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اأ. موؤمن حممد ب�شي�شو:

فل�صطيني، تلقى در��صته �الأكاديية يف جمال �ل�صحافة و�الإعالم، وعمل 

للبحوث  �لعربي  للمركز  ومدير�ً  “�ل�صدى”،  �صحيفة  لتحرير  مدير�ً 

�صل�صلة  و�أبرزها  �لدر��صات،  من  �لعديد  له  �صابقاً،  بغزة  و�لدر��صات 

و�لدر��صات.  للبحوث  �لعربي  �ملركز  عن  �ل�صادرة  �الأق�صى  �نتفا�صة 

وهو  حالياً،  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئا�صة  م�صت�صار�ً  يعمل 

د�ئم  �صحفي  كاتب  عنه.  �ل�صادرة  “�لبملان”  �صحيفة  حترير  رئي�ص 

�لفل�صطينية  �الإلكرتونية  و�ملو�قع  و�ملجالت  �ل�صحف  من  �لعديد  يف 

و�لعربية.

د. جوين من�شور:

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

�أبحاثه  تتمحور  �جلليل.  يف  �ليا�ص  مار  كلية  مدير  ونائب  بريل،  بيت 

�الأو�صط و�ل�رش�ع  �ل�رشق  و�لعربي و�صوؤون  �الإ�صالمي  �لتاريخ  حول 

بينها:  من  و�لكتب،  �الأبحاث  من  عدد  له  �صدر  �لعربي.   - �الإ�رش�ئيلي 

و“�ال�صتيطان  دولتني”،  بني  و“م�صافة  �لعربية”،  حيفا  “�صو�رع 

�الإ�رش�ئيلي”، و“�ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية يف �إ�رش�ئيل”، و“�ملدينة �لفل�صطينية 

يف فرتة �النتد�ب �لبيطاين”، و“معجم �الأعالم و�مل�صطلحات �ل�صهيونية 

و�الإ�رش�ئيلية”. وتوىل حترير تقريرين ��صرت�تيجيني للمركز �لفل�صطيني 

كما  و2007.   2006 لعامي  �هلل،  ر�م  يف  “مد�ر”  �الإ�رش�ئيلية  للدر��صات 

و�أد�ر بنك �ملعلومات �لتابع للمركز ذ�ته. ون�رشت له �لكثري من �لدر��صات 

و�لبحوث �ملُحّكمة يف �لعديد من �ملجالت و�لدوريات �لعلمية. و�صارك يف 

�لعديد من �ملوؤمتر�ت �ملحلية و�لدولية. وهو ع�صو نا�صط يف �لعديد من 

�جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �الأهلية و�الأكاديية.  

امل�ساركون يف كتابة التقرير

الف�شـــــــــــــل االأول:

الو�شع الفل�شطيني

الـــــــــــداخلـــــــــــي

الثانـــي: الف�شـــــل 

االإ�شرائيلي امل�شهد 

الفل�شــــــطينـــــــي

امل�شاركون يف كتابة التقرير
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د. عبد احلميد الكيايل:

�لبحوث  معهد  من  �لدكتور�ه  �صهادة  على  حا�صل  �أردين،  باحث 

و�لدر��صات حول �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي يف جامعة �إك�ص - مر�صيليا 

)بروفن�ص( �لفرن�صية. عمل يف مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت 

يف بريوت، ويعمل حالياً مدير�ً لوحدة �لبحوث و�ال�صت�صار�ت يف مركز 

در��صات �ل�رشق �الأو�صط يف عّمان. ن�رش �لعديد من �الأبحاث و�ملقاالت 

من  عدد�ً  حرر  كما  �ملُحّكمة،  و�لدوريات  �ملجالت  من  عدد  يف  �لعلمية 

�الأعمال �الأكاديية يف جمال �خت�صا�صه.

اأ. هاين “حممد عدنان” امل�رسي:

منذ  �لعامليني  لل�صحفيني  �لعام  �الحتاد  يف  وع�صو  و�صحفي،  كاتب 

�صنة 1980، ومدير عام مركز بد�ئل لالإعالم و�الأبحاث و�لدر��صات منذ 

�ل�صيا�صات  �لفل�صطيني الأبحاث  2005، و�أ�صبح مدير عام �ملركز  �صنة 

كلية  يف  در�ص   .2011/4/1 منذ  م�صار�ت   - �ال�صرت�تيجية  و�لدر��صات 

�لتجارة بجامعة عني �صم�ص يف �لقاهرة. �صغل من�صب مدير عام �الإد�رة 

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

�الإعالم يف �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �لفرتة 1995-2005. وهو كاتب عمود 

يف جريدة �الأيام ويف عدد من �ل�صحف و�ملجالت �لفل�صطينية و�لعربية. 

كتب ون�رش مئات �ملقاالت و�لدر��صات و�الأبحاث، وهو حملل �صيا�صي 

�صارك يف �لكثري من �ملقابالت مع و�صائل �الإعالم �ملختلفة، كما �صارك 

�أمناء يف  �لعربية و�لدولية. وهو ع�صو جمل�ص  �ملوؤمتر�ت  �لعديد من  يف 

وع�صو  عرفات،  يا�رش  جائزة  جلنة  وع�صو  عرفات،  يا�رش  موؤ�ص�صة 

�ملوؤ�ص�صات  �لعديد من  �لقاهرة، وهو ع�صو يف  جلنة �حلكومة يف حو�ر 

و�جلمعيات �الأهلية.

اأ. ح�شن ابحي�س: 

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

�ل�صوؤون  جمال  يف  �لعليا  در��صته  حالياً  ويتابع  �الإعالم،  يف  )لي�صان�ص( 

و�ال�صت�صار�ت  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  يف  �صابقاً  عمل  �لدولية. 

يف  �صارك  و�الإعالم.  �لعامة  �لعالقات  لق�صم  وكرئي�ص  باحث  كم�صاعد 

الثالــــث: الف�شـــــل 

لقـــــــ�شيـــــــــــــــة ا

لفل�شطــيــنــيــــــة ا

العربـــــي والعــــامل 
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عدد من �الإ�صد�ر�ت �ملن�صورة، منها: �لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  �الأمنية  و�لتطور�ت  و2011،   2009 ل�صنتي 

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

ومعاناة �ملر�أة �لفل�صطينية حتت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�جلد�ر �لعازل 

يف �ل�صفة �لغربية، باالإ�صافة �إىل عدد من �الإ�صهامات �لبحثية �الأخرى. 

اأ. وائل اأحمد �شعد:

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

للمدير �لعام يف مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت يف بريوت. �ألّف 

�لدر��صات  من  عدد  وحترير  �إعد�د  يف  و�صارك  �حل�صار،  بعنو�ن  كتاباً 

�صنوياً  ي�صدر  �لذي  �لفل�صطينية،  �لوثائق  منها:  �ملن�صورة،  و�ملوؤلفات 

�الأمني لفتح وحما�ص  �ل�صلوك  �الإر�د�ت:  �لزيتونة، و�رش�ع  عن مركز 

و�الأطر�ف �ملعنية، و�لتطور�ت �الأمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، وقر�ء�ت 

على  ي�رشف  كما   ،2007-2006 وحكومتها  حما�ص  جتربة  يف  نقدية 

�إد�رة حترير �لتقدير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني، و�صارك يف �لعديد من 

�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �ملحلية و�لدولية.

اأ. حممد زاهد جول:

بال�صيا�صة  مهتم  تركي،  وباحث  كاتب   ،1982 �إ�صطنبول  مو�ليد  من 

�لرتكية و�لعربية و�حلركات �الإ�صالمية، حما�رش يف �ل�صاأن �لرتكي، وما 

يتعلق بتجربة حزب �لعد�لة و�لتنمية. حا�صل على ماج�صتري يف �لعقيدة 

و�لفل�صفة �الإ�صالمية، ولديه �لعديد من �الأبحاث و�لدر��صات و�ملقاالت 

�ملن�صورة، و�صارك يف ع�رش�ت �لندو�ت �لعلمية يف جماالت خمتلفة.

اأ. د. طالل عرتي�شي:

عميد �ملعهد �لعايل للدكتور�ه يف �جلامعة �للبنانية، �أ�صتاذ علم �الجتماع 

 ،2000-1990 �للبنانية  �جلامعة  يف  �الجتماعي  �لنف�ص  وعلم  �لرتبوي 

و��صت�صارية  علمية  هيئات  ع�صو  �الأو�صط.  �ل�رشق  ق�صايا  يف  وباحث 

يف مر�كز در��صات لبنانية وعربية. من موؤلفاته: م�صتقبل �الإ�صالم، مع 

✻ اإيران

الف�شـــــل الرابــــــع:

لق�شــــــيــــــــــــــــة ا

لفل�شطــيــنــيــــــة ا

االإ�شالمـي والعــــامل 

✻ تركيا

✻ منظمة التعاون

االإ�شـــــالمــــــــي

امل�شاركون يف كتابة التقرير
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�ل�صيادة  جدل  رجال:  بال  ودولة   ،2004 �صنة  �لباحثني،  من  جمموعة 

و�الإ�صالح يف �ل�رشق �الأو�صط، �صنة 2005، و�جلمهورية �ل�صعبة: �إير�ن 

يف حتوالتها �لد�خلية و�صيا�صاتها �الإقليمية، �صنة 2006، �إير�ن: �لدولة 

وجيو-��صرت�تيجيا   ،2008 �صنة  نافع،  ب�صري  مع  باال�صرت�ك  و�الأزمة 

كتابة  يف  و�صارك   ،2009 �صنة  وبد�ئل،  �إ�صكاليات  �الإير�نية:  �له�صبة 

 Political Islam and European Foreign Policy: Perspectives

from Muslim Democrats of the Mediterranean، �صنة 2007.

اأ. د. وليد عبد احلي:

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

وهو  �لقاهرة،  جامعة  من  �ل�صيا�صية  �لعلوم  يف  �لدكتور�ه  درجة  على 

من  عدد  يف  عمل  �الأردن.  يف  �لزيتونة  جامعة  �أمناء  جمل�ص  ع�صو 

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

جامعة �لريموك باالأردن، كما عمل م�صت�صار�ً للمجل�ص �الأعلى لالإعالم 

كتاباً،   22 �ألَّف  �الأردين.  �ملظامل  ديو�ن  لدى  وم�صت�صار�ً  �الأردن،  يف 

�لنظرية  �لناحيتني  من  �مل�صتقبلية  �لدر��صات  يف  معظمها  يرتكز 

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

يف  �مل�صلّمات  وحتول  �ل�صيا�صية،  �لعلوم  يف  �مل�صتقبلية  و�لدر��صات 

�لدر��صات  ومناهج  م�صتقبلية،  در��صة  �لدولية:  �لعالقات  نظريات 

لل�صني  �مل�صتقبلية  و�ملكانة  �لعربي،  �لوطن  يف  وتطبيقاتها  �مل�صتقبلية 

�ملكانة  م�صتقبل  و�إير�ن:   ،2010-1978 �لدويل  �لقوى  �صلم  على 

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

�الإجنليزية، ون�رش �أكرث من 60 بحثاً يف �ملجالت �لعلمية �ملُحّكمة.

اأ. زياد ابحي�س:

لق�صم  رئي�صاً  عمل  �لقد�ص،  �صوؤون  يف  متخ�ص�ص  فل�صطيني  باحث 

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

ع�صو   .2010-2008 �لفرتة  يف  فيها  �لتنفيذي  �ملدير  موقع  و�صغل 

ملتقى �لقد�ص �لثقايف يف �الأردن، ومدرب يف برنامج �لدبلوم �لتدريبي 

الف�شـــــل اخلامــ�س:

لق�شــــــيــــــــــــــــة ا

لفل�شطــيــنــيــــــة ا

الدولـــي والو�شـــــع 

الف�شـــــل ال�شــاد�س:

واملقد�شــــات االأر�س 
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�لقد�ص  �مللتقى. قام بتحرير كتاب عني على  �ملقد�ص يف  لدر��صات بيت 

�لفرتة  يف  �الأق�صى  على  عني  تقرير  بتحرير  قام  كما   ،2006-2005

عدة  وله   .2013-2009 �لفرتة  يف  �إعد�ده  يف  و�أ�صهم   ،2008-2006

كتاب  يف  ف�صل  منها  لبنان،  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  حول  �أبحاث 

�مليد�نية  �لدر��صة  يف  و�إ�صهام  لبنان،  يف  �لفل�صطينيون  �لالجئون 

لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان �لتي �أجر�ها مركز �لزيتونة للدر��صات 

و�ال�صت�صار�ت خالل �صنتي 2005 و2006. 

اأ. د. اإبراهيم ح�شن اأبو جابر:

�أّم �لفحم �صابقاً، وباحث يف �ملركز  مدير مركز �لدر��صات �ملعا�رشة يف 

نف�صه، وحما�رش يف جامعة �لنجاح �لوطنية بنابل�ص يف فل�صطني. ح�صل 

ملدة  عمل   ،1990 �صنة  بفر�نكفورت  غوته  جامعة  من  �لدكتور�ه  على 

�أربعة �أعو�م يف جامعة بن جوريون، ثم يف كلية �لدعوة يف �أّم �لفحم. عمل 

�أي�صاً مر�صد�ً يف فرع جامعة ديربي يف فل�صطني 48. �أ�صدر �لعديد من 

�لكتب و�لبحوث و�لدر��صات منها �لقد�ص يف د�ئرة �حلدث، ومو�صوعة 

و�جلد�ر  و�الأق�صى،  �لقد�ص  و�نتفا�صة  جملد�ً(،   12( �لنكبة  جرح 

�لفا�صل، وخطة خارطة �لطريق، وم�صتقبل �لقد�ص و�ُصبل �إنقاذها من 

غزة،  عن  �النف�صال  وخطة  و�حلا�رش،  �ملا�صي  قا�صم  وكفر  �لتهويد، 

و�لبطالة يف �ملجتمع �لعربي يف �لبالد، وخطة بر�فر - بيغن “�مل�رشوع 

�الإ�صالمي  و�مل�رشوع  �لعربية  و�لثور�ت  �لنقب”،  لتهويد  �الإ�رش�ئيلي 

�حل�صاري، و�لدرر �لبهية يف �صرية �لدولة �لعلية �لعثمانية.

اأ. عبد اهلل عبد العزيز جّنار:

لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  يف  للتعد�د�ت  �لعامة  �الإد�رة  عام  مدير 

�صنة  منذ  �جلهاز  هذ�  يف  يعمل  وهو  بفل�صطني،  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطيني 

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

�صهادتي  على  حا�صل  و2007.   1997 �لعامني  يف  و�ملن�صاآت  و�مل�صاكن 

�القت�صاد  يف  و�الأخرى  �ل�صكانية  �لدر��صات  يف  �إحد�ها  ماج�صتري، 

كلية  يف  متفرغاً  حما�رش�ً  عمل  �الأردنية.  �جلامعة  من  و�الإح�صاء 

✻ املوؤ�شرات ال�شكانية

الف�شـــــل ال�شابــــع:

املوؤ�شرات ال�شكانية

واالقت�شـــــاديــــــــة

والتعــــليمــيـــــــــة

امل�شاركون يف كتابة التقرير
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وجامعة  بريزيت  جامعة  يف  متفرغ  غري  وحما�رش�ً  بعّمان،  �الأندل�ص 

�لقد�ص �ملفتوحة. �صارك يف �إعد�د �لعديد من �لتقارير �الإح�صائية و�إعد�د 

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

و�لدولية.

اأ. د. معني حممد عطا رجب:

�أ�صتاذ �القت�صاد “بروفي�صور” يف �جلامعات �لفل�صطينية بغزة، حا�صل 

على درجة �لدكتور�ه من جامعة �الإ�صكندرية. �صارك يف تاأ�صي�ص كلية 

لالقت�صاد.  حما�رش�ً  فيها  وعمل  بغزة،  �الإ�صالمية  باجلامعة  �لتجارة 

�الإد�رية  و�لعلوم  �القت�صاد  )كلية  �لتجارة  كلية  تاأ�صي�ص  يف  �صارك 

يف  ع�صو  فيها.  �لكلية  عميد  من�صب  و�صغل  �الأزهر،  جامعة  يف  الحقاً( 

عدة جمعيات علمية �قت�صادية حملية وعربية، ومنها ع�صوية �جلمعية 

�لعربية للبحوث �القت�صادية بالقاهرة، وع�صوية جمل�ص �لبحث �لعلمي 

�لعلمية  �الأبحاث  من  �لعديد  وله  بغزة.  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  بوز�رة 

و�الإقليمية،  �ملحلية  �ملتخ�ص�صة  �لدوريات  يف  �ملن�صورة  �لعمل  و�أور�ق 

له عدة موؤلفات تدري�صية  �صارك يف موؤمتر�ت حملية وعربية ودولية، 

يف �لنظرية �القت�صادية، و�ملالية �لعامة، و�لنقود و�لبنوك، و�القت�صاد 

و�القت�صاد  �ملو�رد،  و�قت�صاديات  �القت�صادي،  و�لتكامل  �الإ�صالمي، 

ومناهج  �لفل�صطيني،  و�القت�صاد  �ل�صناعي،  و�القت�صاد  �لزر�عي، 

�لبحث �لعلمي. �أ�رشف على وناق�ص عدة ر�صائل ماج�صتري.

