .1

جناز �أهد�فها �لع�صكرية قبل �أي مناق�صة لوقف �إطالق �لنار. الإ

من، حني ت�صبح �لظروف مهياأة النعقاده، �صيلبي كل  �لتاأكد من �أن �أي قر�ر يتخذه جمل�ص �الأ  .2

مريكية. �رش�ئيلية و�الأ �ل�رشوط �الإ

ول مل تكن هناك عقبات دبلوما�صـــية كبرية حتول دون متكني �لواليات  وفيمـــا يتعلق بالهدف �الأ

وروبية �لرئي�صية تبدو متعاونة، خ�صو�صاً بعد �لتغري �لذي طر�أ على  �ملتحدة من حتقيقه. فالدول �الأ

�حلكومة يف �أملانيا بعد و�صـــول �مل�صت�صـــارة �أجنيال مـــريكل Angela Merkel �إىل �ل�صـــلطة و�لتقارب 

�لذي مت مع فرن�صـــا ل�صياغة �صيا�صة �أمريكية فرن�صـــية م�صرتكة جتاه لبنان. ورغم �صعور �لواليات 

�ملتحـــدة ببع�ص �لقلق عقب �صـــقوط حكومة بريل�صـــكوين Silvio Berlusconi يف �إيطاليـــا، �إال �أن هذ� 

�لتغيري كان حمدود �لتاأثري ومل يكن بو�صـــعه �أن يطلق تيار�ً �أوروبياً مناه�صـــاً للحرب. وهكذ� �أ�صبح 

وروبي �لقائم فعالً. بقي على  مريكـــي - �الأ من يف ظل �لتو�فق �الأ من �ل�صـــهل عرقلـــة �نعقاد جمل�ص �الأ

مريكيـــة، و�لتي يبدو �أنها  د�رة �الأ مريكيـــة توفـــري غطاء عربي للحرب وهو �أمـــر مل َيفمُْت �الإ د�رة �الأ �الإ

كانت تعد �لعدة له منذ فرتٍة، كما �صن�صري الحقاً. ويف هذ� �ل�صياق كان من �لطبيعي �أن تبدو �لواليات 

زمة لتحقيق  �ملتحـــدة و�ثقة متاماً من قدرة �آليتها �لدبلوما�صـــية على �لتعامل بفاعليـــة مع تطور�ت �الأ

هد�ف �ملرجوة.  �الأ

2006
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�لعام  مني  �الأ �هلل،  ن�رش  ح�صن  �ل�صيد 

�جلنود  من  �ثنني  �أ�رش  يعلن  �هلل  حلزب 

ويطالب   ،2006/7/12 يف  �رش�ئيليني  �الإ

“�إ�رش�ئيل”.  مع  �رشى  لالأ تبادل  بعملية 

�رش�ئيلية  �الإ �حلرب  فتيل  �أ�صعلت  �لعملية 

على حزب �هلل ولبنان. )� ف ب(

�إ�صـــــر�ئيـليــون  �أطـفــــــال 

علـــى  ر�صـــائل  يكتبـــون 

�صـــتطلقها  �لتي  �لقذ�ئف 

�رش�ئيليـــة  �الإ �ملدفعيـــة 

حـــزب  علـــى  حربهـــا  يف 

�ل�صـــورة  ولبنـــان.  �هلل 

�لتقطت يف 2006/7/17. 

قتـــل يف هذه �حلرب نحو 

دون  لبنـــاين  طفـــل   400
12 عاماً. )� ف ب(

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ
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لبنان،  وجنوبي  لبريوت  �جلنوبية  لل�صاحية  و�ملتو��صل  �لعنيف  �رش�ئيلي  �الإ �جلوي  �لق�صف  �أحدث 

دمار�ً و��صعاً. �ل�صورة تمُظهر بع�ص �آثار �لدمار يف �ل�صاحية �جلنوبية لبريوت.

ق�صف حزبمُ �هلل “�إ�رش�ئيل” خالل حرب متوز 2006، باأكرث من 3,200 �صاروخ كاتيو�صا وغريها. 

�ل�صورة للدمار �لذي �أحدثه �أحد �ل�صو�ريخ يف حمطة للقطار�ت يف حيفا يف 2006/7/16. )� ف ب(
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كانت قمة جمموعة �لدول �لثمان G8 �لتي �نعقدت يف مدينة �صـــان بطر�صـــبج يوم 2006/7/16 

مريكية خالل هذه �لقمة  زمة نف�صـــها عليه. وجنحت �لدبلوما�صـــية �الأ هي �أول منتدى دويل تفر�ص �الأ

يف �أن تلقي مب�صوؤولية �حلرب بالكامل “على حزب �هلل وعلى حلفائه يف �صورية و�إير�ن”، و�عتبتهم 

، ورف�صت كل �لند�ء�ت �لتي وجهت �إليها لقيادة جهد 
و�صط”8 “�أ�صا�ص عدم �ال�صتقر�ر يف �ل�رشق �الأ

دبلوما�صـــي ي�صـــتهدف وقف �لقتال، موؤكدة على �أن وقف �إطالق �لنار ال يجب �أن يتم �إال حني ت�صبح 

�لظروف مو�تية، وت�صمن عدم �لعودة �إىل �لو�صع �ل�صابق غري �مل�صتقر.

مريكية يف حتقيق كامـــل �أهد�فها توقف على �رشطني �أ�صا�صـــيني:  غـــري �أن جنـــاح �لدبلوما�صـــية �الأ

ول: جنـــاح “�إ�رش�ئيل” خـــالل فرتة زمنية معقولة يف تدمري �لبنية �لع�صـــكرية حلـــزب �هلل. �لثاين:  �الأ

�نقالب �ل�صعب �للبناين على حزب �هلل، وحتميله م�صوؤولية �حلرب وما حدث فيها من دمار، وبالتايل 

عزل قدرته على �لتاأثري �صيا�صـــياً. وقد ف�صـــلت “�إ�رش�ئيل” يف توفري �ملقومات �لالزمة لتحقق �أي من 

ول: �ل�صـــمود �لبطويل حلزب �هلل، و�لثاين: تالحم  �ل�رشطني، وذلك ل�صـــببني رئي�صـــيني مرت�بطني؛ �الأ

قطاعات و��صعة من �ل�صعب �للبناين و��صطفافه ور�ء �ملقاومة، �إما �إياناً و�قتناعاً بها �أو بتاأثري ردود 

�لفعل �ل�صـــلبية �لتي ترتبت على �ل�صـــورة �لوح�صـــية �لتي ظهرت بها “�إ�رش�ئيل”، وقيامها بارتكاب 

جمازر ب�صعة �صد �ملدنيني. 

كانـــت �لواليات �ملتحدة قـــد قدرت يف �لبد�ية �أن “�إ�رش�ئيل” حتتاج �إىل حـــو�يل ع�رشة �أيام لتحقيق 

ر�ص ي�صمح بال�رشوع يف تنفيذ خطة من �صبع مر�حل، حمورها ت�صكيل  �إجناز ع�صكري كبري على �الأ

�صلحة، وذلك على �لنحو �لتايل: قو�ت دولية �أطل�صية كبرية وجمهزة باأحدث �الأ

�رش�ئيلي من حتجيم �لقوة �لع�صكرية حلزب �هلل، حتت ق�صوة �رشباته  ما �إن يفرغ �جلي�ص �الإ  .1

�جلوية و�لبية، وينجح يف �إبعاد عنا�رشه مل�صـــافة ترت�وح بني خم�صـــة وع�رشة كيلومرت�ت، 

وىل من قو�ت دولية  �رش�ئيلية حتى يتم �ل�رشوع فور�ً يف �إر�صال �لدفعة �الأ بعيد�ً عن �حلدود �الإ

مني، ويتم  �أطل�صية �إىل �ل�صو�حل �للبنانية، ويف مطار بريوت متهيد�ً لالنت�صار يف هذ� �حلز�م �الأ

�إعالن وقف �إطالق �لنار عقب و�صولهم.

تبـــد�أ قو�ت مـــن �جلي�ص �للبنـــاين يف �النت�صـــار �إىل جانب �لقو�ت �لدولية مبا ي�صـــمح بتو�صـــعة   .2

مني �صماالً حتى نهر �لليطاين. �حلز�م �الأ

يجري ��صتكمال و�صول �لقو�ت �لدولية �إىل �أن ي�صل عددها �إىل 30 �ألفاً خالل �أ�صبوع �أو ع�رشة   .3

�أيام.

يتم �إبعاد مقاتلي حزب �هلل بعد �إنهاكهم �إىل و�صـــط �لبقاع، �أي �إىل عمق �أكرث من 100 كيلومرٍت،   .4

ومتنح �لقو�ت �لدولية كافة �لت�صهيالت �لع�صكرية �لتي متكنها من �لقيام مبهامها.

من طلباً عاجالً �إىل جمل�ص �لوزر�ء �للبناين يدعوه لتطبيق �لقر�ر 1559 وعقد  يوجه جمل�ص �الأ  .5

قر�ر خطة لنزع �صـــالح �مليلي�صـــيات �للبنانيـــة وغري �للبنانيـــة حتت �إ�رش�ف  جل�صـــة عاجلـــة الإ

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ



126

طل�صية - �لدولية، و�إبعاد قادة �ملنظمات �لفل�صطينية  م�صـــرتك من �جلي�ص �للبناين و�لقو�ت �الأ

�إىل خارج �حلدود.

مم  تبد�أ �إجر�ء�ت تر�صـــيم كامل حدود لبنان، مبا يف ذلك منطقة مز�رع �صـــبعا، حتت �إ�رش�ف �الأ  .6

�ملتحدة و�لقو�ت �لدولية، ومب�صاركة جلان لبنانية و�صورية، ويف حالة رف�ص دم�صق �مل�صاركة 

مم �ملتحدة. يتم �لرت�صيم باالتفاق بني لبنان و�الأ

�صـــلحة و�ملعد�ت  يتـــم �ل�ـــرشوع يف �إعـــادة �إعمار لبنان و��صـــتكمال �إمـــد�د �جلي�ـــص �للبناين باالأ  .7

�ملتطـــورة ليكـــون قادر�ً بعد فرتة على �حللول حمل ع�رشة �آالف جندي دويل يجري �صـــحبهم 

.
9ً
من �أ�صل �لثالثني �ألفا

وحـــني �نعقـــد موؤمتر روما، و�لـــذي كان يفرت�ص �أن ي�صـــكل منب�ً لدعم �حلكومـــة �للبنانية، يبدو 

�أن �لواليـــات �ملتحـــدة فوجئت مب�رشوع �لنقاط �ل�صـــبع �لذي طرحه فوؤ�د �ل�صـــنيورة رئي�ص �حلكومة 

دنى للوفاق �للبناين، كما عك�صـــه �إجماع �لتيار�ت �مل�صـــاركة يف �حلكومة  �للبنانية، و�لذي مثل �حلد �الأ

ومنها حزب �هلل!. لذلك مل يكن �أمام �لواليات �ملتحدة �صوى �لت�صويف و�لعمل على منح “�إ�رش�ئيل” 

�ملزيــــد من �لوقت لعلها تتمكن من ح�صــــم �ملوقف �لع�صــــكري، �لذي يكنها مــــن فر�ص �رشوط وقف 

من ر�حت  ن قــــدرة �لواليات �ملتحدة على تعطيل م�صــــاور�ت جمل�ــــص �الأ �إطــــالق �لنــــار يف �لنهاية. والأ

�رش�ئيلي عن ح�صم حرب طالت �أكرث مما كان مقدر�ً، جلاأت �إىل �لتن�صيق مع  ت�صيق مع تنامي �لعجز �الإ

من �أ�صا�صه ت�صكيل قوة دولية تت�رشف مبوجب  فرن�صا لطرح م�رشوع قر�ر م�صرتك على جمل�ص �الأ

�لف�صل �ل�صابع من �مليثاق، وتمُزود بال�صالحيات �لالزمة لتمكني �جلي�ص �للبناين من �ل�صيطرة على 

من �ل�صــــابقة، مبا فيها �لقر�ر 1559، وبالتايل  �جلنوب حتى نهر �لليطاين، وتنفيذ قر�ر�ت جمل�ص �الأ

نزع �صــــالح حــــزب �هلل بالقوة �مل�صــــلحة، وهو ما رف�صــــه حــــزب �هلل بالطبع. وهكذ� ��صــــتمرت حرب 

مريكية، �إىل �أن �أمكن  33 يوماً، مل تنقطع خاللها �ل�صغوط �لدبلوما�صية �الأ “�إ�رش�ئيل” �ل�رش�صة ملدة 
من رقم 1701 �لذي ال ي�صري �إىل �لف�صل �ل�صابع من �مليثاق. �لتو�صل �إىل قر�ر جمل�ص �الأ

ب. تطور املوقف العربي: 

حد�ث يف �ملنطقة �إىل وجود حتركات �صــــابقة على �ندالع �حلرب،  ت�صــــري �ملتابعة �لدقيقة لتطور �الأ

��صــــتهدفت ت�صــــوير �إيــــر�ن باعتبارها �خلطر �لرئي�ص علــــى �أمن �ملنطقة، بد�أت ب�صــــدور ت�رشيحات 

ردن حــــذر فيها من هالل �صــــيعي تقوده �إيــــر�ن، تبعتها ت�رشيحات �صــــدرت عن وزير  عــــن ملــــك �الأ

مريكيــــة �لتي حولت �إير�ن �إىل دولــــة �إقليمية عظمى  �خلارجية �ل�صــــعودي تنتقد �أخطاء �ل�صيا�صــــة �الأ

ير�ن. ومل يكن  يف �ملنطقة، و�نتهت بت�رشيحات للرئي�ص �مل�رشي �تهم فيها �صــــيعة �لعر�ق بالوالء الإ

من قبيل �ل�صــــدفة �أن هذه �لدول �لثالث هي نف�صها �لتي بادرت يف بد�ية �حلرب بانتقاد عملية حزب 

�هلل وو�صــــفتها باأنها مغامرة غري حم�صــــوبة �أعطت لـ“�إ�رش�ئيل” ذريعة ل�صــــن �حلرب. وكان هذ� هو 

�ملوقف نف�صــــه �لــــذي تبنته دول عربية �أخرى مثل �لكويت و�لعر�ق ورئا�صــــة �ل�صــــلطة �لفل�صــــطينية 

)ممثلًة يف �أبي مازن(.

2006التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني
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غري �أن هذ� �ملوقف مل يعب عن جممل �ملوقف �لعربي، و�لذي �نق�صم �إىل ثالث جبهات. فاإىل جانب 

وىل �لنائحـــة باللوم على حزب �هلل ظهرت جبهة م�صـــادة، �صـــمت �صـــورية و�ليمن، تبنّت  �جلبهـــة �الأ

موقفـــاً نقي�صـــاً و�عتـــبت �أن عملية حـــزب �هلل تدخل يف �إطار �ملقاومة �مل�صـــلحة �مل�رشوعـــة �لتي تتفق 

مم �ملتحدة، وبينهما ظهرت جبهة ثالثة، �صـــمت ليبيا و�ل�صـــود�ن و�ملغـــرب، تبنّت موقفاً  وميثـــاق �الأ

و�صـــطاً يرى �أنه كان على حزب �هلل �أن ين�صـــق مع �حلكومة �للبنانية، حتى ال جتد نف�صها يف حرٍج مع 

�رش�ئيليني.  ْرماً باأ�رش �جلنديني �الإ �ملجتمع �لدويل، على �لرغم من �أنه مل يرتكب جمُ

وعندمـــا �جتمـــع �ملجل�ـــص �لـــوز�ري جلامعـــة �لـــدول �لعربيـــة يف دورتـــه �العتياديـــة بالقاهرة يف 

2006/7/15، حاول تبني �صـــيغة توفيقية ت�صـــكل حالً و�صـــطاً بني هذه �جلبهـــات �لثالث، لكن هذه 

�ل�صـــيغة جـــاءت يف نهايـــة �ملطـــاف �أقـــرب �إىل �ملوقـــف �لذي عـــبت عنه �جلبهـــة �مل�رشية �ل�صـــعودية 

ردنيـــة. وعلـــى �أي حال، فقد �صـــاعد �لتفاف �ل�صـــارع �للبناين حـــول م�رشوع �لنقاط �ل�صـــبع �لذي  �الأ

طرحته �حلكومة �للبنانية على توفري حد �أدنى من �لتما�صك يف �ملوقف �لعربي، على �لرغم من ف�صل 

�ملحاوالت �لر�مية �إىل عقد قمة عربية طارئة. و�صـــاعد �صـــمود �ملقاومة، من ناحية، و�صغط �ل�صارع 

�لعربـــي �مللتف حولها بال حتفظ، من ناحية �أخرى، علـــى عقد دورة طارئة لوزر�ء �خلارجية �لعرب 

يف بريوت يف 7 �آب/ �أغ�صط�ص خلت هذه �ملرة من �أي �نتقاد�ت للمقاومة، و�أمكن خاللها ت�صكيل جلنة 

من، ويبدو �أنها لعبت دور�ً يف  �صهام يف مد�والت جمل�ص �الأ ثالثية توجهت على �لفور �إىل نيويورك لالإ

.
�إدخال بع�ص �لتح�صينات على �ل�صياغة �لنهائية �لتي �نتهى �إليها �لقر�ر 101701

 

من رقـــم 1701 حم�صـــلًة لتفاعل  جـــاء قـــر�ر جمل�ـــص �الأ

طـــر�ف  لالأ و�ل�صيا�صـــية  �لع�صـــكرية  �لقـــوى  مو�زيـــن 

ن �حلرب مل تنته بن�رش ع�صكري �أو ميد�ين  �مل�صتبكة يف �ل�رش�ع على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش. والأ

خر.  حا�صـــم، فقـــد عجز �أي من طـــريف �حلرب �ملبا�رشين عن �إمـــالء �رشوطه بالكامل علـــى �لطرف �الآ

نَها من �حل�صول على  ومع ذلك فاإن �إلقاء �لواليات �ملتحدة بكل ثقلها �ل�صيا�صي ور�ء “�إ�رش�ئيل”، َمكَّ

مكا�صـــب �صيا�صية �أكب مما �صـــمحت به مو�زين �لقوى على �صاحة �لقتال. ولذلك جاء �لقر�ر غام�صاً 

ٌل كما يحلو له.  طر�ف بقر�ءته، كمُ وقابالً لتاأويالت �صتى، ت�صمح ملختلف �الأ

وىل قانونيـــة، و�لثانية �صيا�صـــية. فالقر�ءة  ويكـــن يف �لو�قـــع قر�ءة �لقـــر�ر 1701 بطريقتـــني: �الأ

�رش�ئيلي.  �لقانونية �ل�رشفة تف�صـــي �إىل نتيجة مفادها �أن �لقر�ر منحاز ب�صـــكل و��صـــح للموقف �الإ

مريكـــي، �لـــذي حـــاول �أن يعطـــي لـ“�إ�رش�ئيل” بالو�صـــائل  ويعك�ـــص هـــذ� �النحيـــاز ثقل �ل�صـــغط �الأ

�ل�صيا�صـــية ما عجزت هي عن �نتز�عه بقوة �ل�صـــالح يف ميد�ن �لقتال، �أما �لقر�ءة �ل�صيا�صـــية فتف�صي 

�إىل نتيجـــة مفادهـــا �أن مو�زين �لقوة �ل�صـــاملة على �أر�ص �لو�قع ال ت�صـــمح بالتطبيـــق �حلريف للقر�ر، 

مريكي له، و�أن عملية تطبيق �لقر�ر لن تكون �صـــهلة و�صـــتتوقف  �رش�ئيلي و�الأ وفقـــاً للتف�صـــريين �الإ

ثالثًا: النتائج والتداعيات

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ
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و�صاع باأن جولة من جوالت  و�صـــاع �ل�صيا�صـــية يف �ملنطقة ويف �لعامل. وتوحي هذه �الأ على تطور �الأ

�ل�رش�ع �لع�صكري بني “�إ�رش�ئيل” وحزب �هلل رمبا تكون قد �نتهت، لكن �حلرب بينهما مل تنته بعد، 

بل رمبا تكون �حلرب �حلقيقية، كما يقول روبرت ف�صك Robert Fisk، قد بد�أت بالفعل عقب وقف 

 .
11

�إطالق �لنار

يبدو �نحياز �لقر�ر 1701 لـ“�إ�رش�ئيل” من �ملنظور �لقانوين و��صحاً من �ل�صو�هد �لتالية:

فالقـــر�ر يلقي مب�صـــوؤولية �ندالع �حلرب ومـــا جنم عنها من �أ�رش�ر على حـــزب �هلل، دون �أي   .1

�إ�صـــارة �إىل جتـــاوز�ت �إ�رش�ئيليـــة فيها، و�لتي و�صـــلت �إىل حد �رتكاب جر�ئم حرب ال �صـــبهة 

فيها.

عمال �لعد�ئية، كما جرت �لعادة،  طالق �لنار و�إنهاء �الأ ومل يطالب بوقف كامل غري م�رشوط الإ  .2

وميّز بني �اللتز�مات �لو�قعة على عاتق حزب �هلل وبني تلك �لو�قعة على “�إ�رش�ئيل”.

ّدهم “جنـــود�ً خمتطفني”، حيـــث يمُطالب  �رش�ئيليـــني �لذيـــن َيعمُ �ـــرشى �الإ وميّـــز �لقـــر�ر بني �الأ  .3

ّدهم “�صـــجناء”، حيث  �ـــرشى �للبنانيني �لذيـــن َيعمُ باإطـــالق �رش�حهـــم دون �ـــرشوط، وبني �الأ

يكتفي بت�صجيع �جلهود �لر�مية �إىل “ت�صوية م�صاألتهم على وجه �ل�رشعة”.

طر�ف  مني �لعام باالت�صال باالأ وحتدث عن مز�رع �صبعا بطريقة غام�صة، ويف �إطار مطالبة �الأ  .4

مور، و�لتي كان من بينها “تر�صيم �حلدود  �لدولية �ملعنية لتقدمي مقرتحات تتعلق بعدد من �الأ

�لدوليـــة للبنـــان ال �صـــيما يف مناطق �حلدود �ملتنـــازع عليها �أو غري �ملوؤكدة، مبـــا يف ذلك منطقة 

مز�رع �صبعا”.

مل يطالـــب �لقر�ر بان�صـــحاب “�إ�رش�ئيـــل” �لفوري من جنـــوب لبنان، وربطه بانت�صـــار قو�ت   .5

.UNIFIL جلي�ص �للبناين وقو�ت �ليونيفيل�

مم  من”، ومنح قو�ت �الأ �أ�صار يف �إحدى فقر�ته �إىل “�أن �حلالة يف لبنان ت�صكل تهديد�ً لل�صلم و�الأ  .6

�صارة �رش�حة �إىل �لف�صل �ل�صابع من �مليثاق، وهو  �ملتحدة �صـــالحيات و��صـــعة ولكن دون �الإ

و�صـــاع �ل�صيا�صية يف لبنان  ما قد يف�رش على �أنه ي�صـــمل نزع �صـــالح حزب �هلل �إذ� �صـــمحت �الأ

م�صتقبالً، خ�صو�صاً و�أنه �أ�صار �رش�حة يف عدد من فقر�ته �إىل �لقر�ر 1559.

يف �صياق هذه �لقر�ءة �لقانونية، ت�صتطيع “�إ�رش�ئيل” �أن تدعي �أنها ح�صلت على �لكثري مما تريد. 

فر�ج �لفوري عـــن �جلنديني �ملختطفني وبوجود منطقـــة عازلة خالية من  فالقـــر�ر 1701 يطالـــب باالإ

مقاتلـــي حزب �هلل حتى جنوب �لليطاين، بل وال ي�صـــتبعد نزع �صـــالح �حلـــزب �إذ� ما تو�فرت �رشوط 

ر�ص، ال بد و�أن  �صيا�صـــية معينة. غري �أن قر�ءة �صيا�صـــية مبنيـــة على مو�زين �لقوى �لفعلية علـــى �الأ

تاأخذ يف �عتبارها عدد�ً من �حلقائق يف مقدمتها:

هد�ف �لتي دفعتها ل�صـــّن  ن “�إ�رش�ئيـــل” مل حتقق بنف�صـــها �أياً من �الأ �أن حـــزب �هلل مل يهـــزم الأ  .1

�حلرب.
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�صـــريين، ويحتفظ بكامل قوته �لع�صـــكرية رغم �نت�صـــار  مـــا ز�ل �حلزب يحتجز �جلنديني �الأ  .2

�جلي�ص �للبناين يف �جلنوب.

�ـــرشى �للبنانيني ق�صـــايا مطروحة ر�صـــمياً على جـــدول �أعمال  �أ�صـــبحت مـــز�رع �صـــبعا و�الأ  .3

�ملجتمـــع �لـــدويل. وبناًء علـــى هذه �حلقائق يكن �لقـــول �أنه ما مل تقرر “�إ�رش�ئيل” ��صـــتئناف 

مر �مل�صتبعد، فاإن �أي ت�صوية وفق مو�زين  عملياتها �لع�صكرية يف مرحلة الحقة، وهو لي�ص باالأ

�رشى �للبنانيني، و�إىل  �رش�ئيليني باالأ �رشى �الإ �لقوى �لر�هنة �صـــوف توؤدي حتماً �إىل مبادلة �الأ

عودة مز�رع �صبعا �إىل �ل�صيادة �للبنانية، وهما �ملطلبان �لرئي�صيان حلزب �هلل. �أما نزع �صالح 

حـــزب �هلل فمـــن �ملوؤكـــد �أنه ال يكن حتقيقـــه �إال يف نهاية عمليـــة تو�فق �صيا�صـــي لبناين طويلة 

ّكن �جلي�ـــص �للبناين من �لدفاع عن  �ملـــدى، تمُعيـــد بناء �لدولة �للبنانية على �أ�صـــ�ص جديدة، ومتمُ

�أر��صـــيه، وت�صمح بحل ق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني، دون م�صـــا�صٍ بال�صيادة �للبنانية، ويف 

�رش�ئيلي. �إطار ت�صويٍة �صاملٍة وعادلٍة لل�رش�ع �لعربي �الإ

مر �ملتوقع يف �لقريب �لعاجل على �أية حال، فقد �أ�صـــفرت �حلرب  و�إىل �أن يتـــم ذلـــك، وهو لي�ص باالأ

عن نتائج حمددة �صيكون لها تفاعالتها و�نعكا�صاتها �لهامة حملياً و�إقليمياً وعاملياً.

1. حملياً:

�رسائيلية:  اأ. على ال�شاحة الإ

تكبدت “�إ�رش�ئيل” خ�صائر مادية ومعنوية كبرية يف هذه �حلرب قد تكون لها �نعكا�صات خطرية 

على م�صـــتقبل �لدولة و�ملجتمع معاً. وال تتو�فر يف �لوقت �لر�هن تقدير�ت كاملة ونهائية حلجم هذه 

رقام حولها. فبينما  �خل�صـــائر، خ�صو�صـــاً فيما يتعلق منها باخل�صـــائر �لب�رشية و�لتي تت�صـــارب �الأ

رو�ح ي�صل �إىل ما يقارب 400 قتيل، معظمهم  ت�صري بع�ص �مل�صادر �لعربية �إىل �أن عدد �خل�صائر يف �الأ

من �جلنود، ت�صري م�صادر �إ�رش�ئيلية �إىل �أن هذ� �لعدد مل يتجاوز 83 جندياً و�صابطاً و39 م�صتوطناً 

�رش�ئيلية ذ�تها �إىل �أن عدد �جلرحى و�صـــل �إىل 1,187. و�أن حو�يل 20  ومدنياً. كما ت�صـــري �مل�صـــادر �الإ

�ألفاً �آخرين �أ�صـــيبو� باأمر��ص نف�صـــية ��صـــتدعت �لتدخل و�مل�صـــاعدة، و�أن ت�صـــعة من �أ�صل 39 قتلو� 

ر��صي �ملحتلة عام 1948 �لذين يعانون من غياب  جر�ء ق�صف �لكاتيو�صا، هم من �لفل�صطينيني يف �الأ

�ملالجئ. �أما فيما يتعلق باخل�صائر �ملادية فت�صري �مل�صادر ذ�تها �إىل �صقوط 3,204 �صاروخ من طر�ز 

كاتيو�صا ت�صببت باأ�رش�ر متفاوتة لـ 11 �ألف منزل و50 من�صاأة �صناعية و550 حمالً جتارياً و1,200 

�صـــيارة، بينما ت�صـــري م�صـــادر �أخرى �إىل �أن عدد �ملباين �لتي ت�رشرت جر�ء �لق�صـــف �ل�صـــاروخي 

. و�أعلن حزب �هلل �أي�صـــاً �أنه متكـــن من تدمري 120 
12

حلـــزب �هلل �للبنـــاين يقـــدر بحو�يل 16 �ألـــف مبنى

دبابة متطورة من طر�ز مريكافا و 30 مدرعة وبارجتني �ثنتني من طر�ز �صاعر 5 وزورق حربي �إىل 

.
13

جانب تدمري ثالث مروحيات �آبات�صي �أمريكية �ل�صنع ف�صالً عن مروحيتني متطورتني

وعلــــى �صــــعيد �خل�صــــائر �القت�صــــادية، بلغــــت تكلفة �حلــــرب حو�يل 23 مليار �صــــيكل )نحو خم�صــــة 

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ
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مليــــار�ت و227 مليــــون دوالر( منها: �صــــبعة مليار�ت �صــــيكل )نحو مليــــار و591 مليــــون دوالر( تكلفة 

�رش�ر �ملبا�رشة  منية، وخم�صــــة مليار�ت �صــــيكل )نحو مليار و136 مليــــون دوالر( تكلفة �الأ جهزة �الأ �الأ

�رش�ئيلي، وت�صعة مليار�ت �صيكل )نحو  وغري �ملبا�رشة للمناطق �لتي �أ�صــــيبت جر�ء ق�صف �ل�صــــمال �الإ

 .
14

مليارين و45 مليون دوالر( خ�صائر مرتتبة على �نخفا�ص �لدخل �لقومي ب�صبب �حلرب، ... �لخ

منية و�ال�صرت�تيجية �لبعيدة �ملدى.  غري �أن هذه �خل�صائر كلها تهون �إذ� ما قورنت بالتد�عيات �الأ

ول مرة جتد “�إ�رش�ئيل” نف�صـــها، وهي �لتي تعودت على �حلروب �خلاطفة �لقادرة على ح�صمها  فالأ

يف ب�صـــعة �أيام، م�صـــطرة لال�صـــتمر�ر يف حرب طويلة على هـــذ� �لنحو )33 يوماً(، ومع ��صـــتمر�رها 

ول مرة ينجح �خل�صـــم يف نقل �ملعركة  هد�ف �لتي حددتها لنف�صـــها يف �لبد�ية، والأ تتقل�ص وتتاآكل �الأ

�إىل �أر��صـــيها هي، ويجب �أكرث من مليون �صـــخ�ص من �صـــكانها للعي�ص يف رعب د�خـــل �ملالجئ �أياماً 

ول  طويلـــة، وهـــي �لتي تعودت علـــى نقل �ملعركة د�ئمـــاً ويف جميع �لظروف �إىل خارج �أر��صـــيها، والأ

�رش�ئيلي جي�صـــه، �لذي كان يف نظره �أ�صطورة ال تقهر، يف حالة تخبط و�رتباك،  مرة يرى �ل�صـــعب �الإ

ذالل بعد �أن �صـــاهد وحد�ت �لنخبة فيه تنهار �أمام مقاتلي حزب �هلل. ومن  هانة و�الإ و�َصـــَل �إىل حد �الإ

�صاأن ما جرى على هذ� �ل�صعيد �أن يرتك �آثار�ً نف�صية و��صرت�تيجية رمبا توؤثر على روؤية “�إ�رش�ئيل” 

خريـــن علـــى �ملـــدى �لطويل، وت�صـــعف ثقتها �لز�ئـــدة عن �حلد بنف�صـــها وبقدر�تهـــا. �أما  لذ�تهـــا ولالآ

ّب  على �ملدى �لق�صـــري فقد بد�أت �لتد�عيات تغذي تفاعالت و�رش�عات �صيا�صـــية د�خلية، �صوف ت�صمُ

رجح، وهو ما من �صـــاأنه تعقيد فر�ص �لتو�صل �إىل ت�صوية �صاملة  �رش�ئيلي على �الأ ل�صـــالح �ليمني �الإ

�رش�ئيلي، وو�صـــع �ملزيد من �لعر�قيل يف طريقها، مما قد يوؤ�صـــ�ص حلرب جديدة  لل�رش�ع �لعربي �الإ

لي�ص �صد حزب �هلل �أو لبنان هذه �ملرة، و�إمنا �صد �صورية ورمبا �إير�ن �أي�صاً.

مـــر علينا �أن نحذر من �ملبالغـــة يف تقدير �لنتائج �ملرتتبة على هـــذه �حلرب، تهويناً �أو  و�أيـــاً كان �الأ

تهويـــاًل. ف�صـــوف تتمكـــن “�إ�رش�ئيل” من ��صـــتيعاب وتعوي�ص خ�صـــائرها �القت�صـــادية ب�رشعة من 

حو�ل ودون  خالل م�صـــاعد�ت خارجية تبدو د�ئماً متوفرة وجاهزة حتت طلبها يف كل �لظروف و�الأ

�صـــعوبات كبرية. غري �أن ما يتعني علينا �أن نتذكره هنا �أن “�إ�رش�ئيل” دولة تقوم على �ملوؤ�ص�صـــات، 

قل،  وجمتمعها مفتوح مبا يكفي ل�صمان م�صاركة �صيا�صية فعالة من جانب �ملو�طنني �ليهود على �الأ

خطاء، و�أن يعاقب �ملت�صبب  ومن ثم فبو�صعه د�ئماً �أن يبحث ويتق�صى وي�صل �إىل �أ�صباب وجذور �الأ

فيها وي�صتفيد من درو�صها �ل�صحيحة. 

ب. على ال�شاحة اللبنانية: 

�رش�ئيلي على لبنان �أ�صـــفر عن ��صت�صهاد حو�يل 1,400  ت�صـــري �مل�صـــادر �ملتاحة �إىل �أن �لعدو�ن �الإ

من، و�أن حـــزب �هلل فقد نحو 250 من  �صـــخ�ص منهـــم  1,084 مدنياً و40 عن�ـــرش�ً يف �جلي�ص وقوى �الأ

مقاتليه، وحركة �أمل 17 من نا�صـــطيها، كما فقدت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني - �لقيادة �لعامة 

مم �ملتحدة  عن�رش�ً من نا�صـــطيها. كما ت�صـــري هذه �مل�صادر �إىل م�رشع �أربعة من �ملر�قبني �لتابعني لالأ
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يف ق�صف جوي على مركزهم يف جنوب لبنان، وعن�رش يف قوة �لطو�رئ �لدولية �ملوؤقتة يف لبنان. �أما 

قل. فيما يتعلق باجلرحى فقد و�صل عددهم �إىل 3,700 �صخ�صاً على �الأ

�رش�ئيلي �آثـــار�ً �جتماعية ونف�صـــية مدمرة ب�صـــبب نـــزوح �أكرث من  وقـــد ترتـــب علـــى �لعـــدو�ن �الإ

�صخ�صـــاً يف لبنان، بينهم 220 �ألفاً غادرو� لبنان. وي�صـــمل هذ� �لرقم نحو 100 �ألف �أجنبي   973,334

�أو لبناين يحملون جن�صـــيات �أخرى. وقدرت بع�ص �مل�صـــادر �إجمايل �خل�صـــائر �ملادية يف لبنان ب�صتّة 

مليون دوالر منها 958  عمـــار بثالثة مليار�ت و612  مناء و�الإ مليـــار�ت دوالر بينما قّدرها جمل�ص �الإ

مليون دوالر خ�صائر يف �لبنية �لتحتية؛ حيث دمرت �أو حلقت �أ�رش�ر جزئيٍة بحو�يل 30 من�صاأة حيوية 

�صملت: مطار بريوت ومو�نئ وخز�نات مياه �صخمة وحمطات لتوليد �لطاقة �لكهربائية، �إ�صافة �إىل 

630 كيلومرت�ً من �لطرق، و32 حمطة وقود، و145 ج�رش�ً رئي�صـــياً وفرعياً، و�صـــبعة �آالف م�صـــكن، 

وت�صعة �آالف م�صنع وحمل جتاري ومزرعة و�صوق. كما �أ�صيبت حمطات �إر�صال تلفزيوين و�إذ�عي 

وهو�ئيات للهاتف �خللوي، و�أماكن عبادة، ومقار تابعة حلزب �هلل ومكاتب ومنازل كو�در يف �حلزب 

وقو�عـــد ومعـــد�ت ع�صـــكرية. ومن �ملعـــروف �أن ع�رش�ت �ملدن و�لقرى �للبنانية تعر�صـــت للق�صـــف 

�ملدمـــر منها: �صـــور وبنت جبيل و�خليام و�لنبطية وقانا و�صـــيد� يف �جلنوب، و�ل�صـــاحية �جلنوبية 

لبريوت و�مل�صـــنع و�صـــهل �لبقاع وبعلبك وحميطها و�صهل عكار يف �صمال لبنان. وقد ت�صبب ق�صف 

حمطـــة �جليـــة لتوليد �لطاقة �لكهربائية ببقعة من �لنفط �متـــدت على طول �أكرث من 140 كيلومرت�ً من 

 .
15

�ل�صو�طئ �للبنانية و�صوالً �إىل �ل�صو�طئ �ل�صورية

غـــري �أن هذه �خل�صـــائر �ملاديـــة للحرب تهون �إىل جانب مـــا قد يرتتب عليها من تاأثري�ت �صيا�صـــية 

تتعلـــق مب�صـــتقبل �لدولة و�ملجتمع يف لبنان. ومـــن �ملعروف �أن �حلرب كانت قد �ندلعت، كما �صـــبقت 

�صـــارة، يف ظل �نق�صام و��صح على �ل�صـــاحة �للبنانية، و�أن هذ� �النق�صام كان قد حتول بعد �غتيال  �الإ

رفيق �حلريري �إىل ��صـــتقطاب حاد بني فريقني �أحدهما متثله قوى ما ي�صـــمى بالر�بع ع�رش من �آذ�ر، 

خر متثله قوى ما ي�صـــمى بالثامن من �آذ�ر، �لتي ت�صـــكل  غلبيـــة �لنيابية �حلاليـــة، و�الآ �لتي ت�صـــكل �الأ

�ملعار�صـــة. وعلـــى �لرغـــم من �أن حدة �ال�صـــتقطاب كانـــت قد خفت عقـــب �رشوع �لفريقـــني يف حو�ر 

وطنـــي حول �لق�صـــايا �خلالفية، �إال �أن هذ� �حلو�ر كان قد جتمـــد قبل �ندالع �حلرب. وال جد�ل يف �أن 

�صمود �ملقاومة ومتا�صكها �صاعد على �لتفاف ف�صائل �ل�صعب �للبناين، وك�صف عن متا�صك ووحدة 

�رش�ئيلي، وما ترتب عليه من نزوح  جمتمعه �ملدين يف مو�جهة �لدمار �لو��صع �لذي �أحدثه �لق�صف �الإ

الف من �صـــكان �ملناطق �ملت�رشرة، خا�صـــة من �جلنوب. وقد �أدى حر�ص �جلميع  وت�رشيد مئات �الآ

على �لوحدة خالل �حلرب �إىل طم�ص �أو جتميد �لعديد من مظاهر �خلالف بني �لفريقني. 

زمة بني �لفريقني عقب �حلرب كان �أمر�ً متوقعاً، خ�صو�صاً و�أن بو�درها كانت  غري �أن �نفجار �الأ

غلبية باإلقاء  قد ظهرت بالفعل، حتى من قبل �أن ت�صـــع �حلرب �أوز�رها، حني �رشعت بع�ص رموز �الأ

�للـــوم علـــى حزب �هلل وحتميله م�صـــوؤولية ما حدث للبنان مـــن دمار. فلم تكن �حلرب قـــد �نتهت بعدمُ 

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ
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حنَي �رشَح �صـــمري جعجع قائالً: “مل يكن جائز�ً �أن يرهن فريق لبناين م�صـــري كل �ل�صـــعب �للبناين 

بقـــر�ر منه” قبل �أن ي�صـــيف قائـــاًل: “�إذ� �أردت تخطي ما ح�صـــل، مع �لتاأكيد �أنه خطـــري جد�ً، فاإن ما 

يجب �لقيام به عاجالً هو �أن ي�صـــبح �لقر�ر يف هذه �للحظة يف جمل�ص �لوزر�ء... وعند ذلك ي�صـــتطيع 

. �أما وليد جنبالط فقد �نتقد �رش�حة عملية خطف 
لبنان حتمل م�صـــوؤولياته حيال كل ما يح�صـــل”16

ير�ين و�إن�صـــاء �ملحكمة �لدولية  �رش�ئيليـــني، وربط توقيتها مبو�صـــوع �مللف �لنووي �الإ �جلنديـــني �الإ

ردين قبل �أن  �خلا�صـــة بالتحقيق يف �غتيـــال �حلريري، و�أكد تاأييده للموقف �ل�صـــعودي �مل�ـــرشي �الأ

ي�صـــيف قائالً: “�إننا نريد وقف �إطالق �لنار ولكن لي�ص باأي �رشط، نتحمل، ن�صـــمد ولكن ب�رشط �أن 

تكون �لدولة هي �مل�صوؤولة عن قر�ر �ل�صلم و�حلرب وعن قر�ر حماية لبنان بدء�ً من �جلنوب”. و�أ�صار 

جنبـــالط �إىل �لكلمة �لتي وجهها �ل�صـــيد ح�صـــن ن�رش �هلل، وقـــال: “�إنه بعيد�ً عن �خلالف �ل�صيا�صـــي، 

فاإن ن�رش �هلل ال ي�صـــتطيع �أن يقول: �صـــاء �ل�صـــعب �للبناين �أو �أبى، �إنه ال ي�صتطيع �أن ي�صتفرد يف قر�ر 

. ورغم 
�حلرب و�ل�صلم، ويقول لنا كدولة وك�صعب: �أنا موجود و�أنتم عليكم �أن تتحملو� ماذ� �أفعل”17

حد �إلغاء  تاأكيد �صعد �حلريري على “�أن �للبنانيني وحزب �هلل يف �صفينة و�حدة �ليوم، و�أنه ال يكن الأ

حـــزب يثل جزء�ً كبري�ً من �ل�صـــعب �للبناين �أو حتميله م�صـــوؤولية ما جرى”، �إال �أنه �أ�صـــاف يف ذ�ت 

خري، فهل كان  ول و�الأ �لت�رشيح قائالً: “�إن �إ�رش�ئيل كانت تبحث عن ذريعة ل�رشب لبنان، عدوه �الأ

 .
من �ملنطقي �إعطاوؤها هذه �لذريعة”18

نظـــار هنـــا �أن �صـــحيفة �إيطالية كانـــت قد نقلت عـــن رئي�ـــص �حلكومة �للبنانيـــة فوؤ�د  مـــا يلفـــت �الأ

�ل�صـــنيورة قولـــه �إن حـــزب �هلل “�أ�صـــبح دولة �صـــمن �لدولـــة ويجب نزع �صـــالحه”. غـــري �أن �ملكتب 

عالمي لل�صـــنيورة �أ�صـــدر يف �أثناء �حلرب ت�رشيحاً �أ�صـــار فيه �إىل عدم دقة �لكالم �ملن�صوب �إليه يف  �الإ

هـــذه �ل�صـــحيفة، و�أن ما قاله �ل�صـــنيورة هو �أن “�ملجتمـــع �لدويل مل يعط �حلكومة �للبنانية �لفر�صـــة 

ر��ـــصٍ لبنانية يف  �رش�ئيلي الأ ملعاجلة م�صـــكلة �صـــالح حـــزب �هلل، و�أن ��صـــتمر�ر وجـــود �الحتـــالل �الإ

مز�رع �صـــبعا هو �لذي �أ�صهم يف ��صتمر�ر وجود �صـــالح حزب �هلل، وعلى �ملجتمع �لدويل �أن ي�صاعدنا 

.
على �ن�صحاب �إ�رش�ئيل من مز�رع �صبعا، كي نتمكن من حل م�صاألة �صالح حزب �هلل”19

كانت تلك، وغريها، �إ�صار�ت مبكرة على �أن �لو�صع �لد�خلي �للبناين مر�صح لالنفجار بعد �نتهاء 

�حلـــرب، وهـــو ما حـــدث بالفعل، حـــني حاول كل فريـــق بعد ذلك توظيـــف ما حدث مل�صـــلحة �أجندته 

و�أولوياتـــه �ل�صيا�صـــية �خلا�صـــة. ففريق �ملعار�صـــة �مللتف حول �ملقاومة حاول ��صـــتثمار �صـــموده 

غلبية �مللتف حول حكومة �ل�صنيورة  و�نت�صاره لدعم مو�قعه وح�صته يف �ل�صلطة و�لرثوة، وفريق �الأ

حـــاول �الحتفاظ مبو�قعه و�إ�صـــعاف �ملعار�صـــة، بالرتكيـــز على �لدمار �لذي حلـــق بلبنان، وحتميل 

ْكن حلالة  حـــزب �هلل وحـــده م�صـــوؤوليته، و�تهامه بالعمل ل�صـــالح �أجندة خارجية. غري �أنه مـــا كان يمُ

و�صـــاع  �ال�صـــتقطاب �لد�خلي يف لبنان �أن ت�صـــل �إىل ما و�صـــلت �إليه على خلفية �حلرب، لو مل تكن �الأ

 .
20

قليمية و�لدولية ت�صمح مبثل هذ� �ال�صتقطاب وتمُغذِّيه �الإ
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2. اإقليمياً: 

و�صع.  قليمي �الأ يتعني �لتمييز بني تاأثري �حلرب على النظام العربي وبني تاأثريها على �لنظام �الإ

همية يكن ح�رشها  �رش�ئيلية على لبنان نتائج بالغة �الأ فعلى م�صتوى �لنظام �لعربي، كان للحرب �الإ

يف ثالث جمموعات: 

وىل: تتعلق بالفجوة القائمة بني النظامني الر�شمي وال�شعبي، فقد و�ّصعت �حلرب كثري�ً من  الأ

�لفجوة �لقائمة بني �لنظامني �لر�صـــمي و�ل�صـــعبي من قبل �ندالع �حلرب، و�أبرزت �لنظامني وكاأنهما 

يقفـــان علـــى طريف نقي�ـــص. وكانت جميـــع �حلكومات �لعربية، فيما عد� �صـــورية و�ليمن كما �صـــبقت 

َ �صـــعبياً باأنه مبثابة منح  �صـــارة، قـــد �ألقـــت باللوم �رش�حة �أو �صـــمناً على حزب �هلل، وهو مـــا فمُ�رشِّ �الإ

دمُماً يف م�رشوعه للق�صاء على �ملقاومة: �رش�ئيلي �لهمجي غطاًء و�صوء�ً �أخ�رش للم�صّي قمُ �لعدو�ن �الإ

�أما �ل�صـــعوب �لعربية فقد عّبت باأ�صـــكال خمتلفة عن دعمها غري �مل�ـــرشوط و�لتفافها حول �ملقاومة 

�للبنانيـــة، كمـــا عّبت عن ثقتها بال�صـــيد ح�صـــن ن�رش �هلل ور�أت فيـــه زعامة كاريزميـــة موؤهلة لقيادة 

ملهمـــة تفتقدهـــا منذ رحيل �لرئي�ص عبد �لنا�رش. ولذلك يكن �لقول �أن هذه �حلرب عّمقت �ل�صـــكوك 

نظمة، �لتي تعاين �أ�صـــاًل من  �لقائمة بني �ل�صـــعوب و�أنظمتها �حلاكمة، وك�صـــفت عمق �رتباط هذه �الأ

�أزمة يف �ل�رشعية، مبخططات و�صيا�صات �لقوى �خلارجية، خا�صة �لواليات �ملتحدة.

�رسائيلي، فقد عّمقت هذه  الثانية: تتعلق بانعكا�صات �حلرب على م�شتقبل ال�رساع العربي الإ

�حلـــرب لدى �ل�صـــعوب �لعربيـــة روؤيتها لـ “�إ�رش�ئيل” باعتبارها م�صـــدر �لتهديد و�خلطر �لرئي�صـــي 

على �لنظام �لعربي ككل، وز�دت من �صـــكوكها يف �إمكانية �لتو�صـــل �إىل ت�صوية �صلمية مع هذه �لدولة 

�لهمجية و�ن�صـــد�د �أفق هذه �لت�صوية متاماً، و�صاعفت من �إيانها باأن �ملقاومة �مل�صلحة هي �لو�صيلة 

�لوحيدة النتز�ع �حلقوق �لعربية. 

الثالثة: تتعلق بتاأثري هذه �حلرب على البعد الطائفي يف �لتفاعالت �لعربية �لر�هنة، فقد �أ�صقطت 

هذه �حلرب رهان بع�ص �لقوى �خلارجية، و�أي�صـــاً بع�ص �لقوى و�لتيار�ت �لد�خلية على �للعب على 

�صعاف �ملقاومة �للبنانية بالرتكيز على �ل�صفة �ل�صيعية حلزب �هلل. غري  �لنعر�ت �لطائفية كو�صيلة الإ

�أن �ل�صـــعوب �لعربية رف�صـــت �لتقاط هذ� �لطعم �مل�صموم، ومل تَر يف حزب �هلل �صوى طليعة للمقاومة 

�صد “�إ�رش�ئيل” ب�رشف �لنظر عن تكوينه �ل�صيعي. وكان الفتاً للنظر، يف هذ� �ل�صياق، رف�ص جماعة 

خو�ن �مل�صلمني يف م�رش فتاوى �أ�صدرها رجال دين �صعوديون حتّرم م�صاندة حزب �هلل �ل�صيعي  �الإ

�للبنـــاين يف حربـــه مع “�إ�رش�ئيـــل”، وحّذرت ممن “يحاولـــون �إحياء فتنة قدية وخالفات �صـــبق �أن 

مة وج�صـــدها، و�أجمـــع �لعقالء على جتاوزها”، كما رف�صـــت �التهامـــات �ملوجهة �إىل  �أنهكـــت عقل �الأ

 .
21

�ملقاومة �للبنانية باأنها تعمل حل�صاب �إير�ن

و�صع، فال جد�ل يف �أن هذه �حلرب �أدت �إىل تقوية موقف �إير�ن  قليمي �الأ �أما على �صعيد �لنظام �الإ

�رش�ئيلي  مريكي �الإ وعّمقت �أ�ص�ص �لتحالف بينها وبني �لدول و�لقوى �لعربية �ملناه�صة للم�رشوع �الأ

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ



يف �ملنطقة، ومنحت تركيا يف �لوقت نف�صـــه فر�صـــة �إ�صافية لتاأكيد ��صتقالل قر�رها يف جمال �ل�صيا�صة 

طل�صية. وروبية و�الأ �خلارجية، رغم �رتباطاتها �الأ

3. دولياً:

�رش�ئيليـــة على لبنـــان �أو �أّكدت من جديد علـــى عدة �أمور فيمـــا يتعلق بطبيعة   ك�صـــفت �حلـــرب �الإ

�لنظام �لدويل ومو�زين �لقوى �ل�صائدة فيه، منها: 

�رش�ئيلية �أقوى بكثري مما يت�صور �لبع�ص، و�أنها ت�صري يف �جتاهني،  مريكية �الإ �أن �لعالقات �الأ  .1

خر حل�صـــابه. ففي هذه �ملرة كانت  ولي�ص يف �جتاه و�حد، حيث بو�صـــع كل منهما �أن يوظف �الآ

“�إ�رش�ئيل” حتارب لي�ص من �أجل م�صـــاحلها فقط، و�إمنا �أي�صـــاً بالوكالة حل�صاب �لواليات 
�ملتحدة �لتي لعبت يف هذه �حلرب دور �ملحّر�ص و�ملتعهد �ل�صيا�صي و�لدبلوما�صي.

مم �ملتحدة، خ�صو�صاً يف �حلاالت �لتي  �أن �لواليات �ملتحدة قادرة على تعطيل عمل و�آليات �الأ  .2

مـــن، جمتمعة �أو متفرقة، ر�غبة يف  خرى د�ئمة �لع�صـــوية يف جمل�ص �الأ ال تكـــون فيها �لدول �الأ

زمة، و�أنه  مريكيـــة �أو �لعمل على عرقلة خططها، مثلما هـــو �حلال يف هذه �الأ ر�دة �الأ حتـــدي �الإ

مم �ملتحدة يف مثل هذه �حلاالت �أن تت�رشف على نحو يتعار�ص �رش�حًة �أو �صـــمناً  يكـــن لـــالأ

مع �ملبادئ و�لقو�عد �لعامة �ملن�صو�ص عليها يف ميثاقها.

�أن �لـــدور �لذي يكن �أن يلعبـــه �لر�أي �لعام �لعاملي �أو �ملنظمـــات �لدولية غري �حلكومية، حتى   .3

ن�صان، مثلما حدث يف هذه �ملرة، هو  يف �حلاالت �لتي حتدث فيها �نتهاكات ج�صـــيمة حلقوق �الإ

دور حمدود ومَكّمل بطبيعته، و�أنه ي�صعب �لتعويل عليه وحده لوقف �لعدو�ن.

�رش�ئيلية على حزب �هلل وعلى لبنان جمموعة من �لتفاعالت �نتهت �إىل  �أطلقت �حلرب �الإ

ر�ص ال ت�صـــمح بالتنفيذ �لفعلي  �صـــدور �لقر�ر 1701. لكن مو�زين �لقوة �لفعلية على �الأ

و�صـــاع �لد�خلية يف لبنان وحدها، و�إمنا ي�ص جممل مو�زين  و�لفـــوري لهذ� �لقر�ر، �لذي ال ي�ص �الأ

ن دو�فع و�أ�صباب �حلرب على لبنان تت�صل �ت�صاالً ع�صوياً ببقية �أزمات �ملنطقة،  �لقوة يف �ملنطقة. والأ

زمة �لفل�صـــطينية و�ل�رش�ع  مريكي للعر�ق و�أزمة �لبنامج �لنووي و�الأ وخا�صـــة �أزمة �الحتـــالل �الأ

و�صـــاع يف لبنان يف �ملرحلة  �رش�ئيلي ككل كما �أ�رشنا يف �ملقدمة، ف�صـــوف يتوقف تطور �الأ �لعربـــي �الإ

مريكية �للجـــوء �إليها للتعامل مع  د�رة �الأ �لقادمـــة �إىل حـــٍد كبرٍي على طبيعة �خليار�ت �لتي �صـــتقرر �الإ

زمات ككل، خ�صو�صـــاً بعد هزية �حلزب �جلمهـــوري يف �النتخابات �لتكميلية �لتي جرت يف  هذه �الأ

ت�رشيـــن �لثاين/ نوفمب 2006، و�صـــيطرة �أغلبيـــة ديوقر�طية على �لكوجنر�ص مبجل�صـــيه: �لنو�ب 

 James    و�ل�صـــيوخ. وكان تقريـــر جمموعة در��صـــة �لعر�ق �لتي �صـــكلت برئا�صـــة بيكر - هاملتـــون

يجابية، كان من �أهمها �لتو�صـــية  Baker-Lee Hamilton، قـــد �حتوى على عدد من �لتو�صـــيات �الإ

باالنفتـــاح على �صـــورية و�إيـــر�ن ولعب دور �أكـــرث ن�صـــاطاً وفاعليًة يف �إيجاد ت�صـــوية د�ئمـــة ونهائية 

خامتة 
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�رش�ئيلي. ومن �صـــاأن �لعمل مبوجب هذه �لتو�صـــيات وتنفيذها بح�صن نية، َفتَْح  لل�رش�ع �لعربي �الإ

و�صاع يف  مريكية، قد تمُف�صـــي �إىل ��صـــتقر�ر �الأ �لطريِق �أمام تغيري�ت مهمة يف �ل�صيا�صـــة �خلارجية �الأ

مريكية  د�رة �الأ زمة �للبنانية. غري �أن تغلب �العتبار�ت �اليديولوجية على تفكري �الإ �ملنطقة، ومنها �الأ

�حلاليـــة وعناد رئي�صـــها �حلـــايل ال يرتكان جماالً كبـــري�ً للتفاوؤل. لذلك نعتقد �أن �خليار �لع�صـــكري يف 

مريكيـــة �حلالية، رغم كل  د�رة �الأ قرب �إىل تفكـــري �الإ رجـــح و�الأ مو�جهـــة �إير�ن �صـــيظل هو �خليار �الأ

خماطره. و�إذ� �صـــح هذ� �ال�صتنتاج ف�صوف يمُلقي باآثاره �ل�صلبية على �ل�صاحة �للبنانية، و�صيزيد من 

ّهد حلرٍب جديدة.  حالة �ال�صتقطاب �لقائمة فيها حالياً، ورمبا يمُ

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ
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القضية الفلسطينية والعامل العريب

 ،2006 عام  يف  الفل�سطينية  الق�سية  من  العربي  املوقف  على  كبري  تطور  يطراأ  مل 

يف  عليه  كانت  كما  الفل�سطينية  الق�سية  مع  التعامل  يف  العربية  املواقف  ا�ستمرت  اإذ 

ا�ستمرت  فقد  “اإ�رسائيل”،  مع  الت�سوية  ق�سية  من  العربية  ال�سيا�سة  تتبدل  ومل  املا�سية.  عوام  الأ

2002، لكي  الدول العربية يف دعوتها اإىل تنفيذ املبادرة العربية التي وافقت عليها قمة بريوت عام 

الذي  املهم  احلدث  ولكن  رف�ستها.  “اإ�رسائيل”  اأن  اإل  ال�سالم،  عملية  يف  للتفاو�ض  اأ�سا�ساً  تكون 

حركة  جناح  من  موقفها  كان  الفل�سطينية،  الق�سية  مع  تعاملها  يف  العربية  الدول  موقف  على  طراأ 

التي  فتح،  حركة  وخ�سارة  الفل�سطينية،  الت�رسيعية  النتخابات  “حما�ض” يف  الفل�سطينية  املقاومة 

قطار العربية طيلة ال�سنوات  قادت منظمة التحرير الفل�سطينية منذ عام 1968، وكانت تتعامل مع الأ

املا�سية. واأوجد فوز حما�ض يف النتخابات الفل�سطينية لعباً جديداً يف ال�ساحة الفل�سطينية، يحمل 

روؤية ن�سالية وخطاباً �سيا�سياً جديداً، مل تتعود الدول العربية التعامل معه من قبل. 

تفاوتت املواقف العربية من فوز حما�ض 

يف النتخابات الت�رسيعية التي ُعقدت يف 

2006/1/25، من ترحيب وحتفظ، اإىل 

الفل�سطيني  ال�سعب  باختيارات  التدخل  فيها  يجوز  ل  داخلية  فل�سطينية  ق�سية  احلدث  اعتبار 

الدميوقراطية. 

1. املواقف العربية الر�سمية:

اأفرزتها ،  التي  وبالنتائج  الفل�سطينية،  الت�رسيعية  بالنتخابات  العربية  الدول  جامعة  اأ�سادت 

نها تعك�ض خيارات ال�سعب  واعتربتها نزيهة و�سفافة. وطالبت ب�رسورة قبول واحرتام نتائجها لأ

برئا�سة  الفل�سطينية  احلكومة  مع  التفاو�ض  “اإ�رسائيل”  رف�ض  على  ورّداً  واإرادته.  الفل�سطيني 

مني العام جلامعة الدول العربية عمرو مو�سى “اإ�رسائيل” للتفاو�ض مع احلكومة  حما�ض، فقد دعا الأ

ن الق�سية لي�ست يف حما�ض اأو فتح، بل يف �رسورة احرتام “اإ�رسائيل” لنتائج  الفل�سطينية اجلديدة، لأ

اأو  للمماطلة  كذريعة  الفل�سطينية  النتخابات  “اإ�رسائيل” نتائج  ت�ستخدم  باأل  وطالب  النتخابات. 

لوقف عملية ال�سالم. ودعا عمرو مو�سى الفل�سطينيني للتفاهم حول برنامج للوحدة الوطنية. وقال 

اأنه يجب منح  امل�سوؤولية ،  واأ�ساف  ن بو�سع خا�ض يتطلب من اجلميع حتمل  الآ اإن فل�سطني متر 

مور .   الفر�سة والوقت الكايف حلما�ض حتى تت�سح الأ

مقدمة

اأواًل: املوقف العربي من جناح حما�س  

        يف االنتخابات الت�شريعية
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“ال يكن �أن ت�صعى  وحذر عمرو مو�صى، �لواليات �ملتحدة من ممار�صة �لكيل مبكيالني قائالً: 

مني  �الأ وقال  �لديوقر�طية”.  �النتخابات  هذه  نتائج  ترف�ص  فيما  �لديوقر�طية  لتعزيز  و��صنطن 

Davos Forum يف  �لعاملي  �القت�صادي  د�فو�ص  �لعربية، على هام�ص منتدى  �لدول  �لعام جلامعة 

�صوي�رش�، �إن حما�ص �َصتمُظهر وجهاً �آخر يف �حلكم. و�أ�صاف “�إذ� كانت حما�ص �صت�صكل حكومة وهي 

يف موقع �ل�صلطة، بحيث تكون لديها م�صوؤولية �حلكم و�لتفاو�ص و�لو�صول �إىل �ل�صالم، ف�صيكون 

.
هذ� �صيئاً خمتلفاً عن تنظيم حما�ص �لذي ينت�رش �أفر�د�ً يف �ل�صارع”1

وعلى �صعيد �آخر، رحبت بع�ص �لدول �لعربية باالنتخابات �لديوقر�طية �لفل�صطينية، و�أ�صاد 

بنجاح  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  مع  �ت�صاله  يف  �صالح  �هلل  عبد  علي  �ليمني  �لرئي�ص 

�النتخابات �لت�رشيعية وطالب حركة حما�ص و�ملجل�ص �لت�رشيعي �جلديد، �مل�صي يف عملية �ل�صالم، 

وفقاً لقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية، ومبا يحقق لل�صعب �لفل�صطيني طموحاته و�آماله وحقوقه �لوطنية 

باالنتخابات،  فوزها  على  حما�ص  حركة  �ل�صنيورة،  فوؤ�د  �للبناين  �لوزر�ء  رئي�ص  وهناأ  �مل�رشوعة. 

�لعالقات  �لبحث يف  ��صتئناف  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل على  �ملكتب  و�تفق مع رئي�ص 

�للبنانية - �لفل�صطينية.

و�ت�صل �أمري قطر حمد بن خليفة �آل ثاين، بالرئي�ص �لفل�صطيني وهناأه بنجاح �النتخابات �لت�رشيعية 

�أجرى  �لفل�صطينية. كما  �لدولة  بناء  طريق  على  �إيجابية  نتائج  لها  �صتكون  �إنها  وقال  �لفل�صطينية، 

.
2
�ت�صاالً هاتفياً مع خالد م�صعل، بارك له بفوز �حلركة يف �النتخابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية

قطار �لعربية،  وىل �لتي قام بها وزير �خلارجية �لفل�صطينية حممود �لزهار لالأ وخالل �جلولة �الأ

و�صعوباً  مو�طنني  �لعربية،  للدول  دعوته  �لفل�صطيني  �لوزير  ��صتقباله  عند  مو�صى  عمرو  جّدد 

وموؤ�ص�صات وهيئات، �إىل �رشعة دعم �ل�صعب �لفل�صطيني من خالل �لتبع. و�أ�صار �إىل �أهمية �للقاء 

�لذي عقده �لزهار مع �ملندوبني �لد�ئمني يف �جلامعة وكذلك حمادثاته �ملطولة معه. وقال �إن �ملبادرة 

خذ  �إطار�ً من �الأ �أي �صيء جماين، لكنها متثل  �أنها ال تقدم  ثابتاً، موؤكد�ً  �لعربية متثل موقفاً عربياً 

و�لعطاء وحتقيق �حلقوق يف �إطار �ل�رشعية �لدولية.

مار�ت �لعربية  وز�ر خالد م�صعل كالًّ من م�رش و�ل�صعودية و�ليمن و�ل�صود�ن وليبيا ودولة �الإ

على  �ملحافظة  �رشورة  على  �لدول  تلك  يف  �مل�صوؤولون  وركز  َمان.  وعمُ وقطر  و�لكويت  و�لبحرين 

�لوحدة �لوطنية �لفل�صطينية، و�أكدو� على ��صتمر�ر دعمهم للفل�صطينيني. و�نتقد �أمري قطر حمد بن 

وروبي يف �صرت��صبورج موقف �لدول �لغربية من �حلكومة  خليفة �آل ثاين يف كلمته �أمام �لبملان �الأ

ممار�صة  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مكافاأة  من  “بدالً  وقال:  حما�ص.  �صكلتها  �لتي  �لفل�صطينية 

ديوقر�طية قلما ن�صهد لها مثيالً يف منطقتنا، متت معاقبته عليها، و�أنا ال �أفهم كيف يمُْفَر�ص ح�صار 

مار�ص  �أنه  ملجرد  جماعية  عقوبات  باأكمله  �صعب  على  وتمُْفَر�ص  ديوقر�طياً،  منتخبة  حكومة  على 

حقه �لديوقر�طي يف �ختيار من يحكمه”.  كما د�ن �لرئي�ص �جلز�ئري عبد �لعزيز بوتفليقة �حل�صار 



141

حلركة  �لديوقر�طي  خياره  على  له  عقاباً  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  �ملفرو�ص  �لغربي  �رش�ئيلي  �الإ

�رش�ئيلية �ملبنيّة على جتويع �ل�صعب �لفل�صطيني و�العتد�ء على  حما�ص. ونّدد بوتفليقة بال�صيا�صة �الإ

مر �لو�قع و�لتنّكر لقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية. كما دعا �إىل �إعادة �العتبار  �ملقّد�صات وحماولة فر�ص �الأ

تنفيذ  �أن  بذلها يف �صبيل تطبيقها، معتب�ً  مّت  �لتي  و�صط وللم�صاعي  �الأ �ل�رشق  �لطريق يف  خلريطة 

من  �ل�صالم  مب�صار  للخروج  م�صى  وقتٍ  �أّي  من  �أكرث  �ليوم  ملّحة  �رشورة  يثّل  �لطريق  خريطة 

.
3
�لطريق �مل�صدود �لذي �آل �إليه

نها  الأ بدورها  للقيام  �لفر�صة  حما�ص  �إعطاء  �لعربي،  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�ص  وطالب 

و�صط، م�صدد�ً  �الأ �ل�رشق  �ال�صتقر�ر و�ل�صالم يف منطقة  �إىل  يوؤدي  ن ذلك  �النتخابات، والأ فازت يف 

على �رشورة وفاء “�إ�رش�ئيل” بتعهد�تها و�اللتز�م باالتفاقيات �ملبمة يف مدريد. و�أنه يجب �أن ال 

يمُعاقب �ل�صعب �لفل�صطيني على خياره يف �النتخابات �لت�رشيعية، وال بد من �لعمل على دعم �ل�صعب 

�لفل�صطيني وعدم وقف �مل�صاعد�ت �ملالية له، موؤكد�ً حر�ص دول جمل�ص �لتعاون على تقدمي �لعون 

 .
4
و�مل�صاعدة

2. املواقف العربية ال�شعبية:

�أبدى �ل�صارع �لعربي ترحيبه بفوز حركة حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية، ملوقفها �ملحافظ على 

�لثو�بت �لفل�صطينية ومقاومة �الحتالل، ودعوتها حماربة �لف�صاد يف �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية. 

�صالمية �لتي رحبت بنتائج �النتخابات،  حز�ب �لعربية �لقومية و�الإ مر بالن�صبة ملو�قف �الأ وكذلك �الأ

مريكية، ووعي �ل�صعب �لفل�صطيني  و�عتبتها بد�ية مهمة يف �جتاه مقاومة �مل�صاريع �ل�صهيونية و�الأ

بخطورة �ملوؤ�مرة �ملفرو�صة عليه. 

�لت�رشيعية  �النتخابات  يف  حما�ص  حركة  بنجاح  �لعربية  �لدول  يف  �مل�صلمون  خو�ن  �الإ ورحب 

�صالمي يف حل �لق�صية �لفل�صطينية  �صالمي و�ملنهج �الإ �لفل�صطينية، و�عتبوه �نت�صار�ً للم�رشوع �الإ

�لفوز هو مبثابة ت�صحيح مل�صار  �أن هذ�  ردن  �صالمي يف �الأ وخيار �ملقاومة. وقالت جبهة �لعمل �الإ

من  حما�ص  حلركة  �ملايل  �لدعم  بتقدمي  وتعهدو�   .1993 عام  بد�أت  �لتي  �لت�صوية  وم�صرية  خاطئ 

�صالمي يف جمل�ص  خالل �لقيام بحمالت جمع �لتبعات. وتبع �أع�صاء كتلة حزب �لعد�لة و�لتنمية �الإ

�صالمية �ملغربية �ل�صعب  �لنو�ب �ملغربي، وعددهم 43 نائباً، ب�صهر من مرتباتهم. ودعت �حلركات �الإ

.
5ً
�ملغربي �إىل �لقيام بتحركات �صعبية ت�صامنية لدعم �ل�صعب �لفل�صطيني مادياً ومعنويا

ردين، �أن فوز حما�ص  �صالمي �الأ مني �لعام حلزب جبهة �لعمل �الإ كما �عتب حمزة من�صور، �الأ

�ل�صعب  قررها  �لتي  �جلديدة  �مل�صرية  هذه  دعم  ب�رشورة  و�مل�صلمني  �لعرب  �حلكام  �إىل  ر�صالة 

مريكية،  �الأ د�رة  �الإ �أطلقتها  �لتي  �لتهديد�ت  بعد  خ�صو�صاً  و�إر�دته،  حريته  “مبلء  �لفل�صطيني 

ردن �صعيد  مني �لعام حلزب �لوحدة �ل�صعبية يف �الأ وروبي جتاه حركة حما�ص”. �أما �الأ و�الحتاد �الأ

ذياب، فقد �عتب فوز حما�ص مرحلًة جديدًة ونوعيًة يف تاريخ �ل�صعب �لفل�صطيني، �صتمكن �ل�صعب 
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�لذي  للف�صاد  و�صت�صع حد�ً  ن�صاله،  و�أ�صكال  و�أولوياته  خيار�ته  ترتيب  �إعادة  من  �لفل�صطيني 

 .
6
��صت�رشى يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

خو�ن �مل�صلمني حما�ص بفوزها �النتخابي ودعتها �إىل توحيد �ل�صفوف  ويف م�رش هناأت جماعة �الإ

“من  �ال�صتفادة  على  حما�ص  �لعريان  ع�صام  �جلماعة  يف  �لقيادي  وحث  “�إ�رش�ئيل”.  مو�جهة  يف 

�لفل�صطيني ليتوحد خلف  �ملجتمع  �للحمة د�خل  �ل�صابق، و�إعادة بناء  �لفل�صطيني  �لن�صال  درو�ص 

�إىل  و�أ�صار  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  �إر�دة  �حرت�م  �إىل  �ملتحدة  و�لواليات  �لعامل  دول  دعا  برملانه”. كما 

�أن �النتخابات �أكدت �أن �ملنطقة، مبا فيها �ل�صعوب، حتت �الحتالل كما يف فل�صطني و�لعر�ق، تعتمد 

.
7
�صالم منهجاً للحياة �الإ

خيم جناح حركة حما�ص يف �النتخابات

وت�صكيلها  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية 

�جتماعات على  �لفل�صطينية  �حلكومة 

�لعرب،  �خلارجية  وزر�ء  جمل�ص 

وموؤمتر �لقمة �لعربية �لثامنة ع�رش �لتي �نعقدت يف �خلرطوم يف 2006/3/28. وبينما �أكد �لوزر�ء 

وعدم  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �إر�دة  �حرت�م  �رشورة  على  �لقاهرة،  يف  �جتماعاتهم  ختام  يف  �لعرب 

مع  للتعامل  جمحفة  �رشوط  وفر�ص  م�صبقة  �أحكام  �إ�صد�ر  وجتنب  �لد�خلية،  �صوؤونه  يف  �لتدخل 

قيادته �ملنتخبة، ظهرت بو�در ��صطفاف بع�ص �لدول �لعربية خلف �لرئا�صة �لفل�صطينية، بدالً من 

�تخاذها موقفاً حيادياً بني �حلكومة �لفل�صطينية بزعامة حما�ص، و�لرئا�صة �لفل�صطينية بقيادة فتح. 

وزير خارجيتها  �أو  �لفل�صطينية  للحكومة  �لر�صمية  �لدعوة  �لعربية  �لدول  �أمانة جامعة  ومل توجه 

للم�صاركة يف �لقمة �لعربية، بينما وجهت �لدعوة لرئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية، �لتي مل ت�رشك �أحد�ً 

من حما�ص يف �لوفد �لفل�صطيني �مل�صارك يف �لقمة �لعربية. 

مريكية قد لعبت دور�ً مهماً يف �ل�صغط على بع�ص �لدول �لعربية  وال �صك �أن �لواليات �ملتحدة �الأ

فقط  �لرتكيز  و�إىل  �لعربية،  �لقمة  يف  للم�صاركة  حما�ص  برئا�صة  �لفل�صطينية  �حلكومة  تدعو  ال  لكي 

على ح�صور �ل�صلطة �لفل�صطينية ممثلة بالرئي�ص �لفل�صطيني �لذي مل يمُخف ترحيبه بهذ� �ملوقف. 

كما �أن مقاطعة بع�ص �مللوك و�لروؤ�صاء �لعرب، قد قلل من �أهمية �ملوؤمتر، فقد لوحظ غياب �لعديد 

من �لزعماء �لعرب على غري عادتهم عن �لقمة، مما جعل �ملر�قبني يعرتفون باأن قمة �خلرطوم كانت 

�أ�صعف موؤمتر�ت �لقمم �لعربية. 

وطالب حممود عبا�ص من �مللوك و�لروؤ�صاء �لعرب يف قمة �خلرطوم ب�رشورة: 

اأولً: �التفاق �لعربي �ل�صامل حول �ملبادرة �لعربية، ودعمها وجعلها مطلباً عربياً �أمام �ملجتمع 

�لدويل للتو�صل �إىل �أي حٍل يف �مل�صتقبل على قاعدة هذه �ملبادرة.

ثانيًا: مـوقـف القـمــة الـعربيــة فـي        

            اخلرطوم من حما�س والت�شوية 
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ثانياً: مطالبة �لدول �لعربية �ملجتمعة توفري دعم حقيقي لل�صعب �لفل�صطيني يف ظل ما يتعر�ص 

ن من ح�صار وجتويع وقطع �مل�صاعد�ت، وليكون هذ� �لدعم على كل �مل�صتويات ويف مقدمتها  له �الآ

�لفل�صطيني، وتقدمي دعم �صيا�صي ومعنوي من  �إيجاد �صندوق عربي لتوجيه �مل�صاعد�ت لل�صعب 

خالل موقف عربي موحد.

لى  ثالثاً: �أن يرتقي �ملوقف �لعربي من حالة �ل�صمت و�لالمباالة و�ال�صتجابة لل�صغوط �لتي متمُ

.
8
مريكي عليه، خا�صة �ل�صغط �الأ

وناق�صت �لقمة �لعربية ثالث ق�صايا رئي�صية لها عالقة بالق�صية �لفل�صطينية:

وىل: �ملوقف �ل�صيا�صي، فقد �أكدت �لقمة على مركزية ق�صية فل�صطني يف �الهتمامات  الق�شية الأ

و�صط، من خالل مت�صكها باملبادرة �لعربية  �لعربية، وعلى �خليار �لعربي لتحقيق �ل�صالم يف �ل�رشق �الأ

�رش�ئيلي، على  لل�صالم، �لتي �أقرتها �لقمة �لعربية يف بريوت عام 2002، حلل �ل�رش�ع �لعربي - �الإ

و�صط، ال  �أ�صا�ص قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية ذ�ت �ل�صلة؛ وعلى �أن �ل�صالم �لعادل و�لد�ئم يف �ل�رشق �الأ

ر��صي �لفل�صطينية و�لعربية �ملحتلة، مبا  �رش�ئيلي �لكامل من �الأ يتحقق �إال من خالل �الن�صحاب �الإ

ر��صي �لتي  يف ذلك �جلوالن �لعربي �ل�صوري، وحتى خط �لر�بع من حزير�ن/ يونيو 1967، و�الأ

ما ز�لت حمتلة يف جنوب لبنان، و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية، و�لتو�صل 

مم �ملتحدة رقم  �إىل حٍل عادٍل مل�صكلة �لالجئني �لفل�صطينيني، يمُتفق عليه وفقاً لقر�ر �جلمعية �لعامة لالأ

.
9194

الق�شية الثانية: �ملوقف من جناح حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية، فقد �أ�صاد �مللوك 

و�لروؤ�صاء �لعرب، باملمار�صة �لديوقر�طية يف فل�صطني ونز�هة �النتخابات �لت�رشيعية و�صفافيتها. 

و�أعربو� عن تاأييدهم �لتام لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية وقياد�تها وموؤ�ص�صاتها يف �صعيها للحفاظ 

على �لوحدة �لوطنية، وطالبو� �ملجتمع �لدويل باحرت�م �إر�دة �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ختيار قيادته، 

طالبت  كما  �جلانب.  �أحادية  �رش�ئيلية  �الإ جر�ء�ت  �الإ ورف�ص  �لد�خلية،  �صوؤونه  يف  �لتدخل  وعدم 

ثار �لقانونية �لنا�صئة عن ت�صييد جد�ر �لف�صل  �لقمة بتنفيذ فتوى حمكمة �لعدل �لدولية، ب�صاأن �الآ

ر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.  �لعن�رشي �لعازل يف �الأ

�لتز�م  �أعادت قمة �خلرطوم  للفل�صطينيني، فقد  �لعربي  �ملايل  بالدعم  �رتبطت  الثالثة:  الق�شية 

لية  لالآ “وفقاً  �لفل�صطينية،  �لوطنية  لل�صلطة  �ملايل  �لدعم  تقدمي  مبو��صلة  �لعرب  و�لروؤ�صاء  �مللوك 

ق�صى و�نتفا�صة �لقد�ص،  �صهام يف دعم مو�رد �صندوقي �الأ �ملقررة يف قمة بريوت 2002 ومو��صلة �الإ

 .
�رش�ئيلي”10 متكيناً لالقت�صاد �لفل�صطيني، وتعزيز�ً لقدر�ته �لذ�تية وفك �رتهانه باالقت�صاد �الإ

وكان �لوفد �لفل�صطيني، قد طالب �لقمة �لعربية تخ�صي�ص مبلغ 170 مليون دوالر �صهرياً دعماً 

عن  �مل�صاعد�ت  وقف  وروبية  �الأ و�لدول  �ملتحدة  �لواليات  ��صتمر�ر  حال  يف  �لفل�صطينية،  لل�صلطة 

�لفل�صطينيني، عقاباً لهم على فوز حركة حما�ص يف �النتخابات. 
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�رش�ع بتقدمي  ونا�صد عمرو مو�صى كافة �حلكومات و�ملوؤ�ص�صات و�لهيئات و�ل�صعوب �لعربية �الإ

لتلقي  خا�ص  ح�صاب  فتح  تقرر  �إنه  وقال  �لفل�صطينية.  و�ل�صلطة  لل�صعب  و�لتبعات  �ملايل،  �لعون 

تبعات �ملو�طنني و�ملوؤ�ص�صات ل�صالح �ل�صلطة �لفل�صطينية، كما نا�صد �لبنوك �لعربية فتح ح�صابات 

لتلقي �لتبعات، وذلك تنفيذ�ً لقر�ر قمة �خلرطوم. وتفاوتت ردود �لفعل �لفل�صطينية حول نتائج 

قمة �خلرطوم، فبينما �أكدت �ل�صلطة على �أن قر�ر�تها عك�صت تطلعات �ل�صعب �لفل�صطيني، �عتبت 

جماع �لعربي نحو �لق�صية �لفل�صطينية، �إال �أن �ملطلوب هو تقدمي دعم  حما�ص �أن �لقر�ر�ت �أظهرت �الإ

 .
11

حقيقي مادي ومعنوي لل�صعب �لفل�صطيني

ثالثًا: مواقف دول الطوق الرئي�شية

           من الق�شية الفل�شطينية واأدوارها:

1. موقف م�شـر: 

مل ت�صعر �حلكومة �مل�رشية باالرتياح لفوز حركة حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية �لتي جرت 

يف مطلع عام 2006، وخ�صيت �أن ينعك�ص هذ� �لنجاح على م�صار �لت�صوية، وعلى نفوذها يف �لو�صط 

ولهذ�  م�رش.  يف  �مل�صلمني  خو�ن  �الإ جماعة  قوة  وعلى  بـ“�إ�رش�ئيل”،  عالقاتها  وعلى  �لفل�صطيني، 

فقد �رتبطت عالقة م�رش بالق�صية �لفل�صطينية يف هذ� �لعام، مبوقفها من وجود حكومة فل�صطينية 

وبني  حما�ص  بني  �ل�صد�مية  �لعالقة  يف  �لو�صيط  دور  لعب  وحماولة  حما�ص،  حركة  عليها  ت�صيطر 

فتح و�لرئا�صة �لفل�صطينية، و�مل�صاعدة يف ت�صكيل حكومة �لوحدة �لوطنية. ومع �أن وزير �خلارجية 

نتائج  �أن  �عرتف  فقد  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  ر�دة  الإ بالده  �حرت�م  �أعلن  �لغيط  �أبو  �أحمد  �مل�رشية 

�النتخابات �لفل�صطينية �أفرزت و�قعاً �صيا�صياً جديد�ً.

عالم �مل�رشية �أن م�رش مل تكن تتوقع فوز حما�ص �لكا�صح، و�أن هذ� �لفوز  و�عرتفت و�صائل �الإ

�ل�صيا�صي  �صالم  �إىل �الإ ول مرة يف �لوطن �لعربي يتمّكن تيار ينتمي  نه الأ ي�صكل زلز�الً �صيا�صياً، الأ

غلبية �لنيابية من خالل �النتخابات. وربطت م�رش بني �عرت�ف حما�ص بـ“�إ�رش�ئيل”  من �لفوز باالأ

وبني مو��صلة عالقاتها �لطيبة معها. وطالب رئي�ص �لوزر�ء �مل�رشي من �حلكومة �لفل�صطينية �لتي 

تر�أ�صها حركة حما�ص، �أن حترتم �تفاقيات �ل�صالم �لتي �أبرمها زعماء فل�صطينيون مع “�إ�رش�ئيل” 

من قبل.

ول: حاولت من خالله لعب دور �لو�صيط بني فتح وحما�ص حلل  و�صارت م�رش يف �جتاهني: �الأ

“�إ�رش�ئيل” بعد �العرت�ف  �لتفاو�ص مع  �خلالفات بني �حلركتني، و�إقناع حما�ص لكي تو�فق على 

�لتهرب من  �لثاين:  �أ�صهر. وكان �الجتاه  �لفر�صة حلما�ص لتغيري موقفها خالل �صتة  بها، و�إعطاء 

�لواليات  �لفل�صطينية، م�صتجيبة بذلك ل�صغوطات  و�أع�صاء �حلكومة  �مل�صوؤولني يف حما�ص  مقابلة 
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�ملتحدة يف حما�رشة حما�ص. 

�لتي  زمة  �الأ من  للخروج  وفتح  حما�ص  بني  �لنظر  وجهات  تقريب  يف  مهماً  دور�ً  م�رش  ولعبت 

عا�صها �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، وت�صكيل حكومة وحدة وطنية. و�لتقى رئي�ص جهاز �ملخابر�ت 

لهذ�  �لفل�صطينيني من �حلركتني عدة مر�ت  �مل�صوؤولني  �للو�ء عمر �صليمان يف غزة  �مل�رشية  �لعامة 

�لهدف. �إال �أن �مل�صوؤولني �مل�رشيني مل يجتمعو� مع وزير �خلارجية �لفل�صطيني حممود �لزهار عند 

زيارته للقاهرة، يف بد�ية جولة عربية و�إ�صالمية. ونفت م�رش وجود �صغوطات �أمريكية عليها ملنع 

�أن  �لغيط،  �أبو  �أحمد  �لفل�صطيني. وقال وزير �خلارجية �مل�رشي  �لوزير  لقاء وزير خارجيتها مع 

مني �لعام للجامعة �لعربية.  لديه �رتباطات �أخرى منعته من لقاء �لزهار �لذي جاء خ�صي�صاً للقاء �الأ

خري من جولته، يف طريقه �إىل غزة.  و�جتمع �لوزير �مل�رشي مع �لوزير �لفل�صطيني بعد عودة �الأ

�لرئا�صة  للتعامل مع  تمُظهر ميلها  �أنها كانت  �إال  نزيهاً،  �أن تكون و�صيطاً  �أن م�رش حاولت  ومع 

�لفل�صطينية وحركة فتح و�لت�صدد يف تعاملها مع حما�ص. وكانت ترى �أن �لرئا�صة �لفل�صطينية هي 

�لتي متثل �ل�صيا�صة �خلارجية �لفل�صطينية ولي�ص �حلكومة �لفل�صطينية بقيادة حما�ص. 

