مركز الزيتونة يعلن أبرز نتائج
التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنتي 2021-2020
والمسارات المستقبلية

عقد مركز الزيتونة للدراسااات واالسااتتااارات لااباا اليوء ال ا  11كانون ال اني /يناير  2022مؤتمرا ً
لاففيا ً يي بيروت الساتعراأ أبرز النتائج وص لاات التقرير االساتراتيجي الفلساطيني ال ي ييطي سانتي
 2021–2020والسااااتعراأ المسااااارات المسااااتقبلية المتواعة للساااانتين القادمتينل واد ااء مفرر التقرير
االساتراتيجي ومدير عاء مركز الزيتونة أل دل مفسان مفمد لاالا باساتعراأ ا ن النتائج بفماور مجموعة
من الصبرا والمتصللين يي التأن الفلسطيني.
واد أوماااا دل مفسااان أن ا ا التقرير ال ي يلااادر للمر ال انية عتااار علع التوالي يأع سد مرجعا ً أسااااسااايا ً
للدراسااات الفلسااطينية العلمية التاااملة والمتصلاالااة وال ي تمكن من تيطية الفتر  2021–2005علع
مدى 17عاما ً فتع اآلنل وأن ا ا المجلد ال ي يتوزع علع مانية يلااول ويزيد عن  400لااففة يلاادر
بمتاركة  14متصللا ً وباف ا ً يي التأن الفلسطيني وبإتراف ايئة استتارية علمية رييعة المستوى.
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الوضع الداخلي الفلسطيني:
يي التااأن الداصلي الفلسااطيني الفت التقرير اسااتمرار أزمة المتااروع الوطني الفلسااطيني وايا البرنامج
الوطني ال ي يماابط ال وابت ويدير المرفلةل كما الفت اسااتمرار تداور مكانة منتمة التفرير ومؤسااسااات ا
وتفول ا بتاكل أكبر ألع أدا وتيفيةل ونباى ألع أن رئاساة السالطة تاددت
واساتمرار تككل السالطة الفلساطينية
ا
ابمات ا علع المؤساساات الرسامية التنفي ية والتتاريعية والقماائية ووساعت لا فيات ا علع فسااب ال كما
أتااار ألع فالة ابفباط التي ألااابت التااارع الفلسااطيني نتيجة تعطل االنتصابات وتع سر عملية أعاد ترتي
البيت الفلسطيني مع تراجع ال قة بالقياد الفلسطينية الفالية بفس استط عات الرأي العاء.
وتواع التقرير اساتمرار أزمة المتاروع الوطني والمؤساساات الرسامية الفلساطينية طالما تلت العقلية نفسا ا
تقوء بقيادت ا كما تواع ازدياد الميوط الفلائلية والتعبية باتجان تتكيل اياد يلسطينية انتقالية وتفدث عن
يرص معقولة لتتااكيل جب ة أو الااطفاف وطني يلسااطيني داعء لصط المقاومة ومااااط باتجان أعاد بنا
ٍ
المؤساساات الرسامية الفلساطينية علع أسات تم يلية فقيقية يي الداصل والصار ل كما تفدث عن يرص أيمال
تعطل مسار الملالفة وتداور أو ا
للعمل التعبي الفلسطيني لمفاولة مل الفراغ ال ي أفد ى ا
تعطل مؤسسات
منتمة التفرير.
المؤشرات السكانية:
اساتعرأ التقرير المؤتارات الساكانية الفلساطينية وأوماا أن عدد الفلساطينيين يبلن نفو  14مليونا ً نلاف ء
تقريبا ً يي الصار  %50.2ونلاااف ء يقيمون يي يلساااطين التاريصية )%49.8ل وأن أك ر من ة أرباع
يلسطينيي الصار يقيمون ار يلسطين وصلولا ً يي األردن.
ونبى ألع أن الجئي التااع الفلسااطيني تزيد نساابت ء عن ال ل ين نفو  )%67معتم ء يقيمون يي الصار
بينما يقيء نفو  2.4مليونا ً داصل يلسطين التاريصية وصلولا ً المفة والقطاع.
كما أتاار ألع أن أعداد التاع الفلساطيني يي يلساطين التاريصية ساتتجاوز أعداد الي ود ا ن السانة )2022
لتلال ألع نفو  7.1مليون نسامة وساتزيد أعداداء عن أعداد الي ود بنفو  300ألف بعد صمت سانين ن اية
.)2026

المؤشرات االقتصادية للضفة والقطاع:
اساتعرأ التقرير وااع االاتلااد الفلساطيني يي المافة والقطاع وايمنة االفت ل ابسارائيلي عليىل ونبى ألع
أن الناتج المفلي ابسارائيلي يزيد بنفو  25ماعفا ً عن م يلى الفلساطيني يي سانة  2021كما يزيد دصل الفرد
ابسارائيلي عن م يلى الفلساطيني بنفو  15ماعفا ً مما يؤكد بتااعة االفت ل وبتااعة أجرا اتى بفل يلساطين
وتاعب ال وأوماا أن  %84من لاادرات السالطة ت ا ألع دولة االفت ل بينما تساتورد السالطة  %55من
واردات ا من دولة االفت ل نفسا ال وأتاار التقرير ألع أن معتء أيرادات السالطة تعتمد أسااساا ً علع ملاادر ال
تتفكء ب ا أ جا ت أك ر من  %80من أيرادات المقالاااة التي يجمع ا االفت ل ابسااارائيلي والمسااااعدات
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الدوليةل ونبى التقرير ألع المعانا ال ائلة لقطاع از تفت الفلااار علع مدى  15عاما ً واللاامود البطولي
ألال ا والمواج ة القوية للعدوان الل يوني.