فريق �لتحرير يف مركز �لزيتونة.

✻ املوؤ�شرات االقت�شادية

✻ املوؤ�شرات التعليمية
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مقدمة التقرير

تابعت ق�صية فل�صطني م�صريتها خالل �صنتي 2012-2013 يف بيئة تت�صم بالتد�خل و�لت�صابك، 

ومبوجات من �لتفاوؤل و�الإحباط، وب�رش�ع �إر�د�ٍت ياأخذ �أبعاد�ً حملية و�إقليمية ودولية. و�إذ� كان 

2012 بتح�صن �لبيئة �ال�صرت�تيجية �لعربية �ملحيطة بفل�صطني  �آمال و��صعٍة قد �نت�رشت �صنة  ثمة 

�ملحتلة، لتُ�صكِّل �أنظمة حرة ديوقر�طية تعبِّ عن �إر�دة �صعوبها، وعن عزة هذه �الأمة وكر�متها، 

وبالتايل تكون ر�فعة للق�صية �لفل�صطينية و�صند�ً لها؛ فاإن �لتطور�ت، خ�صو�صاً يف �ل�صنة �لتالية، 

�أدخلت �لثور�ت وموجات �لتغيري يف حالة ��صتنز�ف كبرية، باجتاه �إ�صعافها �أو �إف�صالها، و�أ�صغلت 

ثمة  �أن  يرون  “�إ�رش�ئيل”  يف  �ملر�قبون  كان  وبينما  وتطور�تها.  فل�صطني  ق�صية  عن  بعيد�ً  �لنا�ص 

فيما  �الأحد�ث  بتطور  و�رتياحهم  �رشورهم  ُيخفو�  مل  فاإنهم  �ملنطقة،  يف  ل  يت�صكَّ وجودياً  خطر�ً 

�لتغيري  �لطائفية و�لعرقية، ومبحاوالت قمع م�صار�ت  �مل�صاعر  بعد باجتاهات �صلبية، وبت�صاعد 

و�الإر�دة �حلرة لل�صعوب.

خريطتها  تاأخذ  ومل  عالية،  “�صيولة”  حالة  ت�صهد  تز�ل  ما  �ملنطقة  فاإن  �أمر،  من  يكن  ومهما 

يتاأثر  �لفل�صطيني  �مل�صار  والأن  م�صتمر�ً.  �الإر�د�ت  �رش�ع  ز�ل  وما  �لنهائي،  �صكلها  �ل�صيا�صية 

طرفا  ي�صتعجل  ومل   .2013-2012 �صنتي  طو�ل  مرتبكاً  م�صهده  بد�  فقد  �لعربي،  مبحيطه  ب�صدة 

�النق�صام �لفل�صطيني )فتح وحما�ص( ح�صم خيار�تهما، خ�صو�صاً فيما يتعلق باإعادة ترتيب �لبيت 

�لفل�صطينية  �ملفاو�صات  �إطالق  �إعادة  �صهد   2013 �صنة  من  �لثاين  �لن�صف  �أن  غري  �لفل�صطيني. 

�الإ�رش�ئيلية، بالتز�من مع ب�صط �جلي�ص �مل�رشي �صيطرته على �لنظام �ل�صيا�صي يف م�رش، وت�صديد 

�حل�صار على قطاع غزة. و�إذ� كانت حكومة غزة قد عانت ب�صكل هائل نتيجة �حل�صار و�نح�صار 

�لدعم، فاإن �لقيادة يف ر�م �هلل و�جهت �إحباطات متتالية يف م�صار �ملفاو�صات؛ وهو ما دفع �لطرفني 

يف �لن�صف �الأول من �صنة 2014 الإعادة تفعيل م�صار �مل�صاحلة. غري �أنه من �ل�صابق الأو�نه �حلكم 

على �إمكانية جناح هذ� �مل�صار؛ حيث يحتاج �الأمر �لكثري من �جلهد و�ملبادر�ت لبناء �لثقة ومو�جهة 

�لتدخالت �خلارجية، وحتويله من نقاط �لتقاء تكتيكية، �إىل م�صار ��صرت�تيجي عميق ور��صخ.

طو�ل �صبع �صنو�ت كان �لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني ي�صدر ب�صكل �صنوي، ويف هذه �ملرة 

ي�صدر �ملجلد �لثامن للتقرير ليغطي �صنتي 2012-2013. وقد كان قر�ر �إ�صد�ره بهذ� �ل�صكل قر�ر�ً 

�صعباً، غري �أننا ِملنا �إليه بناء على جتربة �ل�صنو�ت �ل�صابقة، وبعد ��صت�صارتنا ملجموعة من �خلب�ء 

و�ملتخ�ص�صني، وبعد �أن وجدنا �أن مر�كز �أخرى قد �صبقت �إىل �إ�صد�ر تقريرها مرة كل �صنتني كما 

يف “�لتقرير �ال�صرت�تيجي �لعربي”. ولعل �الإ�صد�ر بهذه �لطريقة ينح فر�صة �أف�صل للرتكيز على 

�مل�صار�ت و�لتغري�ت ذ�ت �لطبيعة �ال�صرت�تيجية.

مقدمة التقرير
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وبف�صل �هلل �صبحانه، فاإن �لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني قد �أخذ موقعه �ملرجعي �ملتميز يف 

�لدر��صات �لفل�صطينية، و�أ�صبح من �لكتب �لتي ال غنى عنها للباحثني و�ملتخ�ص�صني و�ملهتمني. فهو 

ال يحفل فقط باملعلومات �لو��صعة و�لدقيقة و�ملوثقة، و�إمنا يحر�ص على �أن يقدم �ملادة �لعلمية يف �إطار 

�مل�صار�ت  ال�صت�رش�ف  �ل�صعي  مع  �لعلمي،  �لبحث  ومناهج  مبعايري  من�صبط  وحتليلي  مو�صوعي 

�مل�صتقبلية �لقريبة. ويتميز �لتقرير �ال�صرت�تيجي ب�صموله فهو يغطي �لو�صع �لد�خلي �لفل�صطيني، 

و�الإ�صالمية  �لعربية  و�الأبعاد  �ل�صلمية،  و�لت�صوية  �ملقاومة  وم�صار�ت  �الإ�رش�ئيلي،  و�مل�صهد 

و�لدولية للق�صية �لفل�صطينية، كما يفرد م�صاحات و��صعة لالأر�ص و�ملقد�صات، وللو�صع �ل�صكاين 

و�القت�صادي و�لتعليمي �لفل�صطيني.

يف  �صاركو�  �لذين  ع�رش  �لثالثة  و�خلب�ء  �ملتخ�ص�صني  للزمالء  �جلزيل  �ل�صكر  تقدمي  من  بّد  ال 

�أ�صهمو� يف مر�جعة ن�صو�صه؛ وكذلك لفريق �لعمل يف  �لذين  �لتقرير، ولل�صادة �مل�صت�صارين  كتابة 

مركز �لزيتونة من م�صاعدي �لتقرير وموظفي ق�صم �الأر�صيف �لذين كان لهم دورهم يف توفري �ملادة 

�لعلمية، ومر�جعة �لن�صو�ص وتدقيقها، و�إخر�ج �لتقرير بال�صكل �لالئق.

و�أخري�ً، فاإننا نحمد �هلل �صبحانه على �لنجاح �لطيب و�ملتز�يد �لذي يلقاه هذ� �لتقرير، ون�صكر 

كل من دعم هذ� �لتقرير، و�صجعنا على �ال�صتمر�ر يف �إ�صد�ره. كما نرحب بكل نقد بناء �أو ن�صح 

�أو توجيه.

واحلمد هلل رب العاملني

                                                                                                                                                             املحرر

د. حم�شن حممد �شالح
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الو�شع الفل�شطيني الداخلي

الو�سع الفل�سطيني الداخلي

�صنتي  خالل  �لفل�صطيني  �لد�خلي  �لو�صع  على  جدية  الت  حتوُّ �أّي  تطر�أ  مل 

�صباط/  منذ  �لوزر�ء  رئي�ص  �صخ�ص  على  �لتو�فق  من  وبالرغم   .2013-2012

فب�ير 2012، �إال �أنه مل ُي�صكل �أو مل يتمكن من ت�صكيل حكومة �لتو�فق على مدى 

باإعادة  �جلاد  �الهتمام  وتر�جع  عام؛  ب�صكل  لة  ُمعطَّ �مل�صاحلة  ملفات  وظلت  �لتاليني.  �لعامني 

ترتيب �لبيت �لفل�صطيني، بينما ن�صطت على ح�صابه م�صار�ت �لت�صوية �ل�صلمية، وتكري�ص و�قع 

�لغربية وقطاع غزة. �ل�صفة  �لفل�صطيني يف  �النق�صام 

 ،2013-2012 �صنتي  مدى  على  �لفل�صطيني  �لد�خلي  �لو�صع  ��صتقر�ء  �لف�صل  هذ�  يحاول 

ويناق�ص �أد�ء حكومتي ر�م �هلل وغزة، وملفات �مل�صاحلة �لفل�صطينية، وعالقات �لف�صائل و�لتنظيمات 

�لفل�صطينية، و�إ�صكالية �الأجهزة �الأمنية و�أد�ءها �لد�خلي.

�لطو�رئ يف  2012-2013 و��صلت حكومة  على مد�ر �صنتي 

�ل�صفة �لغربية برئا�صة �صالم فيا�ص، ومن ثم ر�مي �حلمد �هلل 

�لذي خلف فيا�ص يف �إطار تعديل وز�ري منت�صف �صنة 2013، 

�أعمالها تكري�صاً ملرحلة ما بعد �النق�صام �لفل�صطيني �لد�خلي.

�ل�رشعية  �إىل  باالفتقار  �لطو�رئ  حكومة  �تهام  �لفل�صطينية  �ملقاومة  قوى  و��صلت  وهكذ�، 

فيه  عا�صت  �لذي  �لوقت  يف  �لثقة،  لنيل  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  على  عر�صها  لعدم  نتيجة  �لد�صتورية، 

�لدعم �خلارجي  تر�جع  �قت�صادية �صعبة، يف ظّل  �أو�صاع  �إيقاع  مالية خانقة، على  �أزمة  �حلكومة 

للمانحني.

�أجرت  فيما  �ل�صلطة،  يف  �لف�صاد  ملفات  لبع�ص  حمدود�ً  فتحاً  �ملن�رشمتان  �ل�صنتان  و�صهدت 

يف  معه  �لعالقة  دخلت  �لذي  غزة،  قطاع  عن  مبعزل  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ملحلية  �النتخابات  �ل�صلطة 

�صل�صلة من �لتوتر�ت �ملتالحقة و�التهامات �مل�صتمرة.

وبالرغم من ح�صول �ل�صلطة على م�صمى دولة غري ع�صو يف �الأمم �ملتحدة United Nations �إال 

�أن ت�صاعد موجات �لتهويد و�ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي، �ملقرتن با�صتمر�ر �صحب �صالحيات �ل�صلطة 

�ل�صيادية عن مناطق �ل�صفة، �أورثها �صعفاً متز�يد�ً، و�أدخلها يف نفق من �الإحباط �ل�صيا�صي. 

مقدمة

الطوارئ  حكومة  اأواًل: 

يف ال�شفة الغربية
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ويكن معاجلة �أهم �مللفات �ملرتبطة بحكومة �لطو�رئ يف �ملحاور �لتالية:

1. تفاقم الأزمة املالية والو�شع القت�شادي:

و2013،   2012 �صنتي  طيلة  �لطو�رئ  حكومة  مل�صرية  �الأبرز  �لعنو�ن  �ملالية  �الأزمة  �صكلت 

�إجر�ء�ت ملحة  2012 �رشح رئي�ص �حلكومة �صالم فيا�ص حول �رشورة �تخاذ  ففي مطلع �صنة 

لتخفي�ص �لعجز يف �ملو�زنة �لذي بلغ قر�بة 800 مليون دوالر يف �صنة 2011، حيث كان من �ملتوقع 

.
�أن يبلغ 1.1 مليار دوالر يف مو�زنة �صنة 12012

وت�صبب تر�جع �لدعم �ملايل �خلارجي ب�صبب عدم وفاء بع�ص �لدول �ملانحة بالتز�ماتها �ملالية يف 

�أزمة مالية و�قت�صادية خانقة عا�صتها �ل�صلطة �لفل�صطينية، ما دفعها التخاذ �إجر�ء�ت �أثارت �لكثري 

، مبو�ز�ة دعوة �لبنوك الإقر��ص 
2
من �جلدل و�العرت��صات مثل فر�ص �ل�رش�ئب وتقلي�ص �لنفقات

.
3
�ل�صلطة 300 مليون دوالر

�لن�صبة  �إىل تخفي�ص   2012 ومع ذلك، فاإن حكومة فيا�ص ��صطرت يف منت�صف �صباط/ فب�ير 

.
4
�لعليا ل�رشيبة �لدخل �إىل 20% بعد �حتجاجات منظمات �ملجتمع �ملدين

وقبل نهاية �آذ�ر/ مار�ص 2012 �أقرت حكومة فيا�ص م�رشوع قانون �ملو�زنة ل�صنة 2012 بعجز 

.
5
مايل يزيد عن مليار دوالر

�ملالية  وزير  مع  �رشية  مفاو�صات  فيا�ص  �أجرى   ،2012 �صيف  يف  �ملالية  �الأزمة  تفاقم  ومع 

�لب�صائع  �ل�رش�ئب ونقل  �تفاقية حول  Yuval Steinitz ووقع معه  �صتاينتز  �الإ�رش�ئيلي يوفال 

�ملركزي  “�إ�رش�ئيل”  بنك  ��صت�صارة حمافظ  �إىل طلب  فيا�ص  بادر  . كما 
�ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل”6 بني 

تع�صف  �لتي  �ملالية  �الأزمة  من  للخروج   Stanley Fischer في�رش  �صتانلي   Bank of Israel

و�رتفاع  �القت�صادية  �الأو�صاع  �صعوبة  ظّل  يف  و�قع  �إىل  ترجمته  يتم  مل  ما  وهو   ،
7

بال�صلطة

.
8

م�صتوى �لبطالة، وبلوغ �لو�صع �ملايل لل�صلطة مرحلة بالغة �ل�صعوبة نهاية �ل�صنة

ومع مطلع �صنة 2013 ن�رشت حكومة فيا�ص بيانات تظهر �أن �لدين �لعام لل�صلطة �لفل�صطينية 

يقرتب من ت�صعة مليار�ت �صيكل )نحو 2.4 مليار دوالر(، يف �إ�صارة ذ�ت داللة �إىل عمق �الأزمة �ملالية 

.
9
�لتي تئن حتت وطاأتها �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل

وقبل نهاية �آذ�ر/ مار�ص، �أقرت حكومة فيا�ص مو�زنة �صنة 2013 بقيمة 3.8 مليار دوالر بعجز 

الأن  �القت�صادي،  باالزدهار  فيا�ص  خطط  مع  يتنافى  عجز  وهو   .
10

دوالر �ملليار  يتجاوز  متوقع 

جوهر �مل�صكلة يكمن يف �الحتالل نف�صه، ولي�ص مبجرد �أد�ء �ل�صلطة و�الأفر�د. 



27

الو�شع الفل�شطيني الداخلي

وبالرغم من بع�ص �مل�صاعد�ت �لعاجلة �لتي قدمتها �ململكة �لعربية �ل�صعودية و�لواليات �ملتحدة 

وبع�ص دول �الحتاد �الأوروبي )European Union (EU بقيمة 500 مليون دوالر يف متوز/ يوليو 

، �إال �أن �ملو�زنة، ح�صب رئي�ص حكومة �لطو�رئ �جلديد �لدكتور ر�مي �حلمد �هلل، 
11

و�آب/ �أغ�صط�ص

.
بقيت عاجزة مببلغ 550 مليون دوالر لالإيفاء بالتز�ماتها �ملالية لغاية نهاية �صنة 122013

�ملعونات  على  �العتماد  �صوء  يف  �ملقبلة،  �ملرحلة  خالل  �ملالية  �الأزمة  ت�صتمر  �أن  �ملتوقع  ومن 

باأ�صكال  تعك�ص  �أزمة  وهي  �الحتالل.  مع  و�القت�صادية  �ملالية  �التفاقيات  �صوء  ويف  �خلارجية، 

خمتلفة �لظلم و�الإجحاف �لذي حمله �تفاق �أو�صلو Oslo Accords، وما �نبنى عليه من �تفاقيات، 

فر�صت تبعية �ل�صلطة لالحتالل �الإ�رش�ئيلي و�رتهانه ل�صيا�صاته.