�رش�ئيلي على لبنان يف �صيف 2006، �نتقد �لرئي�ص �مل�رشي ح�صني مبارك  وخالل �لعدو�ن �الإ

�ملقاومة �لفل�صطينية و�للبنانية، معتب�ً �أن ن�صاطهما ال يحقق �صوى مكا�صب حمدودة، و�أن �ل�صعب 

�ل�صعوب يف مقاومة  �أحد ي�صكك يف حق  “ال  �لثمن. وقال مبارك يف حديث �صحفي:  �لذي يدفع  هو 

قو�ت �الحتالل ولكن هذه �ملقاومة يتعني �أن تلتزم بح�صابات �لربح و�خل�صارة”. و�أ�صاف �أن �إ�صعال 

�صا�صي للفل�صطينيني، وهو �إقامة �لدولة �مل�صتقلة؛  �ملوقف حتقيقاً ملكا�صب حمدودة يتجاهل �لهدف �الأ

“�إن  وقال:  �للبنانية.  �ملقاومة  على  �أي�صاً  ينطبق  �لفل�صطينية  �ملقاومة  عن  ذكره  ما  �أن  �إىل  م�صري�ً 

�رش�ئيلي يف لبنان يجر �ملنطقة ملنزلق خطر”؛ م�صدد�ً على �أن �ل�صعب �للبناين كال�صعب  �لت�صعيد �الإ

.
12

�لفل�صطيني يدفع �لثمن

�أن �جلي�ص �مل�رشي  �لرئي�ص �مل�رشي  �لعام، قول  �ل�صادرة عن م�رش يف هذ�  �ملو�قف  �أهم  ومن 

هو من �أجل �لدفاع عن م�رش فقط ولي�ص ملقاتلة “�إ�رش�ئيل”. وقال مبارك رد�ً على �ملطالبني بدخول 

�رش�ئيلي على لبنان: “�إنهم ال يدركون �أن  م�رش �حلرب دفاعاً عن لبنان �أو حزب �هلل خالل �لعدو�ن �الإ

زمن �ملغامر�ت �خلارجية قد �نتهى، و�إنه �إذ� كان ذلك جائز�ً يف وقت كان فيه تعد�د م�رش 24 مليون 

ن يف ظل وجود 75 مليون م�رشي، يحتاجون تنمية وخدمات وفر�ص عمل  ن�صمة فاإنه لي�ص ممكناً �الآ

�مل�رشي  �ل�صعب  ميز�نية  نفاق  الإ م�صتعد�ً  “لي�ص  �أنه  �مل�رشي  �لرئي�ص  و�أكد  �إ�صكان”.  وم�رشوعات 

جميع  ون�صح  فقط”.  م�رش  عن  للدفاع  هو  م�رش  جي�ص  “�إن  وقال:  حربه”،  لي�صت  حرب  على 

طر�ف بعدم �الجنر�ف ور�ء مغامر�ت حما�صية غري مدرو�صة دون تقدير للعو�قب، وما �صتجره  �الأ

.
13

منون على �ل�صعوب من نتائج يدفع ثمنها �ملو�طنون �الآ

خالد  بني  �ملتبادلة  �لر�صائل  ت�رشيب  بعد  حما�ص  حركة  مع  م�رش  بني  خالفات  بو�در  وظهرت 
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2006/9/23، طالبه  �إىل �صليمان يف  م�صعل و�للو�ء عمر �صليمان، حيث وّجه م�صعل ر�صالة خطية 

فل�صطينية  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  لرعاية  بثقلها  و�لدخول  مل�صوؤولياتها  م�رش  بتحّمل  فيها 

جدر بهذ� �لدور من �لدول  على قاعدة وثيقة �لوفاق �لوطني �لفل�صطيني، م�صري�ً �إىل �أن م�رش هي �الأ

�صاليط،  جلعاد  �صري  �الأ �رش�ئيلي  �الإ �جلندي  مو�صوع  حول  مالحظاته  م�صعل  �أبدى  كما  خرى.  �الأ

عبا�ص  حممود  بني  ليكون  �لتفاو�ص  حتويل  يطلب  �لذي  �مل�رشي،  �ملقرتح  على  حتفظاته  مبدياً 

�رش�ئيليون. وردَّ عمر  �الإ �رشى يحدده  �الأ فر�ج عن عدد رمزي من  �الإ �أن يتم  �أوملرت، بعد  و�إيهود 

�صليمان بر�صالة خطية بعد ثالثة �أيام، �أكد فيها حر�ص م�رش �لد�ئم على �لو�صول �إىل �صالم عادل. 

�صري، �أ�صار �صليمان �إىل �أن ذلك ال يمُعد �أمر�ً مهماً وال �أ�صا�صياً مل�رش، غري  وحول مو�صوع �جلندي �الأ

��صتجابة  باأية حتركات  �لبدء  �رش�ئيلي قبل  �الإ فر�ج عن �جلندي  �الإ �رش�ئيلي ي�صرتط  �الإ �لطرف  �أن 

ملتطلبات �ملرحلة �لقادمة. ويبدو �أن م�رش �أطلعت �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل” على �لر�صالتني، مما 

.
14

�أثار ��صتياء لدى قيادة حركة حما�ص

�لعربية  �ل�صوؤون  “�إ�رش�ئيل”، ورئي�ص جلنة  �ل�صابق لدى  و�عتب حممد ب�صيوين، �صفري م�رش 

�جلميع،  مبو�فقة  موحد  فل�صطيني  وطني  م�رشوع  بلورة  �إىل  ت�صعى  بالده  �أن  �ل�صورى،  مبجل�ص 

زمة �ل�صيا�صية �حلالية. وقال �إن هناك ثالثة مطالب �أ�صا�صية من جانب م�رش  يهدف للخروج من �الأ

قدمتها حلما�ص هي: 

و�لعملية  �ملفاو�صات  ��صتئناف  يكن  ال  نه  الأ �لد�خلي،  و�لتنازع  �القتتال  وقف  �رشورة  �أ. 

وكافة  عالمية،  و�الإ �ل�صيا�صية  �حلمالت  جميع  وقف  يجب  و�أنه  وجوده،  ظل  يف  �ل�صيا�صية 

�أ�صكال �القتتال بني حما�ص وفتح. 

ب. �رشورة ��صتقالل �ملو�قف �لفل�صطينية، و�أن يكون �لقر�ر �لفل�صطيني نابعاً من �ملوؤ�ص�صات 

�ل�صيا�صية �لفل�صطينية، ولي�ص من جانب �أطر�ف خارجية. 

ج. �لو�قعية يف �تخاذ �لقر�ر�ت وعدم �ل�صعي ور�ء �مل�صتحيل، بعيد�ً عن �ملمكن، موؤكد�ً �أن �ل�صيا�صة 

هي فن �ملمكن، د�عياً �لقياد�ت �لفل�صطينية للتحلي بالو�قعية و�لعقالنية يف �تخاذ �لقر�ر�ت، 

زمة �لتي تعي�صها �لعالقات بني  موؤكد�ً ��صتعد�د م�رش مل�صاعدة �لفل�صطينيني للخروج من �الأ

.
15

حما�ص وفتح

يف  �مل�رشي  �ل�صفري  �صحب  �ل�صعب  جمل�ص  يف  نو�ب  طلب  �مل�رشية  �خلارجية  وز�رة  ورف�صت 

“�إ�رش�ئيل”، ب�صبب ممار�صاتها �صد �لفل�صطينيني. وقال �لوزير �ملفو�ص �أحمد عبد �ملعطي �إن م�رش 
.
16

ن هذ� يعود بال�رشر على �مل�صالح �مل�رشية ن، الأ ال تف�صل �صحب �ل�صفري �الآ

 23 2006/4/24، ذهب �صحيتها  �صيناء يف  لعملية تفجري يف منتجع دهب يف  وتعر�صت م�رش 

على  تدريباً  تلقو�  بالعملية  قامو�  من  �أن  تبني  وقد  �مل�رشيني.  من  معظمهم   160 وجرح  �صخ�صاً 

�صلحة و�ملتفجر�ت يف قطاع غزة، على �أيدي عنا�رش فل�صطينية. كما قتلت “�إ�رش�ئيل”  ��صتخد�م �الأ
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ر��صي  2006/5/30 مت�صلالً م�رشياً على �حلدود �مل�رشية - �لفل�صطينية، حاول �لت�صلل �إىل �الأ يف 

�صتة  ر�صد  �أنه  �رش�ئيلي  �الإ �جلي�ص  و�دعى  �آخرين.  م�رشيني  خم�صة  و�عتقلت   ،1948 عام  �ملحتلة 

�أ�صخا�ص كانو� يحملون �أدو�ت حادة، حاولو� قطع �أجز�ء من �ل�صياج �حلدودي �إىل �جلنوب من منطقة 

“كت�صيعوت” بالنقب �ملحتل يف حماولة لدخول “�إ�رش�ئيل”، قبل �أن تكت�صفهم قوة ع�صكرية طالبتهم 
بالتوقف، وبعد �أن مل ين�صاعو� مت �إطالق �لنار باجتاههم، مما �أدى �إىل �إ�صابة �أحد �ملت�صللني بجروح، 

.
17

ثم تويف متاأثر�ً بها. و�عتقلت قو�ت �الحتالل �ل�صبّان �مل�رشيني �لباقني، و�قتادتهم للتحقيق

وعلى �صعيد �لتحرك �ل�صيا�صي، �جتمع �لرئي�ص �مل�رشي مبارك مع �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز 

يف �رشم �ل�صيخ، يف 2006/5/31. ودعا �لطرفان �إىل �رشورة �حرت�م خيار�ت �ل�صعب �لفل�صطيني. 

من  �ل�صيخ  �رشم  يف  �أوملرت  �إيهود  �رش�ئيلي  �الإ �لوزر�ء  رئي�ص  مع  مبارك  �جتمع  باأيام،  ذلك  وبعد 

�رش�ئيلية على �أ�صا�ص خريطة �لطريق. وتعر�صت زيارة  �أجل حتريك �ملفاو�صات �لفل�صطينية - �الإ

بالعار،  �مل�صتقلة  �مل�رشية  �ل�صحف  بع�ص  وو�صفتها  كبرية،  وحزبية  �صعبية  �نتقاد�ت  �إىل  �أوملرت 

دور  ولتاأكيد  للفل�صطينيني،  عاجلة  م�صالح  حتقيق  �أجل  من  �أنها  �مل�رشية  �حلكومة  بررتها  بينما 

�رش�ئيلي، ولفك �حل�صار �ملفرو�ص على �لفل�صطينيني، ولبحث �صبل  م�رش يف �حلو�ر �لفل�صطيني �الإ

�رش�ئيلية. حادية �الإ ��صتئناف �ملفاو�صات بني عبا�ص و�أوملرت بدالً من ترك �ل�صاحة للحلول �الأ

�لعربية. كما عقد  �لدول  �لت�صاور بني  �إطار  2006/6/22 يف  قدت قمة م�رشية - �صورية يف  وعمُ

�لفل�صطيني  �لرئي�ص  ومع  �لثاين،  �هلل  عبد  �مللك  ردين  �الأ �لعاهل  مع  لقاء�ت  عدة  �مل�رشي  �لرئي�ص 

حممود عبا�ص. 

�لقانونية  لل�صوؤون  �لدولة  وزير  �نتقد  و“�إ�رش�ئيل”،  م�رش  بني  �لثنائية  �لعالقات  �إطار  ويف 

 من �صيناء و�صمها 
2
و�ملجال�ص �لنيابية �مل�رشية دعوة �أحد جرن�الت “�إ�رش�ئيل” ��صتقطاع 600 كم

�إىل قطاع غزة يف �إطار �لت�صوية �لنهائية للق�صية �لفل�صطينية. 

�جلندي  �أ�رش  بعد  �رش�ئيليني  و�الإ �لفل�صطينيني  بني  زمة  �الأ فتيل  نزع  بهدف  م�رش  وتدخلت 

عن  فر�ج  �الإ �أجل  من  و“�إ�رش�ئيل”،  حما�ص  بني  �لو�صيط  دور  ولعبت  �صاليط.  جلعاد  �رش�ئيلي  �الإ

�رش�ئيلية.  �رش�ئيلي، مقابل �إفر�ج “�إ�رش�ئيل” عن �ملعتقلني �لفل�صطينيني يف �ل�صجون �الإ �جلندي �الإ

�رش�ئيلية، فقد توترت عالقتها مع �حلكومة �مل�رشية النتقاد  وب�صبب رف�ص حما�ص للمطالب �الإ

�رشى �لفل�صطينيني. ورّدت  �رش�ئيلي مع �الأ خرية موقف �حلركة من مفاو�صات تبادل �جلندي �الإ �الأ

حما�ص على �النتقاد�ت �لتي وجهتها لها �ل�صلطات �مل�رشية، معلنًة �أن �ملفاو�صات �لتي ترعاها م�رش 

�لتعنت  ب�صبب  �نهارت  قد  �رش�ئيلي  و�الإ �لفل�صطيني  �جلانبني  بني  �رشى  �الأ لتبادل  �صفقة  بر�م  الإ

و�صاطتها  يف  م�رش  جناح  دون  من   2006 �صنة  و�نتهت  م�رشياً.  غ�صباً  �أثار  ما  وهو  �رش�ئيلي،  �الإ

فر�ج عن �ملعتقلني �لفل�صطينيني.  ب�صبب تعنت “�إ�رش�ئيل” يف موقفها �ملماطل من �الإ

�لذين يرغبون  �لفل�صطينيني  �لفل�صطينية، طلبت م�رش من  ويف تطور غريب للعالقات �مل�رشية 
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وي�صمل  �لّدخول.  تاأ�صرية  على  م�صبقاً  �حل�صول  غزة،  قطاع  �إىل  منها  �لعبور  �أو  م�رش  بزيارة 

جر�ء �لفل�صطينيني �لذين يحملون جو�ز�ت �صفر فل�صطينية، وكذلك وثيقة �ل�صفر �مل�رشية �لتي  �الإ

�صباب �لكامنة ور�ء �لقر�ر  متنحها م�رش عادة لفل�صطينيي قطاع غزة، من دون �أن تو�ّصح م�رش �الأ

.
18

�جلديد

فرج 
مُ ويف 2006/2/9 �ختمُِطف �لدبلوما�صي �مل�رشي ح�صام �ملو�صلي يف غزة، ملدة ثالثة �أيام، و�أ

عنه بعد تدخل �لرئي�ص مبارك و�خلارجية �مل�رشية، من دون معرفة �جلهة �لتي قامت باختطافه. 

2006، طالب  �رش�ئيلي على لبنان يف متوز/ يوليو  وعلى �ل�صعيد �ل�صعبي، وخالل �لعدو�ن �الإ

ق�صاة م�رش �حلكومة �مل�رشية باإلغاء �تفاقية كامب ديفيد بني م�رش و“�إ�رش�ئيل” قائلني �إنه مل يعد 

مقبوالً �أن تلتزم م�رش بها، ودعو� �إىل �ملقاومة �ل�صعبية للعدو�ن باعتبارها �ل�صبيل �لوحيد حلماية 

�جلديد،  و�صط  �الأ �ل�رشق  ��صم  حتت  �ملنطقة  ت�صكيل  �إعادة  م�صاريع  من  حمذرين  �لعربية،  مة  �الأ

فيما نفذ �ملحامون �مل�رشيون �إ�رش�باًً عاماً عن �لعمل �صجلوه يف حما�رش جل�صات �ملحاكم دون �أن 

ماليني  �صبعة  ت�صم  نقابة   20( �مل�رشية  �ملهنية  �لنقابات  �حتاد  �أعلن  بينما  ق�صاياهم،  يف  يرت�فعو� 

طباء  ع�صو( عن تنفيذ �إ�رش�ب عام جلميع �لنقابات ملدة �صاعة و�حدة، على �أن ي�صتثنى من ذلك �الأ

طباء �مل�رشيني وع�صو �لبملان  �لذين يتابعون حاالت حرجة. و�أعلن �لدكتور حمدي �ل�صيد، نقيب �الأ

�مل�رشي، �أن �ل�صيد ح�صن ن�رش �هلل، �أمني عام حزب �هلل، �أبلغه بحاجة �ملقاومة �إىل �لدعم �ملعنوي فقط 

و�أنها لي�صت يف حاجة �إىل متطوعني، و�أبلغ ن�رش �هلل �ل�صحافيني �أن �لقو�ت �مل�صلحة �مل�رشية و�فقت 

على نقل �مل�صاعد�ت �لتي يتمكنون من جمعها على طائر�تها �إىل لبنان.

“�إ�رش�ئيل”.  �إىل  �مل�رشي  و�لبرتول  �لغاز  ت�صدير  بوقف  كفاية  حركة  طالبت  ذلك  غ�صون  يف 

�رش�ئيلية �لوح�صية على �ل�صعبني �لفل�صطيني و�للبناين، موؤكدين  وندد ق�صاة م�رش باالعتد�ء�ت �الإ

مريكي  �الأ �لرئي�ص  �لذي يرى فيه  و�صط �جلديد  �الأ �ل�رشق  �لكامل مل�رشوع  �لوقت ذ�ته رف�صهم  يف 

�صالمي �ل�صمويل. و�أكد ق�صاة م�رش يف بيان لهم رف�صهم  جورج بو�ص �أن يكون خالياً من �لفكر �الإ

�رش�ئيلية  �الإ للغطر�صة  خا�صع  جديد  �أو�صط  �رشق  باإن�صاء  �ملنطقة  دول  ت�صكيل  عادة  الإ �لكامل 

طفال �لعرب مع ما �أ�صاب طفل �إ�رش�ئيلي و�حد  مريكية ال تت�صاوى فيه �أرو�ح مئات �الأ و�لهيمنة �الأ

�لوحيد حلماية  �ل�صبيل  �ل�صعبية هي  �ملقاومة  باأن  �لكامل  �إيانهم  �لق�صاة  و�أكد  �أو جرح.  من ذعر 

مة �لعربية و�صيانة �رشفها، و�أعلنو� تاأييدهم �لكامل لبطولة رجال �ملقاومة �للبنانية و�عتز�زهم  �الأ

.
19

مبوقف �ل�صعب �للبناين بكل طو�ئفه

�رش�ئيلي من م�رش، و�صحب �ل�صفري  كما طالب مائة نائب م�رشي �لرئي�ص مبارك بطرد �ل�صفري �الإ

�رش�ئيلية على �للبنانيني و�لفل�صطينيني. وجاء يف ر�صالتهم  �مل�رشي من تل �أبيب رد�ً على �لغار�ت �الإ

�لعربية  �ل�صعوب  و�آمال  طموحات  عن  يمُعبِّ  ال  �لعربي  �لر�صمي  �ملوقف  “بات  مبارك:  �لرئي�ص  �إىل 

فل�صطني  يف  �صعبينا  و�إغاثة  وم�صاندة  �لعدو�ن  على  �لرد  قوة  من  يقت�صيه  وما  �حلدث  ينا�صب  مبا 
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وحلكومة  �للبنانية  للمقاومة  �لالحمدود  و�لدعم  �مل�صاندة  �أ�صكال  كل  بتقدمي  وطالبو�  ولبنان”. 

�ل�صيا�صية  �التفاقيات  كل  مر�جعة  �إىل  دعو�  كما  ديوقر�طياً.  �نتخاباً  �ملنتخبة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

برمت مع “�إ�رش�ئيل”. 
مُ منية �لتي �أ و�القت�صادية و�الأ

ردن:  2. موقف الأ

ردين من �لق�صية �لفل�صطينية يف عام 2006، برد �لفعل على جناح حركة حما�ص  متيز �ملوقف �الأ

طاولة  �إىل  و�لعودة  �لت�صوية  عملية  تن�صيط  ومبحاوالت  �لفل�صطينية،  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف 

ردنية جناح حما�ص يف  �رش�ئيليني. ويف �لبد�ية �عتبت �حلكومة �الأ �ملفاو�صات بني �لفل�صطينيني و�الإ

�النتخابات �لت�رشيعية �أمر�ً د�خلياً فل�صطينياً، �إال �أنها �أظهرت فيما بعد، عدم �رتياحها لهذ� �لنجاح، 

ردن. وربطت بني فوز حما�ص  ب�صبب توتر عالقاتها مع حما�ص منذ �إبعاد �أربعة من قادتها من �الأ

فقد حذر  �صعبيتهم. ولهذ�  زيادة  �إىل  ذلك  يوؤدي  �أن  �إذ خ�صيت  ردن،  �الأ �مل�صلمني يف  خو�ن  �الإ وبني 

حما�ص،  فوز  ��صتغالل  من  ردن  �الأ يف  �مل�صلمني  خو�ن  �الإ �لبخيت  معروف  ردين  �الأ �لوزر�ء  رئي�ص 

�أن  يجوز  وال  �أردين،  هو  وما  حما�ص،  مثل  فل�صطيني  تنظيم  هو  ما  بني  �لتمييز  من  بد  “ال  وقال: 

يت�صدد �لبع�ص يف حما�صة ظاهرة، للمز�يدة على مو�قف �أ�صحاب �ل�صاأن و�خليار يف فل�صطني بعيد�ً 

عن �لو�قعية”. و�رشح �لبخيت �صيا�صة بالده من �لتعامل مع حما�ص، و�أكد على �أن عالقات بالده مع 

�لتعامل �مل�صتقبلي معها  �أ�صلوب  �أي ف�صيل فل�صطيني، و�أن  �لد�خل، متو�زنة مثلها مثل  حما�ص يف 

مرهون باأجندة �حلكومة وبر�جمها يف �ملرحلة �ملقبلة. وفرَّق �لبخيت بني قيادة حما�ص يف �لد�خل، 

�لتي �عتبها ف�صيالً فل�صطينياً، و�لقيادة يف �خلارج، م�صري�ً �إىل �أنه يوجد مع بع�ص قادة حما�ص يف 

�خلارج، �إ�صكاالت قانونية و�صيا�صية �أملتها ظروف معينة، و�أن �أي تغري يف �أ�صلوب �لتعامل معهم، 

.
20

ن�صانية يتطلب �إن�صاج ظروف معينة، وتغري و�قع معني، وهذ� ال ي�صمل �لعالقات �الإ

قرب لفل�صطني، �لق�صية و�ل�صعب، و�ملد�فع  ومن جهة �أخرى، فقد �أكد �لبخيت �أن بالده �صتبقى �الأ

�حلقيقي عن حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني. وقال �أمام ح�صد من �لالجئني �لفل�صطينيني يف خميم �لبقعة، 

وقدرية.  خا�صة  عالقة  و�لفل�صطيني  ردين  �الأ �ل�صعبني  على  �أَْملَت  و�جلغر�فيا  �لتاريخ  عو�مل  �إن 

ردن خري فاخلري يعم �جلميع  و�أ�صاف �لبخيت “�أنتم �أردنيون باحللوة و�ملرة، فعندما يكون يف �الأ

ردين يف  و�أنتم منه، وعندما تكون �لظروف �صعبة فهي �أي�صاً �صعبة على �جلميع”. كما �أكد �لعاهل �الأ

ردن وفل�صطني هي فل�صطني. وحتدث  ردن هو �الأ ردنية �لفل�صطينية، على �أن �الأ و�صفه للعالقات �الأ

�مللك عبد �هلل عن خالد م�صعل، وعّما �إذ� كان هناك �أي �رشوط لعودة حما�ص �إىل �ململكة، فقال �إن ق�صية 

�صا�صية،  �صا�ص. و�أن �لق�صية �الأ خالد م�صعل �أخذت �أبعاد�ً �أكرث مما ت�صتحق، و�أنها لي�صت �لق�صية �الأ

.
21

هي كيف يتم م�صاعدة �لفل�صطينيني، ومتكينهم من ��صتعادة حقوقهم �مل�رشوعة

ردنية حلركة حما�ص باأنها  ردن وحما�ص توترت، ب�صبب �تهام �ل�صلطات �الأ �إال �أن �لعالقات بني �الأ

ردن  �صخا�ص، مت �إلقاء �لقب�ص عليهم، ومعهم �أ�صلحة ومتفجر�ت �أدخلوها لالأ تقف ور�ء �صبكة من �الأ

الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي
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ردنية زيارة وزير �خلارجية  ردين. ونتيجة لذلك، فقد �ألغت �حلكومة �الأ من �لد�خلي �الأ مما يهدد �الأ

2006/4/19. ونفت حركة  �لفل�صطيني حممود �لزهار �إىل عّمان، �لتي كان من �ملقرر �لقيام بها يف 

ردن. وطلب رئي�ص  ردنية، و�عتبت �أنها جاءت لتبير �إلغاء زيارة �لزهار لالأ حما�ص �التهامات �الأ

�لوزر�ء �لفل�صطيني ��صماعيل هنية، عب و�صطاء، من �مللك عبد �هلل �لثاين �لتدخل �صخ�صياً الحتو�ء 

من  �الأ يف  للعبث  حماولة  �أي  من  �حلكومة  با�صم  تب�أ  و�أنه  وحما�ص.  ردن  �الأ بني  زمة  �الأ ومعاجلة 

�أو  ردنية  �الأ ر��صي  �الأ ال�صتخد�م  خطط  �أي  لديها  يوجد  ال  حكومته  باأن  موؤكد�ً  �لد�خلي،  ردين  �الأ

زمة.  ردين تقديره ملوقف هنية �مل�صوؤول من جممل �الأ تخزين �ل�صالح فيها. و�أبدى رئي�ص �لوزر�ء �الأ

.
22

زمة، �أو ��صتغاللها للقطيعة مع حكومة حما�ص بقاء على �الأ موؤكد�ً �أن حكومته ال تخطط لالإ

ردنيني يف غزة، فقد ز�ر ��صماعيل هنية يف 2006/3/6،  ورد�ً على �لتهديد�ت �صد �لدبلوما�صيني �الأ

ردين لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية. و�أعرب  ير�فقه وفد قيادي من حما�ص، منزل رئي�ص مكتب �لتمثيل �الأ

عن ت�صامنه و��صتنكاره و�صجبه �ل�صديدين لتلك �لتهديد�ت �لتي تمُ�صيء لل�صعب �لفل�صطيني وقيمه، 

ردن بعد �النتهاء من ت�صكيل �حلكومة �لفل�صطينية للت�صاور و�لتن�صيق. وعن �أمله بزيارة �الأ

ومتوترة،  فاترة  بني  ما  �لفل�صطينية  و�حلكومة  بحما�ص  ردنية  �الأ �حلكومة  عالقة  �أجو�ء  ظلت 

ردنية تن�ّصق مع حممود عبا�ص يف حماولة  نباء �أن �حلكومة �الأ معظم �صنة 2006. وتناقلت بع�ص �الأ

يف  �ل�صيخ  �رشم  يف  ردنية  �الأ  - �مل�رشية  �لقمة  �أن  عن  معلومات  ور�صحت  حما�ص.  حكومة  �إ�صقاط 

 ،
23

عبا�ص حممود  �لرئي�ص  حلر�ص  �لالزم  �ل�صالح  توفري  �إمكانية  �صتبحث   2006 يونيو  حزير�ن/ 

مبدئية  ومو�فقة  �أمريكية  برغبة  ردنية  �الأ و�حلكومة  عبا�ص  بني  ترتيبات  عن  �حلديث  جرى  كما 

ردن �إىل د�خل فل�صطني لدعم حر�ص �لرئا�صة )لكن يبدو  دخال قو�ت بدر �ملتو�جدة يف �الأ �إ�رش�ئيلية الإ

يف  لعبا�ص  �أردين  دعٌم  باأنه  مر�قبون  ه  ف�رشَّ ما  وهو  ؛ 
24

�لنهائي( �العتماد  يف  “�إ�رش�ئيل” تلكاأت  �أن 

مو�جهة حما�ص ونفوذها.

ردن  �الأ ملك  فيه  �صارك  �لعقبة  يف  لقاء  عن  خبار  �الأ حتدثت  �أكتوبر  ول/  �الأ ت�رشين  �أو�ئل  ويف 

ردن و�ل�صلطة �لفل�صطينية، وم�رش، و“�إ�رش�ئيل”، ودولتني  وحممود عبا�ص وروؤ�صاء خمابر�ت �الأ

ومنع  �هلل،  وحزب  وحما�ص  و�صورية  �إير�ن  حتالف  مو�جهة  عن  �حلديث  جرى  حيث  خليجيتني، 

و�صول �أمو�ل �لدعم �إليها. كما جرى �حلديث عن توقيف �ملفاو�صات حول حكومة �لوحدة �لوطنية، 

ردنية نا�رش جودة نفى هذ�  . غري �أن �لناطق با�صم �حلكومة �الأ
25

وبحث �آليات �إ�صقاط حكومة حما�ص

عالم. �خلب �لذي تناقلته �لف�صائيات وو�صائل �الإ

2006، حيث  �أو�خر �صنة  ردنية يف  �الأ بد�أ يظهر بني حما�ص و�حلكومة  �أن حت�صناً حذر�ً  ويظهر 

ردنية بقياديني من حما�ص يف �أجو�ء �إيجابية و�رشيحة. وقام رئي�ص �لوزر�ء  �لتقى مدير �ملخابر�ت �الأ

�لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �إىل  ر�صمية  دعوة  بتوجيه   2006/12/25 يف  �لبخيت  معروف  ردين  �الأ

بت �حلكومة �لفل�صطينية  . وقد رحَّ
26

��صماعيل هنية لزيارة عّمان مبعية رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص
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. لكن �أنباء ر�صحت عن وجود موقف �صلبي من 
27

وحما�ص بهذه �خلطوة، و�أعلن هنية قبوله للدعوة

.
28

�لرئا�صة �لفل�صطينية جتاه هذه �لدعوة؛ وهو ما �أدى �إىل تاأجيل �أو تعطيل هذه �لزيارة

�ملنطقة  قائد  تكهنات  ب�صبب  توتر�ً  �صهدت  فقد  “�إ�رش�ئيل”،  مع  ردن  �الأ عالقات  �صعيد  وعلى   

�رش�ئيلي �جلرن�ل يائري نافيه Yair Naveh، توقع فيها م�صري�ً قامتاً للنظام �ل�صيا�صي  �لو�صطى �الإ

ردين �لر�صمي ب�صببها، �لغ�صب �لذي ر�فق �ملحاولة �لفا�صلة �لتي قام  ردن. وفاق �لغ�صب �الأ يف �الأ

�مل�صوؤولني  ��صتقبال  �رش�ئيلي الغتيال خالد م�صعل قبل �صنو�ت، مما جعله يرف�ص  �الإ �ملو�صاد  بها 

 .
ول من �صنة 292006 �رش�ئيليني يف �لن�صف �الأ �الإ

�إيهود  �رش�ئيلي  �الإ �لوزر�ء  رئي�ص  وز�ر   ،2006 عام  من  �لثاين  �لن�صف  يف  �لعالقات  وحت�صنت 

�لت�صوية،  عملية  من  بالده  موقف  �أوملرت،  زيارة  ع�صية  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  و�أكد  ردن.  �الأ �أوملرت 

ماليني  حرمان  ن  الأ �لفل�صطينيني،  لدى  ن�صانية  �الإ زمة  �الأ حل  يتوجب  �صيء،  كل  وقبل  �أوالً،  باأنه 

بناء  هكذ�  يتم  وال  �أكب،  ب�صكل  و�لرف�ص  �لغ�صب  يثري  �صا�صية،  �الأ �الحتياجات  من  �لفل�صطينيني 

�لرئي�ص  تقوية  “�إ�رش�ئيل”  وخ�صو�صاً  �لدويل  �ملجتمع  على  يتوجب  �لثاين،  مر  و�الأ و�أمن.  �صالم 

نه  الأ �لفل�صطينية،  �لوحدة  على  �حلفاظ  من  ليتمكن  ومادياً  �صيا�صياً  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني 

�صيكون للمو�جهات �لد�خلية يف �جلانب �لفل�صطيني �نعكا�صات �صلبية على �أمن “�إ�رش�ئيل”، و�أي�صاً 

�رش�ئيلية، ال  حادية �جلانب �الإ مر �لثالث، فهو �أن �خلطو�ت و�خلطط �الأ على �أمن دول �ملنطقة. �أما �الأ

مر �لر�بع، هو �أن على حما�ص �العرت�ف  يكنها �أن تخدم �صالماً عادالً ود�ئماً. وقال �مللك عبد�هلل �إن �الأ

“�إ�رش�ئيل”  على  �أن  فهو  �خلام�ص،  مر  �الأ �أما  �لعربية.  �ل�صالم  مبادرة  يف  �تخذت  �لتي  بالقر�ر�ت 

 .
30

و�لفل�صطينيني جتديد �لتز�مهم بخطة خريطة �لطريق

3. موقف �شورية: 

مبثابة  �لفوز  هذ�  و�عتبت  �لت�رشيعية،  �النتخابات  يف  حما�ص  حركة  بفوز  �صورية  رحبت 

�نت�صار ل�صورية وموقفها �ل�صيا�صي من �لق�صية �لفل�صطينية، على �أ�صا�ص �أن قياد�ت حركة حما�ص 

�صوف  حما�ص  فوز  باأن  �صد،  �الأ ب�صار  �ل�صوري  �لرئي�ص  و�عتب  �صورية.  يف  موجودين  �خلارج  يف 

�صد �أمام �ملوؤمتر  ي�صهم يف تخفيف �ل�صغوطات على بالده، و�أنه بد�ية لتفكيك �لعزلة عنها. وقال �الأ

حز�ب �لعربية، �لذي �نعقد حتت �صعار ن�رشة �صورية ولبنان، ويف ح�صور 300 �صخ�صية  �لعام لالأ

�النتخابات  يف  حما�ص  جناح  “�إن  عربية  دولة   15 يف  �صيا�صية  �أحز�ب   110 من  �أكرث  يثلون  عربية 

�لت�رشيعية �صيخفف �ل�صغوط على �صورية”. ومن جهة �أخرى، فاإن �لعالقات بني �صورية و�ل�صلطة 

خرية، بعك�ص ما كانت  �لوطنية �لفل�صطينية بقيادة حركة فتح، كان ي�صوبها �لتوتر يف �ل�صنو�ت �الأ

.
31

عليه عالقاتها مع حما�ص

�خلرطوم،  قمة  موؤمتر  �نعقاد  خالل  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  من  �صد  �الأ وطلب 

مع  �لفل�صطيني  �لتفاو�صي  �ملوقف  لدعم  �جلديدة  وحكومتها  حما�ص  موقف  من  �ال�صتفادة 

�لفل�صطينية  �حلكومة  وم�صاعدة  �ملفاو�صات،  يف  �لفل�صطينية  �ملطالب  �صقف  ورفع  “�إ�رش�ئيل”، 
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�صيا�صياً،  حما�ص  حركة  تدعم  بالده  باأن  �ل�صوري  �لرئي�ص  و�عرتف  �لدويل.  �لو�قع  مع  �لتعامل  يف 

ن لدى �لفل�صطينيني �حلق باأن تكون لديهم دولتهم �مل�صتقلة، ولديهم �حلق با�صتعادة �أر��صيهم،  الأ

من �لدويل. وقال “نحن ن�صجع حركة حما�ص على �لتم�صك بحقوق  و�حلق يف تنفيذ قر�ر�ت جمل�ص �الأ

ن لدينا ن�صف مليون الجئ  �ل�صعب �لفل�صطيني، وهي حقوق �صيا�صية، وت�صمل حقوق �لالجئني، الأ

.
فل�صطيني يف �صورية”32

وكانت �صورية من �أو�ئل �لدول �لعربية �لتي ��صتقبلت م�صوؤولني يف �حلكومة �لفل�صطينية بقيادة 

وىل �لتي ز�رها وزير �خلارجية حممود �لزهار. ووعدت �صورية  حما�ص، وكانت دم�صق �ملحطة �الأ

خالل �لزيارة، بتقدمي �لدعم �للوج�صتي و�ملايل و�ل�صيا�صي �إىل �حلكومة �لفل�صطينية، وبرفع م�صتوى 

�إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  جو�ز�ت  حاملي  �لفل�صطينيني  بدخول  و�ل�صماح  �لدبلوما�صي،  �لتمثيل 

ر��صي �لفل�صطينية. و�أ�صاد �لزهار  ر��صي �ل�صورية، وفتح �الت�صاالت �لهاتفية بني �صورية و�الأ �الأ

بعد �جتماعه مع �لرئي�ص �ل�صوري و�مل�صوؤولني �ل�صوريني مبو�قف �لقيادة �ل�صورية “�لتي رف�صت 

يام عن �لق�صية �لفل�صطينية”.  �أن تتخلى يف يوم من �الأ

دم�صق،  يف  و�ملقيم  مرزوق،  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  و�أعلن 

نحو  و�ل�صعي  �لفل�صطينية  �لق�صية  تطور�ت  يف  �لعربية  �لدول  و�صع  �إىل  تهدف  �لزهار  جولة  باأن 

يف  ودعماً  كـبري�ً  ترحيباً  تالقي  �لزهار  زيارة  �إن  وقال  و�صموده.  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صلطة  دعم 

�صورية. 

كما ز�ر �صورية وزير �لد�خلية �لفل�صطيني �صعيد �صيام يف 2006/5/21، ��صتكماالً لزيارة �لزهار، 

�لفل�صطينيني.  و�لالجئني  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  بالتعامل  �ملتعلقة  �لق�صايا  بع�ص  لت�صوية  وذلك 

و�أعلن �لوزير �لفل�صطيني، ��صتعد�د دم�صق لتاأهيل �صباط �رشطة فل�صطينيني وكو�در مدنية يف وز�رة 

�لد�خلية. و�أ�صاف �أن لقاءه مع �لرئي�ص �ل�صوري ونائبه ووزير �لد�خلية �ل�صورية، متحور حول دور 

�صورية جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، وحتديد�ً ��صتقبال �لفل�صطينيني �لعالقني على �حلدود �لعر�قية – 

. وكبادرة 
33

ردنية، ودعم �ل�صعب �ل�صوري للحكومة �لفل�صطينية، وقبول جو�ز �ل�صفر �لفل�صطيني �الأ

�إيجابية جتاه �لفل�صطينيني، فقد و�فقت �صورية على دخول 400 فل�صطيني �إىل �أر��صيها، عالقني على 

ردن �ل�صماح لهم بالدخول.  ردنية، بعد �أن رف�ص �الأ �حلدود �لعر�قية – �الأ

وعملت �صورية على �إقناع حما�ص بقبول �ملبادرة �لعربية �لتي و�فقت عليها قمة بريوت عام 2002، 

على �أ�صا�ص �أن جميع �لدول �لعربية قد و�فقت عليها. و�أكد �لرئي�ص �ل�صوري على �أهمية وحدة �ل�صف 

�لفل�صطيني، و�أن �صورية تقف يف �لو�صط وعلى م�صافة و�حدة بالن�صبة للخالف بني فتح وحما�ص. 

 ،John Bolton مم �ملتحدة جون بولتون مريكي �ل�صابق يف �الأ و�نتقدت �صورية ت�رشيحات �ملندوب �الأ

رهاب”، و�أن على �حلكومة �ل�صورية �أن تعتقله وت�صلمه. وو�صفت  �لذي �تهم فيها خالد م�صعل بـ“�الإ

�رش�ئيلية.  مو�قف بولتون بالعد�ئية للعرب و�مل�صلمني، وباأنه من كبار �لد�عمني لل�صيا�صات �الإ
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ردن على عالقة وثيقة بالرئا�صة �لفل�صطينية، و�صعى �إىل دفع م�صرية �لت�صوية خالل  حافظ �الأ

ان يف 2006/5/1. )رويرتز( �صنة 2006. �ل�صورة للملك عبد �هلل �لثاين ي�صتقبل عبا�ص يف عمَّ

�لعاهل �ل�صعودي �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز ي�صتقبل رئي�ص �لوزر�ء ��صماعيل هنية يف منى قرب مكة يف 2006/12/31. 

قدمت �ل�صعودية دعماً كبري�ً لل�صعب �لفل�صطيني، وتكللت و�صاطتها بالنجاح يف �تفاق مكة يف 2007/2/8. )رويرتز(
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حافظت قطر على عالقة جيدة مع �لرئا�صة �لفل�صطينية ومع �حلكومة �لفل�صطينية �لتي تقودها حما�ص، وو��صلت 

رئي�ص  مع  لقاء  يف  ثاين  �آل  جا�صم  بن  حمد  �ل�صيخ  �لقطري  �خلارجية  لوزير  �ل�صورة  �لفل�صطيني.  لل�صعب  دعمها 

�لوزر�ء ��صماعيل هنية ووزير �خلارجية حممود �لزهار، يف غزة يف 2006/10/9، يف �أثناء حماولته �لتو�صط بني حما�ص 

وفتح. )رويرتز(

لبنان  يف  �لتحرير  منظمة  مكتب  فتح  �إعادة  متَّ 

�خلارجية  لوزير  و�ل�صورة   ،2006/5/15 يف 

�للبناين فوزي �صلوخ )�إىل �لي�صار( مع عبا�ص 

�جلديد  �ملنظمة  ممثل  م�صعل(  )�رشيف  زكي 

يف بريوت، يف �أثناء حفل رفع �لعلم �لفل�صطيني 

على مقر �ملنظمة. )� ف ب(
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�رش�ئيلي  ورف�صت �صورية �أن تتدخل لكي ت�صغط على حما�ص من �أجل �إطالق �رش�ح �جلندي �الإ

�ل�صوري وقوف  �لرئي�ص  “�إ�رش�ئيل” عدو�نها على قطاع غزة. و�أكد  �أوقفت  �إذ�  �إال  جلعاد �صاليط، 

وتز�منت  �رش�ئيلية.  �الإ �لقمع  �آلة  �أمام  حمنته  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جانب  �إىل  قوة  بكل  دم�صق 

�صد مع حديث عن زيادة �ل�صغوط على دم�صق بهدف �لتاأثري على قادة حما�ص حول  ت�رشيحات �الأ

�صري، حيث �أو�صح م�صدر �صوري �أن دم�صق توؤيد موقف حما�ص  �رش�ئيلي �الأ مو�صوع �جلندي �الإ

.
34

ي تنازل من دون مقابل �لر�ف�ص الأ

�لوحدة  حكومة  ت�صكيل  �أجل  من  وحما�ص  فتح  بني  �لتو�صط  يف  مهماً  دور�ً  �صورية  لعبت  كما 

بها  �لتي كان يقوم  �لزيار�ت  �لطرفني. وذلك من خالل  �مل�صلحة بني  �ال�صتباكات  �لوطنية، ووقف 

م�صوؤولون من حركة فتح وعلى ر�أ�صهم رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني �ل�صابق �أحمد قريع، �إىل �لعا�صمة 

�ل�صورية. وطلب قريع من �مل�صوؤولني �ل�صوريني ممار�صة �صغوط على قيادة حما�ص �ملوجودة يف 

حلكومة  �مل�صرتك  �ل�صيا�صي  �لبنامج  يف  �أخرى  وبنود  �لعربية  �ملبادرة  بقبول  قناعها  الإ دم�صق، 

�لوحدة. وكانت �لرئا�صة �ل�صورية ت�صتقبل �ملبعوثني �لفل�صطينيني �لقادمني �إىل دم�صق من خمتلف 

2006، رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني  �لف�صائل. وكان �آخر �مل�صوؤولني �لذين ��صتقبلتهم مع نهاية عام 

�لفل�صطينية، ودعم �صورية للوحدة  �صد جهود ت�صكيل �حلكومة  ��صماعيل هنية، �لذي بحث مع �الأ

قامة دولة فل�صطينية  �لوطنية �لفل�صطينية. و�أعلنت �صورية خالل �لزيارة �ملوقف �ل�صوري �لد�عم الإ

بذل  و�رشورة  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عودة  حق  وتاأييدها  �ل�رشيف،  �لقد�ص  وعا�صمتها  م�صتقلة 

�صورية  وو�فقت  �لفل�صطينية.  �لوطنية  �لوحدة  وتعزيز  �لفل�صطينيني،  عن  �حل�صار  لك�رش  �جلهود 

�لدويل  �ل�صفر  فتح  �حلكومة، وعلى  �ل�صادر عن  �لفل�صطيني  �ل�صفر  �لعمل بجو�ز  بدء  كذلك، على 

ر��صي �لفل�صطينية. وتطرقت �ملباحثات �إىل �لفل�صطينيني �ملعتقلني يف �ل�صجون �ل�صورية من  مع �الأ

�ملح�صوبني على �لرئي�ص �لفل�صطيني �لر�حل يا�رش عرفات.

يف  �ل�صوري  �لرئي�ص  ذكره  ما  �لفل�صطينية،  بالق�صية  �ملتعلق  �ل�صوري  �ملوقف  تطور�ت  ومن 

ملانية Der Spiegel، باأنه ال يدعو �إىل �إز�لة “�إ�رش�ئيل” عن �خلريطة،  مقابلته مع جملة دير �صبيغل �الأ

بالده  �أن  و�أكد  جناد.  �أحمدي  حممود  ير�ين  �الإ �لرئي�ص  مع  و�حدة  مرة  وال  مر  �الأ هذ�  يبحث  ومل 

زمة  على ��صتعد�د لعقد �صالم مع “�إ�رش�ئيل” وتطبيع عالقاتها مع �لواليات �ملتحدة حيث ال حل الأ

ن  و�صط من دونها، وقال �إنه عندما ياأتي �ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل”، فاإن كل �صيء يتغري الأ �ل�رشق �الأ

�صد �إن “�إ�رش�ئيل” حتتل  لل�صالم قوة كبرية. ورد�ً على �صوؤ�ل عن و�صفه “�إ�رش�ئيل” بالعدو، قال �الأ

ر��صي �ل�صورية، ومن �لطبيعي �أن تكون عدوة لها. �إال �أنه ال يوؤمن باحلرب، و�إمنا مببد�أ  جزء�ً من �الأ

.
35

�لردع

جر�ء  ويف ت�رشيح �آخر �أجرته �لـ بي بي �صي BBC مع �لرئي�ص �ل�صوري، قال �إن بالده م�صتعدة الإ

�إن  �صد،  �الأ وقال  و�صط.  �الأ �ل�رشق  يف  لل�رش�ع  �صلمياً  حالً  تريد  و�أنها  “�إ�رش�ئيل”،  مع  حمادثات 
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�لطرف  بوجود  منهما  كل  تقبل  و�أن  جنب،  �إىل  جنباً  ب�صالم  �لعي�ص  و“�إ�رش�ئيل” يكنهما  �صورية 

�رش�ئيلية �حلالية قوية مبا ي�صمح بتحقيق  �صد قال �إنه غري و�ثق من �أن �حلكومة �الإ خر. ولكن �الأ �الآ

.
36

�ل�صالم معها

ن �لظروف مل  جر�ء مفاو�صات معها بالرف�ص، الأ “�إ�رش�ئيل” ردت على دعوة �صورية الإ �إال �أن 

�رش�ئيلي �صورية باأنها د�عمة  تن�صج بعد للمفاو�صات مع �صورية. و�تهم مكتب رئي�ص �لوزر�ء �الإ

�رش�ئيلي �صمعون برييز  رهاب”. ورف�صت �صوريا �لدعوة �لتي وجهها نائب رئي�ص �لوزر�ء �الإ لـ“�الإ

�صد لزيارة �لقد�ص، وقالت �إن �ل�صالم ال يكن �أن يتحقق  Shimon Peres، للرئي�ص �ل�صوري ب�صار �الأ

.
37

عب زيار�ت بروتوكولية مرفو�صة

خر يف �ملوقف �ل�صوري من �لق�صية �لفل�صطينية يف عام 2006، هو تلميح �لقيادة  و�لتطور �ملهم �الآ

�ل�صورية باأنها �صوف تعمل على ��صرتد�د ه�صبة �جلوالن �ل�صورية �ملحتلة ب�صتى �لو�صائل مبا فيها 

“�إ�رش�ئيل” هي جزء ال  �أن مرتفعات �جلوالن �لتي حتتلها  �لتاأكيد على  �ملقاومة �مل�صلحة. و�أعادت 

ر��صي �ملحتلة. موؤكدة على �أنها �صت�صرتدها عب �لطرق �ل�صلمية �إن �أمكن، �أو من خالل  يتجز�أ من �الأ

 .
38

و�صائل �أخرى �أولها �ملقاومة

 ،ABC �صبانية  �إيه بي �صي �الإ �لتوجه يف لقاء �صحفي مع �صحيفة  �ل�صوري هذ�  �لرئي�ص  �أكد  كما 

و�عتب �أن �حلديث عن مقاومة لي�ص قر�ر�ً حكومياً، وعندما يدرك �ل�صعب �أن �لكلمات �لتي تدور حول 

�ل�صالم ز�ئفة، فاإنه يلك �حلق �مل�رشوع يف �لدفاع عن نف�صه، و�إذ� �أر�د �ل�صعب �ل�صوري �ملقاومة عن 

طريق �ل�صالح فاإن �حلكومة �ل�صورية لن متنعه. وقال �إنه يريد �أن يكون �إيجابياً، لكن لي�ص بو�صعه ذلك 

 .
39

يف �لوقت �لذي مل يعد هناك �صيء يف �ملنطقة ي�صري �إىل �ل�ّصري يف درب �ل�صالم

4. موقف لبنان: 

2006 من خالل موقفه من �لوجود �لفل�صطيني يف  تعامل لبنان مع �لق�صية �لفل�صطينية يف �صنة 

�رش�ئيلي على لبنان و�صمود حزب  لبنان، ونتائج �النتخابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية، و�لعدو�ن �الإ

�هلل �أمامه. 

�لعام  مطلع  يف  �أكد  فقد  لبنان،  يف  �لفل�صطينية  �ملخيمات  يف  �لفل�صطيني  بالوجود  يتعلق  وفيما 

رئي�ص �للجنة �للبنانية، �ملكلفة مبلف �حلو�ر مع �لفل�صطينيني، �ل�صفري خليل مكاوي �أن قطار �حلو�ر 

مع �لفل�صطينيني ي�صري ب�صكل جيد، و�أن �لعمل جاٍر على �أكرث من خط و�صعيد ال�صتكمال خمتلف 

جو�نبه؛ و�أن لبنان على �ت�صال مع عدد من �لدول �ملانحة من �أجل تاأمني �ملال �لالزم لتمويل �مل�صاريع 

�ل�صالح  وبخ�صو�ص  لبنان.  يف  �لفل�صطينية  �ملخيمات  د�خل  �لتحتية  و�لبنى  و�ل�صحية  �خلدماتية 

مر، معتب�ً �أن هناك �إجماعاً لبنانياً �صعبياً  �لفل�صطيني �ملوجود يف �ملخيمات، فاإنه ال م�صاومة يف هذ� �الأ

طالق لهذ� �ل�صالح، �لذي يجب �إنهاوؤه، مع �لتاأكيد باأن لبنان  ور�صمياً على عدم وجود مبر على �الإ

 .
40

مر لن يخو�ص معارك مع �لفل�صطينيني يف هذ� �خل�صو�ص، ولكن �ملطلوب تفّهم �الأ
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يف  �للبنانية  �حلكومة  مو�فقة  �لفل�صطينية،  �لق�صية  جتاه  �للبناين  �ملوقف  تطور�ت  �صمن  وكان 

�جتماع جمل�ص �لوزر�ء يف 2006/1/5، على �إقامة متثيل دبلوما�صي فل�صطيني يف لبنان، من خالل 

فتح مكتب ولي�ص �صفارة فل�صطينية يف بريوت. و�أعلن فوؤ�د �ل�صنيورة، �أن جمل�ص �لوزر�ء �للبناين قد 

مور �ملتعلقة بالفل�صطينيني  و�فق على �إعادة فتح مكتب منظمة �لتحرير يف لبنان بهدف عالج جميع �الأ

يف �ملخيمات. �إال �أنه �أكد على �رشورة �صبط �ل�صالح �لفل�صطيني يف �ملخيمات وتنظيمه.

�لفل�صطينية يف لبنان، بادئاً  2006/5/15 مهامه كممثل ملنظمة �لتحرير   وت�صلم عبا�ص زكي يف 

هذه �ملهام بتقدمي �أور�ق �عتماده �إىل وزير �خلارجية فوزي �صلوخ، وموؤكد�ً على �لقيام بكل ما يلزم 

لت�صهيل �لعالقات �للبنانية - �لفل�صطينية يف �مل�صتقبل. 

وفيما يتعلق مبوقف لبنان من فوز حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية، فلم ي�صدر موقف ر�صمي 

بهذ� �خل�صو�ص، و�إن كان �حلدث قد حظي باهتمام ر�صمي وترحيب �صعبي. فقد هناأ فوؤ�د �ل�صنيورة 

من  �خلطوة  لهذه  ملا  �النتخابات،  يف  حما�ص  عليها  ح�صلت  �لتي  �لنتائج  على  م�صعل،  خالد  هاتفياً 

�أهمية كبرية يف تاأكيد وتر�صيخ �لنظام �لديوقر�طي يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية، وما تدل عليه 

�إىل  متقدمة  خطوة  �لنتيجة  هذه  تكون  �أن  �ل�صنيورة  ومتنى  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  لدى  حيوية  من 

مام لدعم حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني. كما دعا فوزي �صلوخ �ملجتمع �لدويل �إىل �حرت�م خيار�ت  �الأ

يَّد ت�صكيل حكومة فل�صطينية 
�لت�رشيعية، و�أ �لتي تكر�صت بنتائج �النتخابات  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

وطنية، متثل جميع فئات �ملجتمع �لفل�صطيني وتكون يف خدمة �لفل�صطينيني. و�عتب �صليم �حل�ص، 

�أن �ل�صعب �لفل�صطيني قال كلمته يف �النتخابات وعلى �لعامل �أن يحرتم �إر�دته. 

يف  بفوزها  حما�ص  حركة  م�صعل،  خالد  مع  هاتفي  �ت�صال  يف  �هلل  ف�صل  ح�صني  حممد  وهناأ 

�حلركة  يف  �لنجاح  على  حما�ص  ت�صميم  وتاأكيده  م�صعل،  �أطلقها  �لتي  �ملو�قف  مقدر�ً  �النتخابات، 

�حلو�ر  تفعيل  �رشورة  على  و�أكد  �رش�ئيلي.  �الإ �الحتالل  مقاومة  يف  جنحت  كما  �صالحية،  �الإ

�لدول  م�صوؤولية  على  و�صدد  د�خلية،  فتنة  ح�صول  على  �لرهانات  و�إ�صقاط  �لد�خلي  �لفل�صطيني 

مني �لعام حلزب �هلل �ت�صاالً هاتفياً  �أجرى �الأ �لفل�صطيني. كما  �صالمية يف دعم �ل�صعب  �لعربية و�الإ

له ولقيادة حما�ص �لتوفيق يف  �إياه بالفوز �لكبري �لذي حققته حركة حما�ص، متمنياً  مب�صعل مهنئاً 

مني �لعام للحزب �ل�صيوعي �للبناين خالد حد�دة مب�صعل  مو�جهة �ال�صتحقاقات �ملقبلة. و�ت�صل �الأ

هذه  ��صتكمال  �آمالً  �حلركة،  قيادة  يف  �مل�صوؤولية  حتمل  على  م�صعل  قدرة  على  حد�دة  و�أكد  مهنئاً، 

حقوق  �نتز�ع  يف  تنوعاتها  بكل  �ملنا�صلة  �لفل�صطينية  �لقوى  توحيد  نحو  جدية  بخطو�ت  �خلطوة 

�إقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص وحق  �ل�صعب �لفل�صطيني، وب�صكل خا�ص يف 

�لعودة لكل �لالجئني �لفل�صطينيني �إىل ديارهم. وطالب حزب �هلل دول �لعامل، �لتعود على فوز حركة 

و�صط، وعلى  �صالمية بات ظاهرة �آخذة يف �الت�صاع يف �ل�رشق �الأ حما�ص، وقال �إن �نت�صار �ملقاومة �الإ

.
41

دول �لغرب تقبل ذلك ومو�جهة �أبعاده
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وتو�صل موؤمتر �حلو�ر �للبناين �إىل تفاهم على �آلية جلمع �ل�صالح �لفل�صطيني خارج �ملخيمات،  

يف  �ملوؤمترون  وو�فق  �لفل�صطينية.  و�لف�صائل  �للبنانية  �حلكومة  بني  �حلو�ر  تفعيل  قاعدة  على 

– �لفل�صطيني، يبد�أ بعدها جمع �ل�صالح  2006/3/6 على �إعطاء مهلة �صتة �صهور للحو�ر �للبناين 

�أن ت�صاند �حلكومة جلنة منبثقة عن موؤمتر  �ملخيمات و�صبطه يف د�خلها، على  �لفل�صطيني خارج 

�حلو�ر  مو�كبة  عاتقها  على  وتاأخذ  ول،  �الأ �ل�صف  من  مب�صوؤولني  طر�ف  �الأ فيها  تتمثل  �حلو�ر، 

�أن  كما  �حلكومة.  لدى  باأعمالها  �صهري  تقرير  �إيد�ع  وتتوىل  �لفل�صطينية،  بالف�صائل  و�الت�صال 

�إعادة  مع  وعناية،  �هتمام  كل  للفل�صطينيني  �ملدنية  �حلقوق  �إيالء  �رشورة  على  تو�فقو�  �ملوؤمترين 

�أهمية  على  �لوزر�ء  رئي�ص  و�صدد  �أمامهم.  �لعمل  فر�ص  زيادة  �أجل  من  �للبناين  �لقانون  يف  �لنظر 

�صدور  �إىل  �لر�صا�ص  يوجه  باأن  يقبل  لن  �أنه  مكرر�ً  �لفل�صطيني،  �ل�صالح  جلمع  كاأ�صا�ص  �حلو�ر 

�لفل�صطينيني، �أو �لدخول معهم يف �صد�م ع�صكري، �آمالً بتجاوب �لف�صائل مع قر�ر جمل�ص �لوزر�ء، 

�لدويل،  �ملجتمع  على  لل�صغط  �لعربية  �لدول  مع  بالتعاون  �ل�رشيع  �لتحرك  �رشورة  على  م�صدد�ً 

UNRWA( لرفع  ونرو�  غاثة وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني )�الأ مم �ملتحدة الإ من خالل وكالة �الأ

لرت�جع  حماولة  �أي  من  حمذر�ً  لهم،  تقدمها  �لتي  و�لرتبوية  ن�صانية  و�الإ �لطبية  �خلدمات  م�صتوى 

.
42

م�صتوى �خلدمات من خالل خف�ص �ملو�زنة �ملحددة لها

مكاوي  خليل  �ل�صفري  �لفل�صطينية،  �ملخيمات  ل�صوؤون  �للبناين  �لوزر�ء  رئي�ص  م�صت�صار  و�أكد 

�أو�صاع  لتح�صني  ومتكاملة  �صاملة  خطة  تنفيذ  يف  بد�أت  �للبنانية  �حلكومة  �أن   ،2006/3/26 يف 

لعالج  متهيد�ً  د�خلها،  و�مل�صاعب  و�صاع  �الأ در��صة  خالل  من  �ملخيمات،  يف  �ملقيمني  �لفل�صطينيني 

�لتوتر وحت�صني ظروف �حلياة  �لت�صنجات وعالج بوؤر  �لتي يعاين منها �صكانها و�إز�لة  �مل�صكالت 

�خل�صو�ص  هذ�  يف  �حلكومة  خطة  �أن  و�أو�صح  لبنان.  يف  �لفل�صطينيني  لالجئني  و�ملعي�صية  �ليومية 

ول، يتمثل يف تكليف وزر�ء �خلدمات بالنزول لزيارة �ملخيمات و�لوقوف على  تنق�صم �إىل ق�صمني: �الأ

عد�د  �أما �لق�صم �لثاين من �خلطة، في�صمل �الإ مر �لذي حدث فعالً.  و�صاع �مليد�نية فيها، وهو �الأ �الأ

ملوؤمتر للدول �ملانحة و�لد�عمة لل�صلطة �لفل�صطينية و�لدول �لغربية، �إ�صافًة �إىل عدد من �لدول �لعربية 

ر��صي  )يف �صيغة موؤمتر دويل( لالتفاق على متويل خطة �لنهو�ص باملخيمات �لفل�صطينية على �الأ

�للبنانية، و�لتي توقع �أن تكلف ماليني �لدوالر�ت، وقال �إن �حلكومة �للبنانية تعمل حالياً على �تخاذ 

جر�ء�ت �لكفيلة بال�صماح للفل�صطينيني �ملقيمني يف �ملخيمات، مبمار�صة �ملهن �لتي مل يكن م�صموحاً  �الإ

 .
43

ن مبمار�صتها يف لبنان، مثل �لطب و�لهند�صة و�ملحاماة وغريها لهم حتى �الآ

عن  �ل�صيا�صية،  �مل�صائل  ف�صل  على  عملت  �للبنانية  �حلكومة  �أن  على  �ل�صنيورة،  فوؤ�د  و�أكد 

�صا�صية لل�صعب �لفل�صطيني �ملقيم يف لبنان. و�أنها �صعت  ن�صانية �الأ معاجلة �ل�صوؤون �الجتماعية و�الإ

يف  ما�صية  �حلكومة  �إن  وقال  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  خدمة  يف  للم�صاعدة  �ملتاحة  �إمكاناتها  و�صع  �إىل 

خوة �لفل�صطينيني �ملقيمني يف لبنان، ك�صيوف موؤقتني وكاأخوة معززين �إىل �أن يعودو� �إىل  رعاية �الأ

ديارهم. و�صدد �ل�صنيورة على �أن زيارة �لوزر�ء �إىل �ملخيمات لن تكون زيارة يتيمة. و�حلكومة يف 
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هذ� �ملجال �صتبذل كل �مل�صتطاع للقيام بكل ما يكنها، مبا يف ذلك حث �ملنظمات �لدولية على �لقيام 

بو�جباتها و�لتز�ماتها جتاه �لالجئني �لفل�صطينيني. و�أعلن خليل مكاوي �أن �خلطوة �لتالية هي در�ص 

ملفات عدد ال باأ�ص به من �ملطلوبني للق�صاء �للبناين �ملوجودين د�خل �ملخيمات، و�لذين يدعون �أنهم 

�إىل  �لوز�رية  �للجنة  “بعد زيارة  نهائياً. وتابع  �لق�صائية  �أو�صاعهم  لبت  مل يرتكبو� جرماً، متهيد�ً 

�ملخيمات �أخري�ً، نحن يف طور �لتح�صري لزيارة خميم عني �حللوة...، و�صنفي بالوعد �لذي قطعناه 

.
باأن هذه �لزيارة لي�صت �آخر �ملطاف بل �أوله”44

وكان ت�صور حزب �هلل للملف �لفل�صطيني ب�رشورة �لتعاطي مع �أربعة مبادئ رئي�صية:

تتم  �أن  �ملقبول  غري  ومن  منية.  و�الأ و�ل�صيا�صية  ن�صانية  �الإ �أبعاده  يف  متكامل  �مللف  هذ�  �إن  �أ.   

منية فقط. مقاربته من �لز�وية �الأ

�ص�ص و�لقو�عد �لالزمة لتنظيم �لعالقات �للبنانية - �لفل�صطينية. �رشورة و�صع �الأ ب. 

�رشورة تنظيم �لوجود �لفل�صطيني. ج. 

�ل�صبيل �لوحيد و�ل�صحيح و�ملجدي للتعاطي مع هذ� �مللف هو عب حو�ر لبناين - فل�صطيني  د. 

جاد وحقيقي وبناء.

�أما عنا�رش �حلل �لتي تو�صلت �إليها قيادة �حلزب و�فرت�صتها فهي تقوم على:

   �أ. حتقيق �إجماع وطني لبناين - فل�صطيني �صامل على �لتم�صك بحق �لعودة ورف�ص �لتوطني.

�ملالئمة  ن�صانية  �الإ �لظروف  وتوفري  و�الجتماعية  ن�صانية  �الإ حقوقهم  �لفل�صطينيني  �إعطاء  ب. 

لهم.

�إز�لة �ل�صالح خارج �ملخيمات. ج. 

 د.  تنظيم �ل�صالح د�خل �ملخيمات.

.
45

ويطابق حزب �هلل يف موقفه مع ما تو�صل �إليه موؤمتر �حلو�ر �لوطني �للبناين

�ملطالبة  على  وجممعون  و�لتوطني،  �لتجني�ص  رف�ص  على  جممعون  لبنان  يف  �لفل�صطينيون 

كافية  حقيقية  حماية  ب�صمان  �للبنانية  �لدولة  يطالبون  كما  و�الجتماعية.  ن�صانية  �الإ باحلقوق 

للفل�صطينيني، قبل �أن تقوم باأية �إجر�ء�ت لتنظيم �أ�صلحتهم وجمعها، خ�صو�صاً يف �ملخيمات؛ حيث 

عانو� من �لعديد من �ملذ�بح يف �لفرت�ت �ملا�صية. ويرون �أنه يجب �أن يتم �لتعامل مع ملفهم على �أ�صا�ص 

�صيا�صي ولي�ص على �أ�صا�ص �أمني. وعلى �أي حال، فقد تر�جع مو�صوع جمع �ل�صالح �لفل�صطيني من 

�رش�ئيلي على  �صد�رة �الهتمامات يف �لن�صف �لثاين من �صنة 2006، ب�صبب �الن�صغال بالعدو�ن �الإ

زمة �لد�خلية �للبنانية. لبنان، وب�صبب �الأ
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تمُعتب �ململكة �لعربية �ل�صعودية

يف  و�ملهمة  �لفاعلة  �لدول  من 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  يف  وتوؤثر  تتاأثر  �لتي  �لقليلة  �لعربية  �لدول  ومن  �لعربي،  �ل�صيا�صي  �لنظام 

دون �أن تكون من دول �ملو�جهة مع “�إ�رش�ئيل”. ومن هنا تاأتي �أهمية ��صتعر��ص عالقتها بالق�صية 

�لفل�صطينية. 

�عتبت �ل�صعودية �أن قلق دول �لعامل من فوز حما�ص غري مبر. وقال �ل�صفري �ل�صعودي لدى 

�لواليات �ملتحدة تركي �لفي�صل، “�إن فوز حما�ص يجب �أن ال يمُثري قلق �أي من �لعو��صم �لعربية �أو 

�رش�ئيلي  �الإ لل�رش�ع  �ملتمثلة يف حٍل  بتعهد�ته،  �لدويل  �ملجتمع  �لتزم  خرى، طاملا  �الأ �لدول  عو��صم 

�صعود  �ل�صعودية  �خلارجية  وزير  وحذر  جنب”.  �إىل  جنباً  تعي�صان  دولتني  على  قائمٍ  �لفل�صطيني 

�إن  “كارثياً”. وقال  ن وقفها �صيكون  �لفل�صطينية الأ لل�صلطة  �مل�صاعدة  �لفي�صل، من خطورة وقف 

ن هي حكومة، و�إنهم �صيت�رشفون ب�صكل م�صوؤول كحكومة. و�عتب �أن  حما�ص كانت حركة، و�الآ

على �ملجتمع �لدويل �أن يرى �أوالً ماذ� �صتعمل هذه �حلكومة، بدالً من �أن يحكم على حما�ص طبقاً للغة 

.
46

�لتي كانت ت�صتخدمها عندما كانت حركة

حما�ص،  جناح  بعد  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �ملالية  م�صاعد�تها  وقف  �ل�صعودية  �حلكومة  ورف�صت 

مالياً،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  م�صاعدة  يف  �صت�صتمر  بالده  باأن  �ل�صعودي  �خلارجية  وزير  و�رشَّح 

�لتعاي�ص  �لقبول مببد�أ  حتى يف وجود حكومة تر�أ�صها حركة حما�ص. و�أنها �صت�صجع حما�ص على 

�ململكة  لزيارة  �ل�صعودية دعوة ر�صمية خلالد م�صعل  و�إ�رش�ئيلية. ووجهت  فل�صطينية  يف دولتني، 

يف  �لتز�ماتها  ��صتمر�ر  على  حما�ص،  لوفد  �ل�صعودية  و�أكدت  �خلرطوم.  قمة  �نعقاد  قبل  للت�صاور، 

دعم �ل�صعب �لفل�صطيني و�صلطته �صيا�صياً ومالياً. و�أبلغ �لوفد �لفل�صطيني �مل�صوؤولني �ل�صعوديني 

�لتز�م حما�ص �لهدنة، على �لرغم من �العتد�ء�ت �لتي ترتكبها “�إ�رش�ئيل”، و�أنها ال يكن �أن تعار�ص 

�ملوقف �لعربي. 

كما ز�ر �لريا�ص وزير �خلارجية �لفل�صطينية حممود �لزهار، و�أكدت �ل�صعودية له عزمها على 

دفع �مل�صاعد�ت �ملتوجبة عليها �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية مبوجب مقرر�ت �جلامعة �لعربية، و�لبالغة 

ول/ �أكتوبر 2005 �إىل منت�صف ت�رشين  92.4 مليون دوالر عن �لفرتة �ملمتدة من منت�صف ت�رشين �الأ

ول/ �أكتوبر 2006. �الأ

�لقمة  يف  مبارك،  ح�صني  �مل�رشي  �لرئي�ص  مع  �جتماعه  خالل  �هلل  عبد  �ل�صعودي  �مللك  و�صدد 

وحث  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  خيار�ت  �حرت�م  �رشورة  على  �ل�صيخ،  �رشم  منتجع  يف  جمعتهما  �لتي 

�لزعيمان حركة حما�ص على �العرت�ف باملبادرة �لعربية لل�صالم �لتي �أقرتها قمة بريوت عام 2002 

و�لتي تت�صمن �عرت�فاً �صمنياً بـ“�إ�رش�ئيل”. 

ومن جهة ثانية، جددت �ل�صعودية مبادرتها �لتي كان قد و�فق عليها �مللوك و�لروؤ�صاء �لعرب يف 

رابعًا: موقف اململكة العربية ال�شعودية
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قمتهم يف بريوت عام 2002، حلل �صلمي يف �ملنطقة، وباأنها �مل�صار �ل�صحيح و�لوحيد لعملية �ل�صالم. 

ودعا وزير �خلارجية �ل�صعودي، �لفل�صطينيني �إىل توحيد مو�قفهم �ل�صيا�صية من “�إ�رش�ئيل” و�إىل 

ن هناك  طار الأ حتديد موقف و��صح من �ملبادرة �لعربية. وقال: “�أمتنى �أن تت�صح �لروؤى يف هذ� �الإ

و�مل�صوؤولية  باجلدية  للنا�ص  للتحدث  فر�صة  وهناك  �ل�صالم،  عملية  �إطالق  عادة  الإ دولياً  �إجماعاً 

 .
�ملطلوبة بهذ� �خل�صو�ص”47

و�رشح �صعود �لفي�صل موقف بالده من عملية �لت�صوية، وطالب باإحياء م�صرية �ل�صالم، وهذ� 

حد�ث  �أن �الأ �لقائم على دولتني يف وقت معقول، خا�صًة  �أجل حتقيق �حلل  يتطلب تعاوناً جاد�ً من 

�ملعنية. وبنيَّ  طر�ف  �الأ �أمن وم�صالح  �إىل حلول ع�صكرية حتفظ  �لتو�صل  ��صتحالة  �أثبتت  خرية  �الأ

�ل�صالم  نتائج ف�صل عملية  �لدرو�ص من  �ليوم ال�صتخال�ص  �أن هناك حاجة ملحة  وزير �خلارجية 

جر�ئية و�ملرحلية، و��صتنفاذ �جلهد  �ل�صابقة و�لتي كانت، ب�صبب �ملبالغة يف �لرتكيز على �لق�صايا �الإ

يف حماولة و�صع ترتيبات �أمنية موؤقتة و�إجر�ء�ت تبادل �لثقة، كانت تف�صي عملياً �إىل متكني “�أعد�ء 

�لذي تتقاطع عبه جميع تلك  �أن مفتاح �حلل  �لعملية برمتها. و�أكد  �ل�صالم” من تهديد وتقوي�ص 

�رش�ئيلي، و�لذي  �الإ �لفل�صطيني -  �ل�صالم حلل �ل�رش�ع  �إحياء م�صرية  زمات، يكمن بال �صك يف  �الأ

�أن ��صتمر�ر  زمات، م�صدد�ً على  �إىل حلول ناجعة لبقية �الأ يوؤثر ��صتمر�ره �صلباً يف فر�ص �لتو�صل 

عدم  ملبد�أ  فا�صحاً  و�نتهاكاً  �لدويل،  للقانون  �صارخاً  حتدياً  ثل  يمُ لفل�صطني،  �رش�ئيلي  �الإ �الحتالل 

و�صدد  �لدولية.  �ل�رشعية  بقر�ر�ت  م�صيناً  و��صتهتار�ً  بالقوة،  �لغري  �أر��صي  على  �ال�صتيالء  جو�ز 

و�صط، و�صلت �إىل مرحلة ال يكن فيها �لقبول باملزيد  �لوزير �ل�صعودي على �أن �مل�صكلة يف �ل�رشق �الأ

من �لت�صويف و�ملماطلة، و�جرت�ر �لف�صل تلو �لف�صل، وهذ� ما ي�صع �ملجتمع �لدويل برمته، وخا�صًة 

قو�ه �لفاعلة وجهاً لوجه �أمام حتمية حتمل �مل�صوؤولية �لكاملة يف و�صع �حلل �ل�صلمي �لعادل و�لد�ئم، 

و�ملتو�فق مع مبادئ �ل�رشعية �لدولية مو�صع �لتطبيق �لفعلي و�لعاجل. وبنيَّ �أن �أ�ص�ص �حلل و��صحة 

�ص�ص  مريكي بالدعوة �إىل حٍل قائٍم على دولتني، وهي �الأ ومعروفة، وهي �لتي عب عنها �لرئي�ص �الأ

�أجمعت  �لتي  �لعربية لل�صالم،  �ملبادرة  �ل�صلة، ومع  �لدولية ذ�ت  �ل�رشعية  �لتي تت�صق مع قر�ر�ت 

عليها �لدول �لعربية منذ قمة بريوت، ور�أى �أن �حلاجة ملحة �إىل �أن تقرتن هذه �لروؤية ببنامج عمل 

.
48

و��صح، له �إطار زمني حمدد

وو�صف �مللك عبد �هلل يف نهاية �لعام، �ملنطقة �لعربية باأنها خز�ن مليء بالبارود ينتظر �رش�رة 

لينفجر، وباأنها حما�رشة بعدد من �ملخاطر، الفتاً �إىل خطورة �لو�صع يف لبنان و�لعر�ق وفل�صطني. 

�النق�صام  خطورة  من  حمذر�ً  �لعربية،  مة  لالأ �صا�صية  �الأ �لق�صية  هي  �لفل�صطينية  �لق�صية  و�عتب 

�حتالل  بني  ز�لت  ما  �لتي  �لغالية،  فل�صطني  ق�صية  هي  �صا�صية  �الأ “ق�صيتنا  وقال:  �لفل�صطيني. 

�إىل �ملاأ�صاة �لد�مية نظرة �ملتفرج،  �أو ح�صيباً، وجمتمع دويل ينظر  عدو�ين بغي�ص، ال يخ�صى رقيباً 

.
خطر على �لق�صية”49 �صقاء هو �الأ وخالف بني �الأ
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على مهماً  تطور�ً   ،2006 عام  �صهد 

�لعربية  �لدول  بني  �لتطبيع  �صعيد 

و“�إ�رش�ئيل”، فقد ��صتطاعت “�إ�رش�ئيل” �أن حتقق �خرت�قات يف جبهة �لتطبيع �القت�صادي �لر�صمي 

مع �لدول �لعربية، ولكنها مل تنجح على �مل�صتوى �ل�صعبي. ولعبت �لواليات �ملتحدة دور�ً مهماً يف 

�لتبادل  زيادة  على  �لتطبيع  ز  وتركَّ معها.  �قت�صادية  عالقات  قامة  الإ �لعربية  �لدول  على  �ل�صغط 

�لتجاري بني “�إ�رش�ئيل” و�لدول �لعربية، وتبادل �لزيار�ت �لر�صمية. 

وبد�أ �لعام بتوقيع �تفاق بني �لواليات �ملتحدة و�لبحرين كاأول دولة يف جمل�ص �لتعاون �خلليجي 

ردن و�ملغرب،  توقع �تفاق �لتجارة �حلرة مع �لواليات �ملتحدة، و�لثالثة بني �لدول �لعربية بعد �الأ

�رش�ئيلية.  ويوؤدي هذ� �التفاق �إىل توقف �لبحرين عن مقاطعة �لب�صائع �الإ

ز�ر ياكوف هاد��ص هاندل�صمان Yacov Hadas Handelsman، �ملدير �لعام  ويف 2006/3/13 

�رش�ئيلية،  �الإ �خلارجية  وز�رة  يف  �ل�صالم  بعملية  �ملكلفة  و�صط  �الأ �ل�رشق  �صوؤون  د�رة  الإ �مل�صاعد 

�ملوريتانيني  �مل�صوؤولني  مع  وبحث  بـ“�إ�رش�ئيل”،  تعرتف  �لتي  �لثالثة  �لعربية  �لدولة  موريتانيا، 

ت  تعزيز �لتعاون و�لعالقات بني �لبلدين، على �لرغم من �لرف�ص �ل�صعبي �ملوريتاين للزيارة. وعبَّ

�لنخب �ل�صيا�صية و�لقوى �ل�صعبية �ملوريتانية عن رف�صها لت�رشيحات وزير �خلارجية �ملوريتانية 

�لعالقات  دليل على متانة  �النتقالية  �أن وجوده يف �حلكومة  فيها  �أعلن  �لتي  �أحمد،  �صيد  �أحمد ولد 

�ملوريتانية مع “�إ�رش�ئيل”. وقال �لقيادي �ل�صيا�صي �لبارز حممد جميل من�صور، “�إن �لوزير كرر 

�لرجل يعتبها م�صاألة �صخ�صية،  �أن  �لتي يبدو  �ل�صهيوين،  �لكيان  �لو�هية للعالقة مع  �مل�صوغات 

جعلت وجوده يف �حلكومة دليل بقاء هذه �لعالقة”. و�أ�صاف: “ما كنت �أظن �ملو�صوع م�صدر فخر، 

�صف و�ال�صمئز�ز و�لتقزز”. وندد حزب �ل�صو�ب  بل كنت وما زلت موقناً �أنه مدعاة للخجل و�صبب لالأ

�رش�ئيلي، وطالب  �ملوريتاين، وهو �أحد �أهم �لت�صكيالت �ل�صيا�صية يف موريتانيا، بزيارة �مل�صوؤول �الإ

 .
�ل�صلطات �ملوريتانية بقطع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل” �لتي �صماها بـ“�لكيان �لقاتل و�ملفرت�ص”50

 QIZ وعلى �صعيد �لتطبيع �القت�صادي، فقد �رتفعت ن�صبة �ل�رشكات �مل�صاركة يف �تفاقية �لكويز

حتى  �مل�رشية  �ل�رشكات  �إجمايل  من   %25.7 �إىل  �صكندرية  �الإ حمافظة  يف  و“�إ�رش�ئيل”،  م�رش  بني 

نهاية �أيار/ مايو 2006. و�أ�صار تقرير وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة �إىل �ت�صاع نطاق �لتعاون �مل�رشي- 

�ل�رشكات  �إجمايل  ويبلغ  �لغذ�ئية.  �ملنتجات  �رشكات  بدخول  �لكويز  �تفاقية  �إطار  يف  �رش�ئيلي  �الإ

�رش�ئيليني �إىل 257  �مل�رشية �مل�صاركة يف �تفاقية �لكويز 606 �رشكات. وت�صاعفت �أعد�د �مل�َصدِّرين �الإ

.
ول من �صنة 512006 �رش�ئيلية مل�رش بن�صبة 148.5% خالل �لربع �الأ �َصدِّر�ً. وز�دت �ل�صادر�ت �الإ ممُ

وزير  �أوقف  فقد  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لعالقات  تطبيع  �صد  �مل�رشية  �ل�صعبية  �ل�صغوط  وب�صبب 

بخ�صو�ص  �رش�ئيلية  �الإ ونظريتها  وز�رته  بني  �ملحادثات  جميع  جر�نة،  زهري  �مل�رشي  �ل�صياحة 

كما   .2006 �صيف  يف  لبنان  على  �رش�ئيلي  �الإ �لعدو�ن  ب�صبب  بينهما،  �مل�صرتك  �ل�صياحي  �لرتويج 

خام�شًا: التطورات يف جمال التطبيع
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�أوقفت م�رش �ملفاو�صات مع “�إ�رش�ئيل” بخ�صو�ص تطبيق �ملرحلة �لثانية من �تفاقية �لكويز، �لتي 

مريكية. وجاءت تلك �خلطوة  ت�صمح ل�صلع م�رشية �أخرى بخالف �ملن�صوجات �لدخول �إىل �ل�صوق �الأ

جبارها على  “�إ�رش�ئيل”، الإ �إطار ما و�صفته باإجر�ء�ت عقابية، �تخذتها �حلكومة �مل�رشية �صد  يف 

�صريين لدى حزب �هلل. �رش�ئيليني �الأ زمة �جلنديني �الإ وقف عدو�نها �صد لبنان، و�لقبول بت�صوية الأ

�إال �أن م�رش ��صتمرت يف بيع �لغاز �لطبيعي لـ“�إ�رش�ئيل”، فقد باعت مليار� مرت مكعب منه باأ�صعار 

�إىل �صتة مليار�ت مرت  “�إ�رش�ئيل” �أنها تخطط لزيادة حجم ��صتهالكها من �لغاز  فَّ�صة. و�أعلنت  خممُ

.
مكعب �صنوياً بحلول عام 522020

مدر�صي  من  معظمهم  �أردنياً   18 من  يتكون  �أردين  وفد  “�إ�رش�ئيل”  ز�ر  �آخر،  �صعيٍد  وعلى 

�جلامعات �خلا�صة، وممثلني عن �لهيئة �لعامة لنقابة �ملحامني و�جلمعية �لعلمية �مللكية وموؤ�ص�صة 

ذ�عة و�لتلفزيون ومنظمات تعاونية ونا�رشي و�أ�صحاب �صحف �أ�صبوعية، وموؤ�ص�صات جمتمع  �الإ

مدين و�صعر�ء و�أدباء مغمورين. و��صتغرقت �لزيارة 20 يوماً بدعوة من �ملعهد �لدويل لله�صتدروت 

فل�صطني  �غت�صاب  ذكرى  مع  �لزيارة  وتز�منت   .International Institute of the Histadrut

و�الحتفاالت بقيام “�إ�رش�ئيل”. و�صملت �لدعوة �مل�صاركة بدورة وبرنامج تطبيعي مع “�إ�رش�ئيل”، 

�لكني�صت، و�ال�صتماع ل�رشح عن  وزيارة تعليمية ملوؤ�ص�صات �حلكم بالقد�ص �ملحتلة، ومنها زيارة 

“�ملحرقة �ليهودية”، وزيارة قب ��صحق ر�بني Yitzhak Rabin، ف�صالً عن زيارة �ملحكمة �لعليا يف 
.
53

�رش�ئيلية �لقد�ص �ملحتلة، ولقاء فعاليات يف �جلامعات �الإ

�لثاين  �لعاملي  �لتجمع  موؤمتر   ،2006/6/9 يف  عّمان  يف  �لدينية  للدر��صات  �مللكي  �ملعهد  وعقد 

�أكاديي يثلون �لعديد من دول �لعامل، على   1,500 و�صط مب�صاركة �أكرث من  لدر��صات �ل�رشق �الأ

ومدنية  ع�صكرية  �أمريكية  �صخ�صيات  �ملوؤمتر،  يف  وحا�رش  ردن.  و�الأ و�إير�ن  “�إ�رش�ئيل”  ر�أ�صهم 

�صالمية، و�حلرب على  �الإ �لت�صامح، و�لتهديد�ت  مريكي حول:  �الأ للجي�ص  �لتابعة  من كلية �حلرب 

�صالم. و�صم �ملوؤمتر دوالً عربية مل تكن معرتفة بـ“�إ�رش�ئيل”،  رهاب، ودر��صة �لدين �ملقارن يف �الإ �الإ

ب�صبب  �لبيطانية  كاديية  �الأ �ملنظمات  بع�ص  قاطعته  �لذي  �لوقت  يف  و�ل�صعودية،  �لكويت  مثل 

م�صاركة �أكادييني �إ�رش�ئيليني. 

قدت  حمر و�لبحر �مليت. وعمُ وز�د �حلديث يف هذ� �لعام عن م�رشوع قناة �لبحرين بني �لبحر �الأ

يف نهاية �لعام لقاء�ت تطبيعية يف �لبحر �مليت بني �أردنيني و�إ�رش�ئيليني وفل�صطينيني ودول �أجنبية 

لها �لبنك  طر�ف �لثالثة على �إطالق در��صة جدوى موَّ للبحث يف م�رشوع قناة �لبحرين، �إذ �تفق �الأ

�لدويل بقيمة 15 مليون دوالر. 