العدوان والمقاومة:
وأيرد التقرير يلا ً للعدوان ابسارائيلي علع التاع الفلساطيني وللمقاومة الفلساطينية يي مواج تىل وادء
تقارير أفلااااائية عن عمليات المقاومة يي ساااانتي  2021-2020وأعداد التااا دا والجرفع واألساااارى
الفلساطينيين وابلاابات يي الجان ابسارائيليل ونبى ألع اعتراف ابسارائيليين بااااا  1,513عملية للمقاومة
سنة  2020وبما مجموعى  4,386عملية سنة  2021مع وجود نسبة ال بأت ب ا من العمليات المؤ ر بينما
اتص ت بااي العمليات تاكل القنابل الفاراة والمواج ات التاعبية كرتال الفجار وايراا؛ ا ا مع بروز او
المقاومة بتكل اير مسبوق يي معركة سيف القدت يي أيار /مايو .2021

المشهد اإلسرائيلي:
نااش الفلال الصامت من التقرير االساتراتيجي الفلساطيني المتا د ابسارائيلي بما يي لض األومااع الداصلية
والمؤتاارات السااكانية واالاتلااادية والعسااكريةل ونبى ألع أن المجتمع اللاا يوني يسااير يي اتجااات أك ر
تطريا ً دينيا ً واوميا ً وأن التيارات اليمينية ت يمن علع نتاء الفكء والمت د السياسي ابسرائيلي.
والفت التقرير فالة االرتباض وال اساتقرار التي عاتا ا النتاء الساياساي ابسارائيلي ال ي نف أربع انتصابات
عامة علع مدى عامين  )2021-2019ولاااعوبة تتاااكيل فكومات مساااتقر وأن الفكومة الفالية اير
متجانسة وم دد بالسقوط يي أي لفتة.
كماا أتاااااار ألع اتجاان نتااء الفكء ابسااااارائيلي ألع مزياد من يا لونناةي ال وياة الي ودياة اللاااا يونياة للكياان
ابسرائيلي والقياء بمزيد من أجرا ات الت ويد يي القدت وبااي المفة اليربية.
وأتاار ألع أن أعداد الي ود يي الكيان ابسارائيلي بليت نفو سابعة م يين نسامة يي ن اية سانة  2021وأن
عدد الم اجرين الي ود ألع يأساارائيلي بلن نفو  25ألفا ً ساانة 2021ل وأومااا أن عدد ي ود العالء يبلن نفو
 15.17مليونا ً يعيش نفو  %46من ء يي الكيان ابسرائيلي.
وبين التقرير أن جائفة كورونا ألقت بت ل ا علع االاتلااد ابسارائيلي وأن صبرا أسارائيليين تفد وا عن
أساوأ تراجع ل اتلااد من أنتاا يأسارائيلي يي الوات ال ي ولال ييى عدد ابلاابات ألع نفو  1.38مليون
ألااابة يي ن اية 2021ل وكل أا ق كان يكلف االاتلاااد ابساارائيلي نفو  2.8-1.9مليار دوالر أساابوعياًل
كما أن معركة سيف القدت كلافت يأسرائيلي نفو  2.14مليار دوالر.
ومع لض يقد ت ال االاتلااد ابسارائيلي مامن االاتلاادات المتقدمة المقاربة للفالة االاتلاادية يي أوروبا
فيث بلن دصل الفرد نفو  44ألف دوالرل وتلات الواليات المتفد التريض التجاري األكبر لااايأسرائيلي تلي ا

مركز الزيتونة يعلن أبرز نتائج التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنتي  2021-2020والمسارات المستقبلية