2. فتح ملفات الف�شاد:

بها  �لتي تورط  �لف�صاد  �لف�صاد يف متابعة ق�صايا  ��صتمرت هيئة مكافحة   2012 مع مطلع �صنة 

عدد من وزر�ء حكومة �لطو�رئ، فقد مّت �إحالة ملف وزير �القت�صاد ح�صن �أبو لبدة �إىل �ملحكمة يف 

، ووزير �لزر�عة �إ�صماعيل �دعيق، كما مّت �إحالة ملف وزير �خلارجية ريا�ص �ملالكي 
132012/2/10

.
�إىل هيئة مكافحة �لف�صاد يف 142012/4/27

وبالرغم من تاأكيد�ت رئي�ص هيئة مكافحة �لف�صاد رفيق �لنت�صة على تو��صله مع �جلهات �ملخت�صة 

يف �خلارج، من �أجل ��صتجالب عدد من �مل�صتبه بهم باالختال�ص �ملايل، �لذين ترتبط بهم ملفات ف�صاد 

؛ �إال �أن �لهيئة تاأخرت بو�صوح، ومل تتخذ �صوى �إجر�ء�ت حمدودة �صادرت 
15

مباليني �لدوالر�ت

.
16

من خاللها �أمو�الً وعقار�ت ملحمد ر�صيد ووليد �لنجاب

و��صت�صعار�ً منها بحجم �لق�صور �حلا�صل من قبل هيئة مكافحة �لف�صاد، فقد بادرت �لنائب عن 

مع  جانبية  �صفقات  عقد  عب  بالف�صاد  �هلل  ر�م  يف  �ملالية  وز�رة  �تهام  �إىل  بكر  �أبو  جناة  فتح  حركة 

.
17

�رشكات كبى، مطالبة �لرئي�ص حممود عبا�ص بفتح حتقيق حول هذه �لتجاوز�ت

�ملعلقة  �الآمال  تبلغ م�صتوى  �مللف بقيت قا�رشة وحمدودة، ومل  �أن معاجلة هذ�  �لو��صح  ومن 

عليها، وال يتوقع �أن يطر�أ عليها �أّي تغري جدي خالل �ملرحلة �لقادمة.

3. التعديالت الوزارية:

حكومة  رئي�ص  و��صتبد�ل  باإقالة  عبا�ص  للرئي�ص  فتح  حلركة  �ملتكررة  �ملطالبات  من  بالرغم 

�ملعدلة.  �أن عبا�ص كان يعيد يف كل مرة تكليف فيا�ص تروؤ�ص �حلكومة  �إال  �لطو�رئ �صالم فيا�ص، 

فقد �أمر عبا�ص باإجر�ء تعديل وز�ري على حكومة فيا�ص، حيث قامت �حلكومة �ملعدلة باأد�ء �ليمني 

. ومع ذلك، فاإن �صدة �العرت��صات و�النتقاد�ت �ل�صادرة 
�لد�صتورية �أمام عبا�ص يف 182012/5/16

عن قيادة فتح ال�صتمر�ر تروؤ�ص فيا�ص حلكومة �لطو�رئ دفعت عبا�ص لقبول ��صتقالته )فيا�ص( يف 

.
19

2013/4/14 وتكليف ر�مي �حلمد �هلل بدالً عنه
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لكن �حلمد �هلل مل يلبث �أن تقدم با�صتقالته بعد 18 يوماً على �أد�ء حكومته �ليمني �لد�صتورية يف 

�أدى  �ل�صالحيات، وهو ما  )�للذين عينهما عبا�ص( على  نائبيه  تنازع حاد مع  2013/6/7، ب�صبب 
�لرجلني، ومّت تكليف  مّت ت�صوية �خلالف بني  �أن  �إىل  �الأعمال،  ��صتقالته وتكليفه بت�صيري  �إىل قبول 

.
�حلمد �هلل باإعادة ت�صكيل �حلكومة، وقامت باأد�ء �ليمني �لد�صتورية �أمام عبا�ص يف 202013/9/19

فقد  عبا�ص.  وبني  بينه  �ملعلن  غري  �ل�رش�ع  حالة  فيا�ص  ��صتقالة  �إىل  �أدت  �لتي  �الأ�صباب  ومن 

حاول �صالم فيا�ص ��صتغالل موقعه، وما لديه من نفوذ مايل و�إد�ري، لت�صكيل كتلة من �ملوؤيدين له. 

و��صتفاد من �لدعم �أو �الرتياح �الأمريكي ملنهجه يف �لعمل. وقد �نتهى �الأمر بعبا�ص لقبول ��صتقالته 

بعد ت�صاعد �ملخاوف لديه، وم�صتفيد�ً من ت�صاعد �ملطالب �لفتحاوية باإقالته.

4. ملف النتخابات:

�صهدت �صنة 2012 �إجر�ء �النتخابات �ملحلية يف �ل�صفة �لغربية، فقد �صادقت حكومة فيا�ص يف 

2012/7/11 على �إجر�ء �النتخابات �ملحلية يف 93 هيئة حملية، ومّت تنفيذ �لقر�ر يف 2012/10/20، حيث 
.
�عتمدت جلنة �النتخابات �ملركزية يف �ل�صفة نتائج �النتخابات �لتي بلغت ن�صبة �القرت�ع فيها 21%55

�ملقاومة، ويف مقدمتها حركة  �إعالن قوى  باهتة وفاترة بحكم  �ملحلية  �النتخابات  نتائج  وبدت 

حما�ص، عن مقاطعتها وعدم �مل�صاركة فيها، تر�صيحاً و�قرت�عاً، ما نزع طابع �ملناف�صة �جلادة عنها، 

تابعة حلركة فتح وف�صائل منظمة  �نتخابية  تناف�ص قو�ئم  �النتخابية قا�رشة على  �لعملية  وجعل 

�لتحرير و�مل�صتقلني، ف�صالً عن عنا�رش فتحاوية مّت ف�صلها من �حلركة وتر�صحت لالنتخابات حتت 

عباءة �مل�صتقلني.

و�أقر حنا نا�رش رئي�ص جلنة �النتخابات �ملركزية �لتي �أ�رشفت على �إجر�ء �النتخابات �لبلدية، 

تعدُّ  �أنها  �أكد  لكنه  �النتخابية،  �لعملية  خالل  �نتهاكات  بحدوث  �القرت�ع،  �صناديق  �إغالق  عقب 

“متو��صعة”، متعهد�ً مبعاجلة كافة �النتهاكات.

والحقاً، �أكدت �للجنة يف بيان �صحفي �أن �ل�صكاوى �لتي و�صلت �إليها من هيئات �لرقابة، ال توؤثر 

تلقت خالل يوم  �للجنة  �أن  �إىل  �لنظر  �لنتائج؛ الفتة  �عتماد  �النتخابات، وبالتايل قررت  نتائج  على 

�القرت�ع عدد�ً من �ل�صكاوى من هذه �لهيئات، ومتت معاجلتها �أوالً باأول. 

و�صهدت �النتخابات �لبلدية حالة من �النق�صام �لفتحاوي �لد�خلي يف �لعديد من مناطق �ل�صفة، 

فقد تقدمت عنا�رش و�صخ�صيات مف�صولة من �حلركة بقو�ئم م�صتقلة يف بع�ص �ملناطق، وفازت على 

�أبرز �خل�صار�ت و�أق�صاها هي خ�صارة  �أقرتها قيادة �حلركة. ولعل  �لتي  �ملعتمدة  �لر�صمية  �لقو�ئم 

فتح يف مدينة نابل�ص، حيث كان ير�أ�ص قائمتها �أمني مقبول، �أمني �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح، �لذي 

ف�صل يف �لتغلب على غ�صان �ل�صكعة، وهو مف�صول من حركة فتح وي�صغل ع�صوية �للجنة �لتنفيذية 

ملنظمة �لتحرير.
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�ملحلية،  �النتخابات  يف  كا�صح  ب�صكل  فازت  �حلركة  قو�ئم  �أن  فتح  حركة  �إعالن  من  وبالرغم 

معتبة ذلك ��صتفتاء �صعبياً على برناجمها �ل�صيا�صي؛ �إال �أن هناك مر�قبني ر�أو� يف �صعف �الإقبال 

على �النتخابات، ومقاطعة حركة حما�ص، وجناح من�صقني يف مو�جهة �لقو�ئم �لر�صمية للحركة، ما 

يثل �رشبة لزعامة فتح يف �ل�صفة، و�أنه يجب �أن ال ت�صدر عنها فرحة وهمية. 

يف �لوقت ذ�ته، �أ�صارت م�صادر فل�صطينية �أن �نتخابات �ل�صفة �صهدت �رش�عاً خفياً بني �لرئي�ص 

ُف�صل منها يف  �لذي  �ل�صابق يف �حلركة، حممد دحالن،  قائد حركة فتح، و�لقيادي  حممود عبا�ص، 

2011/6/11، حيث قام �الأخري بالرغم من تو�جده خارج �الأر��صي �لفل�صطينية بدعم قو�ئم �نتخابية 

ناف�صت بقوة �لقو�ئم �لتي �صكلتها �للجنة �ملركزية حلركة فتح برئا�صة عبا�ص، وخ�صو�صاً يف �ملدن 

قيادة  فيها  تتو�جد  و�لتي  �ل�صيا�صي،  �لثقل  �هلل ذ�ت  ر�م  مثل  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لكبى  �لرئي�صية 

.
22

�ل�صلطة �لفل�صطينية

من جهة �أخرى، �أكد �أمني مقبول �أن هنالك �لعديد من �الأخطاء و�خلالفات �لد�خلية �لتي �رتكبت 

يف �لعملية �النتخابية بخ�صو�ص مدينة نابل�ص، وبعمومية �حلر�ك �لفتحاوي يف �نتخابات �لبلديات يف 

�ل�صفة �لغربية. و�أقر مقبول يف ت�رشيحات �صحفية بامل�صوؤولية عن �خل�صارة �إىل حدٍّ كبري، معب�ً عن 

ندمه لقبول �لرت�صح يف ظّل �لظروف �لتي كانت �صائدة، م�صتعر�صاً جملة من �الأ�صباب للخ�صارة يف 

نابل�ص، وموقف �الأطر �لتنظيمية قبل �لعملية �النتخابية ويف �أثنائها. و�عرتف مقبول �أن ما ح�صل يف 

�النتخابات �لبلدية يوؤكد �أن حركة فتح مل تتعلم من در�ص �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �صنة 2006، 

�ملف�صول من �حلركة حممد  �لقيادي  �إىل مدى عالقة  �أمام �حلدث، متطرقاً  مما يتطلب وقفة كبرية 

.
23

دحالن بقائمة نابل�ص وبقية �لقو�ئم

لها  عالقة  وال  لالنق�صام،  تعزيز�ً  مُتثُِّل  �النتخابات  هذه  �أن  حما�ص  حركة  ر�أت  �ملقابل،  يف 

بالتو�فق �لوطني. و�أكدت �أن �إجر�ء هذه �النتخابات من دون م�صاركة قطاع غزة، ومن دون وجود 

تو�فق وطني، يجعلها دون معنى ودون �رشعية. ودعت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل �إىل حتقيق 

�مل�صاحلة �لتي يريدها �ل�صعب، وتوحيد �ل�صف �لد�خلي، ومنح �أولوية للديوقر�طية �لتي تكون 

.
24

وفق م�صالح �ل�صعب

�أعلن   ،2014 �صنة  2013 ومطلع  �صنة  �أو�خر  �لعالقات بني حركتي فتح وحما�ص  ومع حت�صن 

يف  وطالبية  ونقابية  حملية  �نتخابات  الإجر�ء  ��صتعد�دهم  وحكومتها  حما�ص  حركة  يف  م�صوؤولون 

قطاع غزة، كبادرة ح�صن نية جتاه ملف �مل�صاحلة. وهو ما يعني �أن ملف �النتخابات �ملحلية �صوف 

يكون مطروحاً بقوة على �أجندة �لعمل �لوطني �لفل�صطيني، خالل �ملرحلة �لقادمة.
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�لفل�صطينية  �مل�صاحلة  بتطور�ت  �ملرتبط  و�لرئا�صية  �لت�رشيعية  �النتخابات  مبلف  يتعلق  فيما 

2013/4/11 عن �نتهاء عملية  �أعلن حنا نا�رش، رئي�ص جلنة �النتخابات �ملركزية، يف  �لد�خلية، فقد 

حتديث �صجل �لناخبني يف �ل�صفة وغزة، معلناً �جلاهزية �لتامة لتنفيذ �أّي مر�صوم رئا�صي باإجر�ء 

.
25

�النتخابات

5. العالقة املتوترة مع قطاع غزة:

�صهدت عالقة حكومة �لطو�رئ يف �ل�صفة مع قطاع غزة �لذي ت�صيطر عليه حركة حما�ص توتر�ت 

�ملو�قف  ت�صارب  على  �ملرتتبة  باالإ�صكاليات  �نتهاء  ولي�ص  و�لوقود،  �لكهرباء  مبلف  بدء�ً  كبرية، 

و�الأجند�ت �ل�صيا�صية.

فقد ربط فيا�ص حّل �أزمة �لكهرباء �ملتفاقمة يف غزة، بقيام �رشكة توزيع �لكهرباء يف قطاع غزة 

؛ �الأمر �لذي �أدى �إىل تفاقم �الأزمة بفعل �صدة تدهور �الأو�صاع 
26

بتغطية �لتكاليف ودفع ثمن �لوقود

�القت�صادية و�ملعي�صية د�خل �لقطاع.

وقطاع  م�رش  بني  �حلدودية  �الأنفاق  و�إغالق  هدم  نتيجة  �مل�رشي  �لوقود  �صّخ  توقف  ومع 

بل  ذ�تها،  �ل�رشوط  �لطو�رئ  حكومة  �أعادت   ،2013 �صنة  من  �لثاين  �لن�صف  يف  خ�صو�صاً  غزة، 

50% على �لوقود فوق ثمن تكلفته  �إنها رهنت تزويد قطاع غزة بالوقود بفر�ص �رشيبة قدرها 

�صدة وطاأة  ب�صبب  �ملقالة يف غزة  ما رف�صته �حلكومة  2013، وهو  �لثاين/ نوفمب  مطلع ت�رشين 

. ولهذ� غرق �لقطاع يف �لظالم، ومل جتد �الأزمة طريقها للحل �إال بعد 
27

�الأزمة �ملالية �لتي تو�جهها

�هلل مطلع  �لفل�صطينية يف ر�م  �ل�صلطة  �إىل ح�صاب  �ملطلوبة  �ل�رشيبة  قيام دولة قطر بتحويل قيمة 

.
282014 �صنة 

يف مو�ز�ة ذلك، ن�صبت �أزمات �صيا�صية حادة يف بع�ص �ملنعطفات بني حكومة �لطو�رئ و�حلكومة 

2012/4/24 �صّن حممود �لهبا�ص وزير �الأوقاف يف حكومة  �ملقالة �لتي تديرها حما�ص بغزة، ففي 

�الإخو�ن  جماعة  من  بدعم  بغزة  دولة  �إقامة  على  بالعمل  �إياها  متهماً  حما�ص،  على  هجوماً  فيا�ص 

. ويف 2012/8/26 �صّن ريا�ص �ملالكي وزير �خلارجية يف حكومة �لطو�رئ هجوماً على 
29

�مل�صلمني

حما�ص، ر�ف�صاً �مل�صاركة يف �أعمال قمة عدم �النحياز يف طهر�ن �إذ� ح�رشها �إ�صماعيل هنية رئي�ص 

�الإير�ين  �لرئي�ص  دعوة  لرف�ص  لهنية  منا�صدة  فيا�ص  فيه  وجه  �لذي  �لوقت  يف  ؛ 
30

�ملقالة �حلكومة 

.
31

حممود �أحمدي جناد Mahmud Ahmadinejad ح�صور �لقمة لتجاوز �خلالف

وحني ز�ر رئي�ص �الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�صلمني �ل�صيخ يو�صف �لقر�صاوي غزة يف 2013/5/7 

.
32

ت�صدى له �لهبا�ص، معلناً �أن زيارته غري مرحب بها وتكر�ص �النق�صام �لد�خلي

ومع ذلك، فقد كررت حكومة �لطو�رئ يف �أكرث من منا�صبة تعهد�تها بعدم وقف �لتز�ماتها �ملالية 

جتاه قطاع غزة، يف �إ�صارة �إىل رو�تب �ملوظفني، خ�صو�صاً �أولئك �مل�صتنكفني عن �لعمل �لتابعني لها.