و�صلع  مو�د  �أ�صماء  �صتن�رش  �أنها  ردن،  �الأ يف  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لتطبيع  مقاومة  جلنة  و�أعلنت 

�ل�رشكات  �أي�صاً  ت�صمل  قائمة  �صمن  ردنية  �الأ �صو�ق  �الأ يف  تد�ولها  يتم  “�إ�رش�ئيل”  م�صدرها 

�أ�صماء  ن�رش  در��صة  �إن  �لرفايعة،  بادي  �للجنة  رئي�ص  وقال  �مل�صوؤولني.  �صخا�ص  و�الأ و�ملوؤ�ص�صات 
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�صلع �لكيان جاءت يف ظل �صغوط و�ت�صاالت نقابية ومو�طنني يطالبون بتزويدهم و�إطالعهم على 

�أ�صماء �ل�صلع وم�صتورديها ملقاطعتهم. ودعا نقيب �ملهند�صني �لزر�عيني عبد �لهادي �لفالحات، �إىل 

ردنيني  عدم �ل�صماح لـ“�إ�رس�ئيل” باخرت�ق �ملجتمعات �لعربية، و�أ�صدرت �للجنة بياناً تدعو فيه �الأ

.
54

�إىل حتري م�صدر �ل�صلع �ملعرو�صة يف �ل�صوق �ملحلي قبل �رس�ئها

على  للرد  �رس�ئيليني،  �الإ مع  �لتطبيع  ملو�جهة  وطني  موؤمتر  بعقد  ردن  �الأ يف  نا�صطون  وطالب 

ردن. ومن جهة �أخرى، فقد ��صتكى م�صتثمرون خليجيون  �خرت�قات “�إ�رس�ئيل” يف �لتطبيع مع �الأ

من قيام رجال �أعمال �أردنيني بالعمل على مترير ب�صائع �إ�رس�ئيلية �إىل �أ�صو�ق دول خليجية، مثل 

.
55

�ل�صعودية، على �أ�صا�س �أنها ب�صائع �أردنية �أو م�صتوردة من �أوروبا ل�صالح جتار �أردنيني

�لكني�صت  ع�صو�  �صم  �إ�رس�ئيلي  برملاين  وفد  م�صاركة  �لعربية،  �لدول  مع  �لتطبيع  �أوجه  ومن 

مع  لقاء  يف  “�إ�رس�ئيل”،  يف  �حلاكم  كادميا  حزب  من   Amira Dotan دوتان  وعمري�  وهبي  جملي 

�ملجل�س  يف  فتح  حركة  عن  ونو�ب  وتون�س،  و�جلز�ئر  و�ملغرب  وم�رس  ردن  �الأ من  عرب  برملانيني 

 .
56

�لت�رسيعي �لفل�صطيني

ردن  �الأ بني  م�صاريع  ثالثة  بتنفيذ  �لبدء  �رسورة  على  برييز  و�صمعون  �هلل  عبد  �مللك  و�تفق 

“�إ�رس�ئيل” باإغالق  �صتقوم  �ملقابل  ويف  �لبلدين،  يخدم  �لعقبة  يف  دويل  مطار  و�إقامة  و“�إ�رس�ئيل”. 

�لنحا�س ب�صكل  �مليت، و��صتخر�ج  حمر و�لبحر  �الأ �لبحر  قناة مائية تربط بني  �إيالت. و�صق  مطار 

ردين من �حلدود. وحمل برييز معه در��صات و�أور�ق عمل مت حت�صريها من  م�صرتك يف �جلانب �الأ

.
57

�رس�ئيلية ذ�ت �ل�صلة ومن خمت�صني ِقبَل �لوز�ر�ت �الإ

 Gabriel �رس�ئيلي، غربيال ميمون  �صغال �الإ َع �ملدير �لعام لوز�رة �ل�صناعة و�لتجارة و�الأ وَوقَّ

ردين �تفاقاً لتح�صني �ملر�قبة من �أجل �اللتز�م ب�رسوط �تفاقية �لكويز. Maimon، مع نظريه �الأ

م�رس.  �إىل  �صا�صية  �الأ �رس�ئيلية  �الإ �ل�صادر�ت  و�لكيماويات  و�ملالب�س  �لن�صيج  منتجات  �صكلت   

ردن  2006، ويف �الأ 257 ُم�صدِّر�ً يف عام  �رس�ئيليني �لذين يعملون يف م�رس  وبلغ عدد �مل�صدِّرين �الإ

1,325 م�صدِّر�ً. وهناك 27 ُم�صدِّر�ً �إ�رس�ئيلياً موجودون يف �لعر�ق، ويقومون باإدخال �ملو�د �لغذ�ئية 

.
58

مريكية خ�س �إىل �لقو�ت �الأ �صا�صية �إليه، وعلى �الأ و�الأ

ردن كانت �أكرب بلد عربي م�صتورد  �رس�ئيلية ل�صنة 2006 �أن �الأ رقام �لر�صمية �الإ ويظهر من �الأ

من “�إ�رس�ئيل” بقيمة 136.8 مليون دوالر مقابل 116.2 مليون دوالر ل�صنة 2005، تليها م�رس �لتي 

��صتوردت ما قيمته 125.8 مليون دوالر مقابل 93.8 مليون دوالر �صنة 2005، و�صّدرت م�رس ما 

�أما   ،2005 مليون دوالر �صنة   49.1 2006 مقارنة بـ  “�إ�رس�ئيل” �صنة  77.1 مليون دوالر �إىل  قيمته 

مليون دوالر  ردن ف�صّدرت �إىل“�إ�رس�ئيل” ما قيمته 38.3 مليون دوالر �صنة 2006 مقابل 60.9  �الأ

�صنة 2005 )�نظر جدول 4/1(.
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�رسائيلية مع بع�ض الدول العربية 2006-2003  جدول 4/1: ال�صادرات والواردات الإ

(باملليون دولر)59

البلدان

�رسائيلية اإىل: �رسائيلية من:ال�صادرات الإ الواردات الإ

20062005200420032006200520042003

ردن 136.8116.2132.986.838.360.951.444.4الأ

125.893.829.426.477.149.12922.3م�رس

11.111.896.71.71.41.41.2املغرب

 .2006/6/26 �نعقد يف  �لذي  �أبيب،  �لدويل يف تل  �ملا�س  �إمار�تي يف موؤمتر منتجي  و�صارك وفد 

يف  ومركزها  �رس�ئيلية،  �الإ �ملا�س  لبور�صة  �ملناف�صة  �لهيئات  من  دبي  يف  �ملا�س  بور�صة  و�أ�صبحت 

م�صتعمرة ر�مات غان �ملقامة �أو��صط �ل�صهل �ل�صاحلي �لفل�صطيني. ومل تعار�س “�إ�رس�ئيل” �ندماج 

.
60

بور�صة دبي يف �حتاد بور�صات �ملا�س �لعاملي
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�لعا�صمة  فريقي  �الأ �لقرن  �صوؤون  يف  ومتخ�ص�س  �صابق  �صفري  برئا�صة  �إ�رس�ئيلي  وفد  وز�ر 

�ل�صيخ  �صالمية  �الإ �ملحاكم  �حتاد  رئي�س  و�نتقد  رهاب”.  “�الإ مكافحة  بحجة  مقدي�صو،  �ل�صومالية 

م�صاريع  �إقامة  من  وحذر  �ل�صوماليني،  �مل�صوؤولني  مع  و�ت�صاالته  ولقاء�ته  �لوفد  زيارة  �رسيف، 

.
61

�إ�رس�ئيلية يف �ل�صومال

طل�صي  ول مرة يف �لعا�صمة �ملغربية �لرباط يف 2006/4/6، �جتماٌع ملجل�س حلف �صمال �الأ وُعقد الأ

�أجل  من  “�إ�رس�ئيل”،  فيه  �صاركت  �حللف،  يف  ع�صاء  �الأ للدول  �ل�صيا�صيني  و�ملدر�ء   Nato )�لناتو( 

فاق �مل�صرتكة يف �مل�صتقبل. و�صارك يف �الجتماع  تقييم �لتعاون يف �إطار �حلو�ر �ملتو�صطي، وبحث �الآ

26 ممثالً د�ئماً يف جمل�س �حللف، و�صبعة ممثلني لدول �حلو�ر �ملتو�صطي، وهي موريتانيا و�ملغرب 

و�صبل  �ملنطقة،  يف  زمات  �الأ �إد�رة  كيفية  وبحث  و“�إ�رس�ئيل”.  ردن  و�الأ وم�رس  وتون�س  و�جلز�ئر 

 .
62

دعم قو�ت �جلانبني، و�لت�صديق على �مل�صاريع �مل�صتقبلية �مل�صرتكة

ويرى مر�قبون �أن �لواليات �ملتحدة ودول غربية تريد �إقامة روؤية �أمنية م�صرتكة، ونظام �أمني 

من  موحد،  جماعي  ب�صكل  �جلنوبية،  �ل�صفة  يف  �ملتو�صطية  �لدول  و��صتقر�ر  م�صالح  فيه  تت�صابك 

“�إ�رس�ئيل”. و�أن ما ف�صلت يف حتقيقه  �ملتو�صط عالقات مع  �لعربية يف جنوب  �لدول  �أن تقيم  �أجل 

�تفاقيات �أو�صلو مع �لفل�صطينيني، من تطبيع �لعالقات �لع�صكرية بني “�إ�رس�ئيل” و�لدول �لعربية، 

طل�صي، مبقاربة خمتلفة �أكرث ذكاء، و�أقل �إثارة و��صتفز�ز�ً مل�صاعر  �نتقل �إىل مهمة ينجزها �حللف �الأ

.
63

�ملعرت�صني على �لتطبيع

ردن وم�رس و�جلز�ئر و�ملغرب وموريتانيا وتون�س(،  و�أجرت “�إ�رس�ئيل” و�صت دول عربية )�الأ

طل�صي، تدريبات م�صرتكة يف �لفرتة ما بني 8-2006/9/13 يف جزيرة  ومر�قبني من حلف �صمايل �الأ

 .
64

كريت �ليونانية

يف  �لتون�صية  جربة  بجزيرة  �لغريبة  معبد  �إىل  يهودي  �آالف  خم�صة  لزيارة  ترتيبات  جرت  كما 

.
65

�لفرتة 15-2006/5/16، حيث �أقامو� �حتفاالً دينياً، كما �جتمع معهم وزير �ل�صياحة �لتون�صي

 ،2006/4/25 يف  �نعقد  �لذي  ديان،  �الأ حلو�ر  �لر�بع  �لدوحة  موؤمتر  يف  �إ�رس�ئيلي  وفد  و�صارك 

و�صم 131 �صخ�صية بينهم 38 م�صيحياً و14 يهودياً و79 م�صلماً، وبني �مل�صاركني �ليهود ثالثة من 

.
“�إ�رس�ئيل”66

ما ز�ل �ملوقف �لعربي �ل�صعبي يعار�س تطبيع �لعالقات مع “�إ�رس�ئيل” ويطالب بقطع �لعالقات 

معها، وبدعم �ل�صعب �لفل�صطيني. وعلى �صبيل �ملثال �أ�صدر �ملوؤمتر �لقومي �لعربي �لذي �نعقد يف 

�لد�ر �لبي�صاء يف 5-2006/5/8، بياناً نا�صد فيه ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية �إىل �لتنبه �إىل �ملوؤ�مر�ت 

حمرم  �لفل�صطيني  “�لدم  �أن  موؤكد�ً  �لد�خلي،  �القتتال  فخ  يف  و�إ�صقاطها  بها،  يقاع  لالإ حتاك  �لتي 

مريكية وحلفائها من بع�س  د�رة �الأ ومقد�س”. و��صتنكر �ملوؤمتر يف بيانه �خلتامي ب�صدة حماولة �الإ

وروبية عزل �حلكومة �لفل�صطينية �جلديدة، وبالتايل جتويع �ل�صعب �لفل�صطيني على  �حلكومات �الأ
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جتاه  �ملالية  بالتز�ماتها  بالوفاء  �صالمية  و�الإ �لعربية  �لدول  �لبيان  وطالب  �لدميوقر�طي.  خياره 

.
67

�ل�صعب �لفل�صطيني، بل ورفع قيمتها يف ظل �لفورة �لنفطية

حز�ب �ل�صيا�صية و�لنقابات و�الحتاد�ت  وقد �صهدت معظم �لدول �لعربية تظاهر�ت دعت �إليها �الأ

�لتربعات  وتطالب بجمع  و�لفل�صطيني،  �للبناين  �ل�صعبني  �رس�ئيلي على  �الإ �لعدو�ن  لوقف  �ملهنية، 

لل�صعبني. 

جري يف م�رس، �أن �مل�رسيني يعتربون “�إ�رس�ئيل” و�لد�منارك و�لواليات 
ُ و�أظهر ��صتطالع للر�أي �أ

�صد عد�ًء مل�رس، و�أكدت �لدر��صة، �أن 92% من �مل�رسيني يعتربون “�إ�رس�ئيل”  �ملتحدة من �لدول �الأ

عدوة، رغم �تفاق �ل�صالم �ملوقع بني �جلانبني، ومل تتجاوز ن�صبة من يعتقدون �أن “�إ�رس�ئيل” دولة 

.
�صديقة 68%2

جتاه  و�صمتها  �لعربية  �لدول  بع�س  مو�قف  �لعربية،  حز�ب  �الأ ملوؤمتر  �لعامة  مانة  �الأ ود�نت 

�لعربي  �لت�صامن  �لعمل على تفعيل  �إىل  �لعربية  لبنان، د�عيًة �حلكومات  �رس�ئيلي على  �الإ �لعدو�ن 

ف�صال �ملخططات �ال�صتعمارية �مل�صبوهة �لر�مية �إىل �إعادة تق�صيم �ملنطقة و�ل�صيطرة على مقدر�ت  الإ

للب�صائع  �ملقاطعة  بتفعيل  �لعربية  �حلكومات  لها  بياٍن  يف  مانة  �الأ وطالبت  �لعربية.  مة  �الأ وثرو�ت 

�رس�ئيلي  �الإ �حل�صار  لرفع  �جلهود  وبذل  �ل�صهيوين،  �لكيان  مع  �لتطبيع  ومقاومة  مريكية،  �الأ

.
69

�ملفرو�س على �ل�صعبني �للبناين و�لفل�صطيني

�لعربي؛  �الهتمام  يف  �مل�صرتكة  �لق�صايا  �أكرث  من  ُتعترب  �لفل�صطينية  �لق�صية  ز�لت  ما 

ولهذ�، فقد طالبت �لدول �لعربية ب�رسورة حل �لق�صية من خالل �ن�صحاب “�إ�رس�ئيل” 

1967، و�إقامة دولة فل�صطينية، و�إعادة تقدمي �ملبادرة  �لتي �حتلتها عام  �لفل�صطينية  ر��صي  من �الأ

�لعربية لل�صالم �لتي رف�صتها “�إ�رس�ئيل”. وال �صك �أن دول �ملو�جهة �لعربية مع “�إ�رس�ئيل”، تعرف 

من. ومن هنا  �أكرث من غريها، �أنه من دون حل �لق�صية �لفل�صطينية، لن تنعم �ملنطقة باال�صتقر�ر و�الأ

ن ذلك يخدم تلك �لدول ويحقق  ياأتي �الهتمام �لعربي �لر�صمي ب�رسورة �إقامة دولة فل�صطينية، الأ

�ملهم، مبا يف ذلك تقدميها خطاباً  �ال�صتقر�ر. وكان جناح حركة حما�س وتد�عيات هذ� �حلدث  لها 

و�ملخططات  �مل�صاريع  بع�س  ل  عطَّ قد  �لفل�صطينية،  للق�صية  �صلية  �الأ �لثو�بت  على   ً� ُم�رسَّ �صيا�صياً 

مريكية يف �ملنطقة. و�نتهى �لعام، من دون �لتقدم نحو حتقيق �لت�صوية يف �ملنطقة،  �رس�ئيلية و�الأ �الإ

ر��صي �لفل�صطينية و�لعربية �ملحتلة.  �رس�ئيلية يف �الن�صحاب من �الأ ب�صبب �ملماطلة �الإ

جهود�ً  تبذل  ومل  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  �مل�رسوب  �حل�صار  فك  يف  �لعربية  �لدول  تنجح  مل 

�أحياناً مع حكومة حما�س. وال ز�ل �ل�صعف و�لتفكك  جادة لك�رسه، وتعامل بع�صها بحذر وعد�ء 

للجانب  �أو�صع  هو�م�س  ويوفر  �لفل�صطيني،  �لو�صع  على  �صلبي  ب�صكل  نف�صه  يعك�س  �لعربي 

يف  ��صتمرت  �لعربية  �لدول  بع�س  �أن  من  �لرغم  وعلى  وت�صور�ته.  بر�جمه  لفر�س  �رس�ئيلي  �الإ

الق�سية الفل�سطينية والعامل العربي
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غلبية �لعربية �ل�صعبية �لعظمى ال تز�ل  عالقاتها �ل�صيا�صية و�القت�صادية مع “�إ�رس�ئيل”، �إال �أن �الأ

�لعربية  �حلالة  تر�جع  يف  �أ�صهم  قد  �لعر�ق  يف  �لنازف  �جلرح  كان  و�إذ�  وتقاطعه.  �لتطبيع  ترف�س 

مريكان �أنف�صهم فيه، قد ز�د من  وت�صتيتها، �إالّ �أن �ملقاومة �لعر�قية �لقوية، و�مل�صتنقع �لذي وجد �الأ

مريكية يف �ملنطقة و�إف�صال خمططاتها �لتي تخدم �مل�رسوع  �آمال �لفل�صطينيني يف �إ�صعاف �لهيمنة �الأ

�ل�صهيوين يف �ملنطقة.
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القضية الفلسطينية والعامل اإلسالمي

�صالمي �صند�ً رئي�صياً، و�متد�د�ً طبيعياً د�عماً للق�صية �لفل�صطينية،  متثل بالد �لعامل �الإ

ومتثل فل�صطني وما تتمتع به من مكانة �إ�صالمية وقد�صية عن�رس�ً حيوياً يف حتريك 

جتاوبها  درجات  يف  تتفاوت  �صالمي  �الإ �لعامل  بلد�ن  �أن  غري  مو�قفهم.  وحتديد  �مل�صلمني  م�صاعر 

وتفاعلها مع �لهمِّ �لفل�صطيني، ويعود ذلك �إىل عدة عو�مل �أبرزها:

نظمة �حلاكمة، �إ�صالمية كانت �أم علمانية �أم قومية... �إلخ. �اليديولوجيات �لتي تتبناها �الأ  .1

�ملعادالت  يف  تاأثريه  ومدى  و�ل�صيا�صي،  و�القت�صادي  �لب�رسي  ووزنه  �لنظام  قوة  درجة   .2

قليمية و�لدولية.  �الإ

�أو  ��صتقالليتها  ومدى  نظمة،  �الأ هذه  تعقدها  �لتي  و�لتحالفات  و�لوالء�ت  �لعالقات  طبيعة   .3

�رتباطها بالقوى �لكربى وخ�صو�صاً �لواليات �ملتحدة.

�لعامل �جليو - ��صرت�تيجي، ومدى تاأثر �لقرب �أو �لبعد �جلغر�يف للدول بالق�صية �لفل�صطينية،   .4

وحجم �لتاأثري�ت �ال�صرت�تيجية �ملبا�رسة وغري �ملبا�رسة للق�صية على هذه �لدول.

نظمة. ولويات �لتي حتكم �الأ �مل�صالح و�الأ  .5

�صالمية يف تلك �لدول على تفعيل �الهتمام بالق�صية  حز�ب �ل�صعبية و�الإ قدرة �ملنظمات و�الأ  .6

�لفل�صطينية.

منظمة  على  �ل�صوء  وُي�صلِّط  �صالمي،  �الإ ُبعدها  يف  �لفل�صطينية  �لق�صية  �لف�صل  هذ�  ي�صتعر�س 

�صالمية وهي تركيا و�إير�ن وباك�صتان. �صالمي، وعلى ثالث من �أهم �لدول �الإ �ملوؤمتر �الإ

�صالمي  �الإ �ملوؤمتر  منظمة  �صجل  �أن  يبدو  ال 

�إىل  و�ملفتقر  و�لت�رسيحات،  بالبيانات  �حلافل 

مني �لعام �جلديد  �أن �الأ 2006 عنه يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة. غري  جناز�ت قد �ختلف يف �صنة  �لعمل و�الإ

�صالحياته  �صمن  ون�صاطاً  فاعلية  �أكرث  يكون  �أن  حاول  قد  �أوغلو،  �إح�صان  �لدين  �أكمل  للمنظمة 

�ل�صيا�صية و�القت�صادية  �لكثرُي  من �خلالفات   57 �لـ  �أع�صاءها  يتقاذف  �ملحدودة، و�صمن منظمة 

يف  �ملحتوى  وفارغة  قليلة،  حتركها  �أن  ميكن  �لتي  �مل�صرتكة  �لقو��صم  ت�صبح  بحيث  و�الجتماعية، 

حيان.  كثري من �الأ

�صالمي على �مل�صاركة بوفد ملر�قبة �النتخابات �لت�رسيعية �لفل�صطينية،  حر�صت منظمة �ملوؤمتر �الإ

ثم �أ�صدرت �أمانتها �لعامة بياناً يف �ليوم �لتايل، هنّاأت فيه �ل�صعب �لفل�صطيني على ما حققه من �إجناز 

مني �لعام للمنظمة بياناً هنّاأ فيه  . و�إثر فوز حما�س يف �النتخابات �لت�رسيعية، �أ�صدر �الأ
1
دميوقر�طي

مقدمة

�سالمي متر االإ اأواًل: منظمة املوؤ
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�ل�صعب �لفل�صطيني وقيادة �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية على جناح �النتخابات، ودعا فيه حما�س �إىل 

�لتعامل �لو�قعي مع دو�عي �ل�صيا�صة �لدولية، حفاظاً على حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني ومكت�صباته؛ 

لل�صعب  �لدميوقر�طي  �خليار  عن  تعرّب  �لتي  �النتخابات  نتائج  �حرت�م  �إىل  �لدويل  �ملجتمع  دعا  كما 

�لفل�صطيني دون �أحكام م�صبقة، و�ال�صتمر�ر يف دعم عملية �ل�صالم لتمكني �ل�صعب �لفل�صطيني من 

�لتّحرر من �الحتالل، و�إقامة دولته �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�س �ل�رسيف، ح�صب قر�ر�ت �ل�رسعية 

 .
2
�لدولية

 مل تهنّئ �ملنظمة يف �لبيان �ملذكور وال يف �أي من بياناتها �لالحقة حركة حما�س بالفوز، بل ظلت 

�ل�صيا�صية.  �ل�رسور�ت  مع  بو�قعية  و�لتعامل  وطنية،  وحدة  حكومة  ت�صكيل  �حلركة  تنا�صد  د�ئماً 

مني �لعام للمنظمة يف 2006/3/14 وفد�ً من حركة حما�س  وقد تكّرر هذ� �ملوقف �أي�صاً عند ��صتقبال �الأ

�لفل�صطينية، خا�صًة بعد  ر�ء بخ�صو�س تطور�ت �لق�صية  برئا�صة خالد م�صعل، حيث متَّ تبادل �الآ

.
3
�النتخابات �لت�رسيعية

وبعد ت�صكيل �حلكومة، هنّاأت �ملنظمة كالً من رئي�س �لوزر�ء ��صماعيل هنية ووزير �خلارجية 

�ملعار�س  �لهائل  �لدويل  �ل�صغط  ظل  يف  �ملنظمة،  �أن  و��صحاً  وكان   .
4ً
�صخ�صيا �لزهار،  حممود 

�صالمي، قد مالت �إىل تبنّي عالقة متحّفظة مع حما�س  حلما�س، ويف ظل �لتفّكك و�ل�صعف �لعربي و�الإ

يف  �ملنظمة  عرّبت  وقد  �ملنظمة.  يف  ع�صاء  �الأ للدول  �لغالب  �لتيار  �صيا�صة  بذلك  عاك�صًة  وحكومتها، 

�صالمي  �ملنا�صبة ذ�تها عن “تطلعها للتعاون مع �حلكومة �لفل�صطينية مبا يعزز دور منظمة �ملوؤمتر �الإ

 ،2006/4/19 مني �لعام للمنظمة يف مقرها بجدة يف  . وقد ��صتقبل �الأ
يف ن�رسة �حلق �لفل�صطيني”5

وزير �خلارجية �لفل�صطيني حممود �لزهار يف �أول جولة خارجية له، لكن �لزهار و�أوغلو �ختلفا علناً 

�أوغلو  2006/4/17؛ فد�نه  �أبيب يف  �لزيارة حول �رسعية تفجري مطعم تل  يف موقفهما خالل هذه 

باعتباره “عمالً �إرهابياً”، �أما �لزهار فاعتربه “حقاً م�رسوعاً للفل�صطينيني”، و�إحدى �لعمليات �لتي 

.
�أر�صه”6 يحرر  �أن  يريد  �صخ�س  كل  بها  “يعتز 

وجّدد �أوغلو عقب �للقاء موقف �ملنظمة �ملطالب باحرت�م �خليار �لدميوقر�طي لل�صعب �لفل�صطيني 

�جلديدة،  �لفل�صطينية  �حلكومة  مع  حو�ر  فتح  على  �لدويل  �ملجتمع  حّث  كما  عليه،  معاقبته  وعدم 

 .
7
وتعهد باأن تعمل �ملنظمة على فك �لعزلة عن �حلكومة

و�إد�نتها  �لفل�صطيني،  لل�صعب  دعمها  عن  وفعالياتها  بياناتها  يف  مر�ر�ً  �ملنظمة  عرّبت  وقد 

�رس�ئيلية، ومنا�صدتها �ملجتمع �لدويل �لتدخل ووقف معاناة �لفل�صطينيني، كما طرحت  لالنتهاكات �الإ

�أكرث من مرة فكرة �إر�صال قوة دولية. 

تلك  حتى  �جتماعاتها،  كل  يف  حا�رسة  �لفل�صطينية  �لق�صية  تكون  �أن  على  �ملنظمة  وحر�صت 

مني �لعام يف معظم  �لتنظيمية منها �أو �خلا�صة باملوؤ�ص�صات �لتابعة لها، كما كانت حيَّة يف حديث �الأ

قل يف حالة �ملنظمة،  د�نات ال جتدي �صيئاً، لكنها عك�صت، على �الأ �لبيانات و�الإ لقاء�ته. ولئن كانت 
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مني �لعام حر�س على �إ�صد�ر  حر�صاً �صديد�ً على �لتفاعل �لد�ئم مع �لق�صية. فمن �مللفت للنظر �أن �الأ

وذكرى  ق�صى  �الأ �مل�صجد  و�إحر�ق  و�ملعر�ج،  �رس�ء  �الإ كذكرى  كثرية،  منا�صبات  يف  خا�صة  بيانات 

فر�ج  ر�س، و�إغالق �ل�صلفادور وفنزويال �صفارتيهما يف �لقد�س، و�ختطاف �صحفيني ثم �الإ يوم �الأ

 .
8
و�صاع و�حل�صار و�ملعاناة �لعامة لل�صعب �لفل�صطيني... عنهما، وتدهور �الأ

ويف �صيف 2006 قامت “�إ�رس�ئيل” بحملة ع�صكرية و��صعة �صد قطاع غزة، �إثر �ختطاف �جلندي 

�رس�ئيلي جلعاد �صاليط، كما قامت بحربها �صد لبنان، �إثر �ختطاف حزب �هلل جلنديني �إ�رس�ئيليني.  �الإ

مع  بالتعاون  و�للبناين،  �لفل�صطيني  �ل�صعبني  لدعم  ن�صانية  �الإ حملتها  �ملنظمة  �أعلنت  فقد  ولذلك 

، ونّظمت �جتماعاً 
�صالمية للتجارة و�ل�صناعة يف 92006/7/25 �صالمي للتنمية و�لغرفة �الإ �لبنك �الإ

غاثي يف ��صطنبول يف  ن�صانية �لعاملة يف �مليد�ن �الإ طارئاً ملختلف �لهيئات و�ملوؤ�ص�صات �خلريية و�الإ

ليات �لعملية جلمع �لتربعات و�لتباحث يف كيفية �إي�صالها، ثّم عقدت موؤمتر�ً  2006/8/1، للنظر يف �الآ

��صتثنائياً طارئاً للمجل�س �لتنفيذي يف 2006/8/3 يف ماليزيا، وقامت بعمل �الت�صاالت مع �مل�صوؤولني 

وروبيني.  �لدوليني و�الأ

�لدوليني  �مل�صوؤولني  من  وعدد  للمنظمة  �لعام  مني  �الأ بني  �لعديدة  و�الت�صاالت  �للقاء�ت  هذه 

�أوغلو من خاللها بحث �لق�صية  2006. وقد حاول  كانت �صمًة بارزة يف ن�صاط �ملنظمة خالل �صنة 

�لفل�صطينية وتاأكيد دعم �ملنظمة للحقوق �لوطنية �لثابتة لل�صعب �لفل�صطيني، و�ملطالبة بدعمه وعدم 

 ،Javier Solana �أبرز هذه �للقاء�ت زيارة خافيري �صوالنا  قطع �مل�صاعد�ت �لدولية عنه. وكان من 

يف  للمنظمة  �لعامة  مانة  �الأ ملقر  وروبي،  �الأ �الحتاد  يف  منية  و�الأ �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  على  �الأ �ملن�صق 

2006/2/13، ولقاء �أوغلو يف 2006/3/8 مع جاك �صرتو Jack Straw ، وزير خارجية بريطانيا، 

مم �ملتحدة، ملقر  مني �لعام لالأ يف لندن، وزيارة تريي رود الر�صن Terje Roed-Larsen، مبعوث �الأ

مني �لعام للمنظمة �إىل مو�صكو، بدعوة من �حلكومة  مانة �لعامة يف 2006/3/19، كذلك زيارة �الأ �الأ

�لرو�صية، )7-2006/6/8(، ولقاء �أوغلو يف 20  �أيلول/ �صبتمرب جمدد�ً ب�صوالنا، على هام�س م�صاركته 

�أي�صاً بكل  مم �ملتحدة، ثم لقاوؤه يف نيويورك  �أعمال �لدورة �حلادية و�ل�صتني للجمعية �لعامة لالأ يف 

مني  مريكية، نيكوال�س برينز Nicholas Burns يف 2006/9/22، و�الأ من وكيل وز�رة �خلارجية �الأ

  .
10

مم �ملتحدة كويف عنان Kofi Annan بعد ذلك بثالثة �أيام �لعام لالأ

�لعربية  �لذي تقدمت به �ملجموعتني  �لقر�ر  ن�صان  و�أ�صهمت �ملنظمة يف �عتماد جمل�س حقوق �الإ

�أثمر  وقد   .
11

�ملحتلة ر��صي  �الأ يف  ن�صان  �الإ حلقوق  �رس�ئيلية  �الإ �النتهاكات  ب�صاأن  �صالمية،  و�الإ

مم �ملتحدة، �لذي ُعقد يف �لرباط يف 11-2006/7/13، عن مذكرة  �الجتماع �لتن�صيقي بني �ملنظمة و�الأ

مم �ملتحدة يف 2006/12/4،  ، ثم تبنّت �لهيئة �لعامة لالأ
12

ن�صان تفاهم بني �ملنظمتني ب�صاأن حقوق �الإ

�صالمي دولياً.  قر�ر�ً يعزز دور منظمة �ملوؤمتر �الإ

�صالمي للتنمية  وعلى �ل�صعيدين �القت�صادي و�لثقايف، قامت �ملنظمة بات�صاالت �أولية مع �لبنك �الإ

�سالمي الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ
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جامعة  باإن�صاء  �خلا�س  �لقر�ر  لتنفيذ  وىل  �الأ �خلطو�ت  التخاذ  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  ومع 

�صالمية �ال�صتثنائية  ق�صى يف �لقد�س، كجزء من تنفيذ برنامج �لعمل �لع�رسي �لذي �أقرته �لقمة �الإ �الأ

ول/ دي�صمرب 2005(. ويف 2006/3/5، ُعقد �الجتماع �لتن�صيقي  �لثالثة )قمة مكة �ملكرمة يف كانون �الأ

�صالمي يف جدة، ومّتت خالله مناق�صة تنفيذ قر�ر �لقمة باإن�صاء  للموؤ�ص�صات �ملنتمية ملنظمة �ملوؤمتر �الإ

�صالمية )�إر�صيكا( بتنفيذ  بحاث للتاريخ و�لفنون و�لثقافة �الإ ق�صى، وكذلك قيام مركز �الأ جامعة �الأ

 .
13

�صالمية ملدينة �لقد�س، من خالل برناجمه )�لقد�س 2015( م�صاريع للحفاظ على �لهوية �الإ

�صالمي للتنمية، �أحمد حممد علي، عن قر�ر �لبنك تخ�صي�س  ويف 2006/6/1، �أعلن رئي�س �لبنك �الإ

�صهر  ر��صي �لفل�صطينية خالل �الأ مبلغ 100 مليون دوالر لتنفيذ م�صاريع يف قطاعات حيوية يف �الأ

�الثني ع�رس �ملقبلة، قدمت 70 مليون دوالر منها �ل�صناديق �القت�صادية �لعربية، بينما قدم �صندوق 

ق�صى �لـ 30 مليون دوالر �لباقية. و�أ�صاف علي �أن هذ� �ملبلغ �صي�صتخدم لتمويل �مل�صاريع ولي�س  �الأ

.
14

لدفع �لرو�تب

منظمة  �صعت  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  بني  �خلالفات  تو�صع  بدء  ومع   ،2006 �لعام  �أو�خر  ويف 

ول/ �أكتوبر 2006 وحتى نهاية  �صالمي لو�صع حد لهذه �خلالفات، فقامت منذ ت�رسين �الأ �ملوؤمتر �الإ

�لعام بالعديد من �الت�صاالت مع �لقادة �لفل�صطينيني، ودعت مر�ر�ً �لف�صائل و�لقوى �لفل�صطينية �إىل 

�لفل�صطينيني، و��صتئناف  �لفتنة، وحقن دماء  �لنف�س، و�لعمل فور�ً على نزع فتيل  �لتحلي ب�صبط 

مت   ،2006/12/19 ويف  �لفل�صطينية.  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  ت�صكيل  يف  و�مل�صي  �لوطني  �حلو�ر 

مني �لعام ملنظمة  ر��صي �لفل�صطينية برعاية �الأ و�صاع يف �الأ عالن عن �تفاق بثالث نقاط لتهدئة �الأ �الإ

ر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، حيث �لتقى كالً من �لرئي�س �لفل�صطيني  �صالمي، �إثر زيارته لالأ �ملوؤمتر �الإ

. ومع �أن هذه �التفاقية مل ت�صمد �إال ل�صاعات، لكنها 
15

حممود عبا�س ورئي�س �لوزر�ء ��صماعيل هنية

، و�لف�صائل 
16

�أظهرت مدى �هتمام �أوغلو بالق�صية �لفل�صطينية، وهو ما �أّكده �أي�صاً ��صماعيل هنية

�أوغلو  قام  وقد   .
17

جلهودها وتقدير�ً  و�حرت�ماً  �ملنظمة  بو�صاطة  ترحيباً  �أظهرت  �لتي  �لفل�صطينية 

الحقاً، ويف �إطار �صعيه للتهدئة، بزيارة م�صعل يف دم�صق و�لتباحث معه ب�صاأن �لو�صع �لفل�صطيني 

.
18

�لد�خلي

ويتبع �ملنظمة مكتب مقاطعة “�إ�رس�ئيل”. وقد �أثار �إعالنها عن قرب �نعقاد �جتماعه حملة م�صادة 

�رس�ئيلية، ردَّ عليها �أوغلو بقوله �إن موقف �ملنظمة من مقاطعة “�إ�رس�ئيل” ي�صتند �إىل  يف �ل�صحافة �الإ

ع�صاء يف �ملنظمة، تقيم عالقات  �صالمية �الأ . غري �أن هناك عدد�ً من �لدول �الإ
قر�ر�ت �أع�صائها �لـ 1957

�صيا�صية و�قت�صادية مع “�إ�رس�ئيل”. وتظل حالة �لعد�ء �ل�صعبي �مل�صتحكم لـ“�إ�رس�ئيل” و�ملعادية 

�أو  دبلوما�صية  �أية عالقات  لتطوير  �صا�س  �الأ �لعائق  �صالمي، هي  �الإ �لعامل  بلد�ن  للتطبيع يف معظم 

جتارية مع “�إ�رس�ئيل”. 

من  ��صتوردت  �لتي  تركيا،  فهو  �صالمي  �الإ �لعامل  يف  لـ“�إ�رس�ئيل”  جتاري  �رسيك  �أكرب  �أما 
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859.3 مليون دوالر �صنة 2006 مقارنة بـ 903.2 ماليني دوالر �صنة 2005،  قيمته  “�إ�رس�ئيل” ما 
2006 مقابل مليار  �ألف دوالر �صنة  “�إ�رس�ئيل” ما قيمته مليار�ً و272 مليوناً و700  �إىل  و�صّدرت 

و221 مليوناً و100 �ألف دوالر �صنة 2005. ولـ“�إ�رس�ئيل” عالقات جتارية ال باأ�س بها مع نيجرييا 

وماليزيا و�إندوني�صيا وكاز�خ�صتان و�أذربيجان، ف�صالً عن عدد من �لبلد�ن �لعربية. و�جلدول �لتايل 

�مل�صادر  �لعربية(، ح�صب  �صالمية )غري  �الإ �لبلد�ن  �رس�ئيلية مع عدد من  �الإ �لتجارة  يو�صح حجم 

�رس�ئيلية.   �الإ

�صالمية (غري العربية)  �رسائيلية مع عدد من البلدان الإ جدول 5/1: حجم التجارة الإ

2003-2006 (باملليون دولر)20

البلدان

�رسائيلية اإىل: �رسائيلية من:ال�صادرات الإ الواردات الإ

20062005200420032006200520042003
859.3903.2813.5470.31,272.71,221.11,166.9951.5تركيا

77.247.44328.40.30.70.85.1نيجرييا

67.8130.7203.7276.853.84132.626ماليزيا

64.147.938.528.52.33.60.51.1كاز�خ�صتان

27.35.45.32.90.70.40.10.5�أذربيجان

13.55.742.80000�لكامريون

12.814.111.31087.143.627.432.6�إندوني�صيا

126.29.96.31.31.31.21.8�أوزبك�صتان

8.8910.58.42.25.54.12.9�صاحل �لعاج

5.74.54.52.200.100�ل�صنغال

1.40.800.11.51.41.82.7 �لغابون 

0.12.696.811.71.61تركمان�صتان

�سالمي الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ
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ال �صك يف �أن �لعام 2006 كان خمتلفاً يف �لعالقات �لرتكية - �لفل�صطينية، �إذ 

�أنه كان لها ولتد�عياتها  حد�ث �لبارزة �لتي ميكن �لقول  �صهد �لعديد من �الأ

�أثٌر يف ر�صم و�إعادة ر�صم �صيا�صات بكاملها يف �جلانب �لرتكي حتديد�ً.

همية، يتمثَّل يف �نت�صار  �أمام  حدٍث بالغ �الأ 2006 و�خلريطة �ل�صيا�صية يف فل�صطني  دخل �لعام 

فتح  حركة  �صيطرة  من  �صنو�ت  بعد  منفردة  �حلكومة  و��صتالمها  �لنيابية  �النتخابات  يف  حما�س 

عليها.

“�إ�رس�ئيل” و�لغرب.  يف  �صيما  وال  خرى  �الأ �لقوى  لكل  كان مفاجئاً  �جلديد  �لفل�صطيني  �مل�صهد 

رهاب ما مل تعرتف  وكان �التفاق على مو�جهة فوز حما�س عرب حما�رسة حكومتها و�تهامها باالإ

بـ“�إ�رس�ئيل”.

�صالمي. ومن هذه �لز�وية تتقاطع  خو�ن �مل�صلمني يف �لعامل �لعربي و�الإ تنتمي حما�س �إىل مناخ �الإ

�صالمية يف تركيا بقيادة جنم �لدين �أربكان. مع فكر �حلركة �الإ

�آب/  يف  ربكاين  �الأ �خلط  عن  تركيا  يف  �صالمية  �الإ �حلركة  يف  �لتجديديني  تيار  �نف�صال  �أف�صى 

�أ�صا�صي  دور  مع  �أردوغان  طيب  رجب  بقيادة  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  تاأ�صي�س  �إىل   2001 �أغ�صط�س 

لعبد �هلل غول، وهو حزٌب ميكن �لقول �أنه حمافظ ذو طابع �إ�صالمي، و�إن نفى موؤ�ص�صه ذلك.

عندما و�صل حزب �لعد�لة و�لتنمية �إىل �ل�صلطة يف خريف 2002، كان �النفتاح على �لعامل �لعربي 

�صورية  مع  �صيما  وال  لرتكيا  �جلديدة  �خلارجية  لل�صيا�صة  �صا�صية  �الأ �ل�صمات  �إحدى  �صالمي  و�الإ

و�إير�ن و�ل�صعودية، مع تقلي�س ملمو�س يف �لعالقات مع “�إ�رس�ئيل”. كان ذلك �أول �متحان للخلفية 

�صالمية حلزب �لعد�لة و�لتنمية، و�إن كان قادة �حلزب ال ي�صعون هذ� �النفتاح يف خانة �لتوجهات  �الإ

�صالمية بالكامل وذلك مر�عاة حل�صا�صيات د�خلية. غري �أن ما �صّجع �صلطة �لعد�لة و�لتنمية على  �الإ

يتقدم بقوة م�صتفيد�ً من موقف  وروبي لرتكيا كان  �الأ �مل�صار  �أن  �لتوجه هو  �لتخلي عن هذ�  عدم 

ثانيًا: تركيا

الواردات اإلسرائيلية من عدد من البلدان اإلسالمية )غير العربية( 2005-2006 )باملليون دوالر(
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�أوروبا  د�خل  �أ�صا�صية  قوى  مو�قف  مع  و�ملن�صجم  للعر�ق،  مريكي  �الأ لالحتالل  �ملعار�س  �أنقرة 

مثل فرن�صا و�أملانيا. لكن �لغرب مبختلف قو�ه �ملنق�صم حول ق�صايا عديدة ال ينق�صم عندما يتعلق 

مر بامل�صاألة �لفل�صطينية. ومع �أنه مل يقدم �صيئاً لل�صعب �لفل�صطيني يف عهد “�ملعتدلني” يف �ل�صلطة  �الأ

�لفل�صطينية، فاإن �لغرب هّب هبًّة و�حدًة �صد حركة حما�س رغم �أنها و�صلت �إىل �ل�صلطة بانتخابات 

دميوقر�طية.

وجد حزب �لعد�لة و�لتنمية �لفر�صة �صانحة للقيام بدور مركزي، قد ي�صاعف يف حال جناحه 

�صالمية يف �لد�خل. من �لتاأثري �لرتكي يف �ملنطقة كما يعزز قاعدته �الإ

ويف 2006/2/16 فوجئ �لعامل باأن خالد م�صعل رئي�س �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�س، قد و�صل �إىل 

�أنقرة وعقد �جتماعاً مع وزير �خلارجية �لرتكية عبد �هلل غول وموظفني يف وز�رة �خلارجية. وقد 

ُكتب �لكثري عن مالب�صات هذه �لزيارة. لكنها بالتاأكيد كانت عالمة فارقة على بع�س توجهات �أنقرة 

�خلارجية.

ميكن مالحظة ما يلي فيما يتعلق بزيارة م�صعل �إىل �أنقرة:

وز�رة  عرب  �لرتكية  �حلكومة  هي  هل  م�صعل:  �إىل  �لدعوة  وجه  �لذي  من  بدقة  ُيعرف  مل   .1

�خلارجية، �أم حزب �لعد�لة و�لتنمية كحزب، �أم �أنَّ خالد م�صعل هو �لذي طلب �لزيارة ومتت 

تلبية طلبه؛ و�إن كانت قد ت�رسبت �أنباء عن دوٍر يف ذلك للدكتور �أحمد د�وود �أوغلو م�صت�صار 

�أن �رتباكاً وقع فيه حزب  �إن دلَّ على �صيء فاإمنا يدّل على  �أردوغان. وهذ�  رئي�س �لوزر�ء 

�لعد�لة و�لتنمية ناجت عن عدم تقدير دقيق ملا يجب �تباعه.

علن قبل �صاعات قليلة من و�صول م�صعل مل ُيلتزم به من 
ُ �إن برنامج �لزيارة �لذي كان قد �أ  .2

جانب �حلكومة �لرتكية. فاللقاء �ملقرر مع رئي�س �حلكومة �أردوغان مل يتم. و�للقاء مع وزير 

�أنقرة.  �خلارجية غول مل يتم يف مقر وز�رة �خلارجية، بل يف مقر حزب �لعد�لة و�لتنمية يف 

�لعد�لة  حزب  م�صوؤويل  من  �أحد  فيه  ي�صارك  مل  م�صعل  عقده  �لذي  �ل�صحفي  �ملوؤمتر  �إن  ثم 

�لعد�لة  �ل�صحفي يقع يف مقر  �ملوؤمتر  �أن  �إىل  �لتي ت�صري  �ل�صعار�ت  �أزيلت كل  و�لتنمية، كما 

و�لتنمية.

من �لو��صح �أن خطوة ��صتقبال م�صعل يف �أنقرة حملت �نتقاد�ت كثرية على حزب �لعد�لة و�لتنمية 

مريكية؛ فقد:  من جانب معار�صيه د�خل تركيا و“�إ�رس�ئيل” و�لغرب وال �صيما �لواليات �ملتحدة �الأ

�أ�صاءت طريقة ��صتقبال م�صعل يف �أنقرة �إىل حكومة �أردوغان قبل �أي طرف �آخر. �إذ �أظهرتها   .1

مور يف �لد�خل لدرجة جتعلها حتتمل  �أنها مرتددة و�صعيفة، بل وحتى غري مم�صكة بزمام �الأ

مثل هذه �لزيارة، فيما كانت مو�صكو وطهر�ن ت�صتقبالن م�صعل ب�صورة ر�صمية وعلى �أعلى 

�مل�صتويات.

�إىل نتائج  �إ�صاءة  �أنها ال متتلك �ل�رسعية، ويف هذ�  �إن طريقة �ال�صتقبال ُتظهر حما�س كما لو   .2

�سالمي الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ
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�النتخابات �لدميوقر�طية و�إىل حما�س نف�صها.

�لعزلة  ت�صديد  “�إ�رس�ئيل” و�لغرب  �لزيارة يف ذروة حماوالت  �إن جمرد ح�صول  �ملقابل  يف   .3

على حما�س، كان خطوة مهمة جد�ً لك�رس هذه �لعزلة. فالر�صالة �لرتكية و�صلت، موؤكدًة �أنه 

ال منا�س من �العرت�ف بنتائج �النتخابات �لدميوقر�طية. 

فالر�صائل  �لرتكية.  �ل�صيا�صة  ثو�بت  مع  من�صجمة  و�لتنمية  �لعد�لة  حكومة  كانت  هنا  �إىل 

�عرت�فها  حما�س  �إعالن  يف  �رس�ئيلي  �الإ فاملطلب  الفتة.  كذلك  كانت  حما�س  �إىل  �أنقرة  وجهتها  �لتي 

�إىل  �أبلغها عبد �هلل غول  �أ�صا�س �لر�صالة �لتي  بـ“�إ�رس�ئيل” ونبذ �لعنف قبل �لتفاو�س معها، كان يف 

مر �لذي يتعار�س مع  وىل يجب �أن تاأتي من جانب حما�س وهو �الأ خالد م�صعل. �أي �أن �خلطوة �الأ

جلها. كما يقدم خدمة جمانية لـ“�إ�رس�ئيل” من دون �أي مقابل. فحتى  �ص�س �لتي �نتخبت حما�س الأ �الأ

لو قامت حما�س بذلك فما �لثمن �لذي �صتح�صل عليه �لق�صية �لفل�صطينية؟ وملاذ� مل تقدم “�إ�رس�ئيل” 

�صيئاً قبل فوز حما�س لل�صلطة �لفل�صطينية و�لتي تعرتف بـ“�إ�رس�ئيل” منذ �صنو�ت؟

و�صط. لذ�  لقد حاولت تركيا �أن ت�صتغل بو�بة حما�س للدخول عربها �إىل دور موؤثر يف �ل�رسق �الأ

ي حما�س و“�إ�رس�ئيل”. وهذ� ال�صك ميزة لرتكيا ودورها. لكن �مل�صعى  لعبت دور�ً مزدوجاً على خطَّ

�لرتكي ��صطدم بعدم تقدمي �أي تنازل من �أي طرف، فال حما�س قبلت بذلك من دون مكا�صب حمددة 

يَّة �إ�صارة �إيجابية يف حال تر�جعت حما�س 
�أ للق�صية �لفل�صطينية، وال “�إ�رس�ئيل” وو��صنطن �أعطتا 

عن بع�س خطابها �ل�صيا�صي.

وقف �لدور �لرتكي عند هذ� �حلّد، يف ظل عدم ��صتعد�د و��صنطن لرتتيباٍت تدفع نحو �لت�صوية، 

و�صورية  �إير�ن  على  لل�صغط  ت�صعى  �لتي  مريكية؛  �الأ جندة  باالأ مت�صلة  �إقليمية  العتبار�ت  رمبا 

ية مهادنات يف �ملرحلة �لر�هنة. وحزب �هلل، وحيث ال مكان الأ

بالغه  وقد تعر�صت تركيا ل�صغوط هائلة، �أوالً: حتى ال حت�صل زيارة خالد م�صعل، وثانياً: الإ

فكانت  و�أمريكياً؛  �إ�رس�ئيلياً  كلها 
ُ �أ توؤت  مل  �لتي  �لزيارة  �نتهاء  بعد  وثالثاً:  “�ملنا�صبة”،  بالر�صالة 

�حلملة على توجهات حكومة �لعد�لة و�لتنمية.

يف �لو�قع �أن �ل�صلوك �لرتكي بعد �لزيارة كان خمتلفاً عما قبلها. فاأ�صبحت �حلركة �لرتكية �صو�ء 

�لفل�صطينية  �حلكومة  جتاه  حذر�ً  �أكرث  خرى  �الأ �لرتكية  �ملوؤ�ص�صات  من  �أو  �أردوغان  حكومة  من 

بزعامة حركة حما�س.

�حلكومة  برئي�س  �أردوغان  �ت�صل  وقد  �لرتكية.  و�حلكومة  حما�س  بني  �الت�صاالت  تنقطع  مل 

�أكرث من مرة، و��صتمرت �حلكومة �لرتكية يف ��صتثمار عالقتها  �لفل�صطينية ��صماعيل هنية تلفونياً 

بحركة حما�س من �أجل �لنفاذ �أو �حل�صور يف �ملنطقة.
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2006/6/25، �صارع رئي�س �حلكومة  �رس�ئيلي جلعاد �صاليط يف  لذلك عندما ُخطف �جلندي �الإ

�لرتكية �أردوغان �إىل عر�س �لتو�صط بني حما�س و“�إ�رس�ئيل” ملعاجلة هذه �لق�صية. وطلب �أردوغان 

 .
21

من رئي�س حكومة “�إ�رس�ئيل” �إيهود �أوملرت �إبد�ء مرونة يف �لتفاو�س مع حكومة حما�س

وقد �صعت تركيا بكل ثقلها لكي تنجح و�صاطتها �جلديدة، لتعيد تعومي �صورتها لدى �لر�أي �لعام 

�رس�ئيلي بعد �لتبا�صات زيارة م�صعل. وبعد ف�صل �الت�صاالت مع ��صماعيل هنية، قررت حكومة  �الإ

د�وود  �أحمد  �لدكتور  �أردوغان  م�صت�صاري  كبري  ز�رها  حيث  دم�صق،  تق�صد  �أن  و�لتنمية  �لعد�لة 

�صد ومل يرتدد يف �اللتقاء بخالد م�صعل نف�صه، و�إن بقي  �أوغلو، و�لتقى بالرئي�س �ل�صوري ب�صار �الأ

مر مكتوماً عدة �أيام، بل ُنفي ح�صول ذلك يف �لبد�ية.  �الأ

وكان �للقاء مع م�صعل موؤ�رس�ً على رغبة �أنقرة �ل�صديدة يف �إحد�ث �خرت�ق يحقق للدبلوما�صية 

مر �اللتقاء من جديد مع �لرجل �لذي فتحت زيارته �إىل �أنقرة باباً من  �لرتكية جناحاً ولو تطلّب �الأ

�ل�صغوط و�حلمالت �ملعادية على حكومة �أردوغان. مع ذلك مل ت�صفر هذه �جلهود عن نتيجة �إيجابية 

وبقي �مل�صعى �لرتكي ُحلماً �صائعاً.

عليها  خذ 
ُ �أ و�لتنمية  �لعد�لة  حكومة  �أن  �لفل�صطينية  �لرتكية  �لعالقات  يف  �لنظر  يلفت  ما  �أن  غري 

�أنها دعت خالد م�صعل �إىل �أنقرة، فيما هو ال يحمل �أية �صفة ر�صمية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية. ورمبا 

�لتعامل مع  �أنه ُدعي يف فرتة مل تكن قد حتددت بعُد معامل حا�صمة عربياً ودولياً يف  �إىل  يعود ذلك 

��صماعيل  مر يف حالة  �الأ �لفل�صطينية. لكن يختلف  حركة حما�س، كما مل تكن قد ت�صكلت �حلكومة 

�إذ على �لرغم من �صفته �لر�صمية �مل�صتمدة من �رسعية �صعبية عرب �نتخابات دميوقر�طية،  هنية. 

فاإن حكومة �لعد�لة و�لتنمية مل توّجه �إليه �أية دعوة ر�صمية لزيارة تركيا منذ تكليفه رئا�صة �حلكومة 

يف 2006/2/21 وطو�ل �لعام 2006. �أما تف�صري ذلك فقد يكون يف �لرغبة يف عدم ��صتعد�ء و��صنطن 

على  �ل�صديدة  فعال  �الأ ردود  ظهرت  �أن  بعد  خ�صو�صاً  و�لتنمية.  �لعد�لة  �صلطة  و“�إ�رس�ئيل” على 

زيارة م�صعل، و�أخذ تطبيق �حل�صار على حكومة حما�س جمر�ه.

فموقف  عليها.  �رس�ئيلي  �الإ مريكي  �الأ �حل�صار  فك  �أجل  من  حما�س  ن�صال  يخدم  مل  ذلك  لكن 

�صيزير  جندت  �أحمد  �لرتكي  للرئي�س  م�صاعد�ً  كان  �أنقرة  �إىل  هنية  دعوة  عدم  يف  �أردوغان  حكومة 

ر��صي �ملحتلة يف  للقيام ب�صابقة خطرية و�صلبية جتاه �ل�صعب �لفل�صطيني، عندما ز�ر فل�صطني و�الأ

7-2006/6/8، و�لتقى رئي�س �ل�صلطة حممود عبا�س من دون �أن يلتقي رئي�س �حلكومة ��صماعيل 

هنية.

�صالمية وال �صيما د�خل تركيا وحزب  ورغم �أن �صيزير “ح�ّصا�س” جد�ً جتاه كل �الجتاهات �الإ

�لعد�لة و�لتنمية حتديد�ً، �إال �أن ذلك ال ميكن �أن يكون مربر�ً مقنعاً لعدم �لتقائه برئي�س حكومة حما�س 

�ملنتخبة دميوقر�طياً، �أما �عتبار �صيزير حركة حما�س باأنها حركة “�إرهابية” ت�صتهدف �ملدنيني فهذ� 

�سالمي الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ
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�أنو�ع  �أ�صو�أ  �إن �الحتالل هو  �أر��ٍس عربية، حيث  نها حتتل  “�إ�رس�ئيل” باملثل، الأ ي�صتدعي معاملة 

رهاب. �الإ

�إن زيارة �صيزير من دون �لتقائه مع هنية �صّكلت �إ�صاءة خليار �ل�صعب �لفل�صطيني وللدميوقر�طية 

�لفل�صطينية ول�صورة تركيا، �إذ� كانت تبحث عن موطئ قدم وثقة لدى �ل�صعب �لفل�صطيني حتديد�ً 

خر لعدم  و�ل�صعوب �لعربية عموماً. كما �أّن عدم ��صتقبال حكومة �لعد�لة و�لتنمية لهنية هو �لوجه �الآ

�لتقاء �صيزير معه.

وبذلك فاإن تركيا مبختلف �أجنحتها ال توفر، كما �أظهرت �لتطور�ت، �ل�رسوط �ملو�صوعية كطرف 

�رس�ئيلي �أ�صا�صياً يف حتديد  مريكي – �الإ حمايد قابل ملمار�صة دور موؤثر وفاعل. وال يز�ل �لعامل �الأ

قل يف �مل�صاألة �لفل�صطينية.  �أ�صقف �لتحركات �لرتكية على �الأ

�لفل�صطيني.  �ل�صعب  �لعد�لة و�لتنمية جتاه دعم ق�صية  �أحد يف �صدق نو�يا قادة حزب  ال ي�صك 

وهم �نطلقو� منذ ت�صلمهم �ل�صلطة يف حماولة جت�صيد هذ� �لهدف باأكرث من و�صيلة مبا�رسة �أو غري 

�لنو�يا  هذه  جت�صيد  دون  �أنه  �أظهرت  جهة  من  �أكرث  من  و�جهوها  �لتي  �ل�صغوطات  لكن  مبا�رسة. 

�لعديد من �ل�صعوبات. وقد و�صعتهم هذه �ل�صغوط بني خيار �مل�صي يف قناعاتهم وحتمل م�صوؤولية 

ذلك �إىل �لنهاية مهما كان ثمن ذلك، و�إما �النكفاء يف �نتظار ظروف �أكرث مو�ءمة. وعلى ذلك فاإن:

�لقناعة �ل�صائدة حالياً �أن �لتغيري يف �ل�صيا�صات �لرتكية �لد�خلية و�خلارجية يحتاج �إىل وقت   .1

وىل من حكم حزب �لعد�لة و�لتنمية و�لبالغة خم�س �صنو�ت غري كافية  طويل، و�أن �لفرتة �الأ

�لتغيري، و�أن �حلزب يحتاج لوالية ثانية من خم�س �صنو�ت تبد�أ مع �النتخابات  ال�صتكمال 

يتغريَّ  �أن  �ملتوقع  غري  فمن  ذلك،  �نتظار  ويف   .2007 �صنة  خريف  يف  �ملقررة  �لعامة  �لنيابية 

�ملوقف �لرتكي �حلذر من �لتو��صل مع حما�س، يف حال كانت التز�ل يف �ل�صلطة.

ظهر حلزب �لعد�لة و�لتنمية باملمار�صة �أنه ال ميكن له ب�صهولة تغيري “ثو�بت” �أر�صتها �لدولة   .2

�لكمالية على �متد�د عقود. لذلك كان هذ� �لرت�جع من جانب �لعد�لة و�لتنمية عن بع�ٍس من 

�صيا�صة �النفتاح �لتي �نتهجها لدى و�صوله �إىل �ل�صلطة.

�لتدريب  �تفاقيات  “�إ�رس�ئيل”، و�ملتمثلة يف  نقرة مع  �لع�صكرية الأ �لعالقة  �لثو�بت،  من هذه   .3

نتاج و�لتطوير �ل�صناعي �مل�صرتك وما �إىل ذلك. و�أنقرة ال  �ملتبادل و�ملناور�ت �مل�صرتكة و�الإ

ميكن �إال �أن تاأخذ هذ� �لعامل يف �العتبار.

�ل�صلة  ذ�ت  �لق�صايا  معظم  يف  لرتكيا  �صا�صي  �الأ �لد�عم  هي  مريكية  �الأ �ملتحدة  �لواليات  �إن   .4

�للوبيني  �أنه ملو�جهة  �ليونان وقرب�س و�أرمينيا. ولذلك ترى تركيا  �لغربي، مثل  باملع�صكر 

�للوبي  مع  �لعالقة  حت�صني  من  منا�س  فال  مريكي،  �الأ �لكوجنر�س  يف  و�ليوناين  رمني  �الأ

�ليهودي. ومفتاح هذ� �للوبي هو يف ��صتمر�ر �إقامة عالقات جيدة مع �لدولة �لعربية.
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�صالم. وهو توجه يحاربه ب�صّدة  �صويل �لديني يف �الإ متثّل حما�س باملعنى �ل�صائع �الجتاه �الأ  .5

�جلمهورية،  ورئي�س  �لع�صكرية،  �ملوؤ�ص�صة  متثله  و�لذي  تركيا،  يف  �ملت�صدد  �لكمايل  �لتيار 

خرى، ومنها جمل�س �لتعليم �لعايل و�لق�صاء. هذه �لقوى ت�صعى بكل  وموؤ�ص�صات �لدولة �الأ

حتى  �أو  �إ�صالمي  طرف  و�أي  تركي  طرف  �أي  بني  تو��صل  �أي  �أمام  �لعر�قيل  لو�صع  قو�ها 

�أنو�ع  كل  هوؤالء  مار�س  و�لتنمية،  �لعد�لة  حلزب  �جلديدة  �ل�صيا�صة  مو�جهة  ويف  عربي. 

�ل�صغوط على �أردوغان �إىل درجة �لتهديد بانقالب ع�صكري.

  لقد غرّي حزب �لعد�لة و�لتنمية �جتاه �لبو�صلة �لرتكية �لر�صمية )�لبو�صلة �ل�صعبية متعاطفة 

متاماً( جتاه �لق�صية �لفل�صطينية. وبعدما كانت يف �جتاه و�حد جنح �حلزب يف تعزيز �لبعدين �لعربي 

نقرة. �صالمي من هذه �لبو�صلة رغم �لثو�بت �ملزمنة الأ و�الإ

يف  و�صاركت  تركيا  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لتربعات  جمع  منا�صبات  تعددت   2006 �لعام  ففي 

، وتعددت �لتظاهر�ت �لد�عمة للق�صية �لفل�صطينية وال �صيما بعد 
22

91 منظمة �أهلية بع�صها �أحياناً 

�رس�ئيلي يف �أو�خر حزير�ن/ يونيو. حيث دعا  �العتد�ء�ت على قطاع غزة يف �إثر �ختطاف �جلندي �الإ

حزب �ل�صعادة �لرتكي �إىل تظاهرة مليونية يف ��صطنبول يف 2006/7/9 للتنديد باملمار�صات �لوح�صية 

�لنو�ب  من  �لعديد  ��صتقال  ولبنان  فل�صطني  على  �رس�ئيلي  �الإ �لعدو�ن  ��صتد�د  ومع   .
23

�رس�ئيلية �الإ

. وتعك�س ��صتطالعات �لر�أي 
24

�رس�ئيلية تر�ك من ع�صوية جلنة �ل�صد�قة �لربملانية �لرتكية – �الإ �الأ

مريكية. تر�ك لـ“�إ�رس�ئيل” و�لواليات �ملتحدة �الأ د�ئماً كر�هية �الأ

�ل�صيا�صات  �إىل  �لعد�لة و�لتنمية جتاه �لعرب وفل�صطني تعترب، قيا�صاً  �إن حتوالت تركيا يف عهد 

باأ�صعاف  تفوق  �رس�ئيلية  �الإ للممار�صات  �أردوغان  �نتقاد�ت  ولعل  م�صبوق.  غري  �إجناز�ً  �ل�صابقة، 

�نتقاد�ت بع�س �لعرب، بحيث كان �أردوغان يف هذ� �ملجال �أكرث “عروبة” من بع�س �لزعماء �لعرب. 

�رس�ئيلية على �ل�صعب �لفل�صطيني،  بادة �الإ ومل تكتف تركيا باالنتقاد�ت �للفظية. ففي مو�ز�ة حرب �الإ

مل تتو�ن يف �ملبادرة ب�صتى �لطرق لتخفيف �ملعاناة عن �ل�صعب �لفل�صطيني.

منطقة  �إن�صاء  يف  و�ملبا�رسة  �لتخطيط  متَّ  قد  �أنه   ،2006/1/6 يف   �لرتكية  �ل�صحف  ن�رست  وقد 

�صناعية قرب معرب �إيريز. وقد ُوقِّع �التفاق مع �ل�صلطة �لفل�صطينية يف 1/4/ 2006 ومع “�إ�رس�ئيل” 

يف �ليوم �لتايل. وجاء �مل�رسوع بتمويل و�إد�رة �حتاد �لغرف و�لتجارة �لرتكية وبكلفة تقارب �ملائة 

مليون دوالر، وهو ي�صعى �إىل �إقامة منطقة �صناعية ت�صّغل ما بني 6-10 �آالف عامل فل�صطيني. وقد بد�أ 

�رس�ئيلية �صد �لفل�صطينيني يف قطاع  خالل �لربيع بناء من�صاآت هذه �ملنطقة، لكن �حلملة �لع�صكرية �الإ

�رس�ئيلي جلعاد �صاليط، مل توفر من�صاآت منطقة �إيريز �ل�صناعية  غزة و�لتي تلت خطف �جلندي �الإ

ن ما �لذي �صيكون عليه م�صتقبل هذه  ر�س. وال ُيعرف حتى �الآ �رس�ئيلية باالأ �لتي �صّوتها �لدبابات �الإ

 .
25

�ملنطقة �لتي يطلقون عليها “طفلة �أردوغان” كتعبري عن دعم تركيا لل�صعب �لفل�صطيني

�سالمي الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ
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�إذ� كان باإمكان تركيا �لعد�لة و�لتنمية �لقيام بجهود تعك�س �لتز�ماً �أكرب و�أقوى بق�صية �ل�صعب 

�لفل�صطيني، فمن �ل�رسوري يف �لوقت نف�صه تفهم �لظروف �لتاريخية و�ل�صيا�صية �لتي ورثها حزب 

�لعد�لة و�لتنمية، و�إدر�ك �ملعادالت �لد�خلية �لتي ال تتيح حرية حركة كاملة للحكومة �ملنتخبة جتاه 

�ملوؤ�ص�صات �لقائمة.

 فحكومة �لعد�لة و�لتنمية و��صلت �اللتز�م باالتفاقيات �لع�صكرية �ملوقعة مع “�إ�رس�ئيل”، كما 

منية �لثنائية �أو �ملتعددة مب�صاركة �أمريكا وبريطانيا وغريهما. ح�رست �الجتماعات �الأ

�إذ   .2005 �صنة  يف  عليه  كان  ما  حجمها  وقارب  �لطرفني،  بني  �القت�صادية  �لعالقات  و��صتمرت 

 ،2005 �ألف دوالر يف  “�إ�رس�ئيل” من مليار و221 مليوناً و100  �إىل  �زد�د حجم �ل�صادر�ت �لرتكية 

�إىل تركيا فانخف�س  �رس�ئيلية  �ل�صادر�ت �الإ �أما   .2006 �ألف دوالر يف  �إىل مليار و272 مليوناً و700 

.
حجمها من 903.2 مليون دوالر يف 2005، �إىل 859.3 مليون دوالر يف 262006

و�صع تعاون على  هم وذ�ت �لداللة كانت �ل�رسوع يف تهيئة �ل�رسوط �لالزمة الأ لكن �خلطوة �الأ

م�صدر  من  �أكرث  من  �لطبيعي  و�لغاز  للنفط  ممر�ً  لتكون  نف�صها  تركيا  ُتعّد  حيث  �لطاقة،  �صعيد 

�أوروبا و“�إ�رس�ئيل” وغريهما. ويف هذ� �ملجال كان �لعام  �إىل  من رو�صيا وقزوين و�إير�ن و�لعر�ق 

بي�س �ملتو�صط �إىل  �أنابيب من ميناء جيهان �لرتكي على �لبحر �الأ 2006 عام توقيع �تفاقية ملد خط 

 ،2006/12/15 �التفاق يف  �لبلدين  طاقة  �لطبيعي. وقد وّقع وزير�  و�لغاز  �لنفط  “�إ�رس�ئيل” لنقل 
ويهدف �إىل نقل �لغاز �لطبيعي و�لنفط يف مرحلة �أوىل �إىل ميناء ع�صقالن ومنه عرب خط �أنابيب قائم 

 .
27

�إىل �إيالت، ومن ثم �إىل �أ�صو�ق �لهند و�رسق �آ�صيا

مم �ملتحدة يف �عتبار 27 كانون �لثاين/ يناير من كل عام يوماً  ومل تعرت�س تركيا على قر�ٍر لالأ

لالحتفال بذكرى �ملحرقة �ليهودية فح�صب، بل دعمت �صدور �لقر�ر ووّقعت يف مطلع �لعام 2006 

عليه لتكون ملزمة بتنظيم ن�صاطات �صنوية بهذه �ملنا�صبة. وتركيا تتبع عادة �صيا�صة موؤيدة للوبي 

رمني  نها ترى فيه وال �صيما يف �لواليات �ملتحدة ع�صد�ً يف مو�جهة �للوبيني �الأ �ليهودي يف �لعامل الأ

و�ليوناين خ�صو�صاً يف �لكوجنر�س مبجل�صيه.

ر�وحت �ل�صيا�صة �لفل�صطينية لرتكيا عام 2006 يف �ل�صري على حّد �ل�صكني بني �ملحافظة على حدٍّ 

�ل�صلبي من حكومة  مريكي  �صالمية، وبني ح�رس �ملوقف �الأ �لتعبري �حلذر عن �لهوية �الإ �أدنى من 

و�النتخابات   2007 مايو  �أيار/  يف  �لرتكية  �لرئا�صية  �النتخابات  ع�صية  دنى  �الأ حّده  يف  �أردوغان 

قل يف  �لنيابية يف ت�رسين �لثاين/ نوفمرب 2007. وعلى هذ� ال يتوقع �أن تتغري هذه �ل�صيا�صة على �الأ

بعدها �حلذر جتاه حكومة حما�س قبل �كتمال �ال�صتحقاقني �ملذكورين عام 2007 ويف ظل ��صتمر�ر 

�صيا�صة جورج بو�س �ملت�صددة يف �لعر�ق و�ملنطقة �صد مناوئيه.
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حافظت تركيا على عالقاتها �القت�صادية و�ل�صيا�صية مع “�إ�رس�ئيل”، على �لرغم من �ملحاوالت �خلجولة 

لوزيري  �ل�صورة  �صالمي.  �الإ و�لعامل  �لفل�صطينيني  مع  عالقته  حت�صني  �حلاكم  و�لتنمية  �لعد�لة  حلزب 

خارجية �لبلدين يف موؤمتر �صحفي يف �أنقرة يف 2006/5/29. )� ف ب(

وفك  �لفل�صطيني  �ل�صعب  لدعم  �ل�صعي  يف  كبري  دور  �صالمية  �الإ �حلركات  وقيادة  �مل�صلمني  لعلماء  كان 

�صالمية  �حل�صار عنه وعن حكومة حما�س. يظهر يف �ل�صورة من �ليمني رم�صان �صلح، وزعيم �جلماعة �الإ

يف باك�صتان قا�صي ح�صني �أحمد، و�ل�صيخ يو�صف �لقر�صاوي، وخالد م�صعل. )رويرتز(
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ير�نية �آية �هلل خامنئي ي�صتقبل خالد م�صعل يف  دعمت �إير�ن بقوة حركة حما�س وحكومتها. �ل�صورة ملر�صد �لثورة �الإ

طهر�ن يف 2006/2/20. )رويرتز(

و�صط  و�النق�صام  �ل�صعف  حالة  عك�س  �لفل�صطيني،  �ل�صاأن  يف  متو��صعاً  دور�ً  �صالمي  �الإ �ملوؤمتر  منظمة  لعبت 

�صالمي، يحاول �أن يقوم بالو�صاطة  مني �لعام ملنظمة �ملوؤمتر �الإ �أع�صائها. يف �ل�صورة �أكمل �لدين �إح�صان �أوغلو �الأ

لوقف �القتتال بني فتح وحما�س، يف 2006/12/19. )رويرتز(
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يران ثالثًا: اإ
مع و�صول حممود �أحمدي جناد �إىل رئا�صة �جلمهورية يف �إير�ن يف �صيف �صنة

ير�نية �لر�صمية من �لق�صية �لفل�صطينية  2005 ��صتد �الهتمام �لدويل باملو�قف �الإ

و�لدولية  ير�نية  �الإ و�صاط  �الأ يف  �جلديد  �لرئي�س  وت�رسيحات  �لتاريخ  ذلك  فمنذ  “�إ�رس�ئيل”.  ومن 

تت�صم بالت�صدد جتاه هاتني �مل�صاألتني. فهو يدعو من جهة �إىل �اللتز�م �لتام بدعم �ل�صعب �لفل�صطيني 

وحقه يف ��صرتجاع �أر�صه ودياره، وهو ي�صكك من جهة ثانية يف ��صتمر�ر بقاء �لدولة �لعربية، ويعترب 

“�إز�لتها من �لوجود �أمر�ً حمتوماً، و�أن �أيامها باتت معدودة، و�أن �صعوب �لعامل �صتفرح بهذ� �لزو�ل 
. وقد ثارت ثائرة �لعامل �لغربي على هذه �لت�رسيحات. ثم 

كاذيب و�لعدو�ن”28 لدولة ن�صاأت على �الأ

جاءت دعوة �أحمدي جناد �إىل �إعادة �لبحث يف �أمر “�ملحرقة” لتزيد من �لغ�صب �لدويل عليه خا�صة 

بعد �إ�رس�ره على عقد موؤمتر دويل يف طهر�ن يف 2006/12/11 لبحث تلك �لق�صية �لتاريخية، وما 

�إيهود  �رس�ئيلي  �الإ �لوزر�ء  رئي�س  �إن  حتى  �أ�صاطري.  من  حولها  ن�صج  وما  مبالغات،  من  بها  حلق 

. �أما رئي�صة �لربملان د�ليا �إيت�صيك فو�صفت �أحمدي جناد 
�أوملرت �عترب �ملوؤمتر “مثري�ً لال�صمئز�ز”29

قانون  “�إ�صد�ر  �إىل  �لعامل  يف  �لربملانات  روؤ�صاء  ودعت  هتلر”.  نهج  مو��صلة  ويريد  “متخلف  باأنه 

 .
يجعل �إنكار �ملحرقة خمالفة جنائية”30

ح�صول  بني  لريبطو�  “�إ�رس�ئيل”  من  ومو�قفه  ير�ين  �الإ �لرئي�س  ت�رسيحات  �لكثريون  �غتنم 

�لتي  “�إ�رس�ئيل”،  دولة  له  �صتتعر�س  �لذي  �لتهديد  وبني  �لنووية”  “�لقنبلة  على  �ملزعوم  �إير�ن 

من  �لو�صائل  بكل  �إير�ن  منع  �لدويل  �ملجتمع  على  يحتم  ما  وهو  زو�لها.  �إىل  جناد  �أحمدي  يدعو 

��صتكمال برناجمها �لنووي.

�إير�ن  تزويد  �إمكانية  �إىل  ��صتند  ير�ين،  �الإ �لنووي  �لربنامج  �صد  �لتحري�س  من  خر  �الآ �جلانب 

�صالمية )مثل حما�س وحزب �هلل...( بالقنابل �لنووية �لتي قد ت�صتخدم �صد  �صولية �الإ للحركات �الأ

م�رسوعية  يف  �لتف�صيلي  �لبحث  �إىل  �لدر��صات  بع�س  وتذهب  “�إ�رس�ئيل”.  و�صد  �لغربية  �لدول 

�لتقليدي”،  “�الجتهاد  �مل�صلمون  �صالمية، بعدما جتاوز  �الإ �لنظر  �ل�صالح من وجهة  ��صتخد�م هذ� 

تردد،  �أي  دون  من  �ملدنيني  �النتحارية” وقتل  “�لعمليات  ُي�صمى  ما  لتربير  ��صتعد�د�ً  �أكرث  وباتو� 

تر�ثهم  تاأويل  عرب  تربيرها  يف  �ليوم  �ملعا�رسون  �مل�صلمون  ين�صغل  دفاعية،  ذر�ئع  �إىل  ��صتناد�ً 

.
31

�لديني، للتحقق من كيفية و�أو�ن ��صتخد�م �لقنبلة �لنووية

غري  �إ�صالمية”  “�أيد  يف  وقوعه  �حتمال  �إىل  ير�ين  �الإ �لنووي  �لربنامج  من  �خلوف  ميتد  �إذن، 

حكومية، ال ي�صريها “�لتفجري �النتحاري” �لذي ي�صهده �لعامل كظاهرة �ت�صع �نت�صارها يف �لعقدين 

�لوزر�ء  رئي�س  هو  وها   .
32

منتظرة وغري  متاماً  م�صتجدة  ظاهرة  �ملعنى  بهذ�  وهي  خريين.  �الأ

�رس�ئيلي �إيهود �أوملرت يحذر يف �أثناء لقائه �لرئي�س �لرو�صي فالدميري بوتني، من وقوع �ل�صالح  �الإ

.
�رس�ئيل”33 رهابيني �ملناوئني الإ �لنووي يف “�أيدي �الإ

�صالمية من �صالح  �الإ به �حلركات  �أن تزود  �إير�ن، وما ميكن  �لتحري�س �صد  لهذ�  �أن  وال �صك 
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تقليدي �أو غري تقليدي، ُم�صّوغاُته �لتي ميكن �ال�صتناد �إليها �إ�رس�ئيلياً ودولياً.

�لفل�صطيني  �ل�صعب  جانب  �إىل  �لثابت  موقفها  على  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  طو�ل  �إير�ن  حافظت  فقد 

ذلك  ب�صبب  تعر�صت  وقد  �لكيان.  بهذ�  �العرت�ف  ورف�صت  “�إ�رس�ئيل”  �صد  �ملقاومة  وحركات 

�أي  مريكي �لد�ئم يف  رهاب”. وكان �رسط �لتخلي عن هذ� �لدعم هو �ملطلب �الأ “�الإ �إىل �التهام بدعم 

ير�ين من فل�صطني  م�رسوع للتفاو�س مع �إير�ن، �أو ال�صتئناف �لعالقات معها. وقد بلغ هذ� �ملوقف �الإ

قادة  جميع  لقائه  وبعد  دم�صق  زيارته  �أثناء  يف  يحر�س  هو  فها  جناد.  �أحمدي  �لرئي�س  مع  ذروته 

ير�ين  . كما تعهد �لرئي�س �الإ
�ملنظمات �لفل�صطينية على �إعالن “دعم بالده �لكامل خليار �ملقاومة”34

ر��صي �ملحتلة، و�لوقوف بجو�ر �لفل�صطينيني يف هذ�  مبو��صلة دعم بالده حلما�س “لتحرير كل �الأ

.
�لطريق”35

ير�ين  �الإ �لرئي�س  ميل  �لذي ال  �لفل�صطينية،  �لق�صية  �لثابت من  ير�ين  �الإ �ملوقف  لذ� ي�صبح هذ� 

من تكر�ره، ذريعة منا�صبة لفر�صية �نتقال “�ل�صالح �لنووي” �إىل �ملنظمات �لفل�صطينية �لتي تقاتل 

هذ�  على  �لطريق  قطع  و�لعامل  �ملتحدة  �لواليات  “�إ�رس�ئيل” ومعها  على  �أن  يعني  مما  “�إ�رس�ئيل”؛ 
�لع�صكري. وهكذ�  بينها �خليار  �ملمكنة ومن  �ل�صبل  �إىل حقيقة و�قعية، بكل  �أن يتحول  قبل  �لتهديد 

رهاب” �لذي �ختتم يف هرت�صليا،  �صكلت �إير�ن، بخالف �ل�صنو�ت �ل�صابقة، حمور “موؤمتر مكافحة �الإ

ال  �إير�ن  “�أن   Shlomo Mofaz موفاز  �صلومو  رهاب  �الإ مكافحة  �صوؤون  م�صت�صار  �عترب  حيث 

.
نها ميكن �أن تهدد وجود �إ�رس�ئيل”36 �لفل�صطينيني، هي �لتي ت�صكل خطر�ً ��صرت�تيجياً الأ

خرى �لتي �صت�صلط �ل�صوء على �لعالقة بني �إير�ن و�لق�صية �لفل�صطينية طو�ل �صنة  �أما �لق�صية �الأ

2006، فهي فوز حركة حما�س يف �النتخابات �لت�رسيعية �لفل�صطينية �لتي جرت يف 2006/1/25. فقد 

�أدى هذ� �لفوز �ملفاجئ بالن�صبة �إىل �لكثريين �إىل �إرباك كبري يف �ل�صيا�صات �لعربية و�لدولية جتاه هذ� 

�لو�قع �جلديد، �لذي �صي�صمح حلركة حما�س وحدها باأن ت�صكل �حلكومة �لفل�صطينية، وباأن تكون 

ما  على  ُبنيت  �لتي  �حل�صابات  كل  �لفوز  هذ�  قلب  وقد  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  �إد�رة  يف  كامالً  �رسيكاً 

“�ل�صالم” �صيكون �أكرث ي�رس�ً و�صهولة بعد غيابه. فاأتت  �أ�صا�س �أن  بعد رحيل يا�رس عرفات، على 

�العرت�ف  ورف�س  �ملقاومة،  ��صتمر�ر  على  �إ�رس�رها  ب�صبب  تعقيد�ً  مور  �الأ لتزيد  حما�س  حركة 

بـ“�إ�رس�ئيل”، وعدم �لتفاو�س �ملبا�رس. وهكذ� وجد �لعامل نف�صه �أمام “م�صكلة” جديدة يف فل�صطني 

�حلرة  �النتخابات  �إجر�ء  وعلى  �لدميوقر�طية  على  �صجع  �لذي  وهو  يحلها،  كيف  يعرف  ال 

و�لنزيهة، فاأتت هذه �النتخابات بقوى لي�صت مرغوبة ال بالن�صبة �إىل �لواليات �ملتحدة وال بالن�صبة 

�إىل “�إ�رس�ئيل”. لذ� حتول �لقر�ر �لدويل من �لبحث عن �لت�صوية �ملمكنة �إىل �لبحث عن ح�صار حركة 

حما�س، و�إرغامها على تبديل ثو�بتها و�أولوياتها. 

�صالمية،  و�الإ �لعربية  �ل�صاحتني  يف  حل�صورها  دفع  قوة  �إىل  حما�س  فوز  يتحول  �أن  من  وبدالً 

كانت  وبعدما  عليها.  وعبئاً  �حلركة  على  طوقاً  �لفوز  هذ�  من  يجعل  �أن  �لدول  هذه  بع�س  حاول 
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�لدعو�ت توجه �إىل حما�س وتلقى وفودها �لرتحيب يف �لدول �لعربية، تغري هذ� �لو�صع بعد ت�صكيل 

�حلكومة �لفل�صطينية، ومل توجه �أي دعوة ر�صمية من �لدول �لعربية )با�صتثناء قطر( لرئي�س �لوزر�ء 

.
37

�لفل�صطيني ��صماعيل هنية

وت�صكيل  �النتخابات  يف  فوزها  بعد  حما�س  حركة  تاأييد  عن  عالن  �الإ يف  ترتدد  مل  �إير�ن  �أن  �إال 

ير�نية وفد�ً من  �حلكومة �لفل�صطينية. ومل ينق�س �صهر على هذ� �لفوز حتى ��صتقبلت �لعا�صمة �الإ

�لربملان  م�صادقة  مع  �لزيارة  هذه  وتز�منت   .2006/2/19 يف  م�صعل  خالد  برئا�صة  حما�س  حركة 

. و�أو�صح م�صاعد رئي�س �جلمهورية 
38

�صالمية يف فل�صطني ير�ين على ت�صكيل جلنة دعم �لثورة �الإ �الإ

وتقدمي  �لفل�صطيني  �ل�صعب  عن  �لدفاع  هي  �صالمية  و�الإ �لعربية  �ل�صعوب  وظيفة  “�أن  ير�نية  �الإ

حلما�س  ير�ين  �الإ �لدعم  ��صتمر�ر  على  و�أكد  �ملقاومة”.  طريق  يف  لال�صتمر�ر  له  و�لعون  �مل�صاعدة 

ير�نية خالد م�صعل  . كما وعدت �حلكومة �الإ
“حتى حتقيق �آمال وطموحات �ل�صعب �لفل�صطيني...”39

. يف حني �أعلن علي 
40

وروبية مريكية و�الأ بتقدمي نحو 250 مليون دوالر لتعوي�س قطع �مل�صاعد�ت �الأ

لهي  خامنئي مر�صد �لثورة بعد لقائه خالد م�صعل يف طهر�ن �أن “�نت�صار حما�س هو حتقيق للوعد �الإ

بو�ب قد �أغلقت يف وجه �لفل�صطينيني، ومل يبق �إال باب و�حد  باالنت�صار للمجاهدين... �إن جميع �الأ

هو باب �جلهاد... �إن �نت�صار حما�س مرهون باملقاومة وبالدفاع عن حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني”. 