اللاين ء ألمانيال واساتمرت الواليات المتفد يي تقديء دعء سانوي يلال ألع  3.8مليار دوالر يألارف نفو
 3.3مليار منى علع تكل منفة عسكرية.
وتنااول التقرير المؤتااااارات العساااااكرياة ابسااااارائيلياة بماا يي لاض تطبيل صطاة يتنويااني لتطوير الجيش
ابسارائيلي ووجود ميزانية عساكرية تزيد عن  21مليار دوالر سانويا ً تقع مامن األعلع عالميا ً مقارنة بعدد
السااكانل والفت التفوق العسااكري النوعي ابساارائيلي مع لااعود يأساارائيلي لتكون أفد أكبر ملاا ادري
الس ا يي العالء بنفو  8.3مليار دوالر سنة .2020
وبالراء من ع نالاار التقدء والتفوق ابساارائيلي ووجود بيئة عربية وأساا مية مااعيفة ومتتاار مة واوى
كبرى داعمة لاااايأسرائيلي؛ يقد نباى التقرير االستراتيجي ألع أن الكيان ابسرائيلي ما زال يعاني من تفدايات
فقيقية تتم ل يي تلااعد اوى المقاومة صلاولاا ً يي الداصل الفلساطيني وفلاول ا علع ادرات لااروصية
وسايبرانية متزايد كما يعاني من بيئة تاعبية عربية وأسا مية رايماة للتطبيع وداعمة للمقاومة ومن فالة
ال اسااتقرار يي البيئة االسااتراتيجية المفيطة بفلسااطين ومن تراجع نوعية القيادات السااياسااية ابساارائيلية
وتراجع أراد القتال لدى الجندي ابساااارائيلي وايراا واو ساااايجعل ا ا الكيان يي ومااااع اير مسااااتقر
ومففوف بالتييرات والتفديات.
األوضاع العربية واإلسالمية والدولية:
نااش التقرير االسااتراتيجي يي ة يلااول كاملة امااية يلسااطين عربيا ً وأساا ميا ً ودولياًل وأيرد مسااافة
واسعة للعالء العربي وصلولا ً دول الطوق :ملر واألردن وسورية ولبنان وتفاعل ا مع التأن الفلسطينيل
واساااااتعرأ تطورات ملف التطبيع وأاااماة كا اٍل من ابماارات والبفرين والمير والساااااودان ع ااات مع
يأسرائيلي ووجود ع اات مع دول أصرى لء يتء ترسيم ا فتع اآلن.
والفت التقرير الدور الملاري المركزي يي ابدار العربية للملف الفلساطيني ورعايت ا للقا ات الملاالفة
وترتي البيت الفلساطيني وترتيبات الت دئة وواف أط ق النار مع الجان ابسارائيلي ومتابعة ملف لافقة
أط ق ساراا األسارى وأعاد أعمار از يي الوات ال ي يعالت ييى الفكومة الملارية ع اات ا التطبيعية
مع يأسرائيلي بتكل كبير.
ورجا التقرير تراجع االندياعة العربية نفو التطبيع يي مااو الريأ التااعبي ويي مااو أيتااال التااع
الفلساطيني لاااااايلافقة ترام ي ويي ماو أن أعبا التطبيع وأ مانى ساتكون أكبر مما كانت األنتمة ترجو
للتفول ألع لااديل أو
تفقيقى؛ صلااولاا ً أن الطرف ابساارائيلي يتعامل بانت ازية وال يملض يرلاا ً فقيقية
ا
فليف.
ونااش التقرير موااف العالء ابسا مي من اماية يلساطين ودرت بالتفلايل النمو جين التركي وابيرانيل
وأكد أن تركيا فايتت علع ا
صط ا الساااياساااي الداعء لقماااية يلساااطين ويل ف ال الدولتين وعلع اعتبار أن
القدت صط أفمر ونبى ألع افتفات ا بع اة طيبة مع اياد منتمة التفرير والساالطة الفلسااطينية ومع فركة
فمات؛ ومع بروزاا أسااا ميا ً وعالميا ً يي انتقاد الممارساااات العدوانية ابسااارائيليةل ومن ج ة أصرى يقد
الفت التقرير يلاال الجان السااياسااي عن الجان االاتلااادي يي ع ات ا بااااااايأساارائيلي وتطور التبادل
التجاري بين ما ألع ما يزيد عن  6.5مليار دوالر سنة .2021
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وأتاار التقرير ألع أن أيران والالت دعم ا لصط المقاومة ماليا ً وعساكريا ً وأع ميا ً واو ما كان مف ال تقدير
اوى المقاومة كما واللت التزام ا بريأ االعتراف بالكيان ابسرائيلي واو مواف من المرجا أن تتابعى
أيران يي المدى المنتور.
واساتعرأ التقرير االساتراتيجي بالتفلايل الوماع الدولي واماية يلساطين مسالطا ً الماو علع األمء المتفد
والرباعية الدولية والموااف األمريكية واألوروبية ودول البريكت وتفديدا ً اللين وال ند وروسيا والبرازيل
وجنو أيريقيال والفت اساتمرار النمط العاء للسالوض الدولي وطريقة التلاويت يي األمء المتفد كما الفت
تزايد التعاطف التاعبي العالمي مع اماية يلساطينل وتواع تراجع الدعء المالي للسالطة الفلساطينية واألونروا
كما تواع عدء ممارساااة أي مااايوط فقيقية علع الجان ابسااارائيلي؛ مع افتمال مفاولة الواليات المتفد
التأ ير علع اصتيار الرئيت الفلسطيني القادء يي فال تيور المنل .

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات2022/1/11 ،
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