31

الو�شع الفل�شطيني الداخلي

�أن تبقى عالقة حكومة �لطو�رئ بقطاع غزة على �حلال نف�صه خالل �ملرحلة �لقادمة،  ويتوقع 

ولن تنطوي �صفحة �لتوتر �لقائم �إال باإنهاء �النق�صام وتوحيد �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، حتت 

لو�ء حكومة و�حدة يف �ل�صفة و�لقطاع. غري �أنه من �ملهم �الإ�صارة �إىل �لفارق �لكبري بني و�قعي �ل�صفة 

و�لقطاع. حيث يتحكم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �ل�صفة وينفذ م�صاريع �ال�صتيطان وتهويد �لقد�ص 

بينما تنهج �ل�صلطة يف ر�م �هلل ��صرت�تيجية �لتفاو�ص؛ فيما حتول �لقطاع �إىل قاعدة مقاومة ع�صكرية، 

خا�صت حربني ناجحتني يف مو�جهة “�إ�رش�ئيل”؛ �الأمر �لذي يجعل تطبيق �لنظام �ل�صيا�صي و�الأمني 

�لع�صكرية  �ملقاومة  مكت�صبات  على  ��صرت�تيجية  خماطر  يحمل  غزة  قطاع  على  �لغربية  �ل�صفة  يف 

و�الأمنية و�ل�صيا�صية.

6. الدولة والالجئون والأ�رسى وال�شتيطان:

على �أعتاب �صنة 2012، بد� و��صحاً �أن جهود بناء موؤ�ص�صات �لدولة �لتي عكف عليها فيا�ص منذ 

�لبد�ية قد �أ�صيبت بانتكا�صة كبى، بفعل �نكفاء �ل�صلطة عن ولوج �ملنظمات �لدولية، عقب �حل�صول 

على م�صمى دولة غري ع�صو ب�صفة مر�قب يف �الأمم �ملتحدة، وب�صبب �إجر�ء�ت �لتهويد و�ال�صتيطان 

مع  �ملفاو�صات  يف  �حلا�صل  �جلمود  �إيقاع  على  �لغربية  و�ل�صفة  �لقد�ص  يف  �ملت�صارعة  �الإ�رش�ئيلية 

�الحتالل.

 World Economic Forum in Davos وقد عّب فيا�ص عن ذلك يف منتدى د�فو�ص �القت�صادي

يف 2012/1/27 بالقول �إن عملية �ل�صالم مل تكن يف و�صع موؤ�صف �إىل هذ� �حلد منذ �أو�صلو، وهو ما 

�أتبعه بت�رشيحات الحقة من �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �أ�صحت �صعيفة، و�أنه �آن �الأو�ن لوقف �لتعامل 

.
33

مع “�إ�رش�ئيل” وكاأنها دولة فوق �لقانون

وجاء ت�رشيح ح�صني �ل�صيخ وزير �ل�صوؤون �ملدنية يف حكومة فيا�ص موؤكد�ً على ما �صبق، حيث 

.
34

�تهم “�إ�رش�ئيل” ب�صحب جميع �صالحيات �ل�صلطة �ل�صيادية على �الأر��صي �لفل�صطينية

يف  �ملالكي  ريا�ص  ت�رشيح  يف  بو�صوح  تبدى  ما  وهو  حاله،  على   2013 �صنة  �لو�صع  و��صتمر 

 John Kerry 2013/5/1، حني �أ�صار �إىل �أن �ل�صلطة وعدت وزير �خلارجية �الأمريكي جون كريي

، �الأمر �لذي ظهرت مالمح �الإحباط �لكامنة 
35

بتجميد م�صاعيها لالن�صمام �إىل وكاالت �الأمم �ملتحدة

.
36

فيه على ل�صان فيا�ص �لذي عز� �الأمر برمته �إىل ف�صل �لقيادة منذ �لبد�ية

وعليه، يكن �لقول �إن م�رشوع بناء �لدولة �لذي �رتفعت به ركائز �خلطاب �ل�صيا�صي لل�صلطة 

طيلة �ل�صنو�ت �ملا�صية قد �أف�صى �إىل �نتكا�صة كبى وف�صل ذريع، و�أن �لو�صع �لفل�صطيني �أ�صد ما 

يكون بحاجة �ليوم �إىل �إعادة بناء نظامه �ل�صيا�صي و�صياغة م�رشوع �لتحرير من جديد.
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�إظهار  �هلل  ر�م  حكومة  حاولت  فقد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إىل  وجهت  �لتي  �النتقاد�ت  كرثة  ومع 

تعاطفها مع ق�صية �لالجئني، وخ�صو�صاً يف خميمات �صورية )وحتديد�ً خميم �لريموك �لذي و�جه 

ح�صار�ً خانقاً( يف ظّل �الأحد�ث �لدموية و�ملعاناة �لهائلة للفل�صطينيني هناك، فقد �أعلنت يف 2013/3/6 

.
37

عن تقدمي مليون دوالر �صهرياً لدعم �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية

بريوت  �لطو�رئ  حكومة  رئي�ص  �هلل  �حلمد  ز�ر   ،2013 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  نهاية  ومع 

�للبنانية، موؤكد�ً على خ�صوع  �لقيادة  �لفل�صطيني، و�لتقى  للم�صاركة يف يوم �لت�صامن مع �ل�صعب 

.
38

�ملخيمات �لفل�صطينية لل�صيادة �للبنانية

�أن �ملخيمات �لفل�صطينية �صوف تبقى رهينة �الأو�صاع  �إىل  ولعل متابعة �لوقائع �جلارية ت�صري 

�ملتقلبة يف كل من �صورية ولبنان وجزء�ً من �لتفاعالت �لد�ئرة هناك خالل �ملرحلة �ملقبلة.

�الأر�ص  يف  ينت�رش  �لذي  �ال�صتيطان  مو�جهة  يف  عجز�ً  تكون  ما  �أ�صد  �هلل  ر�م  حكومة  وبدت 

�لفل�صطينية �نت�صار �لنار يف �له�صيم، ومل يلك �حلمد �هلل رئي�ص �حلكومة �صوى �الإعالن عن زر�عة 

.
750 �ألف �صجرة زيتون بهدف �حلماية من �ال�صتيطان نهاية ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 392013

ولن يكون ع�صري�ً توقع مزيد من �لت�صعيد يف جر�ئم �مل�صتوطنني خالل �ملرحلة �ملقبلة يف ظّل عدم 

�لرد على تلك �جلر�ئم بكل �لو�صائل �ملمكنة، ويف ظّل حالة �النق�صام، وعدم توحيد �ل�صف �لوطني 

باجتاه مقاومة �الحتالل و�ال�صتيطان وتهويد �لقد�ص.

7. ملف وفاة عرفات:

بد� و��صحاً مدى ف�صل حكومة �لطو�رئ، و�ل�صلطة �لفل�صطينية ب�صكل عام، يف معاجلة ملف وفاة 

�لرئي�ص �لر�حل يا�رش عرفات؛ فبالرغم من �لتحقيقات �ال�صتق�صائية �لتي ك�صفت عنها قناة �جلزيرة 

�لف�صائية يف متوز/ يوليو 2012، �صمن تقرير يت�صمن فحو�صات لبع�ص متعلقات عرفات وبقايا من 

�إىل نتائج حتليل رفات وبع�ص متعلقات  دمه وبوله و�صعره على يد خب�ء �صوي�رشيني، باالإ�صافة 

عرفات قام به مرة �أخرى خب�ء �صوي�رشيون، و�لتي �أُعلنت مطلع ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2013، وقد 

 ،Polonium أظهرت بو�صوح تعر�ص عرفات لن�صبة عالية من �ل�صّم �الإ�صعاعي من مادة �لبولونيوم�

.
40

�إال �أن �ل�صلطة مل تتخذ �أّي �إجر�ء لك�صف �حلقيقة وم�صارحة �جلمهور

من هنا، مل يكن غريباً �إطالق بع�ص �لقوى و�ل�صخ�صيات �لفل�صطينية �تهامات لل�صلطة بالتق�صري 

يف ك�صف لغز وفاة �لرئي�ص عرفات، ومن بينهم ح�صن خري�صة �لنائب �لثاين يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

 .
�لذي �تهم قياد�ت متنفذة يف �ل�صلطة �لفل�صطينية بالتورط يف قتل عرفات بالتو�طوؤ مع “�إ�رش�ئيل”41

. لذ�، فاإن 
42

كما تبادل حممود عبا�ص وحممد دحالن �التهامات ب�صاأن �مل�صوؤولية عن مقتل عرفات

�صكوكاً مت�صاعدة حتوم حول �إمكانية قيام �ل�صلطة باإجناز هذ� �مللف خالل �ملرحلة �لقادمة.



33

الو�شع الفل�شطيني الداخلي

8. العالقات اخلارجية:

ويف �إطار عالقاتها �خلارجية كان الفتاً عودة �لعالقات �لر�صمية ب�صكل كامل بني �ل�صلطة ودولة 

لفل�صطني  �ل�صفري ر�مي طهبوب �صفري�ً  �لرئي�ص عبا�ص  2012 ر�صح  �أيلول/ �صبتمب  �لكويت، ففي 

.
43

لدى �لكويت بعد �نقطاع د�م 22 عاماً، �إثر �لقطيعة �لتاريخية �ملعروفة �لتي حدثت بني �لطرفني

قطاع  يف  �ملقالة(  )�حلكومة  �الأعمال  ت�صيري  حكومة  و��صلت 

غزة برئا�صة �إ�صماعيل هنية، �أعمالها طيلة �لعامني �ملا�صيني 

�لقا�صية على كافة مناحي  �آثاره  يف ظّل ح�صار م�صدد، ترك 

�حلياة يف �لقطاع. 

�أزمة خانقة يف �لن�صف �لثاين من  �إىل  �قت�صادياً، و�جهت �حلكومة �ملقالة �صائقة مالية تطورت 

�صنة 2013، و�صط �أو�صاع �قت�صادية �صعبة بفعل �حل�صار وهدم �الأنفاق �حلدودية مع م�رش.

�صيا�صياً، جددت �حلكومة مت�صكها بالثو�بت �لوطنية ودعمها و�حت�صانها للمقاومة، ورف�صها 

للمفاو�صات وم�رشوع كريي، وبذلت و�صعها لفّك �حل�صار و�إعادة �الإعمار �لذي قاد هنية �إىل جولة 

خارجية ناجحة �صملت عدة دول عربية و�إ�صالمية، و�أثمر عن زيارة �أمري قطر لغزة الفتتاح م�صاريع 

كبى فيها. فيما �نقلبت عالقاتها مع م�رش و�صورية �إىل �ل�صّد �إثر مغادرة حما�ص �صورية، وحدوث 

�النقالب �لذي �أطاح بالرئي�ص حممد مر�صي عن �صدة �حلكم يف م�رش.

فل�صطينياً، مرت عالقة حكومة هنية بال�صلطة يف ر�م �هلل وفتح مبحطات توتر و��صتباك �إعالمي، 

�أعقبتها مبادر�ت ح�صن نية لتح�صني �لعالقات وتهيئة �ملناخ �لوطني �أمام �لتو�فق �لد�خلي. 

�إد�رياً، �أجرت �حلكومة تعديالً وز�رياً و�حد�ً يف �صوء حماوالت لتح�صني م�صتوى �الأد�ء �الإد�ري 

�ملقدم للمو�طنني. 

�الإطاحة  تطور�ت  �أعقب  �لذي  �حل�صا�ص  �الأمني  �لتحدي  جتاوز  �حلكومة  ��صتطاعت  �أمنياً، 

بالرئي�ص مر�صي يف �جلو�ر �مل�رشي.

ويكن معاجلة �أهم �مللفات �ملرتبطة باحلكومة �ملقالة يف قطاع غزة فيما يلي:

1. الأزمة املالية وتفاقم الو�شع القت�شادي:

 2012 �صنتي  �ملقالة  باحلكومة  �خلا�ص  �مل�صهد  تفا�صيل  من  مهماً  جزء�ً  �ملالية  �الأزمة  �صكلت 

�آذ�ر/  نهاية  غزة  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أقرها  �لتي   2012 �صنة  مو�زنة  يف  جتلى  ما  وهذ�  و2013، 

، ومو�زنة �صنة 2013 �لتي �أقرها �ملجل�ص 
مار�ص 2012 بقيمة 869 مليون دوالر، بعجز قدره 44%80

ثانيًا: حكومة ت�شيري 

االأعمـــال فــــي 

قطــاع غــــــزة
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. وقبل 
�لت�رشيعي نهاية كانون �الأول/ دي�صمب 2012 بقيمة 897 مليون دوالر بعجز قدره 45%73

�أن تطوي �صنة 2013 �صاعاتها �الأخرية �أقر �ملجل�ص �لت�رشيعي مو�زنة �حلكومة �ملقالة ل�صنة 2014 

بقيمة 784 مليون دوالر بعجز قدره 589 مليون دوالر، ما يدل على تفاقم �الأزمة �ملالية �لتي تعاين 

.
46

منها حكومة هنية

وللداللة على ت�صارع موؤ�رش�ت �لتدهور �القت�صادي �لذي و�جهته حكومة هنية يكن �الإ�صارة 

�إىل ت�رشيحات وزير �القت�صاد عالء �لرفاتي مطلع �صنة 2011 حني �أكد �أن 1,400 نفق على �حلدود 

مع م�رش مل تلبِّ حاجة �صكان �لقطاع من �لب�صائع، ما دفع هنية القرت�ح �إقامة منطقة جتارية حرة 

.
47

بني غزة وم�رش

وبالرغم من �نتظام �صد�د فاتورة �ملوظفني �لتي تبلغ قر�بة 149 مليون �صيكل )نحو 38.6 مليون 

؛ 
48

دوالر( �صهرياً، وتقدمي بع�ص �مل�صاعد�ت لالأ�رش �ملحتاجة، وحماولة تخفي�ص بع�ص �أنو�ع �ل�رش�ئب

�إال �أن حكومة هنية عانت طيلة �صنة 2012 من �صعوبة و��صحة يف �إنعا�ص �لو�صع �القت�صادي �ملتاأزم 

يف غزة نتيجة ��صتمر�ر �حل�صار.

ومع دخول �صنة 2013 بد�أ �لو�صع �القت�صادي يزد�د �صوء�ً، بفعل قيام �جلي�ص �مل�رشي بحملة 

متدرجة الإغالق �الأنفاق �حلدودية بني م�رش وغزة، حيث قّدر نائب رئي�ص �لوزر�ء ووزير �ملالية 

. ويف مطلع 
49

250 مليون دوالر ب�صبب �حل�صار بـ  �ل�صهرية لقطاع غزة  يف حكومة هنية �خل�صائر 

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2013 �أكد وزير �القت�صاد عالء �لرفاتي �أن �خل�صائر من تدمري �الأنفاق �لتي 

. وز�د 
50

قام بها �جلي�ص �مل�رشي خ�صو�صاً منذ متوز/ يوليو 2013 بلغت نحو 460 مليون دوالر

دي�صمب  �الأول/  كانون  من  �الأول  �لن�صف  يف  حاّد  جوي  منخف�ص  من  غزة  و�جهته  ما  بلة،  �لطني 

2013، خلّف خ�صائر مبا�رشة تقدر بـ 64 مليون دوالر، ح�صب �لتقدير�ت �الأولية لوز�رة �الأ�صغال 
.
51

يف حكومة هنية

وهكذ�، فاإن معطيات �لو�قع ت�صي با�صتمر�ر �الأزمة �ملالية حلكومة هنية ومزيد�ً من �لتدهور يف 

�الأو�صاع �القت�صادية خالل �ملرحلة �ملقبلة.