 .
و�أ�صاد مر�صد �لثورة مبو�قف حما�س وخالد م�صعل، قائالً “�إنها مو�قف مبدئية و�صحيحة...”41

�صمعون  دعا   ،2006/12/7 يف  هنية  ��صماعيل  �لوزر�ء  رئي�س  الحقاً  طهر�ن  ��صتقبلت  وعندما 

مم �ملتحدة، كما دعا ع�صو �لكني�صت عن �لليكود يوفال �صتاينت�س �إىل طرد  برييز �إىل طردها من �الأ

 250 قيمته  تقارب  دعماً  “حققت  زيارته  �أن  �أعلن  هنية  لكن   .
42

�لبالد خارج  �لفل�صطينية  �لقيادة 

مليون دوالر، وعدد�ً من �مل�صاريع �لتي ت�صكل دعماً مالياً و�قت�صادياً مبا�رس�ً للحكومة �لفل�صطينية 

�إن  وقال   .”2007 120 مليون دوالر كدعم مايل ل�صنة  و�ل�صعب �لفل�صطيني، منها تخ�صي�س مبلغ 

ودفع  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  وز�ر�ت  من  وز�ر�ت  ثالث  يف  �ملوظفني  رو�تب  �رسف  تبنت  �إير�ن 

�رسى و�أهاليهم ملدة �صتة �أ�صهر، بتكلفة 45 مليون دوالر. و�أ�صاف هنية �إن �إير�ن تبنت  م�صتحقات �الأ

100 �ألف عامل فل�صطيني بو�قع 100 دوالر لكل عامل �صهرياً وملدة �صتة �أ�صهر قادمة، ما يعني مبلغاً 

�أي�صاً  �أما �ل�صيادون �لذين حرمو� من نزول �لبحر منذ �صهور فقد مت  60 مليون دوالر.  �إىل  ي�صل 

1.8 مليون دوالر.  �أ�صهر بقيمة  100 دوالر لكل منهم، وملدة �صتة  �آالف �صياد، بو�قع  تبني ثالثة 

15 مليون دوالر،  �لفل�صطيني و�إن�صاء مكتبات وطنية بقيمة  �لثقافة  �إير�ن ببناء ق�رس  كما تعهدت 

.
43

وترميم �ألفي منزل مدمر بقيمة �إجمالية ت�صل �إىل 20 مليون دوالر

ة يف جد�ر �حل�صار �ملايل و�ل�صيا�صي �لذي فر�س عليها  مل تكد حما�س �إثر زيارة �إير�ن، تفتح ُكوَّ

بعد فوزها يف �النتخابات �لت�رسيعية وت�صكيل �حلكومة �لفل�صطينية، حتى تعر�صت �إىل حملة و��صعة 

“لتبعية  تروج  وفل�صطينية،  وعربية  �إ�رس�ئيلية  خمتلفة  �أو�صاط  �صاقتها  و�التهامات،  �لت�صكيك  من 

�سالمي الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ
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�صل عن  “تريد حتويل �ل�صلطة �إىل ن�صخة طبق �الأ ير�ن وتنفيذ خمططاتها” تارة، وباأنها  حما�س الإ

�لبالغ من  “قلقها  �أبيب عن  �إ�رس�ئيلية يف تل  �أخرى. فاأعربت م�صادر �صيا�صية و�أمنية  �إير�ن” تارة 

منية يف �لدولة �لعربية  جهزة �الأ �إن روؤ�صاء �الأ �إير�ن وحركة حما�س”. وقالت هاآرت�س  �لتقارب بني 

�إىل  وتو�صلو�  وحما�س،  طهر�ن  بني  �لثنائية  �لعالقة  لتقييم  �ملكثفة  �الجتماعات  من  �صل�صلة  عقدو� 

�إىل �تفاقية ��صرت�تيجية مع حما�س... و�أن �لتقارب بني طهر�ن  �أن �لنظام �حلاكم يف طهر�ن ي�صعى 

وحما�س هو خطوة حَتدٍّ من قبل حركة حما�س، على خلفية �الرتياح �لعام يف حما�س من �أنها متكنت 

. وقال متحدث با�صم �خلارجية 
44

�رس�ر �لناجمة عن �حل�صار على �ل�صعب �لفل�صطيني من تقليل �الأ

 .
رهاب”45 �الإ نبذ  نيتها  عدم  ذلك  ف�صيبني  �إير�ن  من  مالية  م�صاعد�ت  حما�س  قبلت  “�إذ�  مريكية:  �الأ

�صديدة  بكلمات   ،Dan Gillerman غيلرمان  د�ن  �ملتحدة،  مم  �الأ يف  “�إ�رس�ئيل”  �صفري  وهاجم 

بذور  ي�صع  �لذي  �جلديد،  “بالوباء  �إياه  و��صفاً  وحما�س  و�صوريا  �إير�ن  حمور  �أ�صماه  ما  �للهجة 

�رس�ئيلية  مريكية و�الإ . وقد دجمت �لدو�ئر �الأ
وىل يف �لقرن �حلادي و�لع�رسين”46 �حلرب �لعاملية �الأ

ر��صي �لفل�صطينية،  بني �حلملة على �إير�ن و�حلملة على حما�س على �أ�صا�س “�قرت�ب” �إير�ن من �الأ

ر��صي �لفل�صطينية �خلا�صعة  ير�ين يف قطاع غزة و�الأ و“�لتز�م” حما�س بتاأ�صي�س دولة على �خلط �الإ

.
47

لل�صلطة �لفل�صطينية

�النتخابات،  يف  فوزها  بعد  بطهر�ن  حما�س  لعالقة  �أخرى  قر�ء�ت  �إىل  �أي�صاً  �صارة  �الإ تنبغي 

وت�صكيل �حلكومة �لفل�صطينية. فيكتب عامو�س جلبوع Amos Gilboa يف معاريف عن �إير�ن �لتي 

وروبي و�لواليات  “�إ�رس�ئيل” و�الحتاد �الأ �إذ� مل حتول  �صتمالأ �لفر�غ �ملايل للحكومة �لفل�صطينية، 

��صتقاللها،  على  “حافظت  حما�س  ن  الأ ير�ن،  الإ “تبعية” حما�س  يف  ي�صكك  لكنه  مو�ل...  �الأ �ملتحدة 

�رس�ئيلية  . كما �عتربت �ال�صتخبار�ت �الإ
وكان برنامج عملها يخالف برنامج �إير�ن خمالفة تامة”48

وبع�س �ملحللني و�لدبلوما�صيني �لغربيني �أن “�حلديث عن عالقة وثيقة حمتملة بني حما�س وطهر�ن 

“�لر�ف�س  و�نه ومبالغ فيه”. وي�صتدل هوؤالء �ملحللون على ذلك مبوقف حما�س �لتقليدي  �صابق الأ

جايف  مركز  من   Anat Kurz كورز  �أنات  ويذهب  وطنية”.  باأجندة  و�ملتم�صك  خارجي  تاأثري  ي  الأ

للدر��صات �ال�صرت�تيجية )Jaffee Center for Strategic Studies )JCSS �إىل ذلك �أي�صاً، معترب�ً �أن 

�إ�صالمية. ولذ� فاإن �أي �قرت�ب  �أن تكون  “هي قبل كل �صيء حركة وطنية وفل�صطينية قبل  حما�س 

.
مبالغ فيه مع �إير�ن ميكن �أن يفقد حما�س موقعها �لثابت على �ل�صاحة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية”49

وهكذ� تعر�صت حما�س ل�صيل من �التهامات و�النتقاد�ت ب�صبب زيارتي م�صعل وهنية �إىل طهر�ن. 

وتركزت تلك �التهامات على حتول حما�س �إىل “�أد�ة” بيد �إير�ن، و�أنها �صوف ت�صكل بهذ� �لتحالف 

�رس�ئيليني �إىل  منيني و�ل�صيا�صيني �الإ تهديد�ً خطري�ً للدولة �لعربية. لكن ثمة من ذهب من �ملحللني �الأ

ن حما�س حري�صة على رف�س �أي تاأثري خارجي. �أن هذ� “�لتحالف” مبالغ فيه الأ

كانت  �لتي  مريكية  �الأ للدو�ئر  �صدمة  �النتخابات  يف  حما�س  فوز  �صكل  فقد  �أخرى،  جهة  ومن 
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منية  �الأ �مل�صالح  تهدد  رهاب” �لتي  و“�الإ �لعنف  حركات  من  جديد” يخلو  �أو�صط  “ل�رسق  تخطط 

�ملقدمة  كان  �لعر�ق  �حتاللها  �أن  و��صنطن  �عتربت  وقد  �رس�ئيلية.  و�الإ مريكية  �الأ و�ال�صرت�تيجية 

لبنان  من  �ل�صورية  �لقو�ت  �أخرج  �لذي   1559 �لقر�ر  و�أن  �جلديد،  �ل�رسق  هذ�  لوالدة  �ل�رسورية 

�مل�صوؤولون  وكان  �لدميوقر�طية”.  “لوالدة  �لثانية  �خلطوة  هو  �حلريري  �لرئي�س  �غتيال  بعد 

و�صط،  �الأ �ل�رسق  يف  و�له�صة  �ل�صعيفة  �حلكومات  حماية  عليهم  �أن  د�ئماً  يرددون  مريكيون  �الأ

�أو ما ي�صمونه “�لدميوقر�طيات �لفتية” يف كل من �لعر�ق ولبنان وفل�صطني. لذ� عندما فازت حركة 

حما�س، و�أوكل �إليها مهمة ت�صكيل �حلكومة �لفل�صطينية، تعرث عقد �حلكومات �لتي تريد �لواليات 

�ملتحدة دعمها، وحتول �الهتمام �لدويل �إىل كيفية ممار�صة �ل�صغوط و�حل�صار على حما�س. و�أعلنت 

مريكية �أن مو�جهتها حلما�س هي جزء من مو�جهة “حمور �ملتطرفني” �لذي ي�صم �صورية  د�رة �الأ �الإ

و�إير�ن وحما�س وحزب �هلل. وكان �ملطلوب دولياً وحتى عربياً توجيه �التهام �إىل هذ� �ملحور ملنعه 

�إير�ن يف  �لربط بني حما�س وبني  و�صط. وهكذ� مت  �ل�رسق �الأ �ل�صالم” و�ال�صتقر�ر يف  “تعطيل  من 

ردن  مريكي. ولذ� عندما �تهم �الأ مريكي على �أ�صا�س �أنهما جبهة و�حدة �صد �مل�رسوع �الأ �ملنظور �الأ

“د�خل �لبلد” فقد ربط م�صدر هذ� �لتهريب باإير�ن عرب �حلدود  حركة حما�س بتهريب �أ�صلحة �إىل 

�إىل �النفتاح �خلارجي وال �صيما على حميطها �لعربي  باأن حاجة حكومة حما�س  ، علماً 
50

�ل�صورية

بكل  “�نتحار�ً  ردنية  �الأ �ملخابر�ت  تدعيه  �لذي  �لنوع  من  عمل  على  �إقد�مها  يجعل  �صالمي،  و�الإ

.
�ملقايي�س”51

خطر�ً  �صي�صكل  و�إير�ن  حما�س  من  جديد  حمور  ت�صكيل  �أّن  من  و�لتهويل  يحاء  �الإ �صياق  ويف 

حقيقياً على “�إ�رس�ئيل”، ن�رست معاريف يف 2006/2/10 مقاالً لنب ك�صبيت Ben Caspit، يتحدث 

تعد  “مل  �إليه  فبالن�صبة  �أمنها.  وتهدد  بـ“�إ�رس�ئيل”  حتيط  �لتي  �جلبهات  طبيعة  يف  �لتغري  عن  فيه 

�إير�ن،  �جلديدة:  �ل�رسقية  باجلبهة  تقبل  �أن  �إ�رس�ئيل  وعلى  موجودة.  �لتاريخية  �ل�رسقية  �جلبهة 

و�مر و�لتعليمات  و�صوريا، وحزب �هلل وحما�س. وهي �أربعة �أيد تخرج من ج�صم و�حد وتتلقى �الأ

�أما �القرت�ح �ملنا�صب للتعامل مع هذه �جلبهة  فعى �ل�صاكنة يف طهر�ن”...  من ر�أ�س و�حدة لتلك �الأ

على �مل�صتوى �لفل�صطيني، فهو بالن�صبة �إىل بن ك�صبيت: “�النف�صال �لتام عن �لفل�صطينيني. و�إذ� كان 

منية،  جهزة �الأ �ل�صعب �لفل�صطيني قد �ختار حما�س، فهذ� ما ي�صتحقه”. ويف �مل�صاور�ت بني قادة �الأ

يقرتح د�ن حالوت�س عدم دفع 300 مليون �صيكل �صهرياً )نحو 68 مليون دوالر(، وهي م�صتحقات 

�لتوجيه  مد�ر�س  بها  “�صيُ�صيِّدون  نهم  الأ �رس�ئيليون،  �الإ يجمعها  �لتي  �ل�رس�ئب  من  �لفل�صطينيني 

طهر�ن،  بني  و��صالً  حمور�ً  �صيكون  هذ�  ن  الأ عليه  ن�صاعد  ولن  يكون  لن  هذ�  �ملتطرفة.  �لعقائدي 

�أن  “علينا  �أن  ن”... وي�صيف حالوت�س  دم�صق، بريوت، وغزة، وعليه فال بد من حتطيمه هنا و�الآ

.
ننظر �إىل حما�س ونتعامل معها كما لو �أننا نتعامل مع �إير�ن”52

ومن جهة �أخرى، فاإن جناح حما�س يف فك طوق �لعزلة، و�لتو��صل مع طهر�ن ز�د من خماوف 

مريكي  �أحد دو�فع �لقر�ر �الأ �لتجربة، وكان ذلك  �أمريكا من قدرة حما�س على �ال�صتمر�ر و�إجناح 

�سالمي الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ
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ب�صن �حلرب، عرب “�إ�رس�ئيل”، على لبنان يف متوز/ يوليو 2006 للق�صاء على مقاومة حزب �هلل، �أحد 

مريكي ومن يوؤيده �لق�صاء مبكر�ً على “�حللف  �أهم حلفاء حما�س وطهر�ن. ما يعني يف �ملنظور �الأ

و�صط.  �الأ �ل�رسق  يف  و�ل�صالم”  �ال�صتقر�ر  “متنع  �لتي  “�لر�ديكالية”  �لقوى  هذه  بني  �ملحتمل” 

�هلل، بني روؤيتها  �لق�صاء على حزب  تلك �حلرب يف  بعد ف�صل  �أبد�ً حتى  وهكذ� مل تف�صل و��صنطن 

�رس�ئيلي ي�صمح لو��صنطن  ير�ين وللملف �لفل�صطيني. فالتقدم على �مل�صار �لفل�صطيني �الإ للملف �الإ

.
53

رهاب” �لعاملي بت�صكيل �ئتالف قوي �صد �إير�ن و“�الإ

و�لفل�صطيني،  ير�ين  �الإ �مللفني  بني  �لربط  هذ�  من  �إ�رس�ئيلية  خماوف  عن  حتدث  من  ثمة  �أن  �إال 

فما تريده �أطر�ف “�العتد�ل” �لعربي هو “حلٌّ ُمْر�ٍس للق�صية �لفل�صطينية يحد من ر�ديكالية �إير�ن 

. وال يبدو 
جتاه هذه �لق�صية، يف �لوقت �لذي ال تبدو فيه �إ�رس�ئيل على ��صتعد�د لتقدمي هذ� �حلل”54

�ملحافظني  �إد�رة  وخا�صة  �ملتحدة،  فالواليات  �رس�ئيلي.  �الإ “�لقلق”  هذ�  يربر  ما  �ملنظور  �ملدى  يف 

�جلدد مل متار�س �أي �صغوط على “�إ�رس�ئيل” لتقدمي �أي نوع من �لتنازالت متهيد�ً “حلل” �مل�صكلة 

منية  �الأ �رس�ئيلية  �الإ �ل�صيا�صات  �أيدت و��صنطن كل  �لعك�س متاماً. فقد  �لفل�صطينية. وما ح�صل هو 

و�ل�صيا�صية و�لع�صكرية، مبا فيها جد�ر �لف�صل �لعن�رسي.

كانت �صنة 2006 بالن�صبة �إىل �لق�صية �لفل�صطينية هي �صنة حركة حما�س �لتي ��صتطاعت �لثبات 

مر بالن�صبة �إىل �إير�ن �لتي ��صتمرت على ثباتها من �لق�صية �لفل�صطينية  وعدم �لرت�جع. وكذلك كان �الأ

ير�ين �أحمدي جناد من ال �رسعية وجود “�إ�رس�ئيل”  ومن دعم حما�س. حتى �إن مو�قف �لرئي�س �الإ

عالمي �لغربي على �إير�ن. ومبو�ز�ة ذلك كانت  وحتمية زو�لها، فاقمت من �لهجوم �ل�صيا�صي و�الإ

�لنهج  مريكية م�صتمرة يف  �الأ د�رة  �الإ �ل�صغوط على حما�س وطهر�ن. وتبدو  �صنة  2006 هي  �صنة 

�إىل  �صعياً  “�إ�رس�ئيل”،  من  بدالً  ول  �الأ عدوهم  �إير�ن  من  يجعلو�  �أن  �لعرب  من  تريد  وهي  نف�صه. 

تطويق �إير�ن وحلفائها، و�إ�صعاف مكانتهم. فهل �صتنجح و��صنطن يف ��صرت�تيجيتها هذه؟

�أحد مر�كز  �لعالقات �خلارجية )وهو  Richard Haass، رئي�س جمل�س  يجيب ريت�صارد ها�س 

 Foreign مريكية( يف مقالته �ل�صهرية يف �لفورين �أفريز  �لدر��صات و�لتفكري يف �لواليات �ملتحدة �الأ

Affairs بالقول “�إن �لع�رس �ملقبل �صيتميز بتاأثري �صعيف لالعبني �خلارجيني يف مقابل تنامي دور 

مريكية  �صالمية يف �إير�ن �أطاحت بدعائم �ل�صيا�صة �الأ �لقوى �لد�خلية”. ويعترب ها�س �أن “�لثورة �الإ

وف�صل  �ل�صالم،  عملية  �نهيار  هو  �ملنطقة  يف  نفوذها  و��صنطن  فقد�ن  يف  �أ�صهم  ما  و�أن  �ملنطقة،  يف 

و�لنزعات  حما�س،  و�صعود  عرفات،  يا�رس  خليفة  و�صعف   ،2000 عام  ديفيد  كامب  مفاو�صات 

�لدولة  و�أن  �ملنطقة،  يف  كبرية  تاأثري  قوة  �صت�صبح  �إير�ن  �أن  ها�س  ويرى  حادية”.  �الأ �رس�ئيلية  �الإ

و�صعها  �أن  كما  لبنان.  على  خرية  �الأ حربها  قبل  عليه  كانت  مما  �أ�صعب  و�صع  يف  تبدو  �لعربية 

فق �أي توجه نحو عملية  �صيكون قابالً للتدهور �إذ� طورت �إير�ن �أ�صلحة نووية. وال يرى ها�س يف �الأ

و�صط �جلديد” لن يكون كما تريده  . لذ� يبدو وبح�صب ريت�صارد ها�س �أن “�ل�رسق �الأ
55

�صالم حقيقة

�لواليات �ملتحدة و“�إ�رس�ئيل”، بل �صيكون كما يريده خ�صومهما.
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�صالمية و�الإ �لعربية  نظمة  لالأ �لعام  �خلط  باك�صتان  يف  �حلكم  نظام  تبنى 

ولذلك  �لفل�صطيني.  بال�صاأن  يتعلق  فيما  �ملتحدة  �لواليات  من  �لقريبة 

بحق  و�ملطالبة  �لفل�صطينية،  �لق�صية  دعم  يف  �ملعلنة  �لر�صمية  �ل�صيا�صات  �عتماد  يف  ��صتمر  فقد 

�لغربية وقطاع غزة وعودة  �ل�صفة  �مل�صتقلة يف  و�إن�صاء دولتهم  �لفل�صطينيني يف تقرير م�صريهم، 

�لباك�صتانية -  �لر�صمية  2005 �الت�صاالت  �لعلن منذ  �إىل  �أخذت تظهر  �أخرى،  �لالجئني. ومن جهة 

�رس�ئيلية و�لتي قوبلت مبعار�صة �صعبية و��صعة. ويرى نظام �حلكم بزعامة برويز ُم�رّسف �أن  �الإ

عالقاته بـ“�إ�رس�ئيل” تفيده يف تطوير عالقاته بالواليات �ملتحدة و�حل�صول على دعمها، كما تفيد يف 

حتقيق منافع �قت�صادية وع�صكرية، خ�صو�صاً يف �صوء تناف�صه مع �لهند، ويف �صوء تنامي �لعالقات 

�رس�ئيلية. لكن �حلكومة �لباك�صتانية تتعامل مع �ملو�صوع بالكثري من �حلذر �لذي ياأخذ  �لهندية - �الإ

يف ح�صبانه عدد�ً من �العتبار�ت �ملتد�خلة.

لذلك فقد رحبت ت�صنيم �أ�صلم، �لناطقة با�صم وز�رة �خلارجية �لباك�صتانية باملرحلة �لتي �َصتَلي 

يف  و�ل�صعب  “�حلكومة  �أن  �أ�صلم  عن  نباء  �الأ وكاالت  ونقلت  بال�صلطة.  حما�س  وفوز  �النتخابات، 

�أي  �لفل�صطينية، و�لتي كانت �صلمية، ومل ت�صهد  باك�صتان يرحبون باإجر�ء �النتخابات �لت�رسيعية 

�أن  وناأمل  بها،  نرحب  و�لتي  �لعملي  ب�صكلها  �لدميوقر�طية  هي  هذه  طالق.  �الإ على  عنف  �أحد�ث 

و�صط”. لكن �لت�رسيح نف�صه  توؤدي نتائج �النتخابات �إىل �ال�صتمر�ر يف عملية �ل�صالم يف �ل�رسق �الأ

 .
56

مل يت�صّمن �أية تهنئة حلما�س على فوزها يف �النتخابات

�لرتيب، ومل حتدث تطور�ت  2006 على �صكلها  �لفل�صطيني �صنة  �لعالقة مع �جلانب  ��صتمرت 

مهمة �صوى زيارة حممود �لزّهار وزير �خلارجية �لفل�صطيني يف حكومة حما�س �إىل �إ�صالم �أباد يف 

7-2006/6/8، حيث �أعلنت �حلكومة �لباك�صتانية تربعها مببلغ ثالثة ماليني دوالر دعماً لل�صعب 

�إىل زيادة عدد  �إ�صافًة  �أباد على نفقتها،  �إ�صالم  �لفل�صطيني، وتعهدت ببناء �ل�صفارة �لفل�صطينية يف 

.
57

�ملقاعد �ملمنوحة للطلبة �لفل�صطينيني يف �جلامعات �لباك�صتانية

و�صط �إح�صان �حلق خالل زيارته  ويف 2006/7/13، د�ن �ملبعوث �لباك�صتاين �خلا�س لل�رسق �الأ

�رس�ئيلي �ملتو��صل على �ل�صعبني �لفل�صطيني و�للبناين”، موؤكد�ً “رف�س بالده  ل�صورية “�لعدو�ن �الإ

��صتنكارها  �إبد�ء  على  لبنان  حرب  خالل  باك�صتان  حر�صت  كما   .
كافة”58 �لعدو�ن  �صكال  الأ �لتام 

�لباك�صتاين  �خلارجية  وزير  من  كلٌّ  ز�ر  وقد  ودعمه.  �للبناين  �ل�صعب  مع  وت�صامنها  للعدو�ن 

خور�صيد ق�صوري ورئي�س �لوزر�ء �لباك�صتاين �صوكت عزيز لبنان، بعد �نتهاء �حلرب للتعبري عن 

 .
59

هذ� �لت�صامن

�أما من جهة �لعالقات مع “�إ�رس�ئيل”، فيظهر �أنها �ت�صمت مبزيد من �حلذر خالل �صنة 2006، 

عن  نقالً  خبار  �الأ ذكرت  وقد  عليها.  �لو��صعة  �ملحلية  �ل�صعبية  �الحتجاجات  �إثر  �ندفاعتها  وخّفت 

َث مع ُم�رّسف  َبَحَ �أنه وعلى هام�س منتدى د�فو�س �القت�صادي،  �أردوغان،  �لوزر�ء �لرتكي  رئي�س 

رابعًا: باك�ستان

�سالمي الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ
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�ملوؤمتر  ملنظمة  يكون  بحيث  �رس�ئيليني،  و�الإ �لفل�صطينيني  بني  �إ�صالمية”  “مبادرة  طرح  �إمكانية 

�أ�صكال  من  �صكل  باأد�ء  “قيامنا”  على  تعبريه،  ح�صب  �ملبادرة،  وتنطوي  فيها،  دور  �صالمي  �الإ

. و�إذ� �صّح مثل هذ� �لتفكري فاإنه يعني تر�جعاً خطري�ً يف 
60

�لو�صاطة بني “�إ�رس�ئيل” و�لفل�صطينيني

قل، حيث ينقلها من و�صعها �حلايل باعتبارها طرفاً يف �ل�رس�ع يدعم �حلق  �لدور �لباك�صتاين على �الأ

�لفل�صطيني �إىل جمرد و�صيط حمايد.  

ويظهر �أن �لزّهار خالل زيارته لباك�صتان ح�صل على تطمينات باأن باك�صتان لن تقيم �أي نوع 

من �لعالقات مع “�إ�رس�ئيل” قبل ح�صول �ل�صعب �لفل�صطيني على حقوقه، و�أن م�صاألة �الت�صاالت 

باأي حال تخلي  �ل�صابقة ال تعني  �صهر  �الأ �رس�ئيلية و�لباك�صتانية يف  �الإ �لتي جرت بني �حلكومتني 

�لباك�صتانية  “�لوفد �لذي كانت تزمع �حلكومة  �أن  باك�صتان عن دعمها لل�صعب �لفل�صطيني. وذكر 

2006، حني  �أيلول/ �صبتمرب  �إىل ما بعد  �إىل مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية تقرر تاأجيل �صفره  �إر�صاله 

يتوىل �جلانب �لفل�صطيني �ل�صيطرة �لكاملة على معرب رفح �حلدودي، بعد �نتهاء مدة �التفاقية �لتي 

. وال يظهر �أن �أية زيارة 
مني على معرب رفح”61 �رس�ف �الأ وروبيني باالإ �ُصمح مبوجبها للمر�قبني �الأ

“�إ�رس�ئيل” يف �إغالق �ملعرب،  ر��صي �لفل�صطينية قد ح�صلت، حيث ��صتمرت  ر�صمية باك�صتانية لالأ

ويف ح�صارها لل�صعب �لفل�صطيني. 

. ويف 
62

�أكرث من مرة فل�صطينية  قيام دولة  قبل  للتطبيع  �لر�ف�س  باك�صتان موقفها  وقد جددت 

ملخ�صه  ونقلت   ،Los Angeles Times مريكية  �الأ تاميز  �أجنلو�س  لو�س  �صحيفة  ن�رسته  تقرير 

�صحيفة يديعوت �أحرونوت، عرّب �لرئي�س برويز م�رّسف ب�صكٍل جليٍّ عن موقف باك�صتان، و�أّكد �أن 

قد�م على هذ�  مر، �إال �أنه �صيكون من �النتحار �ل�صيا�صي �الإ “حكومته �صتعرتف باإ�رس�ئيل يف نهاية �الأ
مر يف �لوقت �حلا�رس”. وذكر م�رسف “�أن مهار�ته �لفائقة يف �مل�صي على �لطريق �ل�صعب لن متكنه  �الأ

على  خرية  �الأ هجماتها  بعد  خا�صة  باإ�رس�ئيل،  �العرت�ف  �صيثريها  �لتي  �لعا�صفة  على  �لتغلب  من 

.
لبنان... لن نفكر يف �العرت�ف ب�صورة ر�صمية بالدولة �لعربية �إال بعد �إقامة �لدولة �لفل�صطينية”63

وح�صب جملة �لفورين بولي�صي Foreign Policy فاإن م�رّسف يكتفي حالياً بتجنّب �لتطرق �إىل 

�صالم �ملعتدل و�لت�صوية �لعادلة و�ل�صاملة. �أما  هذه �مل�صائل يف �لعلن، و�حلديث بدالً من ذلك عن �الإ

.
64

بو�ب �ملغلقة نقا�س �مل�صائل �جلدية، فيبقيه لالجتماعات و�الأ

خارجية  وزيرّي  بني  ح�صل  �رسياً  �جتماعاً  �أن  �إىل  �إ�صار�ت  ظهرت   2006 �صنة  نهاية  وقبل 

�رس�ئيلية ُن�رس يف  باك�صتان و“�إ�رس�ئيل”، فقد ذكر تقرير �إخباري ل�صحيفة �جلريوز�ليم بو�صت �الإ

جيو  تلفزيون   مع  مقابلة  خالل  �رسح  ق�صوري  �لباك�صتاين  �خلارجية  وزير  �أن   ،2006/12/27

�رس�ئيلية ت�صيبي ليفني. و�أ�صافت  �أنه �جتمع موؤخر�ً مع نظريته �الإ Geo TV �لباك�صتاين �ملحلي، 

.
�رس�ئيلية علق على �ملو�صوع قائالً “ال تعليق”65 �ل�صحيفة �أن �لناطق با�صم وزيرة �خلارجية �الإ

“�إ�رس�ئيل”، وهو  �إىل  �لباك�صتانيني  خبار زيارة وفد من �ملغرتبني  �لتطبيع، تناقلت �الأ �إطار  ويف 
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مريكية، بدعوة من جمل�س �ملوؤمتر �ليهودي  �صالمية �الأ مكّون من ثمانية �أع�صاء من مبادرة �ل�صالم �الإ

مريكي ليهود �لعامل، �لذي يعمل لتح�صني �لعالقات بني “�إ�رس�ئيل” وباك�صتان. وقد �لتقى �لوفد  �الأ

 ،Aharon Barak رس�ئيليني من بينهم رئي�س �ملحكمة �لعليا �أهارون بار�ك� عدد�ً من �مل�صوؤولني �الإ

و�ملدير �لعام لوز�رة �خلارجية �أهارون �أبر�موفيت�س Aharon Abramovich وم�صوؤولني كبار�ً يف 

 Yusuf �ملحتلة �جلرن�ل يو�صف م�صليب  ر��صي  �الأ �أعمال �جلي�س يف  �إىل من�صق  �صافة  �لوز�رة، باالإ

Mishleb، و�أع�صاء �لكني�صت �صيلفان �صالوم Silvan Shalom و�أفر�مي �صنيه وغالب جمادلة. كما 

�لتقو� من �جلانب �لفل�صطيني مع كل من �صائب عريقات و�رسي ن�صيبة. 

“لي�س  مريكية،  �الأ �ملتحدة  �لواليات  يف  �أركن�صا�س  يف  يعي�س  �لذي  عتيق  عمر  �لوفد  ع�صو  وقال 

لدينا ذرة من �ل�صك باأنه يجب �أن تقوم عالقات دبلوما�صية بني �إ�رس�ئيل وباك�صتان، وبني �إ�رس�ئيل 

و�لعامل �لعربي”. و�أ�صاف “لقد �نك�رس �جلليد �إنها م�صاألة وقت. �إنها لي�صت م�صاألة �إذ� بل متى. �إنها 

قدوم  لكن  تطبيعياً،  موؤ�رس�ً  حتمل  كانت  و�إن  �لزيارة  هذه   .
يحدث”66 مما  بالرغم  �ليد  متناول  يف 

�لد�خلي  �ل�صعبي  �لعد�ء  قوة  مدى  وعلى  هام�صيتها،  مدى  على  دليٌل  �أمريكا  من  فيها  �مل�صاركني 

�لباك�صتاين للتطبيع مع “�إ�رس�ئيل”.

�رس�ئيلية يديعوت �أحرونوت يف 2006/2/8،  �أما على �ل�صعيد �القت�صادي، فقد ذكرت �ل�صحيفة �الإ

للتكنولوجيا  �ل�صنوي  �رس�ئيلي  �الإ �ملعر�س  يف  �صي�صارك  �لباك�صتانيني  عمال  �الأ رجال  من  وفد�ً  �أن 

�لزر�عية Agritech’06 يف �أيار/ مايو 2006. وذكر �مل�صدر “�أن �أع�صاء �لوفد �أبلغو� �مل�صوؤولني عن 

�لزر�عية،  �لتكنولوجيا  جمال  يف  للتعاون  �ملمكنة  �ملجاالت  با�صتك�صاف  �ل�صديدة  برغبتهم  �ملعر�س 

�ل�صحر�وية”.  و�ملناطق  �جلبلية  ر��صي  �الأ ال�صت�صالح  حديثة  معد�ت  �رس�ء  جلهة  وبالتحديد 

�تفاقيات  “توقيع  رغبتهم يف  عن  �أي�صاً  �أعربو�  قد  �لوفد  �أع�صاء  من  �أن بع�صاً  �ل�صحيفة  و�أ�صافت 

ل�رس�ء م�صتنبتات زر�عية، ومعد�ت متنوعة �صتكون ذ�ت فائدة للمز�رعني �لباك�صتانيني”. و�أ�صافت 

عمال �لباك�صتانيني، و�لذين  �ل�صحيفة نقالً عن مدير �ملعر�س “�أن �ملنظمني تفاجاأو� بطلبات رجال �الأ

مل يجدو� حرجاً يف تقدمي طلباتهم باأ�صمائهم وهوياتهم �حلقيقية، و�ل�رسكات �لتي ميثلوها”. لكن 

رجال  ت�رسيحات  على  �حل�صول  من  مر��صليها  مكنت  �لتي  �لكيفية  عن  �صيئاً  تذكر  مل  �ل�صحيفة 

عمال �لباك�صتانيني، ومل تورد �أية تقارير الحقة �أو متابعات للمو�صوع. كما �أنه من غري �لو��صح  �الأ

ما �إذ� �صّجل فعلياً ح�صور �أي رجل �أعمال باك�صتاين �إىل فعاليات �ملعر�س، �أو ما �إذ� عقدت �أية �تفاقيات 

�أو �صفقات جتارية بني �لطرفني فيه. 

�صالمية �لفيا�صة يف باك�صتان وعد�ءها �مل�صتحكم لـ“�إ�رس�ئيل”  وب�صكل عام، فاإن قوة �مل�صاعر �الإ

وللتطبيع معها، ف�صالً عن �ملعار�صة �لقوية �لتي يو�جهها نظام حكم برويز م�رّسف، يجعالن من 

�ل�صعب على �حلكومة �لباك�صتانية �لقيام باأية خطو�ت جّدّية يف بناء عالقات مع “�إ�رس�ئيل” يف هذه 

�ملرحلة.

�سالمي الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ
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جمال يف  جديدة،  حقيقية  �خرت�قات  حتقيق   2006 �صنة  “�إ�رس�ئيل” خالل  ت�صتطع  مل 

لل�صعب  �خلانق  ح�صارها  �أن  كما  �صالمي.  �الإ �لعامل  بلد�ن  مع  �لتطبيع  �أو  �لعالقات 

�لفل�صطيني، وحماولتها �إ�صقاط حكومته �لتي �نتخبها دميوقر�طياً، وحربها �صد لبنان وحزب �هلل، 

�صالمي و�ملنظمة  �صالمي لكن بلد�ن �لعامل �الإ قد �أثارت م�صاعر �لغ�صب و�ال�صتياء �صدها يف �لعامل �الإ

�لتي تن�صوي حتتها ظلت على �مل�صتوى نف�صه تقريباً من �لعجز و�لالفاعلية وعدم �لقدرة على �لتاأثري 

حد�ث، وكانت، كالعادة، دون �مل�صتوى يف �لتعامل مع فك �حل�صار عن �ل�صعب �لفل�صطيني، �أو  يف �الأ

�لدول  بني  )من  ير�ن  الإ وكان  �لعادلة.  ق�صيته  دعم  يف  و�لدبلوما�صية  �ملادية  �إمكاناتها  ��صتخد�م  يف 

�صالمية غري �لعربية( دور بارز وحا�صم يف تقدمي دعم مادي ومعنوي كبري حلما�س وحكومتها  �الإ

ولل�صعب �لفل�صطيني. وقد لعبت طبيعة �لنظام �حلاكم يف �إير�ن، و�لتهديد�ت �ملحتملة �لتي يتعر�س 

�أو ب�صبب ملفه �لنووي، لعبت دورها يف تعميق  لها �إ�رس�ئيلياً و�أمريكياً، ب�صبب �صيا�صاته ومو�قفه 

�صالمي،  ير�ين وتقويته. �أما تركيا فقد ��صتمرت يف عالقاتها �ملميزة، من بني دول �لعامل �الإ �ملوقف �الإ

مع “�إ�رس�ئيل”. ومل تفلح حكومة حزب �لعد�لة و�لتنمية، على �لرغم مما تتمتع به من �صعبية و��صعة 

و�أغلبية برملانية كبرية، من �إحد�ث تغيري�ت ملمو�صة يف �لعالقة مع “�إ�رس�ئيل”، يف ظل �لنفوذ �لر��صخ 

لوفد  و�لتنمية  �لعد�لة  ��صتقبال  �لعالقات معها. وكان  �ملوؤيدة ال�صتمر�ر  �لعلمانية  و�لقوى  للجي�س 

حما�س، وبع�س �لدعم �ملادي للفل�صطينيني، تعبري�ً خجوالً عن م�صاعر �مل�صاندة، وحماولة للعب دور 

�أكرث تو�زناً جتاه �لق�صية �لفل�صطينية. ويظهر �أن نظام �حلكم يف باك�صتان قد خفف من حما�صته يف 

�إقامة عالقة دبلوما�صية مع “�إ�رس�ئيل”، بعد �أن �أدرك حجم وقوة �العرت��صات �ل�صعبية �لد�خلية، 

�لدخول يف مثل  على  �لد�خلية ال ت�صجعه كثري�ً  �ملهزوز وم�صاكله  �ل�صيا�صي  �أن و�صعه  عن  ف�صالً 

هكذ� مغامرة.

�صالمي �أظهر تعاطفاً قوياً مع �صعب فل�صطني �لذي يعاين من �الحتالل و�لقهر  و�إذ� كان �لعامل �الإ

يجابي  و�حل�صار، فاإن �القتتال �لد�خلي �لفل�صطيني قد عك�س �صورة �صلبية خففت من �لتفاعل �الإ

تكري�س  يف  �لفل�صطينية  �لقيادة  تتحملها  �لتي  �مل�صوؤولية  مدى  يوؤكد  وهنا  �لق�صية.  مع  �صالمي  �الإ

�صالمي، �لذي ي�صكل ذخر�ً ��صرت�تيجياً  يجابي �لفاعل مع �لعامل �الإ �لوحدة �لوطنية، ويف �لتو��صل �الإ

حقيقياً ال يجوز �إهماله باأي حال.

خامتة
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القضية الفلسطينية والوضع الدويل

ت�صكل �ل�صلوك �لدويل يف معظمه جتاه �لق�صية �لفل�صطينية خالل �صنة 2006 كرد فعل

�لفل�صطينية  فوز حركة حما�ض يف �النتخابات  �أّولها  �لعام،  على وقائع ثالث يف هذ� 

�لق�صية  على  اللبنانية  �رسائيلية  الإ احلرب  �نعكا�صات  وثانيها  �لفل�صطينية،  �حلكومة  وت�صكيلها 

�ملخطط  وعرقلة  �رس�ئيلي،  �الإ �لهجوم  �إجها�س  على  �للبنانية  �ملقاومة  قدرة  �صيما  ال  �لفل�صطينية، 

مريكية  �رس�ئيلي �لذي �رتكز �إليه، وثالثها �لتحوالت �لبنيوية يف �ل�صلطة �الأ مريكي �الإ �ال�صرت�تيجي �الأ

خ�صو�صاً  مريكي،  الأ الكوجنر�ض  انتخابات  يف  الدميوقراطيون  حققه  الذي  الفوز  يف  و�ملتمثلة 

مريكي يف �لعر�ق. ب�صبب �لتعرث �الأ

�لق�صايا  �لفل�صطيني مع هذه  �لدولية حول �ملو�صوع  �لرئي�صي للتفاعالت  وقد متحور �الجتاه 

�لثالث، �صو�ًء كان على م�صتوى �ل�صلوك �لفردي للقوى �لدولية �أم على م�صتوى �ل�صلوك �جلماعي 

يف �ملوؤمتر�ت �لدولية �أو غريها، �أو على م�صتوى �ل�صلوك يف �ملنظمات �لدولية باختالف �أمناطها.

�أن تكون هذه �لتفاعالت مع �لوقائع �لثالث غري منف�صلة عن �الجتاه �لتاريخي  ومن �لطبيعي 

باجتاه  �لثالث  �لوقائع  هذه  تكييف  على  �لقوى  هذه  عملت  �إذ  �لدولية،  للقوى  �ل�صيا�صي  لل�صلوك 

حتقيق �أهد�فها �ال�صرت�تيجية �ملرتبطة بالق�صية �لفل�صطينية، مما يعني عدم �لف�صل بني هذه �لق�صايا 

و�ل�صياق �لتاريخي لل�صلوك �ل�صيا�صي لكل دولة من �لدول مو�صوع �لدر��صة.

دو�ر، مما ي�صتدعي ر�صد هذ�  مريكي يف �لتفاعالت �لدولية ي�صكل �أهم �الأ وال �صك يف �أن �لدور �الأ

خرى و�ملنظمات �لدولية مع �جلو�نب �ملركزية  �ملوقف ب�صكل تف�صيلي، ثم تناول �صلوك �لدول �الأ

�لتي تعنى بها كل دولة.

وعليه، �صنعمل على ر�صد �ل�صلوك �لدويل لنحدد يف خامتة �ملطاف نقاط �لرت�بط بني �لتفاعالت 

جميعاً، مع �رسورة �ملالحظة �أن �لفا�صل �لزمني بني هذه �لوقائع �ملركزية يكاد �أن يكون مت�صاوياً، 

متوز/  يف  لبنان  على  �رس�ئيلي  �الإ �لهجوم  وقع  بينما  �لعام  بد�ية  يف  حما�س  حركة  فوز  كان  حيث 

يوليو، وفاز �لدميوقر�طيون يف نهاية �لعام تقريباً.

مقدمة
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1.  فوز حركة حما�ض وت�صكيلها للحكومة الفل�صطينية:

�لعامل ب�صكل عام ومنطقة  �ل�صيا�صية يف  �لنظم  جتاه  مريكية املعلنة  �ل�صيا�صة �الأ �أن  بالرغم من 

�إر�دة �ل�صعوب يف �ختيار حكوماتها،  و�صط ب�صكل خا�س تدعي باأنها تقوم على �حرت�م  �ل�رسق �الأ

مريكية �لتي حتث �لفل�صطينيني على �النتخابات يف �صنو�ت �صابقة،  وعلى �لرغم من تكر�ر �لبيانات �الأ

�أجمع  �لتي  �لفل�صطينية،  �النتخابات  نتائج  مع  تعامله  يف  خمتلفاً  منحًى  �أخذ  مريكي  �الأ �ملوقف  فاإن 

 Jimmy Carter  صبق جيمي كارتر� مريكي �الأ مريكيون وبرئا�صة �لرئي�س �الأ �ملر�قبون مبن فيهم �الأ

، ومع �أن 
1
نتخابات �لتي جرت يف 2006/1/25 وفازت فيها حركة حما�س على �لنز�هة �لتامة لتلك �الإ

�أعلنت وزيرة �خلارجية  �أبدت تاأييدها مل�صاركة حركة حما�س يف �النتخابات، فقد  �لواليات �ملتحدة 

 ،
�مل�صاركة”2 على  قادرين  �جلميع  يكون  “�أن  �لو�جب  من  باأن  �النتخابات  قبل  ر�ي�س  كوندوليز� 

�لفل�صطينيون لت�صكيل حكومتهم  �لتي �ختارها  �لتعامل مع �لقوى  �أن �لواليات �ملتحدة مل تقبل  �إال 

�ملنتخبة. 

ويبدو �أن �لواليات �ملتحدة ت�صجعت لدخول حما�س يف �النتخابات �عتقاد�ً منها باأن وجود حما�س 

يف كر�صي �ل�صلطة �صيغري من �صيا�صتها �لتي تنتهجها وهي يف كر�صي �ملعار�صة، وهذ� ما �أ�صار له 

جيمي كارتر يف حما�رسة له يف هرت�صليا عندما قال: “�آمل �أن تتحول حركة حما�س بعد �النتخابات 

�إىل حركة غري عنيفة، وتغري من توجهاتها نحو �إ�رس�ئيل كما حدث مع منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف 

.
�أعقاب �تفاقيات �أو�صلو، وكما حدث مع م�رس �إثر توقيع �تفاقيات كامب ديفيد”3

مريكيني،  ويبدو �أن هذ� �لت�صور ي�صكل �متد�د�ً لقناعات عينة من كبار �ملفكرين �ال�صرت�تيجيني �الأ

فقد ر�أى 69% من هوؤالء �أن بقاء حما�س يف �ل�صلطة �صيجعلها “�أقل ميالً للنزعة �لع�صكرية و�أكرث ميالً 

.
ونزوعاً لل�صالم”4

هدفاً  �ملتحدة  �لواليات  و�صعت  حما�س،  حركة  وفوز  �النتخابات  نتائج  عن  عالن  �الإ وبعد 

��صرت�تيجياً لها يتمثل يف تنفيذ �رسوط �لرباعية ويف دعوة حركة حما�ض “للتخلي عن برناجمها 

ال�صيا�صي”.

�أن  �إىل  �أ�صار  حيث  بو�س،  جورج  مريكي  �الأ �لرئي�س  و��صح  ب�صكل  �ملوقف  هذ�  عن  عرّب  وقد 

�لواليات �ملتحدة “لن تتعامل مع حركة حما�س ما مل تتخل عن برناجمها �ل�صيا�صي”؛ وقال يف خطاب 

ملتزمني  لي�صو�  منتخبني  م�صوؤولني  ندعم  “لن  �ليهودية  مريكية  �الأ �للجنة  �أمام   2006/5/4 يف   له 

رهاب، ولن نعمل معها �إال �إذ� �عرتفت  بال�صالم، ولن نقبل �لتعامل مع حما�س لكونها يف مع�صكر �الإ

�النتخابات،  نتائج  على  لها  تعليق  �أول  يف  �لرباعية  �للجنة  كر�صته  �لذي  �ملوقف  وهو   ،
باإ�رس�ئيل”5

بالتاأكيد على �رسورة �لتز�م حما�س بكل �التفاقات �لدولية �لتي عقدتها �ل�صلطة �لفل�صطينية، ك�رسطٍ 

.
6
ال�صتمر�ر �مل�صاعد�ت

اأواًل: الواليات املتحدة:
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ولوية يف تعاملها �ل�صيا�صي مع �لنظم �ل�صيا�صية ال على  ذلك يعني �أن �لواليات �ملتحدة تعطي �الأ

مع  �لنظام  �صيا�صة  �ت�صاق  مدى  �أ�صا�س  على  بل  �ل�صلطة،  �إىل  �لنظام  و�صول  دميوقر�طية  �أ�صا�س 

مريكي على �مل�صتوى �لعاملي. مريكية، وهو �أمر مت�صق مع �ل�صلوك �ل�صيا�صي �الأ �ل�صيا�صة �الأ

مريكية  د�رة �الأ مريكية لتغيري برنامج حما�س فيتم �لتعبري عنه من ِقبَل �الإ �أما م�صمون �لدعوة �الأ

ومنظمة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  عقدتها  �لتي  �التفاقات  كل  على  مو�فقتها  حما�س  “�إعالن  بعبارة 

�لتحرير �لفل�صطينية مبا فيها خريطة �لطريق و�العرت�ف باإ�رس�ئيل و�إنهاء �لعنف”. وهي �ل�رسوط 

مريكيني ب�صكل خا�س وبيانات �للجنة �لرباعية  �لتي تتكرر با�صتمر�ر يف ت�رسيحات �مل�صوؤولني �الأ

�أو   2006 يناير  �لثاين/  كانون  منذ  �ملتحدة(  مم  �الأ رو�صيا،  وروبي،  �الأ �الحتاد  �ملتحدة،  )�لواليات 

جمموعة �لثمانية G8 )�لدول �ل�صناعية �لكربى: �لواليات �ملتحدة، ورو�صيا، وفرن�صا، وبريطانيا، 

.
7
و�أملانيا، و�إيطاليا، وكند�، و�ليابان( ب�صكل عام

مريكية �لتي يقع �العرت�ف بـ“�إ�رس�ئيل”  ولدفع حما�س نحو تغيري برناجمها باجتاه �ملطالب �الأ

�ملبا�رسة،  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �ل�صغوط  من  �صل�صلة  يف  �ملتحدة  �لواليات  �رسعت  �صلبها،  يف 

و�ل�صغوط �لع�صكرية غري �ملبا�رسة من خالل “�إ�رس�ئيل”، على �لنحو �لتايل:

اأ . ال�صغوط ال�صيا�صية: وقد �أخذت هذه �ل�صغوط �أ�صكاالً خمتلفة منها:

�لتي  �لق�صايا  يف  عبا�س  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�س  �صيا�صات  تاأييد  عن  �مل�صتمر  �لتعبري   .1

مريكية تعهدت بدعم  د�رة �الأ يختلف فيها مع حما�س، وقد �أ�صارت نيويورك تاميز �إىل �أن “�الإ

. ويف �ملقابل 
حزب �لرئي�س عبا�س من خالل رفده بكل ما ت�صتطيع من مو�رد ودبلوما�صية”8

تعتربه  ما  ت�صجيع  �رسورة  ترى  ر�صمياً(  �ملعتمدة  )غري  مريكية  �الأ �لت�صور�ت  بع�س  فاإن 

كرث تطرفاً د�خل حركة حما�س، على �عتبار �أن هذ� �لتيار  “تيار�ً معتدالً على ح�صاب �لتيار �الأ
.
�ملعتدل �صيعرتف باإ�رس�ئيل يف نهاية �ملطاف”9

مع  �ل�صيا�صية  �ت�صاالتها  لتقلي�س  �صالمية  و�الإ �لعربية  �لدول  على  �ل�صغوط  ممار�صة   .2

باجتاه  �حلكومة  هذه  م�صوؤويل  تنقالت  على  �لت�صييق  ممار�صة  �أو  �لفل�صطينية  �حلكومة 

�لفل�صطينية  �لتنظيمات  �لدول مثل �صورية لغلق مكاتب  �مل�صتمرة لبع�س  �خلارج، و�لدعوة 

 .
10

لديها

لدى  �لفل�صطينية  �حلكومة  ممثلي  ��صتقبال  ملنع  �لدويل  �ملجتمع  على  �ل�صغوط  ممار�صة   .3

�لهيئات �لر�صمية �أو لدى موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين.

تر�جع  على  �مل�صتمر  و�لتاأكيد  “�إرهابية”،  حركة  حما�س  حركة  �أن  على  �لتاأكيد  ��صتمر�ر   .4

مريكية، وثيقة �ل�صلة  عالم �الأ . وقد تبنت و�صائل �الإ
11

�لتاأييد حلركة حما�س بفعل �صيا�صتها

باملحافظني �جلدد، هذ� �لتوجه من خالل �لربط �مل�صتمر بني حما�س وقوى �لتطرف و�لعنف 

.
12

يف �ملنطقة
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�أن  �أمل  على  مبكرة،  فل�صطينية  ورئا�صية  ت�رسيعية  �نتخابات  جر�ء  الإ عبا�س  دعوة  تاأييد   .5

�لظروف �لفل�صطينية �لعامة قد تتيح �ملجال لعودة حركة فتح لل�صلطة، و�إ�صقاط حكومة حما�س 

مل�صاعدة  دوالر  مليون   42 مبلغ  مريكية  �الأ �حلكومة  خ�ص�صت  وقد  دميوقر�طية،  بطريقة 

ول/ دي�صمرب  �لرئي�س عبا�س يف حالة عقد �نتخابات مبكرة )وهو ما �أعلنه عبا�س يف كانون �الأ

. علماً 
�صالمية”13 2006( بهدف “دعم �إن�صاء بد�ئل دميوقر�طية للخيار�ت �لر�ديكالية �أو �الإ

ما  �إذ�  و�لتالعب  �لتزوير  عدم  �أو  بال�صفافية  قادمة  �نتخابات  �أية  تت�صم  �أن  �مل�صتبعد  من  �أنه 

كان �لهدف �مل�صبق �ملعلن هو عودة فتح لل�صلطة. و�ت�صاقاً مع هذ� �ملوقف، عملت �حلكومة 

مريكية على عرقلة ت�صكيل حكومة وحدة وطنية فل�صطينية، مع ت�صجيع ت�صكيل حكومة  �الأ

��صتبعاد  �أمل  على  ر�ي�س  �خلارجية  وزيرة  جهود  يف  برز  �لذي  �ملوقف  وهو  تكنوقر�طية، 

.
14

ي دور حلما�س يف �لقر�ر �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني هادئ الأ

�رس�ئيلي، وقد ذكر �صيلفان �صالوم �أن 103 �أع�صاء  مريكي و�الإ تكثيف �لتن�صيق و�لت�صاور �الأ  .6

مريكي ز�رو� “�إ�رس�ئيل” خالل عام 2005 و�أن �لكوجنر�س �تخذ 15 قر�ر�ً  من �لكوجنر�س �الأ

�إيجابياً ل�صالح “�إ�رس�ئيل” خالل �لعام نف�صه.

ما  �لفل�صطينية، وهو  �لدولية على �حلكومة  �ملحافل  �لدبلوما�صي يف كافة  �ل�صغط  ��صتمر�ر   .7

متثل يف:

مريكي �إىل �أن و��صنطن ميكن �أن تقبل برت�صيم �حلدود �لنهائية لل�صفة �لغربية  �أ. �لتلميح �الأ

�رس�ئيلية، وقد  من طرف و�حد بحلول عام 2010، وهو �ملوقف �لذي تتبناه �حلكومة �الإ

مريكي يف �أعقاب �الجتماع  ، وتاأكد هذ� �ملوقف �الأ
15

�أملحت وزيرة �خلارجية ر�ي�س �إىل ذلك

�لذي عقده �إيهود �أوملرت مع �لرئي�س بو�س يف و��صنطن، و�أكده �أوملرت ثانية بعد ح�صوله 

.
على ثقة �لكني�صت يف �لر�بع من �أيار/ مايو 162006

�لعدو�ن  لبحث  عربية  قمة  موؤمتر  لعقد  �ليمنية  �لدعوة  تعطيل  يف  �ملتحدة  �لواليات  دور  ب. 

.
17

�رس�ئيلي على قطاع غزة ولبنان �الإ

�أمريكا  معار�صة  يف  و��صحاً  ذلك  وكان  �لدويل،  من  �الأ جمل�س  يف  �لدولية  �جلهود  عرقلة  ج. 

قطاع  على  �رس�ئيلي  �الإ �لهجوم  لوقف  للمجل�س  قطر  به  تقدمت  عربي  قر�ر  مل�رسوع 

.
18

غزة

�رس�ئيلية  من مرتني �صد م�صاريع قر�ر تدين �لهجمات �الإ ��صتخد�م حق �لنق�س يف جمل�س �الأ د. 

.
على قطاع غزة يف متوز/ يوليو، وت�رسين �لثاين/ نوفمرب 192006

�صكال �لتالية: د�ة �الأ ب. ال�صغوط القت�صادية: و�تخذت هذه �الأ

مو�ل �لتي كان قد  مريكية للحكومة �لفل�صطينية، بل و��صتعادة بع�س �الأ وقف �مل�صاعد�ت �الأ  .1

تقرر تقدميها قبل ظهور نتائج �النتخابات. وقد بد�أت حملة �لتهديد باتباع هذه �ل�صيا�صة قبل 

�إعالن نتائج �النتخابات، وهو ما كان و��صحاً من توقيع 73 ع�صو�ً من �أع�صاء جمل�س �ل�صيوخ 
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 ،
مريكي على ر�صالة تطالب �لرئي�س بو�س “بقطع �مل�صاعد�ت يف حال فوز حركة حما�س”20 �الأ

مريكيني باأغلبية 361 �صوتاً ل�صالح قطع “كل  و�أعقب ذلك يف �أيار/ مايو ت�صويت �لنو�ب �الأ

رهاب �لفل�صطيني  “مناه�صة �الإ ، و�لذي جت�صد يف قانون 
�مل�صاعد�ت عن حكومة حما�س”21

�ملتحدة. �لواليات  �إىل  �لدخول  من  �لفل�صطينيني  �لدبلوما�صيني  ومنع  لعام 2006”، 

للحكومة  �مل�صاعد�ت  تقدمي  من  ملنعها  جنبية  و�الأ �لعربية  خرى  �الأ �لدول  على  �ل�صغط   .2

وزيرة  بها  قامت  �لتي  �جلولة  خالل  �ملو�صوع  هذ�  �إىل  �صارة  �الإ متت  وقد  �لفل�صطينية، 

و�صط يف �صهر �صباط/ فرب�ير، وز�رت  مريكية كوندوليز� ر�ي�س يف �ل�رسق �الأ �خلارجية �الأ

مار�ت �لعربية �ملتحدة، حيث تناولت �ملحادثات  خاللها ُكالً من م�رس و�ل�صعودية ولبنان و�الإ

، وكانت ر�ي�س 
�إىل جانب ق�صايا �أخرى “�صمان عدم و�صول �مل�صاعد�ت �إىل حكومة حما�س”22

قد عرّبت عن ذلك بطريقة �صمنية عندما قالت رد�ً على �صوؤ�ل حول �مل�صاعد�ت �لعربية حلما�س 

�أن  �أن ي�صمن  ن  �الآ و�صط عليه  �الأ �ل�رسق  �ل�صالم يف  حالل  نف�صه الإ �أي �صخ�س يكر�س  “�إن 
مني �لعام  . وقد �أكد �الأ

�أي �صخ�س �صيح�صل على دعم يجب �أن يكون لديه �لهدف نف�صه”23

لل�صلطة  مو�ل  �الأ حتويل  على  �لعربية  �جلامعة  قدرة  “عدم  مو�صى  عمرو  �لعربية  للجامعة 

.
مريكي و�لدويل”24 �لفل�صطينية، ب�صبب عدم قدرة �لبنوك على �لتحويل، بفعل �ل�صغط �الأ

مو�ل �لتي يتم جمعها  �ل�صغط على �ملوؤ�ص�صات �مل�رسفية �لعربية وغري �لعربية ملنع حتويل �الأ  .3

�أو �لتربع بها ل�صالح �حلكومة �لفل�صطينية �أو حلركة حما�س، وقد بد�أت عملية �ل�صغط حتى 

 National ”قبل �النتخابات كما حدث مع �مل�رسف �لربيطاين “نا�صيونال وي�صتمن�صرت بنك

Westminster Bank �أو “ناتو�صت” NatWest و�مل�رسف �لفرن�صي “كريديه ليونيه بنك” 

مريكية مويل ميلرو�يز  ، وقال �لناطق با�صم وز�رة �خلزينة �الأ
25Credit Lyonnais Bank

نف�صها  ُتعرِّ�س  حلما�س  مو�ل  �الأ تقدمي  ت�صهل  منظمة  �أو  فرد  �أي  “�إن   Molly Millerwise

.
مريكي”26 لرد �لفعل �الأ

من  نف�صه  �مل�صتوى  �إىل  �لعربي  �لبنك  �أبرزها  ومن  �لعربية  �لبنوك  من  عدد  وتعّر�س 

�ل�صغوط، حيث ُطلب منها �رسورة �اللتز�م باحل�صار �ملايل للحكومة �لفل�صطينية، وهو ما 

�لتزمت به هذه �لبنوك ال �صيما و�أن عدد�ً منها تعر�س لدفع غر�مات مالية يف �لواليات �ملتحدة 

�أّكدت تقارير �ل�صحف  ، وقد 
27

رهاب” �أو ما �صابهها “�الإ ب�صبب مو�قف ذ�ت �صلة بق�صايا 

مريكي �إىل �ملوؤ�ص�صات �خلريية  . و�متد �ل�صغط �الأ
28

مريكية هذه �لوقائع ب�صكل تف�صيلي �الأ

مريكية لالجئي  مريكية �لتي كانت تقدم م�صاعد�ت خريية للفل�صطينيني مثل �جلمعية �الأ �الأ

دنى �أو منظمة �لقلوب �لطيبة Kind Hearts ملنعها من تقدمي �مل�صاعد�ت لل�صعب  �ل�رسق �الأ

.
29

�لفل�صطيني

بهدف  �لفل�صطينية  للحكومة  ولي�س  �لفل�صطينية  للرئا�صة  �ملبالغ  بع�س  بتحويل  �ل�صماح   .4

تو�صيع د�ئرة نفوذ �لرئي�س على ح�صاب �حلكومة من �أجل �لتاأثري �لتدريجي على �صعبيتها.
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�رس�بات �لتي كانت تقوم بها �لقطاعات �ملختلفة  عالمية للمظاهر�ت و�الإ ت�صجيع �لتغطية �الإ  .5

مور  يجاد �صورة �صلبية عن �حلال �لذي �آلت �إليه �الأ من �ملوؤ�ص�صات �حلكومية �لفل�صطينية، الإ

يف �ملجتمع �لفل�صطيني.

ال�صغوط الع�صكرية: ويتم ذلك من خالل: ج. 

�لهجمات  منها  �صو�ء  �لفل�صطينية  هد�ف  �الأ على  �رس�ئيلية  �الإ �لهجمات  عن  �لطرف  غ�س   .1

�لو��صعة كما هو �حلال يف حملة �أمطار �ل�صيف على قطاع غزة �لتي بد�أت يف �أو�خر حزير�ن/ 

خرى،  يونيو، �أو �لهجوم على بيت حانون يف ت�رسين �لثاين/ نوفمرب �أو �لهجمات �ملتفرقة �الأ

مني �لعام للجبهة  �رس�ئيلي على �صجن �أريحا يف 14 �آذ�ر/ مار�س و�عتقال �الأ �أو تاأييد �لهجوم �الإ

�رس�ئيلي  �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �أحمد �صعد�ت، وهو �لهجوم �لذي قال رئي�س �لوزر�ء �الإ

�رس�ئيلية باأنها  ، وتربير هذه �حلمالت �الإ
�أوملرت �إنه “حظي بدعم تام من و��صنطن ولندن”30

رهابية”. دفاع عن �لنف�س �صد �لعمليات “�الإ

غري �أن ثمة وجهاً �آخر لل�صغط �لع�صكري، متثل يف تبني �لواليات �ملتحدة فكرة تعزيز قو�ت   .2

من  وي�صت�صف   ،
316,000-3,500 من  �أفر�دها  عدد  وزيادة  عبا�س،  للرئي�س  �لتابعة  من  �الأ

ر��صي �لفل�صطينية �جلرن�ل كيث د�يتون مريكي يف �الأ مني �الأ �لتقرير �لذي قدمه �ملن�صق �الأ

�لوحدة  حكومة  فكرة  عن  �لتخلي  �إىل  فيه  دعا  و�لذي  �لرباعية،  �للجنة  �إىل   Keith Dayton

. وتعزز 
�لوطنية، �أن �لهدف من ذلك هو “�ملو�جهة �ملحتملة مع قو�ت حما�س يف قطاع غزة”32

ول/ دي�صمرب باأنها “�صتطلب  هذ� �لتوجه بت�رسيح وزيرة �خلارجية ر�ي�س يف 17 كانون �الأ

من �لتابعة للرئي�س  من �لكوجنر�س تخ�صي�س ع�رس�ت �ملاليني من �لدوالر�ت لتدعيم قو�ت �الأ

.
عبا�س”33

وروبية يف مو�صوع �حل�صار �ملايل يتاأكد  مريكية و�متد�د�تها �الأ �إن من ير�جع جمموعة �ملو�قف �الأ

من �زدو�جية �ملعايري �لتي طبقت من ز�وية عدم �حرت�مها لنتائج �صناديق �القرت�ع على �ل�صاحة 

مر �لذي �أنهى من �لناحية �ل�صيا�صية و�لنظرية �أية �صدقية يف �دعائها �حلر�س على  �لفل�صطينية، �الأ

�صالح. ن�رس �لدميوقر�طية �أو �الإ

�لر�صمي  للموقف  مغاير�ً  موقفاً  �أخذت  �صيا�صية  و�صخ�صيات  �أمريكية  قوى  هناك  �ملقابل  يف 

�ل�صعب  خيار  الحرت�م  دعوة  وتبنت  حما�س  حركة  مع  �ت�صاالت  �لقوى  هذه  �أجرت  �إذ  مريكي،  �الأ

مريكي �لق�س جي�صي جاك�صون Jesse Jackson يف  ن�صان �الأ �لفل�صطيني. فقد �لتقى زعيم حقوق �الإ

 .
دم�صق مع رئي�س �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�س خالد م�صعل يف 342006/8/28

مريكي للعر�ق  �أما �لكني�صة �لكاثوليكية و�لتي تاأزمت عالقاتها مع �لواليات �ملتحدة منذ �لغزو �الأ

�رس�ئيليني من ِقبَل حما�س وحزب �هلل لكنها مل توؤيد  ب�صبب �إد�نتها للغزو، فقد د�نت خطف �جلنود �الإ

.
35

�حل�صار على �ل�صعب �لفل�صطيني
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�رسائيلية يف متوز/ يوليو 2006: 2. احلرب اللبنانية الإ

قليمي و�لدويل،  بعاد �ملختلفة لهذه �حلرب على �مل�صتوى �ملحلي �للبناين و�الإ دون �لدخول يف �الأ

مريكي من ز�وية عالقة ذلك بالبعد �لفل�صطيني، حيث ترى �لواليات  �صرنكز �لتناول على �ملوقف �الأ

�صالمية يف لبنان ت�صكل �صند�ً للمقاومة �لفل�صطينية وتدعمها باأ�صكال خمتلفة،  �ملتحدة �أن �ملقاومة �الإ

على(، �ملقاومة �للبنانية �لتي  دنى(، �أو ��صتئ�صال )يف �حلد �الأ مما يعني �رسورة �إ�صعاف )يف �حلد �الأ

كرب من �جلنوب  �صكلت منوذجاً �أَثَّر يف �ملقاومة �لفل�صطينية، ال �صيما بعد جناحها يف حترير �جلزء �الأ

�للبناين بالقوة �لع�صكرية يف �صنة 2000 حيث ُدحر �الحتالل بال قيد �أو �رسط.

“�إ�رس�ئيل” �إىل  �أن �لواليات �ملتحدة كانت تتعاون مع  مريكية على  وقد دلَّ عدد من �لتقارير �الأ

�صالمية يف لبنان بهدف تدمريها منذ  حد �مل�صاركة يف و�صع خطة للهجوم، ودعمها �صّد �ملقاومة �الإ

مر �لذي يوؤمل �أن يحقق �صل�صلة من �لنتائج �ال�صرت�تيجية لكل من “�إ�رس�ئيل” و�لواليات  ، �الأ
36

فرتة

�ملتحدة )و�صنقت�رس يف هذ� �لتحليل على �لبعد �لفل�صطيني(. فقر�ر �حلرب �لعدو�نية على لبنان �ّتخذ 

قبل �أ�صهر من �أ�رس �جلنديني وكان ينتظر �لتوقيت فقط.

غري �أن �لنتائج �لتي ترتبت على هذه �حلرب �لتي ��صتمرت 33 يوماً، كان لها مردود عك�صي من 

تي: مريكي للو�صع �لفل�صطيني، ويتمثل ذلك يف �الآ منظور �لتحليل �ال�صرت�تيجي �الأ

لي�صمل قطاعات  �لع�صابات، مما يو�ّصع هذ� �الجتاه  �ل�صعبية وحروب  �ملقاومة  �أ. تعزيز فكرة 

�أكرب من �ل�صعب �لفل�صطيني )�إىل جانب �ملقاومة �لعر�قية و�للبنانية، بل ودفع بع�س �لدول 

�لعربية مثل �صورية لال�صتفادة من هذه �لتجربة بعد �لنجاح �لذي حققته(، وهو ما ترى فيه 

نه يعزز �لقناعة با�صرت�تيجية حما�س، و�لتي تطالبها �لواليات  �لواليات �ملتحدة �أمر�ً �صلبياً، الأ

�ملتحدة بالتخلي عنها.

ب. �إن عدم �لقدرة على نزع �صالح �ملقاومة �للبنانية طبقاً للقر�ر �لدويل 1559، يعني عرقلة �لقدرة 

“�إ�رس�ئيل”  تريد  و�لذي  لبنان،  يف  �لفل�صطينية  �لقوى  من  �لفل�صطيني  �ل�صالح  �صحب  على 

و�لواليات �ملتحدة �صحبه، وجتدد هذ� �ملوقف على ل�صان �لوزيرة ر�ي�س عندما قالت “ال مكان 

رهاب و�العرت�ف  فر�د �لذين يرف�صون نبذ �لعنف و�الإ يف �لعملية �ل�صيا�صية للجماعات �أو �الأ

.
بحق �إ�رس�ئيل يف �لوجود ويجب نزع �صالحهم”37

�لذي  �جلديد”،  و�صط  �الأ “�ل�رسق  حتقيق  خطو�ت  عرقلة  �إىل  �أدى  �رس�ئيلي  �الإ �لف�صل  �إن  ج. 

مريكية كوندوليز� ر�ي�س باأن حرب لبنان �صتكون خما�س والدة  ت وزيرة �خلارجية �الأ ب�رسَّ

�أو  و�صط �جلديد  مريكي لل�رسق �الأ �أن �مل�رسوع �الأ �إىل  له. ولهذ� فمن �ل�رسوري �لتنبيه هنا 

�لكبري يقوم على فكرة مركزية عرّب عنها بو�صوح �ملمثل �لد�ئم للواليات �ملتحدة يف جمل�س 

2003، حيث جاء يف خطابه  ول/ �أكتوبر  حلف �لناتو نيكوال�س برينز يف بر�غ يف ت�رسين �الأ
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و�صط  يف موؤمتر بر�غ “اإن على الناتو اأن يتجه جنوباً و�رسقاً ليغطي ن�صاطه ال�رسق الأ

�لرباط  يف  �جتماعاً   2006 عام  من  �أبريل  ني�صان/  يف  �حللف  م�صوؤولو  عقد  وقد   .
الكبري”38

بهدف  و�ملغرب،  و�جلز�ئر  وتون�س  ردن  و�الأ وموريتانيا  وم�رس  “�إ�رس�ئيل”  بح�صور 

. ومن �ملوؤكد �أن جناح حركة حما�س من ناحية، 
“مو�جهة �لتهديد�ت و�لتحديات �مل�صرتكة”39

ثالثة  �لعر�قية من ناحية  �ملقاومة  �للبنانية من ناحية ثانية، وتنامي زخم  �ملقاومة  و�صمود 

مريكي حتت تعبري �لتحديات �مل�صرتكة للمجتمعني، وعاد �حللف لتاأكيد  يندرج يف �ملنظور �الأ

هذه �لدعوة للتعاون مع �لدول �لعربية يف بيان قمته يف التفيا يف �أو�خر �صهر ت�رسين �لثاين/ 

 .
نوفمرب 402006

مريكية �صيعزز ما  �رس�ئيلي يف �حلرب �لعدو�نية على لبنان من وجهة �لنظر �الأ �إن �لف�صل �الإ د. 

�لفل�صطينية”،  و�ملنظمات  �هلل  وحزب  و�صورية  �إير�ن  بني  “حتالفاً  �ملتحدة  �لواليات  تعتربه 

للتقرير  طبقاً  رهابية”  “�الإ �لفل�صطينية  للمنظمات  و�إير�ن  �صورية  دعم  يف  يتمثل  و�لذي 

رهاب”. مريكي �خلا�س بـ“�الإ �ل�صنوي �الأ

ومو�صوع  غزة،  قطاع  يف  حما�س  �أ�رسته  �لذي  �رس�ئيلي  �الإ �جلندي  مو�صوع  بني  �لربط  هـ. 

جمموعة  موقف  �لتوجه  هذ�  مع  ويت�صق  �هلل،  حزب  �أ�رسهما  �للذين  �رس�ئيليني  �الإ �جلنديني 

وحركة  �هلل  حزب  ِقبَل  من  �جلنود  خطف  د�ن  و�لذي   ،2006 يوليو  متوز/  يف   G8 �لثمانية 

.
41Benedict XVI حما�س، و�أيدهم يف ذلك بابا �لفاتيكان بينديكت �ل�صاد�س ع�رس

لبنان،  �صّد  حربها  يف  “�إ�رس�ئيل”  ف�صل  وبعد  �لعر�ق،  يف  ماأزقها  ب�صبب  �أمريكا،  خ�صيت  و. 

حتت  �لعربية  �لدول  من  عدد  تكتيل  �صيا�صة  �إىل  جلاأت  ولذلك  �لقوى،  ميز�ن  خلخلة  من 

مريكي ديني�س رو�س               عنو�ن “�لدول �ملعتدلة يف مو�جهة �لتطرف”. وقد دعا �لدبلوما�صي �الأ

“ت�صكيل مظلة عربية لدعم �لرئي�س �لفل�صطيني حممود عبا�س ورئي�س  �إىل    Dennis Ross        

.
�لوزر�ء �للبناين فوؤ�د �ل�صنيورة”42

وقد عملت �لواليات �ملتحدة على منع �أي قر�ر دويل لوقف �إطالق �لنار بني لبنان و“�إ�رس�ئيل” 

�رس�ئيلية �صتحقق نتائج ��صرت�تيجية �صد �ملقاومة �للبنانية، وكان ذلك  �عتقاد�ً منها باأن �لقو�ت �الإ

مم �ملتحدة كويف عنان بوقف �إطالق �لنار، و�أكدت  مني �لعام لالأ و��صحاً يف رف�س �لرئي�س بو�س دعوة �الأ

26 متوز/ يوليو و�لذي  مريكي يف موؤمتر روما يف  م هذ� �ملوقف �الأ َتَدعَّ �ملوقف �لوزيرة ر�ي�س، ثم 

من  �الأ جمل�س  من  بيان  �إ�صد�ر  حماوالت  �ملتحدة  �لواليات  �أف�صلت  بل  لبنان،  يف  �حلرب  لبحث  عقد 

�للبنانية  للحرب  خرية  �الأ يام  �الأ �للبنانية، ومع  قانا  بلدة  �ملدنيني يف  �رس�ئيلي على  �الإ �لهجوم  ُيدين 

، وهو موقف ال مُييّز 
�صالميني”43 �رس�ئيلية �أعلن بو�س �أن بالده “ال تز�ل يف حرب مع �لفا�صيني �الإ �الإ

فيه بني حما�س وحزب �هلل.
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مريكي: 3. فوز الدميوقراطيني يف انتخابات الكوجنر�ض الأ

�لثاين/  ت�رسين  يف  مريكي  �الأ �لكوجنر�س  يف  �جلزئية  �النتخابات  لنتائج  �لد�ر�صني  �أغلب  يقر 

�ل�صيا�صة  ف�صل  �إىل  �أ�صا�صي  ب�صكل  يعود  �النتخابات  هذه  يف  �لدميوقر�طيني  فوز  �أن  على  نوفمرب 

�لتنمية  �أو  �ل�صيا�صي  �إيجاد م�صتوى كاٍف من �ال�صتقر�ر  �لعر�ق، حيث مل تتمكن من  مريكية يف  �الأ

�القت�صادية �أو �لدميوقر�طية، بل �إن وترية �لعنف تتز�يد ب�صكل م�صطرد.

وتز�من ذلك مع �صدور تقرير جلنة بيكر – هاملتون و�لذي يدعو �إىل �حلو�ر مع كل من �إير�ن 

�إن  �أ�صا�صاً. وبالطبع �صيكون لهذ� �لتعاون  �أجل �مل�صاعدة يف معاجلة �ل�صاأن �لعر�قي  و�صورية، من 

حتقق �نعكا�صاته على لبنان وعلى �لق�صية �لفل�صطينية، وبالتحديد على كل من حزب �هلل وحركة 

حما�س؛ فعلى �صبيل �ملثال يعتقد �أع�صاء تقرير جلنة بيكر – هاملتون �أن هذه �حلو�ر�ت و�لعالقات 

، وهو ما �صيكون 
بني �لواليات �ملتحدة وهاتني �لدولتني ت�صتهدف “�لت�صييق على حركة حما�س”44

.
45

يف حم�صلته على ح�صاب �ملو�صوع �لفل�صطيني ب�صكل عام

قطيعتها  يف  تكمن  �ملتحدة  �لواليات  م�صكلة  �أن  مريكيني  �الأ �ملحللني  من  �الجتاه  هذ�  ويرى   

مريكية �أنها �صبب �لتوتر  د�رة �الأ طر�ف �ل�رسق �أو�صطية، �لتي تعتقد �الإ �لدبلوما�صية مع �لدول و�الأ

.
46

يف �ملنطقة مثل حما�س و�إير�ن و�صورية وحزب �هلل

بينهم  �خلالفات  �أن  �إىل  و�لدميوقر�طيني  �جلمهوريني  بتوجهات  �خلا�صة  �لدر��صات  وت�صري 

�أ�صارت  فقد  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع  يف  �تفاقاً  �أكرث  هم  فيما  �لعر�قي،  �ملو�صوع  حول  تتمحور 

�لتاأييد  �أن  �إىل  و�جلمهوريني  �لدميوقر�طيني  �ملر�صحني  مبو�قف  �خلا�صة  �لعام  �لر�أي  ��صتطالعات 

.
لـ“�إ�رس�ئيل” بني �لدميوقر�طيني هو 58% وبني �جلمهوريني 47%78

مريكي للعر�ق �نعك�س على �ملو�صوع �لفل�صطيني من جو�نب عديدة، لكن عام 2006  �إن �لغزو �الأ

�صجل �صمن هذه �النعكا�صات ثالث ظو�هر ت�صري يف �جتاه و�حد �إىل حد ما، ولكنها ت�صتحق �لتاأمل، 

ملا ميكن �أن تنطوي عليه من موؤ�رس�ت:

مريكيني  �أ.  تقرير جلنة بيكر – هاملتون: ت�صكلت هذه �للجنة من ع�رسة من كبار �ل�صيا�صيني �الأ

مريكية يف �لعر�ق وحتديد �خليار�ت �مل�صتقبلية لهذه �ل�صيا�صة. للنظر يف �ل�صيا�صة �الأ

�لتقرير  يف  وجاء  �لفل�صطينية،  و�لق�صية  �لعر�قية  زمة  �الأ بني  تقريرها  يف  �للجنة  ربطت  وقد 

�لعربي  �ل�رس�ع  �أهد�فها ما مل تتعامل مبا�رسة مع  �ملتحدة حتقيق  �لواليات  “لن يكون مبقدور 
�رس�ئيلي، لذ� يجب �أن يكون هناك �لتز�م متجدد ودوؤوب لتحقيق �صالم عربي �إ�رس�ئيلي �صامل  �الإ

�رس�ئيل  2002 بحل �لدولتني الإ على كل �جلبهات، يف لبنان و�صورية، و�لتز�م �لرئي�س بو�س عام 

“�لفل�صطينيني �لذين يقّرون  مريكي مع  . وي�صري �لتقرير �إىل �رسورة �لتفاو�س �الأ
وفل�صطني”48

بحق �إ�رس�ئيل يف �لوجود”، وهو �إ�صارة �إىل �ملو�فقة �ل�صمنية على �لقطيعة مع حما�س.
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حل  ال  “�أن  �إىل  وي�صري  �رس�ئيلي  �الإ �لعربي  �ل�رس�ع  يف  �لقائم  �لو�صع  �لتقرير  وي�صف 

�رس�ئيلي تعب من كونهم �أمة يف حالة حرب  ع�صكرياً لل�رس�ع، و�أّن �أغلب �جل�صم �ل�صيا�صي �الإ

من �لدويل رقم  �صا�صي هو “قر�ر�ت جمل�س �الأ م�صتمرة”، ويحدد �لتقرير �حلل باأن �لركن �الأ

مريكية “دميوقر�طية  د�رة �الأ ر�س مقابل �ل�صالم” مع �لتاأكيد على �أن �الإ ومبد�أ �الأ 242 و338 

�أو جمهورية لن تتخلى عن �إ�رس�ئيل”.

ويف مو�صوع �لتعامل مع حما�س، ي�صري �لتقرير �إىل �أن هذ� �لت�صور �لذي ت�صمنه �لتقرير 

“�إىل دعم �لقوى �ملعتدلة يف �ملنطقة ومن بينها �ل�صلطة �لفل�صطينية بزعامة حممود  �صيوؤدي 

�رس�ئيلي  فر�ج عن �جلندي �الإ عبا�س”، كما يطالب �لتقرير “�صورية بال�صغط على حما�س لالإ

خرى”؛ كما  �صلحة حلما�س و�جلماعات �لفل�صطينية �لر�ديكالية �الأ �صري... ووقف نقل �الأ �الأ

يطالب �لتقرير ب�رسورة �لطلب من �صورية �أن “حت�صل على �لتز�م من حما�س بحق �إ�رس�ئيل 

يف �لوجود”.

مريكي �أبدى �هتمامه بالتقرير، غري �أن �ملوؤ�رس�ت ت�صري �إىل �أنه يعطي  ومع �أن �لرئي�س �الأ

ير�ين، حيث تعامل ب�صكل �نتقائي مع �لتقرير،  زمة �لعر�قية وللملف �لنووي �الإ ولوية لالأ �الأ

خذ بهذ� �لتقرير وتو�صياته غري موؤكدة.  �إىل جانب �أن �ملوؤ�رس�ت �لعامة توحي باأن �الأ

: تتمثل 
49Stephen Walt John Mearsheimer و�صتيفن و�لت  در��صة جون مريزهامير  ب. 

�رس�ئيلي، �إىل جانب �أهمية  �صا�صية لهذه �لدر��صة يف كونها تتعر�س بالنقد للوبي �الإ �لقيمة �الأ

نقد  فكرة  على  تقوم  نها  الأ ونظر�ً  مريكيني.  �الأ كادمييني  �الأ �أبرز  من  ُيعّد�ن  �للذين  �لكاتبني 

�للوبي �ليهودي، وعلى �أن “�إ�رس�ئيل” تتحول تدريجياً �إىل عبء ��صرت�تيجي على �لواليات 

�رس�ئيلية و�رسورة  مريكية �الإ �ملتحدة، فاإن �لدر��صة توؤكد على �رسورة مر�جعة �لعالقات �الأ

�أثارت  �لتي  �لدر��صة  �لتو�زن. فقد ورد يف  �أكرب من  �لفل�صطيني بقدر  �لتعامل مع �ملو�صوع 

مريكية: كادميية �الأ و�صاط �الأ �صجة كبرية يف �الأ

�لعامل  �أمريكا مع  �أنها عقَّدت عالقات  �صاأناً رخي�صاً، كما  �إ�رس�ئيل  مل تكن م�صاندة 

مريكية يف �ملنطقة،  �لعربي،... ومل تكن �إ�رس�ئيل يف و�صع ميكنها من حماية �مل�صالح �الأ

وىل �ملدى  ير�نية عام 1979، ... وك�صفت حرب �خلليج �الأ على �صبيل �ملثال... �لثورة �الإ

�لذي حتولت فيه �إ�رس�ئيل �إىل عبء ��صرت�تيجي... ومن �ملوؤكد �أن حرمان �لفل�صطينيني 

من حقوقهم �ل�صيا�صية �مل�رسوعة... قد مكَّن جماعات متطرفة مثل حما�س، وَخفَّ�س عدد 

 .
50

�لقادة �لفل�صطينيني ممن لديهم ��صتعد�د لقبول ت�صوية عادلة

مريكي يف كتاب جديد له  : فقد وجه �لرئي�س �الأ
51

�صبق جيمي كارتر مريكي �الأ كتاب �لرئي�س �الأ ج. 

 Palestine: Peace Not Apartheid ”حتت عنو�ن “فل�صطني: �ل�صالم ال �لف�صل �لعن�رسي

�لغربية،  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  ر��صي  �الأ على  “�إ�رس�ئيل”  بنته  �لذي  للجد�ر  حاد�ً  �نتقاد�ً 

كما  حتالل،  �الإ حتت  �لفل�صطينيون  يعي�صها  �لتي  �لع�صرية  و�صاع  لالأ و�صفاً  �لكتاب  وُيقدِّم 
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�رس�ئيليون قد قدمو� حالً ي�صتجيب لطموحات �لفل�صطينيني يف كامب  ينفي كارتر �أن يكون �الإ

ديفيد خالل لقاء عرفات و�إيهود بار�ك. وقد �أثار �لكتاب نقد�ً حاد�ً من ِقبَل �لقوى �مل�صاندة 

لـ“�إ�رس�ئيل” ومن �للوبي �ليهودي يف �لواليات �ملتحدة.

“�إ�رس�ئيل” تقرير  فقد رف�صت  لها،  �رس�ئيلي  �الإ �لرف�س  �لثالث هو  �لظو�هر  ما يجمع هذه  �إن 

و�أخري�ً  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �ليهودي  �للوبي  بدور  �خلا�صة  �لدر��صة  و�نتقدت  هاملتون،   - بيكر 

نظار لر�صد ما  وجهت نقد�ً حاد�ً لكتاب كارتر. �إن هذه �لظو�هر على حمدوديتها ال بدَّ من �أن ُتّوجه �الأ

مريكية، وما �إذ� كانت در��صة  �إذ� كانت موؤ�رس�ً على حتوالت و�عدة على املدى البعيد يف �ل�صيا�صة �الأ

�رس�ئيلي يف �لقر�ر  مريزهامير وو�لت موؤ�رس�ً على تنامي معار�صة �صّد ��صتفحال نفوذ �للوبي �الإ

مريكي �ال�صرت�تيجي. �الأ

مريكية و�ملحافظني �جلدد وُوِجهو� باأربع نك�صات خالل عام 2006،  مما �صبق يتبني �أن �حلكومة �الأ

وىل فوز حركة حما�س، ثم �صمود �ملقاومة �للبنانية، و�لف�صل يف �لعر�ق، ثم فوز �لدميوقر�طيني يف  �الأ

�نتخابات �لكوجنر�س. وهو ما يعني �أن �لواليات �ملتحدة �صتو�جه خالل �ل�صنتني �لقادمتني �رس�عاً 

بني �لرئا�صة و�لكوجنر�س، فقد جنحت �إىل حد ملفت يف ح�صار حركة حما�س دبلوما�صياً و�قت�صادياً، 

ولكنها مل ت�صتطع �إ�صقاط حكومتها �أو تنفيذ �أهد�ف �حل�صار �لذي �أخذ بالتفكك. وقد ُختم عام 2006 

باختالل مليز�ن �لقوى يف منطقتنا ويف �لعامل عموماً، يف غري م�صلحة �أمريكا و�لدولة �لعربية وهو ما 

ي�صمح بتوقع �حتد�م �ل�رس�ع على كل �جلبهات يف �ل�صنة �لقادمة )2007( ملنع ترجمة هذ� �الختالل 

قليمي يف م�صلحة قوى  عرب تغيري يف �ملعادلة �ل�صائدة يف فل�صطني ولبنان و�لعر�ق وعلى �لنطاق �الإ

�ملقاومة و�ملمانعة.

1. فوز حركة حما�ض:

�لتباين  �أكرث من  مريكي يف مدى حدته  وروبي يف �جتاهه �لعام عن �ملوقف �الأ يتباين �ملوقف �الأ

فر�دى  �أع�صائه  عن  �أو  وروبي  �الأ �الحتاد  عن  �ل�صادرة  �لبيانات  تدل  �إذ  �صا�صي،  �الأ م�صمونه  يف 

مريكي و�لذي يتحدد يف مطالبة حما�س “باملو�فقة على  على �ن�صجام يف �لتوجه �لعام مع �ملوقف �الأ

كل �التفاقات �لتي وقعتها �ل�صلطة �لفل�صطينية ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية” ومن ثّم �لتخلي عن 

برناجمها.

وروبية مل تنقطع قبل �النتخابات، وقد  �أن �للقاء�ت بني حما�س و�لدول �الأ ومن �جلدير بالذكر 

زمات �لدولية International Crisis Group تفا�صيل هذه �للقاء�ت مع  �أوردت تقارير جمموعة �الأ

.
52

م�صوؤولني �أوروبيني من �أملانيا وبريطانيا وغريهما

وروبي: ثانيًا: االحتاد االأ

الق�سية الفل�سطينية والو�سع الدويلالق�سية الفل�سطينية والو�سع الدويل
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لها  لقاء  بعد  مريكل،  �أجنيال  ملانية  �الأ �مل�صت�صارة  دعت  حما�س،  فوز  �إعالن  من  قليلة  �أيام  فبعد 

عبا�س،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ورئي�س  �أوملرت  �إيهود  بالوكالة  �رس�ئيلي  �الإ �لوزر�ء  برئي�س 

.
حما�س للمو�فقة على �التفاقات ل�صمان “��صتمر�ر �مل�صاعد�ت”53

عالن عن �رسف 120 مليون يورو )نحو 142.8 مليون  وروبي هذ� �ملوقف باالإ وعزز �الحتاد �الأ

، لت�صديد فو�تري �ملحروقات �لفل�صطينية �مل�صتوردة من “�إ�رس�ئيل”، ودعم ن�صاطات وكالة 
54

دوالر(

�لتي  �لفل�صطينية  �حلكومة  �إىل  مو�ل  �الأ هذه  و�صول  عدم  “�رسيطة  �لفل�صطينيني  لالجئني  �لغوث 

ن �حل�صار  . ولكن بالرغم من ذلك يعترب هذ� �ملوقف خمففاً من وطاأة �حل�صار، الأ
�صكلتها حما�س”55

ي�صتهدف �أن يكون �صامالً لي�صغط على حما�س �أو ليوؤدي �إىل �نهيار �حلكومة.

�لعالقات  جمل�س  �أ�صدره  �لذي  �لقر�ر  يف  جلي  ب�صكل  وروبي  �الأ �الحتاد  موقف  و�ت�صح 

�خلارجية و�ل�صوؤون �لعامة يف �الحتاد يف 2006/4/10 و�لذي يق�صي “بوقف �مل�صاعد�ت للحكومة 

�لتز�م حركة  �آذ�ر/ مار�س ب�رسورة   29 �لرباعية يف  �للجنة  بيان  �لفل�صطينية”، وقد جاء ذلك بعد 

حما�س مببادئ �ل�صالم.

�لفل�صطينية  �ملبا�رسة للحكومة  �ل�صيا�صية وعلق موؤقتاً م�صاعد�ته  �ت�صاالته  �أوقف �الحتاد  فقد 

�جلديدة بهدف “حماية �مل�صالح �ملالية لالحتاد” ويف �لوقت نف�صه “تعززت �ال�صتجابة لالحتياجات 

ثانية مع �حلكومة  ��صتعد�د لالنخر�ط  ... و�الحتاد على  �لفل�صطيني،  لل�صعب  ن�صانية و�لطارئة  �الإ

.
�لتي تعك�س مبادئ �للجنة �لرباعية”56

جاك  �لفرن�صي  �لرئي�س  به  تقدم  �لذي  �القرت�ح  خالل  من  وروبي  �الأ �لتوجه  هذ�  تاأكد  كما 

�جتماع  وبعد  نيويورك  يف  �ملتحدة  مم  �الأ مقر  يف   2006/5/9 يف  �لرباعية  �للجنة  �جتماع  يف  �صري�ك 

له مع عبا�س، ويق�صي �القرت�ح �إن�صاء “�صندوق �إئتماين يديره �لبنك �لدويل لدفع رو�تب �ملوظفني 

مو�ل حلكومة  ، وهو حماولة حلل �مل�صكالت �ملعي�صية للفل�صطينيني دون ت�صليم �الأ
�لفل�صطينيني”57

�لدولية ويف  �التفاقات  �ملو�فقة على  �ل�صيا�صي وهو  �ل�رسط  لتحقيق  �ل�صغط عليها  حما�س، بهدف 

�صلبها �العرت�ف بـ“�إ�رس�ئيل”.

لية  وتطور �قرت�ح �صري�ك ليتحول ملوقف �أوروبي يقوم على �أ�صا�س �إن�صاء ما �أطلق عليه ��صم “�الآ

بهدف   ،2006 يونيو  حزير�ن/  يف   Temporary International Mechanism ”ملوؤقتة� �لدولية 

، وقد و�فقت 
58

�لفل�صطينية �ملرور باحلكومة  �لبنوك ولكن دون  للفل�صطينيني عرب  مو�ل  �الأ �إي�صال 

�للجنة �لرباعية على �القرت�ح �لذي �أبدت �حلكومة �لفل�صطينية رّد�ً فاتر�ً عليه، و�أو�صحت �للجنة �أنها 

. وهنا �أي�صاً ميكن �أن نلحظ حماولة �أوروبية للتمايز 
59

لية خالل ثالثة �صهور �صرت�جع عمل هذه �الآ

�رس�ئيلي يف تنفيذ قر�ر �حل�صار. مريكي – �الإ �لن�صبي عن �ملوقف �الأ
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الق�سية الفل�سطينية والو�سع الدويل

و�ملتو��صل  �لقوي  دعمها  يف  �أمريكا  ��صتمرت 

وملرت ي�صافح �لرئي�س بو�س  لـ“�إ�رس�ئيل”. �ل�صورة الأ

مريكا يف 2006/5/23. )رويرتز( يف �أثناء زيارته الأ

عربية  و��صعة  بجولة  حما�س  قيادة  قامت 

�النتخابات  يف  فوزها  �إثر  يف  و�إ�صالمية 

ثغرة  �إحد�ث  من  ومتكنت  �لت�رسيعية، 

زيارتها  خالل  من  �لدويل  �حل�صار  يف 

�خلارجية  لوزير  �ل�صورة  مو�صكو.  �إىل 

يف  م�صعل  خالد  ي�صافح  �لرو�صي 

2006/3/3. )رويرتز(

�لرئي�س  يلتقي  بو�س  مريكي  �الأ �لرئي�س 

2006/9/20 يف نيويورك، حيث  عبا�س يف 

بعبا�س،  عالقتهم  على  مريكان  �الأ حافظ 

دفعه  وحاولو�  �لرئا�صي،  حر�صه  ودعمو� 

�نتخابات  وعمل  حما�س،  حكومة  قالة  الإ

ت�رسيعية جديدة. )� ف ب(
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و�لعرب،  “�إ�رس�ئيل”  مع  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  عالقاتها  على  �حلفاظ  على  �ليابان  حر�صت 

مريكي. �ل�صورة لرئي�س �لوزر�ء �لياباين يزور حائط  وعلى عدم �خلروج عن �خلط �ل�صيا�صي �الأ

�لرب�ق “حائط �ملبكى” يف 2006/7/13. )رويرتز(

�مر�أة غربية مكتوب على قمي�صها “�أخجل �أن �أكون بريطانية”، يف �ملوؤمتر �ل�صحفي �مل�صرتك �لذي 

عقده رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين بلري مع �لرئي�س عبا�س يف ر�م �هلل يف 2006/9/10. )� ف ب(
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وروبي ي�صكل بديالً مقبوالً، لكنه  زمات �لدولية �أن هذ� �حلل �الأ هذ� وقد ر�أى تقرير ملجموعة �الأ

�أ�صاف له ُبعد�ً �آخر يتمثل يف �رسورة �إن�صاء قناة �ت�صال دبلوما�صية عالية �مل�صتوى، تهدف �إىل �أن 

مم �ملتحدة من خاللها كو�صيط، لي�صتك�صف رغبة حما�س بامل�صاومة ويبلغها عما  يعمل مبعوث �الأ

.
60

�صتفعله �للجنة �لرباعية بدورها

“مبا يتفق مع توجهات �للجنة �لرباعية”  وروبية  ن�صانية و�لطارئة �الأ وقد بلغت �مل�صاعد�ت �الإ

�صافة  عام 2006 ما جمموعه 329 مليوناً و160 �ألف يورو )نحو 411 مليوناً و450 �ألف دوالر( باالإ

�لالجئني  وت�صغيل  غوث  لوكالة  م�صاعد�ت  دوالر(  مليون   230 )نحو  يورو  مليون   184 �إىل 

 .
61

�لفل�صطينيني

وروبي للحكومة �لفل�صطينية ُبعد�ً دبلوما�صياً، حيث �متنعت دول �أوروبية  كما �أخذ �حل�صار �الأ

هامة عن منح تاأ�صري�ت دخول مل�صوؤولني من حما�س �إليها كما فعلت فرن�صا، بل �إن فرن�صا �نتقدت 

.
62

�ل�صويد ملجرد �متناعها عن جمار�ة هذه �لقطيعة �لدبلوما�صية للحكومة �لفل�صطينية

2006 �إىل تر�جٍع ن�صبيٍّ عن �ملوقف �لتقليدي �لذي  وي�صري �ملوقف �لفرن�صي حتديد�ً خالل عام 

�لفل�صطينية  تاأييد �حل�صار على �حلكومة  فاإىل جانب  و�صط،  �الأ �ل�رسق  �لديجوليون جتاه  ينتهجه 

و�مل�صاركة مع �لواليات �ملتحدة يف تبني �صيا�صات �ل�صغط على �صورية وحزب �هلل، فاإنها �أ�صبحت 

�رس�ئيلية، فعند تقدمي �ملندوب �لقطري مل�رسوع قر�ر يدين  �أكرث ميالً لت�صويغ �لهجمات �لع�صكرية �الإ

 ،
63

�رس�ئيلي على قطاع غزة يف متوز/ يوليو عار�صته فرن�صا �إىل جانب �لواليات �ملتحدة �لهجوم �الإ

بل ذهب وزير �خلارجية �لفرن�صي فيليب دو�صت بالزي Philippe Douste-Blazy �إىل حد “تفهم” 

، وهو �أمر حاول �لرئي�س 
64

�صباب �أمنية على �أر��صي �ل�صفة �لغربية بناء “�إ�رس�ئيل” �جلد�ر �لعازل الأ

ل�صمان  �جلد�ر  بناء  يف  �إ�رس�ئيل  حق  ينكر  “ال  �إنه  بالقول  دالالته  تخفيف  �صري�ك  جاك  �لفرن�صي 

.
ر��صي �لفل�صطينية”65 �أمنها، ولكن يجب �أن ال يق�صم �جلد�ر �الأ

�أعلنتها فرن�صا و�إيطاليا و�إ�صبانيا  وروبي متج�صد�ً يف مبادرة �ل�صالم �لتي  وتو��صل �ملوقف �الأ

�لنار فور�ً  �إطالق  �إىل وقف  “�إ�رس�ئيل”، و�لتي تدعو  2006، ورف�صتها  �لثاين/نوفمرب  يف ت�رسين 

�رسى، و�إر�صال بعثة دولية �إىل قطاع غزة، و�إىل  �رس�ئيلي و�لفل�صطيني، وتبادل �الأ بني �لطرفني �الإ

، وهو ما يعني وجود هام�س �ختالف، على 
باعرت�ٍف دويلٍ”66 حتظى  فل�صطينية  حكومة  “ت�صكيل 

�رس�ئيلية. مريكية و�الإ �لرغم من �لتناغم من حيث �جلوهر مع �ل�رسوط �الأ

وروبية تردد�ً يف قبول �ملو�فقة على خطة “�إ�رس�ئيل” برت�صيم  من ناحيةٍ �أخرى، �أبدت �لدول �الأ

وروبي لدى  �حلدود �لد�ئمة بني �لفل�صطينيني و“�إ�رس�ئيل” من جانب و�حد، وقال �صفري �الحتاد �الأ

Ramiro Cibrian-Uzal “طاملا �أن �الحتاد ال يعرف تفا�صيل  �أوزل  �صيربيان  “�إ�رس�ئيل” رمريو 
 .

�خلطة �صيكون من �ل�صعب �إبد�ء �ملو�فقة عليها”67

فاإن بع�س  �لفل�صطينية،  �ملركزية للحكومة  وروبية  �الأ �لدول  �لر�صمية لعدد من  �لقطيعة  ورغم 
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وروبي كما  وروبية مل تلتزم بهذ� �حل�صار �لدبلوما�صي، بل �إن �لر�أي �لعام �الأ �لقوى �ل�صيا�صية �الأ

وروبية  وروبية �ملختلفة يدل على قدر كبري من �لتباين بني �لتيار�ت �ل�صيا�صية �الأ تعك�صه �ل�صحف �الأ

.
68

يف هذ� �جلانب

�لدول  بع�س  ت  عربَّ حيث  �إجماعياً،  يكن  مل  وروبي  �الأ �ملوقف  �أن  �إىل  �لتقارير  بع�س  وت�صري 

وروبي  وروبية و�ملجل�س �لوز�ري لالحتاد �الأ وروبية مثل �ل�صويد وفنلند� وخرب�ء يف �ملفو�صية �الأ �الأ

�ل�صيوخ  جمل�س  ع�صو  �أن  كما  �لفل�صطينية،  �حلكومة  مع  مرونة  �أكرث  موقف  �تخاذ  �رسورة  عن 

.
وروبيني”69 �لبلجيكي بيري جاالن Pierre Galand و�صف �حل�صار باأنه “ال يعرب عن م�صاعر �الأ

، ومع بع�س 
70

وروبية ب�صكل �رسي وقد جرت �ت�صاالت حكومية فل�صطينية مع بع�س �لدول �الأ

�ل�صني  زعيم   Gerry Adams �أد�مز  جريي  �أجرى  فمثالً  علني،  ب�صكل  وروبية  �الأ �حلزبية  �لقوى 

م�صوؤويل  من  عدد  مع  لقاء�ت  يرلندي(  �الإ �جلمهوري  للجي�س  �ل�صيا�صي  )�جلناح   Sinn Fein فني 

حركتي حما�س وفتح، ودعا �إىل عدم وقف �مل�صاعد�ت عن �ل�صعب �لفل�صطيني، م�صري�ً �إىل “�رسورة 

تقدمي بديل عن �لعمل �لع�صكري كما حدث يف �إيرلند�، وحتويل �ملجتمع �ملحارب �إىل عاملني ن�صطاء 

.
يف �ملنظمات غري �حلكومية”71

وروبية يف ت�رسين �لثاين/ نوفمرب 2006 يف موؤمتٍر يف برلني  و�صارك ممثلو �ملنظمات �لي�صارية �الأ

Rosa Luxemburg Foundation �لي�صارية باإ�صد�ر بيان  بدعوة من منظمة روز� لوك�صمبورج 

 .
يدعو “ل�رسورة �لتفاو�س مع �حلكومة �لفل�صطينية”72

تاأثري  �أبقت على م�صاعد�تها للفل�صطينيني، لكن  وروبية  ن�صانية �الأ �الإ �أن عدد�ً من �ملنظمات  كما 

ذلك كان حمدود�ً للغاية يف فّك �حل�صار �ملايل و�لدبلوما�صي عن �حلكومة �لفل�صطينية.

�رسائيلية: 2. احلرب اللبنانية الإ

بع�س  يف  ذلك  ومتثل  �حلرب،  م�صار  دعم  يف  مبا�رس  غري  دوٌر  وروبية  �الأ �لدول  لبع�س  كان 

�لن�صاطات مثل:

�لذكية  �لقنابل  لنقل  �لربيطانية  �ملدنية  للمطار�ت  مريكية  �الأ �لع�صكرية  �لطائر�ت  ��صتخد�م  �أ.  

.
73

�صلحة لـ“�إ�رس�ئيل” خالل �حلرب و�الأ

مم �ملتحدة )�ليونيفيل( بنحو �صبعة �آالف عن�رس من عدد  وروبي يف قو�ت �الأ ب.  �إ�صهام �الحتاد �الأ

 ،
75

، ثم تو�ىل و�صول قو�ت بلجيكية و�إ�صبانية
74

وروبية ال �صيما �إيطاليا وفرن�صا من �لدول �الأ

.
ملانية باأنه “مهمة �صت�صمح بحماية �إ�رس�ئيل”76 وهو �أمر و�صفته �مل�صت�صارة �الأ

وروبية )من فرن�صا و�إيطاليا و�ليونان  ج.  مر�قبة �ل�صو�طئ �للبنانية وتو�جد �ل�صفن �حلربية �الأ

، بهدف �صمان عدم نقل �أ�صلحة من �خلارج 
77

قليمية �للبنانية ومن ثم من �أملانيا( يف �ملياه �الإ

للمقاومة �للبنانية.
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�أمر  �رس�ئيلي، وهو  �إعمار بع�س قطاعات �لبنى �لتحتية �لتي دمرها �لق�صف �الإ �صهام يف  د.  �الإ

�أعلن عنه رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين توين بلري Tony Blair �لذي ز�ر بريوت يف �أعقاب توقف 

.
78

�لقتال، و�أعلن خالل �لزيارة عن ��صتعد�د بالده لبناء �جل�صور �لتي دمرتها �حلرب

وروبية بيان جمموعة �لثمانية يف 17 متوز/ يوليو و�لد�عي �إىل “وقف حزب  هـ. تاأييد �لدول �الأ

، ومن �ملهم 
�رس�ئيليني �للذين �أ�رسهم”79 �هلل ق�صف �إ�رس�ئيل بال�صو�ريخ و�إعادة �جلنديني �الإ

فر�ج  فر�ج عن �جلنديني باالإ �صارة �إىل �أن �أنباء عدة �أ�صارت �إىل �حتمال �أن يربط حزب �هلل �الإ �الإ

عن �صجناء فل�صطينيني وعرب �إىل جانب �ل�صجناء �للبنانيني.

�رس�ئيلية من خالل �لتاأكيد على �أن  كذلك مت ربط �ملو�صوع �لفل�صطيني بنتائج �حلرب �للبنانية �الإ

�صلحة يف لبنان ي�صمل �ملنظمات �لفل�صطينية، وهو �أمر توؤكد فيه �أوروبا �ت�صاقها مع توجهات  نزع �الأ

مم �ملتحدة �لتي عرب عنها تريي رود الر�صن �لذي قال باأن نزع �صالح �ملنظمات �لفل�صطينية “جزء  �الأ

.
��صا�صي من �لقر�ر 1559”80

وروبيني �أكرث ميالً لفكرة �أن �لق�صية  مريكي هنا �أن �الأ وروبي عن �ملوقف �الأ وما مييز �ملوقف �الأ

�صا�صي لعدم �ال�صتقر�ر يف �ملنطقة، وهو �أمر تعزز بعد �حلرب �للبنانية  �لفل�صطينية هي �مل�صدر �الأ

�رس�ئيلية. �الإ

�أن نبد�أ  ير�ن بل علينا  �أو الإ “لي�صت ل�صورية  و�صط  ولوية يف �ل�رسق �الأ �أن �الأ �أكد توين بلري  فقد 

           French �لفرن�صي  �ال�صرت�كي  �حلزب  رئي�س  و�أكد   ،
�مل�صكلة”81 لب  هو  هذ�  وفل�صطني،  باإ�رس�ئيل 

Socialist Party فر�ن�صو� هوالند Francois Hollande “طاملا �أن �لفل�صطينيني لي�س لهم دولة وال 

.
حقوق، فلن يكون هناك ��صتقر�ر يف �ملنطقة”82

وروبي خالل �صنة 2006 كان م�صاركاً يف �حل�صار �ملايل  �إن �لعر�س �ل�صابق يعني �أن �ملوقف �الأ

مريكي، ولكن قوى �ملجتمع  و�لدبلوما�صي للحكومة �لفل�صطينية مع هام�س �ختالف عن �ملوقف �الأ

وروبي من �لناحية �ل�صيا�صية كان �أقرب  وروبي كانت �أقل حدة من ذلك، غري �أن �ملوقف �الأ �ملدين �الأ

�لنقد  ببع�س  �ت�صم  كما  و�صط،  �الأ �ل�رسق  ق�صايا  من  غريه  على  �لفل�صطيني  �ملو�صوع  �أولوية  �إىل 

وروبي يف �ملوقف من �لهجوم  �رس�ئيلية، كما حدث من ِقبَل بع�س �لقوى يف �لربملان �الأ للمو�قف �الإ

�رس�ئيلية على قطاع غزة.  �رس�ئيلي على �صجن �أريحا، و�لهجمات �الإ �الإ

ت�صكل �مل�صافة �ل�صيا�صية بني �ملوقف �لرو�صي و�ملوقف �لعربي ب�صكل عام

و�ملوقف  خرى  �الأ �لقوى  بني  �ل�صيا�صية  للم�صافات  قيا�صاً  ق�رس  �الأ �مل�صافة 

�لعربي يف �ملو�صوع �لفل�صطيني.

فوز  عقب  حما�س  حركة  قيادة  من  لوفد  بوتني  فالدميري  �لرو�صي  �لرئي�س  دعوة  �صكلت  وقد 

ثالثًا: رو�سيا
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�حلركة يف �النتخابات �خرت�قاً ُمهماً ملو�قف �لدول �لكربى، وو�صل �لوفد بالفعل �إىل رو�صيا يف مطلع 

 Sergey �لرو�صي �صريجي الفروف  2006 وعقد �جتماعاً مع وزير �خلارجية  �آذ�ر/ مار�س  �صهر 

على( �إ�صافًة للقاء مع  Lavrov ومع رئي�س جلنة �ل�صوؤون �خلارجية يف �لربملان �لرو�صي )�ملجل�س �الأ

مر �لذي �نتقدته  ، وهو �الأ
83

بطريرك رو�صيا ورئي�س �ملجل�س �لرو�صي للمفتني �مل�صلمني يف رو�صيا

عدة دول كربى على ر�أ�صها �لواليات �ملتحدة.

�حل�صار  �رسب  جهة  من  و�أوروبا  �أمريكا  توجهات  على  �لرو�صي  �خلروج  ��صتثنينا  و�إذ� 

�لدبلوما�صي على �حلكومة �لفل�صطينية �جلديدة، فاإن هذ� �ملوقف يف توجهاته �ل�صيا�صية عموماً مل 

وروبية، �إذ يالحظ على ن�صاط �لوفد �لفل�صطيني  مريكية - �الأ ي�صّكل �ختالفاً نوعياً عن �ملو�قف �الأ

يف رو�صيا ما يلي:

عدم لقاء �لرئي�س �لرو�صي بوتني مع �لوفد �لفل�صطيني.  .1

تاأكيد وزير �خلارجية �لرو�صي للوفد على �رسورة “�حرت�م كل ما �أقرته �للجنة   �لرباعية،   .2

فكار نف�صها �لتي كررها بقية  ونبذ �لعنف، و�العرت�ف بحق �إ�رس�ئيل يف �لوجود”، وهي �الأ

.
84

مريكيون �مل�صوؤولني �لرو�س، وهو موقف �متدحه �الأ

رو�صيا  فاإن  �لفل�صطينية،  �حلكومة  جتاه  مريكية  �الأ �ملطالب  مع  �لرو�صي  �ملوقف  �ت�صاق  ورغم 

و�صط، وهو �ملوقف �لذي عرب عنه  زمة يف �ل�رسق �الأ ت�صك يف وجود رغبة �أمريكية جادة ملعاجلة �الأ

و�صط، كما  الفروف بقوله “�إن بع�س �لدول �ملتطورة ال تبدي رغبة جادة يف معاجلة �أزمة �ل�رسق �الأ

.
زمة �لنووية مع كل من كوريا و�إير�ن”85 هو �حلال يف موقف هذه �لدول من �الأ

لكن رو�صيا بقيت حري�صة على �الن�صجام مع بقية �أع�صاء �للجنة �لرباعية، فقد كررت موقفها 

�ملوؤيد لبيانات �للجنة �لرباعية من ناحية، ولبيانات جمموعة �لثمانية من ناحية �أخرى، و�لتي توؤكد 

قر�ءة  يتطلب  �لذي  مر  �الأ  ،
�لرباعية”86 �للجنة  بقر�ر�ت  �لفل�صطينية  �حلكومة  “�لتز�م  على �رسورة 

�ملوقف �لرو�صي بتعقيد�ته بعيد�ً عن �لتب�صيط يف هذ� �لتاأويل �أو ذ�ك.

�لفل�صطينية  بعاد، فهي مل تقاطع �حلكومة  �الأ �أن رو�صيا �تخذت موقفاً و�صطاً يف كافة  ذلك يعني 

، ولكنها �لتزمت ب�رسوط 
87

دبلوما�صياً من ناحية، و�أعلنت عن تقدمي ع�رسة ماليني دوالر كم�صاعدة

من �لفيدر�يل �لرو�صية  �للجنة �لرباعية من ناحية ثانية. كما خلت من جهة �أخرى، قائمة هيئة وز�رة �الأ

�صارة �إىل حركة حما�س )وحزب �هلل( كمنظمتني �إرهابيتني )يعترب  رهابية من �الإ �خلا�صة باملنظمات �الإ

ل�صان  على  رو�صيا  ودعت  بل  رو�صيا(،  د�خل  عملياتها  نفذت  �إذ�  �إرهابية  �ملنظمة  �لرو�صي  �لقانون 

 من 
88

وزير خارجيتها الفروف يف �أيلول/ �صبتمرب �إىل دمج هاتني �حلركتني يف عملية �ل�صالم يف �ملنطقة

و�صط كالوجني  Alexander Kalugin يف  ناحية ثالثة. ولكنها �أكدت على ل�صان مبعوثها �إىل �ل�رسق �الأ

�صباط/ فرب�ير 2006 على “�أن تلتزم حما�س بقر�ر�ت �للجنة �لرباعية باالعرت�ف باإ�رس�ئيل، ورف�س 

 من ناحية ر�بعة.
ره�ب، و�اللتز�م بكافة �التفاقيات”89 �الإ
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ويعود هذ� �ملوقف �لرو�صي �لو�صطي �إىل �عتبار�ت عديدة منها:

غر��س  الأ حما�س  مع  �حلو�ر  ��صتثمار  �أر�دت  رو�صيا  �أن  يبدو  حما�س:  مع  �حلو�ر  دو�فع   .1

د�خلية لها �صلة مب�صكلة �ل�صي�صان، فاحلو�ر مع حركة حما�س كحركة �إ�صالمية يعزز �لفكرة 

�صالم. وذلك على �لرغم من �أن  باأن رو�صيا ال ت�صارع �ل�صي�صان لدو�فع دينية مناه�صة لالإ

“�لعنف  �أن  �صابق  وقت  يف  قال   Sergey Ivanov �إيفانوف  �صريجي  �لرو�صي  �لدفاع  وزير 

، وهو ما ��صتدعى 
�صالمي يف فل�صطني”90 �صالمي يف �ل�صي�صان غري منف�صل عن �لعنف �الإ �الإ

�صالمي  �الإ �ملوؤمتر  منظمة  يف  مر�قباً  ع�صو�ً  �أ�صبحت  فرو�صيا  �لتوجه،  هذ�  يف  تغيري�ً  الحقاً 

منذ متوز/ يوليو 2005، كما �أنها ال ت�صجع �رس�ع �حل�صار�ت �لذي ميكن �أن ينعك�س عليها 

. ثم �إن رو�صيا تريد من حو�رها مع حما�س �أن توؤكد تو�جدها �ل�صيا�صي يف �ملنطقة، 
91ً

د�خليا

د�رة �لرو�صية قوى ت�صغط بهذ� �الجتاه، وتتمثل هذه �لقوى فيما  ال �صيما �أنه يوجد د�خل �الإ

من، و�لقوى �ل�صيوعية و�لقومية،  ي�صمى بامل�صتعربني يف �خلارجية �لرو�صية، ويف �أجهزة �الأ

.Rosoboronexport صلحة �لرو�صية� ووكالة بيع �الأ

ثر يف مو�قف �ل�صلطة �لرو�صية،  �إىل جانب ذلك قد يكون لتوجهات �لر�أي �لعام بع�س �الأ

فقد َدلَّت ��صتطالعات �لر�أي �لعام �لرو�صية على �نخفا�س �لتاأييد لـ“�إ�رس�ئيل” رغم �أنه ما ز�ل 

.
�رس�ئيلية بن�صبة 92%9 مرتفعاً، وتز�يد هذ� �النخفا�س يف �أعقاب �حلرب �للبنانية �الإ

�الت�صاق  يف  رو�صيا  رغبة  يف  �لدو�فع  هذه  تتمثل  �لرباعية:  �للجنة  ب�رسوط  �لتم�صك  دو�فع   .2

�لطرفني من ناحية و�صمان  �مل�صرتكة بني  للم�صالح  مريكي نظر�ً  �الأ �ملوقف  بقدر كاف مع 

و�صط  �الأ �ل�رسق  يف  لرو�صيا  �لثاين  �لتجاري  �ل�رسيك  متثل  �لتي  “�إ�رس�ئيل”  يف  م�صاحلها 

بعد تركيا من ناحية ثانية، وقد �رتفع حجم �لتبادل �لتجاري بني �لطرفني خالل عام 2006 

�رس�ئيلية تريد “�إ�رس�ئيل” �صمان تدفق �ليهود �ملهاجرين  . ومن �لناحية �الإ
بحو�يل 93%6.7

�صلحة للمنطقة �لعربية، ومنع و�صول �لتجهيز�ت �لنووية �إىل  من رو�صيا وعرقلة ت�صدير �الأ

�إير�ن، وتوظيف رو�صيا كقناة �ت�صال مع �صورية.

تكتيك  يف  مريكية  و�الأ وروبية  �الأ �لقوى  عن  نف�صها  مُتيّز  �أن  حاولت  رو�صيا  �أن  �لقول  خال�صة 

خرى فيما  �صلوكها جتاه �حلكومة �لفل�صطينية، لكنها �أكدت �ن�صجامها مع توجهات �لقوى �لدولية �الأ

يتعلق ب�رسوط �لتعامل مع هذه �حلكومة.

�جلديدة  �لفل�صطينية  �حلكومة  جتاه  �ل�صينية  �ل�صيا�صة  فهم  �ملمكن  غري  من 

وفوز حركة حما�س مبعزل عن �الجتاه �لعام �لذي �تخذته �ل�صيا�صة �ل�صينية 

برنامج  عن  عالن  �الإ �أعقاب  يف  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  بنيتها  �أ�صاب  �لذي  �لكبري  �لتحول  منذ 

�إىل  بر�جماتية  ب�صبغة  �ل�صينية  �خلارجية  �ل�صيا�صة  �صبغ  و�لذي   1978 عام  ربعة  �الأ �لتحديثات 

حٍد كبري.

الق�سية الفل�سطينية والو�سع الدويل
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:
94

تي و�صط يف �الآ وتتمثل حمدد�ت �ل�صيا�صة �ل�صينية �ملعا�رسة جتاه �ل�رسق �الأ

�لنفطية  �الحتياجات  من   %44 حو�يل  �لعربي  �لنفط  ويغطي  للنفط،  �ملتز�يدة  �حلاجة   .1

.
95

�ل�صينية

عام  بـ“�إ�رس�ئيل”  �ل�صيني  �العرت�ف  منذ  بد�أت  )و�لتي  “�إ�رس�ئيل”  مع  للعالقة  �حلاجة    .2

1992( لتحقيق �لو�صول للتكنولوجيا �لغربية عرب م�صاريع م�صرتكة، ولر�أ�س �ملال �ليهودي 

�لق�صايا �خلالفية  مريكي يف  �الأ �لكوجنر�س  �ليهودي يف  �للوبي  تاأييد  لال�صتثمار، ول�صمان 

�لهز�ت، كما  لبع�س  �لعالقة كانت تتعر�س  �أن هذه  بالرغم من  �ملتحدة، وذلك  �لواليات  مع 

�إلغاء بع�س �ل�صفقات �أو م�صاريع �لتعاون �لع�صكري بني �ل�صني و“�إ�رس�ئيل”، �أو  حدث يف 

�إىل   Dalai Lama الما  �لدالي  للتيبت  �لديني  �لزعيم  بها  قام  �لتي  �لزيارة  �أثارته  ما  ب�صبب 

.
962006 فرب�ير  �صباط/  �صهر  “�إ�رس�ئيل” يف 

على  ذلك  و�نعكا�صات  �لعربية،  �ملنطقة  يف  �لدينية  �حلركة  تنامي  من  �ل�صينية  �حل�صا�صية   .3

غلبية �مل�صلمة، و�لتي ت�صهد بع�س �لتوتر�ت. �ملقاطعات �لغربية �ل�صينية ذ�ت �الأ

قل يف �ملدى �ملنظور،  خرى على �الأ 4. عدم �لرغبة يف �النخر�ط يف تناف�س ��صرت�تيجي مع �لقوى �الأ

�إىل  �لعالقات  بهذه  للو�صول  �لعربية  �ملنطقة  مع  �لتجارية  �لعالقات  تو�صيع  على  و�لرتكيز 

مليار   71 �إىل   2006 عام  نهاية  مع  و�صلت  باأنها  علماً   ،2010 عام  دوالر  مليار   100 حو�يل 

.
97

دوالر

�ت�صاقاً مع هذه �ملعطيات، عملت �ل�صني على �نتهاج �صيا�صة متو�زنة جتاه فوز حركة حما�س، 

فرب�ير  �صباط/  يف  �ل�صينية  �خلارجية  وز�رة  ودعت  �لفل�صطينية،  �النتخابات  بنتائج  رحبت  فقد 

�ملجتمع �لدويل �إىل “عدم �تخاذ �إجر�ء�ت قد تزيد �أو�صاع �ل�صعب �لفل�صطيني �صوء�ً بعد فوز حركة 

، وبالرغم من �إعالن �حلكومة �ل�صينية يف �آذ�ر/ مار�س باأنها �صت�صتمر يف تقدمي �مل�صاعد�ت 
حما�س”98

، �إال �أن 
“غري �مل�رسوطة” لل�صعب �لفل�صطيني وال حتبِّذ “�لعزل �ل�صيا�صي �أو �حل�صار �القت�صادي”99

خرى  موقفها حاول بطريقة دبلوما�صية عدم �إظهار �لتعار�س مع موقف �لقوى �لدولية �لكربى �الأ

:
100

من حيث �جلوهر، وهو ما يت�صح يف �ملوؤ�رس�ت �لتالية

يونيو  حزير�ن/  يف  �لقاهرة  يف   Wen Jiabao جياوبو  وين  �ل�صيني  �لوزر�ء  رئي�س  �إعالن   .1

تاأييد خريطة �لطريق.

“�لتعاون �لثنائي  2006 على  توقيع �ل�صني �تفاقاً وز�رياً عربياً �صينياً يف حزير�ن/ يونيو   .2

�ل�صيني،  �لعربي  �لتعاون  �لثاين ملنتدى  �لوز�ري  رهاب” وذلك خالل �الجتماع  �الإ ملقاومة 

�لذي مت �إن�صاوؤه يف بكني عام 2004.

�إعر�ب �ل�صني عن “�أملها يف �أن ال توؤدي م�صاركة وزير �خلارجية �لفل�صطيني حممود �لزهار   .3

�لعالقات  على  �لتاأثري  �إىل  يونيو  حزير�ن/  �أو�ئل  يف  �ل�صيني  �لعربي  �لوز�ري  �الجتماع  يف 

�رس�ئيلية”. �ل�صينية �الإ
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�ملندوب  �أكده  �لذي  وهو  للفل�صطينيني،  للم�صاعد�ت  ن�صاين”  “�الإ �لطابع  على  �لتاأكيد   .4

�ل�صعب  لدعم  �صبتمرب  �أيلول/  �أو�ئل  يف  ��صتوكهومل  يف  عقد  �لذي  �لدويل  �ملوؤمتر  يف  �ل�صيني 

.
101

�لفل�صطيني

�لتمايز، وجتنّب �لدخول يف معارك مع  بقاء على هام�س  وميكن قر�ءة هذه �ملوؤ�رس�ت �صمن �الإ

مريكي قد يتّجه �إليها الحقاً. �أمريكا يف �ملرحلة �لر�هنة، ك�صباً للوقت، فال�صني تعلم �أن �لعد�ء �الأ

�أبقت �حلو�ر  �أن �لدبلوما�صية �ل�صينية  وفيما يتعلق بالعالقة مع �حلكومة �لفل�صطينية، ُيالحظ 

قادتها  من  عدد  بني  �جتماع  جرى  �لتي  فتح  حركة  مثل  خمتلفة،  فل�صطينية  جهات  مع  متو��صالً 

وم�صوؤولني من �حلزب �ل�صيوعي �ل�صيني يف �صهر متوز/ يوليو 2006، �أو �للقاء �حلزبي �لذي جرى 

 Ismail يف 23 �آذ�ر/ مار�س بني نائب رئي�س �للجنة �لد�ئمة يف جمل�س �ل�صعب �ل�صيني �إ�صماعيل �آمات

.
102

Amat ورئي�س حزب �ل�صعب �لفل�صطيني ب�صام �ل�صاحلي يف بكني

�رسيحة  دعوة  ُتوّجه  مل  �ل�صينية  �حلكومة  �أن  �لو��صح  فمن  حما�س،  حركة  مع  �لعالقة  �أما 

ي من �أع�صائها ب�صكل مبا�رس، و�كتفت بالتعامل مع �حلكومة �لفل�صطينية  للحكومة �لفل�صطينية �أو الأ

يف �حلدود �لدنيا ومن خالل �ت�صاالت تتم يف نطاق �أو�صع من �لطابع �لثنائي، كما حدث يف �ملوؤمتر 

�لوز�ري �لذي �أ�رسنا له �صابقاً.

بل �إن قدر�ً من �الرتباك ر�فق زيارة وزير �خلارجية �لفل�صطيني لبكني، فقد نفت وز�رة �خلارجية 

يف  �صيح�رس  �أنه  لتعلن  مايو  �أيار/   18 يف  لتعود  �لبد�ية،  يف  دعوته  �أبريل  ني�صان/   16 يف  �ل�صينية 

خالل  من  �خلجول  �ملوقف  هذ�  وتاأكد  �إليه.  �مل�صار  �ل�صيني  �لعربي  �ملنتدى  حل�صور  دعوة  نطاق 

�لت�رسيحات �ل�صينية ذ�ت �ل�صلة بالزيارة:

- قال بيان للخارجية “نحن ال نتفق بال�رسورة مع �صيا�صة حما�س، ولكن يجب �حرت�م �ختيار 

.
�ل�صعب �لفل�صطيني”103

�مل�صاعد�ت  بل  �القت�صادية  �مل�صاعد�ت  �لزهار  مع  نبحث  “مل  للخارجية  �آخر  بيان  وقال   -

وروبية -  مريكية – �الأ ، وهو �إ�صارة �إىل �أن �ل�صني ال تريد مو�جهة مع �لتوجهات �الأ
ن�صانية”104 �الإ

�رس�ئيلية بالرغم من �أنها لي�صت �صمن �للجنة �لرباعية. �الإ

�الحتفاظ  حماولة  ويف  ناحية،  من  بر�جماتيتها  يف  ��صتمرت  �ل�صينية  �ل�صيا�صة  �أن  يعني  ذلك 

بال�رس�ع  يتعلق  فيما  �ل�صائدة  �لدولية  �لتوجهات  عن  �لعام  حمتو�ها  يف  تخرج  “بخ�صو�صية” ال 
ولكن  ثانية.  ناحية  من  �أ�صا�صي  ب�صكل  �ملتحدة  �لواليات  تر�صمها  و�لتي  �رس�ئيلي،  �الإ �لفل�صطيني 

يجب �إعطاء �أهمية �أكرب للتمايز من دون �ملر�هنة عليه �أو ت�صخيمه.

الق�سية الفل�سطينية والو�سع الدويل
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و�صط ب�صكل عام ب�صمات �أربع: تت�صم �ل�صيا�صة �ليابانية يف �ل�رسق �الأ

عدم �النغما�س يف �لتناف�س �ال�صرت�تيجي �ملبا�رس يف �ملنطقة.  .1

و�ال�صتمر�ر  �لدولية،  عالقاتها  يف   Mercantilism )�لتجاري(  “�ملريكانتيلي”  �لبعد  تغليب   .2

�لتعامل  تعني  و�لتي   ،1973 منذ  �ليابان  �نتهجتها  �الجتاهات” �لتي  “جميع  دبلوما�صية  يف 

مع جميع �لدول و�الجتاهات �ل�صيا�صية بغ�س �لنظر عن تباينات هذه �لقوى �أو �لدول فيما 

بينها.

�لتاأكيد على �لت�صوية �ل�صيا�صية ل�رس�عات �ملنطقة.  .3

عدم �إغ�صاب �أو ��صتفز�ز �لواليات �ملتحدة.  .4

يف �إطار هذه �ل�صمات تعاملت �ليابان مع �لق�صية �لفل�صطينية، فهي مل جتر �أي تعامل ر�صمي مع 

ول/ دي�صمرب 1988، عندما جرى �أول لقاء ر�صمي بني  منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �إال يف كانون �الأ

وزير �خلارجية �لياباين �صو�صوكي �أونو Sosuke Uno وممثل ملنظمة �لتحرير، بعد �أقل من ثمان 

.
105

�صاعات على �إعالن �لواليات �ملتحدة ��صتعد�دها للتحاور مع �ملنظمة

و�ت�صاقاً مع �ل�صمات �ل�صابقة لل�صيا�صة �خلارجية �ليابانية يف �ملنطقة نر�صد حتركها خالل عام 

:2006

�لتغطية �ملحدودة جد�ً يف  �ملنطقة، ولعل  �لتناف�س �ال�صرت�تيجي يف  �ملبا�رس يف  1. عدم �النغما�س 

، كما �أن 
106

�رس�ئيلية تدل ب�صكل و��صح على ذلك عالم �ليابانية للحرب �للبنانية �الإ و�صائل �الإ

�نقطاع روؤ�صاء وزر�ء �ليابان عن زيارة �ملنطقة �لتي تعتمد بالدهم على برتولها بن�صبة %90 

ومل  �لتوجه.  هذ�  يوؤكد   )2006 يناير  �لثاين/  كانون  وحتى   1991 )منذ  عاماً   15 تفوق  ملدة 

�إال يف بع�س �جلو�نب �لثقافية  “�ملريكانتيلي” )�لتجاري(  تتخط �لدبلوما�صية �ليابانية �لبعد 

2006 للبحث يف  كمنتدى �حلو�ر �لذي عقد دورته �لر�بعة يف تون�س يف كانون �لثاين/ يناير 

.
107

�صالمية �حلو�ر بني �حل�صارة �ليابانية و�حل�صارة �الإ

�لبيانات  “�ملريكانتيلية” )�لتجارية( ودبلوما�صية جميع �الجتاهات، فمر�جعة  �لدبلوما�صية   .2

�ليابانية حول م�صكالت �ملنطقة ، ت�صري �إىل �لتذكري �لد�ئم يف هذه �لبيانات بامل�صاعد�ت �ليابانية 

�إىل �مل�صاريع و�ال�صتثمار�ت لها  �صارة  �إىل جانب �الإ للمنطقة ومن بينها �ل�صعب �لفل�صطيني، 

مانة  يف �ملنطقة، وقد جت�صدت هذه �لدبلوما�صية منذ عام 1999 بتبني �ليابان بالتعاون مع �الأ

�العتناء  تعني  و�لتي   Human Security ”ن�صاين �الإ من  “�الأ �صيا�صة  �ملتحدة  مم  لالأ �لعامة 

ن�صان �لفل�صطيني. بتوفري �حلاجات �ل�رسورية لالإ

�أن  نالحظ  �لفل�صطيني،  �جلانب  يف  وبخا�صة  �ملنطقة  يف  �ليابانية  �لن�صاطات  ومبر�جعة 

حيان،  مريكي يف �أغلب �الأ �حل�صور �لياباين يف �مل�رسوعات �ل�صيا�صية يتو�رى ور�ء �ملوقف �الأ

ولكنه يكون �أكرث ظهور�ً يف �مل�رسوعات ذ�ت �لطابع �القت�صادي.

خام�سًا: اليابان
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 يف اإطار هذه املالمح العامة لل�سيا�سة اليابانية ميكن تتبع املوقف الياباين من احلكومة الفل�سطينية 

Shintaro Ito قد  اإتو  املنتخبة، والتي كان فريق ياباين يراأ�سه نائب وزير اخلارجية الياباين �سنتارو 

باالنتخابات  رحبَّ  بياناً   2006/1/26 يف  اليابانية  اخلارجية  واأ�سدرت  انتخابها،  مراقبة  يف  �سارك 

الفل�سطينية، و“دعا الحرتام االتفاقات املوقعة بني الطرفني ومن �سمنها خريطة الطريق و�سبط 

اأعلن  3 �سباط/ فرباير حني  املتطرفني”. واأخذ التوجه العام لل�سيا�سة اليابانية يتّ�سح اعتباراً من 

و�سط تات�سو اأرميا Tatsuo Arima باأنه �سيزور املنطقة “ولن  املبعوث الياباين اخلا�ص بال�رشق االأ

 .
يلتقي مب�سوؤولني من حما�ص”108

مريكي من احلكومة الفل�سطينية، قام رئي�ص الوزراء الياباين جوني�سريو  وات�ساقاً مع املوقف االأ

بتقدمي  وتعهد  يوليو  متوز/   13 يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  بزيارة   Junichiro Koizumi كويزومي 

مليون   1.3 اإىل  امل�ساعدة  قيمة  برفع  الرئي�ص  مكتب  عمل  وحت�سني  الفل�سطينية  “لل�سلطة  الدعم 

�سارة اإىل احلكومة الفل�سطينية. ، دون االإ
دوالر”109

و�سط تات�سو اأرميا اأمام املنتدى االقت�سادي  ويف املالحظات التي قدمها املبعوث الياباين لل�رشق االأ

:
110

و�سط بتاريخ 2006/5/21 اأكد موقف حكومته ب�رشورة العاملي اخلا�ص بال�رشق االأ

اأ. “اأن توا�سل حكومة حما�ص جهود ال�سالم واأن يعقد لقاء بني عبا�ص واأوملرت”.

�رشائيلية خطوات توؤثر يف الو�سع يف املفاو�سات النهائية. ب. اأن ال تتخذ احلكومة االإ

ج. اأن تفرج “اإ�رشائيل” عن العوائد ال�رشيبية الفل�سطينية.

د. دعم احلوار بني جمموعات نخبوية فل�سطينية واإ�رشائيلية ا�ستمراراً الجتماعات النخب التي 

عقدت يف اليابان عام 2003، واأ�سهمت يف الو�سول اإىل ما عرف مببادرة جنيف.

هـ. التذكري باأن اليابان حتتل املرتبة الثانية )بعد الواليات املتحدة( يف امل�ساعدات املقدمة لل�سعب 

الفل�سطيني، حيث بلغت هذه امل�ساعدات خالل الفرتة 1993-2006 حوايل 840 مليون دوالر، 

.
111

وهو ما ي�سكل 9.9% من اإجمايل امل�ساعدات الدولية للفل�سطينيني

واأ�سارت وزارة اخلارجية اليابانية يف موقعها على االنرتنت اإىل اأن اليابان زادت من م�ساعداتها 

م�ساعدات  قدمت  كما  دوالر،  األف  و720  ماليني  ثالثة  مببلغ   2006 عام  يف  الالجئني  غوث  لوكالة 

، واقرتح نائب وزير اخلارجية 
112

اآالف دوالر لل�سفة الغربية وقطاع غزة بحوايل 42 مليوناً و110 

و�سط يف 2006/7/29 اإن�ساء ما اأ�سماه “ممر ال�سالم  الياباين �سنتارو اإتو خالل زيارته لل�رشق االأ

ردن، ومت خالل  واالزدهار”، ويقوم على اإن�ساء تعاون اإقليمي ت�سارك فيه اليابان يف منطقة وادي االأ

، كما 
113

ردن وفل�سطني و“اإ�رشائيل” واليابان الزيارة االتفاق على اإن�ساء “وحدة ا�ست�سارية” من االأ

اأعلن عن تقدمي مبلغ  مليوين دوالر ليقوم البنك الدويل بدرا�سات خا�سة بالقناة التي يراد اإن�ساوؤها 

حمر بالبحر امليت. لرتبط البحر االأ

التاأكيد على الت�سوية ال�سلمية لل�رشاعات يف املنطقة. وتت�سح هذه ال�سيا�سة من خالل �سل�سلة    .3
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“�إ�رس�ئيل”  �ليابانية من خاللها بامل�صافة ذ�تها بينها وبني كل من  بيانات حتتفظ �حلكومة 

و�لطرف �لفل�صطيني، وهو �أمر ميكن ت�صميته بيانات �مل�صافة �ملت�صاوية.

و�صط تات�صو �أرميا يف �لفرتة  وتدل �لبيانات �لتي تلت زيارة �ملبعوث �لياباين �خلا�س لل�رسق �الأ

5-11 ت�رسين �لثاين/ نوفمرب لكل من “�إ�رس�ئيل” وفل�صطني و�صورية على هذ� �لتوجه.

يف  حانون  بيت  منطقة  على  �رس�ئيلي  �الإ �لهجوم  عاجلت  �لتي  �لبيانات  يف  ذلك  مالحظة  وميكن 

�رس�ئيلية  ت�رسين �لثاين/ نوفمرب من عام 2006، حيث �أبدت �ليابان “قلقاً عميقاً” جتاه �لعمليات �الإ

مر،  �الأ هذ�  يف  حتقيق  جر�ء  الإ “�إ�رس�ئيل”  ودعت  �ملدنيني،  منازل  �رسب  �صيما  ال  حانون  بيت  يف 

رحبت  ثم  غزة.  قطاع  من  “�إ�رس�ئيل”  �لهجمات” على  “�صبط  �إىل  �لفل�صطينيني  دعت  �ملقابل  ويف 

�رس�ئيلي ورئي�س �ل�صلطة  بوقف �إطالق �لنار بني �لطرفني ودعت للقاء يجمع بني رئي�س �لوزر�ء �الإ

.
114

�لفل�صطينية

�خلا�س  يونيو  حزير�ن/   30 يف  �خلارجية  وز�رة  بيان  يف  �ملت�صاوية  �مل�صافة  بيانات  وتتكرر 

�رس�ئيليني يف 25  حزير�ن/ يونيو، حيث �أ�صار �إىل “�رسورة  حد �جلنود �الإ باختطاف حركة حما�س الأ

�حلكومة  يف  ع�صاء  الأ �إ�رس�ئيل  �عتقال  على  �لقلق  و�إبد�ء  �رس�ئيلي...  �الإ �جلندي  �رس�ح  �إطالق 

.
�لفل�صطينية”115

�أبعاده �عتبار  ويرى بع�س �ملحللني �ليابانيني �أن موقف �ليابان من حركة حما�س ياأخذ يف �أحد 

�لقريبة منها و�لتي ت�صم م�صلمني مثل  �ملنطقة  �لعامل يف  �صالمية يف  �الإ �لقوى  تنامي دور  يوؤثر  �أن 

.
116

�إندوني�صيا وماليزيا وتايلند و�لفلبني

خرى، ولكنها  ذلك يعني �أن �ليابان �لتزمت خالل عام 2006 بالتوجه �ل�صيا�صي للقوى �لكربى �الأ

حتاول �أن تخفف من وقع هذه �ل�صيا�صة على �ل�صارع �لعربي بالتذكري �مل�صتمر بحجم م�صاعد�تها 

للفل�صطينيني ب�صكل خا�س. ويجدر ر�صد �الهتمام �ملتز�يد لليابان باملنطقة، وعدم �لتقليل من �أهمية 

�أكرث  �صيا�صات  تبني  على  وت�صجيعها  مبا�رسة،  وغري  مبا�رسة  بطرق  معها  �لتو��صل  خطوط  مدِّ 

مريكية. ��صتقالالً عن �ل�صيا�صة �الأ

�ساد�سًا: املواقف الدولية:

الدولية: املنظمات   .1

مم املتحدة: اأ .  الأ

مانة �لعامة ��صتتبعت  ع�صاء فيها، لكن �الأ مم �ملتحدة بفعل �إر�دة �لدول �الأ يفرت�س �أن تت�صكل �إر�دة �الأ

�ملنظمة  �أمريكا و�أوروبا، وقد تناغم موقف  من ال �صيما  �الأ �ملركزية يف جمل�س  �لقوى  ر�دة  نف�صها الإ

�لدولية مع مو�قف هذه �لقوى يف �ملو�صوع �ملركزي لعام 2006 وهو �حل�صار �ملايل و�لدبلوما�صي.
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“�لدعوة الحرت�م  من خالل �لتح�صري لالنتخابات �لفل�صطينية هو  لقد كان �أول بيان ملجل�س �الأ

�التفاقات �ملوقعة... وخريطة �لطريق، كما �أبدى �ملجل�س قلقه من تو�صعة �مل�صتوطنات ومن �خلط 

.
�لذي ي�صلكه �جلد�ر �لعازل”117

�ملتحدة قيود�ً على �الت�صاالت باحلكومة  مم  �الأ �لدويل باحل�صار، فر�صت  �ملوقف  و�ت�صاقاَ مع 

�صتتحدد  �لفل�صطينية  �حلكومة  مع  �ل�صيا�صية  “�الت�صاالت  باأن  �ملتحدة  مم  �الأ وقالت  �لفل�صطينية، 

�ملتحدة دعو�ته يف منا�صبات خمتلفة  مم  لالأ �لعام  مني  �الأ ، وكرر 
�أ�صا�س كل حالة مبفردها”118 على 

�حلكومة �لفل�صطينية �إىل �اللتز�م باالتفاقيات �لدولية بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و“�إ�رس�ئيل”.

وزر�ء  �أو  حما�س  من  �صيا�صية  بقياد�ت  �الت�صال  “جتنب  موظفيها  �ملتحدة  مم  �الأ ن�صحت  وقد 

غر��س �إجر�ئية”، كما ن�صحت  من �حلكومة �لفل�صطينية و�القت�صار على �الت�صال بالتكنوقر�ط والأ

مم �ملتحدة �صتيفان دوجارك  منائية “بتجنب �الت�صال �ل�صيا�صي” وقال �لناطق با�صم �الأ وكاالتها �الإ

مم �ملتحدة وم�صوؤوليها  غر��س �إجر�ئية من ِقبَل وكاالت �الأ Stephane Dujarric “�إن �الت�صاالت الأ

.
غر��س �إن�صانية و�صيتم �لتعامل مع �لق�صايا �ل�صيا�صية عند بروزها”119 م�صموح بها الأ

و�ملنظمات  ووكاالتها  �ملتحدة  مم  �الأ م�صوؤويل  �أبلغت  بو�س  “�إد�رة  �أن  �مل�صادر  بع�س  وذكرت 

�أو  مم �ملتحدة للحكومة �لفل�صطينية  �أمو�ل �أمريكية عرب �الأ �أية  غري �حلكومية ب�صمان عدم و�صول 

�ملتحدة  مم  �الأ �أمريكية مع  �لعاملني يف م�صاريع  �ت�صال  �ملحلية، و�صمان عدم  �إد�ر�تها  �أو  وز�ر�تها 

.
مب�صوؤويل �حلكومة �لفل�صطينية”120

�تخاذ  �ملتحدة  مم  لالأ �لعامة  �جلمعية  و��صلت  فقد  فل�صطني،  يف  �مليد�ين  �ل�رس�ع  جمال  يف  �أما 

�رس�ئيلي على  �لقر�ر�ت �لتي تدين “�إ�رس�ئيل”، فاتخذت قر�ر�ً يف 2006/11/17 د�نت فيه �لهجوم �الإ

مريكي �لذي �أ�رسنا  من ف�صل مرتني يف �إد�نة “�إ�رس�ئيل” ب�صبب �لفيتو �الأ بيت حانون، لكن جمل�س �الأ

له �صابقاً.

كالومو                   تولياميني  �ل�صيد  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �ملتحدة  مم  لالأ �مل�صاعد  �لعام  مني  �الأ وحذر 

ن  Tuliameni Kalomoh من خطورة �حللول �أحادية �جلانب �لتي تعتزم “�إ�رس�ئيل” �لقيام بها الأ

.
�جلانب”121 �أحادية  فعال  �الأ ب�صبب  �صعيفاً  �صي�صبح  دولتني  �إطار  يف  “�حلل 

�إىل  مار�س  �آذ�ر/  �صهر  يف  �لالجئني  ل�صوؤون  �لعليا  للمفو�صية  بيان  لفت  �لعر�قية،  زمة  �الأ ويف 

بع�صهم  طالت  �لتي  �لقتل  وعمليات  �لعر�ق  يف  �لفل�صطينيون  �لالجئون  لها  يتعر�س  �لتي  �ملخاطر 

مر �لذي ��صتدعى �إ�صد�ر �ملرجع �ل�صيعي �آية �هلل �ل�صي�صتاين  ، وهو �الأ
122

نتيجة �لعنف �لد�ئر هناك

.
123

مم �ملتحدة فتوى “بحماية �لفل�صطينيني وممتلكاتهم يف �لعر�ق”، وقد لقي ذلك ترحيب �الأ

�أمام  �أكرب  ب�صكل  �أ�صعفته  قد  عنان  كويف  �صّد  �أثريت  �لتي  �لف�صاد  ق�صية  �أن  �إىل  �لتنويه  ويجب 

�ملوقف  �نتقد  عندما  واليته  من  خريين  �الأ �ل�صهرين  يف  �إال  ن�صبياً  يتحرر  ومل  مريكية،  �الأ ر�دة  �الإ
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مريكي من �حلرب على �لعر�ق و�عتربه غري �رسعي.  �الأ

خرى: ب. املنظمات الدولية الأ

من  طل�صي  �الأ �صمال  حللف  �لعام  مني  �الأ ��صتبعد  وروبي،  و�الأ مريكي  �الأ �ملوقفني  مع  �ن�صجاماً 

�لتي حددتها  �ل�رسوط  �أية �ت�صاالت مع حما�س، مردد�ً  �لفل�صطينية  �لبد�ية وقبل ت�صكيل �حلكومة 

دول �حللف بنبذ �لعنف، و�لقبول باالعرت�ف بـ“�إ�رس�ئيل”، وقبول �التفاقات �ملوقعة بني “�إ�رس�ئيل” 

.
124

و�ل�صلطة �لفل�صطينية

يف 2006/2/10، “ال   Jaap de Hoop Scheffer مني �لعام للحلف جاب دوهوب �صوفري وقال �الأ

.
ميكن �لدخول يف حو�ر مع حما�س ما مل تف بال�رسوط... بل �إن ذلك م�صتحيل”125

يف �ملقابل ندد وزر�ء خارجية دول عدم �النحياز يف موؤمترهم �لذي عقدوه يف ماليزيا يف �أو�خر 

، وكررت �ملنظمة موقفها �لد�عي 
126

ر��صي �لعربية �رس�ئيلي لالأ �أيار/ مايو با�صتمر�ر �الحتالل �الإ

�رس�ئيلية على �ل�صعب �لفل�صطيني يف موؤمتر قمتها يف هافانا يف �أيلول/ �صبتمرب  لوقف �العتد�ء�ت �الإ

�إىل  )118 ع�صو�ً(  �ملنظمة  �أع�صاء  �لفل�صطينية، ودعا  �لدعم عن �حلكومة  �نتقد وقف  و�لذي   ،2006

�ملالية  زمة  �الأ حدة  لتخفيف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لعاجلة  و�ملالية  �القت�صادية  �مل�صاعدة  “تقدمي 
.
�حلالية”127

�رس�ئيلي على بيت حانون، ودعا �لبيان جمل�س  فريقي �لهجوم �الإ ود�ن بيان �صحفي لالحتاد �الإ

ِبَحثِّ  �لرباعية  �للجنة  طالب  كما  �رس�ئيلية،  �الإ �النتهاكات  لوقف  �ملطلوبة  �خلطو�ت  التخاذ  من  �الأ

.
128

و�صط على �لعودة �إىل طاولة �ملفاو�صات طر�ف يف �ل�رسق �الأ �الأ

ومعلوم �أن �أربع دول �إفريقية من خارج �ملجموعة �لعربية، ما تز�ل ال تقيم عالقات دبلوما�صية 

مع “�إ�رس�ئيل” وهي ت�صاد وغينيا ومايل و�لنيجر.

مريكية �أ�صبح �أكرث �عتناء، ولو يف حدود ن�صبية باملنطقة منذ  يف �ملقابل فاإن موقف منظمة �لدول �الأ

مريكي �لالتيني يف �لرب�زيل يف �أيار/ مايو 2005، بالرغم من عدم �مل�صاركة  موؤمتر �لقمة �لعربي �الأ

�ملنظمة من  هذه  موقف  حدد  قد  �لعرب، وكان  و�مللوك  �لروؤ�صاء  �أغلب  قبل  فيه من  �لفاعلة  �لعربية 

�أخذت  ملحوظة  تغيري�ت  لكن  �لرباعية.  �للجنة  ب�رسوط  �لقبول  �إىل  بالدعوة  �لفل�صطيني  �ملو�صوع 

مريكية يف عدد من دول �أمريكا  مريكية مع �لتغيري�ت �ملهمة �صّد �ل�صيا�صات �الأ جتتاح منظمة �لدول �الأ

و�آثارها  �لعوملة  �صد  �لعام  و�لنهو�س  �صالمية،  و�الإ �لعربية  للق�صايا  �لتاأييد  تنامي  مع  �لالتينية، 

�ملدمرة على �صعوب �أمريكا �لالتينية. وهو ما عك�صته �إد�نة �ملنظمة على ل�صان �أمينها �لعام خو�صيه 

31 متوز/  �رس�ئيلي على بلدة قانا �للبنانية يف  Jose Miguel Insulza للهجوم �الإ �إن�صولز�  ميجيل 

�رس�ئيلي يف  مم �ملتحدة يف �جلنوب �للبناين من ِقبَل �جلي�س �الإ يوليو، كما د�ن قتل عدد من مر�قبي �الأ

�لفرتة نف�صها.
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غري �أن �إن�صولز� �أكد يف خطاب له يف 2006/5/7 �أنه يحتفظ بعالقات ودية مع �للوبي �ليهودي 

.
129

رهاب” ومناه�صته �لعد�ء لل�صامية منذ كان وزير�ً خلارجية ت�صيلي، كما �أكد وقوفه �صد “�الإ

�صيوي، عقد �ملنتدى �لربملاين �لر�بع ع�رس حلو�س �لهادئ Asia Pacific �لذي  وعلى �مل�صتوى �الآ

�صيوي، �جتماعاً له يف  ي�صم يف ع�صويته 23 دولة منها و�حدة ب�صفة مر�قب �إىل جانب بنك �لتنمية �الآ

2006/1/20، و�أ�صدر بياناً رحب فيه “بعقد �النتخابات �لفل�صطينية... وياأمل �أن ي�صاعد ذلك على 

.
مام بخريطة �لطريق”130 �لتقدم لالأ

ويف �أوروبا ُعقد موؤمتر دويل يف ��صتوكهومل يف �أو�ئل �أيلول/ �صبتمرب 2006 لتقدمي �لدعم لل�صعب 

.
131

�لفل�صطيني، وح�رس �ملوؤمتر 35 دولة و20 منظمة دولية

�حل�صار  خماطر  من  حذرت  فقد  �لدولية،  �لعفو  كمنظمة  �حلكومية  غري  �لدولية  �ملنظمات  �أما 

�أطر�فاً  ت�صكل  �لتي  �لدول  “حكومات  �ملنظمة  ودعت  �لفل�صطينية،  �ملناطق  يف  ن�صانية  �الإ وتد�عياته 

متعاقدة �أ�صلية يف �تفاقية جنيف �لر�بعة �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت ملنع حدوث مزيد من �لتدهور يف �أو�صاع 

.
ن�صانية للفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة”132 �حلقوق �الإ

وولفن�صون  جيم�س  �لرباعية  �للجنة  مبعوث  ذكره  ملا  طبقاً  ت�صتطيع  ال  �ملنظمات  هذه  �أن  غري 

30 ني�صان/ �أبريل ب�صبب �لقيود على دوره(  James Wolfensohn )�لذي ��صتقال من من�صبه يف 

عن  �نقطعت  �لتي  �لدولية  �مل�صاعد�ت  حمل  �رس�ئيلية(  �الإ  – مريكية  �الأ �ل�صغوط  )ب�صبب  حتل  �أن 

�لفل�صطينيني. 

خرى: 2. القوى الدولية الأ

مم  �ت�صق �ملوقف �لدويل يف جممله مع موقف �لقوى �لكربى وموقف �للجنة �لرباعية �لتي ت�صكل �الأ

عالن  �ملتحدة �أحد �أطر�فها، وقد كان و��صحاً من بيان �للجنة �لرباعية �لذي �صدر يف �ليوم �لتايل الإ

ن�صاطات �جلماعات  بني  �أ�صا�صياً  تناق�صاً  “هناك  �أن  �إىل  �أ�صار  فقد  بفوز حما�س،  �النتخابات  نتائج 

�أن يكونو�  �أع�صاء �حلكومة �لفل�صطينية �لقادمة  �مل�صلحة وبناء �لدولة �لدميوقر�طية، وعلى جميع 

.
ملتزمني بعدم �لعنف”133

.
134ً

ويقدر �إجمايل �لدعم �لدويل للفل�صطينيني بحو�يل 1.6 مليار دوالر �صنويا

 ،
135

وقد كانت كند� من �أو�ئل �لدول �لتي توقفت عن دعم �حلكومة �لفل�صطينية بعد فوز حما�س

�أن بالده �صتو��صل دعم �الحتياجات   Peter MacKay �لكندي بيرت ماكاي  و�أكد وزير �خلارجية 

غري  �لت�رسيعي  �ملجل�س  و�أع�صاء  عبا�س  �لرئي�س  مكتب  خالل  “من  �لفل�صطيني  لل�صعب  ن�صانية  �الإ

�ملنتمني حلما�س و�مل�صوؤولني ذوي �مل�صتويات �لو�صطى يف �ل�صلطة �لوطنية من غري �ملو�لني حلما�س... 

.
و�أن �لتز�م حما�س مببادئ �ملجتمع �لدويل �رسط �أ�صا�صي ال�صتئناف �مل�صاعد�ت �ملبا�رسة”136

�نتقد يف  ِقبَل حما�س وحزب �هلل، ولكنه  من خطف �جلنود من  �الأ و�نتقد مندوب غانا يف جمل�س 
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.
�ملقابل �إيذ�ء �ملدنيني من ِقبَل “�إ�رس�ئيل”137

وربطت �صوي�رس� تعاونها مع �جلانب �لفل�صطيني بوجود “قيادة فل�صطينية تبني �أعمالها على 

.
�حلو�ر و�لطرق �ل�صلمية”138

يف �ملقابل �أبدت بع�س �لدول موقفاً م�صاند�ً ب�صكل و��صح للمو�قف �لعربية و�لفل�صطينية، وبلغ 

�رس�ئيلي على لبنان،  مر حد ��صتدعاء فنزويال ل�صفريها يف “�إ�رس�ئيل” �حتجاجاً على �لعدو�ن �الإ �الأ

�رس�ئيلي على لبنان باأنه  كما و�صف �لرئي�س �لفنزويلي هوغو �صافيز Hugo Chavez �لهجوم �الإ

.
�لهتلري”139 �لنمط  “على 

للدميوقر�طية  �لدويل  �حل�صار  عام  �أوجهه  بع�س  من  باأنه   2006 عام  و�صف  ميكن 

لهذ�  �ملركزية  �لر�فعة  وروبي  �الأ و�الحتاد  �ملتحدة  �لواليات  و�صكلت  �لفل�صطينية، 

�العرت�ف  �أبرزها  �صيا�صية  تنازالت  �نتز�ع  يف  �حل�صار  هذ�  من  �ملحوري  �لهدف  ومتثل  �حل�صار، 

مع  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �لتحرير  منظمة  عقدتها  �لتي  �التفاقات  بكافة  و�لقبول  بـ“�إ�رس�ئيل” 

مريكي و�جه خالل �صنة 2006 �لعديد  �رس�ئيلي – �الأ “�إ�رس�ئيل”. ويف �لوقت نف�صه، فاإن �ملحور �الإ
يف  و�لف�صل  لبنان،  على  �لعدو�ن  ف�صل  وخ�صو�صاً  وقب�صته،  هيبته  �أ�صعفت  �لتي  �الختالالت  من 

مريكي يف �لعر�ق.  ق �ملاأزق �الأ �إ�صقاط حكومة حما�س، وكذلك َتعمُّ

�إىل �صائقة  �أدى  لكنه  �ل�صيا�صية  �لناحية  �ملطلوبة من  �لتنازالت  �نتز�ع هذه  �إىل  يوؤدِّ �حل�صار  مل 

�قت�صادية حادة، مل تتمكن �حلكومة �لفل�صطينية من �خرت�قها �إال يف حدود �صيقة للغاية كما �أكدت 

كافة �لتقارير من �ملنظمات �لدولية �القت�صادية وغريها، كما �أدى �حل�صار �إىل توتر �صيا�صي د�خلي 

بني حركتي حما�س وفتح حتديد�ً، وبني �لرئا�صة �لفل�صطينية و�حلكومة �لفل�صطينية من ناحية ثانية، 

ويقف �أغلب �ملجتمع �لدويل �إىل جانب �لرئا�صة على ح�صاب �حلكومة.

�أن  �لتي ترى  وروبي،  �ل�صيا�صية، ال �صيما من �لطرف �الأ �لتوجهات  �أخرى، تز�يدت  من ناحية 

�أكده توين  �ملنطقة، وهو ما  �ملدخل حلل م�صكالت  �رس�ئيلي” هي  �الإ “�لفل�صطيني  �ل�رس�ع  ت�صوية 

، وتعزز مع ظاهرتني هما ��صتمر�ر �لعنف يف �لعر�ق و�حلرب �للبنانية 
140

�أكرث من منا�صبة بلري يف 

�رس�ئيلية. �الإ

مريكي ما ز�ل �أَقّل ميالً نحو هذ� �لتوجه، ومييل نحو جعل �لت�صوية لل�رس�ع  غري �أن �لطرف �الأ

وولفن�صون  جيم�س  �إليه  �أملح  �أمر  وهو  بد�يته،  ال  �ملطاف  خامتة  هي  �رس�ئيلي”  �الإ “�لفل�صطيني 
خري يف �صهر �أيار/ مايو 2006 )و�لذي ��صتقال بعده(  مبعوث �للجنة �لرباعية �لدولية يف تقريره �الأ

. وتاأمل �لواليات �ملتحدة 
حيث دعا �للجنة �إىل “عدم �إرجاء �لعمل على و�صع حد لهذ� �ل�رس�ع”141

�أن توؤدي �لتغيري�ت يف �لبُنْيات �ل�صيا�صية و�لع�صكرية و�القت�صادية يف �ملنطقة �لعربية بفعل �لدور 

خامتة
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تبني  ثم  �أو�صلو  �تفاقيات  مع  بد�أت  حيث  �لفل�صطيني،  للمو�صوع  تدريجية  ت�صفية  �إىل  مريكي  �الأ

�رس�ئيلي بعدم عودة �لالجئني ثم �لقبول باحلل من طرف و�حد �لذي بد�أه �صارون ويكمله  �ملوقف �الإ

كرب من �ل�صفة �لغربية مبا فيها  �رس�ئيلية بق�صم �جلزء �الأ �أوملرت و�لذي يت�صمن ر�صم �حلدود �الإ

�لقد�س، وهو �ملخطط �لذي ينتظر �كتماله عام 2010.

وت�صري �لكثري من �لتقارير و�لتحليالت �ل�صيا�صية �إىل تناغم اأغلب توجهات �لقوى �لدولية خالل 

�صنة 2006 مع هذ� �لتوجه ب�صكل �أو باآخر.
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األرض واملقدسات

�أظهرت �صنة 2006 �إ�رس�ر �ل�صعب �لفل�صطيني على حقِّه يف �أر�صه ومقد�صاته، على 

�رس�ئيلي. ويف  �لقهر و�حلرمان و�ملعاناة حتت �الحتالل �الإ �لرغم من كل �صنوف 

ر�س و�ملقد�صات.  �لوقت نف�صه ك�صفت هذه �ل�صنة عن �إمعان �الحتالل �ل�صهيوين يف خطو�ته لتهويد �الأ

�لقد�س و�إفر�غها من  �ل�صنة �ملزيد من �ال�صتيطان و�ل�صري قدماً يف م�رسوع تهويد  لقد �صهدت هذه 

مر  �الأ فر�س  يف  “�إ�رس�ئيل”  ��صتمرت  كما  و�مل�صيحية.  �صالمية  �الإ وقاف  �الأ على  و�العتد�ء  �أهلها، 

وهدمت  �لفل�صطينية،  و�ملدن  �لقرى  وعزلت  �لفا�صل،  �جلد�ر  لبناء  ر��صي  �الأ ف�صادرت  �لو�قع، 

ر��صي �لزر�عية، و�رسقت �ملياه. ويف �لوقت �لذي كانت تقوم  �صجار، ودمرت �الأ �ملنازل، و�قتلعت �الأ

فيه بتلك �ملمار�صات، جنحت يف �إ�صغال �لعامل يف �عرت�ف حما�س �رسطاً لرفع �حل�صار، بينما عجز 

على  �لف�صل  هذ�  ويركز  �رس�ئيلية.  �الإ �النتهاكات  مو�جهة  عن  و�لدويل  �صالمي  و�الإ �لعربي  �لعامل 

�ملمار�صات  بع�س  �إىل  �ملتوفرة  �ملعلومات  ح�صب  ي�صري  لكنه  �لغربية،  �ل�صفة  وباقي  �لقد�س  منطقة 

�رس�ئيلية �لتع�صفية يف قطاع غزة وفل�صطني �ملحتلة �صنة 1948.  �الإ

يف  �رس�ئيلي  �الإ �الحتالل  حلكومات  �صا�س  �الأ �لهدف  �إن 

مدينة �لقد�س هو �ال�صتيالء على �ملدينة باأكملها وتهويدها، 

وذلك من خالل �صيا�صة �لتغيري �لدميوغر�يف )و�لطبوغر�يف �أي�صاً(، �أي جعل �ل�صكان �ليهود يف �ملدينة 

�رس�ئيلية �حلكومية وغري  جر�ء�ت و�ل�صيا�صات �الإ غلبية، و�لعرب فيها �أقلية، وذلك من خالل �الإ هم �الأ

�لوطني  �لتاأمني  وموؤ�ص�صة  �لقد�س،  وبلدية  �رس�ئيلية  �الإ �لد�خلية  وز�رة  متار�صها  �لتي  �حلكومية، 

�رس�ئيلية �صد �صكان �لقد�س �لعربية، بحيث ي�صكل ذلك �صغطاً  �رس�ئيلية، وكذلك وز�رة �ملالية �الإ �الإ

�لر�صمية  ح�صائيات  �الإ باأن  �ملدينة، علماً  �ملقد�صيني حتى يغادرو� ويرتكو�  كبري�ً على كاهل  وعبئاً 

�مل�صلمني،  من   89,042 ت�صمل  �لقدمية  �لبلدة  �ل�صكانية يف  �لكثافة  �أن خريطة  �إىل  ت�صري  �رس�ئيلية  �الإ

رمن، و9,625 من �مل�صيحيني يف حارة �لن�صارى، و8,232 من �ليهود يف  و8,042 من �مل�صيحيني �الأ

حارة �ل�رسف )�أو ما ي�صمى حارة �ليهود(.

�أما �لقد�س �ل�رسقية فبلغ عدد �صكانها �صنة 2006 ما جمموعه 413 �ألفاً منهم 231 �ألف فل�صطيني، 

فاإن  و�لغربية،  �ل�رسقية  �لقد�س  �صكان  �أعد�د  �حت�صاب  مت  ما  و�إذ�   .
1
يهودي م�صتوطن  �ألف  و182 

جمموع �صكان �لقد�س يف �أو�ئل �صنة 2007 ي�صل �إىل 720 �ألفاً، بينهم 475 �ألف يهودي، بن�صبة %66، 

�رس�ئيلية �إىل �أن حت�رس ن�صبة �لفل�صطينيني يف  . وت�صعى �ملخططات �الإ
�ألف عربي بن�صبة 2%34 و245 

�لقد�س ب�صّقيها �ل�رسقي و�لغربي فيما ال يتجاوز خم�س �أو ربع �صكانها.
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�رس�ئيلية لتهويد �لقد�س و�مل�صا�س بقد�صيتها: جر�ء�ت �الإ وكان من �صمن �ل�صيا�صات و�الإ

قامة يف القد�ض: 1. تهجري املقد�صيني ب�صحب حق الإ

حق  من  �ملقد�صية  �لعائالت  من  �لكثري  جتريد  �أي   - �لهادئ  �لرت�ن�صفري   - �لتهجري  �صيا�صة  �إن 

�لثاين/  �لفرتة ما بني كانون  ن. ففي  �الآ 1967، وهي متو��صلة حتى  �لعام  بد�أت منذ  قد  �ملو�طنة، 

�أ�صلوباً  �لد�خلية  وز�رة  خالل  ومن  “�إ�رس�ئيل”  مار�صت   2000 مار�س  �آذ�ر/  وحتى   1995 يناير 

�إثبات  �ملو�طنة من كل مقد�صي ال يتمكن من  �ملقد�صيني، وذلك ب�صحب بطاقة  لتقلي�س عدد  جديد�ً 

بد، ويف هذه  مكان �صكناه يف �ملا�صي و�حلا�رس يف مدينة �لقد�س، و�إجباره على مغادرة �ملدينة �إىل �الأ

�حلالة يفقد حقوقه كاملة.

�نتقلو�  �لذين  �ملقد�صيني  �أولئك  من  �رس�ئيلية  �الإ �لهويات  �صحب  �إىل  �الحتالل  �صلطة  عمدت  كما 

للعي�س يف مدن �حلدود �مل�صطنعة لبلدية �لقد�س، �أي يف مدن �ل�صفة �لغربية �ملحيطة مبدينة �لقد�س، 

وذلك على �عتبار �أن تلك �ل�صو�حي هي خارج “�إ�رس�ئيل”، م�صتندًة �إىل �لفقرة )1( من �ملادة )11( من 

قانون �لدخول �إىل “�إ�رس�ئيل” �ل�صادر عام 1974، وهذ� �لقانون يح�رس �حلاالت �لتي يجوز فيها 

�صحب بطاقة �لهوية يف ثالث حاالت: 

قل.     �أ.  �إذ� تو�جد �ل�صخ�س خارج “�إ�رس�ئيل” فرتة �صبع �صنو�ت على �الأ

ب.  �إذ� ح�صل �لفرد على �إقامة يف دولة �أخرى. 

ج.  �إذ� ح�صل على جن�صية دولة �أخرى بو��صطة �لتجن�س. 

�زدو�ج  �أو  �لعمل  �أو  للدر��صة  �لوطن  خارج  قامة  �الإ يف  حقوقهم  من  �ملقد�صيني  يحرم  وبذلك 

�لعام  فمنذ  والد،  �الأ وت�صجيل  �ملقد�صية  �لعائالت  �صمل  جمع  هو  ذلك  يف  �ملهم  مر  و�الأ �جلن�صية، 

�صدر قانون 
ُ مل، ويف 2003/7/31 �أ �رس�ئيلية جتميد جميع طلبات مَلَّ �ل�صَّ 2000 قررت �حلكومة �الإ

حاملي  و�لفل�صطينيني  �ملقد�صيني  على  ر  ُيَحظِّ “�إ�رس�ئيل”،  �إىل  و�لدخول  �ملو�طنة  قانون  عليه  �أطلق 

مل ويفر�س  �رس�ئيلية )فل�صطينيو �لـ 48( ممن تزوجو� من �صكان �ل�صفة �لغربية، مَلَّ �ل�صَّ �جلن�صية �الإ

موؤخر�ً.  وُمدد   ،2006/5/14 يف  �لعليا  �لعدل  حمكمة  عليه  �صادقت  وقد  منف�صلني.  �لعي�س  عليهم 

�لتي  �لت�رسيعية  �النتخابات  �لقد�س يف  �أهايل  “�إ�رس�ئيل” قد �صمحت مب�صاركة  �أن  �لرغم من  وعلى 

�رس�ئيلي روين بار- �أون Ronnie Bar-On، �أ�صدر  جرت يف 2006/1/25، �إال �أن وزير �لد�خلية �الإ

قامة من نو�ب �لقد�س يف �ملجل�س �لت�رسيعي �لفل�صطيني، �إذ� مل  2006/5/29 �أمر�ً ب�صحب حق �الإ يف 

.
3
يقدمو� ��صتقاالتهم من �ملجل�س خالل مدة �صهر

ح�صاء�ت �ملتوفرة �إىل �أن عدد �ملقد�صيني �لذين �صحبت هوياتهم منذ 1967 وحتى �صنة  وت�صري �الإ

2004 قد بلغ نحو 6,396 مقد�صي، وقد ذكر �لنائب يف �ملجل�س �لت�رسيعي حممد طوطح، يف مقابلة له 

ُن�رست يف �صيف 2006 �أن عدد �ملقد�صيني �لذين �صحبت هوياتهم بلغ �أكرث من �صبعة �آالف مو�طن 

.
4
مقد�صي
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وقد �صهدت �صنة 2006 حملة و��صعة ل�صحب هويات �ملقد�صيني؛ فح�صب �إح�صائية �أعدها مركز 

�رس�ئيلي �صحبت حق  ن�صان “بت�صيلم”، ذكر �أن قو�ت �الحتالل �الإ �رس�ئيلي حلقوق �الإ �ملعلومات �الإ

�ملو�طنة من 1,363 مقد�صياً خالل �صنة 2006، وهو �أعلى معدل ل�صحب �لهويات منذ �حتالل �لقد�س، 

و�لتي بلغت منذ �صنة 1967 وحتى نهاية 2006 نحو 8,269، وفيما يلي جدول يو�صح �لت�صارع يف 

.
5
�رس�ئيلية باإفر�غ �ملدينة �ملقد�صة من �صكانها �لعرب حتقيق جانب من �ال�صرت�تيجية �الإ

جدول 7/1: �صحب الهويات املقد�صية 62006-2003

عدد الفل�صطينيني الذين مت جتريدهم من مواطنتهمال�صنة

2003272

200416

2005222

20061,363

1,873املجموع

عدد  �أقل  �إىل  �لقد�س  مدينة  يف  �لعربي  �لوجود  تقلي�س  وهو  �ملن�صود،  �لهدف  حتقيق  �أجل  ومن 

�صليني. و�نطالقاً  هايل �لقد�س �الأ ممكن، عمدت بلدية �لقد�س �إىل �لتهرب من تقدمي �خلدمات �لبلدية الأ

�رس�ئيلية ل�صكان �لقد�س، �أ�صبح و�جباً على �صكان �لقد�س من �لفل�صطينيني  من قانون منح �لهوية �الإ

رنونا و�لتاأمني �لوطني، وكذلك  دفع كامل �مل�صتحقات للبلدية و�لدولة، ك�رسيبة �لدخل و�رسيبة �الأ

يتلقونها  �لتي  �خلدمات  م�صتوى  وتدين  دخلهم  �نخفا�س  من  �لرغم  على  وذلك  مالك،  �الأ �رسيبة 

مقارنة باليهود، مما ز�د و�صع �أهايل �لقد�س �لعرب �صوء�ً.

�رس�ئيلية متجهة نحو تخفيف �ل�صغوط عن �صكان �لقد�س، خا�صًة فيما  ال يبدو �أن �ل�صيا�صة �الإ

يتعلق مبو�صوع �صحب �لهويات، حيث �أنها ال تز�ل متار�س كل �صيا�صات �لقمع؛ ويعطي �ن�صمام 

�رس�ئيلية يف �آخر  حزب “�إ�رس�ئيل بيتنا”، �لعن�رسي �ملتطرف و�لد�عي لتهجري �لعرب، �إىل �حلكومة �الإ

.
7
ن�صان �لفل�صطيني ر�س و�الإ ول/ �أكتوبر 2006، موؤ�رس�ً على مزيد من �لت�صدد �صد �الأ ت�رسين �الأ

2.  رف�ض منح رخ�ض بناء للمقد�صيني:

�أ�صعاف مما كانت عليه منذ �الحتالل �صنة  �أكرث من ع�رسة  �لعربية  �لقد�س  ت�صاعفت م�صاحة 

�رس�ئيلي، فكل �أر��صي �لقد�س  1967، يف حني �أن �مل�صتفيد �لوحيد من هذه �مل�صاحة كان �الحتالل �الإ

�رس�ئيلية، �أو ما ي�صمى ببلدية �لقد�س، فبُنيت عليها  �صكان، �أو وز�رة �ملالية �الإ �بتلعتها �إما وز�رة �الإ

بقيت �أر��سٍ “حممية”، �أو 
ُ �مل�صتوطنات �لتي �أخذت ُتطوِّق �لقد�س �لعربية من كل �الجتاهات، �أو �أنها �أ

.
8
هد�ف عامة، ملنع �لفل�صطينيني من �لبناء عليها �صودرت حتت ذريعة ��صتخد�مها الأ
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�إن �إمكانية ح�صول �ملقد�صي على رخ�صة بناء تكاد تكون �أمر�ً م�صتحيالًَ، فتكاليف �لرخ�صة قد 

�أن  يجب  نف�صها  ر�س  �الأ �أن  كما  �لرخ�صة،  �إ�صد�ر  فرتة  طول  �إىل  �إ�صافًة  دوالر،  �ألف   30 �إىل  ت�صل 

تكون م�صجلة )طابو( با�صم �صاحب �لرخ�صة، و�إْن ورثها عن �أبيه فامل�صكلة ت�صبح �أعقد كثري�ً. 

و�لعمر�ين  �ل�صكاين  �لنمو  من  �حلد  �أجل  من  ُوجدت  �لقد�س  يف  و�لبناء  �لتنظيم  خمططات  �إن 

للمقد�صيني، مما ��صطر �ملقد�صيني للبناء بدون تر�خي�س فعرَّ�صو� بيوتهم خلطر �لهدم.

�ل�صفة  �أ�رسة يف  �لقد�س و�لرحيل لل�صكن وتكوين  �ملقد�صيني لرتك  �آالف  جر�ء�ت حملت  هذه �الإ

�لغربية، �أو حتى �لهجرة خارج �لبالد، مما �أفقدهم حق �ملو�طنة يف �ملدينة، لكن هناك من ف�ّصل �لبقاء 

و�لعي�س مع �أ�رسته يف �أو�صاع �صكنية غري الئقة، بل وماأ�صاوية حفاظاً على بقائه يف �ملدينة.