2. رف�س املفاو�شات وا�شرتاتيجية املواجهة �شّد الحتالل:

و��صلت حكومة هنية مو�قفها �ل�صيا�صية �لر�ف�صة ال�صتمر�ر �ملفاو�صات مع �الحتالل، و��صفة 

�إبان  بو�صوح  هنية  موقف  وبرز  �لفل�صطينية.  و�لثو�بت  �حلقوق  ت�صيّع  �لتي  بـ“�لعبثية”  �إياها 

. ف�صالً عن 
52

�ملبادرة �لعربية �لر�صمية لتبادل �الأر��صي مع �الحتالل، حيث �أعلن رف�صه للمبادرة

موقفه �لر�ف�ص ال�صتمر�ر �ملفاو�صات �لتي �نطلقت بعد �جلهود �لتي بذلها وزير �خلارجية �الأمريكي 

جون كريي نهاية متوز/ يوليو 2013، ورف�صه لكل ما يرتتب عليها من نتائج وتبعات. وال يبدو �أن 

حكومة هنية يف و�رد خف�ص م�صتوى �نتقاد�تها �حلادة مل�صرية �ملفاو�صات خالل �ملرحلة �لقادمة.
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ومل تتاأخر حكومة هنية عن �إبد�ء دعمها و�حت�صانها للمقاومة �لفل�صطينية، موؤكدة �أن �ملقاومة مل 

تتوقف و�إمنا هي يف مرحلة در��صة وتخطيط، و�أن �ملقاومة و�جلهاد �خليار �الأجنع لتحرير �الأر�ص 

. وهو ما جت�صد يف �صياق توفري �لغطاء �ل�صيا�صي و�لوطني و�لقانوين لقوى 
53

و��صتعادة �حلقوق

�مليد�نية مع  �لتهدئة  �إىل  بالرغم من نزوع حكومة هنية  �لفل�صطينية يف مو�جهة �الحتالل،  �ملقاومة 

�الحتالل.

�أن دماءه لن تذهب  �أكد هنية  �لق�صام،  �أحمد �جلعبي، نائب قائد كتائب  وحني �غتال �الحتالل 

، و�تخذت حما�ص وحركة �جلهاد قر�ر�ً بالرد �ل�صامل �لذي د�م �صبعة �أيام �أخرى بعد �ليوم 
54ً

هدر�

نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �أيام  �لثمانية  بحرب  عرف  ما  وهو  �جلعبي.  �ل�صهيد  فيه  �غتيل  �لذي 

2012؛ فكان �ليوم �الأول عدو�ناً �صهيونياً، �أما �الأيام �ل�صبعة فكانت رد�ً هجومياً بقر�ر من حما�ص 

و�جلهاد، وو�صلت �ملو�جهة �إىل حّد �إطالق �صو�ريخ و�صلت �إىل �لقد�ص وتل �أبيب. وقد ر�ح �لعدو 

يهدد ويعلن ح�صد �الحتياط للهجوم على قطاع غزة مع �لرد بالق�صف �لكثيف. ولكنه كان عملياً يف 

موقف �لدفاع و�لعجز، و�أخذ يطالب طيلة �الأيام �ل�صبعة بوقف �إطالق �لنار، بال قيد �أو �رشط، فيما 

�أ�رشت حما�ص و�جلهاد على فر�ص �رشوطهما مقابل وقف �إطالق �لنار. مما ��صطر حكومة نتنياهو 

ووزير خارجية �أمريكا على قبول تلك �ل�رشوط لهدنة وعلى ر�أ�صها فّك �حل�صار عن �لقطاع. وهو 

ما �أعلنه كّل من خالد م�صعل ورم�صان عبد �هلل يف موؤمتر �صحفي م�صرتك يف 2012/11/21. وقد �أكد 

.
55

هنية �أن ذلك ي�صكل �نت�صار�ً كبري�ً لل�صعب �لفل�صطيني وق�صيته

ويف �إطار ��صرت�تيجية مو�جهة �الحتالل �أطلقت وز�رة �لد�خلية يف حكومة هنية يف 2013/3/12 

لتعلن  �صهرين،  ملدة  �الحتالل  لعمالء  �لتوبة  باب  وفتحت  �الحتالل”،  مع  �لتخابر  “مكافحة  حملة 

.
56

بعدها جناح �حلملة

يتجهزون  �ملقاومني  �آالف  �أن  هنية  �أعلن  �الأحر�ر”  “وفاء  �الأ�رشى  تبادل  �صفقة  ذكرى  ويف 

�إىل عمق �لرهان �لذي تبديه حكومة هنية  . ويف ذلك ما يوؤ�رش 
57

فوق �الأر�ص وحتتها ملالقاة �لعدو

�ل�صعب  عن  و�لدفاع  �ل�صهيوين،  �مل�رشوع  مو�جهة  �أجل  من  �لقادمة،  �ملرحلة  خالل  �ملقاومة  على 

�لفل�صطيني وق�صيته �لوطنية، وخ�صو�صاً يف �صوء �مل�رشوع �ل�صيا�صي للحكومة �لذي تقع �ملقاومة 

يف قلب �أجندته �لرئي�صية، لفر�ص معادلة جديدة يف �ل�رش�ع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

3. ملف احل�شار واإعادة الإعمار:

�نتع�صت �آمال حكومة هنية يف ك�رش �حل�صار �ل�صيا�صي و�القت�صادي �صنة 2012، وخ�صو�صاً يف 

ظّل جناح �جلولة �خلارجية لهنية �لتي �صملت دوالً عربية مهمة. فقد بد� هنية و�ثقاً يف 2012/2/28 

، �إال �أن حما�صته ما لبثت �أن تر�جعت مع بقاء مظاهر �حل�صار، 
حني �أكد �أن “�حل�صار �أ�صبح خلفنا”58

�إذ �أكد يف 2012/4/2 �أن �لدول �لعربية غري معفية من جرية �ملوت �لبطيء �لتي يتعر�ص لها �صكان 



2012-2013التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

36

. ومع ��صتمر�ر �حل�صار بالرغم من توىل مر�صح جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني حممد مر�صي 
59

قطاع غزة

مقاليد �لرئا�صة يف م�رش يف نهاية حزير�ن/ يونيو 2012، �أعلن هنية يف 2012/8/29، دون مو�ربة، �أن 

.
60

�ل�صلطة �لفل�صطينية تتحمل م�صوؤولية �لتحري�ص على عدم رفع �حل�صار عن غزة

وعّبت �لعو�ئق �لتي تو�جه �لفل�صطينيني يف �جتياز معب رفح �لبي، من حيث قلة عدد �صاعات 

هنية  دعا  ما  وهو  �ملفرو�ص،  �حل�صار  مظاهر  �أهم  �أحد  عن  �ل�صفر،  من  �ملمنوعني  وقو�ئم  �ملرور، 

لدفع م�رش باجتاه �لتن�صل من �تفاقية معب رفح �صنة 2005 لكونها منتهية قانونياً وفتحه لالأفر�د 

. وبالرغم من �أن �لرئي�ص مر�صي طلب �أكرث من مرة من �جلهات �ملخت�صة 
61

و�لب�صائع دون عو�ئق

�نتقائياً وجزئياً؛ يف �صوء وجود جهات  �لتز�مها كان  �أن  �الإجر�ء�ت عب معب رفح؛ غري  بت�صهيل 

عديدة يف �أجهزة �لدولة لها موقف �صلبي من مر�صي ومن �الإخو�ن.

�إن �صنة 2013 كانت �الأ�صد وطاأة على �صعيد �حل�صار على �أهايل �لقطاع، فقد تركت حملة �جلي�ص 

�الأو�صاع  على  �ل�صعوبة  بالغة  �قت�صادية  �آثار�ً  و�إغالقاً،  هدماً  �حلدودية،  �الأنفاق  على  �مل�رشي 

يف  �لوزر�ء  جمل�ص  عام  �أمني  �صيام  �ل�صالم  عبد  ت�رشيحات  ترجمته  ما  وهو  للمو�طنني.  �ملعي�صية 

.
62

حكومة هنية يف 2013/11/10، من �أن قطاع غزة يعي�ص �الآن �أق�صى حلقات �حل�صار

فقد  و2013،   2012 �صنتي  للح�صار  �ل�صافرة  �الأوجه  �أحد  و�لوقود  �لكهرباء  �أزمة  �صكلت  وقد 

�أعلنت �صلطة �لطاقة يف غزة عدة مر�ت عن توقف حمطة توليد �لكهرباء �لرئي�صية نتيجة عدم توفر 

�لوقود �لالزم لت�صغيلها، مما �ألقى م�صوؤولية ثقيلة على كاهل حكومة هنية �لتي حاولت �لبحث عن 

حلول جذرية ملعاجلة �الأزمة �إقليمياً.

وبالرغم من �التفاق �لذي تو�صل �إليه هنية يف 2012/2/23 مع م�رش و�لبنك �الإ�صالمي للتنمية 

.
63

الإنهاء �الأزمة، �إال �أنه عاد يف 2012/3/2 و�تهم �أطر�فاً وقوى بعرقلة حّل �الأزمة بغر�ص �البتز�ز

 ،
64

ومع ��صتعد�د قطر لتزويد غزة بالوقود حلل �الأزمة �رتفع من�صوب �لتفاوؤل لدى حكومة هنية

�إال �أنها عادت لتوجه �أ�صبع �التهام لل�صلطات �مل�رشية باإعاقة �إدخال �لوقود ب�صكل �صل�ص، وبالتايل 

��صتمر�ر �الأزمة حتى �إ�صعار �آخر.

�أن بلغت ذروتها بتوقف حمطة �لكهرباء عن  �إىل  وبقيت �أزمة �لكهرباء يف حالة �صعود وهبوط 

�لتي  �الأنفاق �حلدودية، و�ل�رشيبة  �لوقود بفعل هدم  لعدم توفر   2013/9/1 �لعمل ب�صكل كلي يف 

�أنها ��صطدمت  �إال  �الأزمة،  للدور�ن من جديد حلل  فر�صتها حكومة ر�م �هلل، لتعود عجلة �جلهود 

ِب منها �ل�رشيبة �ملرتتبة على �لوقود، وهو ما  مبوقف �ل�صلطة �لر�ف�ص لتزويد غزة بالوقود ما مل جَتْ

.
65

تد�ركته قطر حني تولت دفع قيمة �ل�رشيبة �ملطلوبة، ما �أدى �إىل �لتخفيف �جلزئي من حدة �الأزمة
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�ل�صلوك  يتغري  مل  ما  �حل�صار  �أزمة  ��صتد�د  �إىل  ت�صري  �لو�قعية  و�ملوؤ�رش�ت  �الأدلة  فاإن  هنا  من 

�حلكومي �مل�رشي، وما مل تتحقق �مل�صاحلة �لفل�صطينية.

دوالر  مليون   250 ر�صدت  قطر  �أن  هنية  �أعلن  �إذ  �لقطاع،  �إعمار  �إعادة  مب�صاريع  قطر  �هتمت 

، �إىل �أن قام �أمري قطر بزيارته �لتاريخية �إىل 
الإعمار غزة خالل زيارته �ملهمة لها مطلع �صنة 662012

غزة يف 2012/10/23، و�أعلن عن م�صاريع �صخمة تفوق �لـ 400 مليون دوالر، وهو ما ر�أى فيه هنية 

.
67

ك�رش�ً للح�صار �ل�صيا�صي و�القت�صادي

�أن �النقالب  �إال   ،
68

�إعمار غزة �أعلن هنية بدء تنفيذ �مل�رشوع �لقطري الإعادة   2012/12/13 ويف 

�لذي جرى يف م�رش يف 2013/7/3 منع مو��صلة �إدخال مو�د �لبناء و�مل�صتلزمات �الأ�صا�صية �لالزمة 

للم�رشوع، ما جعل �إجناز هذه �مل�صاريع جزئياً وغري مكتمل، ح�صب �خلطط �الأ�صا�صية �ملو�صوعة. 

تاأ�صي�صاً على ذلك، فاإن �ملعاجلات �خلا�صة مبلف �إعادة �الإعمار تبقى جزئية ما مل يقرتن �الأمر 

برفع �حل�صار على �لقطاع. 

4. العالقة مع ال�شلطة وفتح:

�ملتبادلة بني حكومة هنية من جهة،  �لعالقة  �إطار  يف  2012 و2013 �صد�ً وجذباً  �صهدت �صنتي 

و�ل�صلطة وفتح من جهة �أخرى. وعو�صاً عن حاالت �ملناكفة �لف�صائلية �ل�صائدة و�خلالف �ل�صيا�صي 

�لردود �ملتكررة على �لت�رشيحات �ل�صادرة هنا وهناك، فاإن هذه �لعالقة  �لتي تتمثل يف  �لتقليدي 

مرت مبر�حل توتر ملحوظة، وخ�صو�صاً حني �أعلنت وز�رة �لد�خلية يف غزة نهاية �صباط/ فب�ير 

��صطر  ما  وهو  فتح،  حركة  �إىل  تنظيمياً  بع�صهم  ينت�صب  �لذين  �لعمالء  بع�ص  �إعد�م  نيتها   2012

.
69

�لوز�رة لنفي نيتها تنفيذ �أّي حالة �إعد�م على خلفية �صيا�صية �أو ف�صائلية

كما دخلت �لعالقة �ملتبادلة مرحلة حرجة، حني �تهمت حكومة هنية و�صائل �إعالم و�صخ�صيات 

�صّد  �لتحري�ص  مبمار�صة  فتح،  من  �ملف�صول  دحالن  حممد  �أن�صطة  جانب  �إىل  وفتح،  �ل�صلطة  يف 

غزة، و�رشعت يف مالحقتهم قانونياً يف مرحلة ما بعد �النقالب يف م�رش، حيث �أكدت على �متالكها 

.
70

ت�صجيالت هاتفية موثقة بهذ� �خل�صو�ص

�ملتبادلة  �لعالقة  �أن  �إال   ،2013 �صنة  نهاية  �مل�صاحلة  ملف  على  طر�أ  �لذي  �حلر�ك  من  وبالرغم 

بقيت �أ�صرية ملوجات من �خلالف و�لتحري�ص بني �لفينة و�الأخرى، وهو ما ُيبقي م�صتقبل �لعالقات 

رهناً مبجمل �لتطور�ت �ملتعلقة مب�صرية �مل�صاحلة و�لتو�فق �لوطني.

وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  دعم  على  و2013   2012 �صنتي  طيلة  هنية  حكومة  د�أبت  وقد 

فل�صطينية، و�أعلنت م�صاندتها الإعالن �لدوحة وجاهزيتها لال�صتقالة �لفورية عند ت�صكيل �حلكومة 
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�لرئي�ص  مع  وخ�صو�صاً  �ل�صيا�صية،  هنية  جلهود  �أ�صا�صية  مادة  �مل�صاحلة  ملف  و�صكل  �ملنتظرة. 

ملف  بزمام  �ملم�صكة  �مل�رشية  �ملخابر�ت  وقادة  �لرئا�صة،  توليه  عقب  مر�صي،  حممد  �مل�رشي 

.
71

�مل�صاحلة �لفل�صطينية

وعلى مد�ر �ل�صنتني قدمت حكومة هنية عدة بو�در ح�صن نية يف هذ� �الجتاه؛ من بينها �ملو�فقة 

. �إال �أن 
على عودة ثمانني �صخ�صاً من فتح �إىل غزة، و�لعفو عن معتقلي �ل�صد�م �لد�خلي �صنة 722007

�لربع �الأخري من �صنة 2013 �صهد حر�كاً ملمو�صاً حني دعا هنية �لف�صائل للم�صاركة يف �إد�رة غزة، 

ودعوته �إىل ت�صكيل جلنة وطنية لبحث �آليات تطبيق �مل�صاحلة، و�ت�صاالته �لهاتفية بالرئي�ص عبا�ص 

�لتي �صكلت �أ�صا�صاً خ�صباً لتحقيق �مل�صاحلة.

5. العالقات اخلارجية:

ليحط  و�ل�صود�ن،  مب�رش  بد�أت  �لتي  �خلارجية  هنية  جلولة  ��صتكماالً   2012 �صنة  مطلع  �صهد 

�لبحرين وقطر و�لكويت وطهر�ن، ويلتقي روؤ�صاء  ثم  هنية رحاله ر�صمياً يف تركيا وتون�ص ومن 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  دعم  �صبل  معهم  ويبحث  فيها،  �مل�صوؤولني  و�أبرز  �لدول  هذه  و�أمر�ء  وملوك 

وفّك �حل�صار عن قطاع غزة، وملف �إعادة �إعمار �لقطاع. 

و�أثمرت جولة هنية عن جناحات بارزة، فقد و�فقت تركيا على �إعد�د خطة تنمية متكاملة لتطوير 

و�لعديد  مهمة،  تطويرية  م�صاريع  عب  �صخّي  مايل  دعم  تقدمي  على  قطر  و�فقت  كما  غزة،  قطاع 

�لعربية من  �لدول  للرئي�ص عبا�ص مبحاولة منع  �تهام هنية  . وكان الفتاً 
73

�الأخرى �الإجناز�ت  من 

.
74

��صتقباله �إبان جولته �خلارجية

بالرغم من �لعالقة و�لتو��صل �جليد �لذي ميز حكومة هنية مع �لدولة �مل�رشية طيلة �صنة 2012 

وحتى قيام �جلي�ص بعزل �لرئي�ص مر�صي مطلع متوز/ يوليو 2013، �إال �أن حكومة هنية بقيت معظم 

�لوقت يف مو�صع �لدفاع عن �لنف�ص، يف ظّل �لهجمات �حلادة �لتي �صنتها �لعديد من و�صائل �الإعالم 

�مل�رشية بحقها.