3.  اآثار اجلدار العن�رسي على مدينة القد�ض:

�رس�ئيلي  ر��صي �لتي �صيعزلها جد�ر �لف�صل �لعن�رسي يف نهاية �مل�رسوع �الإ  ت�صكل م�صاحة �الأ

من حمافظة �لقد�س، وبح�صب �لتقارير  يف منطقة �لقد�س ما م�صاحته 151,974 دومناً �أي نحو %43 

�لتي تبحث يف تاأثري�ت �جلد�ر فاإن 231 �ألف فل�صطيني �أي نحو 56% من �صكان �لقد�س �صيتاأثرون 

نوع  يعزلها �جلد�ر ح�صب  �لتي  ر��صي  �الأ �لتايل يو�صح ت�صنيفات  �جلد�ر. و�جلدول  باإقامة  �صلباً 

ر�س وم�صاحتها:[ �الأ

9
را�صي التي يعزلها اجلدار يف حمافظة القد�ض جدول 7/2: ت�صنيفات الأ

ر�ض امل�صاحة بالدومن (الدومن= 1000 م2 )نوع الأ

21,464�أر��ٍس زر�عية

4,753غابات

44,618�أر��سٍ مفتوحة

22,013�ملناطق �لفل�صطينية �ملبنية

ً 24,044�ملناطق �مل�صيطر عليها �إ�رس�ئيليا

35,082�أخرى

151,974املجموع الكلي
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�رس�ئيلي ببناء مقاطع جديدة من جد�ر �لف�صل �لعن�رسي حول  ويف �صنة 2006، قام �الحتالل �الإ

�لقد�س، حيث �أكمل بناء نحو 89 كم، �أي نحو 55% من �إجمايل طول �جلد�ر �ملقرر بناوؤه، �أما ما مل ُينَب 

من �جلد�ر حولها، فهو �إما جاٍر �لعمل به، �أو ُم�صادق على بنائه.

10
جدول 7/3: تطّور وتقّدم عملية اإن�صاء اجلدار يف القد�ض

الن�صبة من طول امل�صارالطول بالكيلومرت

54.9%89اأكملت اإقامته

9.9%16حتت البناء

35.2%57مل تتم اإقامته بعد

100%162املجموع

ر��صي يف فل�صطني �أن ��صتكمال بناء �جلد�ر يف منطقة  وقد �أو�صح �ملكتب �لوطني للدفاع عن �الأ

ن �لهدف �لو��صح من بناء �جلد�ر يف حدود ما ي�صمى �لقد�س  �لقد�س �صيرتتب عليه �آثار خطرية، الأ

�لكربى، هو خف�س ن�صبة �ل�صكان �لفل�صطينيني من 35% كما هو �حلال يف �لقد�س �ملو�صعة �إىل %22، 

�صيا�صية  �آثار  ذلك  على  و�صيرتتب  �ملقد�صة،  �ملدينة  تهويد  م�رسوَع  بو�صوٍح  يك�صف  �لذي  مر  �الأ

�ملركزي  �جلهاز  �أجر�ها  ميد�نية  در��صة  ويف  �لفل�صطينيني.  على  خطرية  و�جتماعية  و�قت�صادية 

ح�صاء �لفل�صطيني بالتعاون مع مركز بديل للمو�طنة وحقوق �لالجئني يف �لفرتة بني 15 �أيار/  لالإ

�رس �ملقد�صية ��صطر �أفر�دها للتعطيل  من �الأ مايو - 10 حزير�ن/ يونيو 2006، �أظهرت �أن %72.1 

�رس �لتي لديها �أفر�د ملتحقون  لعدة �أيام عن �جلامعة/ �لكلية ب�صبب �إغالق �ملنطقة، مقابل 69.4% لالأ

�صا�صي/ �لثانوي، ��صطر �أفر�دها للتعطيل عن �ملدر�صة. كما �أ�صارت نتائج �لدر��صة �إىل �أن  بالتعليم �الأ

ر�ش واملقد�سات االأ
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�رس �لفل�صطينية يف حمافظة �لقد�س قد مت تعويقها عن �حل�صول على �خلدمات �ل�صحية  34.5% من �الأ

�إىل  )5.8% د�خل �جلد�ر و88.3% خارج �جلد�ر(. كما �صكل عدم قدرة �لكادر �لطبي عن �لو�صول 

�رس )4.4% د�خل �جلد�ر و81.8% خارج �جلد�ر(.  من �الأ �لتجمعات �لفل�صطينية عائقاً لـ %31.3 

�لقد�س  حمافظة  يف  �أفر�دها  �أحد  �أو  �لفل�صطينية  �رس  �الأ من   %21.4 �أن  �لدر��صة  نتائج  و�أظهرت 

 %18 �أن  �لنتائج  بينت  كما  �جلد�ر(.  خارج  و%32.6  �جلد�ر  د�خل   %15.5( قارب  �الأ عن  �نف�صلت 

خارج  ب )14.3% د�خل �جلد�ر و%26.2  �رس �لفل�صطينية يف حمافظة �لقد�س �نف�صل عنها �الأ من �الأ

م )12.9% د�خل �جلد�ر  �رس �لفل�صطينية يف حمافظة �لقد�س �نف�صلت عنها �الأ �جلد�ر(، و12.7% من �الأ

و12.3% خارج �جلد�ر(.

�ل�صابقة،  �إقامتهم  مكان  غريو�  قد  �لفل�صطينيني  �ملقد�صيني  من   %32.9 �أن  �إىل  �ملعطيات  وت�صري 

�أن  كما   ،2002 عام  منذ  �جلد�ر  بناء  ب�صبب  مرة  ول  الأ �ل�صابقة  �إقامتهم  مكان  غريو�   %53.9 منهم 

جر�ء�ت  و�الإ �جلد�ر  ب�صبب  �النتقال  يف  يفّكرون  فاأكرث،  �صنة   16 يبلغون  �لذين  فر�د  �الأ من   %63.8

خرى، 86.7% منهم يحتاجون �إىل توفري �خلدمات �ملنا�صبة لتحفيزهم للبقاء يف �أماكن  �رس�ئيلية �الأ �الإ

�صكناهم، وخا�صة �لعمل و�ل�صمان �الجتماعي. 

�رس �أفادت باأن �لوقت �لذي تق�صيه يف �ملرور على �حلو�جز  ومن �جلدير بالذكر �أن 94.7% من �الأ

�رس �أفادت باأن عالقاتها �الجتماعية وزيارتها  �لع�صكرية ي�صكل عائقاً كبري�ً لها. كما �أن 84.6% من �الأ

�رس تاأثرت مقدرتها على �أد�ء �ل�صعائر �لدينية  قارب قد تاأثرت باجلد�ر، �إ�صافًة �إىل �أن 40% من �الأ لالأ

فر�د من �رسيك �حلياة  �رس �أ�صبح لديها مانع من زو�ج �أحد �الأ من �الأ يف دور �لعبادة، كما �أن %69.4 

بناء  قبل   %31.6 حو�يل  كانت  �لن�صبة  هذه  �أن  من  �لرغم  على  �جلد�ر،  من  خرى  �الأ �جلهة  يف  �ملقيم 

.
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�جلد�ر

ثار جد�ر �لف�صل �لعن�رسي على �لقد�س. فقد ذكر  وتعدُّ بلدة �لعيزرية �رسقي �لقد�س مثاالً حياً الآ

خالد �لعزة مدير عام مو�جهة �ال�صتيطان يف وز�رة �حلكم �ملحلي �أن حلقة �جلد�ر حا�رست �لبلدة 

�لو�قعة على بعد �أربعة كيلومرت�ت �رسقي مدينة �لقد�س وعلى طريق �لقد�س - �أريحا �لرئي�صي. 

و�أ�صاف �لعزة �أن بناء �جلد�ر �صيعزل �ملقربة �لوحيدة يف �لبلدة، ومئات من �لدومنات من �أر��سٍ 

�صافة �إىل �أر��سٍ �أخرى تابعة للوقف �مل�صيحي، و�صيحول دون و�صول �ل�صياح  ميلكها �ل�صكان باالإ

�إليها و�إىل �أماكنٍ �أثرية �أخرى.

و�ملنازل  ر�س  �الأ �صحاب  الأ ي�صمح  ولن  �لقد�س،  �إىل  �ملوؤدي  �لوحيد  �لطريق  �إغالق  �صيتم  كما 

�رس�ئيلية، يخ�صع عادًة العتبار�ت  �لدخول و�خلروج عرب �جلد�ر �إال بت�رسيح �أمني من �ل�صلطات �الإ

كثرية. 

وعندما يكتمل بناء �جلد�ر فاإن هذ� �ملخطط، �لذي ينفذ يف �لعيزرية �صيف�صلها عن قرى وبلد�ت 



243

�ملدن �ال�صتيطانية يف  �أكرب  �إحدى  �لعيزرية  �لطور و�لزعيم و�لعي�صوية. وتقع بجو�ر  جماورة مثل 

�ل�صفة �لغربية وهي معاليه �أدوميم، و�لتي ت�صعى حكومة “�إ�رس�ئيل” �إىل �صمها وم�صتوطنة �أخرى 

هي كيد�ر �إىل حدود بلدية �لقد�س، متجاوزة بذلك بلدة �لعيزرية، ولذلك جلاأت �إىل تغيري م�صار �جلد�ر 

�أبو دي�س، �لتي يخرتقها جد�ر �لف�صل،  �لفا�صل، لي�صمن �صم �مل�صتوطنني وخنق �لعيزرية وبلدة 

وميزق �أجز�ءها.

وكان رئي�س �لوزر�ء �لفل�صطيني �ل�صابق �أحمد قريع �صعى لبناء مقر للمجل�س �لت�رسيعي يف �أبو 

دي�س �لتي طرحت يف بع�س �ملر�ت لتكون مبثابة “قد�س فل�صطينية”، ولكن �جلد�ر جاء لي�صم هذ� 

�ملبنى خلفه حتى قبل �أن يكتمل. 

حميط  يف  �لعن�رسي  �ملخطط  تنفيذ  �أن  �أو�صح  �لزر�عية،  غاثة  �الإ جمعية  عن  �صدر  تقرير  ويف 

قل، و�آالف �لبدو، خارج جد�ر �لف�صل يف  �لقد�س، �صيت�صبب يف عزل 50 �ألف مو�طن مقد�صي على �الأ

�صجار.  جنوب �لقد�س، �إ�صافًة �إىل �قتالع �آالف �الأ

ودير  �حلم�س،  و�د  يف  �لقد�س  حمافظة  قرى  من  مقد�صية  �أحياء  عزل  �أي�صاً  �جلد�ر  �آثار  ومن 

�لعامود، و�ملنطار، و�ل�صالمل يف منطقة �صور باهر، حيث تبلغ م�صاحة هذه �ملنطقة 1,661 دونـماً، 

حياء �ألف مو�طن، من بينهم 150 طالباً جميعهم يحملون �لهوية �ملقد�صية. كما يعزل  وي�صكن هذه �الأ

�جلد�ر جزء�ً من قرية �ل�صيخ �صعد �لتي تتبع بلدية �لقد�س. وميتد �لعزل ليخرتق منطقة و�دي �أبو 

 .
12

علي �ملليء باأ�صجار �لزيتون، وي�صمل ما يقارب 1,500 ن�صمة يحمل جميعهم هويات مقد�صية

ماكن املقد�صة: 4.  احلفريات والعتداءات على الأ

�رس�ئيلي على �لرت�ث �لديني و�لثقايف  ر��صي �لعربية �ملحتلة �إىل �إجر�ء�ت �لتعدي �الإ تعر�صت �الأ

معان يف حمو �صخ�صية فل�صطني و�صعبها و�إمتام عملية �لتهويد. وكان �حلظ  و�حل�صاري بهدف �الإ

وفر يف ذلك من ن�صيب �لقد�س. ملا متثله �لقد�س باأماكنها �ملقد�صة و�آثارها و�صخ�صيتها �حل�صارية  �الأ

من حتد للم�رسوع �ل�صهيوين، وتاأكيد على �حلق �لفل�صطيني.

ق�صى: اأ.  احلفريات حتت امل�صجد الأ

�رس�ئيلي بعد �حتالل �لقد�س �لقدمية �إىل عملية �صطو منظم على ما  عمدت �صلطات �الحتالل �الإ

ثرية  ثار و�لرت�ث �لديني و�لثقايف، مبا يف ذلك، نقل خمطوطات ال�صي�س �الأ ��صتطاعت �رسقته من �الآ

�رس�ئيلي. �لنادرة، وخمطوطات �لبحر �مليت، �أهمُّ كنوز �ملتحف �لفل�صطيني، �إىل �ملتحف �الإ

ق�صى، فقد  على �أن �أخطر ما يجب �لتوقُّف عنده يتمثل مبخطط �حلفريات حتت �أ�صو�ر �مل�صجد �الأ

ك�صف �ل�صيخ ر�ئد �صالح يف 2006/1/3 يف موؤمتر �صحفي عن وجود كني�ٍس يهودٍي �أ�صفل �مل�صجد 

ول م�صلى للن�صاء، و�لثاين للرجال وتقام فيه �ل�صلو�ت وياأتي بجو�ر  ق�صى مكّوٍن من طابقني، �الأ �الأ

ق�صى،  قبة �ل�صخرة على بعد 97 م عن مركزها، كما �أ�صاف �صالح �أنه مت �إقامة �صبع غرف �أ�صفل �الأ

ر�ش واملقد�سات االأ
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و�أن �حلفريات متو��صلة

 ،Moshe Katsav �رس�ئيلي مو�صيه كت�صاف   2006/3/13 �فتتح رئي�س كيان �الحتالل �الإ ويف 

�لرئي�صيني يف  Uri Lupolianski و�حلاخامني  �أوري لوبوليان�صكي  �لقد�س  بح�صور رئي�س بلدية 

�لدولة �لعربية، غرفًة جديدة لل�صالة يف �صاحة �لرب�ق وتقع هذه �لغرفة حتت �ملبنى �مل�صهور با�صم 

�ملبكى”  “�صاحة  يربط  طريق  حفر  �إىل  �الفتتاح  خالل  كت�صاف  دعا  وقد  �لقد�س.  يف  �ملحكمة  مبنى 

 2006/6/30 ويف  ق�صى.  �الأ �مل�صجد  حتت  �حلفريات  من  �ملزيد  يعني  ما  وهو  د�وود”،  بـ“حو�س 

ثار �صتبد�أ بعمل حفريات و�إز�لة �ل�صو�تر �لرت�بية، �ملوؤدية �إىل  ذكرت �صحيفة هاآرت�س �أن �صلطة �الآ

ق�صى. وقد قامت �صلطات �الحتالل يف 2006/8/13 بطرح  ج�رس باب �ملغاربة، �أحد �أبو�ب �مل�صجد �الأ

، ور�صدت حكومة �الحتالل 1.1 مليون دوالر ميز�نية لتنفيذ 
14

مناق�صة لهدم طريق باب �ملغاربة

قامة نفق يو�صل �صلو�ن بامل�صلى �ملرو�ين متهيد�ً لتحقيق  . كما يوجد خمطط �صبه جاهز الإ
15

ذلك

  .
16

حلمهم باإقامة كني�س فيه

خطة  تطبيق  خالل  من  وذلك  ق�صى،  �الأ �مل�صجد  لتق�صيم  عد�د  �الإ خمطط  حتت  يندرج  ذلك  كل 

ر�س للم�صلمني وما �أ�صفله لليهود، وهذ� فعالً ما يجري على �أر�س  كلينتون �لد�عية �إىل �أن ما فوق �الأ

.
17

�لو�قع، ولقد حذرت موؤ�ص�صات و�صخ�صيات �إ�صالمية من مغبة ذلك

وتن�صط جمعيات �صهيونية يف �إقامة م�صاريع تهويدية يف �لقد�س، فقد ُك�صف يف 2006/6/21 عن 

�لقد�س،  �ال�صتيطانية وبلدية   Ateret Kohanim �تفاٍق متت بلورته بني جمعية عطري�ت كوهنيم 

لفتح نفق ي�صل ما بني مغارة �صليمان يف باب �لعمود و�أحد �لبيوت، �لتي ت�صيطر عليها �جلمعية منذ 

�صالمي  ، و�أن هذ� �لنفق �إذ� مت فاإنه �صيتم �ل�صيطرة على �حلي �الإ
18

20 عاماً، خلف مدر�صة �مليلوية

�صارة �إىل �أن هذ� �مل�رسوع يندرج  يف �ملدينة �لقدمية، وحتديد�ً حارة �ل�صعدية و�ملئذنة �حلمر�ء، مع �الإ

. ولعل ما ُيعزز ذلك �ملخطط �لذي �أعدته �رسكة 
19

حتت م�رسوع �لقد�س 2020 لتهويد �لبلدة �لقدمية

�إعمار وتطوير �حلي �ليهودي يف �لبلدة �لقدمية، و�لذي يهدف لبناء موقف �صيار�ت مكون من �أربعة 

�ألف   18 ماكن جتارية وفنادق، و�صتبلغ جممل م�صاحته  �لقد�صي، �صامالً الأ طو�بق جنوبي �حلرم 

.
20

مرت مربع

ثار، �أهد�ف �حلفريات  �رس�ئيليون، بناًء على �إر�صاد رجال �لدين وعلماء �الآ هذ� وقد حدد �لقادة �الإ

يف �لقد�س �صمن �خلطوط �لتالية:

ثري على �حلائطني �جلنوبي و�لغربي للحرم �ل�رسيف وعلى �متد�د طوله 485 م  �لك�صف �الأ  .1

توطئة لك�صف ما ي�صمونه بحائط �ملبكى.

�صالمية �ملال�صقة، من معاهد وم�صاجد و�أ�صو�ق وم�صاكن قائمة  هدم و�إز�لة جميع �ملباين �الإ  .2

فوق منطقة �حلفريات ومال�صقة، �أو جماورة لهذ� �حلائط وعلى طول �متد�ده.

ثرية  �لكبري. وقد كانت �حلفريات �الأ �لهيكل  �ال�صتيالء بعدها على �حلرم �ل�رسيف و�إن�صاء   .3
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منذ �أكرث من قرن قد ف�صلت يف �لعثور على �إثباتات علمية مقنعة عن �آثار �لهيكل، �أو �آثار مدينة 

د�وود عليه �ل�صالم �أو �لعهد �لذي حكم فيه �صليمان عليه �ل�صالم.

ثري، �أنها موجهة  �صاليب �لتقنية و�ملنهج �الأ و�ملالحظ يف هذه �حلفريات، بالرغم من ��صتخد�مها �الأ

�ملو�صوعية،  �حلقيقة  ملعرفة  ولي�س  �رس�ئيلي،  �الإ و�الحتالل  �ل�صهيوين  �لتع�صب  �أغر��س  خلدمة 

ر��صي �ملقد�صة، و�لتجاهل  ن ما يريده �لقائمون على �حلفريات �إثبات حق �ليهود يف �لعودة �إىل �الأ الأ

قاويل  و�الأ �الدعاء�ت  لدعم  ثري  �الأ �لتنقيب  نتائج  با�صتخد�م  وذلك  خرى،  �الأ للح�صار�ت  �ملتعمد 

�الجتار  بغر�س  نهب  عمليات  من  �حلفريات  هذه  ير�فق  ما  ذلك  �إىل  وي�صاف  و�لتاريخية.  �لدينية 

.
21

ثرية �لتي هي ملك ثقايف �إ�صالمي عربي، يحظر نقله من �ملنطقة �ملحتلة باملكت�صفات �الأ

ويالحظ �أن هذه �حلفريات قد قامت يف �لبلدة �لقدمية )تقوم حفريات كذلك خارج �لبلدة �لقدمية 

همية نف�صها( ويف منطقة �حلرم �ل�رسيف  يف جبل �صهيون و�أ�صفل جبل �لزيتون، ولكنها لي�صت باالأ

 UNESCO بوجه خا�س. و�حلفريات ما ز�لت م�صتمرة متحدية جميع قر�ر�ت منظمة �ليون�صكو 

فعالً  ُتتخذ  ولكنها  �لعلمي،  �ال�صتك�صاف  بذريعة  �حلفريات  وجتري  د�نتها.  �لتي  �ملتحدة  مم  و�الأ

�أبنية �صكنية وجتارية ودينية وح�صارية و�لت�صبب يف �نهيارها، ثم  و�صيلًة لت�صديع ما فوقها من 

�صا�صي من �أطماع “�إ�رس�ئيل”. وقد ثبت �أن �حلفريات ت�صكل  هدمها و�إجالء �صكانها وهو �جلزء �الأ

مثل  وت�صققات  �نهيار�ت  من  حتدثه  ملا  همية  �الأ �لعظيمة  �لتاريخية  �ملباين  من  لعدد  خطري�ً  تهديد�ً 

رباط �لكرد، و�ملدر�صة �جلوهرية، و�ملدر�صة �لعثمانية، وباب �لقطانني، ومئذنة قايتباي، و�أ�صا�صات 

ق�صى و�أروقته �ل�صفلية وغريها. �مل�صجد �الأ

وقاف واملقد�صات يف القد�ض: ب.  العتداء على الأ

ماكن �ملقد�صة حيث طال �العتد�ء �ل�صهيوين يف �لقد�س مقربة  مل تكن �صنة 2006 �أف�صل حاالً لالأ

“ماأمن �هلل”؛ حيث �رسعت بلدية �لقد�س، برعاية �صلطة �لتطوير، يف �إقامة متحف على �أر�س �ملقربة 
�أكرب  باب �خلليل، وهي  بعد كيلومرتين من  �لقدمية على  �لقد�س  �لتي تقع غربي مدينة  �لتاريخية 

مقربة �إ�صالمية يف �لقد�س، وتقدر م�صاحتها بـ 200 دومٍن. وقد ُقدرت تكاليف م�رسوع �ملتحف �لذي 

 Simon Wiesenthal ُدعي “متحف �لت�صامح” بنحو 200 مليون دوالر. وقام مركز �صيمون ويزنتال

. ومن �جلدير بالذكر �أن �ملقربة وقف �إ�صالمي م�صجل يف 
22

Center يف لو�س �أجنلو�س بتمويل �مل�رسوع
�لطابو، وت�صم رفاة عدد من �ل�صحابة و�لتابعني، و�آالف �لعلماء و�ل�صهد�ء، مبا يف ذلك �صهد�ء �حلملة 

�ل�صليبية. وي�صري تاريخ �ملقربة �حلديث �إىل �أنه: 

يف ني�صان/ �أبريل 1947: ��صتوىل �جلي�س �لربيطاين على مقربة ماأمن �هلل و�أقام فيها، كما قام   -

بهدم �أجز�ء من �صور �ملقربة.

يف �أو�خر عام 1985: �أن�صاأت وز�رة �ملو��صالت موقفاً لل�صيار�ت على ق�صم كبري منها.   -

موقف  وتو�صيع  جماري  �صبكات  لتمديد  باحلفريات  �لقيام  مت   :1987-1985 �أعو�م  يف   -

�ل�صيار�ت.

ر�ش واملقد�سات االأ
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�رس�ئيلية باأعمال حفريات يف �ملقربة، وذلك بحجة  يف 2000/1/15: قامت �رسكة �لكهرباء �الإ  -

ر�س.  متديد �أ�صالك كهرباء يف باطن �الأ

�رس�ئيلية يف منطقة مقربة  يف �أيلول/ �صبتمرب 2002: �أعلن عن �لنية باإقامة مبنى للمحاكم �الإ  -

ماأمن �هلل. 

�رس�ئيلية �فتتاح مقر ما  �رس�ئيلية نية �حلكومة �الإ يف �صباط/ فرب�ير 2004: �أعلنت �ل�صحف �الإ  -

ن�صاين - متحف �لت�صامح يف مدينة �لقد�س” على ما تبقى من �أر�س  ي�صمى “مركز �لكر�مة �الإ

مقربة ماأمن �هلل.

مبتحف  ي�صمى  ما  قامة  الإ �ملقربة  يف  �حلفر  عمليات  بد�أت   :2005 يناير  �لثاين/  كانون  يف   -

�لت�صامح.

�هلل،  ماأمن  مقربة  يف  �لعمل  مبنع  �حرت�زياً  �أمر�ً  �لعليا  �ملحكمة  �أ�صدرت   :2006/2/23 يف   -

.
23

ثار من هذ� �لقر�ر وت�صتثني �أعمال �صلطة �الآ

وقاف �مل�صيحية، حيث مت حتويل كني�صة �إىل كني�س يهودي يف  �رس�ئيلية �الأ كما �صملت �العتد�ء�ت �الإ

�لقد�س �ل�رسقية، وقد ذكرت �صحيفة معاريف �أن �ل�صفقة �أثارت �أزمة دبلوما�صية حادة مع �لفاتيكان 

و�أملانيا �لر�عية للكني�صة، فقد ثبت �أن جهات يهودية ��صرتت �لكني�صة وحولتها لكني�س لليهود، وهذ� 

.
24

بحد ذ�ته يدخل �صمن م�صل�صل �صفقات �لبيع و�ل�رس�ء غري �لقانونية، و�ل�رسية يف �لقد�س

ماكن �ملقد�صة يف �لقد�س، فقد طرح طاقم من �خلرب�ء  يجاد موطئ قدم لليهود يف �الأ ويف حماولة الإ

بحاث “�إ�رس�ئيل” )Jerusalem Institute for Israel Studies )JIIS، مبادرة �عتربو�  يف معهد �لقد�س الأ

 .
25

ماكن �ملقد�صة و�لتاريخية فيها �أن خري و�صيلة حلل �ل�رس�ع على �لقد�س هي تدويل �الأ

�صالمية يف �لد�خل �لفل�صطيني هذه �لفكرة و�أكدت يف بيان لها �أن “�إ�رس�ئيل”  وقد رف�صت �حلركة �الإ

ق�صى، و�قعة حتت �الحتالل،  ذهان عن حقيقة �أن �لقد�س و�لبلدة �لقدمية و�مل�صجد �الأ حتاول �إبعاد �الأ

ق�صى تنفيه �حلقيقة  و�أو�صح �لبيان �أن �دعاء �ليهود باأن لهم حقاً دينياً يف بيت �ملقد�س و�مل�صجد �الأ

. �أما �ل�صيخ عكرمة �صربي فرف�س بدوره فكرة �لتدويل، و�أكد على �أن �حلرم 
26

�لعلمية و�لتاريخية

.
27

�لقد�صي غري خا�صع للمفاو�صات �أو �مل�صاومات و�لتنازالت

�رس�ئيلية مبوؤ�زرة بلدية �لقد�س �إقامة نظام عربات معلقة  ويف �ل�صياق نف�صه �قرتحت �ل�صلطات �الإ

مر �لذي رف�صه �ل�صيخ عكرمة �صربي  )قطار كهربائي( لنقل �ل�صو�ح و�لزو�ر �إىل حائط �لرب�ق، �الأ

 .
28

ق�صى مو�صحاً �أن ذلك �صي�صمح للمتطرفني �ليهود بامل�س بامل�صجد �الأ

ماكن املقد�صة: ج.  العتداء على الأ

�رس�ئيلي يف عملية  �الإ �لر�صمية و�ل�صعب  �ل�صهيونية  �ملوؤ�ص�صة  �أن هناك تناغماً بني  من �ملالحظ 

ماكن �ملقد�صة، ففي 2006/5/15 �أقدمت جمموعة من �مل�صتوطنني من �لن�صاء و�لرجال  �لتعدي على �الأ
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“كادميا”  حزب  قام  �ملقابل  يف  عكا،  مدينة  يف  �ملن�صية  م�صجد  يف  �لنار  �إ�رس�م  على  طفال  �الأ وحتى 

حملته  د�رة  الإ مقر  �إىل  �صفد  يف  �ملوجود  �لتاريخي  حمر  �الأ �مل�صجد  بتحويل   2006 مار�س  �آذ�ر/  يف 

.
29

�النتخابية

�رس�ئيلية كان وال يز�ل كبري�ً، ب�صبب �لوجود  بر�هيمي فن�صيبه من �ملمار�صات �الإ �أما �حلرم �الإ

رفع  منع  خالل  من  �حلرم  تدني�س  ذلك  �آثار  من  ولعل  �خلليل،  مدينة  قلب  يف  �لكثيف  �ال�صتيطاين 

�ملو�صيقى  �إقامة حفالت زو�ج فيه، هذه �حلفالت ت�صحبها  �أكرث من مرة، وذلك بحجة  ذ�ن فيه  �الأ

م�صت  كما   .
30

�رس�ئيلي �الإ �جلي�س  حماية  حتت  يتم  ذلك  كل  و�لرق�س،  �خلمرة  و�رسب  �ل�صاخبة 

هو  وما  و�مل�صتوطنني،  �جلي�س  بني  �تفاق  �أبرم  فقد  �خلليل،  تهويد  عملية  يف  �رس�ئيلية  �الإ �ل�صلطات 

�إال عبارة عن �صفقة تهدف �إىل �إ�صفاء مر�حل جديدة من �لتهويد للمدينة، تتمثل يف �إخالئهم ل�صوق 

�صفاء  �خل�صار )�حل�صبة(، �لذي ��صتولو� عليه قبل �أربع �صنو�ت، على �أن يعودو� �إليه بعقود �إيجار الإ

مالك �لتي كانت ت�صتخدم ك�صوق للخ�صار هي �أمالك بلدية  �ل�رسعية على وجودهم فيه، علماً �أن �الأ

 .
�خلليل منذ �لعام 311960

�ملقد�صات  تعر�صت  بل  فح�صب  �صالمية  �الإ وقاف  �الأ على  �رس�ئيلية  �الإ �العتد�ء�ت  تقت�رس  مل 

زوجته  مع  يهودي  م�صتوطن  �أقدم   2006/3/3 ففي  �مل�صتوطنني،  قبل  من  العتد�ء�ت  �مل�صيحية 

�أثناء  �لغازية و�ملفرقعات، وذلك يف  بالقنابل  �لنا�رسة  �لب�صارة يف  و�بنته على �العتد�ء على كني�صة 

حر�ق  مر �لذي �أدى الإ ، �الأ
32

�صالة �ل�صوم حيث كان يتو�جد �لع�رس�ت من �مل�صليني د�خل �لكني�صة

�لفل�صطيني  َهبََّة جميع �رس�ئح �ملجتمع  ��صتدعى  �لكني�صة وبالتحديد قاعة �ل�صالة، مما  �أجز�ء من 

دفاعاً عن �لكني�صة، ال بل ونظم �لفل�صطينيون �لغا�صبون مظاهر�ت �حتجاجية وقع خاللها بع�س 

. وكان موقف �لفاتيكان �أمر�ً ُملفتاً، �إذ �صفح عن �لفاعلني على ل�صان مندوب �لفاتيكان يف 
33

�جلرحى

.
34

�لبالد، و�لذي �أبلغهم �أن ر�صالته كرجل دين هي ر�صالة �صالم

�رس�ئيلي ببناء كني�س يف بيت حلم على بعد كيلومرت و�حد من كني�صة �ملهد  كما قام �الحتالل �الإ

�رس�ئيلية �أنها ��صرتت �ملنزل �ملنوي �إقامة كني�س  )بالقرب من قبة ر�حيل(، بعدما �دعت �ل�صلطات �الإ

.
35

مر �لذي نفاه �صاحب �ملنزل، لكن �جلر�فات با�رست عملها هناك فيه من �صاحبه �لعربي، �الأ

�رس�ئيلي �تخذ من �العتد�ء على �ملقد�صات �صيا�صة ممنهجة، حيث  و�جلدير بالذكر �أن �الحتالل �الإ

قامت قو�ت �الحتالل منذ �إن�صاء �لكيان �ل�صهيوين بتدمري 76 د�ر عبادة للم�صلمني كما حولت 18 

 .
36

�صافة �إىل 17 م�صجد�ً حولتها �إىل حظائر للحيو�نات م�صجد�ً �إىل ُكنُ�س )دور عبادة يهودية(، باالإ

�لف�صل  جد�ر  بناء  خالل  من  “�إ�رس�ئيل”  ت�صعى 

�صيا�صية  �أهد�ف  عدة  حتقيق  �إىل  �لعن�رسي 

و�قت�صادية و�أمنية و�جتماعية، ياأتي يف مقدمتها ن�صف �لقاعدة �ملادية لقيام دولة فل�صطينية قابلة 

ر�ش واملقد�سات االأ

ثانيًا: اجلدار العن�سري العازل
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للحياة، ومتزيق ن�صيج �ل�صعب �لفل�صطيني و�صجنه يف معازل منف�صلة عن بع�صها بع�صاً، وم�صادرة 

عظم من م�صادر �ملياه لتدمري �لبنية �القت�صادية،  ر��صي مب�صاحاتها �ل�صا�صعة ونهب �جلانب �الأ �الأ

ن�صانية �لفل�صطينية. ومنع �لتو��صل بني مقومات �حلياة �الجتماعية و�ملدنية و�الإ

�رس�ئيلية يف حزير�ن/ يونيو 2002 م�رسوع بناء جد�ر �لف�صل �لعن�رسي، وقد  �أقرت �حلكومة �الإ

�أجريت عدة تعديالت على م�صار �جلد�ر يف �ل�صفة �لغربية منذ �لبدء يف بنائه، حيث كان من �ملقرر 

، ولكن بعد �لتعديالت �لعديدة على م�صار �جلد�ر و�صلت 
2
�أن يق�صم �جلد�ر ما م�صاحته 1,024 كم

 )�أي 9.8% من م�صاحة �ل�صفة �لغربية(، وذلك 
2
ر��صي �لتي �صيعزلها �جلد�ر �إىل 555 كم م�صاحة �الأ

خري �ملقر يف 2006/4/30. ح�صب �لتعديل �الأ

37
جدول 7/4: تطور م�صار جدار العزل العن�رسي يف ال�صفة الغربية

التاريخ
امل�صاحة املقتطعة 

ل�صالح اجلدار

الن�صبة من م�صاحة 

ال�صفة الغربية
طول اجلدار

على اخلط 

الأخ�رس

حزيران/ يونيو 

2002
2
كم كم1,024%18   734--

حزيران/ يونيو 

2004
2
كم بع�س 633%11.7  مع  كم   645

�ال�صتثناء�ت
كم  83

�صباط/ فرباير 

2005
2
كم كم565%10  كم683   138

ني�صان/ اأبريل 

2006
2
كم كم555%9.8  كم703   128

�ل�صفة  طول  على  كم   703 م�صافة  خري  �الأ �لتعديل  يف  جاء  كما  �لعن�رسي  �لعزل  جد�ر  وميتد   

�لكلي  �لطول  من   %18.2 ن�صبته  ما  �أن  �أي  فقط،  كم   128 منها  �جلنوب،  �إىل  �ل�صمال  من  �لغربية، 

خ�رس(.  للجد�ر، يقع على خط �لهدنة )�خلط �الأ

ر��صي  وعلى �لرغم من �أن �لتعديالت �لتي طر�أت على م�صار �جلد�ر قد خف�صت من م�صاحة �الأ

يف  جتمعاً   76 من  به  �ملتاأثرة  �لفل�صطينية  �لتجمعات  عدد  من  ز�دت  �أنها  �إال  �جلد�ر،  �صيعزلها  �لتي 

�صافة �إىل ذلك، فاإن �جلد�ر �صي�صم 99 م�صتوطنة  . باالإ
�صنة 2003، �إىل 159 جتمعاً يف �صنة 382006

من عدد �مل�صتوطنني �ملقيمني يف �ل�صفة  �إ�رس�ئيلية يقطنها 408 �آالف م�صتوطن، �أي ما ن�صبته %85 

. وت�صري �إح�صاء�ت مركز بت�صيلم، �إىل �كتمال بناء 408 كم، �أي ما ن�صبته 58% من �لطول 
39

�لغربية

�لكلي للجد�ر.
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ر�ش واملقد�سات االأ

�رس�ئيلية �ملنظمة �لن�صطة لتهويد �لقد�س طو�ل �صنة 2006. )رويرتز( ��صتمرت �حلملة �الإ

�ل�صورة تعك�س جانباً من �الحتجاجات  �لعن�رسي.  �لف�صل  و�إقامة جد�ر  ر��صي،  �الأ �رس�ئيليون م�صادرة  �الإ تابع 

�لفل�صطينية يف قرية �أم �صلمونة قرب بيت حلم، يف 2006/12/26. )� ف ب(
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هائلة  مبعاناة  �لعن�رسي  �لف�صل  جد�ر  ت�صبب 

الف من �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني، مبا  ملئات �الآ

يف ذلك �أطفال �ملد�ر�س.

�لن�صيج  وميّزق  �القت�صاد،  ويدّمر  �ملمتلكات،  ي�صادر  �لفل�صطينية،  ر�س  �الأ يف  فعى  كاالأ يتلوى  �لعازل  �جلد�ر 

�الجتماعي �لفل�صطيني.
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�الحتالل  قو�ت  قبل  من  �إ�صد�رها  مت  �لتي  �لع�صكرية  و�مر  �الأ عدد  �أن  �إىل  �صارة  �الإ جتدر  كما 

�رس�ئيلي، منذ بد�ية �لعمل يف �جلد�ر يف حزير�ن/ يونيو 2002 وحتى نهاية 2006، قد بلغت نحو  �الإ

 .
40

264 �أمر�ً ع�صكرياً كان �أغلبها يف حمافظات �لقد�س وبيت حلم ور�م �هلل

41
جدول 7/5: اإجناز اجلدار الفا�صل

الن�صبة من طول امل�صارالطول بالكيلومرت

58%408اأكملت اإقامته

9%63حتت البناء

33%232مل تتم اإقامته بعد

100%703املجموع

و�لتي  �لو�قع  �أر�س  على  �أوجدها  �لتي  �حلقائق  جملة  هو  �لفا�صل  �جلد�ر  ميثله  ما  �أخطر  �إن 

و�صال  �صتقف يف وجه قيام دولة فل�صطينية؛ فلقد جعل من �أر��صي �ل�صفة �لغربية جيوباً متقطعة �الأ

حما�رسة. 

ن�صان يف  �رس�ئيلي Bimkom، وهو مركز ُيعنى بحقوق �الإ وح�صب در��صة �أعدها مركز مبكوم �الإ

جمال �لتخطيط، فقد �صكل جد�ر �لف�صل ما ال يقل عن 21 جيباً مغلقاً تتحكم “�إ�رس�ئيل” يف �لدخول 

و�خلروج بها، ويحا�رس �جلد�ر يف هذه �جليوب نحو 248 �ألف فل�صطيني، ف�صالً عن حما�رسة نحو 

�ألف فل�صطيني يف �لقد�س بفعل �جلد�ر �لفا�صل، وبذلك �صيحا�رس �جلد�ر ب�صكل مبا�رس نحو   250
.
42

ن�صف مليون فل�صطيني

ويطرح تقرير مبكوم �أنو�عاً من �جليوب �لتي �أفرزها جد�ر �لف�صل �لعن�رسي ح�صب �الحتياجات 

�رس�ئيلي على م�صار �جلد�ر، �أحدها ُي�صمى جيب متا�س:  منية �لتي فر�صها �جلي�س �الإ و�لت�صور�ت �الأ

�ملنطقة  وبني  بينهم  يف�صل  �جلد�ر  �أن  �أي  �جلد�ر،  من  �رس�ئيلي  �الإ �جلانب  يف  �لفل�صطينيون  يعي�س 

خ�رس  �لفل�صطينية، وال جد�ر يف�صلهم عن “�إ�رس�ئيل”، لكن ال ُي�صمح لهم بالطبع باجتياز �خلط �الأ

�رس�ئيلية. بال ت�صاريح خا�صة، من �ل�صلطات �لع�صكرية �الإ

ربع باجلد�ر، وال يوجد لها �إال منفذ خروج و�حد،  وهناك جيوب �صكانية حماطة من �جلهات �الأ

م�س  باالأ كانت  قرى  وهي  نباال،  وبري  و�جلديرة  و�جليب  �لتحتا  حنينا  بيت  قرى  جيب  مثل  وذلك 

�أ�صفل  ت�صييده  �لفل�صطيني مت  نفق مع حميطها  �ل�رسقية، ويربطها حالياً  �لقد�س  من  �لقريب جزء�ً 

�لطريق �ال�صتيطاين �لذي يربط �لقد�س بتل �أبيب، ويتمركز على هذ� �ملنفذ �لوحيد ل�صكان تلك �لقرى 

�إال  �لدخول  مينع  ع�صكري  حاجز  �إىل  �إ�صافًة  �جلانبني،  يف  مر�قبة  و�أبر�ج  �إ�رس�ئيلية  ع�صكرية  قوة 

بت�رسيح للمو�طنني �لفل�صطينيني، �لذين لي�صو� من �صكان هذه �لقرى.

ر�ش واملقد�سات االأ
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وُتن�صىء �جليوب يف جد�ر �لف�صل نف�صه تعرجاٍت خانقٍة، ومثال ذلك �لو�صع يف مدينة قلقيلية 

من  �جلد�ر  يحيطها  حيث  ن�صمة،  �ألف   44 نحو  �صكانها  عدد  يبلغ  و�لتي  �لغربية،  �ل�صفة  �صمال 

للجي�س  �أي�صاً حاجٌز  �ل�رسق، ي�رسف عليه  فقط نحو  و�حد�ً �صيقاً  لها منفذ�ً  ثالث جهات، وُيبقي 

�رس�ئيلي، يخنقها ويعزلها عن باقي �ل�صفة �لغربية. �الإ

46 �ألف فل�صطيني، من �صكان غرب مدينتي ر�م �هلل و�لقد�س يف  وبعد ��صتكمال �جلد�ر، �صيجد 

قرى بيت لقيا، وبيت �صوريك و12 قرية �أخرى جنوبي �صارع م�صتوطنة موديعني، �أنف�صهم �صجناء 

بني جد�ر �لف�صل، �لذي �صيحيط بهم من �جلنوب ومن �ل�رسق ومن �لغرب، وبني �ل�صارع �ل�رسيع 

�لذي يحظر عليهم �ل�صري فيه، وال ميكن قطعه �إال يف نقطة و�حدة فقط. 

كما �أن �صكان قرى برطعة، وخربة جبارة �صمال �ل�صفة �لغربية، حيث يعي�س نحو �صبعة �آالف 

�إىل ت�صاريح موؤقتة من جي�س �الحتالل  فل�صطيني، �صيو�جهون حياًة معقدة جد�ً، حيث يحتاجون 

.
43

�رس�ئيلية للبقاء يف بيوتهم و�أر��صيهم �لتي ميلكونها و�ل�صلطات �الإ

�أقيم يف جد�ر �لف�صل �لعن�رسي 65 بو�بة، وذلك للتنقل �إىل �أجز�ء �ل�صفة �لغربية �لتي عزلت عنها، 

منها 38 فقط �صاحلة ال�صتخد�م �ل�صكان �لفل�صطينيني. وهناك 27 بو�بة مفتوحة تنق�صم �إىل ق�صمني:

معابر يومية ي�صتخدمها �ل�صكان للمرور من مكان �صكنهم �إىل مناطق �أخرى يف �ل�صفة �لغربية.   .1
ويفتح جزٌء من هذه �لبو�بات ملدة 12 �صاعة متو��صلة يومياً، وجزٌء يفتح مرتني يف �ليوم يف 

�صاعات حمددة، وهناك معابر قليلة حم�ّصنة باجلنود مدة  24 �صاعة.

�أ�صحاب  �ملز�رعني،  �أمام  �ليوم  يف  مر�ت  ثالث  �أو  مرتني  فتحها  يتم  يومية،  زر�عية  بو�بات   .2
ر��صي �ملوجودة يف �جلانب �لثاين للجد�ر �لفا�صل، و�لتي ت�صتلزم عناية يومية. وي�صرتط  �الأ

من  �صاحبه  مُيّكن  و�لت�رسيح  �ملدنية.  د�رة  �الإ من  ت�صاريح  على  �حل�صول  �ملز�رعني  على 

�ملرور عرب بو�بة معينة فقط. وهناك 11 بو�بة زر�عية مو�صمية يتم فتحها يف مو��صم زر�عية 

ر��صي �لقائمة  معينة فقط )مثل مو�صم �لزيتون ومو�صم �لقطاف( �أمام �ملز�رعني �أ�صحاب �الأ

يف �جلانب �لثاين للجد�ر �لفا�صل.

 
44

جدول 7/6: البوابات يف اجلدار الفا�صل ح�صب املناطق

البوابات املغلقة البوابات املو�صمية البوابات املفتوحة املنطقة

1239قلقيلية

101�صلفيت

826طولكرم

004بيت حلم

001اخلليل

100طوبا�ض

066جنني
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ثار ال�صلبية للجدار: الآ

1. القطاع الزراعي:

�أن �جلد�ر �صيعزل مليوناً و52  “�أريج” �إىل  �لتطبيقية يف �لقد�س  بحاث  �إح�صاء�ت معهد �الأ ت�صري 

ر��صي �لزر�عية يف �ل�صفة  ر��صي �لزر�عية �أي ما ميثل 37.4% من م�صاحة �الأ �ألفاً و880 دومناً من �الأ

عزل  عن  ف�صالً  �جلد�ر،  من  �لغربية  �ملنطقة  يف  دومناً  �ألف   189 نحو  �جلد�ر  يعزل  حيث  �لغربية، 

دومناً يف �ملنطقة �ل�رسقية من �جلد�ر، مما �صيحرم �لكثري من �ملز�رعني �لفل�صطينيني ب�صكل   863,879
مبا�رس من �أر�صهم، وبالتايل يحرمهم من م�صدر رزقهم �لوحيد.

128,404 دومناً من �لغابات  ر��صي �لع�صبية، فيعمل �جلد�ر على عزل  �أما بالن�صبة للغابات و�الأ

�ملنطقة  يف  دومناً   110,274 عزل  �إىل  �صافة  باالإ �جلد�ر،  من  �لغربية  �ملنطقة  يف  �لع�صبية  ر��صي  و�الأ

ر��صي �لع�صبية و�لغابات يف �ل�صفة �لغربية.  �ل�رسقية من �جلد�ر، وهو ما ميثل 37.7% من جمموع �الأ

ر��صي �ملفتوحة يف �ل�صفة �لغربية وهي مق�صمة  فيما �صيعزل �جلد�ر ما ن�صبته 53% من م�صاحة �الأ

.
45

�إىل 264 �ألف دومناً يف �ملنطقة �لغربية من �جلد�ر و610,723 دومناً يف �ملنطقة �ل�رسقية

2. قطاع املياه:

�رس�ئيلي  ��صتناد�ً التفاقات �أو�صلو مت تاأجيل �لبحث يف مو�صوع �ملياه بني �جلانب �لفل�صطيني و�الإ

�إىل مباحثات �لو�صع �لنهائي، ولكن من �ملالحظ �أن “�إ�رس�ئيل” ت�صعى من خالل بناء �جلد�ر �لعازل 

�لفل�صطينيني. ومن خالل در��صة  �إىل �صيطرتها وعزلها عن  �ملياه، وذلك ب�صمها  �إىل �رسقة م�صادر 

ملعهد �أريج ميكن تقدير كمية �ملياه �لتي �صيت�صبب �جلد�ر �لفا�صل يف عزلها على �ل�صكل �لتايل:

ردن هناك خمزون مائي �صنوي يقدر  يف �ملنطقة �ل�رسقية �لعازلة و�لتي تقع �رسقي و�دي �الأ  -

. �أما �ملنطقة �لغربية �ملعزولة و�لتي متتد من �ل�صمال �لغربي �إىل �ل�صمال، 
3
بنحو 172 مليون م

.
3
فتحتوي على خمزون مائي جويف، يقدر بنحو 507 ماليني م

بار �لتي ي�صتخدمها �ل�صكان �لفل�صطينيون يف �ملنطقة �لعازلة هي 134 بئر�ً،  �إن جمموع عدد �الآ  -

.
3
مع معدل �صخ �صنوي ي�صل �إىل حدود 44.1 مليون م

�إن عدد �لينابيع �ملعزولة يف �ملنطقة �لغربية ي�صل �إىل 62 ينبوعاً، وهي ت�صتطيع �أن توفر �صنوياً   -

.
3
نحو 31 مليون م

دومناً،   221 نحو  �لغربية  �ملنطقة  يف  �لد�خلية  نهار  و�الأ �ملائية  �مل�صطحات  من  �جلد�ر  يعزل   -

�صافة �إىل عزل نحو 685 دومناً يف �ملنطقة �ل�رسقية، و�لتي ت�صكل جمتمعًة 99% من جمموع  باالإ

.
46

جماري �ملياه يف �ل�صفة �لغربية

�رس�ئيلي،   وفيما يلي جدول مقارنة يو�صح كمية ��صتخد�م �ملياه يف �جلانب �لفل�صطيني و�جلانب �الإ

�ل�صلطة  �أر��صي  من  �حتياجاتها  من  كبرية  كميات  �صخ  على  “�إ�رس�ئيل” تعمل  �أن  �إىل  �صارة  �الإ مع 

�لفل�صطينية:

ر�ش واملقد�سات االأ
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�رسائيلي47 جدول 7/7: معدل ال�صتهالك املائي للفرد الفل�صطيني والإ

 فل�صطني “اإ�رسائيل”   الكمية (م3 / �صنويا)

دمي  57191    كمية �ملياه لال�صتهالك �الآ

10130    ن�صيب �لفرد من مياه �ل�رسب 

1,252171    كمية �ملياه لال�صتهالك �لزر�عي 

1365    كمية �ملياه لال�صتهالك �ل�صناعي 

34493    �إجمايل ن�صيب �لفرد من �ملياه 

“�إ�رس�ئيل” قد قطعت �صوطاً طويالً يف م�صادرة �ملخزون �جلويف  وببناء �جلد�ر �لفا�صل تكون 

من مياه �ل�صعب �لفل�صطيني، وهذ� ما �أكدته �صلطة �ملياه �لفل�صطينية باأن “�إ�رس�ئيل” ببنائها �جلد�ر 

حو��س   من مياه �حلو�س �لغربي، �أهم �الأ
3
�لعن�رسي �صتحرم �ل�صعب �لفل�صطيني من 12 مليون م

يبلغ  كان  �حلو�س  هذ�  من  �لفل�صطينيني  ن�صيب  �أن  �ل�صلطة  و�أكدت  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ملائية 

. وتقوم “�إ�رس�ئيل” 
48

، وببناء �جلد�ر �صتتقل�س هذه �لكمية �إىل ع�رسة ماليني مرت مكعب
3
22 مليون م

��صتخد�م  من   %25 حو�يل  �أي  �جلوفية،  �لطبقات  من  �لفل�صطينية  �ملياه  من   %85 من  �أكرث  بانتز�ع 

.
49

“�إ�رس�ئيل” للمياه
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ومما يلفت �النتباه �أن “�إ�رس�ئيل” تعمل على �رسقة �ملياه من مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية، لتعود 

وتبيعها للفل�صطينيني، فوفق بيانات �صلطة �ملياه �لفل�صطينية حول �أهم �ملوؤ�رس�ت �ملتعلقة باملياه يف 

 من �رسكة 
3
�أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية، تبنيَّ �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية قد ��صرتت نحو 40 مليون م

“ميكروت”، وذلك فقط يف �ل�صفة �لغربية. بينما بلغت كمية �ملياه �لتي ��صتغلتها  �رس�ئيلية  �ملياه �الإ

. يف �ملقابل �أظهرت 
3
�رس�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية خالل �صنة 2006 نحو 2.2 مليون م �مل�صتوطنات �الإ

يف  تقيم  فل�صطينية  �أ�رسة   70,103 �أن   ،2006 ل�صنة  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �ملنزلية  �لبيئة  م�صح  بيانات 

م�صاكن غري مت�صلة ب�صبكة �ملياه �لعامة. ومن �جلدير بالذكر �أن ح�صة �مل�صتوطن �ليهودي من �ملياه 

“�إ�رس�ئيل” �لكلي من  ��صتهالك  �لفل�صطيني، كما ويعادل  �لفرد  تعادل ت�صع مر�ت ون�صف ح�صة 

.
50

�ملياه �صبع مر�ت ون�صف مما ت�صتهلكه �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية

��صتمرت “�إ�رس�ئيل” يف م�رسوعها 

زيادة  على  فعملت  �ال�صتيطاين، 

لتلتهم  �مل�صتوطنات  تو�صيع  عملية  يف  وذلك  �ل�صكنية؛  �لوحد�ت  من  �ملزيد  وبناء  �مل�صتوطنني  �أعد�د 

ر��صي �لفل�صطينية.  بذلك م�صاحات �صا�صعة من �الأ

عدد  �أن  �لغربية  �ل�صفة  يف  �رس�ئيلي  �الإ لالحتالل  �ملدنية  د�رة  �الإ ن�رستها  معطيات  من  وي�صتدل 

�مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية �زد�د بن�صبة 5.8% خالل �صنة 2006، وح�صب هذه �ملعطيات و�صل 

عدد �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية مع نهاية عام 2006 �إىل 268,379 م�صتوطن يهودي يعي�صون يف 

، وهم موزعون على 155 م�صتوطنة ف�صالً عن 116 
�ل�صفة �لغربية مقابل 253,748 يف عام 512005

�رس�ئيلي ال ُيدخل يف �إح�صائياته �مل�صتوطنني يف منطقة �لقد�س  بوؤرة ��صتيطانية. غري �أن �الحتالل �الإ

�لبالغ عددهم نحو 185 �ألفاً، مما يرفع عدد �مل�صتوطنني �ليهود يف �ل�صفة �لغربية �إىل 453 �ألفاً.

�لبوؤر  يف  �مل�صتوطنني  عدد  �أن   Peace Now �رس�ئيلية  �الإ ن  �الآ �ل�صالم  منظمة  تقرير  ذكر  كما   

. كما تو��صلت �أعمال �لبناء يف �مل�صتوطنات بنف�س وترية 
52

�ال�صتيطانية قد �رتفع �إىل �ألفي م�صتوطن

عملية  �رس�ئيلية �صهدت �صنة 2006 �ملبا�رسة بنحو 1,700  ح�صاء �الإ 2005، فح�صب معطيات د�ئرة �الإ

ببناء  2005، حيث بو�رس  �لبناء يف �صنة  �لغربية، وهي م�صابهة لوترية  �ل�صفة  بناء يف م�صتوطنات 

وحدة �صكنية، كما ن�رست يف �صنة 2006 مناق�صات لبناء 952 وحدة �صكنية مقارنة بـ 1,182   1,727

.
وحدة �صكنية يف �صنة 532005

ر�ش واملقد�سات االأ

�سرائيلي ثالثًا: التو�سع اال�ستيطاين االإ
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جدول 7/8: عدد الوحدات ال�صكنية اجلديدة يف امل�صتوطنات54

عدد الوحدات ال�صكنية اجلديدة يف امل�صتوطناتال�صنة

2001719

2002747

2003908

20042,167 

20051,727

20061,700

وال تز�ل “�إ�رس�ئيل” تعمل على تو�صيع م�صتوطنة معاليه �أدوميم كربى �مل�صتوطنات �لقائمة يف 

�ألف م�صتوطن بينما يبلغ   60 �إىل  �ل�صفة �لغربية، و�لهدف �ملن�صود هو رفع عدد �صكان �مل�صتوطنة 

 .
55

جمموعهم حالياً نحو 32 �ألف م�صتوطن

ر��صي �ملبنية يف �مل�صتوطنات  ح�صاء �لفل�صطيني على �أن م�صاحة �الأ وقد �أكد �جلهاز �ملركزي لالإ

�ملبنية  ر��صي  �الأ �أكرب م�صاحة من  �إن  �ل�صفة. وقال  �أر��صي  3.3% من  �أي  187,100 دومناً،  بلغت 

�أر��صي  من   %12.9 ن�صبته  ما  �أي   ،
2
كم  44.4 بلغت  حيث  �لقد�س،  حمافظة  يف  هي  �مل�صتوطنات  يف 

 .
56

�ملحافظة �أر��صي  3.5% من  �أي ما ن�صبته   ،
2
30.3 كم بلغت  �هلل و�لبرية، حيث  �ملحافظة، ثم ر�م 

�رس�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية هي �أر��ٍس  ر��صي �لتي تقام عليها �مل�صتوطنات �الإ وُي�صار �إىل �أن جميع �الأ

�أمريية، فاإن  �أر��ٍس  �أو  �لدولة  �أر��صي  �لتي تعدُّ  ر��صي  �الأ �لفل�صطيني. وف�صالً عن  �ل�صعب  ميلكها 

.
57

ر��صي ميلكها �أ�صخا�س �أو عائالت ملكية �صخ�صية 40% من هذه �الأ
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�صادق    2006 �صنة   ففي  و�لقد�س،  �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  على  فقط  �ال�صتيطان  يقت�رس  وال 

�مل�رسوع  هذ�  يق�صي  حيث  �لنقب،  يف  ��صتيطاين  م�رسوع  �إقامة  على  �رس�ئيلي  �الإ �لُقطري  �ملجل�س 

�صافة  باإقامة 30 م�صتوطنة وزيادة عدد �ل�صكان يف �لنقب من 535 �ألف ن�صمة �إىل 900 �ألف ن�صمة، باالإ

 .
58

�صل �إىل �صكان �لنقب �لعرب ر��صي �ل�صا�صعة �لتي تعود يف �الأ �إىل ��صتغالل �الأ

�أن  �لفل�صطينية،  �لزر�عة  وز�رة  وكيل  �أكد  حيث  �لتهويد،  مل�صاريع  عر�صة  غو�ر  �الأ تز�ل  ال  كما 

عو�م  غو�ر خالل �الأ 200 مليون �صيكل لتطوير ودعم �ال�صتيطان �لزر�عي يف �الأ “�إ�رس�ئيل” ر�صدت 
ية ت�صوية  . وال تز�ل �ملخاوف قائمة من حماوالت �إ�رس�ئيلية ل�صمها يف حال فر�صها الأ

59
�لثالثة �ملقبلة

م�صتقبلية، �أو قيامها بان�صحاب �أحادي �جلانب وقد �رسح �خلبري �ملقد�صي خليل �لتوفكجي �أن �صم 

غو�ر يحقق لـ “�إ�رس�ئيل” خم�صة �أهد�ف هي: �الأ

�ل�صيطرة على حو�س �ملياه �جلويف �ل�رسقي.  .1

�لق�صاء على �إمكانية �إقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة.  .2

ردن. منع �لتو��صل �جلغر�يف بني �ل�صفة و�الأ  .3

�لق�صاء على �إمكانات �لتو�صع �لعمر�ين و�لزر�عي و�ل�صناعي.   .4

.
60

حرمان �لفل�صطينيني من �لو�صول للبحر �مليت  .5

على  �رس�ئيلية  �الإ �حلكومات  تعتمدها  �لتي  �ل�صيا�صة  هذه  �إن 

فهدم  عدة،  وجوه  تاأخذ  ميينية  �أو  ي�صارية  كانت  �صو�ء  �ختالفها 

مفاو�صات  ي  الأ حت�صباً  �لو�قع  �أر�س  على  ثابتة  حقائق  �إيجاد  �إىل  يهدف  �صيا�صي  كعمل  �لبيوت 

�رس�ئيلي  م�صتقبلية قد تبحث فيها مو�صوعات �حلل �لنهائي؛ وعلى ذلك تقوم �صلطات �الحتالل �الإ

بهدم �لبيوت �ملحاذية للطرق �اللتفافية �لتي ت�صقها “�إ�رس�ئيل” و�ملخ�ص�صة للم�صتوطنني و�جلي�س، 

�صافة �إىل  كما تهدم �لبيوت �لقريبة من �مل�صتوطنات العتبار�ت كثرية منها تو�صيع �مل�صتوطنات، باالإ

ي  الأ ��صتباقاً  وذلك  م�صتقبالً،  بها  �الحتفاظ  “�إ�رس�ئيل” يف  ترغب  �لتي  �مل�صاحات  من  �لبيوت  هدم 

مطالبة فل�صطينية بها يف �ملفاو�صات على �عتبار �أنها ماأهولة بالفل�صطينيني.

�رس�ئيلي كو�صيلة ردع و�صغط على  �أما هدم �لبيوت كعملية �نتقامية فقد مار�صها �الحتالل �الإ

2001 وحتى نهاية كانون �لثاين/  �أكتوبر  ول/  �ملقاومة �لفل�صطينية، ففي �لفرتة ما بني ت�رسين �الأ

�الحتالل  �صلطات  �تبعت   2006 �صنة  ويف   .
61

�لعقاب لغر�س  بيتاً   668 �إ�رس�ئيل  هدمت   ،2005 يناير 

�أ�صلوباً جديد�ً يف �إبالغ �أ�صحاب �ملنازل �ملر�د هدمها وذلك عرب �الت�صال بهم هاتفياً و�إبالغهم بوجوب 

�ملقاومة  قامت  �أن  �إىل  ذلك  على  �حلال  و��صتمر  �جلوي،  للق�صف  �صيتعر�س  نه  الأ منازلهم،  �إخالء 

�لفل�صطينية بو�صع �لدروع �لب�رسية حلماية �ملنازل؛ حيث كان �أهايل �ملنطقة يتجمعون على �أ�صطح 

�ملنازل �ملر�د هدمها. 

ر�ش واملقد�سات االأ
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وعلى �لرغم من �أن هناك 401,867 �أ�رسة فل�صطينية حتتاج �إىل بناء وحد�ت �صكنية �إ�صافية خالل 

�لعقد �لقادم، وعلى �لرغم من �صعف �لقدرة �ملادية لدى جموع �ل�صعب �لفل�صطيني لبناء هذه �مل�صاكن؛ 

حيث �إن 29% فقط من جمموع �ملحتاجني �إىل م�صاكن لديهم �لقدرة �ملادية على �لبناء، �إال �أن �صيا�صة 

ح�صاء �لفل�صطيني فاإن هناك  �رس�ئيلية ال تز�ل م�صتمرة، فح�صب بيانات �جلهاز �ملركزي لالإ �لهدم �الإ

 2000/9/28 من  �لفرتة  خالل  �جلزئي  �أو  �لكلي  للهدم  م�صكنها  تعر�س  فل�صطينية  �أ�رسة   29,314

.
62

وحتى 2006/6/15، منها 317 �أ�رسة يف �ل�صفة �لغربية، و28,997 �أ�رسة يف قطاع غزة

فل�صطينياً  160 منزالً  �رس�ئيلي  �الإ �آليات �الحتالل  �أريج فقد هدمت  �إح�صائيات معهد   وح�صب 

فقد�نهم  ماأوى وت�صبب يف  500 �صخ�س بال  �أكرث من  2006، مما خلَّف  �صنة  وحمالً جتارياً خالل 

نابل�س، وقلقيلية، و�خلليل،  �لهدم يف حمافظات  كرب من  �الأ �لعدد  �أي�صاً. وقد تركز  مل�صادر رزقهم 

 .
63

�صافة �إىل هدم ما يزيد عن 200 منزٍل يف قطاع غزة وبيت حلم و�لقد�س، هذ� باالإ

�رس�ئيلي بهدم  ر��صي يف �لقد�س فقد قامت �صلطات �الحتالل �الإ وبح�صب تقارير مركز �أبحاث �الأ

من  78 م�صكناً يف حمافظة �لقد�س خالل �صنة 2006. كما كان ن�صيب منطقة بيت حنينا حو�يل %40 

�إجمايل �لهدم، يعقبها جبل �ملكرب بحو�يل 14% من جمموع �لهدم. �أما جممل ما ُهدم يف �لفرتة �لو�قعة 

.
فهو 622 م�صكناً منها 120 يف �صنة 642005 بني 2005-2000 

لالنتهاكات  م�رسحاً   2006 �لعام  كان 

�رس�ئيلية �ملتعددة بحق �ملدنيني �لفل�صطينيني  �الإ

�ل�صفة  حمافظات  جميع  يف  وممتلكاتهم 

�إ�رس�ئيلية  �أهد�ف  جل  الأ غزة  وقطاع  �لغربية 

ر��صي �لفل�صطينية �لزر�عية و�ملفتوحة من �أجل بناء جد�ر �لعزل  متعددة، كان �أهمها م�صادرة �الأ

ر��صي �مل�صادرة �صنة 2006 يف  �رس�ئيلية. وقد بلغ جمموع �الأ �لعن�رسي وتو�صيع �مل�صتوطنات �الإ

�لدخل  م�صدر  وتعترب  فل�صطينيني،  ملو�طنني  تعود  دومناً  �لغربية 7,313  �ل�صفة  حمافظات  جميع 

م�صادرة  �إىل  �صافة  باالإ هذ�  “�إ�رس�ئيل”،  د�خل  عملهم  ماكن  الأ فقد�نهم  بعد  منهم  للعديد  �لوحيد 

حمافظة  ويف   .
65

غزة قطاع  �صمال  يف  �لزر�عية  ر��صي  �الأ من  دومناً  �آالف  خم�صة  نحو  وجتريف 

 .
662006 1,556 دومناً وذلك حتى �صهر ت�رسين �لثاين/ نوفمرب  �لقد�س وحدها مت م�صادرة نحو 

ر��صي �لتي مت جتريفها منذ �ندالع �النتفا�صة يف  ح�صاء�ت �إىل �أن �إجمايل م�صاحة �الأ كما وت�صري �الإ

2006/9/28 وحتى 2006/7/31 قد بلغت 80,712 دومناً وذلك يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، كما 

�صجار �لتي �قتلعتها “�إ�رس�ئيل” مليوناً و357 �ألفاً و296 �صجرة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع  بلغ عدد �الأ

 .
67

غزة

را�سي الزراعية    خام�سًا: جتريف االأ

�ســجــار                 واقــتــالع االأ
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ركيزة  ي�صكل  �لذي  �لزر�عي،  �لقطاع  لت�صتهدف  �رس�ئيلية  �الإ �النتهاكات  نطاق  �ت�صع  وقد  هذ� 

�ملحا�صيل  وتدمري  �ملثمرة  �صجار  �الأ �قتالع  عملية  كانت  حيث  �لفل�صطيني،  �القت�صاد  يف  �أ�صا�صية 

2006. وتبعاً  �لعام  �لفل�صطيني يف  �ل�صعب  �لتي �صهدها  �رس�ئيلية،  �الإ �النتهاكات  �أ�صد  �لزر�عية من 

ح�صائية �أعدها معهد �أريج، تبني �أن ما جمموعه 20,300 �صجرة مثمرة مت �إما �قتالعها �أو جتريفها  الإ

�أو م�صادرتها خالل �لعام 2006، كان معظمها يف حمافظات �ل�صمال و�جلنوب مثل قلقيلية، ونابل�س، 

�رس�ئيلي تاأثري كبري على �لقطاع �لزر�عي، وخ�صو�صاً  وبيت حلم و�خلليل، وكان لهذ� �النتهاك �الإ

�أ�صا�صٍي  �لزيتون، و�لتي ت�صكل م�صدر دخل  �أ�صجار  �لتي مت �قتالعها هي من  �صجار  �أن معظم �الأ

�لزر�عية و�قتالع  ر��صي  �الأ �لناجمة عن م�صادرة  �ل�صلبية  ثار  �الآ �لفل�صطينية. وال تقت�رس  للعائلة 

�صجار �ملثمرة على قطاع �لزر�عة و�ملز�رعني فح�صب، و�إمنا يرتتب على ذلك �أ�رس�ر بيئية خطرية  �الأ

منها �رتفاع ن�صبة �لتلوث يف �لهو�ء، و�جنر�ف �لرتبة وزيادة ن�صبة �لت�صحر. 

�رس�ئيلي �أكرث من 1.6 مليون �صجرة،  ومنذ عام 1993 وحتى منت�صف 2004 �قتلع �الحتالل �الإ

�لزر�عية،  ر��صي  �الأ من  دومٍن  �ألف   77 حو�يل  وجرف  �مل�صاتل  من  �لكثري  دمر  �النتفا�صة  وخالل 

ر��صي  �رس�ئيلية �أكرث من 26% من �ملمتلكات �لزر�عية يف �الأ �رس�ر نتيجة �ملمار�صات �الإ وتعر�صت لالأ

�لفل�صطينية �ملحتلة، وقد بلغ جمموع �خل�صائر �ملبا�رسة وغري �ملبا�رسة للقطاع �لزر�عي منذ بد�ية 

مر �لذي �أدى �إىل تر�جع �إ�صهام �لزر�عة يف �لناجت  ن �أكرث من 1.3 مليار دوالر، �الأ �النتفا�صة وحتى �الآ

.
جمايل بن�صبة  68%55 �ملحلي �الإ

�لزر�عة  فيها  تعر�صت   ،2006 �صنة  من  يوماً   35 من  زمنية  لفرتة  منوذجاً  ناأخذ  �أن  وميكن 

�لزر�عي  �لقطاع  خ�صائر  فاإن  �لفل�صطينية،  �لزر�عة  لوز�رة  بيان  فح�صب  �رس�ئيلية،  �الإ لالعتد�ء�ت 

خالل �لفرتة من 2006/6/26 وحتى 2006/7/30، قد بلغت حو�يل 27 مليون دوالر، نتيجة تدمري 

�رس�ئيلي: �ملز�رع �ملختلفة. وقد �صمل �لتدمري �الإ

�صجار. �أكرث من �ألفي دومناً مزروعة باالأ  -

279 دومناً ودفيئات زر�عية.  -

1,391 دومناً مزروعة باخل�صار �ملك�صوفة.  -

169 دومناً حما�صيل حقلية.  -

14 خمزناً زر�عياً.  -

49,255 م طولياً من خطوط �ملياه.  -

21,590 م طولياً من �جلدر�ن.  -

35 بركة مياه.  -

22 بئر مياه مبلحقاتها.  -

.
69

2,529 دومناً من �صبكات مياه �لري  -
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و�لنقب  �لقد�س  يف  �لتهويد  م�صاريع  زيادة   2006 �صنة  خالل  “�إ�رس�ئيل”  تابعت 

�أو�صال  به  ع  لِتُقطِّ �لعن�رسي،  �لف�صل  جد�ر  بناء  وترية  من  ز�دت  كما  غو�ر،  و�الأ

�ل�صفة �لغربية ولتعزل �لفل�صطينيني يف جيوٍب متناثرة، ولتزيد من معاناة �ل�صعب �لفل�صطيني. كما 

بالقر�ر�ت و�ل�رسعية  ر�س، �صاربة بعر�س �حلائط  �الأ �ملزيد من �حلقائق على  ��صتمرت يف فر�س 

�لدولية وباالتفاقات �ملوقعة مع �ل�صلطة �لفل�صطينية. وهو ما يثبت �أن “�إ�رس�ئيل” ما�صية يف �صيا�صة 

�ملماطلة يف �ملفاو�صات، ملنع حتقيق �أي تقدم يف عملية �لت�صوية مع �لفل�صطينيني، وذلك ريثما ُتثبت 

�رس�ئيلي.  �حلدود �لنهائية للكيان �الإ

ر�س و�ملقد�صات، و��صتمر�ر  �صالمي يف �لدفاع عن �الأ ي دور للعاملني �لعربي و�الإ ويف ظل غياب الأ

�أي تغيري  �رس�ئيلية �صت�صهد  �ل�صيا�صة �الإ �أن  �رس�ئيلي، ال يبدو  مريكي للكيان �الإ �لغربي و�الأ �لدعم 

ل�صالح  ر��صي  �الأ م�صادرة  من  �ملزيد  ن�صهد  �أن  �ملتوقع  من  بل  و�ملقد�صات،  ر�س  �الأ جتاه  �إيجابي 

على  �العتد�ء�ت  من  و�ملزيد  ق�صى،  �الأ �مل�صجد  حتت  �حلفريات  من  و�ملزيد  و�مل�صتوطنات،  �جلد�ر 

�صالمية و�مل�صيحية. وقاف �الإ �الأ

خامتة 
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املؤرشات السكانية الفلسطينية

حراب  حتت  زال  وما  الفل�سطيني،  ال�سعب  على  احل�سار  عام   2006 عام  انق�سى 

االحتالل ال�سهيوين يلقى فنوناً جديدة من احل�سار والتجويع والتمييز العن�رصي، 

را�سي،  وما زال جدار ال�سم والتو�سع ميتد من �سمال ال�سفة الغربية اإىل جنوبها مبتلعاً مزيداً من االأ

عازالً �سكانها، قالباً حلياة النا�س اليومية راأ�ساً على عقب يف جميع النواحي االقت�سادية واالجتماعية، 

حموالً اإياها اإىل حياة مريرة ال تطاق بهدف ترحيله عن اأر�سه. 

انق�سى هذا العام الذي قامت فيه “اإ�رصائيل” بعدة اجتياحات لقطاع غزة، مع اإحكام احل�سار 

اإىل  مر الذي حّوَل القطاع  الربي واجلوي والبحري واإغالق املعابر احلدودية ب�سورة متقطعة، االأ

�سجن لي�س بالكبري كثرياً.

القتل  من  واحلديثة  القدمية  �ساليب  االأ بكل  م�ستمرة  “اإ�رصائيل”  زالت  وما  العام  هذا  انق�سى 

�سجار  االأ وقلع  وجتريفها،  را�سي  االأ وم�سادرة  الفل�سطينيني،  املواطنني  واعتقال  والتهجري 

معزولة،  كانتونات  اإىل  وحتويلها  ال�سكنية  واملناطق  التجمعات  وف�سل  الزراعية،  واملحا�سيل 

ال�سكانية،  التجمعات  مداخل  وعلى  الطرقات  على  واملوؤقتة  الدائمة  الع�سكرية  احلواجز  وو�سع 

والتي حتد وتعيق من حركة ال�سكان وانتقالهم اإىل اأعمالهم ومزارعهم، كل ذلك بهدف اإذالل ال�سعب 

�رصائيليني، اإ�سافًة  مر الواقع للقبول بحلول جزئية من قبل االإ الفل�سطيني وك�رص �سوكته لفر�س االأ

على  وللتاأثري  العي�س،  ولقمة  واال�ستقرار  مان  االأ عن  للبحث  اخلارج  اإىل  الفل�سطينيني  تهجري  اإىل 

الدميوغرايف  التزايد  من  احلد  بهدف  الفل�سطيني  اجلانب  ل�سالح  يتجه  الذي  الدميوغرايف  التوازن 

داخل فل�سطني.

بالعودة  يحلمون  ال�ستات  يف  فل�سطيني  ماليني  خم�سة  من  اأكرث  زال  وما  العام  هذا  انق�سى 

الفل�سطيني  ال�سعب  زال  وما  اإليه،  العودة  يف  حقهم  عن  املكان  وال  الزمان  يثنيهم  ال  وطنهم،  اإىل 

التهجري  �سيا�سات  كل  رغم  حقوقه،  عن  التنازل  عدم  على  ثابتاً  اأر�سه،  على  �سامداً  فل�سطني،  يف 

واحل�سار والتجويع، ويزداد ثباتاً ويقيناً يف اأن اال�ستقرار وال�سالم يف املنطقة ال يتحقق اإال بح�سوله 

على حقوقه الوطنية والعودة اإىل موطنه.

للجهاز  املنقحة  التقديرات  ت�سري 

اإىل  الفل�سطيني  ح�ساء  لالإ املركزي 

اأكرث من  10.1 مليون ن�سمة، يقيم  2006 قد بلغ حوايل  اأن عدد الفل�سطينيني يف العامل يف نهاية عام 

األف ن�سمة، والباقي  50.4% يف فل�سطني التاريخية، وي�سكلون حوايل خم�سة ماليني و90  ن�سفهم 

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ

اأواًل: تعداد الفل�سطينيني يف العامل

مقدمة



2006التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

270

ومهجرين  نازحني  اأو  كالجئني  ال�ستات  يف  يقيمون  ن�سمة  اآالف  وع�رصة  ماليني  خم�سة  حوايل 

ومهاجرين اأو م�رصدين، يحرمهم الكيان ال�سهيوين من حق العودة اإىل اأوطانهم، رغم كل القرارات 

 .
1
الدولية التي ت�سمن لهم هذا احلق

يتوزع ال�سكان الفل�سطينيون املقيمون يف فل�سطني التاريخية اإىل حوايل مليون و134 األف ن�سمة 

را�سي الفل�سطينية التي احتلت عام 1948، اأو ما اأ�سبح ُي�سمى “اإ�رصائيل”، وحوايل  يقيمون يف االأ

را�سي التي احتلت عام 1967، والتي ت�سم قطاع غزة  ثالثة ماليني و952 األف ن�سمة يقيمون يف االأ

احتاللها  بعيد  “اإ�رصائيل” عنوة  �سمتها  التي  القد�س  �رصقي  منطقة  ذلك  يف  مبا  الغربية،  وال�سفة 

�سارة هنا اإىل اأن “اإ�رصائيل” ت�سم عدد �سكان القد�س  را�سي الفل�سطينية عام 1967، وال بد من االإ لالأ

اإليها ب�سورة غري قانونية، كما ت�سم عدد ال�سكان ال�سوريني املقيمني يف ه�سبة اجلوالن ال�سورية 

املحتلة اإىل عدد �سكانها.

يقدر  اإذ  ردن،  االأ وخا�سة  املجاورة  العربية  الدول  يف  معظمهم  فيرتكز  ال�ستات  فل�سطينيو  اأما 

2.8 مليون ن�سمة، مبعنى اآخر فاإن اأكرث من ربع  2006 فيها حوايل  عدد الفل�سطينيني يف نهاية عام 

ردنية. ردن، وغالبيتهم العظمى يحملون اجلن�سية االأ الفل�سطينيني يف العامل يقطنون يف االأ

خرى، في�سكلون ما ن�سبته 16.2% من جمموع  اأما باقي الفل�سطينيني املقيمني يف الدول العربية االأ

الفل�سطينيني يف العامل، يرتكز معظمهم يف الدول العربية املجاورة: لبنان، و�سورية، وم�رص.

جنبية فيقدر عددهم بحوايل 573 األف ن�سمة اأي ما ن�سبته 5.7% من  اأما الفل�سطينيون يف الدول االأ

مريكية واأمريكا الالتينية وكندا  جمموع الفل�سطينيني يف العامل، ويرتكزون يف الواليات املتحدة االأ

خرى. واجلدول التايل ميثل توزيع ال�سكان الفل�سطينيني يف  وروبية االأ وبريطانيا واأملانيا والدول االأ

قامة. العامل ح�سب االإ

قامة يف نهاية عام 22006 جدول 8/1: عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف العامل ح�سب الإ

قامة لف ن�سمة)مكان الإ الن�سبة املئوية %عدد ال�سكان (بالأ

3,95239.2ال�سفة الغربية وقطاع غزة

را�سي املحتلة عام 1948 “اإ�رصائيل” 1,13411.2االأ

ردن  2,79927.7االأ

خرى 1,63616.2الدول العربية االأ

جنبية 5735.7الدول االأ

10,094100املجموع
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ي�سعب  خرى  االأ العربية  والدول  جنبية  االأ الدول  يف  ال�سكان  تقدير  اأن  اإىل  هنا  �سارة  االإ ينبغي 

اأكرب من هذا الرقم كما ت�سري العديد من الدرا�سات، وذلك  اأن يكون  التحقق منه، وغالباً ما يتوقع 

ن عدداً كبرياً من الفل�سطينيني قد غادروا البالد قبل حرب عام 1967، اأو حتى قبل حرب 1948،  الأ

وح�سلت هذه احلروب وهم باخلارج، اأو ح�سلوا على جن�سيات تلك الدول هم واأبناوؤهم واأحفادهم 

اجلن�سيات  اإىل  ردنية  االأ اأو  الفل�سطينية  اجلن�سية  من  واأحفادهم  هم  جن�سيتهم  وحتولت  ذلك،  بعد 

خرى. االأ

كما اأن العديد من الفل�سطينيني ح�سلوا على جن�سيات الدول العربية التي يقيمون بها، وخا�سة 

ردنية  االأ اململكة  من  جزءاً  كانت  الغربية  ال�سفة  لكون  وذلك  حينه،  يف  طبيعية  �سباب  الأ ردن  االأ يف 

الها�سمية حتى فك االرتباط عام 1988، اإ�سافًة اإىل العالقات االجتماعية والعائلية املتميزة واملتداخلة 

ردن، وعلى جانبي احلدود بني قطاع غزة وم�رص. بني القاطنني على �سفتي نهر االأ

1. ال�سفة الغربية وقطاع غزة:

ح�ساء الفل�سطيني اإىل اأن عدد ال�سكان املقدر يف  ت�سري البيانات ال�سادرة عن اجلهاز املركزي لالإ

نهاية عام 2006 بلغ حوايل ثالثة ماليني و952 األف ن�سمة، يتوزعون اإىل حوايل مليوين ن�سمة من 

 .
3
ناث بن�سبة 102.8 ذكر لكل 100 اأنثى الذكور، وحوايل مليون و950 األف ن�سمة من االإ

كما يتوزع ال�سكان جغرافياً يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة يف نهاية عام 2006 اإىل حوايل مليونني 

و480 األف ن�سمة يف ال�سفة الغربية اأي بن�سبة 63%، وحوايل مليون و470 األف ن�سمة يف قطاع غزة، 

ي�سكلون ما ن�سبته 37% من جمموع ال�سكان.

ثانيًا: اخل�سائ�ص الدمي�غرافية للفل�سطينيني:

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ
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اأما ح�سب املحافظات فيتوزع ال�سكان يف 16 حمافظة، منها خم�س حمافظات يف قطاع غزة، و11 

ال�سكان،  عدد  ناحية  من  املحافظات  اأكرب  اخلليل  حمافظة  تعترب  حيث  الغربية،  ال�سفة  يف  حمافظة 

األف ن�سمة، يليها حمافظة غزة، والتي يقدر عدد   552 2006 بحوايل  اإذ يقدر �سكانها يف نهاية عام 

�سكانها بحوايل 515 األف ن�سمة، وتاأتي يف املرتبة الثالثة حمافظة القد�س، اإذ يقدر عدد �سكانها بحوايل 

412 األف ن�سمة يف ال�سنة نف�سها.

اأما اأقل املحافظات من حيث عدد ال�سكان فهي حمافظات اأريحا وطوبا�س و�سلفيت، اإذ يقدر عدد 

�سكانها بحوايل 44 األف ن�سمة و49 األف ن�سمة، و65 األف ن�سمة على التوايل.

ال�سكان  ي�سكل  اإذ  فتي،  جمتمع  باأنه  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطيني  املجتمع  ميتاز 

عالة  مر الذي يبقي معدالت االإ الذين تقل اأعمارهم عن 15 �سنة حوايل 45.7% يف نهاية عام 2006، االأ

العمرية مرتفعة ن�سبياً، والتي و�سلت اإىل حوايل 94.2 يف نهاية عام 2006، مع مالحظة اأن معدالت 

عالة العمرية تتناق�س مع الزمن، اإذ بلغت عام 1997 حوايل 101.3 ثم انخف�ست اإىل حوايل 100 عام  االإ

2001. وهذا يعود ب�سورة اأ�سا�سية اإىل االنخفا�س التدريجي والبطيء ملعدالت اخل�سوبة يف ال�سفة 

مر الذي يقلل من ن�سبة ال�سكان دون 15 �سنة. والقطاع، االأ

اأما على م�ستوى املنطقة فاإن هناك اختالفاً ملحوظاً بني ن�سبة ال�سكان اأقل من 15 �سنة بني ال�سفة 

مر يجعل  43.9% يف ال�سفة الغربية و48.8% يف قطاع غزة. هذا االأ الغربية وقطاع غزة حيث بلغت 

اأكرب على  اأعباء  عالة العمرية يف قطاع غزة مرتفعة مقارنة بال�سفة الغربية مما ي�سيف  معدالت االإ

معدالت  كانت  حيث  املنطقتني،  كال  يف  متناق�سة  عالة  االإ معدالت  فاإن  ذلك  ومع  القطاع،  يف  املعيلني 

عالة العمرية يف ال�سفة الغربية 94.7 عام 1997 وانخف�ست اإىل 88.5 عام 2006، بينما انخف�ست  االإ

اخل�سوبة  معدالت  الرتفاع  اأ�سا�ساً  يعود  وهذا  نف�سها،  للفرتة  غزة  قطاع  يف   104.5 اإىل   114.5 من 

جناب يف قطاع غزة ب�سورة ملحوظة مقارنة بال�سفة الغربية.  واالإ

اجلهاز  عن  ال�سادرة  ح�ساءات  االإ فت�سري  والقطاع  ال�سفة  يف  والطالق  الزواج  ناحية  من  اأما 

ح�ساء الفل�سطيني اإىل اأن عدد عقود الزواج قد ازداد من 23,492 عقداً خالل عام 1997  املركزي لالإ

لي�سبح 28,876 عقداً خالل عام 2005، مبقدار زيادة �سنوية بلغت خالل الفرتة بـ 673 عقداً يف ال�سنة، 

اإال اأن معدالت الزواج اخلام قد انخف�ست من 8.4 عقداً لكل األف من ال�سكان عام 1997 لت�سل اإىل 7.7 

اأن عقود الزواج خالل �سنوات االنتفا�سة قد  عقداً لكل األف من ال�سكان عام 2005، مع العلم اأي�ساً 

انخف�ست ب�سورة ملحوظة، وقد بلغ اأدنى حٍد لها عام 2002، اإذ كانت 22,611 عقداً فقط. 