ورد�ً على �تهامات �إعالمية م�رشية بالتدخل �لع�صكري يف م�رش و��صطناع �أزمة �لوقود يف غزة 

تركزت يف �لن�صف �الأول من �صنة 2012، فقد �أعلن هنية عدم �لتدخل يف �صوؤون م�رش �لد�خلية ال قبل 

.
75

�لثورة وال بعدها، مبدياً ��صتعد�د حكومته للتعاون مع م�رش لـحماية �الأمن �مل�صرتك

وطر�أ حت�صن نوعي على �لعالقة بني �لطرفني عقب لقاء هنية بالرئي�ص مر�صي بعد توليه مقاليد 

�لرئا�صة، وهو ما ُتّوج بوعود م�رشية بتقدمي ت�صهيالت لقطاع غزة على �صعيد معب رفح و�أزمة 

.
76

�لوقود و�لكهرباء
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�جلنود  قتل  جرية  بعد  م�رش  مع  م�صرتكة  �أمنية  جلنة  لت�صكيل  �لدعوة  يف  هنية  يتاأخر  ومل 

�أن  موؤكد�ً  �صيناء،  بهجوم  لغزة  عالقة  �أّي  نافياً   ،2012 �أغ�صط�ص  �آب/  مطلع  �صيناء  يف  �مل�رشيني 

.
77

�صيناريو �جلرية يوؤكد تورط �الحتالل

ومع ذلك، فاإن حكومة هنية و�جهت خالل �صنة 2013، حملة �إعالمية م�رشية �أ�صد وقعاً، حيث 

تعددت �التهامات حلما�ص �لتي بلغ بع�صها حّد �تهامها بتنفيذ عمليات تفجريية يف �صيناء و�لد�خل 

�مل�رشي، وخ�صو�صاً يف مرحلة ما بعد �النقالب.

يف مو�جهة ذلك، كانت حكومة هنية تكرر عدم تدخلها �ملطلق يف �ل�صاأن �مل�رشي، ورف�صها �صيطنة 

.
78

�ملقاومة �لفل�صطينية، و�لتاأكيد على عدم �النزالق ملعارك جانبية مع م�رش باأي حال من �الأحو�ل

وبالرغم من تاأكيد حكومة هنية على �أن �لقطيعة لي�صت و�ردة �صمن قامو�ص عالقتها مع م�رش، 

�إال �أنها مل تتوقف عن مطالبة م�رش ب�رشورة فتح معب رفح وحتويله �إىل معب لالأفر�د و�لب�صائع 

. وال يتوفر يف �الأفق ما ي�صري �إىل �حتمال حت�صن 
79

بديالً عن �الأنفاق �لتي قام �جلي�ص �مل�رشي بهدمها

�لعالقات بني �حلكومة �ملقالة و�حلكومة �مل�رشية طاملا بقيت �صيا�صة �ل�صلطات �مل�رشية على حالها، 

يف ت�صديد �حل�صار على �لقطاع، وموقفها �ل�صلبي �لذي ي�صل لدرجة �لعد�ء مع �حلكومة �لتي تقودها 

حما�ص هناك. 

وقد �حتفظت حكومة هنية مبوقفها �لثابت جتاه �الأزمة �ل�صورية، و�لتي تاأ�ص�صت على �لدعوة 

�أّي  نافية  �الأمنية،  �حللول  عن  بعيد�ً  �صيا�صي  حّل  �إطار  يف  هناك  �لدماء  وحقن  و�لقتل  �لظلم  لوقف 

.
80

وجود للمقاتلني �ملح�صوبني على حما�ص يف �صورية

6. الو�شع الإداري:

2012 و2013 يف �صوء �حل�صار  �أف�صل خالل �صنتي  �أد�ء حكومي  حاولت حكومة هنية تقدمي 

 .
81

�ملفرو�ص، حيث �عتمدت مطلع �أيلول/ �صبتمب 2012 خطة لثالث �صنو�ت لتح�صني �الأد�ء �حلكومي

وبالرغم من �مل�صاءالت �لتقليدية �لتي طالت وزر�ء وم�صوؤولني يف حكومة هنية طيلة �صنتي 2012 

و2013 �إال �أن �أبرز تلك �مل�صاءالت متثلت يف م�صاءلة �ملجل�ص �لت�رشيعي يف غزة وزير �لد�خلية فتحي 

.
82

حماد �لرجل �لقوي يف حما�ص، وتوبيخه حول جتاوز�ته �ملتكررة للقانون

�ملجل�ص  منح  حيث  و2013،   2012 �صنتي  طيلة  حكومته  على  وحيد�ً  تعديالً  هنية  �أجرى  وقد 

. وخالل �أول �جتماع للحكومة �جلديدة، 
83

�لت�رشيعي يف غزة يف 2012/9/2 �لثقة حلكومة هنية �ملعدلة

�لتي �أ�صند فيها �صالحيات و��صعة لنائب رئي�ص �لوزر�ء زياد �لظاظا، تعهد هنية باإ�صافات نوعية 

.
84

لعمل حكومته خالل مئة يوم
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7. التحدي الأمني:

مل تو�جه حكومة هنية طيلة �صنتي 2012 و2013 حتديات �أمنية حقيقية على �مل�صتوى �لد�خلي، 

با�صتثناء دعوة نا�صطني على �الإنرتنت ومو�قع �لتو��صل �الجتماعي، يطلقون على �أنف�صهم حركة 

مترد، لالنقالب على حكومة هنية يف 2013/11/11.

غزة  يف  �لد�خلية  وز�رة  ك�صفت  فيما   ،
85

كبري وهم  بغزة  �الإطاحة  �أن  هنية  �أكد  �ل�صياق  هذ�  ويف 

�لنقاب عن خمطط ثالثي ي�صم �ل�صلطة �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل” و�أجهزة خمابر�ت عربية ل�رشب 

 .
86

قطاع غزة، وتاأكيدها على وجود دور مف�صوح الأمو�ل و�أحز�ب عربية بهدف تخريب �أمن غزة

ومع ذلك، فقد متكنت �الأجهزة �الأمنية �لتابعة حلكومة هنية من �صبط �الأمن و�ال�صتقر�ر �لد�خلي 

ومنع �أي حماولة الإحد�ث �لفو�صى، �أو �لرجوع �إىل دو�مة �لفلتان �الأمني �لتي �صادت يف مرحلة ما 

قبل �صيطرة حما�ص على �لقطاع.

8. الأ�رسى والقد�س والالجئون:

�الأ�صا�صية،  �لفل�صطينية  �لوطنية  و�لق�صايا  �لثو�بت  وتر�صيخ  بتاأكيد  هنية  حكومة  �هتمت 

2012/2/27 خالل لقائه ماهر  �أكد هنية يف  �لقد�ص و�لالجئني و�الأ�رشى. فقد  وخ�صو�صاً ق�صايا 

كما   .
87

�لعودة بحق  �لتم�صك  على  لغزة  زيارته  لدى  �خلارج  يف  �ل�صعبية  �جلبهة  م�صوؤول  �لطاهر 

�لقياد�ت  ودعا  ؛ 
88

�لالجئني بيد  يديه  وحُتَرق  يحرق  �صوف  باأنه  �لعودة  بحق  يتالعب  من  حّذر 

.
89

�لفل�صطينية يف �خلارج لزيارة غزة

ويف غمرة �أزمة خميم �لريموك، �أكد هنية �أن حكومته تبذل جهود�ً كبرية لفك �حل�صار عن خميم 

�لالجئني  هنية  منح  تكريي  �حتفال  وخالل  ب�صورية.  يحدث  عما  �لفل�صطينيني  وحتييد  �لريموك 

عائلة  لكل  ووظيفة  �صكنية  �صقة  هناك  �لد�ئرة  �ملعارك  بفعل  �صورية  من  �لنازحني  �لفل�صطينيني 

.
90

ر�ف�صاً توطينهم

�أما ق�صية �لقد�ص فقد تكررت دعو�ت هنية، يف خمتلف �ملنا�صبات، للعرب و�مل�صلمني حلمايتها من 

�أعلن هنية حتمل �مل�صوؤولية جتاه ق�صيتهم،  . وب�صاأن ق�صية �الأ�رشى 
91

خمططات �خلنق و�لتهويد

�إلز�م  جتاه  م�صوؤولياتها  بتحمل  م�رش  نف�صه  �لوقت  يف  مطالباً  لتحريرهم،  ثالثة  النتفا�صة  د�عياً 

.
92

�الحتالل بالوفاء بالتعهد�ت و�التفاقات �خلا�صة بتح�صني ظروفهم �العتقالية
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مّر ملف �مل�صاحلة �لفل�صطينية طيلة �صنتي 2012–2013 

طرفا  يفلح  مل  ولكن  �لنظري،  �مل�صتوى  على  بتطور�ت 

�النق�صام �لفل�صطيني يف ترجمتها �إىل وقائع ملمو�صة على 

�أر�ص �لو�قع.

2012 حب�ً على ورق، ومل تفلح �حلو�ر�ت  �إبر�مه بد�ية �صنة  �إعالن �لدوحة �لذي مّت  فقد بقي 

�لتنفيذ  �إنز�له منزل  �النقالب يف م�رش، يف  �لتي جرت برعاية م�رشية حتى حلظة حدوث  �لثنائية 

 2013 �صنة  نهاية  �أن  �إال  �لطرفني.  بني  �مل�صاحلة  تعطيل  م�صوؤولية  بتحمل  متبادلة  �تهامات  و�صط 

هنية.  حكومة  ِقبل  من  خ�صو�صاً  �مل�صاحلة،  لدعم  و�ملبادر�ت  �الإيجابية  �لتطور�ت  بع�ص  �صهدت 

وكان �إعالن �لدوحة �أحد �أهم �ملفا�صل و�ملحطات ذ�ت �لعالقة مبلف �مل�صاحلة و�حلو�ر �لفل�صطيني 

�لد�ئر  �إطار �حلو�ر  �الأول حتى �صهدت نقلة مهمة يف  2012 تطوي �صهرها  �لد�خلي. فلم تكد �صنة 

بني حركتي حما�ص وفتح، عب قيام خالد م�صعل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص و�لرئي�ص عبا�ص 

بتوقيع �إعالن �لدوحة برعاية مبا�رشة من �أمري قطر يف 2012/2/6.

�الإطار  وتفعيل  عبا�ص،  �لرئي�ص  ير�أ�صها  وطني  تو�فق  حكومة  ت�صكيل  على  �الإعالن  ون�ّص 

�لوطني،  �ملجل�ص  و�نتخابات  �ملنظمة  تفعيل  �أمر  يبحث  �لذي  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لقيادي 

�ملركزية  �النتخابات  جلنة  عمل  بدء  ثّم  ومن  �ملجتمعية.  �مل�صاحلة  وملف  �حلريات،  ملف  و�إجناز 

لتحديث �صجل �لناخبني، مبا يهد �لطريق �أمام قيام �لرئي�ص عبا�ص باإ�صد�ر مر�صوم لتحديد موعد 

من  �صهور�ً  لينهي  �لدوحة  �إعالن  وجاء   .
93

�لوطني و�ملجل�ص  و�لت�رشيعية  �لرئا�صية  �النتخابات 

�جلدل بني �حلركتني حول �صخ�ص رئي�ص �حلكومة �لتو�فقية �لتي يناط بها تنفيذ ملفات �مل�صاحلة 

و�إجر�ء �النتخابات.

ومل يكد حب �لتوقيع على �إعالن �لدوحة يجف، حتى ظهرت عالمات ت�صّدع وخالف يف موقف 

حما�ص من �التفاق �حلا�صل بني م�صعل وعبا�ص. فقد �نبى بع�ص قادة حما�ص يف قطاع غزة الإبد�ء 

�ملكتب  �لرئي�ص عبا�ص، ومن بينهم ع�صو�  �إىل  �لوطني  �لتو�فق  معار�صتهم الإ�صناد رئا�صة حكومة 

�لذي قّدم معار�صته من  �لزهار �لذي جاهر برف�ص �التفاق علناً، وخليل �حلية  �ل�صيا�صي حممود 

.
94

وجهة نظر قانونية

�ملجل�ص  يف  حما�ص  حركة  متثل  �لتي  �لبملانية  و�الإ�صالح  �لتغيري  كتلة  معار�صة  و�صكلت 

�أن  رئي�صها  نائب  �الأ�صقر  �إ�صماعيل  ل�صان  على  �أكدت  �إذ  �التفاق،  وجه  يف  �إ�صافية  عقبة  �لت�رشيعي 

يف  �لد�خلية  �ملعار�صة  �إىل  و�ن�صم   .
95

�لت�رشيعي لـلمجل�ص  وجتاوز  للقانون  خمالف  �لدوحة  �إعالن 

حما�ص �أحمد بحر، رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي باالإنابة، �لذي ذهب �إىل �أن من�صب عبا�ص �مل�صند �إليه 

�ل�صلطات بيد  �لفل�صطيني، معلناً رف�ص تكري�ص  �الأ�صا�صي  للقانون  �لدوحة خمالف  �إعالن  بح�صب 

.
96

رجل و�حد

ثالثًا: تطورات امل�شاحلة 

واحلــوار الوطنــي
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وعلى خلفية �العرت��ص �لذي �أظهرته بع�ص قياد�ت حما�ص يف قطاع غزة، و�لتي �صعرت بالغ�صب 

يف  �لدوحة  يف  عاجالً  �جتماعاً  وهنية  م�صعل  عقد  فقد  �التفاق،  توقيع  قبل  ��صت�صارتها  عدم  جر�ء 

�إنفاذ  ب�صاأن  حما�ص  يف  خالف  �أّي  وجود  وعدم  �لتو�فق  �إىل  وخل�صا  �ملوقف،  لتد�رك   2012/2/15
.
97

�إعالن �لدوحة

تف�صريها  يف  وحما�ص  فتح  �ختلفت  الأ�صباب  �لنور  يَر  مل  �لدوحة  �إعالن  فاإن  ذلك،  من  وبالرغم 

ح�صب موقف كل منها، وهو ما دفع جتمع �ل�صخ�صيات �مل�صتقلة �لتي ير�أ�صها رجل �الأعمال يا�رش 

.
98

�لو�دية لن�رش مبادرة عاجلة يف 2012/4/28 لتنفيذ �مل�صاحلة بني �لطرفني

ومع ف�صل �لتطبيق يف مرحلته �الأوىل، دخلت فتح وحما�ص يف مرحلة جديدة �متدت من �أيار/ مايو 

2012 وحتى نهاية �ل�صنة. ففي 2012/5/20 �لتقى وفد�ن يثالن فتح وحما�ص برئا�صة كل من عز�م 
�النتخابات بغزة  �لقاهرة برعاية م�رشية، و�تفقا على عمل جلنة  �أبو مرزوق يف  �الأحمد ومو�صى 

. ويف لقاء �آخر يف 28-2012/5/29، �تفق �لطرفان على �لق�صايا 
99

وبدء م�صاور�ت لت�صكيل �حلكومة

، وهو ما مهد للقاء ثالث يف 2012/6/5، حيث �صهد �تفاق 
100

�ملتعلقة بت�صكيل حكومة �لتو�فق �لوطني

�حلركتني على �الإ�رش�ع يف ت�صمية �أع�صاء حكومة �لتو�فق و�الإعالن عنها ر�صمياً بح�صور م�صعل 

. لكن �أياً من ذلك مل يحدث، مما ��صطر �أبو مرزوق يف 2012/6/25 التهام 
وعبا�ص يف 1012012/6/20

�أي  وجود  نفى  �الأحمد  �أن  �إال   ،
102

�لفل�صطينية �مل�صاحلة  م�صار  بتعطيل  �الأمريكي   Veto �لـ“فيتو” 

.
103

“فيتو” �أمريكي على �مل�صاحلة

تبعاً لذلك، �صاد �لتوتر �أجو�ء �لعالقة بني �لطرفني، وقامت حما�ص يف �إثر ذلك يف 2012/7/2 بتعليق 

، كما رف�صت قر�ر 
104

ت�صجيل �لناخبني يف غزة موؤقتاً، ب�صبب �صيا�صة �لقمع �الأمني يف �ل�صفة �لغربية

.
105

حكومة فيا�ص يف 2012/7/10 �إجر�ء �النتخابات �ملحلية بال�صفة وعدَّته �رشباً جلهود �مل�صاحلة

من جهتها �أكدت فتح على ل�صان �الأحمد �أال عودة لبحث �مل�صاحلة مع حما�ص �إال بعد عودة جلنة 