اأما عدد حاالت الطالق فقد بلغت 3,449 حالة عام 1997 لت�سل اإىل 4,211 حالة عام 2005. كما 

بلغت معدالت الطالق اخلام حوايل 1.2 حالة لكل األف من ال�سكان عام 1997، وانخف�ست اإىل 1.1 حالة 

.
لكل األف من ال�سكان عام 42005

عقود  جمموع  بلغ  فقد   ،2006 �سنة  عن  فل�سطني  ق�ساة  قا�سي  ملكتب  ال�سنوي  للتقرير  ووفقاً 
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.
الزواج 28,452 عقداً، ومبقابل ذلك �سجلت حاالت الطالق 3,796 حالة اأي ما ن�سبته 5%13.34

�رص النووية يف ازدياد م�ستمر على ح�ساب  �رصي، ُتظهر النتائج اأن ن�سبة االأ  ومن ناحية الرتكيب االأ

�رص اأي 73.2% هي  �رص املمتدة يف الغالب، حيث ت�سري نتائج التعداد ال�سكاين 1997 اإىل اأن معظم االأ االأ

�رص.  اأ�رص نووية، يف حني اأ�سبحت ح�سب نتائج امل�سح ال�سحي الدميوغرايف 2004 حوايل 83% من االأ

�رص املمتدة عام 1997، واأ�سبحت 12.6% عام 2004، اأما الباقي يف كال  بينما كانت حوايل 23% من االأ

.
6
العامني فهي اأ�رص من �سخ�س واحد اأو مركبة والتي مل ت�سكل التغريات فيها قيماً ملحوظة

�رصة حوايل 6.4 فرداً عام 1997 لي�سل اإىل حوايل �ستة اأفراد عام 2006،  كما بلغ متو�سط حجم االأ

�رصي بقيت مرتفعة  لذلك فاإنه على الرغم من انخفا�س معدالت اخل�سوبة اإال اأن معدالت التكوين االأ

�رصة. ن�سبياً ب�سبب انخفا�س متو�سط حجم االأ

2. فل�سطني املحتلة �سنة 1948 “اإ�رسائيل”: 

ح�ساء الفل�سطيني وباال�ستناد اإىل م�سادر اإ�رصائيلية اإىل اأن  ت�سري تقديرات اجلهاز املركزي لالإ

عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف الكيان ال�سهيوين يقدر بحوايل مليون و134 األف ن�سمة، هذا الرقم ال 

ي�سمل عدد ال�سكان العرب يف ه�سبة اجلوالن ال�سورية، كما ال ي�سمل عدد ال�سكان يف منطقة جـ1 

“اإ�رصائيل”،  املوؤقتة يف  قامة  انتقلوا لالإ الذين  اللبنانيني  العرب  اإىل  اإ�سافًة  القد�س،  )J1( من حمافظة 

.
7
حيث اإن “اإ�رصائيل” حت�سي جميع هذه الفئات �سمن �سكانها و�سمن العرب ككل

ح�ساءات املتوفرة عن الفل�سطينيني يف “اإ�رصائيل” اإىل اأن ن�سبة اجلن�س لعام 2005  كما ت�سري االإ

تقدر بحوايل 103.7 ذكر لكل 100 اأنثى، واأن 40.6% منهم دون �سن الـ 15، بينما بلغت ن�سبة كبار 

ال�سن والذين تبلغ اأعمارهم 65 �سنة فاأكرث 3.2%، وبلغ معدل اخل�سوبة الكلي 3.7 مولوداً لكل امراأة 

2005. كما بلغ متو�سط  ال�سكان عام  األف من  لكل  28.6 مولوداً  املواليد اخلام  2003، ومعدل  عام 

�رصة الفل�سطينية حوايل خم�سة اأفراد. حجم االأ

بلغ  حني  يف   ،2005 عام  ال�سكان  من  األف  لكل  وفاة  حالة   2.8 بلغ  فقد  اخلام  الوفاة  معدل  اأما 

مية بني  اأما ن�سبة االأ األف مولود حي.  طفال الر�سع حوايل ثمان حاالت وفاة لكل  معدل وفيات االأ

الفل�سطينيني يف ُعْمر 15 �سنة فاأكرث يف “اإ�رصائيل” فقد بلغت 6.2%، بينما بلغت ن�سبة احلا�سلني على 

�سهادة بكالوريو�س فاأعلى %7.4.

ردن: 3. الأ

ردن يبلغ حوايل  ح�ساء الفل�سطيني اأن عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف االأ يقدر اجلهاز املركزي لالإ

2.8 مليون ن�سمة، وذلك بناًء على افرتا�س اأن ن�سبة الفل�سطينيني تقدر بحوايل ن�سف عدد ال�سكان 

النمو  اأن معدل  ردنية، وكذلك بناًء على  العامة االأ ح�ساءات  ردن، وبناء على بيانات دائرة االإ يف االأ

 .
ال�سنوي يبلغ 8%2.3

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ
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ونروا، فاإن هناك مليوناً و858 األفاً و362 الجئاً فل�سطينياً وذلك حتى  وح�سب اإح�ساءات وكالة االأ

ردن غري م�سجلني  . مع مالحظة اأن هناك عدداً كبرياً من الفل�سطينيني يف االأ
تاريخ 92006/12/31

لدى وكالة  ردن غري م�سجلني  االأ يف  املخيمات  �سكان  13% من  اإن  �سباب خمتلفة حيث  الأ كالجئني 

ردنية. ردن يحملون اجلن�سية االأ الغوث واأن حوايل 95% من الفل�سطينيني املقيمني يف االأ

تبلغ  بينما  الف�سطينيني،  ال�سكان  جمموع  من   %41.7 حوايل  �سنة   15 دون  ال�سكان  ن�سبة  تبلغ 

يف  للفل�سطينيني  الكلي  اخل�سوبة  معدل  وبلغ   ،%4.2 حوايل  فاأكرث  �سنة   65 اأعمارهم  الذين  ن�سبة 

ردن 85.4 عام 2000. عالة للفل�سطينيني يف االأ ردن 4.6 مولود لكل امراأة، وبلغت ن�سبة االإ االأ

4. �سورية:

ونروا كالجئني 442,363  يبلغ عدد ال�سكان الفل�سطينيني املقيمني يف �سورية وامل�سجلني لدى االأ

.
10

ن�سمة، وذلك حتى 2006/12/31، وهم ي�سكلون 106,062 عائلة

95.6% من �سكان املخيمات غري  ح�ساء الفل�سطيني اإىل اأن  وت�سري م�سادر اجلهاز املركزي لالإ

بحوايل  تقدر   2006 لعام  �سنة   15 دون  فراد  االأ ن�سبة  واأن  كالجئني،  الغوث  وكالة  لدى  م�سجلني 

33.1%، واأن 4.3% من ال�سكان تبلغ اأعمارهم 65 �سنة فاأكرث، وبلغ معدل املواليد اخلام 18 مولوداً 

لكل األف من ال�سكان الفل�سطينيني، وبلغ معدل اخل�سوبة الكلي للن�ساء الفل�سطينيات يف �سورية 3.5 

�رصة الفل�سطينية يف  2001. كما ت�سري هذه امل�سادر اإىل اأن متو�سط حجم االأ مولوداً لكل امراأة عام 

�سورية ُيقدر بحوايل 4.9 فرداً.

5. لبنان:

امل�سجلني كالجئني ويقيمون يف  الفل�سطينيني  ال�سكان  اأن عدد  اإىل   
11

الغوث اإح�ساءات وكالة  ت�سري 

متو�سط  واأن  عائلة،   105,041 حوايل  ي�سكلون  فرداً،   408,438 بلغ   2006/12/31 بتاريخ  لبنان 

�رصة املعي�سية للفل�سطينيني يف لبنان بلغ 3.9 فرداًً. حجم االأ

فراد  كما بلغت ن�سبة اجلن�س للفل�سطينيني يف لبنان حوايل 98.5 ذكر لكل 100 اأنثى، واأن ن�سبة االأ

65 �سنة  اأعمارهم  الذين  فراد  33%، بينما بلغت ن�سبة االأ 15 �سنة ت�ساوي  اأعمارهم عن  الذين تقل 

خرى، وبلغ  فاأكرث 5.5% وهي ن�سبة عالية من كبار ال�سن مقارنة بباقي الفل�سطينيني يف املناطق االأ

معدل املواليد اخلام 16.3 مولوداً لكل األف من ال�سكان للعام 2006، وبلغ معدل اخل�سوبة الكلي 3.5 

مولوداً لكل امراأة للعام 1999.

6.مقارنات عامة بني الفل�سطينيني:

هم املقارنات الرئي�سة لبع�س املوؤ�رصات الدميوغرافية بني  اجلدول املقارن التايل ميثل ملخ�ساً الأ

الفل�سطينيني لعام 2006 )ما مل يذكر خالف ذلك بني قو�سني(:
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قامة12 جدول 8/2 : ملخ�ض لبع�ض املوؤ�رسات الدميوغرافية للفل�سطينيني ح�سب مكان الإ

املوؤ�رس

ال�سفة 

الغربية
قطاع غزة

جمموع ال�سفة 

وغزة
ردن“اإ�رسائيل” لبنان�سوريةالأ

فراد 15 �سنة فاأقل % 43.948.845.740.6ن�سبة االأ
)2005(

41.7
)2000(

33.133

فراد 65 �سنة فاأكرث % 3.32.633.2ن�سبة االأ
)2005(

4.24.35.5

عالة %  ن�سبة االإ

فراد 15-64 �سنة( )لكل مائة من االأ
88.5104.794.277.984.9

)2000(
59.762.6

ن�سبة اجلن�س % 

)ذكر لكل 100 اأنثى(
102.8102.7102.8103.7

)2005(
-

102.3
)2002(

98.5

معدل املواليد اخلام 

)مولود لكل األف من ال�سكان(
33.741.736.728.6

)2005(
-

23.3
)2001(

16.3
)1999(

معدل الوفاة اخلام

)حالة وفاة لكل األف من ال�سكان(
43.83.92.8

)2005(
-

3.3
)2001(

-

معدل اخل�سوبة الكلي

)مولود لكل امراأة(

4.1
)2003(

5.8
)2003(

4.6
)2003(

3.7
)2003(

4.6
)2000(

3.5
)2001(

3.5
)1999(

33.83.32.6معدل الزيادة الطبيعية %
)2005(

-
2

)2002(
-

�رصة متو�سط حجم االأ

)فرد لكل اأ�رصة معي�سية(
5.76.665

)2005(

6.2
)2000(

4.93.9

�سناد الزمني لبع�س املوؤ�رصات، اإال اأنه   من خالل اجلدول ال�سابق، وعلى الرغم من اختالف االإ

ميكن مالحظة عدة اأمور اأهمها :

قامة اختالفاً  اأن توزيعه العمري يختلف ح�سب االإ اإال  اأن املجتمع الفل�سطيني جمتمٌع فتٌي،  اأ. 

فراد الذين تبلغ اأعمارهم 15 �سنة فاأقل يف قطاع غزة ت�سكل  وا�سحاً، حيث يتبني اأن ن�سبة االأ

عالة فيهما اأعلى ن�سبة، وي�سيف  مر الذي يجعل ن�سبة االإ اأعلى ن�سبة تليها ال�سفة الغربية، االأ

الفل�سطينية  را�سي  االأ يف  املناطق  هذه  يف  �رص  االأ اأفراد  معيلي  على  كبرية  اقت�سادية  اأعباء 

املحتلة عام 1967، بينما ت�سكل كل من �سورية ولبنان اأدنى ن�سبة اإعالة، يرافق ذلك اأن اأعلى 

ن�سبة لكبار ال�سن 65 �سنة فاأكرث تتواجد يف لبنان واأدنى ن�سبة يف قطاع غزة.

مر  االأ لبنان،  با�ستثناء   100 الفل�سطينيني تزيد عن  اإقامة  ن�سبة اجلن�س يف جميع مناطق  اأن  ب. 

ناث، والرتفاع معدالت الوفيات بني  الذي قد يعود لهجرة الذكور بن�سبة اأكرب من هجرة االإ

الذكور خالل العقود املا�سية.

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ
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اأن معدالت املواليد اخلام هي اأعلى ما يكون يف قطاع غزة وال�سفة الغربية، واأدناها يف لبنان  ج. 

مر الذي ي�سكل �سغوطاً �سكانية على قطاع غزة بالذات، وهي املنطقة اجلغرافية  و�سورية، االأ

ذاتها التي ُتعدُّ الكثافة ال�سكانية فيها من اأعلى املناطق يف العامل، اإذ تبلغ هذه الكثافة يف قطاع 

ن�سمة لكل كيلومرت مربع، يف الوقت نف�سه فاإن هذا يعني اأنه  غزة يف نهاية 2006 نحو 4,032 

اإذا ا�ستمرت املعطيات على ما هي عليه، فاإن الكثافة ال�سكانية يف قطاع غزة �ستزداد ب�سورة 

مر الذي ي�سيف اأ�سباباً جديدة ت�ستدعي �رصورة  م�ستمرة وب�سورة تزيد الو�سع تعقيداً، االأ

عودة الالجئني اإىل اأوطانهم، والذين ي�سكلون ما ن�سبته 69.2% من جمموع �سكان القطاع، 

�سلية. و�رصورة تطبيق حق العودة جلميع الالجئني من �ستى املناطق اإىل اأوطانهم االأ

اإن ارتفاع معدالت املواليد يف قطاع غزة يوؤدي اأي�ساً اإىل ازدياد ن�سبة ال�سكان فيها من جمموع  د. 

مر الذي ي�ستدعي مراعاة ذلك من قبل املخططني  ال�سكان يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، االأ

ت�ساوي  غزة  قطاع  �سكان  ن�سبة  كانت   1997 عام  ففي  املناطق.  هذه  يف  القرار  ومتخذي 

35.7%، بينما اأ�سبحت يف نهاية عام 2006 تقدر بحوايل %37.2.

يف  واأدناها  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  اأعالها  اأن  اإال  متقاربة،  اخلام  الوفاة  معدالت  اأن  هـ. 

و�سيا�ساته  واإجراءاته  �رصائيلي  االإ االحتالل  اإىل  اأ�سا�سية  ب�سورة  ذلك  ويعود  “اإ�رصائيل”، 
اإىل التح�سن  اإ�سافًة  العن�رصية املتعاقبة لعدة عقود، وخا�سة عمليات القتل التي ميار�سها، 

وعدم  خرى،  االأ املناطق  يف  مبثيالتها  مقارنة  “اإ�رصائيل”  يف  ال�سحية  اخلدمات  يف  امللحوظ 

ب�سورة  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  “اإ�رصائيل”  ِقبَل  من  ال�سحية  بالنواحي  االهتمام 

م�سابهة ملا تقوم به ملواطنيها، بل وبالعك�س هناك عدة موؤ�رصات تدل على ممار�ستها وب�سورة 

الرتان�سفري  فيها  مبا  فل�سطني،  يف  العرب  �سد  العرقي  التنظيف  من  الو�سائل  لكل  م�ستمرة 

جراءات التي جترب الفل�سطينيني على الهجرة الطوعية، اأو عدم قدرتهم على العودة، اأو  واالإ

.
13

جناب للن�ساء الفل�سطينيات حتى من خالل التاأثري على القدرة الف�سيولوجية على االإ

�رصة يبقى مرتفعاً يف ال�سفة والقطاع، وخا�سة يف قطاع غزة، اإ�سافًة اإىل  اأن متو�سط حجم االأ و. 

ردن، اإال اأن اأدنى متو�سط يكون يف �سورية ولبنان و“اإ�رصائيل”. الفل�سطينيني يف االأ

باملجتمعات  مقارنة  الفل�سطينيني  بني  ن�سبياً  مرتفعة  �ستبقى  الطبيعية  الزيادة  معدالت  اإن  ز. 

املجاورة، و�ستبقى اأعلى من 2.5% خالل العقد القادم.

اأ�سا�سية  مع�سلة  وقيا�سه  اللجوء  مفهوم  ي�سكل 

 ،
14

ي باحث يحاول الولوج اإليه عن الفل�سطينيني الأ

اأ�سا�ساً لعوامل كثرية جداً منها تعدد احلروب وال�رصاعات التي اجتاحت املنطقة خالل  ذلك يعود 

القرن املا�سي وخا�سة حرب عام 1948، وحرب عام 1967، وما اأعقبهما من احتالل كل فل�سطني 

اجلهات  وتعدد   ،)2005-2000( ق�سى  االأ وانتفا�سة   ،)1990-1987( الفل�سطينية  واالنتفا�سة 

ثالثًا: الالجئ�ن الفل�سطيني�ن
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ردن خالل  الغربية لالأ ال�سفة  الفل�سطينية منذ االنتداب الربيطاين، وتبعية  املناطق  امل�سيطرة على 

الفرتة 1948-1967، وال�سيطرة امل�رصية على قطاع غزة خالل الفرتة نف�سها، وتعدد اأ�سباب الهجرة 

�رصائيلية  جراءات وال�سيا�سات االإ والتحرك ال�سكاين للفل�سطينيني يف كل فرتة من الفرتات، وتعدد االإ

املتعاقبة لرتحيل الفل�سطينيني وتهجريهم ق�رصاً اأو طوعاً، اأو لتنوع امل�سايقات امل�ستمرة التي تلزم 

�رص الفل�سطينية للبحث عن مناطق اأكرث اأمناً يف اخلارج، اأو للبحث عن م�سدر للرزق، اإ�سافًة  بع�س االأ

قامة والعمل  جراءات التي اتبعتها الدول امل�ست�سيفة لالجئني بخ�سو�س اجلن�سية واالإ اإىل تنوع االإ

�سباب. جراءات واالأ وغريها من االإ

ت�سمل اأعداد الفل�سطينيني يف اخلارج اأي�ساً اأفراداً واأ�رص غادروا فل�سطني قبل عام 1948، اأو خالل 

فراد من كل الدول �سواء لطلب  �سباب طبيعية، كما ينتقل االأ الفرتة 1948-1967 ب�سورة طوعية، والأ

�سباب، اإال اأنهم مل يعودوا نتيجة االحتالل. العلم اأو العمل اأو غريها من االأ

ن  كما ينظر البع�س اإىل اأن الالجئني هم من غادروا البالد عام النكبة 1948 فقط، وهذا ال يكفي، الأ

روا عام النك�سة 1967، اأو اأن الالجئني هم من يتواجدون يف  مفهوم اللجوء ي�سمل اأي�ساً الذين ُهجِّ

نه ي�سمل اأي�ساً الالجئني املقيمني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة  اخلارج فقط، وهذا اأي�ساً ال يكفي، الأ

اأن الالجئني هم املتواجدون يف املخيمات فقط، وهذا  اإىل  البع�س  اأرا�سيهم، كما ينظر  روا من  وُهجِّ

نه ي�سمل اأي�ساً الالجئني خارج املخيمات. اأي�ساً ال يكفي، الأ

اأ�سفنا عدد الالجئني املقيمني  اأن جميع الفل�سطينيني يف اخلارج هم الجئون، ثم  واإذا افرت�سنا 

عدد  فاإن   ،
15

الفل�سطيني ح�ساء  لالإ املركزي  اجلهاز  بيانات  ح�سب  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف 

اآالف  خم�سة ماليني و�سبعة  اخلارج  )يف  ن�سمة  األف  �ستة ماليني و740  اإىل حوايل  الالجئني ي�سل 

و918 ، ويف الداخل مليون و732 األفاً و801( مبعنى اأن حوايل 66.7% من الفل�سطينيني يف العامل هم 

اأو ي�سكن بها  التي كانوا ي�سكنون بها  اإىل ديارهم واأوطانهم  الجئون، وهناك حاجة ملحة للعودة 

اآباوؤهم اأو اأجدادهم �سواء يف املناطق املحتلة عام 1948 اأو عام 1967 . 

الالجئني  وت�سغيل  غوث  وكالة  �سجالت  يف  امل�سجلني  الفل�سطينيني  الالجئني  لعدد  بالن�سبة  اأما 

املعلومات  هذه  اأن  مالحظة  مع  التايل،  اجلدول  فيبينهم   2006/12/31 تاريخ  حتى  الفل�سطينيني، 

فراد التي ُت�سجل بانتظام، غري اأن الت�سجيل لدى الوكالة اختياري، وال متثل  ترتكز على �سجالت االأ

رقام �سجالً دقيقاً للتعداد ال�سكاين. هذه االأ

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ
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ونروا  فراد واملواليد والعائالت امل�سجلني يف الأ   جدول 8/3: عدد الالجئني الفل�سطينيني من الأ

ح�سب املنطقة حتى 162006/12/31

فراد الكلياملنطقة عدد العائالتعدد املواليدعدد الأ
عدد 

املخيمات

فراد يف  عدد الأ

املخيمات

فراد املقيمني يف  ن�سبة الأ

املخيمات %

722,3027,802180,00319186,47925.8ال�سفة الغربية 

1,016,96424,287220,4958478,27247قطاع غزة 

408,4382,964105,04112215,89052.9لبنان

442,3638,688106,06210119,05526.6�سورية 

ردن 1,858,36222,620362,52810328,07617.7الأ

4,448,42966,361974,129591,327,77229.8املجموع

اخلم�سة  ونروا  االأ عمليات  مناطق  يف  امل�سجلني  الالجئني  عدد  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يالحظ     

ردن، و39.1% منهم  41.8% منهم يف االأ األف ن�سمة، يقيم حوايل  اأربعة ماليني و448  يقدر بحوايل 

ال�سفة  22.9% يف قطاع غزة و16.2% يف  اإىل  1967 )موزعني  املحتلة عام  الفل�سطينية  را�سي  االأ يف 

الغربية( والباقي 19.1% م�سجلون يف �سورية ولبنان.

وال بد من التنويه هنا اإىل اأن الدخول يف تقديرات لل�سكان الفل�سطينيني يف كل دولة من دول العامل 

خرى ي�سوبها العديد من جوانب الق�سور واالعتبارات والعوامل، والتي ي�سعب التنبوؤ بها بدقة  االأ

خرى ب�سورة تفقدها الهدف املرجو منها. مر الذي يعر�سها للتغرّي من فرتة الأ مقبولة، االأ

اأما اإذا نظرنا اإىل عدد الالجئني امل�سجلني خالل 35 �سنة �سابقة 1970-2005 فنجد اأن عددهم كان 
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مليوناً و425 األفاً و219 الجئاً م�سجالً يف منت�سف عام 1970، وبلغ عددهم اأربعة ماليني و283 األفاً 

لل�سكان  الثابت  ال�سنوي  النمو  2005، فيمكن ح�ساب معدل  م�سجالً يف منت�سف عام  و892 الجئاً 

حيث  الطبيعي،  اللوغرمتي  �سي  االأ النموذج  با�ستخدام  املذكورة  الفرتة  خالل  امل�سجلني  الالجئني 

نه حم�سوب  وجد اأنه ي�ساوي 3.14% �سنوياً، وبا�ستخدام هذا املعدل وبافرتا�س ثباته للم�ستقبل الأ

لفرتة طويلة جداً، فاإن عدد الالجئني امل�سجلني �سيت�ساعف خالل حوايل 22 �سنة.

النمو  معدالت  حول  املعطيات  جميع  ت�سري 

ن�سبياً،  مرتفعة  باأنها  للفل�سطينيني  ال�سكاين 

خرى، اإال اأنها متناق�سة ب�سورة بطيئة مع الزمن  مقارنة مبعدالت النمو ال�سكاين ملعظم ال�سعوب االأ

نتيجة للعوامل الدميوغرافية واالقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية املتداخلة .

الختالف  ال�سائكة  املوا�سيع  من  العامل  يف  للفل�سطينيني  ال�سكاين  النمو  اجتاهات  يف  البحث  اإن 

هذه املعدالت باختالف املوقع اجلغرايف وامل�ستوى املعي�سي لل�سكان الفل�سطينيني فيها، واختالف 

�سناد الزمني، اإ�سافًة اإىل االختالف يف ال�سمول وبع�س  م�سادر البيانات ومنهجياتها واختالف االإ

العامل  يف  للفل�سطينيني  ال�سكاين  النمو  اجتاهات  على  هنا  الرتكيز  �سيتم  لذلك  اجلغرافية،  املفاهيم 

ب�سكل عام، ويف ال�سفة والقطاع وفل�سطني التاريخية ب�سكل خا�س.

دولة  اأي  يف  ال�سكاين  والنمو  للتغريُّ  �سا�سية  االأ العنا�رص  والهجرة  والوفيات  اخل�سوبة  تعترب 

اأو منطقة. فمن ناحية الهجرة فاإنها ال توؤثر على تقديرات جمموع ال�سكان الفل�سطينيني يف العامل، 

بل توؤثر على توزيعهم املكاين ومكان اإقامتهم، لذلك تنح�رص العوامل املوؤثرة على اجتاهات النمو 

ال�سكاين احلقيقية على معدالت اخل�سوبة والوفيات واجتاهاتها.

اخل�سوبة  معدالت  اأن  اإىل  الفل�سطيني  ح�ساء  لالإ املركزي  اجلهاز  عن  ال�سادرة  البيانات  ت�سري 

معدل  بلغ  حيث  املا�سي،  القرن  من  خري  االأ العقد  يف  انخف�ست  قد  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف 

4.6 مولوداً  اأ�سبح  ثم   1997 ال�سكاين  التعداد  بيانات  اإىل  باال�ستناد  6.04 مولوداً  الكلية  اخل�سوبة 

عام 2003 بناًء على نتائج امل�سح الدميوغرايف ال�سحي 2004.

معدالت  يف  ملحوظة  فروقاً  هناك  اأن  فيالحظ  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  م�ستوى  على  اأما 

اخل�سوبة بينها، حيث ت�سري امل�سادر ال�سابقة نف�سها اإىل اأن معدل اخل�سوبة الكلية يف ال�سفة الغربية 

قد انخف�س من 5.6 مولوداً عام 1997 لي�سبح 4.1 مولوداً عام 2003، بينما انخف�س يف قطاع غزة من 

طفال الذين �سبق اإجنابهم للن�ساء  6.9 مولوداً اإىل 5.8 مولوداً للفرتة نف�سها. كما بلغ متو�سط عدد االأ

الالتي �سبق لهن الزواج عام 2004 حوايل 4.5 طفل موزعني اإىل 4.3 طفل يف ال�سفة الغربية و4.9 طفل 

يف قطاع غزة.

رابعًا: اجتاهات النم� ال�سكاين

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ
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اأما معدالت الزيادة الطبيعية ال�ضنوية لل�ضكان الفل�ضطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة فقد 

املواليد  انخفا�ٌض يف معدالت  1997-2006، رافق ذلك  الفرتة  3.3% خالل  اإىل   %3.8 انخف�ضت من 

اخلام من 42.7 مولوداً لكل األف من ال�ضكان لي�ضبح 36.7 مولوداً لكل األف من ال�ضكان خالل الفرتة 

نف�ضها.

االنخفا�ض  يتم تعوي�ضه من خالل  انخفا�ض معدالت اخل�ضوبة  تاأثري  من  ب�ضيطاً  اأن جزءاً  اإال 

الذي ح�ضل يف الفرتة نف�ضها يف معدالت الوفيات اخلام، والتي انخف�ضت من 4.9 متوفى لكل األف من 

ال�ضكان عام 1997 لت�ضبح 3.9 متوفى لكل األف من ال�ضكان �ضنة 2006. اإ�ضافًة اإىل اأن ذلك يرتافق 

اأي�ضاً مع ارتفاع معدالت البقاء على قيد احلياة خالل الفرتة نف�ضها ولكال اجلن�ضني، وذلك من 70.2 

ناث. مع مالحظة وجود اختالف بني  73.2 �ضنة لالإ 71.7 �ضنة اإىل  71.7 �ضنة للذكور ومن  �ضنة اإىل 

ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ توقع البقاء على قيد احلياة عام 2006 يف ال�ضفة الغربية 71.9 

ناث يف قطاع  �ضنة للذكور و72.5 �ضنة لالإ  71.4 ناث، يف حني بلغ هذا العمر  �ضنة للذكور و73.6 لالإ

غزة.

تنخف�ض  اأن  يتوقع  والتي  ال�ضنوية،  ال�ضكاين  النمو  معدالت  يف  انخفا�ض  هو  ذلك  حم�ضلة  اإن 

مبعدالت طفيفة �ضنوياً. حيث كانت عام 1997 حوايل 4% وانخف�ضت لت�ضل اإىل 3.3% عام 2006، 

ثم ُيتوقع اأن ت�ضل اإىل 2.8% عام 2015. هذه املعطيات ت�ضري اإىل اأن معدالت النمو خالل ال�ضنوات 

�ضنوياً،   %0.077 بحوايل  يقدر  �ضنوي  انخفا�ض  ومبعدل   ،%0.7 بقيمة  انخف�ضت   2006-1997

معدالت  فاإن  القادم  العقد  خالل  نف�ضه  باالجتاه  �ضي�ضتمر  االنخفا�ض  هذا  اأن  افرت�ضنا  اإذا  وحتى 

النمو ال�ضنوي تبقى مرتفعة )ن�ضبياً(، وقيمتها اأكرث من 2.5% �ضنوياً.

النمو  معدالت  فاإن  �ضفر،  هو  الهجرة  �ضايف  اأن  وبافرتا�ض  الغربية،  ال�ضفة  م�ضتوى  على  اأما 

اإىل 3% بانخفا�ض �ضنوي يقدر  ال�ضكاين ال�ضنوية قد انخف�ضت خالل الفرتة 1997-2006 من %3.6 

اأي   ،%3.8 اإىل   %4.1 من  غزة  قطاع  يف  نف�ضها  املوؤ�رشات  انخف�ضت  بينما  �ضنوياً،   %0.066 بقيمة 

بانخفا�ض يقدر بقيمة 0.033% �ضنوياً.

مر ميكننا من القول باأنه وعلى الرغم من تناق�ض معدالت النمو ال�ضكاين ال�ضنوية املتوقعة  هذا االأ

اأكرب ن�ضبياً منها يف  لتزايد ال�ضكان والكثافة ال�ضكانية يف قطاع غزة ب�ضورة  اأن هناك ا�ضتمراراً  اإال 

ال�ضفة الغربية، مبعنى ازدياد ن�ضبة ال�ضكان يف قطاع غزة )على افرتا�ض اأن �ضايف الهجرة ي�ضاوي 

�ضفر(.

اأما الفل�ضطينيون يف العامل الذين يقدر عددهم حوايل 10.1 مليون ن�ضمة نهاية عام 2006 منهم 

حوايل 50.4% يف فل�ضطني التاريخية، فاإنه يتوقع ا�ضتمرار زيادة عددهم ب�ضورة ملحوظة �ضنوياً، 

�ضتتناق�ض ب�ضورة بطيئة خالل  ال�ضنوي  النمو  اأن معدالت  اإال  اليهود،  اأعلى من زيادة  وب�ضورة 

وبافرتا�ض  متناق�ضة(،  �ضنوية  منو  مبعدالت  لكن  ال�ضكان  عدد  زيادة  )مبعنى  القادمني  العقدين 
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معدل و�سطي للنمو ال�سكاين ال�سنوي للفل�سطينيني يف العامل ي�ساوي 2.8% فاإن عدد ال�سكان املقدر 

نحو  �سيكون   2020 عام  نهاية  يف  وعددهم  ن�سمة،  مليون   13 حوايل  �سيكون   2015 عام  نهاية  يف 

الفر�سية  هذه  على  بناًء  العامل  يف  الفل�سطينيون  ال�سكان  يت�ساعف  اأن  وُيتوقع  ن�سمة،  مليون   15

.
17

املتوا�سعة عام 2030 لي�سبح حوايل 20 مليون ن�سمة

مما ال �سك فيه اأن احلديث 

املوا�سيع  هذه  مثل  يف 

التحّفظ  من  بنوع  ُيوؤخذ 

�سحة  ن  الأ واحلذر، 

على  تعتمد  التوقعات 

مدى ما يتحقق من الفر�سيات التي يتم البناء عليها يف امل�ستقبل، اأما بالن�سبة اإىل الو�سع الفل�سطيني 

من  كثري  يف  املنظورة  غري  واالجتماعية  واالقت�سادية  وال�سيا�سية  منية  االأ بالتقلبات  يتميز  فاإنه 

اأ�سكالها يف  تتعدد  والتي  الواقع،  اأر�س  االحتالل على  واإجراءات  �سيا�سات  حيان، وتعتمد على  االأ

كل مرحلة.

ال�سكاين  النمو  اجتاهات  م�ساألة  ُتثار  اإعالمياً،  حيان  االأ بع�س  يف  تدور  التي  احلوارات  �سمن 

للفل�سطينيني والفرتة الالزمة لكي يت�ساوى عدد اليهود مع عدد الفل�سطينيني يف فل�سطني التاريخية 

من البحر اإىل النهر، �سمن اإطار ال�رصاع الدميوغرايف الذي يع�سع�س يف اأذهان مفكري اأقطاب الكيان 

ال�سهيوين.

معدالت  انخفا�س  له  درا�سة  يف  الكبري،  ال�سيت  ذي   Rand Corporation راند  معهد  يتوقع 

زيادة ال�سكان الفل�سطينيني من 4% يف العام اإىل 2.2% وذلك بعد ربع قرن )حتى عام 2030( ويتوقع 

اأن ي�سبح عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف ال�سفة والقطاع حوايل خم�سة ماليني ن�سمة خالل خم�س 

.
18

ح�ساء الفل�سطيني �سنوات، وهو قريب جداً مما ن�رصه اجلهاز املركزي لالإ

اإىل اأنه ال توجد طريقة ت�ستطيع “اإ�رصائيل” بها اأن ت�سيطر على خم�سة  وت�سري الدرا�سة اأي�ساً 

الكاملة  املواطنة  اإن�سان، واأن تقرر م�سريهم، واأن متكث على حدودهم، ومتنعهم حقوق  ماليني 

بغري اأي �سلة بعدد اليهود املتنباأ به يف نهاية العقد، وال يوجد اأي خطة متخيلة ومعقولة ال�ستمرار 

االحتالل. واأن اخلطة املتخيلة الوحيدة هي االن�سحاب اإىل حدود يقبلها الفل�سطينيون والعامل اأي�ساً. 

ا�ستقالل يف  الفل�سطينيون ذوي  “عندما يكون  اأحرونوت  يديعوت  عن  نقالً  بلوت�سك  �سيفر  يقول 

�رصورة  و�سيكت�سفون  والبناء،  التطوير  ملهام  يتجندوا  اأن  عليهم  الواجب  من  �سيكون  دولتهم 

خف�س ن�سبة الوالدة وتقييد الهجرة اإليهم )عدم عودة الالجئني( و�رصف االهتمام اإىل رفع م�ستوى 

الزمن  �سنوات...  خم�س  بعد  فل�سطيني  ماليني  خم�سة  اذكروا  اجلديدة...  الدولة  ملواطني  احلياة 

خام�سًا: اجلـدل حــ�ل تـقـديـر عدد ال�سـكــان        

              الفل�سطينيني داخل حدود فل�سطني   

              التاريخية خا�سة يف ال�سفة والقطاع

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ
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�رصائيليني من اليمني والي�سار يقلقهم  اأن ال�سا�سة االإ . يف الوقت نف�سه جند 
يعمل لغري �ساحلنا”19

من املن�سود. اال�ستقرار الفل�سطيني، اأكرث من قلقهم على ال�سالم واالأ

يف  عقدت  التي  الدرا�سية  يام  االأ يف  االجتماعات  يف  دارت  التي  والنقا�سات  احلوارات  و�سمن 

مريكي، كانت ُتعر�س  �رصائيلي واالأ اأفكار طاقم اخلرباء االإ 2005 بناًء على  ول من عام  الن�سف االأ

�سارات اإىل اأن عدد الفل�سطينيني �سيتجاوز �سنة 2020 عدد اليهود يف فل�سطني من البحر اإىل  بع�س االإ

، هذه الفئة من اليمني تطالب بالقيام بعمليات طرد جماعي �رصيع )تران�سفري( للفل�سطينيني 
20

النهر

من فل�سطني.

الفل�سطينيني لن يتفوق على  اأن عدد  اأي�ساً  اليمني  اأطراف  اأخرى، هناك من يرى من   من جهة 

ي ان�سحاب  �رصائيلي، واأنه ال حاجة الأ عدد اليهود قبل عام 2050 وتطالب هذه الفئة بتهدئة القلق االإ

مكان اال�ستمرار يف الو�سع القائم املتمثل با�ستمرار االحتالل  من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وباالإ

ن�سان، مع مالحظة اأنه على الرغم من اإمتام عملية االن�سحاب من غزة اإال اأن “اإ�رصائيل”  ر�س واالإ لالأ

جعلتها �سجناً، وا�ستمرت يف االجتياحات وعمليات القتل فيها طوال عام 2006. 

�رصائيلي ممن يعتقدون بحدوث التفوق الدميوغرايف الفل�سطيني يف فرتة  اأما املنتمني اإىل الي�سار االإ

املحافظة  الغربية بهدف  ال�سفة  دائم واالن�سحاب من  اإىل حل  التو�سل  قريبة، فيدعمون اجتاهات 

غلبية اليهودية، حتى اإن جزءاً منهم يطالب ب�سم بع�س مناطق 1948 مثل منطقة املثلث )ذات  على االأ

الكثافة ال�سكانية العربية العالية( اإىل ال�سفة الغربية و�سم كتل ا�ستيطانية كبرية من ال�سفة الغربية 

لـ“اإ�رصائيل”.

ح�ساء الفل�سطيني  اأما يف اجلانب الفل�سطيني فت�سري اأحدث التقديرات املنّقحة للجهاز املركزي لالإ

اإىل اأن عدد الفل�سطينيني يف فل�سطني التاريخية يف نهاية عام 2006 ي�ساوي حوايل خم�سة ماليني و90 

مليون ن�سمة و�سيت�ساوى العددان بحلول نهاية عام   5.3 األف ن�سمة، واأن عدد اليهود فيها حوايل 

.
21

2010 ليبلغ 5.7 مليون ن�سمة لكل منهما

وبحلول عام 2020 �سيبلغ عدد الفل�سطينيني يف فل�سطني التاريخية حوايل 7.6 مليون فل�سطيني 

فل�سطني  �سكان  من   %54 حوايل  �ست�سبح  الفل�سطينيني  ن�سبة  اأن  اأي  يهودي،  مليون   6.4 مقابل 

خرى(. التاريخية )هذا بافرتا�س ثبات العوامل االأ

اأ�سكال  “اإ�رصائيل” �سكالً من  اإن�ساء  الفل�سطيني منذ  وي�سكل ال�رصاع الدميوغرايف اليهودي - 

امل�ساجالت واملماطالت واجلدل بني اأطراف اإ�رصائيلية من اليمني والي�سار، والذي يبدو يف كثري من 

هداف الظاهرة  ح�سائية، ويخلط ما بني االأ نه يخلط ما بني ال�سيا�سة واملهنية االإ احلاالت عقيماً، الأ

احلقائق،  واأن�ساف  احلقائق  بني  ما  ويخلط  طرف،  لكل  املخفية  املبطنة  هداف  االأ بني  وما  املعلنة 

ويخلط ما بني اال�ستنتاجات العلمية املبنية على معطيات �سحيحة وما بني اال�ستنتاجات املبنية على 
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معطيات منقو�سة، اأو تلك التي ال اأ�سا�س لها من ال�سحة، حتى لكاأّن البع�س يتخيل اأحياناً اأن هناك 

طرفاً اإ�رصائيلياً يعمل للم�سلحة الفل�سطينية!!

يف الوقت نف�سه تتباين االجتاهات واالفرتا�سات وال�سيا�سات على اأر�س الواقع، ح�سب املرحلة 

ن ال�رصاع ي�سكل  والهدف املعلن والهدف املبطن يف كل مرحلة من مراحل ال�رصاع الفل�سطيني، الأ

�رصائيلي �سالحاً ذا حدين، كالهما ينبع من منطلقات الفكر ال�سهيوين،  لكل من الي�سار واليمني االإ

غلبية اليهودية على اأر�س فل�سطني من البحر اإىل النهر. واإقامة دولة “اإ�رصائيل” ذات االأ

الن�ساطات  2005 �سل�سلة من  ول من عام  االأ الن�سف  “اإ�رصائيل” خالل  ال�سياق �سادت يف  بهذا 

“باخلطر  ي�سمى  ما  حول  ال�ساخنة  واملناق�سات  واحلوارات  الدرا�سية  يام  واالأ واالجتماعات 

وقد  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينيني  بعدد  واملتعلق  اإ�رصائيل”،  يف  الدميوغرايف 

ثاين/  كانون  يف  ن�رصت  درا�سة  على  بنيت  املناق�سات  هذه  بكثافة.  فيها  عالم  االإ و�سائل  �ساركت 

فرد”  والن�سف  املليون  فجوة  وغزة:  الغربية  ال�سفة  يف  العرب  “ال�سكان  بعنوان:   2005 يناير 

Arab Population in the West Bank and Gaza: The Million and a Half Person Gap؛ 

 Bennett رصائيليني على راأ�سهم بينت ت�سيمرمان� مريكيني واالإ قام باإعدادها فريق من اخلرباء االأ

تبداأ  �سفحة،  مائة  من  اأكرث  يف  الدرا�سة  وتقع   ،Yoram Ettinger ايتنغر  ويورام   Zimmerman

الغربية وقطاع غزة ي�سكلون تهديداً دميوغرافياً  ال�سفة  العرب يف  باأن  القائلة  الفر�سية  اأن  بفكرة 

ن الرقم  لـ“اإ�رصائيل” هي فر�سية غري معقولة، وال بدَّ من اإعادة النظر فيها ب�سورة جوهرية. ذلك الأ

ح�ساء الفل�سطيني والبالغ 3.8  املتعلق بعدد ال�سكان املقدر لعام 2004 من ِقبَل اجلهاز املركزي لالإ

.
22

مليون ن�سمة ي�ساوي فعالً 2.4 مليون ن�سمة فقط اأي بنق�س مقداره 1.4 مليون ن�سمة 

اأنه وب�سكل عام فاإنها  اإال  ونحن هنا ل�سنا ب�سدد الرد على كل التفا�سيل املذكورة يف الدرا�سة، 

تفتقر اإىل املنهجية العلمية ال�سليمة، كما تفتقر اإىل عدم جلوئها اإىل امل�سادر املخت�سة، ولكنها تلجاأ اإىل 

اإح�سائية بحتة لتمرير مواقف �سيا�سية، جاءت  انتقائية، وُتقحم نف�سها يف ق�سايا مهنية  م�سادر 

يف حينها قبل عملية االن�سحاب اأحادي اجلانب من قطاع غزة، بهدف تعطيل عملية االن�سحاب، اأو 

قل عدم التفكري بعملية ان�سحاب مماثلة يف ال�سفة الغربية يف امل�ستقبل، يتم من خاللها تفكيك  على االأ

الفل�سطينيني ال ي�سكلون م�سكلة دميوغرافية  اأن  الغربية، وذلك من منطلق  ال�سفة  م�ستوطنات يف 

را�سي،  لـ“اإ�رصائيل”، وخا�سة اإذا مت عزلهم يف كانتونات �سغرية ت�سيطر “اإ�رصائيل” على معظم االأ

احلدود  ر�سم  اإعادة  اإمكانية  مع  املعزولة،  الكانتونات  بني  موا�سالت  خطوط  باإن�ساء  وت�سمح 

االفرتا�سية، بحيث تبقى “اإ�رصائيل” ذات اأغلبية يهودية.

فكار من اليمني تدعم يف اأوقات اأخرى فر�سية اأن   يف الوقت نف�سه فاإن اجلهات املرّوجة لهذه االأ

الفل�سطينيني يهددون دميوغرافياً الدولة اليهودية، وبالتايل لي�س هناك من خيارات �سوى التهجري 

بالقوة “الرتان�سفري”.

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ
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على  بالرد  �سبانه  لوؤي  ال�سيد  برئي�سه  ممثالً  الفل�سطيني  ح�ساء  لالإ املركزي  اجلهاز  قام  وقد 

اأقوال ال�سحف، وخا�سة مقال �ساحر ايالن Shahar Ilan املن�سور يف �سحيفة هاآرت�س، الذي اأثار 

جمموعة من الق�سايا احل�سا�سة حول املو�سوع، بحيث مل يرتك الرد جماالً لت�سديق هذه االفرتاءات 

.
23

حول فجوة املليون والن�سف

وحتى نلخ�س نتائج اجلدل الدائر بني فرقاء اإ�رصائيليني حول عدد الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية 

ونحن  حق  على  “الفل�سطينيون  عنوان  حتت  العربية  ال�سحف  ن�رصته  ما  اإىل  ن�سري  غزة،  وقطاع 

�رصائيلي،  ح�ساء االإ على خطاأ يف احل�سابات الدميوغرافية” من خالل الوثيقة التي اأعدها مكتب االإ

ح�سائيات  وقدمها للجنة رقابة الدولة التابعة للكني�ست بناء على طلبها، لتف�سري التعار�سات بني االإ

خري، اإ�سافًة اإىل مواجهة ادعاءات الوثيقة اجلديدة التي  �رصائيلية خالل العقد االأ الفل�سطينية وتلك االإ

مريكي برئا�سة بينت ت�سيمرمان ويورام ايتنغر، والتي تدعي اأن  �رصائيلي االأ اأعدها طاقم اخلرباء االإ

عدد الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة هو حوايل 2.4 مليون ن�سمة فقط يف �سنة 2004.

اأجراه  الذي  ح�ساء  االإ معطيات  اأن  اإىل  ب�رصاحة  �رصائيلي  االإ ح�ساء  االإ مكتب  وثيقة  وت�سري 

معقولة  خري  االأ العقد  يف  ال�سكاين  “النمو  ب�سدد  وتوقعاتهم  موثوقة   1997 عام  يف  الفل�سطينيون 

ومنطقية... واأن افرتا�سات الزيادة الطبيعية للمكتب الفل�سطيني معقولة ومالئمة... اأما افرتا�ساته 

زمة االقت�سادية”. وهذا  يجابي فتبدو مبالغاً فيها جداً يف فرتة االنتفا�سة واالأ ب�سدد ميزان الهجرة االإ

ما حدث بالفعل اإذ قام املكتب الفل�سطيني بت�سحيح تقديراته حول الهجرة وخف�س عدد ال�سكان من 

�رصائيلي قد اعتمد على معايري وتقديرات خاطئة،  ح�ساء االإ 3.8 اإىل 3.6 مليوناً، ... وكان مكتب االإ

ح�ساء الفل�سطيني  1967، ولذلك كان منقو�ساً، ... وعلى هذا فاإن االإ وعلى اإح�ساء قدمي منذ عام 

. واأ�ساف 
24

ذاتها كانت �سحيحة ح�ساء  االإ املتعارف عليها، وعملية  الدولية  املعايري  جرى ح�سب 

�ساحر ايالن يف تعليقه: 

مـريـكـي مــن جـهــة �ســـيــرجـيـو دي ال فـرغــوال �ســرائـيـلـي االأ الطـاقـم االإ اأع�سـاء  يـذهـب 

ح�ساء  االإ جلنة  واأع�ساء   ]Arnon Sofer[ �سوفري  اأرنون   ،]Sergio della Pergola[  

خريين من حدث اإىل حدث، من اجتماع اإىل اجتماع،  �سبوعني االأ املركزية من جهة ثانية يف االأ

من يوم نظري اإىل يوم نظري، اجلدل بينهم مقرتن بالكثري من التعابري الالذعة. دي الفرغوال 

يقول عن عمل الطاقم… “كاأنه عمل علمي. اإنهم ال يعرفون ماذا يكتبون اإنهم يكذبون بدون 

�رصائيلي  ح�ساء االإ خجل”. ويقول الربوفي�سور �سوفري “يبداأون باإعطاء ن�سائح ملكتب االإ

.
ف�سل يف العامل”25 اخلا�س بنا وكاأنها االأ

املو�سوع من ناحية فنية ومهنية اإح�سائية بحتة ال ي�ستحق التعليق كثرياً، حتى يتم اإثبات خطئه 

�سارة اإىل اأن هذه الفجوة  بوجود هذه الفجوة الكبرية واملقدرة باملليون والن�سف، لكن ال بد من االإ

ح�ساء الفل�سطيني باحت�ساب 325 األف  ح�سب راأي ُمعدِّي الدرا�سة ت�ستند يف جزء منها على قيام االإ

اإدراج  يتم  مل  حيث  �سليم  غري  وهذا   ،1997 ل�سنة  الفل�سطيني  التعداد  يف  باخلارج  مقيٍم  فل�سطيني 

�سقاطات  �سقاطات، اإ�سافًة اإىل �سمول االإ جمالية وال �سمن االإ اأي فرد منهم �سمن نتائج التعداد االإ
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را�سي التي احتلت عام 1967 رغم اأن “اإ�رصائيل”  الفل�سطينية للفل�سطينيني املقيمني يف القد�س يف االأ

را�سي املحتلة عام 1967، و“اإ�رصائيل” ال يجوز  ن القد�س �سمن االأ مر �سحيح الأ َتعدُّهم ، وهذا االأ

ح�ساء الفل�سطيني  يجابية فقد كان االإ اأما من ناحية افرتا�سات �سايف الهجرة االإ اإليها،  لها �سمهم 

قد اأعد اإ�سقاطات �سكانية بعد تنفيذ تعداد 1997، تفرت�س حزمة من االفرتا�سات من �سمنها عودة 

، وذلك �سمن اأجواء العملية ال�سلمية 
حوايل 45 األف فل�سطيني �سنوياً خالل ال�سنوات 262010-2001

على  امل�ستمر  �رصائيلي  االإ العدوان  اأن  اإال  حينه،  يف  بها  املبالغ  وغري  احلذرة  يجابية  االإ والتوقعات 

ق�سى، اأدى اإىل عدم حتقق هذه الفر�سية لهذه ال�سنوات، وهو  ال�سعب الفل�سطيني خالل انتفا�سة االأ

�سقاطات، لي�سبح عدد ال�سكان الفل�سطينيني يف ال�سفة  ح�ساء الفل�سطيني بتنقيح االإ ما اأدى لقيام االإ

الغربية وقطاع غزة، يف �سنة 2004 قيد النقا�س، هو 3.6 مليون ن�سمة بدالً من 3.8 مليون ن�سمة، ولي�س 

ال�سابقة  التوقعات  فاإن  نف�سه  الوقت  يف  ن�سمة.  مليون   2.4 هو  عددهم  اأن  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت  كما 

تكون متدنية جداً، اإذا �سادت بدائل اأخرى من اال�ستقرار ال�سيا�سي، وح�سل الالجئون الفل�سطينيون 

املتواجدون يف ال�ستات على حقِّهم يف العودة اإىل ديارهم.

ومنذ   “اإ�رصائيل”  فتئت  ما 

اأ�سكال   بكافة  تقوم  اإن�سائها 

للتاأثري  جراءات  واالإ ال�سغوط 

الدميوغرافية  احلالة  على 

خ�رص،  الفل�سطينية عرب اخلط االأ

حول  واخلالف  اجلدل  اإن  حتى 

واليهود  الفل�سطينيني  عدد 

التي  الفرتة  اإىل  تلقائياً  واخلالف  اجلدل  فيه  ينتقل  كان  �سابقاً،  اإليه  امل�سار  التاريخية  فل�سطني  يف 

اخلط  جانبي  على  الفل�سطينيني  ال�سكان  عدد  واإىل  فيها،  واليهود  الفل�سطينيني  ت�ساوي  ي�ستغرقها 

اأغلبية يهودية على جانبي هذا اخلط،  “اإ�رصائيل” التي ال حدود لها ذات  خ�رص، وكيف �ستبقي  االأ

واأن  خا�سًة  يوم،  “اإ�رصائيل” كل  يف  وال�سا�سة  اخلرباء  اأذهان  ويف  الواقع  على  ر�سمه  تعيد  والذي 

اإىل  اإ�سافًة  خ�رص،  االأ اخلط  داخل  اأو  “اإ�رصائيل”  �سمن  ُيعدُّون  اليهود  غري  من  فل�سطينيني  هناك 

را�سي املحتلة عام 1967 وُيعدُّون �سمن “اإ�رصائيل”.  م�ستوطنني يهود يقيمون يف االأ

والي�سار  اليمني  لدى  الدميوغرايف  ال�رصاع  باأهمية  فرتة  كل  يف  النظر  يعيد  املو�سوع  هذا 

�رصائيلي، واختالفهم يف اتباع و�سائل قدمية وحديثة لتهجري الفل�سطينيني من اأر�سهم، واإعادة  االإ

خ�رص للتاأثري على الو�سع الدميوغرايف، وبحجة تقدمي  ر�سم احلدود املفرت�سة على جانبي اخلط االأ

تنازالت موؤملة على حد زعمهم. 

�ســرائيلية جراءات االإ �ساد�سًا: ال�سغ�ط واالإ

              للتاأثري على احلالة الدمي�غرافية

خـ�سـر                الفل�سـطينية عرب اخلـط االأ

              وفـي الـ�سـفــة والـقـطـاع 

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ
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للفل�سطينيني  العي�س  �سبل  وت�سييق  واال�سطهاد  والتهجري  القتل  عمليات  اإىل  �سافة  وباالإ

“اإ�رصائيل” ب�سيا�سات  تقوم  واقت�سادياً  و�سيا�سياً  ع�سكرياً  وح�سارهم  اأر�سهم،  من  واقتالعهم 

را�سي  االأ م�سادرة  اإىل  توؤدي  خ�رص،  االأ اخلط  جانبي  على  يومية  عن�رصية  قمعية  واإجراءات 

الفل�سطينية، وعزل التجمعات وحتويلها اإىل كانتونات و�سجون، وحتويل حياة الفل�سطينيني اليومية 

اإىل جحيم، يجرب بع�سهم على الرحيل اإىل مناطق اأخرى بالداخل اأو اخلارج.

جراءات ترتافق مع طرح موا�سيع لها عالقة بتوزيع ال�سكان العرب على جانبي اخلط   هذه االإ

خ�رص، توؤثر على ن�سيجهم االجتماعي والثقايف واالقت�سادي، اأو احلديث عن العرب يف “اإ�رصائيل”  االأ

را�سي،  و�سمهم اأو ترحيلهم اإىل مناطق 1967، �سمن كانتونات معزولة، بحيث ُت�سادر معظم االأ

لت�سبح مدن ال�سفة الغربية وبع�س ما حولها �سجوناً غري كبرية، ُي�َسكِّل كل منها منطقة معزولة، 

حتى اإن توفر توا�سل بني الطرق �سيكون حتت م�سوؤولية “اإ�رصائيل”، و�ستكون هذه الطرق معر�سة 

حلواجز ت�سميها “حواجز اأمنيّة”، حَتدُّ من حركة ال�سكان، والهدف منها اإذاللهم والت�سييق على كل 

جبارهم على تركها، بحيث ي�سبح عدد كبري  اأعمالهم وطموحاتهم يف العي�س الكرمي يف اأر�سهم، الإ

را�سي، وغري تابعني ملا ي�سمى “بالدولة  من ال�سكان الفل�سطينيني مقيمني على اأقل م�ساحة من االأ

اليهودية”.

دمغة والكفاءات الفل�سطينية:  هجرة الفل�سطينيني اإىل اخلارج ونزيف الأ

�سنوات  خالل  القمعية  �رصائيلية  االإ جراءات  االإ نتيجة  �سلبية  تاأثريات  هناك  اأن  فيه  �سك  ال  مما 

الفل�سطيني  ال�سعب  على  احل�سار  فر�س   2006 خرية  االأ ال�سنة  يف  رافقها  ق�سى،  االأ انتفا�سة 

خوة، �سمن �سغوط دولية خارجية على خياره  واالختالفات ال�سيا�سية الفل�سطينية الداخلية بني االأ

�سقاء، بحيث يعَطى العدو ال�سهيوين ومن  الدميوقراطي، بهدف اإيجاد الفتنة الداخلية املفتعلة بني االأ

يحالفه بع�س الذرائع الوهمية للتغطية على ف�سلهم يف حل الق�سية الفل�سطينية، وف�سل �سيا�ساتهم 

االحتالل  يف  واال�ستمرار  الفل�سطيني،  ال�سعب  بحقوق  االعرتاف  يف  املماطلة  اإىل  اإ�سافًة  املنطقة.  يف 

ر�س من اأهلها “طوعاً” ح�سبما يخططون. را�سي وتفريغ االأ وم�سادرة االأ

ثار جلوء بع�س املواطنني ومن �سمنهم بع�س الكفاءات الفل�سطينية اإىل مغادرة البالد   من هذه االآ

قامة  قارب واالإ هل واالأ اأو لزيارة االأ اأو للتعلّم يف اخلارج،  اأو للبحث عن �سبل العي�س،  مان،  طلباً لالأ

�سباب.  عندهم لفرتات طويلة، وغريها من االأ

�سارة هنا اإىل اأن هذه الظاهرة هي ظاهرة طبيعية يف ظل اأي احتالل، فكيف  يف البداية ال بد من االإ

اإجراءات  من  ترك  وما  عقود،  �ستة  منذ  وُمقّدراته  واأر�سه  الفل�سطيني  ال�سعب  على  يجثم  مبحتل 

وو�سائل واأدوات وقوانني ظاملة، ظاهرة وباطنة اإال ومار�سها على اأعني العامل. 

ففي مقال حول خطر الهجرة والتفريغ يف فل�سطني، ت�سري نتائج اال�ستطالع الذي اأجرته جامعة 

حوال  االأ ال�سباب ب�سبب  الهجرة، غالبيتهم من  اإىل  الفل�سطينيني يتطلعون  30% من  اأن  اإىل  بريزيت 
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بل  �رصائيلي،  االإ االحتالل  ق�سوة  على  تقت�رص  مل  والتي  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  ال�سائدة 

الهدف  خدمة  يف  ي�سب  الذي  مر  االأ الفل�سطينية؛  ال�سيا�سية  القيادات  بني  ال�رصاعات  اإىل  و�سلت 

.
27

ر�س اال�سرتاتيجي ال�سهيوين املتمثل بتفريغ االأ

الكفاءات،  نزف  وتفاقم  والقطاع،  ال�سفة  يف  اخلطرية  الهجرة  ظاهرة  حول  اآخر  تقرير  ويف   

ن�رصت �سحيفة احلياة عن نية 44% من ال�سباب الفل�سطيني الهجرة، واأن هناك 50 األف طلب هجرة 

جنبية، واأنَّ ع�رصة اآالف �ساب فل�سطيني ح�سلوا على  فل�سطيني قدمت اإىل خمتلف القن�سليات االأ

مريكية وكندا وت�سيلي، وت�سم هذه  االأ املتحدة  الواليات  الدول، وخا�سة  تلك  اإىل  الدخول  تاأ�سرية 

احلاالت خمتلف املناطق الفل�سطينية وجميع الطوائف، ولكنها تتعاظم ن�سبياً بني امل�سيحيني اإىل حد 

ال�سحيفة  واأردفت  الع�سل،  اأبو  املطران رياح  ال�سحيفة نقالً عن  اأ�سارت  كبري وخطري، وذلك كما 

قولها اأنه “بات من املمكن اإح�ساء عدد العائالت )امل�سيحية( يف كل قرية فل�سطينية دون عناء”، كما 

ق�سى  وىل النتفا�سة االأ اأ�سارت ال�سحيفة نقالً عن م�سادر اأردنية اإىل اأنه خالل ال�سنوات اخلم�س االأ

 .
28

ردنية حوايل 300 األف فل�سطيني ومل يعودوا را�سي االأ دخل اإىل االأ

كما حذر م�سوؤولون فل�سطينيون من تنامي ظاهرة الهجرة يف �سفوف الفل�سطينيني، ال �سيما بني 

�سفوف اأ�سحاب الكفاءات العلمية والعملية، حمذرين من تداعيات ذلك على املجتمع الفل�سطيني، 

حيث اأ�سري اإىل اأن بع�س الكفاءات املتميزة يف القطاع احلكومي جلاأت اإىل البحث خارج فل�سطني عن 

واالقت�سادي،  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  اإحداث  �رصورة  على  امل�سادر  هذه  تاأكيد  مع  رزق،  م�سدر 

.
29

�سا�سية للتخفيف من حدة هذه الهجرة املعاك�سة ورحيل الكفاءات ليكون اخلطوة االأ

الوقت نف�سه ال ميكن غ�س الطرف عنها بهدف  رقام يف هذا املجال ال ميكن ح�رصها، يف  اإن االأ

التوعية بها وللحد من اآثارها امل�ستقبلية ال�سلبية على ال�رصاع الدميوغرايف يف املنطقة، وال بّد للقادة 

جراءات الكفيلة مبنع هذه الظاهرة اأو احلد من  مر من القيام باتخاذ كل االإ الفل�سطينيني واملعنيني باالأ

اآثارها. يف املقابل ال بد من �رصورة عدم ت�سخيمها، وخا�سًة اأن قيا�س حجم هذه الظاهرة واأ�سبابها 

ب�سورة علمية ومن م�سادر ر�سمية غري متوفر، واأن ما ذكر �سابقاً هو للداللة على وجود الظاهرة 

ولي�س لقيا�سها. يف الوقت نف�سه ال بّد من التنويه اإىل اأن االعتماد على الفرق بني املغادرين والقادمني 

اأ�سبابها،  ما تكون موؤقتة، تزول بزوال  الزمن ال ميثل هجرة حقيقية دائمة، بل غالباً  يف فرتة من 

اأخرى يحتفظون  للخارج ويتجن�سون بجن�سيات  الذين يغادرون  الفل�سطينيني  اأن  اأي�ساً  العلم  مع 

باإقامتهم يف ال�سفة والقطاع، حتى ولو اأقاموا يف اخلارج لفرتات طويلة، وذلك من اأجل عودتهم اأو 

عودة اأبنائهم واأحفادهم. 

  

املتعلقة  الدولية  القرارات  كل  رغم 

وتعوي�سهم  الالجئني  عودة  بحق 

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ

�سابعًا: فل�سطيني� اخلارج وحق الع�دة



2006التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

288

، اإال اأن مواطناً فل�سطينياً واحداً 
30

مم املتحدة منذ قرار التق�سيم رقم 194 ل�سنة 1947، ال�سادر عن االأ

مل يعد بناًء على هذه القرارات، بل اإن “اإ�رصائيل” تابعت بو�سائل خمتلفة و�سع باقي الفل�سطينيني 

جبارهم على الهجرة. يف الوقت نف�سه واجه ال�سعب الفل�سطيني كل التحديات  حتت ظروف �سعبة الإ

ليبقى ثابتاً على اأر�سه، غري متنازٍل عن حقوقه يف تقرير م�سريه وحقه يف العودة.

راء ال�سيا�سية لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان، نفذه مركز الزيتونة للدرا�سات  ففي ا�ستطالع االآ

الفل�سطينيني يف لبنان متاأكدون من  82% من  اأن حوايل  اأظهرت نتائجه   ،2006 واال�ست�سارات عام 

عودتهم اإىل فل�سطني ب�سكل اأو باآخر، واأن 13% ال يعتقدون اأن عودتهم ممكنة، والباقي ال يعرفون، 

واأن اأكرث من 98% منهم ال يجدون يف التعوي�س والتوطني يف لبنان حالً لق�سيتهم، واأن حوايل %80 

يقبلون   %5 وحوايل  منها،  اأخرجوا  التي  �سلية  االأ وقراهم  بلداتهم  اإىل  العودة  اإال  يقبلون  ال  منهم 

خارجه.  اأو  لبنان  يف  بت�سوية  يقبلون  املتبقني  وغالبية   ،1967 عام  املحتلة  را�سي  االأ اإىل  بالعودة 

ال�سغوط  رغم  بـ“اإ�رصائيل”  االعرتاف  عدم  من  حما�س  موقف  منهم   %83 يوؤيد  نف�سه  الوقت  يف 

.
31

املختلفة

من فل�سطينيي الـ 48 ينا�رصون حق  واأفاد ا�ستطالع اآخر ملركز مدى الكرمل يف حيفا، باأن %80 

الالجئني يف العودة اإىل اأوطانهم اأو تلقي التعوي�سات، واأن 42% من امل�ستجوبني يرون �رصورة اجلمع 

بني العودة والتعوي�س ب�سكل م�سرتك، فيما يدعو 29% منهم اإىل تخيري الالجئني الفل�سطينيني بني 

87% من الفل�سطينيني نادوا ب�رصورة املطالبة  العودة وبني التعوي�س. وك�سف اال�ستطالع اإىل اأن 

.
32ً

مبمار�سة حق العودة، وباأن جتعل القيادات املحلية من حق العودة مو�سوعاً �سيا�سياً مهما

وت�سّمن البيان اخلتامي ملوؤمتر فل�سطينيي اأوروبا الرابع، والذي عقد يف مدينة ماملو ال�سويدية 

يف اأيار/ مايو 2006، العديد من القرارات البناءة واملفيدة مل�ستقبل ال�سعب الفل�سطيني، والتي على 

راأ�سها اأن الفل�سطينيني وحدة واحدة اأينما وجدوا، و�رصورة ح�سولهم على حق العودة، والتحذير 

اأينما  الفل�سطينيني  “متكني  و�رصورة  عليه،  امل�ساومة  اأو  جتاوزه  اأو  احلق  بهذا  امل�سا�س  مغبة  من 

روا منها ق�رصاً، مع التعوي�س اإىل جانب ذلك عن كافة  كانوا من العودة اإىل اأر�سهم وديارهم التي ُهجِّ

�رصار املعنوية واملادية التي حلقت بهم وباأجيالهم جراء ذلك التهجري وطوال �سنوات  اخل�سائر واالأ

.
اللجوء وال�ستات” 33

كما اأن مو�سوع عودة الالجئني قد �سهد عام 2006 حوارات ومناق�سات حملية واإقليمية ودولية، 

نابعة من ا�ستمرار معاناة الفل�سطينيني يف ال�ستات، وخا�سة ما جرى ويجري من اعتداءات �سارخة 

من ِقبَل قوات االحتالل يف قطاع غزة وال�سفة الغربية، ومن �َسّن قوانني واإجراءات عن�رصية على 

ناحية  من  وخا�سًة   ،1948 عام  املحتلة  الفل�سطينية  را�سي  االأ يف  املقيمني  الفل�سطينيني  املواطنني 

املتعلقة  جراءات  واالإ فل�سطني،  جنوب  النقب  يف  الفل�سطينيني  البدو  وترحيل  را�سي  االأ م�سادرة 

ال�سم والتو�سع، و�َسّن قوانني  بناء جدار  املتوقعة من  القد�س، والنتائج  الفل�سطينيني من  برتحيل 
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قامة يف “اإ�رصائيل” فيما اإذا كان اأحدهما فل�سطيني  متنع الزوج اأو الزوجة “الفل�سطينيني فقط” من االإ

�رص، ويوؤثر �سلباً على ن�سيج احلياة االجتماعي الذي كان  من ال�سفة اأو غزة، مما يت�سبب يف تفكيك االأ

خ�رص. �سائداً يف الفرتة ال�سابقة على جانبي اخلط االأ

العراق، ومعاناتهم  للفل�سطينيني يف  ملا يحدث من عمليات قتل وت�رصيد وتهديد  �سافة  باالإ هذا 

القا�سية وامل�ستمرة للمقيمني يف  ردنية وال�سورية، وما يجري يف لبنان من املعاناة  على احلدود االأ

ب�سبب  املدقع  والفقر  البطالة  ومن  �سوئها،  اأو  اخلدمات  توفر  عدم  من  بال�سكان  املكتظة  املخيمات 

االجتماعية  70 مهنة، وعدم ح�سولهم على حقوقهم  اأكرث من  العمل يف  التي متنعهم من  القوانني 

اإجراءات �سحب وثيقة �سفر  ونروا، وما قامت به احلكومة من وقف  واملدنية كما ت�سري تقارير االأ

�سابقاً،  �سحبت  للذين  واإعادتها  اأجنبي،  �سفر  جواز  يحمل  كان  حال  يف  لبنان  يف  املقيم  الالجئ 

واالعرتاف بجواز ال�سفر الفل�سطيني ال�سادر عن ال�سلطة الفل�سطينية، واجلدل بني اللبنانيني حول 

اأو اأجنبية جماورة حلني عودتهم اإىل اأوطانهم، اأو  توطني الفل�سطينيني اأو ترحيلهم اإىل دول عربية 

مريكية  حتى تهجريهم اإىل دول اأجنبية مثل كندا وا�سرتاليا، وعالقة ذلك باملخططات ال�سهيونية االأ

.
34

للقفز على حق عودة الالجئني، على حد قول م�سدر من اجلامعة العربية

ويف مقال ن�رصته القد�س العربي عن هاآرت�س بعنوان م�سكلة “اإ�رصائيل” لي�ست االحتالل ولكن 

الالجئني، ملردخاي كيدار Mordechai Kedar يقول يف اآخره: 

اال�ستنتاج هو اأن التو�سل لل�سالم مع جريان اإ�رصائيل العرب ال يرتبط ب�سيطرتنا على 

املنطقة، واإمنا باملوافقة على عودة الجئي 1948 مع اأحفادهم اإىل بيوتهم يف داخل اإ�رصائيل، 

باإخالء اجلوالن  اأن نقوم  بعد  نف�سها ككيان �سهيوين.  للق�ساء على  بذلك  اإ�رصائيل  ودفع 

كامالً، وحتى بعد اأن نن�سحب من كل اأرا�سي يهودا وال�سامرة، �سنكت�سف اأن جوهر امل�سكلة 

بني اإ�رصائيل وجريانها مل يحّل )عودة الالجئني(، واأنها �ستبقى بعد ذلك بوؤرة لل�رصاع يف 

وان  امل�ستقبل كذلك. احلقيقة - مهما كانت مرة - اأف�سل من الوهم اللذيذ والواهن. لقد اآن االأ

.
35

نف�سنا فقط �سغاء الأ لفهم جرياننا واأن نتوقف عن االإ

ر�س  اخلال�سة مما ذكر، اأنه ال يوجد حل للم�ساكل ال�سابقة التي يعانيها الالجئون يف �ستى بقاع االأ

�سوى عودتهم اإىل ديارهم.

وال�رصاعات وامل�ساكل  خا�س،  ب�سكل  و�سط  االأ ال�رصق  منطقة  مل�ساكل  املتفح�س  اإن 

الدولية ب�سكل عام، خالل الن�سف الثاين من القرن املا�سي، يجد اأن معظمها ينبع من 

اإن�ساء الكيان ال�سهيوين عام 1948، وعدم قيام املجتمع الدويل بو�سع وتنفيذ حلول عادلة ت�سمن 

ح�سول ال�سعب الفل�سطيني على حقوقه امل�رصوعة، مبا فيها حقه الكامل بالعودة، وا�ستعادة اأر�سه 

اأن  اأي�ساً  الوا�سح  ومن  م�ساومة.  وال  مماطلة  دون  عليها  الكاملة  و�سيادته  وُمقّدراته،  ومقد�ساته 

ماله وتطلعاته  من وال�سالم املن�سود، دون حتقيق ال�سعب الفل�سطيني الآ املنطقة باأكملها لن ترى االأ

املتعلقة باحلرية الكاملة واال�ستقالل على الرتاب الفل�سطيني.

خامتة

�سرات ال�سكانية الفل�سطينية امل�ؤ
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اأ�سكاله،  اأهم  اأحد  الفل�سطيني  اليهودي -  الدميوغرايف  ال�رصاع  ال�رصاع لي�سبح  واأمام ت�سعب 

ومن توقع ت�ساوي عدد الفل�سطينيني وعدد اليهود يف فل�سطني التاريخية يف نهاية عام 2010، فلي�س 

الي�سار  اأق�سى  اإىل  اليمني  اأق�سى  ال�سيا�سات فيها من  “اإ�رصائيل” ورا�سمي  و  الدويل  املجتمع  اأمام 

الفل�سطينية  الدولة  اإقامة  ت�سمن  عادلة،  ب�سورة  الفل�سطينية  الق�سية  بحل  اجلدي  التفكري  �سوى 

جميع  وعودة  الفل�سطينية،  واملقدرات  واملقد�سات  ن�سان  واالإ ر�س  االأ على  ال�سيادة  كاملة  امل�ستقلة 

روا منها.  الالجئني اإىل ديارهم وديار اآبائهم واأجدادهم التي ُهجِّ
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الوضع االقتصادي يف الضفة الغربية وقطاع غزة 

�رصائيلي لل�سفة الغربية وقطاع غزة يف عام 1967، عملت �سلطات  منذ بدء االحتالل االإ

�رصائيلي وب�سكل مربمج وخمطط على اإحلاق االقت�ساد الفل�سطيني يف  االحتالل االإ

وخا�سعاً  تابعاً  االقت�ساد  هذا  اأ�سبح  بحيث  �رصائيلي،  االإ باالقت�ساد  تاماً  اإحلاقاً  املنطقتني  هاتني 

�رصائيلي بكل  �سا�سي يف خدمة االقت�ساد االإ و�سعيفاً وغري قادر على املناف�سة،  ويرتكز ن�ساطه االأ

تفا�سيله.

البنية  يف  هيكلية  واختالالت  ت�سوهات  اإيجاد  اإىل  االحتالل  وممار�سات  �سيا�سات  اأدت  وقد 

من  كبرياً  عدداً  �رصائيلي  االإ االحتالل  �سلطات  اأ�سدرت  حيث  الفل�سطينية،  للمناطق  االقت�سادية 

واملوارد  ر�س  االأ من  قدر  اأكرب  على  اال�ستيالء  اإىل  هدفت  التي  الع�سكرية  والتعليمات  وامر  االأ

عليها  اال�ستحواذ  بهدف  واالجتماعية  االقت�سادية  ن�سطة  االأ وتوجيه  الفل�سطينية،  االقت�سادية 

ك�سوق  املحتلة  املناطق  على  بقاء  واالإ �رصائيلية،  االإ وال�سيا�سة  االقت�ساد  ت�رصف  حتت  وو�سعها 

�رصائيليني. حممي ل�سالح املنتجني االإ

جراءات العديدة التي تعر�س لها خالل  كما عانى االقت�ساد الفل�سطيني كثرياً من ال�سيا�سات واالإ

فقد  �رصائيلية؛  االإ ال�سوق  على  الفل�سطينية  ال�سوق  بانفتاح  يتعلق  فيما  الطويلة،  االحتالل  �سنوات 

نتاج يف االقت�ساد الفل�سطيني. كان لهذه ال�سيا�سات تاأثريها ال�سلبي على م�ستويات اال�ستثمار واالإ

�رصائيلي يف حتقيق اأهدافها، وذلك رغم حدوث بع�س  وت�سري النتائج اإىل جناح �سلطات االحتالل االإ

االرتفاع يف م�ستويات املعي�سة للمواطنني الفل�سطينيني، والذي جنم يف جزء منه عن ارتباط االقت�ساد 

�رصائيلي، ولي�س عن منو حقيقي يف القطاعات االقت�سادية الفل�سطينية. الفل�سطيني باالقت�ساد االإ

اتفاقية  اإثر  على   1994 عام  باري�س(  )بروتوكول  االقت�سادي  الربوتوكول  على  التوقيع  وجاء 

اإعالن املبادئ )اتفاقية اأو�سلو( عام 1993، ليحدد وينظم طبيعة العالقات االقت�سادية بني االقت�ساد 

خرى.  االأ والدول  العربية  الدول  اقت�سادات  مع  ما  حٍد  واإىل  �رصائيلي،  االإ واالقت�ساد  الفل�سطيني 

العالقات  تركيبة  الواقع  يف  يغري  مل  االقت�سادي  الربوتوكول  اأن  اأثبتت  التجربة  فاإن  احلقيقة،  ويف 

االقت�سادية التي فر�سها االحتالل اإال من ناحية ال�سكل، فقد ا�ستمرت “اإ�رصائيل” يف �سيطرتها على 

املعابر من ناحية دخول وخروج الواردات وال�سادرات من الب�سائع واملواد اخلام، كما اأن الرتتيبات 

�رصائيلية من التحكم باملوارد املالية  نَت ال�سلطات االإ املالية الناجمة عن اتفاق باري�س االقت�سادي مكَّ

اإىل عملية  �سافة  باالإ اإيراداتها ب�سكل مبا�رص. هذا  الفل�سطينية، وخا�سًة احلق يف حت�سيل  لل�سلطة 

�سيا�سية  �سغط  كورقة  املعابر  ا�ستخدمت  فقد  وانتقامي،  مزاجي  ب�سكل  املختلفة  املعابر  اإقفال 

واقت�سادية، مما اأدى اإىل اإحداث اأ�رصار كبرية باالقت�ساد الفل�سطيني نتيجًة لذلك. 

مقدمة

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة
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بـ“اإ�رصائيل”، ح�سب بروتوكول  الفل�سطينية على عالقتها  لل�سلطة  الو�سع االقت�سادي  يعتمد 

باري�س االقت�سادي، خ�سو�ساً فيما يتعلق باأموال ال�رصائب التي حُت�سلها “اإ�رصائيل” ثم تعيدها 

اإىل ال�سلطة الفل�سطينية، وت�سكل حوايل 60% من اإجمايل ال�رصائب التي جتمعها ال�سلطة الفل�سطينية، 

ال�سلطة بالدول املانحة العربية والغربية، والتي مولت العديد من امل�ساريع  كما يعتمد على عالقة 

�سافة اإىل دورها يف متويل املوازنة العامة لل�سلطة. والبنية التحتية، باالإ

وقد �سهد االقت�ساد الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة يف عام 2006، ويف اأعقاب االنتخابات 

الت�رصيعية التي اأعطت حلركة حما�س اأغلبية �سكلت مبوجبها احلكومة الفل�سطينية، ح�ساراً �سامالً 

كرث ق�سوة منذ االحتالل  �سد واالأ االأ خرى، وهو  االأ العامل  “اإ�رصائيل” ودول  ِقبَل  غري م�سبوق من 

الداخل  يف  الفل�سطيني  لل�سعب  جماعي  كعقاب  احل�سار  ا�ستخدم  فقد   ،1967 عام  يف  �رصائيلي  االإ

وكانت له نتائج كارثية على االقت�ساد الفل�سطيني، حيث خ�رص هذا االقت�ساد حوايل ُخم�س الناجت 

القومي وارتفعت  الفرد من الدخل  2005، وبناء عليه تراجع ن�سيب  جمايل املتحقق عام  املحلي االإ

ن�سبة البطالة والفقر وتعمقت حالة الركود االقت�سادي التي كان يعاين منها �سابقاً.

االنتخابات  قبل  �سعبة  بظروف  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطيني  االقت�ساد  مرَّ  لقد 

خرية وت�سكيل حركة حما�س حلكومتها يف العام 2006، حيث تعمقت وزادت �سعوبتها  الت�رصيعية االأ

احل�سار  �سيا�سة  اتباع  “اإ�رصائيل” على  عملت  فقد   ،2000 العام  يف  ق�سى  االأ انتفا�سة  اندالع  منذ 

املطول وف�سل املناطق عن بع�سها البع�س، والتدمري املربمج للموؤ�س�سات واملن�ساآت االقت�سادية، 

ومنع العمال الفل�سطينيني من العمل يف داخل “اإ�رصائيل”، كما ماطلت يف دفع امل�ستحقات الفل�سطينية 

العائدة من ال�رصائب والر�سوم، وا�ستمرت يف بناء جدار ال�سم والعزل، مما اأدى اإىل اإغالق م�ساحات 

يف  حريتهم  وتقييد  املواطنني  تنقل  اأمام  دائمة  عقبات  وو�سع  الغربية  ال�سفة  اأرا�سي  من  وا�سعة 

تكبدها  التي  املبا�رصة،  وغري  املبا�رصة  اخل�سائر  االقت�ساديني  بع�س  وُيقدِّر  اأرا�سيهم.  ا�ستغالل 

ق�سى بحوايل 15 مليار دوالر. االقت�ساد الفل�سطيني منذ اندالع انتفا�سة االأ

االقت�ساد  ه�سا�سة  مدى  الفل�سطينية  را�سي  االأ تعي�سها  التي  االقت�سادية  زمة  االأ وتعك�س 

وخا�سًة  اخلارجية،  امل�ساعدات  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  واعتماده  للخارج  انك�سافه  وعمق  الفل�سطيني 

الداخل  الفل�سطيني يف  التي تهم املواطن  الفل�سطينية وغريها من امل�ساريع  ال�سلطة  يف متويل موازنة 

وتعمل على رفع م�ستوى معي�سته.

�سارة هنا اإىل �سعوبة احل�سول على بيانات دقيقة، ميكن االعتماد عليها، عن املوؤ�رصات  وجتدر االإ

را�سي الفل�سطينية، وعدم انتظام عمل  االقت�سادية لعام 2006، ب�سبب تعقيدات الو�سع الداخلي يف االأ

موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية، بحيث ي�سعب اإنتاج بيانات دقيقة عما يدور يف الداخل الفل�سطيني يف 

ولية ال�سادرة ت�سري اإىل تراجع يف معظم هذه املوؤ�رصات. هذا التوقيت. ومع ذلك، فاإن البيانات االأ
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عن  ال�سادرة  القومية  للح�سابات  ولية  االأ التقديرات  ت�سري 

اإىل   ،2006 للعام  الفل�سطيني  ح�ساء  لالإ املركزي  اجلهاز 

�سعار الثابتة خالل الربع الرابع من العام 2006،  جمايل باالأ ا�ستمرار الرتاجع يف قيمة الناجت املحلي االإ

فقد بلغت ن�سبة الرتاجع ما مقداره 11.6% عن الربع الذي �سبقه، وكان الربع الثالث من العام نف�سه 

2006. كما �سّجل الربع الرابع من العام  عن الربع الثاين من العام   %6.9 قد �سّجل تراجعاً بن�سبة 

ولية اإىل تراجع  2006 تراجعاً عن مثيله من العام 2005 بلغت ن�سبته 21.2%. وت�سري التقديرات االأ

جمايل من 4,442.7 مليون دوالر يف العام 2005 اإىل 4,150.6 مليون دوالر يف العام  الناجت املحلي االإ

2006، اأي مبا ن�سبته 6.6% تقريباً.

واإمدادات  التحويلية  وال�سناعة  كالتعدين،  االقت�سادية  ن�سطة  االأ معظم  يف  تراجع  حدث  وقد 

والتخزين  النقل  ون�ساط  والتجزئة،  اجلملة  جتارة  ون�ساط  ن�ساءات،  االإ ون�ساط  واملاء،  الكهرباء 

يجارية، واأن�سطة اخلدمة املجتمعية واالجتماعية وال�سخ�سية،  ن�سطة العقارية واالإ واالت�ساالت، واالأ

دارة  االإ ون�ساط  االجتماعي،  والعمل  ال�سحة  ون�ساط  التعليم،  ون�ساط  والفنادق،  املطاعم  ون�ساط 

العامة والدفاع.

ولية املتوفرة عن اأداء القطاعات  طبقاً للتقديرات االأ

جمايل خالل  االقت�سادية املكونة للناجت املحلي االإ

2006 باملقارنة مع الربع الثالث من العام نف�سه والربع املقابل له من العام  الربع الرابع من العام 

وانخفا�س  ارتفاع  بني  االقت�سادية  القطاعات  لكافة  احلقيقية  امل�سافة  القيمة  تذبذبت  فقد   ،2005

وبن�سب متفاوتة.

�سماك: 1. الزراعة و�سيد الأ

�سماك  ولية املتوفرة اإىل اأن اإجمايل القيمة امل�سافة لن�ساط الزراعة و�سيد االأ ت�سري التقديرات االأ

قد �سّجل منواً مهماً خالل الربع الرابع من العام 2006 بن�سبة و�سلت اإىل 14.8% عن الربع الثالث 

اإ�رصاب  اأن  مليون دوالر؛ حيث يبدو   92.9 اإىل  80.9 مليون دوالر  من العام نف�سه، فقد ارتفع من 

نتاج  اإىل توجه بع�سهم للعمل املوؤقت يف الزراعة، فقد كان االإ اأدى  العاملني يف القطاع احلكومي قد 

الزراعي وخا�سًة حم�سول الزيتون جيداً. و�سّجل اإجمايل القيمة امل�سافة لهذا القطاع خالل الربع 

الرابع من العام 2006 منواً ن�سبته 20.6% باملقارنة مع الربع املقابل له من العام 2005، حيث ارتفع 

ال�سنوية  القيمة  اإىل ارتفاع  ولية  التقديرات االأ 92.9 مليون دوالر. وت�سري  اإىل  77 مليون دوالر  من 

مليون   312.6 كانت  اأن  بعد  دوالر  مليون   334 اإىل   2006 العام  يف  �سماك  االأ و�سيد  الزراعة  لقطاع 

8% من اإجمايل الناجت  6.8%. ومثّلت م�ساهمة هذا القطاع  2005، اأي بارتفاع قدره  دوالر يف العام 

املحلي.