�أن �لواليات  �إىل  �أ�صار  �لذي  ، �الأمر �لذي نفته حما�ص على ل�صان هنية 
106

�النتخابات للعمل يف غزة

.
107

�ملتحدة طلبت من �ل�صلطة جتميد �مل�صاحلة

ويف حو�ر �صحفي يف 2012/9/20، جدد �الأحمد عدم ��صتعد�د فتح الأي حو�ر جديد مع حما�ص، 

موؤكد�ً �أن �ملطلوب �ل�رشوع يف تنفيذ �تفاق �مل�صاحلة فور�ً، و�ل�صماح للجنة �النتخابات بالعمل يف غزة 

.
108

من جديد

ومع نهاية ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2012، �أكد �لبدويل �أن حما�ص قدمت للرئي�ص �مل�رشي حممد 

مر�صي ورقة جديدة مل�رش تت�صمن �آليات لتنفيذ �مل�صاحلة �ملتعرثة مع فتح، وهو ما رّد عليه �الأحمد 

للحو�ر  ور�عية  مرجعية  لتكون  موؤهلة  تعد  مل  للحكم  �الإخو�ن  ت�صلم  بعد  م�رش  �أن  على  بالتاأكيد 

.
109

و�مل�صاحلة �لفل�صطينية، متهماً �إياها بالتحيز حلما�ص
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ومل تنتِه �صنة 2012 �إال على �إيقاع ت�رشيحات م�صعل عندما وطاأت �أقد�مه �أر�ص غزة يف زيارة 

.
110

تاريخية يف 2012/12/7، حني وعد بتحقيق �مل�صاحلة وو�أد �النق�صام

ومع �الأيام �الأوىل ل�صنة 2013، وحتديد�ً يف 2013/1/17، �لتقى وفد�ن من فتح وحما�ص برعاية 

نهاية  عبا�ص  �لرئي�ص  برئا�صة  تو�فقية  حكومة  لت�صكيل  زمنياً  جدوالً  و�أقر�  �لقاهرة،  يف  م�رشية 

كانون �لثاين/ يناير 2013. ومّت �لتفاهم على �إجناز ملفات �مل�صاحلة رزمة و�حدة، وعقد �جتماع 

قانون  على  و�مل�صادقة  �الإ�رش�ف  �صيتوىل  �لذي   2013/2/9 يف  �لتحرير  ملنظمة  �لقيادي  لالإطار 

�ملركزية  �إعادة ت�صكيل جلنة �النتخابات  �لفل�صطيني، ف�صالً عن  �لوطني  للمجل�ص  �نتخابي جديد 

�أن تبد�أ م�صاور�ت ت�صكيل �حلكومة نهاية  �ل�صجل �النتخابي، على  يف �ل�صفة و�لقطاع ال�صتكمال 

�صباط/ فب�ير، لي�صار بعدها �إىل �إ�صد�ر مر�صوم رئا�صي يحدد موعد �إجر�ء �النتخابات �لرئا�صية 

.
111

�لوطني و�لت�رشيعية و�ملجل�ص 

وبد�أت �أوىل ثمار هذ� �التفاق بلقاء بني رئي�ص جلنة �النتخابات �ملركزية حنا نا�رش و�إ�صماعيل 

.
112

هنية يف 2013/1/30، �أعقبه �تفاق على بدء عمل �للجنة يف قطاع غزة

لكن عجلة �مل�صاحلة ما لبثت �أن �أ�صابها �لعطب من جديد دون �أن يطر�أ على م�صارها �أّي جديد 

�أّي  �أن يتمخ�ص عنه  2013/2/9 دون  �لقيادي للمنظمة يف  �الإطار  �لذي عقده  �ليتيم  �للقاء  با�صتثناء 

�إجر�ء�ت نوعية.

 Facebook ”ويف تغريدة على �صفحته �ل�صخ�صية على موقع �لتو��صل �الجتماعي “في�ص بوك

�أبرزها غياب �ملو�صوع  �أ�صباب، من  �إىل �صتة  �أبو مرزوق تاأخر تنفيذ �مل�صاحلة  2013/5/6، عز�  يف 

و�رشوط  و�الأمريكي،  �الإ�رش�ئيلي  و�لفيتو  �ل�صيا�صية،  �لب�مج  و�ختالف  �حلو�ر،  عن  �ل�صيا�صي 

�لرباعية، وتخوف فتح من �صيطرة حما�ص على �ملنظمة، و�أولوية تف�صيل �ملفاو�صات مع “�إ�رش�ئيل” 

.
113

لدى �أبو مازن

ومع �أيار/ مايو 2013 دخلت �مل�صاحلة بني فتح وحما�ص طور �إد�رة �الأزمة �لتي ر�عت �جلانب 

�ل�صكلي، دون �أّي مرتتبات حقيقية حتى �ل�صهر �الأخري من �صنة 2013. فقد �تفقت حما�ص وفتح يف 

، يف �لوقت 
114

لقاء جديد برعاية م�رشية يف 2013/5/15 على ت�صكيل حكومة وفاق خالل ثالثة �أ�صهر

بالقاهرة مب�صاركة فتح  لها  �مل�صاحلة يف �جتماع  �تفاق  �ملنبثقة عن  �أقرت فيه جلنة �حلريات  �لذي 

وحما�ص يف 2013/5/30 على �تفاق �لكل �لف�صائلي �لفل�صطيني على حماية �حلريات �لعامة ووقف 

.
115

كّل �أ�صكال �العتقال �ل�صيا�صي

رف�صها  فتح  �أبدت   ،2013/8/26 يف  غزة  �إد�رة  يف  بامل�صاركة  للف�صائل  هنية  دعوة  على  ورد�ً 

للمبادرة، م�صرتطة �إر�صال موفد �إىل غزة بتنفيذ حما�ص التفاق �لقاهرة و�إعالن �لدوحة.
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وحني �ألقى هنية خطاباً �صيا�صياً مركزياً يف 2013/10/19 ودعا فيه فتح لتنفيذ �مل�صاحلة و�إنهاء 

�النق�صام، ردت فتح على ل�صان ناطقها �أحمد ع�صاف باأن فتح جاهزة لتنفيذ �مل�صاحلة، و�أن حما�ص 

. و�أكد �ملتحدث با�صم فتح يف غزة ح�صن �أحمد جدية حركته يف �إنهاء 
116

هي �لتي تتهرب من تنفيذها

�النق�صام، �أما �صفيان �أبو ز�يدة ع�صو �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح فقد �أكد على �لعنا�رش �الإيجابية 

يف خطاب هنية، ودعا �لرئي�ص عبا�ص لزيارة �لقطاع لطّي �صفحة �النق�صام. بدوره، نفى �أبو مرزوق 

يف 2013/11/7 م�صوؤولية حما�ص عن تعطيل �مل�صاحلة، م�صري�ً يف منا�صبة �أخرى يف 2013/11/23 �إىل 

. ويف 
117

�أن ملف �مل�صاحلة مع فتح موؤجل حتى �نتهاء فرتة �حلمل �لكاذب، يف �إ�صارة �إىل �ملفاو�صات

2013/11/28، �أكد هنية يف لقاء مع �صخ�صيات �صيا�صية وجمتمعية و�أكاديية �لتز�م �حلكومة يف غزة 

.
118

وحما�ص باتفاقي �لقاهرة و�لدوحة، د�عياً لتطبيق �مل�صاحلة

ويف �لوقت �لذي كانت فيه �صنة 2013 ت�صتعد للرحيل، �صهد ملف �مل�صاحلة تطور�ت �إيجابية، �إذ 

بادر هنية لالت�صال بالرئي�ص عبا�ص يف 2013/12/11، وناق�ص معه �لو�صع �الإن�صاين يف قطاع غزة 

و�صبل حتقيق �مل�صاحلة بني �لطرفني. كما تلقى عبا�ص �ت�صاالً مماثالً من م�صعل يف 2013/12/14 

�ملطلوبة  �لق�صايا، ومن بينها �صبل تطبيق �مل�صاحلة، وناق�صا فيه �خلطو�ت  وبحث معه جملة من 

.
119

لتفعيل م�صار �مل�صاحلة خالل �ملرحلة �ملقبلة

وبلغت �الأجو�ء م�صتوى عالياً من �لتفاوؤل عب قيام حكومة هنية باإطالق عدد من معتقلي فتح، 

2007 بالعودة  �أحد�ث �النق�صام �صنة  �لذين فرو� يف غمرة  و�ل�صماح لنو�ب وقياد�ت و�أع�صاء فتح 

�إىل �لقطاع. ويف �إثر ذلك، جرى حر�ك مت�صارع على مد�ر كانون �لثاين/ يناير 2014 بني �لطرفني، 

�إذ �أفادت م�صادر و��صعة �الطالع �أن �لطرفني يناق�صان كافة �مللفات �ملتعلقة بتطبيق �مل�صاحلة بعيد�ً 

عن و�صائل �الإعالم، �صعياً �إىل ت�صكيل حكومة �لتو�فق �لوطني. ومع ذلك، فاإن تعرث �مل�صاحلة يبقى 

�حتماالً قوياً، بالرغم من ت�صديد كافة �الأطر�ف �لفل�صطينية على �أهميتها و�رشورتها. �إذ �إن �تفاق 

�الأ�صباب  وهي  لالنق�صام،  �حلقيقية  �الأ�صباب  يعالج  مل   ،2011/5/4 يف  توقيعه  مّت  �لذي  �مل�صاحلة 

باجتاه  �لفل�صطيني  �لوطني  �مل�صار  من  �النق�صام  طريف  مبوقف  �ملتعلقة  و�ال�صرت�تيجية  �ل�صيا�صية 

�أو باجتاه �لت�صوية �ل�صلمية وما يرتتب عليها  �ملقاومة �مل�صلحة وما يرتتب عليها من ��صتحقاقات، 

لعالجها.  للم�صاحلة  �الإجر�ئية  �جلو�نب  تكفي  ال  متعار�صة  ��صتحقاقات  وهي  ��صتحقاقات.  من 

�أن طريقة تنفيذ برنامج �مل�صاحلة جتعل �لطرف �الإ�رش�ئيلي )�ملعادي للم�صاحلة( متحكماً يف  كما 

ثالثة ملفات من ملفاتها �خلم�صة؛ فملف ت�صكيل �حلكومة، وملف �إجر�ء �النتخابات، وملف �إ�صالح 

�الأجهزة �الأمنية كلها ملفات يكن �أن يقوم �لطرف �الإ�رش�ئيلي باإف�صالها �أو تعطيلها، ويكاد ي�صتحيل 

تنفيذها دون �صكوته �أو ر�صاه يف حالة �ل�صعي لتنفيذها يف �ل�صفة �لغربية. 
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ومر�حل  و��صحة  بتقلبات  �لد�خلية  �لفل�صطينية  �الأو�صاع  مرت 

خمتلفة على مد�ر �ل�صنتني �ملن�رشمتني. ففي �لوقت �لذي جتاوزت 

فاإن  �لدوحة،  �إعالن  توقيع  �إثر  د�خلي  خالف  حمنة  حما�ص  فيه 

�الإ�صكاليات �لد�خلية تركت �آثارها �لو��صحة على �لبنية �لتنظيمية 

حلركة فتح.

بالتوتر  �أخرى،  جهة  من  وفتح  و�ل�صلطة  جهة،  من  حما�ص  بني  �ملتبادلة  �لعالقات  و�ت�صمت 

و�ال�صتباك �الإعالمي يف معظم �الأحيان، يف �لوقت �لذي �صهدت فيه عالقة حما�ص باجلهاد �الإ�صالمي 

حت�صناً ملحوظاً. ويكن �صبط �إيقاع طبيعة وم�صار �لعالقات �لفل�صطينية �لد�خلية، �صلطة وف�صائل، 

يف �لتايل:

1. و�شع حما�س الداخلي:

�لتطور�ت  من  �لعديد  و2013   2012 �صنتي  مد�ر  على  حما�ص  حلركة  �لد�خلي  �لو�صع  �صهد 

�لتنظيمية �ملهمة. فقد برز خالف تنظيمي بني قيادتي غزة و�خلارج عقب �إعالن �لدوحة بني حركتي 

فتح وحما�ص يف �صباط/ فب�ير 2012، وهو ما جت�صد يف �لت�رشيحات �ملعار�صة لالتفاق �لتي نطقت 

بها بع�ص �لقياد�ت �لبارزة يف �حلركة، من قبيل ت�رشيحات حممود �لزهار �لتي �أكد فيها �أن ت�صليم 

، وت�رشيحات 
120

عبا�ص زمام �الأمور وفق �إعالن �لدوحة ي�صكل خطوة خاطئة مل ي�صت�رشنا فيها �أحد

خليل �حلية �لتي رف�ص فيها قبول عبا�ص رئي�صاً للحكومة �إال بعد تعديل �لقانون وحلفه �ليمني �أمام 

.
121

�ملجل�ص �لت�رشيعي

ومع ذلك، فاإن حما�ص ��صتطاعت جتاوز هذ� �ملنعطف يف وقت وجيز، �إذ خرج �صالح �لبدويل 

�أن �لتباين يف وجهات �لنظر بني قادة حما�ص ُح�صم  �أحد قادة �حلركة يف غزة يف 2012/2/15 موؤكد�ً 

.
122

باجتاه تنفيذ �إعالن �لدوحة

و�صهدت �صنة 2012 �إجر�ء �النتخابات �لد�خلية للحركة �لتي �أ�صفرت، ح�صب �أبو مرزوق، عن 

.
123

تغري ملحوظ حيث �ن�صم بع�ص كو�در �حلركة �إىل ع�صوية قيادتها ومكتبها �ل�صيا�صي

وكان م�صعل �أعلن مطلع �صنة 2012 نيته عدم �لرت�صح لرئا�صة �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص، و�أنه 

.
124

قرر مغادرة �ملوقع �لتنظيمي ال �لدور �لوطني

��صتكمال  عملية  تاأخرت  فقد  �خلارج  �صاحة  يف  و�لفنية  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  للظروف  ونتيجة 

�النتخابات هناك، وهو ما ينطبق على �صاحة �ل�صفة �لغربية �أي�صاً. ويف 2013/4/2 �أعلنت حما�ص يف 

بيان ر�صمي عن قيام جمل�ص �ل�صورى �لتابع للحركة بتجديد �لثقة مل�صعل كرئي�ص للمكتب �ل�صيا�صي 

رابعًا: العـــالقــــــات 

الفل�شطينية 

الداخــليـــــــة
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�إعالنه عن عدم  . وكان م�صعل منذ 
125

للتوقعات ب�صاأن عدم تر�صحه لوالية تنظيمية جديدة خالفاً 

�لرت�صح، قد تعر�ص ل�صغوط و��صعة من �لكثري من قياد�ت وكو�در �حلركة للرت�جع عن �إ�رش�ره 

�إال  �لرت�صح،  �أكد رغبته بعدم  �ل�صورى، حيث  �نعقد جمل�ص  �ل�صغط عندما  على ذلك. و��صتمر هذ� 

�أنهم طلبو� منه على �الأقل ترك �الأمر ملجل�ص �ل�صورى ليقرر. وعندما نزل م�صعل على رغبتهم، قام 

جمل�ص �ل�صورى بانتخابه رئي�صاً للحركة، وبانتخاب هنية نائباً له. 

ولي�ص خافياً �أن حما�ص �صهدت ��صتقر�ر�ً تنظيمياً و��صحاً عقب �النتهاء من ملف �النتخابات، ما 

يوؤهلها للتفرغ و�الن�صغال باإجناز �ملهام �لوطنية �مللحة خالل �ملرحلة �لقادمة.