اأواًل: احل�سابات الق�مية

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة

ثانيًا: القطاعات االقت�سادية
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جمايل يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة ح�سب الن�ساط القت�سادي  جدول 9/1: الناجت املحلي الإ

�سا�ض 1997 (باملليون دولر) �سعار الثابتة: �سنة الأ رباع اخلا�سة بعام 2006 بالأ لالأ

الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين ول الربع الأ القيم ال�سنوية الن�ساط القت�سادي

92.9 80.9 89.1 71.1 334 الزراعة و�سيد ال�سمك

133 144.2 134.6 119.3 531.1
 التعدين، ال�سناعة التحويلية

واملياه والكهرباء

4.5 4.9 4.6 4 18   - التعدين وا�ستغالل املحاجر         

111.2 120.5 112.5 99.8 444    - ال�سناعة التحويلية          

17.3 18.8 17.5 15.5 69.1  - اإمدادات املياه والكهرباء        

24.6 24.7 27.2 27.5 104 ن�ساءات الإ

93.7 102.8 93.9 92.3 382.7 جتارة اجلملة والتجزئة

114 115.8 114.5 121.7 466 النقل والتخزين والت�سالت

46.8 46.8 46.2 46.9 186.7 الو�ساطة املالية

209.7 254.2 296.4 291.5 1,051.8 اخلدمات

112.3 120.3 107.8 107.4 447.8 يجارية         ن�سطة العقارية واالإ - االأ

        والتجارية

10.4 10.8 11 11.1 43.3  - اأن�سطة اخلدمة املجتمعية                

     واالجتماعية  وال�سخ�سية    

11.7 14.6 23.5 17.2 67  - املطاعم والفنادق        

46.9 69.4 96.7 98.2 311.2 - التعليم        

28.4 39.1 57.4 57.6 182.5  - ال�سحة والعمل االجتماعي        

130 184.1 202.4 220.9 737.4 دارة العامة والدفاع الإ

2.1 2.1 2.2 2.2 8.6 اخلدمات املنزلية

-35.3 -34.7 -34 -34.4 -138.4  ناق�س: خدمات الو�ساطة املالية

املقا�سة ب�سورة غري مبا�رصة

39.8 39.8 44.8 59.2 183.6 زائد: الر�سوم اجلمركية

57 66.8 85.9 93.4 303.1  زائد: �سايف �رصيبة القيمة امل�سافة

على الواردات

908.3 1,027.5 1,103.2 1,111.6 4,150.6 جمايل والربعي الناجت املحلي الإ

ح�ساء الفل�سطيني.  امل�سدر: اجلهاز املركزي لالإ
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2. التعدين، وال�سناعة التحويلية واملياه والكهرباء:

ن�سطة التعدين وال�سناعة التحويلية واإمدادات املياه والكهرباء يف  �سهد اإجمايل القيمة امل�سافة الأ

ال�سفة الغربية وقطاع غزة، خالل الربع الرابع من العام 2006 باملقارنة مع الربع الثالث من العام 

اإىل  لت�سل  144 مليون دوالر  القطاع من  7.8%، فقد تراجعت قيمة هذا  ن�سبته  نف�سه، تراجعاً مبا 

الربع املقابل له  2006 عن  العام  الرابع من  الربع  القطاع يف  اإجمايل  133 مليون دوالر. كما تراجع 

يف العام 2005 تراجعاً طفيفاً ن�سبته اأقل من 1%، فقد تراجع من 134 مليون دوالر اإىل 133 مليون 

ولية فقد تراجعت القيمة ال�سنوية لهذا القطاع من 564.8 مليون دوالر  دوالر. وح�سب التقديرات االأ

يف العام 2005 اإىل 531.1 مليون دوالر يف العام 2006، اأي بن�سبة 6% تقريباً. هذا ومثّلت م�ساهمة 

ن�سطة املكونة لهذا القطاع،  �سارة اإىل االأ هذا القطاع يف اإجمايل الناجت املحلي ما ن�سبته 12.8%. وباالإ

كرب لقطاع ال�سناعات التحويلية الذي �سكل ما ن�سبته 83.6% من اإجمايل ن�ساط  فقد كان احلجم االأ

التعدين وال�سناعة التحويلية واملياه والكهرباء، ومبا قيمته 444 مليون دوالر من اإجمايل القطاع، 

69 مليون  القطاع وبقيمة قدرها  اإجمايل  13% من  املياه والكهرباء ما ن�سبته  اإمدادات  ومثّل قطاع 

 18 قدرها  وقيمة  القطاع  اإجمايل  من   %3.4 ت�ساوي  م�ساركة  بن�سبة  التعدين  قطاع  تبعه  دوالر، 

مليون دوالر.

ن�ساءات: 3. الإ

ن�ساءات تراجعاً طفيفاً بن�سبة 0.4% خالل الربع الرابع من  �سهد اإجمايل القيمة امل�سافة لقطاع االإ

العام 2006 باملقارنة مع الربع الثالث من العام نف�سه، حيث تراجعت القيمة من 24.7 مليون دوالر 

اإىل 24.6 مليون دوالر، يف حني حقق هذا القطاع تراجعاً ن�سبته 14.3% باملقارنة مع الربع املقابل له 

من العام 2005، حيث تراجعت القيمة من 28.7 مليون دوالر اإىل 24.6 مليون دوالر، كما تراجعت 

اأي   ،2006 العام  104 ماليني دوالر يف  اإىل   2005 العام  119.4 مليون دوالر يف  ال�سنوية من  القيمة 

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة

الناجت احمللي اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي سنة 2006 )باملليون دوالر(
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بن�سبة 12.9% تقريباً. هذا ومثّلت م�ساهمة هذا القطاع يف اإجمايل الناجت املحلي ما ن�سبته %2.5.

4. جتارة اجلملة والتجزئة:

�سّجل اإجمايل القيمة امل�سافة لن�ساط جتارة اجلملة والتجزئة تراجعاً خالل الربع الرابع من العام 

2006 مبا ن�سبته 8.9% باملقارنة مع الربع الثالث من العام نف�سه، حيث تراجعت القيمة من 102.8 

مليون دوالر اإىل 93.7 مليون دوالر، كما �سهد هذا القطاع تراجعاً طفيفاً يف الربع الرابع من العام 

94.1 مليون دوالر  0.4%، حيث تراجع من  2005، ومبا ن�سبته  2006 عن الفرتة نف�سها من العام 

2.4%، حيث  القطاع بن�سبة  ال�سنوية لهذا  القيمة  مليون دوالر. وب�سكل عام فقد ازدادت   93.7 اإىل 

ارتفعت من 373.9 مليون دوالر يف العام 2005 اإىل 382.7 مليون دوالر يف العام 2006، ومب�ساهمة 

ن�سبتها 9.2% من اإجمايل الناجت املحلي.

5. النقل والتخزين والت�سالت:

الرابع  الربع  النقل والتخزين واالت�ساالت تراجعاً خالل  ن�سطة  القيمة امل�سافة الأ اإجمايل  �سهد 

من العام 2006 مبا ن�سبته 1.6% باملقارنة مع الربع الثالث من العام ذاته، حيث تراجعت القيمة من 

116 مليون دوالر اإىل 114 مليون دوالر، كما �سهد هذا القطاع منواً طفيفاً يف قيمة م�ساهمته بالناجت 

 466 اإىل   2005 العام  461 مليون دوالر يف  القيمة من  1%، حيث منت هذه  ن�سبته  جمايل  االإ املحلي 

مليون دوالر يف العام 2006. ومثّلت م�ساهمة هذا القطاع يف اإجمايل الناجت املحلي ما ن�سبته %11.2.

6. الو�ساطة املالية: 

 2006 ن�سطة الو�ساطة املالية ثباتاً خالل الربع الرابع من العام  �سّجل اجمايل القيمة امل�سافة الأ

46.8 مليون دوالر، يف حني متَّ  اإىل  الثالث من العام نف�سه، حيث و�سلت القيمة  باملقارنة مع الربع 

جمالية لهذا  ت�سجيل تراجع ن�سبته 8.4% باملقارنة مع الربع املقابل له من العام 2005. اأما القيمة االإ

القطاع فقد تراجعت تراجعاً طفيفاً بن�سبة 0.4% تقريباً خالل العام 2006 باملقارنة مع العام 2005، 

4.5% من  187.4 مليون دوالر، ومب�ساهمة ن�سبتها  186.7 مليون دوالر بعد اأن كانت  حيث بلغت 

اإجمايل الناجت املحلي.

  7. اخلدمات:

ن�سطة اخلدمات املختلفة تراجعاً خالل الربع الرابع من العام 2006  �سهد اإجمايل القيمة امل�سافة الأ

باملقارنة مع الربع الثالث من العام نف�سه بلغت ن�سبته 18%، حيث تراجعت قيمته من 254 مليون 

دوالر اإىل 210 ماليني دوالر، كما تراجعت قيمة هذا القطاع يف الربع الرابع من العام 2006 باملقارنة 

287 مليون دوالر اإىل  27%، حيث تراجعت القيمة من  2005 مبا ن�سبته  مع الربع الرابع من العام 

210 ماليني دوالر. اأما القيمة ال�سنوية لهذا القطاع فقد تراجعت من 1,100 مليون دوالر يف نهاية 

العام 2005 اإىل 1,052 يف العام 2006 اأي مبا ن�سبته 4.5%. ومثّل قطاع اخلدمات ما ن�سبته %25.3 
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من اإجمايل الناجت املحلي لعام 2006.

يجارية والتجارية  ن�سطة العقارية واالإ ن�سطة املكونة لهذا القطاع، فقد كان لالأ �سارة اإىل االأ وباالإ

كرب، حيث �ساهمت مبا ن�سبته 42.6% من قطاع اخلدمات يف العام 2006، وبقيمة اإجمالية  الن�سيب االأ

قدرها 448 مليون دوالر مثّلت 10.8% من اإجمايل الناجت املحلي للعام نف�سه. كما تراجعت قيمة هذا 

القطاع خالل الربع الرابع من العام 2006 عن الربع الثالث من العام نف�سه مبا ن�سبته 6.7%، حيث 

لهذا  ال�سنوية  القيمة  اأما  112 مليون دوالر.  اإىل حوايل  120 مليون دوالر  القيمة من  تراجعت هذه 

القطاع فقد حققت منواً طفيفاً بن�سبة 0.2%، حيث ارتفعت من 446.8 مليون دوالر يف العام 2005 

اإىل 447.8 مليون دوالر يف العام 2006. 

همية الن�سبية لقطاع اخلدمات، حيث �ساهم مبا ن�سبته  واحتل ن�ساط التعليم املركز الثاين يف االأ

29.6% من قطاع اخلدمات، وبقيمة اإجمالية قدرها حوايل 311 مليون دوالر يف العام 2006، مثّلت ما 

جمايل للعام نف�سه. وقد تراجعت قيمة هذا الن�ساط يف الربع الرابع  ن�سبته 7.5% من الناجت املحلي االإ

 ،%32 ن�سبته  بلغت  كبرياً  تراجعاً  نف�سه  العام  من  الثالث  الربع  يف  عليه  كانت  عما   2006 العام  من 

وبقيمة قدرها 22.5 مليون دوالر. ومبقارنة قيمة هذا الن�ساط يف الربع الرابع من العام 2006 مع 

الربع املقابل له من العام 2005 جند اأن هناك تراجعاً كبرياً بلغت ن�سبته 48.6%، حيث تراجعت من 

91 مليون دوالر اإىل 47 مليون دوالر. كما اأن القيمة ال�سنوية لهذا الن�ساط تراجعت من 342 مليون 

دوالر يف العام 2005 اإىل 311 مليون دوالر يف العام 2006، اأي مبا ن�سبته %9.

اخلدمات،  لقطاع  الن�سبية  همية  االأ يف  الثالث  املركز  االجتماعي  والعمل  ال�سحة  ن�ساط  واحتل 

حيث بلغ اإجمايل قيمته ال�سنوية حوايل 182 مليون دوالر يف العام 2006، مثّلت ما ن�سبته 17% من 

 .2006 لعام  املحلي  الناجت  اإجمايل  4.4% من  ن�سبته  ما  لقطاع اخلدمات، كما مثّلت  ال�سنوية  القيمة 

2006 عما كانت عليه يف الربع الثالث من  وقد تراجعت قيمة هذا الن�ساط يف الربع الرابع من العام 

العام نف�سه مبا ن�سبته 27.4%، اإذ تراجعت قيمته من 39.1 مليون دوالر اإىل 28.4 مليون دوالر. كما 

تراجعت قيمة هذا الن�ساط يف الربع الرابع من العام 2006 باملقارنة مع الربع نف�سه من العام 2005 

مبا ن�سبته 51.9%، حيث تراجعت من 59.1 مليون دوالر اإىل 28.4 مليون دوالر. ومبقارنة القيمة 

مبا  تراجعت  اأنها  جند   2005 العام  نهاية  يف  قيمته  مع   2006 العام  نهاية  يف  الن�ساط  لهذا  ال�سنوية 

ن�سبته 8.6%، حيث تراجعت من 199.6 مليون دوالر اإىل 182.5 مليون دوالر.  

همية الن�سبية لقطاع اخلدمات، حيث بلغ اإجمايل  واحتل قطاع املطاعم والفنادق املركز الرابع يف االأ

ال�سنوية  القيمة  6.4% من  2006، مثّلت ما ن�سبته  العام  67 مليون دوالر يف  ال�سنوية حوايل  قيمته 

�سهد  وقد   .2006 العام  يف  جمايل  االإ املحلي  الناجت  من   %1.6 ن�سبته  ما  مثّلت  كما  اخلدمات،  لقطاع 

هذا الن�ساط تراجعاً يف قيمته يف الربع الرابع من العام 2006 عن الربع الثالث من العام نف�سه، حيث 

تراجعت قيمته من 14.6 مليون دوالر اإىل 11.7 مليون دوالر اأي مبا ن�سبته 20%. كما تراجعت قيمة 

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة
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هذا الن�ساط يف الربع الرابع من العام 2006 باملقارنة مع الربع املقابل له من العام 2005، ومبا ن�سبته 

34.6%، حيث تراجعت قيمته من 17.9 مليون دوالر اإىل 11.7 مليون دوالر. اأما القيمة ال�سنوية لهذا 

الن�ساط فقد تراجعت مبا ن�سبته 1.5%، اأي من 68 مليون دوالر يف العام 2005 اإىل 67 مليون دوالر 

يف العام 2006.

خري يف قطاع اخلدمات هو اأن�سطة اخلدمة املجتمعية واالجتماعية وال�سخ�سية، التي  الن�ساط االأ

بلغت قيمتها ال�سنوية حوايل 43 مليون دوالر يف العام 2006، مثّلت ما ن�سبته 4% تقريباً من قطاع 

هذه  قيمة  كانت  وقد  نف�سه.  للعام  جمايل  االإ املحلي  الناجت  من   %1 ن�سبته  ما  مثّلت  كما  اخلدمات، 

العام نف�سه،   الثالث من  الربع  لقيمتها يف  2006 م�ساوية تقريباً  العام  الرابع من  الربع  ن�سطة يف  االأ

ن�سطة يف العام 2006 كانت  حيث كانت هذه القيمة حوايل ع�رصة ماليني دوالر. كما اأن قيمة هذه االأ

م�ساوية تقريباً لقيمتها يف العام 2005.

دارة العامة والدفاع: 8. الإ

دارة العامة والدفاع تراجعاً خالل الربع الرابع من العام  �سّجل اإجمايل القيمة امل�سافة لن�ساط االإ

2006 باملقارنة مع الربع الثالث من العام نف�سه ن�سبته 29.4%، فقد تراجع من 184 مليون دوالر اإىل 

130 مليون دوالر. كما تراجعت قيمة هذا الن�ساط يف الربع الرابع من العام 2006 باملقارنة مع الربع 

130 مليون  اإىل  231.2 مليون دوالر  43.8%، حيث تراجعت من  2005 مبا ن�سبته  العام  نف�سه من 

ما  مثّلت  دوالر،  مليون   737 حوايل   2006 العام  يف  القطاع  لهذا  ال�سنوية  القيمة  بلغت  وقد  دوالر. 

جمايل يف العام 2006. و�سهد هذا القطاع تراجعاً يف قيمته ال�سنوية  ن�سبته 17.8% من الناجت املحلي االإ

يف العام 2006 عما كان عليه الو�سع يف العام 2005 بلغت ن�سبته 7.5%، حيث تراجع من 796 مليون 

ن�سطة  الأ ن�سبي  تعطل  الرتاجع  هذا  رافق  وقد   .2006 العام  نهاية  يف  دوالر  مليون   737 اإىل  دوالر 

خ�س يف ال�سفة الغربية.  احلكومة وباالأ

الفرد من  التغري يف ن�سيب  اإىل   9/2 ي�سري جدول 

وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  جمايل  االإ املحلي  الناجت 

�سعار  باالأ  2006-2004 عوام  االأ خالل  غزة 

�سا�س هي 1997. وح�سب  الثابتة، وكانت �سنة االأ

جمايل خالل عام 2006 تراجع  ولية لعام 2006 فاإن ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإ التقديرات االأ

عما كان عليه يف العام 2005 مبا ن�سبته 9.7%، حيث تراجع من حوايل 1,264 دوالراً اإىل 1,141 دوالراً 

تقريباً. 

ثالثًا: ن�سيب الفرد من الناجت 

جـمــالـــي             املـحـلـــي االإ
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عوام رباع اخلا�سة بالأ جمايل خالل الأ جدول 9/2: ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الإ

�سا�ض 1997 (بالدولر)  �سعار الثابتة: �سنة الأ  2004-2006  بالأ

200420052006

ول 300.7301.4308.4الربع االأ

298.4309.4304.8الربع الثاين

331.8329.6281.5الربع الثالث

315.3323.8246.7الربع الرابع

1,246.21,264.21,141.4التقدير ال�سنوي

ح�ساء الفل�سطيني.                امل�سدر: اجلهاز املركزي لالإ

را�سي  االأ �سهدتها  التي  املتالحقة  ال�سيا�سية  التطورات  اأدت 

كافة  على  جذرية  حتوالت  اإىل   2006 العام  خالل  الفل�سطينية 

را�سي الفل�سطينية بوجود ال�سلطة الفل�سطينية  بنود املوازنة العامة، حيث مل ي�سبق اأن �سهدت االأ

ح�ساراً اقت�سادياً ومالياً كالذي عا�سته خالل عام 2006. فقد ت�سبب احل�سار يف الو�سول اإىل اأزمة 

را�سي الفل�سطينية واأثرت  فراد واملوؤ�س�سات يف االأ مالية خانقة، عك�ست نف�سها على حياة وعمل االأ

مبا�رصة على املالية العامة لل�سلطة. وميكن مالحظة ذلك عند حتليل العنا�رص املكونة ملوازنة ال�سلطة 

من اإيرادات ونفقات ومتويل داخلي وخارجي.  

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة

الربع
ال�سنة

رابعًا: املالية العامة

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي خالل األرباع اخلاصة باألعوام 2004-2006 )بالدوالر(
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  جدول 9/3: التطورات املالية لل�سلطة الفل�سطينية خالل �سنتي 2006-2005                   

(باملليون دولر)

فعلي 2006 2005
البيان

ول الربع الثاين  املوازنة فعلي الربع الأ

63.85 167.43 1,290.65 1,026.1 يرادات  اإجمايل الإ

63.85 98.75 476.36 384.06 يرادات املحلية                الإ

41.66 73.59 230.55 202.7 يرادات ال�رصيبية - االإ

22.19 25.16  245.81 181.36 يرادات غري ال�رصيبية - االإ

0 68.68 814.29 642.04  اإيردات املقا�سة      

-5.39 0 -82.07 0    رديات �رسيبية (-)       

58.46 167.43 1,208.58 1,026.1 يرادات �سايف الإ

404.04 431.05 1,924.7 2,153.08 قرا�ض اإجمايل النفقات و�سايف الإ

374 370.25 1,649.84 2,027 اإجمايل النفقات      

288.77 277.1 1,000.96 907.79 جور          الرواتب والأ

168.25 163.41 626.05 547.97       - مدنيون             

120.52 113.69 374.91 359.82  - ع�سكريون

83.76 92.38 614.2 859.29 نفقات جارية وراأ�سمالية اأخرى  

1.47 0.77 34.68 259.92 نفقات تطويرية         

30.04 60.8 274.86 126.08 قرا�ض       �سايف الإ

-345.59 -263.63 -716.12 -1,126.97 الر�سيد

102.27 157.76 348.53 1,162 التمويل اخلارجي

-243.32 -105.87 -367.59 35.03 الر�سيد بعد التمويل اخلارجي

امل�سدر: وزارة املالية/ ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
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يرادات والنفقات خالل �سنة 2006، تقديرات اأولية جدول 9/4: خال�سة الإ

(باملليون دولر)

357.83 يرادات اإجمايل الإ

289.15 يرادات املحلية        الإ

205.26 يرادات ال�رصيبية               - االإ

83.89 يرادات غري ال�رصيبية              -  االإ

68.68 اإيرادات  املقا�سة      

-6.23   رديات �رسيبية (-)       

351.6 يرادات �سايف الإ

1,728.04 قرا�ض اإجمايل النفقات و�سايف الإ

1,573.62 اإجمايل النفقات      

1,181 جور          الرواتب والأ

678.19  -  مدنيون             

502.81  - ع�سكريون             

384.14 نفقات جارية وراأ�سمالية اأخرى         

8.48 نفقات تطويرية         

154.42 قرا�ض       �سايف الإ

-1,376.44 الر�سيد

721.71 التمويل اخلارجي

588.74 م�سادر متويل اأخرى

0 حتويل مقا�سة من املتاأخرات ال�سابقة      

-100.3 متويل من البنوك التجارية      

184.24 �سندوق اال�ستثمار الفل�سطيني      

11.05 تاأمينات نقدية/ �سندوق اال�ستثمار الفل�سطيني      

493.75 �سايف التغري يف املتاأخرات      

                امل�سدر: وزارة املالية/ ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة
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يرادات العامة:  1. الإ

2006 ا�ستمرار الرتاجع يف  داء املايل للعام  ولية املن�سورة حول االأ البيانات االأ يت�سح من خالل 

ول  يرادات العامة التي مت توريدها حل�ساب وزارة املالية، حيث بداأ هذا الرتاجع يف الربع االأ حجم االإ

يرادات العامة  من العام 2006، وازدادت حدته يف الربع الثاين من العام نف�سه. فقد تراجع �سايف االإ

اأي   2006 العام  الثاين من  الربع  58.5 مليون دوالر يف  اإىل  ول  الربع االأ 167.4 مليون دوالر يف  من 

بن�سبة تراجع قدرها 65.1%، وباملقارنة مع الربع الثاين من العام 2005 فاإن ن�سبة الرتاجع تكون 

يرادات  يرادات، جند باأن �سايف االإ قد و�سلت اإىل حوايل 75%. اأما باملقارنة مع اأرقام العام 2005 لالإ

2006 اأي بن�سبة تراجع قدرها  351.6 مليون دوالر يف العام  اإىل  1,208.6 مليون دوالر  تراجع من 

يرادات العامة، جند اأن ال�سبب الرئي�سي لهذا الرتاجع يعود  70.9%. وبتحليل امل�سادر الرئي�سية لالإ

�رصائيلية عن حتويل اإيرادات املقا�سة ال�سهرية اإىل وزارة املالية الفل�سطينية،  اإىل توقف ال�سلطات االإ

فقد تراجعت اإيرادات املقا�سة من 814.3 مليون دوالر يف العام 2005 اإىل 68.7 مليون دوالر يف العام 

مليون   230.6 من  تراجعت  فقد  ال�رصيبية  يرادات  االإ اأما   .%91.6 قدرها  تراجع  بن�سبة  اأي   ،2006

تراجعت  كما  تقريباً.   %11 ن�سبته  مبا  اأي  دوالر  مليون   205.3 اإىل  لت�سل   2005 العام  يف  دوالر 

العام  يف  دوالر  مليون   83.9 اإىل   2005 العام  يف  دوالر  مليون   245.8 من  ال�رصيبية  غري  يرادات  االإ

2006 اأي بن�سبة تراجع قدرها %65.9. 

2. النفقات العامة: 

فقد   ،2005 العام  يف  الو�سع  عليه  كان  عما   2006 عام  خالل  تراجعها  العامة  النفقات  وا�سلت 

1,574 مليون  اإىل   2005 العام  1,650 مليون دوالر يف  يرادات من  النفقات تبعاً لرتاجع االإ تراجعت 

 %75 جور ما ن�سبته  الرواتب واالأ 4.6%. وقد مثّلت  2006، وبن�سبة تراجع قدرها  العام  دوالر يف 

دوالر(  )باملليون   2006 اإليرادات خالل سنة  خالصة 
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من اإجمايل النفقات )1,181 مليون دوالر(، وهذا ي�سري اإىل اأن ال�سلطة هي املوظف الرئي�سي للقوى 

النفقات اجلارية  اأن  ال�سلطة. كما  العامة يف ميزانية  النفقات  اإىل عدم مرونة بند  العاملة، كما ي�سري 

خرى انخف�س حجمها من 614 مليون دوالر يف العام 2005 اإىل 384 مليون دوالر  والراأ�سمالية االأ

يف العام 2006 اأي بن�سبة تراجع قدرها 37%. اأما بند النفقات التطويرية فقد تراجع من حوايل 35 

مليون دوالر يف العام 2005 اإىل حوايل 8.5 مليون دوالر يف العام 2006 اأي بن�سبة تراجع 76% تقريباً، 

موال املوجهة اإىل  وي�سري االنخفا�س يف قيمة هذا البند من املوازنة اإىل عدم االهتمام اأو عدم كفاية االأ

قرا�س من 275 مليون دوالر يف العام 2005 اإىل  م�ساريع وخطط التطوير. وقد تراجع بند �سايف االإ

154 مليون دوالر يف العام 2006 اأي مبا ن�سبته 44% تقريباً.

وبذلك فاإن ميزانية عام 2006 تظهر عجزاً قبل التمويل قدره 1,376 مليون دوالر يف مقابل عجز 

مبا  العامة  النفقات  حجم  تراجع  من  الرغم  على  وذلك   .2005 العام  يف  دوالر  مليون   716 مقداره 

يرادات بن�سبة اأكرب بكثري من تراجع النفقات. ن�سبته 4.6%، ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل تراجع االإ

3. عوائد ال�سلطة: 

نحو   2006 �سنة  “اإ�رصائيل”  جتمعها  والتي  للفل�سطينيني  امل�ستحقة  ال�رصائب  عائدات  بلغت 

733 مليون دوالر، مل ت�سلِّم منها لل�سلطة �سوى 68 مليوناً قبل ت�سكيل حكومة حما�س؛ كما تراجع 

يرادات العامة لل�سلطة  الن�ساط االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وبالتايل فقد تراجعت االإ

الفل�سطينية بن�سبة 72.3% لت�سل اإىل حوايل 357.8 مليون دوالر يف العام 2006 بعد اأن كانت 1,290.7 

مليون دوالر يف العام 2005.

اأي�ساً  ال�سلطة املحتجزة لديها، توقفت  اأموال  “اإ�رصائيل” عن دفع  الذي توقفت فيه  الوقت  ويف 

اإىل التوقف  اأوقع احلكومة الفل�سطينية يف ع�رص مايل خانق ا�سطرها  م�ساعدات الدول املانحة، مما 

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة

خالصة النفقات وصافي اإلقراض خالل سنة 2006 )باملليون دوالر( 
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عن دفع رواتب موظفي القطاع العام وعن تقدمي اخلدمات العامة للمواطنني.

ول من العام 2006 مل ت�ستلم احلكومة الفل�سطينية اإال القليل من امل�ساعدات،  وخالل الن�سف االأ

ي�سال امل�ساعدات اإىل ال�سعب الفل�سطيني،  اأما يف الن�سف الثاين من العام فقد انتهجت �سيا�سة بديلة الإ

وروبي باإي�سال امل�ساعدات ب�سكل مبا�رص ودون املرور بقنوات احلكومة  متثّلت يف قيام االحتاد االأ

بنك  طريق  عن  نفذت  التي  املوؤقتة  الدولية  لية  باالآ ي�سمى  ما  اأ�س�ست  ذلك  ولتحقيق  الفل�سطينية، 

وروبي بتحويل ما مقداره 140 مليون دوالر لتمويل اخلدمات ال�سحية  HSBC، حيث قام االحتاد االأ

�سافة اإىل دفع  وت�سديد جزء من ديون ال�سلطة لـ“اإ�رصائيل” الناجتة عن م�سرتياتها من البرتول، باالإ

جزء من رواتب موظفي القطاع العام.

جدول 9/5: م�ساعدات الدول املانحة خالل �سنتي 2006-2005

20052006الدول

1,189,151,934718,767,116املجموع (بالدولر)

36%14%الدول العربية

وروبي 33%46%الحتاد الأ

12%20%اأمريكا ال�سمالية

ق�سى 9%7%بلدان ال�رسق الأ

خرى 9%13%البلدان الأ

                       امل�سدر: مت ح�ساب هذه الن�سب با�ستعمال اأرقام وزارة التخطيط الفل�سطينية.

وجدول 9/5 يظهر م�ساعدات الدول املانحة لل�سلطة الفل�سطينية خالل العامني 2005 و2006.  

العام  يف  انخف�س  امل�ساعدات  اإجمايل  اأن  جند  املذكورين،  العامني  بني  امل�ساعدات  حجم  ومبقارنة 

مليون دوالر  2006 عما كان عليه احلــال يف العام 2005 مبا ن�سبته 40% تقريباً، من حوايل 1,189 

اإىل 718 مليون دوالر تقريباً. كما يظهر من اجلدول اأن ن�سبة م�ساهمات الدول املانحة قد اختلفت 

يف  امل�ساعدات  اإجمايل  من   %14 من  العربية  الدول  م�ساهمات  ارتفعت  فقد  املذكورين،  العامني  بني 

وروبي  2006، ويف املقابل انخف�ست م�ساهمات االحتاد االأ 36% يف العام  2005 اإىل ما ن�سبته  العام 

من 46% من اإجمايل امل�ساعدات يف العام 2005 اإىل ما ن�سبته 33% يف العام 2006. ويف ال�سياق نف�سه 

2005 اإىل ما ن�سبته  20% من اإجمايل امل�ساعدات يف العام  مريكية من  انخف�ست ن�سبة امل�ساعدات االأ

لل�سلطة  امل�ساعدات  امل�ساركة يف تقدمي  للبلدان  الن�سبية  همية  االأ باأن  2006. ويالحظ  العام  12% يف 

وروبي اإىل الدول العربية خالل عام 2006. كما اأن ن�سبة مهمة من  الفل�سطينية انتقلت من االحتاد االأ

هذه امل�ساعدات اجتهت اإىل قنوات غري حكومية.

احلذر،  من  بالكثري  توؤخذ  اأن  يجب  اخلارجي  بالدعم  املتعلقة  ح�سائيات  االإ فاإن  عام،  وب�سكل 
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اإىل اأن احل�سار الذي  مر من الت�سارب بني امل�سادر املختلفة. ويرجع ذلك اأ�سا�ساً  حيث ال يخلو االأ

اإيجاد  ا�ستلزم  الفل�سطيني وحكومة حما�س  ال�سعب  “اإ�رصائيل” واأمريكا وحلفائهما على  فر�سته 

ي�سال الدعم، بحيث ال ت�سل معظم املبالغ اإىل وزارة املالية الفل�سطينية. وجتد الكثري  اآليات بديلة الإ

من هذه املبالغ طريقها اإىل وكاالت وموؤ�س�سات غري حكومية، وهو ما يجعل من ال�سعب التاأكد من 

حجمها، كما يفتح اأبواب الف�ساد املايل.

امل�ساعدات  املانحة يت�سمن  الدول  اأعاله باعتباره م�ساعدات  اإليه  امل�سار  1,189 مليوناً  اإن مبلغ 

التي قدمت مبا�رصة لدعم ميزانية ال�سلطة �سنة 2005 وهي تقدر بنحو 350 مليون دوالر، اأما املبلغ 

اأن املبلغ  املتبقي في�سمل امل�ساعدات غري املبا�رصة التي قدمت لدعم امل�ساريع والبنية التحتية. غري 

ه لدعم ميزانية ال�سلطة.  امل�سار اإليه للدعم �سنة 2006 والذي ُيقدر بنحو 718 مليون دوالر، قد ُوجِّ

مم املتحدة عن اأن مبلغ الدعم الذي ح�سلت عليه ال�سلطة قد  وهو ما ُيف�رص حديث البنك الدويل واالأ

2006، مع مالحظة اأن �سندوق النقد الدويل يقدر املبلغ الذي ح�سلت عليه ال�سلطة  ت�ساعف �سنة 

بنحو 747 مليون دوالر. ووفق اأرقام ال�سندوق فقد ح�سلت احلكومة الفل�سطينية على 234 مليوناً، 

منها 181 مليوناً جاءت من البالد العربية، وو�سل اإىل مكتب الرئي�س عبا�س 294 مليوناً، منها 275 

لية الدولية املوؤقتة 172 مليوناً، كما و�سل 49 مليوناً  مليوناً من البالد العربية، وو�سل عن طريق االآ

وروبية. غاثة االنتقالية الطارئة التي تديرها املفو�سية االأ عن طريق االإ

وقد ُي�سهم يف تو�سيح ال�سورة حول املبالغ التي ُقدِّمت، من دون اأن متر من بوابة احلكومة اأو 

لكرتوين للخارجية الربيطانية( تذكر اأن  وروبية )انظر مثالً املوقع االإ رئا�سة ال�سلطة، اأن امل�سادر االأ

815 مليون دوالر(  680 مليون يورو )نحو  وروبي قدم دعماً لل�سعب الفل�سطيني يبلغ  االحتاد االأ

العربية  ال�سعوب  اإيران ومن  اأن هناك مبالغ كبرية مت احل�سول عليها من  2006. كما  �سنة  خالل 

�سالمية، ومن خالل موؤ�س�سات العمل اخلريي، حيث كان يتم من خاللها دعم �سمود ال�سعب  واالإ

)وزير  فيا�س  �سالم  يعطي  اأن  امل�ستغرب  من  فلي�س  ولذلك  املختلفة.  امل�ساريع  واإقامة  الفل�سطيني 

املالية يف حكومة الوحدة الوطنية( تقديراً حلجم امل�ساعدات اخلارجية ل�سنة 2006 ي�سل اإىل 1,350 

موال الفل�سطينيني التي  مليوناً. وقد عّو�ست هذه امل�ساعدات، اإىل حٍد ما، عدم ت�سديد “اإ�رصائيل” الأ

جتمعها من ال�رصائب، وقلّلت من حالة االنهيار الكارثية التي كانت مرتقبة ب�سبب احل�سار. وعلى 

ن�سانية، ومل تكن تاأخذ طريقها اإىل ميزانية  هذا فاإن الكثري من امل�ساعدات كانت ُت�رصف يف اجلوانب االإ

وروبية كانت م�ساعدات اإن�سانية  ال�سلطة اأو م�ساريعها. وهذا يف�رص كيف اأن 16% من امل�ساعدات االأ

�سنة 2005، بينما بلغت الن�سبة 56% �سنة 2006. وُيفهم يف �سوء ذلك اأي�ساً اأن اإنفاق احلكومة على 

امل�ساريع قد انخف�س �سنة 2006 من 330 مليوناً اإىل 180 مليوناً فقط.
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4. مديونية ال�سلطة: 

بلغت الديون على ال�سلطة حتى نهاية العام 2006 حوايل 1,772 مليون دوالر، منها 1,061 مليون 

دوالر ديون خارجية، و66 مليون دوالر فوائد واأق�ساط البنوك، و550 مليون دوالر ح�سابات مك�سوفة 

للبنوك، و95 مليون دوالر نفقات اأخرى، وما �سدد من الديون كان حوايل 150 مليون دوالر.

اإ�سافياً  البنوك غري قابلة لال�ستدامة، وت�سكل خدمة هذه الديون عبئاً  اأن ديون  ومن املعروف 

يرادات التي كان  على خزينة ال�سلطة. ونتيجة لذلك، فقد عمدت بع�س البنوك اإىل احتجاز جزء من االإ

يتم اإيداعها لديها لتخفي�س هذه املديونية، مما فاقم من اأزمة ال�سيولة.

مليون   500 قرابة  الفل�سطينية  ال�سلطة  يف  للعاملني  ال�سداد  امل�ستحقة  الرواتب  قيمة  بلغت  كما 

دوالر حتى نهاية العام 2006. وبلغت م�ستحقات هيئة التاأمني واملعا�سات حوايل 311 مليون دوالر 

يعود معظمها اإىل الفرتات ال�سابقة، حيث مل يكن يتم ت�سديدها بانتظام. 

جدول 9/6: تطور الدين العام خالل الفرتة 2003-2006 (باملليون دولر)

200320042005البيان
ر�سدة يف نهاية الربع  الأ

ول من 2006 الأ

ر�سدة يف نهاية الربع  الأ

الثاين من 2006

1220367569603547. �سايف الدين الداخلي

21,3321,3391,2491,2701,277. الدين اخلارجي

3. اإجمايل الدين العام       

(1+2)                  
1,5521,7061,8181,8731,824

امل�سدر: وزارة املالية/ ال�سلطة الوطنية الفل�سطنية.

تطور الدين العام خالل الفترة 2003-2006 )باملليون دوالر(
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الظروف  من  الرغم  على 

املايل  واحل�سار  ال�سعبة 

على  املفرو�س  واالقت�سادي 

را�سي الفل�سطينية يف ال�سفة  االأ

الغربية وقطاع غزة، فاإن و�سع اجلهاز امل�رصيف هناك يتميز بكونه �سليم وم�ستقر. فقد حافظت 

5,570 مليون دوالر يف نهاية  موجودات امل�سارف على قيمتها ومل ترتاجع عنها، فقد بلغت نحو 

اأيلول/ �سبتمرب 2006. وُيعد بقاء املوجودات على امل�ستوى نف�سه دون اأي انخفا�س موؤ�رصاً اإيجابياً 

و�ساع الراهنة. يف ظل االأ

وقد بلغ اإجمايل الودائع لدى البنوك العاملة ما جمموعه 4,560 مليون دوالر،  منها 394 مليون 

مليون دوالر. وبقي  دوالر ودائع ما بني البنوك. كما بلغ اإجمايل الت�سهيالت املقدمة حوايل 1,890 

بلغ  2005، حيث  2006 كما هو يف عام  الفل�سطينية خالل عام  را�سي  االأ العاملة يف  امل�سارف  عدد 

عددها 21 م�رصفاً لها 146 فرعاً.

جدول 9/7: تطور عدد امل�سارف العاملة وفروعها يف فل�سطني

خالل الفرتة 2006-2004

عدد الفروععدد البنوك العاملةال�سنة

200422135

200521141

200621146

                                              امل�سدر: �سلطة النقد الفل�سطينية، بيانات غري من�سورة.

العاملة  البنوك  على  �رصاف  لالإ  1995 العام  يف  عملها  بداأت  قد  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  وكانت 

لعدم وجود عملة  ونظراً  الفل�سطينية.  لل�سلطة  النقدية  ال�سيا�سة  دارة  الفل�سطينية والإ را�سي  االأ يف 

ال�سيكل  ردين،  االأ الدينار  مريكي،  االأ )الدوالر  اأخرى  لدول  عمالت  ثالث  وا�ستخدام  فل�سطينية 

فقد  الفل�سطينية،  را�سي  باالأ خا�سة  نقدية  �سيا�سة  واإدارة  �رصائيلي( وعدم قدرتها على و�سع  االإ

على  والرقابة  �رصاف  االإ يف  عملها  انح�رص  فقد  وبالتايل  النقد؛  �سلطة  مهام  من  اجلزء  هذا  تعطل 

البنوك العاملة هناك، ومل تتمكن من عمل اأي اإجراء فيما يتعلق بو�سع اأو باإدارة ال�سيا�سة النقدية. 

وقد حاولت �سلطة النقد الفل�سطينية، ويف حدود قدراتها، العمل على تعزيز �سالمة ومنعة اجلهاز 

امل�رصيف، واتخذت التدابري الكفيلة باالرتقاء بكفاءة وفعالية اأداء هذا اجلهاز وفقاً للمعايري الرقابية 

واملحا�سبية الدولية.   

را�سي الفل�سطينية يف عام 2006 ماأزقاً اقت�سادياً واأمنياً ب�سبب  وقد واجهت البنوك العاملة يف االأ

ظروف احل�سار، والتهديد امل�ستمر بفر�س عقوبات اأمريكية ودولية على البنوك التي تتعامل مع 

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة
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احلكومة الفل�سطينية ب�سورة مبا�رصة اأو غري مبا�رصة، مما اأجربها على االن�سياع لهذه التهديدات 

وعدم التعامل مع احلكومة اأو قبول حواالت واردة لها من اخلارج.

را�سي الفل�سطينية خالل الفرتة  جدول 9/8: الودائع والت�سهيالت يف البنوك العاملة يف الأ

2001-2006 (باملليون دولر)

200120022003200420052006ال�سنة

3,3983,4303,6243,9574,3314,166الودائع

1,2209501,0651,4201,7121,890الت�سهيالت

امل�سدر: �سلطة النقد الفل�سطينية.

را�سي الفل�سطينية.   وي�سري جدول 9/8 اإىل تطور الودائع والت�سهيالت يف اجلهاز امل�رصيف يف االأ

ويبني اجلدول الزيادة يف حجم الودائع لدى اجلهاز امل�رصيف من 3,398 مليون دوالر يف العام 2001 

اإىل 4,166 مليون دوالر يف العام 2006، اأي بن�سبة زيادة قدرها 22.6%، وذلك على الرغم من الظروف 

را�سي الفل�سطينية خالل تلك الفرتة. ال�سعبة التي عا�ستها االأ

 1,890 حوايل   2006 العام  منت�سف  يف  منها  القائم  الر�سيد  بلغ  فقد  امل�رصفية  الت�سهيالت  اأما 

مليون دوالر بزيادة عن ر�سيدها يف العام 2005 ن�سبتها 10% تقريباً، ويف حالة مقارنة الر�سيد مع 

مثيله يف عام 2001 فاإن ن�سبة الزيادة تكون حوايل %55.

وبتوزيع الت�سهيالت امل�رصفية املمنوحة ح�سب اجلهة املقرت�سة، يت�سح اأن القطاع العام ح�سل 

ما  اخلا�س  للقطاع  املمنوحة  الت�سهيالت  �سكلت  حني  يف  الت�سهيالت،  اإجمايل  من   %27 حوايل  على 

ن�سبته 72% من اإجمايل الت�سهيالت.

وبتق�سيم الت�سهيالت امل�رصفية ح�سب نوع االئتمان املمنوح، يت�سح اأن القرو�س �سكلت اجلزء 

كرب من تلك الت�سهيالت وبن�سبة 63% تقريباً؛ تالها ت�سهيالت اجلاري مدين التي �سكلت ما ن�سبته  االأ

الت�سهيالت  حجم  من  كرب  االأ باجلزء  مريكي  االأ بالدوالر  املمنوحة  الت�سهيالت  حظيت  وقد   .%36

�رصائيلي على املرتبة الثانية بعد  70% تقريباً من اإجمايل الت�سهيالت، وح�سل ال�سيكل االإ وبن�سبة 

ردين يف املرتبة الثالثة وبن�سبة قدرها 12% من  الدوالر بح�سة ن�سبتها 17% تقريباً، وحلَّ الدينار االأ

اإجمايل الت�سهيالت.  

عن  الفل�سطيني  ح�ساء  لالإ املركزي  اجلهاز  اأعلن 

را�سي الفل�سطينية لعام  جدول غالء املعي�سة يف االأ

2006، حيث �سّجلت اأ�سعار امل�ستهلك ارتفاعاً مقداره 3.76% خالل عام 2006 مقارنة بعام 2005، 

مقارنة   152.31 اإىل   )100=1996 �سا�س  االأ )�سنة  امل�ستهلك  �سعار  الأ العام  القيا�سي  الرقم  ارتفع  اإذ 

�سعار وغالء املعي�سة �ساد�سًا: االأ
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2005 الذي �سهد  اأكرب مما كان عليه يف العام  146.79 خالل العام ال�سابق. وهذا االرتفاع يعترب  بـ 

�سعار امل�ستهلك مقداره 3.47% مقارنة مع العام 2004. ارتفاعاً للرقم القيا�سي العام الأ

ال�سلع  اأ�سعار  الرتفاع  يعود  االرتفاع  لهذا  الرئي�سي  ال�سبب  اأن  ح�ساء  االإ جهاز  واأو�سح 

واخلدمات املتنوعة بن�سبة 5.6%، واأ�سعار النقل واالت�ساالت بن�سبة 5.57%، واأ�سعار املواد الغذائية 

بن�سبة  وم�ستلزماته  امل�سكن  واأ�سعار   ،%3.29 بن�سبة  والتبغ  امل�رصوبات  واأ�سعار   ،%4.86 بن�سبة 

3.27%، واأ�سعار خدمات التعليم بن�سبة 1.55%، واأ�سعار الرعاية ال�سحية بن�سبة 1.51%، واأ�سعار 

ثاث وال�سلع واخلدمات املنزلية بن�سبة 1.4%، ويالحظ اأن اأ�سعار جمموعات املواد الغذائية والنقل  االأ

واالت�ساالت واأ�سعار ال�سلع واخلدمات املتنوعة تعترب ال�سبب املبا�رص وراء هذا االرتفاع. 

ول/ اأكتوبر  جدول 9/9: الجتاه العام حلركة اأ�سعار امل�ستهلك خالل �سهر ت�رسين الأ

من كل عام يف الفرتة 2006-1997

رقام القيا�سيةال�سنة الأ

1997108.97
1998117.89
1999120.81
2000122.95
2001125.12
2002134.61
2003138.7
2004141.8
2005149.52
2006152.12

ح�ساء الفل�سطيني.                                     امل�سدر: اجلهاز املركزي لالإ
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يف  كبري  تدهور  حدوث  اإىل  ولية  االأ البيانات  ت�سري 

 ،2006 و�ساع املعي�سية واالقت�سادية خالل العام  االأ

احتجاز  ب�سبب  �رصائيلية  االإ ال�سلطات  قبل  من  م�سبوق  غري  ح�ساٍر  من  الفل�سطينيون  عانى  فقد 

را�سي الفل�سطينية،  اأموال ال�سلطة الفل�سطينية لديها واإقفال املعابر واإعاقة حركة التجارة من واإىل االأ

�سافة اإىل احل�سار اخلارجي املتمثل اأ�سا�ساً يف منع و�سول اأية اأموال اإىل ال�سعب الفل�سطيني يف  باالإ

مريكية وغريها  الداخل، �سواء اأكانت م�ساعدات اأم منح اأم قرو�س، حيث قامت الواليات املتحدة االأ

را�سي الفل�سطينية على عدم  وروبية باإجبار البنوك واملوؤ�س�سات املالية العاملة يف االأ من الدول االأ

البنوك  الفل�سطيني، حتت تهديدها بوقف كل تعامالتها واأعمالها مع  الداخل  اإىل  اأموال  اأية  حتويل 

املركزية والبنوك التجارية يف اأمريكا واأوروبا وبقية دول العامل وبالتايل �سل حركتها، مما اأجرب هذه 

مريكية بال�سغط  البنوك على عدم التعامل مع ال�سلطة الفل�سطينية، كما قامت الواليات املتحدة االأ

على الدول التي كان لديها نية لتقدمي امل�ساعدة بعدم القيام بذلك. وقد اأدى ذلك اإىل عجز احلكومة 

املعي�سة  م�ستويات  انخفا�س  وبالتايل  منية،  االأ جهزة  واالأ العـام  القطاع  موظفي  رواتب  تـوفري  عن 

موال  كرب من املواطنني الفل�سطينيني. كما اأن احل�سار املفرو�س �ساهم يف هجرة روؤو�س االأ للجزء االأ

زمة االقت�سادية  الفل�سطينية واإغالق امل�سانع واملن�ساآت التجارية وال�سناعية، مما اأدى اإىل تفاقم االأ

التي  بالتطورات  �سلباً  جنبي  االأ اال�ستثمار  بالتايل  تاأثر  وقد  الفل�سطينية.  را�سي  االأ يف  واملعي�سية 

را�سي الفل�سطينية خالل العام 2006، حيث ازداد اإحجامه عن العمل واإن�ساء امل�ساريع  وقعت على االأ

املعي�سة  م�ستويات  ورفع  املتعطلة  العمالة  وتوظيف  نتاج  االإ زيادة  على  تعمل  التي  وال�سناعات 

للمواطن الفل�سطيني يف الداخل. 

الفقر  ن�سب  وازدياد  املعي�سة  م�ستويات  خف�س  على  وغريها  ال�سابقة  �سباب  االأ عملت  لقد 

حيث   ،2005 العام  مع  مقارنة   2006 العام  خالل  �رصة(  االأ دخل  )ح�سب  الفل�سطينية  را�سي  االأ يف 

واأظهرت  الفقر،  خط  حتت  تعي�س  التي  الفل�سطينية  العائالت  عدد  وازداد  الفقر  معدالت  ارتفعت 

البيانات ارتفاع ن�سبة العائالت التي تعي�س حتت خط الفقر من 50% يف �سهر اآذار/ مار�س من العام 

و�ساع  2006 اإىل 68% يف �سهر ت�رصين الثاين/ نوفمرب من العام نف�سه. كما اأظهرت البيانات اأن االأ

االقت�سادية يف قطاع غزة ازدادت �سوءاً بدرجة اأكرب من ال�سفة الغربية، حيث و�سلت ن�سبة اأهايل 

قطاع غزة الذين يعي�سون حتت خط الفقر اإىل 79%، منهم 51% يعي�سون يف فقر �سديد، اأما يف ال�سفة 

الغربية فبلغت ن�سبة الذين يعي�سون حتت خط الفقر 61%، منهم 28% يعي�سون يف فقر �سديد.

را�سي الفل�سطينية خالل  نتج عن احل�سار املايل واالقت�سادي لالأ

رواتب  توفري  عن  الفل�سطينية  احلكومة  عجزت  اأن   2006 العام 

جور واأ�سباه الرواتب اإىل حوايل 120 مليون  العاملني يف القطاع العام. وقد و�سلت قيمة الرواتب واالأ

دوالر �سهرياً )ح�سة الرواتب منها قرابة 100 مليون دوالر، والنفقات التي تعترب بحكم الرواتب 

�سابعًا: م�ست�يات املعي�سة

ثامنًا: اأزمة الرواتب
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قرابة 20 مليون دوالر(، وقد �سكلت الرواتب خالل العام 2006 ما ن�سبته 75% من اإجمايل النفقات 

جور يف العام 2006 ما جمموعه 1,181  مقابل 60%  يف العام 2005، حيث بلغت قيمة الرواتب واالأ

اإىل  جور  الرواتب واالأ الزيادة يف  2005. وتعزى  العام  1,000 مليون دوالر يف  مليون دوالر مقابل 

ما  اإىل   2005 يونيو  حزيران/  �سهر  بنهاية  موظف   140,500 حوايل  من  املوظفني  اأعداد  يف  زيادة 

يزيد عن 160,000 موظف بنهاية �سهر حزيران/ يونيو 2006، اأي بزيادة ن�سبتها 14% تقريباً، مت 

توظيفهم يف نهاية عهد احلكومة ال�سابقة حلكومة حما�س.

وقد قامت احلكومة الفل�سطينية بدفع قيمة الرواتب امل�ستحقة على دفعات حتى �سهر ت�رصين 

الفل�سطينية  ال�سلطة  يف  للعاملني  وامل�ستحقة  امل�سددة  غري  الرواتب  وبلغت   .2006 نوفمرب  الثاين/ 

قرابة 500 مليون دوالر، جرى االتفاق مع نقابة العاملني يف الوظيفة احلكومية على �سدادها على 

اأربع دفعات متتالية عند توفر التمويل الالزم.

زمة ب�سكل مبا�رص اأو غري  �رص الفل�سطينية )51.6%( باأنها تاأثرت بهذه االأ وقد اأفاد نحو ن�سف االأ

�رص املت�رصرة  مبا�رص )26.6% تاأثرت بها ب�سكل مبا�رص و25% ب�سكل غري مبا�رص(. وتفوق ن�سبة االأ

من اأزمة الرواتب يف قطاع غزة )72.7%( مثيلتها يف ال�سفة الغربية )40.6%(. وتن�سجم هذه النتائج 

مع االختالف بني املنطقتني يف درجة اعتماد العاملني الفل�سطينيني على التوظيف يف القطاع العام.

جدول 9/10: اأعداد موظفي ال�سلطة الفل�سطينية لفرتات خمتلفة 2006-2005

البيان
ع�سكريون حتت الع�سكريوناملدنيون

الختبار

املجموع بدون 

الع�سكريني حتت 

الختبار

املجموع مت�سمناً 

الع�سكريني حتت 

الختبار

75,76657,0675,469132,833138,302�سهر 2005/1

78,74457,0674,676135,811140,487�سهر 2005/6

79,70557,06713,966136,772150,738�سهر 2005/12

79,72257,06720,839136,789157,628�سهر 2006/1

80,78657,06720,584137,853158,437�سهر 2006/2

81,04357,06720,793138,110158,903�سهر 2006/3

81,00757,61120,712138,618159,330�سهر 2006/4

81,07958,38819,816139,467159,283�سهر 2006/5

امل�سدر : وزارة املالية/ ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
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املركزي  اجلهاز  عن  ال�سادرة  العاملة  القوى  بيانات  ت�سري 

العاملة  القوى  امل�ساركني يف  ن�سبة  ارتفاع يف  اإىل حدوث  ح�ساء  لالإ

بزيادة مقدارها 1% يف الفرتة ما بني الربعني الثاين والثالث 2006، حيث ارتفعت الن�سبة من %40.9 

اإىل 41.3%. كما ارتفعت ن�سبة م�ساركة الن�ساء يف �سوق العمل من 13.7% يف الربع الثاين 2006 اإىل 

13.9% يف الربع الثالث 2006، بزيادة مقدارها 1.5% )ما يعادل ثالثة اآالف امراأة(.

الذين ال يعملون  فراد  للتعريف املو�سع للبطالة، ارتفعت ن�سبة االأ اأنه وفقاً  اإىل  البيانات  وت�سري 

)�سواء اأكانوا يبحثون عن عمل اأم ال يبحثون عن عمل( من 28.6% يف الربع الثاين 2006 اإىل %30.3 

يف الربع الثالث 2006. كما اأ�سارت البيانات اإىل اأن ن�سبة البطالة يف ال�سفة الغربية ارتفعت من %18 

يف الربع الثاين اإىل 19.1% يف الربع الثالث من العام 2006، ويف قطاع غزة ارتفعت الن�سبة من 34% يف 

الربع الثاين اإىل 36% يف الربع الثالث. وتركزت اأعلى ن�سبة للبطالة بني فئات ال�سباب، حيث �سّجلت 

32.3% يف ال�سفة  38.7% )بواقع  اأعلى ن�سبة للبطالة، حيث و�سلت اإىل  20-24 �سنة  الفئة العمرية 

الغربية و53.7% يف قطاع غزة(، يليها الفئة العمرية 15-19 �سنة، حيث بلغت الن�سبة 32.6% )بواقع 

28% يف ال�سفة الغربية و49.2% يف قطاع غزة(، يليها الفئة العمرية 25-29 �سنة، حيث بلغت الن�سبة 

25.9% )بواقع 20.5% يف ال�سفة الغربية و37.1% يف قطاع غزة(. 

واأ�سارت البيانات اإىل ارتفاع يف عدد العاملني ما بني الربعني الثاين والثالث يف العام 2006، حيث 

ارتفع العدد مبقدار األفي عامل، لي�سبح العدد 664 األف عامل يف الربع الثالث. وكان عدد العاملني قد 

ارتفع يف ال�سفة الغربية مبقدار ثمانية اآالف عامل، مقابل انخفا�س العدد يف قطاع غزة مبقدار �ستة 

األف عامل، فيما   167 األف عامل ويف قطاع غزة   497 الغربية  ال�سفة  العدد يف  اآالف عامل، لي�سبح 

اآالف عاملة.   110 اإىل  األف   116 الفل�سطينية من  را�سي  االأ الفل�سطينيات يف  العامالت  انخف�س عدد 

ح�ساء اإىل اأن القطاع العام ي�سغل 22.6% من اإجمايل العاملني يف  واأ�سارت بيانات اجلهاز املركزي لالإ

را�سي الفل�سطينية )بواقع 44% يف قطاع غزة و15.4% يف ال�سفة الغربية(. االأ

اليومي  جر  االأ ملعدل  طفيف  ب�سكل  اال�سمية  القيمة  ارتفاع  البيانات  اأظهرت  جور،  االأ وحول 

ال�سايف للم�ستخدمني باأجر يف ال�سفة الغربية ما بني الربعني الثاين والثالث خالل العام 2006، حيث 

ارتفعت من حوايل 17 دوالر اإىل 17.5 دوالر، يف حني انخف�ست يف قطاع غزة خالل الفرتة نف�سها من 

دوالر اإىل 15.4 دوالر.   15.6

را�سي الفل�سطينية  اأّثرت التطورات ال�سيا�سية التي حدثت يف االأ

وراق املالية خالل العام 2006،  �سلباً على اأداء �سوق فل�سطني لالأ

لل�سوق  العام  املوؤ�رص  تراجع   ،2006/1/2 يف  وىل  االأ التداول  جل�سة  افتتاح  يف  نقطة   1,128 فمن 

خرية  “القد�س”، لي�سل اإىل 1,073 نقطة يف نهاية تعامالت جل�سة 2006/1/24، ويف جل�سة التداول االأ

تا�سعًا: �س�ق العمل

عا�سرًا: ال�س�ق املايل
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يف البور�سة قبل االنتخابات الت�رصيعية.

من  جملة  اتخاذ  اإىل  املالية  وراق  لالأ فل�سطني  و�سوق  املال،  راأ�س  �سوق  هيئة  دفع  النزيف  هذا 

اعتباراً من جل�سة التداول يف  جراءات التي كان اأبرزها خف�س التذبذب ال�سعري من 5% اإىل %3  االإ

2006/3/21، لكنها اأعيدت كما كانت يف ال�سابق اعتباراً من جل�سة التداول يف 2006/8/14 بعد اأن 

اأظهر موؤ�رص القد�س ا�ستقراراً ن�سبياً.

2006/1/26، حيث عقدت اأول  “حما�س” �سباح  ولية لالنتخابات بفوز  ومع ظهور النتائج االأ

51 نقطة يف  اأكرث من  القد�س  الفل�سطينية بعد االنتخابات، خ�رص موؤ�رص  البور�سة  جل�سة تداول يف 

ق�سى امل�سموح به يف جل�سة واحدة، وباتت  التالية باحلد االأ يام  يوم واحد، وتوالت خ�سائره يف االأ

التفات  دون  العـــام،  طوال  هبوطاً  اأو  �سعوداً  حركته  يف  ول  االأ املتحكم  هي  ال�سيا�سية  التطورات 

ف�ساحات الدورية لل�رصكات املدرجة، التي اأظهرت اأن معظمها ا�ستمر يف حتقيق اأرباح، ولو بقدر  لالإ

اأقل من الفرتات املقابلة يف العام 2005.

ومبوازاة التطورات ال�سيا�سية، مرت البور�سة الفل�سطينية مبحطات مهمة عدة يف العام 2006، 

ا�ستمر  فقد  الهبوط.  اإىل  تدفعه  مبجملها  وكانت  القد�س،  موؤ�رص  حركة  يف  تاريخية  مفا�سل  �سكلت 

املوؤ�رص يف االنخفا�س ب�سكل مت�سارع لي�سل اإىل 495 نقطة يف 16 متوز/ يوليو، بعد اأربعة اأيام من 

�رصائيلية على لبنان وظهور بوادر  �رصائيلية على لبنان. وعلى اأثر توقف احلرب االإ بدء احلرب االإ

انفراج يف ال�ساحة الفل�سطينية، عاد اإىل االرتفاع ليتخطى حاجز الـ 600 نقطة �سعوداً. وكانت ح�سيلة 

خ�سارة موؤ�رص القد�س خالل عام 2006 ما مقداره 523 نقطة وبن�سبة انخفا�س بلغت 46% مقابل 

ن�سبة منو قدرها 306% يف عام 2005.

 0.92 39% لي�سل اإىل  �سهم املتداولة بن�سبة  وعلى �سعيد حجم التداول الكلي، تراجع معدل االأ

مليون �سهم يومياً يف العام 2006، مقارنة بـ 1.5 مليون �سهم يومياً يف العام 2005، كما تراجع معدل 

قيمة التداول بن�سبة 48% اإىل 4.41 مليون دوالر يومياً يف العام 2006، مقارنة بـ 8.5 مليون دوالر 

يومياً يف العام 2005.

�سهم املتداولة من 370 مليون �سهم يف العام 2005 اإىل 223 مليون  جمال، فقد تراجع عدد االأ وباالإ

�سهم يف العام 2006، كما تراجعت قيمة التداوالت اإىل حوايل مليار دوالر مقارنة مبلياري دوالر يف 

العام 2005.

وعلى �سعيد القطاعات، ا�ستاأثر قطاع اخلدمات بحوايل 455 مليون دوالر، ت�سكل ن�سبة 43% من 

اإجمايل قيمة التعامالت يف البور�سة. واحتل قطاع اال�ستثمار املرتبة الثانية من حيث حجم التداول،  

جمايل. كما احتل قطاع البنوك  من االإ اإذ و�سل اإىل ما مقداره 417 مليون دوالر، اأي ما ن�سبته %39 

املرتبة الثالثة بقيمة تداول و�سلت اإىل حوايل 121 مليون دوالر، و�سكلت ما ن�سبته 11% من اإجمايل 
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قيمة التداول يف البور�سة. وكان ن�سيب قطاع ال�سناعة من حجم التداول 55 مليون دوالر وبن�سبة 

قدرها 5% من حجم التداول الكلي. وح�سل قطاع التاأمني على 2% من اإجمايل قيمة التعامالت يف 

البور�سة ومبا مقداره 20 مليون دوالر. 

االقت�ساد  يف  اخلارجية  التجارة  قطاع  ي�ستحوذ 

اخلارجية  فالتجارة  كبرية،  اأهمية  على  الفل�سطيني 

وعلى  االقت�سادية  القطاعات  كافة  على  مبا�رصاً  تاأثرياً  توؤثر  والواردات  ال�سادرات  من  مبكوناتها 

احتياجات  توفري  على  وتعمل  التوظيف،  وم�ستويات  �سعار  االأ وم�ستويات  املدفوعات  ميزان 

يف  الفل�سطينية  املنتجات  وت�رصيف  خام  ومواد  جاهزة  ب�سائع  من  املحلية  ال�سوق  وم�ستلزمات 

�سواق اخلارجية. االأ

اخلارجية  التجارة  قطاع  ارتبط  الفل�سطينية،  را�سي  لالأ �رصائيلي  االإ االحتالل  بداية  ومنذ 

من يف “اإ�رصائيل”. فقد حتول االقت�ساد  و�ساع والتطورات املتعلقة باالقت�ساد وال�سيا�سة واالأ باالأ

ال�سوق  واأ�سبحت  تابع،  اقت�ساد  اإىل  �رصائيلية  االإ جراءات  واالإ املمار�سات  نتيجة  الفل�سطيني 

�رصائيلية توؤثر على  االإ جراءات  �رصائيلية. فاالإ االإ للمنتجات  ا�ستهالكية مفتوحة  الفل�سطينية �سوقاً 

خرى. را�سي الفل�سطينية ودول العامل االأ طبيعة وقيمة التجارة اخلارجية بني االأ

اخلارجية،  التجارة  قطاع  تركيبة  يف  الهيكلي  اخللل  من  كبري  ب�سكل  التجاري  امليزان  ويعاين   

واملتعلق بعدم قدرة ال�سادرات الفل�سطينية على تغطية الواردات، حيث متثّل ال�سادرات يف العادة 

اأقل من 20% من قيمة الواردات. وقد ا�ستحوذت التجارة مع “اإ�رصائيل” على حوايل 80% من حجم 

�رصائيلي على  را�سي الفل�سطينية. وهذا يعك�س حجم و�سيطرة االقت�ساد االإ التجارة اخلارجية لالأ

من  �رصائيلية حوايل %92  االقت�ساد الفل�سطيني، فقد بلغت ن�سبة ال�سادرات الفل�سطينية لل�سوق االإ

�رصائيلية. كما �سكلت  جمموع ال�سادرات الفل�سطينية، وهي يف معظمها موجهة خلدمة ال�سناعة االإ

�رصائيلية ما يزيد عن ثالثة اأرباع جممل الواردات الفل�سطينية،  الواردات الفل�سطينية من ال�سوق االإ

�رصائيلية اإىل العامل اخلارجي. وهي ت�سكل حوايل 10% من جمموع ال�سادرات االإ

كبرياً  اأثراً   2006 العام  خالل  الفل�سطينية  را�سي  االأ على  املفرو�س  ال�سامل  للح�سار  كان  وقد 

على حركة التجارة اخلارجية والبينية، حيث تاأثرت القطاعات االقت�سادية املرتبطة بحركة التجارة 

اخلارجية، وخ�سو�ساً قطاعي الزراعة وال�سناعة.

ولية للتجارة  ح�ساء الفل�سطيني يظهر النتائج االأ واجلدول التايل الذي اأ�سدره اجلهاز املركزي لالإ

اخلارجية الفل�سطينية مع دول العامل للعام 2005. 

اأحد ع�سر: التجارة اخلارجية
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جدول 9/11: اإجمايل قيمة ال�سادرات والواردات و�سايف امليزان وحجم التبادل التجاري 

لف دولر) لل�سفة الغربية[ وقطاع غزة 1995-2005 (بالأ

�سايف امليزان التجارياإجمايل قيمة الوارداتاإجمايل قيمة ال�سادراتال�سنة
حجم التبادل 

التجاري

1995394,1771,658,191-1,264,0142,052,368

1996339,4672,016,056-1,676,5892,355,523

1997382,4232,238,561-1,856,1382,620,984

1998394,8462,375,102-1,980,2562,769,948

1999372,1483,007,227-2,635,0793,379,375

2000400,8572,382,807-1,981,9502,783,664

2001290,3492,033,647-1,743,2982,323,996

2002240,8671,515,608-1,274,7411,756,475

2003279,6801,800,268-1,520,5882,079,948

2004312,6882,373,248-2,060,5602,685,936

2005300,7362,440,861-2,140,1252,741,597

با�ستثناء منطقة �رصقي القد�س التي �سمتها “اإ�رصائيل” اإليها.
]

 

ح�ساء الفل�سطيني.  بيانات اأولية/ اجلهاز املركزي لالإ

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة

إجمالي قيمة الصادرات والواردات للضفة الغربية وقطاع غزة حسب اجلهاز املركزي

   لإلحصاء الفلسطيني 1995-2005 )باأللف دوالر(
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منهجية   2006 �سنة  �إح�سائيات  يف  �تبع  قد  �لفل�سطيني  ح�ساء  للإ �ملركزي  �جلهاز  �أن  ويظهر 

�ل�سابقة  بال�سنو�ت  مقارنتها  ميكن  ال  �أرقاماً  فاأعطى  و�لو�رد�ت،  �ل�سادر�ت  �حت�ساب  يف  خمتلفة 

ولية ل�سنة 2006 مقاربة  ب�سبب �ختلف �ملعايري وطرق عمل �لتقدير�ت. ولذلك فقد جاءت �أرقامه �الأ

رقام �لتي كانت تذكرها  رقام �لتي يذكرها �سندوق �لبنك �لدويل، و�لتي تختلف ب�سكل كبري عن �الأ للأ

تو�جهها  �لتي  �ل�سعوبات  مبدى  �العرت�ف  من  بد  وال  �ل�سابقة.  �ل�سنو�ت  يف  �لفل�سطينية  �مل�سادر 

�رس�ئيلي، وب�سبب عدم قدرة  �الإ �لفل�سطينية، ب�سبب وجودها حتت �الحتلل  ح�سائية  �الإ �جلهات 

م �لكامل باحلدود و�ملعابر، وما يدخل �إليها وما يخرج منها. وعلى  �ل�سلطة وموؤ�س�ساتها على �لتحكُّ

ح�ساء �لفل�سطيني ل�سنة 2006، ت�سري �إىل �أن قيمة �ل�سادر�ت  ولية جلهاز �الإ رقام �الأ �أي حال، فاإن �الأ

قد بلغت 581 مليون دوالر �أما �لو�رد�ت فبلغت 3,631 مليون دوالر. �أما �أرقام �سندوق �لنقد �لدويل 

لل�سنة نف�سها فت�سري �إىل �أن �ل�سادر�ت قد بلغت 534 مليون دوالر، و�أن �لو�رد�ت قد بلغت 3,479 

ن �ل�سندوق قد �تبع �ملنهجية نف�سها يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة، فاإننا ن�سع هنا جدوله  مليون دوالر. والأ

للفرتة 1999-2006 على �سبيل �ملقارنة.

جدول 9/12: �إجمايل قيمة �ل�ضادر�ت و�لو�رد�ت لل�ضفة �لغربية[ وقطاع غزة وفق �أرقام

 �ضندوق �لنقد �لدويل 1999-2006 (باملليون دوالر)

19992000200120022003200420052006�ل�ضنة

892867560465465535588534�ل�ضادر�ت

3,8053,4042,7042,5362,8443,2793,5973,479�لو�رد�ت

با�ستثناء منطقة �رسقي �لقد�س �لتي �سمتها “�إ�رس�ئيل” �إليها.
]

 

إجمالي قيمة الصادرات والواردات للضفة الغربية وقطاع غزة وفق أرقام صندوق النقد الدولي

 1999-2006 )باملليون دوالر(
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بال�ساأن  املهتمني  معظم  يتفق 

على  الفل�سطيني  االقت�سادي 

�سعوبة قيام تنمية اقت�سادية 

يف  وم�ستدامة  حقيقية 

�رصائيلي، ولكن هذا ال يعني عدم العمل على اإيجاد  را�سي الفل�سطينية يف ظل وجود االحتالل االإ االأ

ا�سرتاتيجية اقت�سادية، ناهيك عن اال�سرتاتيجية ال�سيا�سية وغريها من اال�سرتاتيجيات الهادفة اإىل 

مقاومة االحتالل وال�سمود داخل الوطن.

املعي�سة  م�ستوى  رفَع  يعني  االقت�سادية  للتنمية  فاعلة  خطط  وجود  باأن  القول  وميكننا   

نتاج  االإ زيادة  على  تعمل  التي  اال�ستثمارية  امل�ساريع  اإن�ساء  طريق  عن  الفل�سطينيني،  للمواطنني 

القدرة  اإىل تعزيز وزيادة عوامل ال�سمود والثبات وزيادة  وتوفري فر�س عمل جديدة، مما يوؤدي 

على املقاومة. فقد ثبت اأن عوامل النجاح يف حتقيق اأهداف التنمية تعتمد اأ�سا�ساً على �سالمة الروؤية 

را�سي  دارة التنموية ونزاهتها. و�سالمة الروؤية التنموية يف االأ التنموية، و�سالح احلكم وح�سن االإ

وال�سعف  القوة  ومواطن  التنموية  للبنية  ال�سحيح  العلمي  والتحليل  الفهم  اإىل  ت�ستند  الفل�سطينية 

خذ يف احل�سبان  اإىل روؤية تنموية دون االأ فيها. ويف احلالة الفل�سطينية، فاإنه من ال�سعب الو�سول 

را�سي الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة  مني الذي تعي�سه االأ الواقع ال�سيا�سي واالأ

التنمية  اإمكانيات  تدمري  على  مربمج  وب�سكل  تعمل  التي  �رصائيلية  االإ وال�سيا�سات  للممار�سات 

اإىل  اأدى  الفل�سطينية باجلدار وغريه،  الفل�سطينية، فاتباع �سيا�سة احل�سار املطول وف�سل املناطق 

ارتفاع م�ستويات الفقر وزيادة البطالة وتراجع م�ستويات الدخل احلقيقية.

كان من املوؤمل بعد توقيع اتفاقيات اأو�سلو يف العام 1993، واإن�ساء ال�سلطة الفل�سطينية على اإثر 

التنمية  الفل�سطيني على طريق  اقت�سادية وتنموية ت�سع االقت�ساد  اإيجاد خطط  العمل على  ذلك، 

را�سي الفل�سطينية بعد  امل�ستدامة. ولكن الواقع كان خمالفاً لذلك، فقد ات�سمت الروؤية التنموية يف االأ

هداف  مر الذي اأدى اإىل عدم جناحها يف حتقيق االأ العام 1994 بالتخبط والع�سوائية وفقدان الروؤية، االأ

اأو التخفيف من حدة الت�سوهات  التنموية الرئي�سية، �سواء فيما يتعلق ببناء القدرة الذاتية، واإزالة 

االقت�سادية واالجتماعية التي تراكمت خالل �سنوات االحتالل الطويلة، اأو تقلي�س التبعية لالقت�ساد 

�رصائيلي والعمل على ربط االقت�ساد الفل�سطيني باالقت�سادات العربية. االإ

را�سي الفل�سطينية االرتكاز على نقاط القوة، والتي   ويجب عند و�سع روؤية تنموية م�ستدامة لالأ

تتمثّل بوجود خ�سائ�س جيدة لل�سكان وقوة العمل الفل�سطينية، التي تتميز بارتفاع يف مهارتها ويف 

م�ستوى تعليمها، يوؤهلها لالنخراط يف ال�سناعات اجلديدة التي تعتمد على التكنولوجيا احلديثة، 

اأي اأن هناك قاعدة جيدة لراأ�س املال الب�رصي الفل�سطيني، ميكن االعتماد عليها يف تنفيذ هذه الروؤية 

�سافة اإىل ما يتمتع به املجتمع املدين الفل�سطيني من حيوية ون�ساط، خ�سو�ساً  التنموية. هذا باالإ

على �سعيد العمل التنموي وخدمة املجتمع. 

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة

اثنا ع�سر: اإمكانيات التنمية االقت�سادية          

را�ســي الفـل�ســـطيـنـيـة                   فـي االأ
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كما اأن وجود ما يزيد عن خم�سة ماليني فل�سطيني يعي�سون يف ال�ستات لديهم خربات وروؤو�س 

را�سي الفل�سطينية، يعترب اأحد نقاط القوة التي ميكن  اأموال، ميكن ا�ستغاللها يف دعم التنمية يف االأ

اأن ترتكز عليها الروؤية التنموية الفل�سطينية، اإذا ما مت اجتذاب وتوظيف اإمكانيات راأ�س املال املادي 

والب�رصي لفل�سطينيي ال�ستات يف م�ساريع التنمية الفل�سطينية. 

�رصائيلي لهما  وقد اأدى غياب وجود دولة وطنية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة منذ االحتالل االإ

را�سي الفل�سطينية للعمل كقاطرة رئي�سية للتنمية،  اإىل بروز القطاع اخلا�س يف االأ  ،1967 يف العام 

نهو�س  لتعطيل  �رصائيلي  االإ االحتالل  �سلطات  و�سعتها  التي  املعيقات  كل  من  الرغم  على  وذلك 

واخلدماتية،  والزراعية  ال�سناعية  امل�ساريع  يف  باال�ستثمار  وقيامه  الفل�سطينيي،  اخلا�س  القطاع 

را�سي الفل�سطينية املحتلة.  التي �ساهمت يف تنمية اقت�ساديات االأ

اأما نقاط ال�سعف التي يعاين منها االقت�ساد الفل�سطيني والتي يجب اأن تاأخذها الروؤية التنموية 

بعني االعتبار، فترتكز يف �سعف القطاع احلكومي املتمر�س والقادر على تقدمي اخلدمات احلكومية 

ب�سكل  موؤ�س�ساتها  ببناء  الفل�سطينية  ال�سلطة  تهتم  مل  حيث  والفاعلية.  الكفاءة  من  الئق  مب�ستوى 

دارة احلكومية.  �سليم وعلى اأ�س�س علمية نزيهة، مما اأدى اإىل االبتعاد عن تطبيق املفاهيم احلديثة لالإ

�رصائيلي على مفاتيح التحكم باالقت�ساد الفل�سطيني  كما اأن ا�ستمرار �سيطرة �سلطات االحتالل االإ

“اإ�رصائيل”،  ا�ستمرت  فقد  الفل�سطيني،  االقت�ساد  منها  يعاين  التي  ال�سعف  نقاط  اأبرز  من  يعترب 

وحتى بعد ن�سوء ال�سلطة الفل�سطينية، يف تعطيل كافة امل�ساريع الهامة، ومنعت اإن�ساء امل�رصوعات 

اال�سرتاتيجية، كامليناء واملطارات، واإنتاج الطاقة الكهربائية، وحفر اآبار املياه، واإن�ساء وتاأهيل الطرق 

وال�سيطرة  واحل�سار  غالق  االإ �سيا�سات  اإىل  �سافة  باالإ هذا  الفل�سطينية،  را�سي  االأ داخل  ال�رصيعة 

على املعابر بهدف اإحباط و�سل حركة تنقل املواطنني والب�سائع، بهدف قطع االقت�ساد الفل�سطيني 

عن العامل واإ�سعاف الن�ساط االقت�سادي وتعطيل اأي خطط للتنمية. ويتبع ذلك ما �سببته �سيا�سات 

�رصائيلي من ت�سوهات هيكلية يف االقت�ساد الفل�سطيني، كان من اأبرزها اإ�سعاف البنية  االحتالل االإ

�رصائيلي. التحتية واإحلاق االقت�ساد الفل�سطيني وفعالياته يف خدمة االقت�ساد االإ

ومن نقاط ال�سعف التي يعاين منها االقت�ساد الفل�سطيني، اأن ال�سفة الغربية وقطاع غزة تعّدان 

املياه وعدم  الفقرية مبواردهما الطبيعية، من حيث االت�ساع اجلغرايف ونق�س م�سادر  من املناطق 

وجود ثروات طبيعية اأو معدنية ميكن ا�ستغاللها واال�ستفادة منها يف عملية التنمية. 

ويجب اأن تهدف الروؤية التنموية الفل�سطينية املطلوب الو�سول اإليها، اإىل اإيجاد اقت�ساد متقدم، 

ي�سكل فيه راأ�س املال الب�رصي ثروته الرئي�سية وحمرك منوه، واإىل بناء اقت�ساد قادر على ا�ستيعاب 

نتاج منتجات  هذه الرثوة يف خمتلف قطاعاته، وعلى مراكمة القدرات لالرتقاء باالنتاجية واجلودة الإ

تعتمد على العمل املاهر وذات قدرة تناف�سية مرتفعة، واإىل بناء قواعد را�سخة لالرتقاء نحو اقت�ساد 

قليمية والدولية.  �سواق االإ املعرفة، اقت�ساداً يكون مندجماً مع العمق العربي، ومنفتحاً على االأ
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على  �رصائيلية  االإ ال�سيطرة  اتخذت 

عديدة  اأ�سكاالً  الفل�سطينية  را�سي  االأ

تت�سابه يف بع�سها مع تلك التي �سهدتها 

يف  وتتميز  �سابقا،ً  امل�ستعمرة  البلدان 

خر بخ�سو�سية حمددة. فمن  بع�سها االآ

اال�ستعمار  )مثل  الفل�سطينية  العاملة  اليد  ا�ستغالل  على  �سابقاً  �رصائيلية  االإ ال�سيا�سة  قامت  جهة، 

التقليدي(، كما فر�ست الثنائية على املناطق املحتلة على �سعيد التبادل التجاري، وذلك يف �سوء ما 

“اإ�رصائيل”  اأخرى، تقوم  �رصائيلي. ومن جهة  ت�سكله هذه املناطق من �سوق طبيعية لالقت�ساد االإ

را�سي واإقامة امل�ستوطنات  ر�س واملياه )خ�سو�سية ال�سيطرة(، عرب م�سادرة االأ بال�سيطرة على االأ

وا�ستغالل املياه وفر�س القيود على املزارعني واملواطنني الفل�سطينيني يف ا�ستخدامهم للمياه.

وتدمري  دمج  على  القائمة  االقت�سادي(،  )االحتالل  �رصائيلية  االإ ال�سيطرة  �سيا�سة  وتهدف 

را�سي الفل�سطينية، اإىل اإزالة الواقع الفل�سطيني. ويتطلب مثل هذا الو�سع مواجهة  اقت�ساديات االأ

�رصائيلية على ال�سعيد االقت�سادي، بو�سع ا�سرتاتيجية اقت�سادية قادرة على الدفاع  ال�سيا�سة االإ

عن االقت�ساد الفل�سطيني وعن الوجود والهوية الفل�سطينية.

االقت�سادي  باري�س  وبروتوكول   ،1993 العام  يف  اأو�سلو  اتفاق  توقيع  بعد  املفرت�س  من  وكان 

الذي تال ذلك، اأن ي�سري االقت�ساد الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة خطوات نحو االنفكاك 

ال�سيطرة  االتفاق  اأبقى  فقد  ذلك،  غري  كانت  احلقيقة  اأن  اإال  �رصائيلي.  االإ االقت�ساد  اإىل  التبعية  من 

ل�سلطات االحتالل على ا�ستخدامات نحو 60% من م�ساحة اأرا�سي ال�سفة الغربية و40% من قطاع 

غزة، و�سيطرة على معظم م�سادر املياه، كما اأبقى �سلطات �ساملة على حركة املواطنني والتجارة 

الداخلية واخلارجية. و�سمح بروتوكول باري�س االقت�سادي لـ“اإ�رصائيل” باال�ستمرار يف اال�ستئثار 

مبقومات االقت�ساد الفل�سطيني وال�سيطرة عليه، وتقييد �سالحيات ال�سلطة الفل�سطينية واإمكانيات 

النمو االقت�سادي لل�سعب الفل�سطيني يف الداخل. 

وعدم  املتاحة،  املحدودة  الفر�س  من  فادة  االإ يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  اإخفاق  بلَّة،  الطني  يف  وزاد 

من ملرحلة جديدة، توؤ�س�س القت�ساد فل�سطيني م�ستقل  امتالكها لروؤية وخطة وبرنامج للعبور االآ

�رصائيلي. فقد تقاع�ست عن لعب دور اإيجابي فاعل وم�ستقل يف دعم عملية  ن�سبياً عن االقت�ساد االإ

الذاتية،  البناء، ومل تقم بانتهاج �سيا�سات تنموية مواتية تعمل على تعزيز القدرة  عمار واإعادة  االإ

لتقوية املناعة املجتمعية الفل�سطينية، وربط االقت�ساد الفل�سطيني مبحيطه العربي.

�رصائيلي، فاإنَّ ذلك  ومع ت�سليمنا ب�سعوبة فك ارتباط وتبعية االقت�ساد الفل�سطيني باالقت�ساد االإ

ال يلغي وجود فر�س حقيقية للبدء يف حتقيق هذا الهدف ب�سكل تدريجي ومربمج. وقد تكون نقطة 

البداية هي تطوير قدرات املواطنني الفل�سطينيني الذاتية وخ�سو�ساً االقت�سادية منها، وتطوير راأ�س 

ال��سع االقت�سادي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة

ثالثة ع�سر: فك ارتبـاط االقـتـ�سـاد  

                    الفل�سطيني باالقت�ساد              

�ســرائـيـلـي                     االإ
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املال الب�رصي مبا يحقق الروؤية التنموية الفل�سطينية، والبدء يف اإزالة الت�سوهات يف البيئة االقت�سادية 

واالجتماعية، وتطوير بنية اقت�سادية اجتماعية قادرة على امتالك املعرفة وتوطني التكنولوجيا، 

واإعادة بناء موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية على اأ�س�س مهنية، وتطوير البيئة اال�ستثمارية املحفزة 

جنبية، وبدء العمل على اإدماج االقت�ساد الفل�سطيني باالقت�ساد العربي  لال�ستثمارات املحلية واالأ

واال�ستفادة من ال�سوق الكبرية املتاحة. كما اأن على ال�سلطة الفل�سطينية العمل وب�سكل �رصيع على 

ذلك  يف  الواردة  البنود  تغيري  يتم  بحيث   ،1994 عام  املوقع  االقت�سادي  باري�س  بروتوكول  تعديل 

الربوتوكول التي تقيد عمل االقت�ساد الفل�سطيني، باجتاه اإنهاء تبعية وارتباط االقت�ساد الفل�سطيني 

قليمي والدويل. �رصائيلي واإحلاقه باالقت�ساد العربي واالإ باالقت�ساد االإ

ال زال االقت�ساد الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة يعاين من م�ساكل ُمعقدة، تكمن

العدوانية،  وممار�ساته  و�سيا�ساته  الب�سع  �رصائيلي  االإ االحتالل  يف  اجلوهرية  اأ�سبابها 

التي جعلت من ال�سفة والقطاع �سجنني كبريين؛ والتي ت�ستطيع ب�سهولة اإف�سال اأية خطط تنموية 

اأو اإ�سالحات اقت�سادية، كما ت�ستطيع تدمري امل�ساريع والبنى التحتية؛ ف�سالً عن �سيطرتها على 

املنافذ واملعابر الربية والبحرية واجلوية.

ال�سعب  على  احل�سار  لت�سديد  اإمكاناته،  كافة  �رصائيلي  االإ االحتالل  ا�ستغل   2006 �سنة  ويف 

اإرادته، ومعاقبة له على خياره الدميوقراطي. ولذلك، فقد تراجع الناجت  الفل�سطيني، �سعياً لك�رص 

يرادات احلكومية بنحو  جمايل عن ال�سنة ال�سابقة بنحو 6.6%، وتراجعت عملية حت�سيل االإ املحلي االإ

37.5%، كما تراجعت النفقات التطويرية  72%، وتراجعت النفقات الت�سغيلية والراأ�سمالية بن�سبة 

بن�سبة 75.5%، ومل تتمكن احلكومة اإال من دفع ن�سف رواتب املوظفني تقريباً.

اإنه ال ميكن املراهنة على حت�سني االقت�ساد الفل�سطيني ما دام حتت هيمنة ُمعادية؛ غري اأن هذا ال 

يعطي العذر للتق�سري يف حماربة اأ�سكال الف�ساد املايل، التي ظهرت يف ال�سنوات املا�سية؛ وال يعطي 

مكانات الب�رصية املتميزة، التي يزخر بها ال�سعب الفل�سطيني.  العذر للتق�سري يف اال�ستفادة  من االإ

كما يجب اأن يدفع ذلك اإىل ان�سغال الفل�سطينيني يف كيفية بناء اقت�ساد مقاوم، ي�ستطيع العمل باأف�سل 

�سكال املتاحة يف اأجواء االحتالل. االأ

�رصائيليني  �سوف ت�ستمر معركة ك�رص اإرادة ال�سعب الفل�سطيني وتطويعه، من خالل حماربة االإ

رادات ما دام االحتالل قائماً. وبالتايل تقع على القيادة  له يف لقمة عي�سه، و�سوف ي�ستمر �رصاع االإ

مكانات واملوارد املتاحة، واال�ستفادة الق�سوى من  الفل�سطينية م�سوؤولية كربى يف ح�سن توظيف االإ

التربعات  والدعم اخلارجي، وذلك دعماً ل�سمود ال�سعب الفل�سطيني، وك�رصاً للح�سار، وحتقيقاً 

للتحرير. 

خامتة
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