2. و�شع فتح الداخلي:

�لد�خلية بني  لبع�ص �خلالفات  2012 و2013 بروز�ً  �لد�خلي حلركة فتح �صنتي  �لو�صع  �صهد 

وتيار  عبا�ص  �لرئي�ص  تيار  بني  بو�صوح  �خلالفات  وتركزت  للحركة.  �ملختلفة  و�لتيار�ت  �الأجنحة 

حممد دحالن �لقيادي �ملف�صول من �حلركة، حيث �صّن �ملو�لون لدحالن هجوماً قا�صياً على عبا�ص، 

�إذ قال �صمري �مل�صهر�وي يف 2012/1/9 �أنه منذ �أن جاء عبا�ص رئي�صاً لفتح و�ل�صلطة و�لهز�ئم تنهال 

، فيما ��صتعر�ص �لنائب ماجد �أبو �صمالة يف 2012/1/11 جتاوز�ت عبا�ص للقانون منذ توليه 
126

علينا

، وهو ما دفع مركزية فتح يف 2012/1/29 لف�صل �مل�صهر�وي من �ملجل�ص �لثوري للحركة 
127

�لرئا�صة

2012/1/31 بتقدمي �صكوى �صّد عبا�ص  ، مما ��صتتبع قيام دحالن يف 
128

ب�صبب تهجمه على عبا�ص

.
129

لروؤ�صاء كتل وقو�ئم �ملجل�ص �لت�رشيعي

�مل�رشي بعد  �لنظام  �الإمار�تي، ومن عالقاته �جليدة مع  �لدعم  من  وو��صل دحالن، م�صتفيد�ً 

�النقالب على مر�صي، ومن �صبكة عالقاته �لفتحاوية �لو��صعة، هجومه على عبا�ص يف �أوقات متفرقة، 

�إياه باقرت�ح �لتنازل  �أنه �نتهى، و�أن �إ�رش�ره على �ملفاو�صات كارثة، متهماً   2012/11/7 موؤكد�ً يف 

 ،2013/10/7 . ويف 
130Camp David Summit عن حّق �لعودة يف مفاو�صات كامب ديفيد �لثانية 

�أ�صدرت �للجنة �ملركزية لفتح قر�ر�ً بف�صل �لقائد �ل�صابق لالأمن �لوطني �لفل�صطيني يف لبنان �لعميد 

حممود عي�صى �مللقب بـ“�للينو”، و�ملح�صوب على دحالن، من �حلركة وجتريده من رتبه �لع�صكرية 

. ويف �صوء ف�صل �مل�صاعي �لتي تولتها جهات 
131

ب�صبب جتاوز�ته �ملتكررة و�نتقاد�ته لقيادة �حلركة

2013/10/29 باغتيال كو�در  �إقليمية لت�صوية �خلالف بني عبا�ص ودحالن، �تهمت فتح دحالن يف 

�آذ�ر/  �أو�ئل  يف  �لطرفني  بني  ذروته  �التهامات  تر��صق  وو�صل   .
132

حلما�ص غزة  وت�صليم  �حلركة 

مار�ص 2014، عندما تبادال �التهامات ب�صاأن �غتيال عرفات.

ومل تقت�رش �النتقاد�ت �لد�خلية على تيار دحالن، بل �إن عبا�ص زكي ع�صو مركزية فتح �تهم يف 

.
133

2012/10/31 قيادة فتح �حلالية باأنها غري موؤهلة لتج�صيد طموحات �ل�صعب �لفل�صطيني
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وعلى �ل�صعيد �حلركي �لد�خلي يف قطاع غزة �ختارت فتح يزيد �حلويحي رئي�صاً لهيئتها �لقيادية 

، �الأمر �لذي ووجه بانتقاد�ت من بع�ص م�صتويات �حلركة 
�جلديدة يف قطاع غزة يف 1342012/4/22

ومن بينهم �لنائب �أ�رشف جمعة �لذي �أكد �أن �صيا�صتها �لتنظيمية �ملتبعة �صتوؤدي الن�صقاٍق يف �صفوف 

.
136

، �إال �أنه مل ي�ص ِ وقت طويل حتى قدم �حلويحي ��صتقالته نتيجة �إ�صكاليات د�خلية
135

�لتنظيم

 ،
137

و�أعاد عبا�ص يف 2013/1/8 ت�صكيل �لهيئة �لقيادية لفتح يف غزة وعنّي �أحمد ن�رش �أميناً لل�رش

.
138

ثم �أ�صدر يف 2013/3/5 قر�ر�ً بت�صكيل هيئة قيادية جديدة لفتح بالقطاع

ويف 2013/11/6 �أعلن حممود �لعالول ع�صو مركزية فتح، �أن فتح حتاول �إقناع مرو�ن �لبغوثي 

.
139

بت�صلم من�صب نائب رئي�ص �ل�صلطة

3. حما�س وال�شلطة الفل�شطينية:

فاإن  �ملفاو�صات،  مل�رشوع  �ل�صلطة  ورعاية  تبني  بفعل  �ل�صيا�صي  �لتنافر  عالقة  جانب  �إىل 

و�ل�صد�م.  بالتوتر  متيزت  و2013   2012 �صنتي  مد�ر  على  بال�صلطة  حما�ص  ربطت  �لتي  �لعالقة 

فقد ن�رشت حما�ص تقرير�ً لها مطلع �صنة 2012 �تهمت فيه �أمن �ل�صلطة بال�صفة باعتقال 805 من 

.
1402011 �أن�صارها �صنة 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  فيها  �تهم  وثائق  حما�ص  يف  �لقيادي  �حلية  خليل  ك�صف   ،2012/3/23 ويف 

، فيما �صادر �أمن �ل�صلطة يف 
141

بالتورط يف موؤ�مرة �صّد قطاع غزة و�فتعال �أزمة �لوقود و�لكهرباء

.
142

2012/10/16 �أر�صيف حما�ص �لع�صكري بال�صفة

وقطاع  �ملقاومة  بت�صويه  بالقاهرة  و�صفارتها  �ل�صلطة  تدين  وثائق  عن  حما�ص  ك�صفت  وحني 

�أن ي�صن �ل�صفري  ، قبل 
143

�إن �لوثائق �لتي عر�صتها حما�ص مزورة �إىل �لقول  غزة، �نبت �ل�صفارة 

�أهل غزة ال يقبلون بحكمها، وهم مغلوبون  95% من  �أن  بركات �لفر� هجوماً على حما�ص، مدعياً 

.
144

على �أمرهم، معلناً �إبقاء معب رفح مغلقاً حتى عودة �حلر�ص �لرئا�صي �إليه

�صّد  �عتد�ء   1,262 بتنفيذ  �ل�صلطة  �أمن  فيه  �تهمت  بياناً  حما�ص  ن�رشت   ،2013 �صنة  مطلع  ويف 

. كما �تهمت حما�ص، يف تقرير مطول �صادر عنها، �أجهزة 
�أن�صارها يف �ل�صفة خالل �صنة 1452012

�صنة  خالل  �لغربية  �ل�صفة  يف  عنا�رشها  على  �عتد�ء   1,613 بـ  قامت  �أنها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أمن 

2013. و�أ�صافت �حلركة �أن حاالت �العتقال بلغت 782 حالة، و�أن حاالت �ال�صتدعاء بلغت 537 حالة، 
مقارنة بعدد حاالت �ال�صتدعاء�ت �صنة 2012، و�لتي بلغت 426 حالة. وبلغت حاالت متديد �العتقال 

يف �صجون �ل�صلطة 101 حالة، و�العتد�ء�ت 188 حالة، وهي تتنوع ما بني �قتحام للبيوت وتعذيب 

�ل�صلطة  من  عنا�رش  حما�ص  �تهمت   ،2013/3/25 ويف   .
146

خا�صة ممتلكات  على  و�عتد�ء  و�رشب 

�ل�صلطة يف  �تهمت  ، كما 
147

بت�رشيب معلومات غري �صحيحة حول جمزرة �جلنود �مل�رشيني برفح

.
148

2013/6/13 ب�صن حمالت �إعالمية �صّد �حلركة
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عبا�ص  �لرئي�ص  �تهامات  بنفي  حما�ص  �ن�صغلت   ،2013 �صنة  من  �لثاين  �لن�صف  مد�ر  وعلى 

يف  للتاأثري  م�رش  �إىل  عنا�رش  و�إر�صال  �لد�خلي،  �مل�رشي  �ل�صاأن  يف  بالتدخل  �ل�صلطة  يف  وقياد�ت 

جمريات �الأحد�ث هناك.

ومع ذلك، فاإن بع�ص ��صتثناء�ت مرنة �خرتقت حجب �لعالقة �لكثيفة بني �لطرفني، حني رحبت 

 General Assembly of the United حما�ص يف 2012/11/30 بقر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة

“دولة مر�قب  Nations منح فل�صطني )وُيق�صد بها هنا مناطق �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة( �صفة 

 25 �لـ  �نطالقتها  ذكرى  باإحياء   2012/12/13 يف  للحركة  �ل�صلطة  �صمحت  وحني   ،
ع�صو”149 غري 

�أّي تغري على م�صتوى  . وي�صعب ت�صور حدوث 
1502007 �صنة  �الأوىل منذ  للمرة  نابل�ص  يف مدينة 

�لعالقة بني �لطرفني ما مل يتم �إجناز �مل�صاحلة �لوطنية �لتي تكفل تنظيم �خلالفات و�إد�رتها، و�حلّد 

من حجم �لتوتر�ت �إىل �حلد �الأدنى.

4. حما�س وفتح:

خمرجات  تفرزه  �لذي  �لبياين  للمنحى  طبقاً  بالتاأرجح  وحما�ص  فتح  بني  �لعالقة  منحى  �ت�صم 

�لربع  �لعالقة بني �حلركتني يف  �أجو�ء  �لن�صبية  �لتهدئة  �لطرفني. فقد �صادت  �لد�ئرة بني  �حلو�ر�ت 

لبناء  2012/4/1 الإطالق مبادرة  �لتوتر دفع حما�ص يف  �أن يطفو نوع من  2012، قبل  ل�صنة  �الأول 

. وبقي �لتذبذب �صيد �ملوقف و�صوالً �إىل زيارة �أمري قطر لغزة، �لتي �نتقدتها 
151

ج�صور �لثقة مع فتح

.
152

فتح لكونها قد ُت�صتغل لتعميق �النق�صام

باإقامة  لفتح  حما�ص  �صماح  �صوء  يف  �لعالقة  على  و��صح  حت�صن  طر�أ   ،2012 �صنة  نهاية  ومع 

.
153

�حتفاالت يف ذكرى �نطالقتها الأول مرة منذ �صّت �صنو�ت

ويف �إثر �النقالب على �لرئي�ص حممد مر�صي مطلع متوز/ يوليو 2013 �تهمت حما�ص قياد�ت يف 

فتح برتويج �الأكاذيب يف �الإعالم �مل�رشي عن حما�ص، ون�رشت 16 وثيقة يف 2013/7/30 تك�صف عن 

. ودخلت �لعالقة بني �لطرفني طور�ً �أكرث �صخونة عقب 
154

حتري�ص فتح �صّدها يف �الإعالم �مل�رشي

.
155

ك�صف حما�ص وثائق �أخرى جديدة تثبت تورط فتح بالتحري�ص على �حلركة يف م�رش

ويف 2013/8/15، �أعلن عز�م �الأحمد �أن فتح لن تبقى �أ�صرية حلما�ص ب�صاأن عدم تطبيق �مل�صاحلة، 

ويف   .
156

طبيعتها عن  يك�صف  �أن  دون  موؤملة  قر�ر�ت  و�صتتخذ  �الإجر�ء�ت،  بدر��صة  بد�أت  فتح  و�أن 

، و�صّن عدد 
157

2013/8/25 رف�صت �للجنة �ملركزية لفتح طروحات حما�ص بامل�صاركة يف �إد�رة غزة

 ،
158

من قادة فتح هجوماً �صّد حما�ص، من بينهم �الأحمد �لذي هدد بالعودة �إىل غزة على دبابة م�رشية

.
159

ودحالن �لذي �أكد على �ال�صتقو�ء باالآخرين يف مو�جهة حكم حما�ص
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عب  م�رش  �صّد  �لتحري�ص  بّث  بوقف  مرزوق  �أبو  �لقيادي  فتح  فيه  طالبت  �لذي  �لوقت  ويف 

بحجة  �ل�صفة  يف  �الأو�صاع  باإثارة  حلما�ص  �ل�صماح  عدم  على  �صددت  فقد   ،
160

حما�ص ف�صائيات 

. وعندما �رتفعت دعو�ت �لتمرد على حكم حما�ص يف قطاع غزة، نفت فتح يف 2013/10/3 
161

�ملقاومة

 2013/11/11 يف  م�رش  ز�ر  �لذي  عبا�ص  حممود  �أن  غري   .
162

�لقطاع يف  مترد  بحركة  لها  عالقة  �أّي 

�إال بعد  “�لنا�ص مل تعرف خطورة حما�ص  �إن  مل يرتدد يف �تهام حما�ص بتعطيل �مل�صاحلة، و�لقول 

�صقوط �الإخو�ن يف م�رش”. بل �إن م�صدر�ً رفيعاً يف �لوفد �ملر�فق لعبا�ص و�صف ما حدث يف م�رش 

!! وقد ت�صاعد 
163

باأنه “معجزة �إلهية”، و�دعى �أن �أمريكا و“�إ�رش�ئيل” دبَّرتا �صعود حما�ص لل�صلطة

�لتحري�ص �الإعالمي من ِقبل بع�ص رموز فتح، لدرجة �أن مو�صى �أبو مرزوق قال يف تعليق له ن�رشه 

على �صفحته �ل�صخ�صية على �لفي�ص بوك يف 2013/12/6، �إن حما�ص حتّولت عند �أحد ناطقي فتح 

�إالَّ وجنده يخرتع ق�صة،  يوٌم  )�إ�رش�ئيل(، فال يكاد ير  �ملركزي عو�صاً عن  “�لعدو  �إىل  �لر�صميني 

.
ويبني عليها، ويكيل من �التهامات من كل باب”164

وقد ُيو�صع ما �صبق يف �صياق �لت�صعيد �الإعالمي �لفتحاوي �صّد حما�ص؛ غري �أنه قد ُيفهم منه 

نوعاً من �لتاأييد �ل�صمني الإجر�ء�ت ت�صديد �حل�صار على قطاع غزة، �لتي ت�صتهدف �إ�صقاط حكومة 

حما�ص. �إال �أن �لعالقة �صقت طريقها �إىل �لتح�صن �لتدريجي �لن�صبي، �إثر �ت�صاالت هاتفية بني عبا�ص 

وكالً من م�صعل وهنية، و�أ�ص�صت جلملة من �خلطو�ت �لت�صاحلية بني �لطرفني.

5. حما�س واجلهاد الإ�شالمي:

بدت عالقة حركتي حما�ص و�جلهاد يف �أف�صل �أحو�لها على مد�ر �صنتي 2012 و2013. فمنذ �الأيام 

�إجر�ء حو�ر  �إىل  2012، دعا هنية حركة �جلهاد خالل لقاء مع وفد قيادي من �حلركة  �الأوىل ل�صنة 

. ويف غمرة �لنقا�صات �ملتبادلة، �أكد حممد �لهندي 
165

معمق لتحقيق �الندماج �لتام مع حركة حما�ص

�أحد قادة �جلهاد يف 2012/3/18 �أن حمادثات �الندماج مع حما�ص م�صتمرة �إيجابياً، فيما �أو�صح نافذ 

عز�م �أحد قادة �حلركة �أن عالقة �جلهاد وحما�ص يف تطور م�صتمر، و�أن هناك حمطات كثرية للو�صول 

. وقد و�صلت �لعالقات م�صتوى رفيعاً من �لتن�صيق و�ل�رش�كة يف حرب �الأيام 
166

�إىل �الندماج �ملطلوب

�أطلقو�  و�لتي   ،2012 �لثاين/ نوفمب  �الإ�رش�ئيليون على قطاع غزة يف ت�رشين  �لتي �صنها  �لثمانية 

عليها ��صم “عمود �ل�صحاب”، بينما �أطلقت عليها قوى �ملقاومة ��صم “حجارة �ل�صجيل”.

قيادة  ت�صكيل  حول   2013/9/16 يف  حما�ص  قادة  �أحد  �لزهار  حممود  ت�رشيحات  من  وبالرغم 

و�جلهاد  حما�ص  يف  قياد�ت  عن  �صدرت  الحقة  تو�صيحات  �أن  �إال  �الإ�صالمي،  �جلهاد  مع  م�صرتكة 

. وعلى ما يبدو، 
167

توؤكد �أن �حلركتني �تفقتا على ت�صكيل قيادة تن�صيقية عليا ولي�ص قيادة م�صرتكة

�الندماج  منحى  تنحو  ولن  �لتن�صيقية  �إطار�تها  يف  تبقى  �صوف  و�جلهاد  حما�ص  بني  �لعالقة  فاإن 

�لتنظيمي يف �ملدى �ملنظور.
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و��صلت �ل�صلطة �لفل�صطينية �لتز�مها بالتن�صيق �الأمني 

 2012 �صنتي  طيلة  �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  �الأجهزة  مع 

�ملقاومة  قوى  �صبتها  حامية  �تهامات  ظّل  يف  و2013 

قادتها  من  �لكثري  و�عتقل  �غتيل  �لتي  �لفل�صطينية، 

متار�صه  �لذي  �الأمني  �لتعاون  بفعل  �لتحتية،  وبناها  �أن�صطتها  وت�رشرت  وعنا�رشها،  وكو�درها 

�الأدو�ر  خالل  من  يوم  كل  جلياً  �الأمني  �لتن�صيق  �الحتالل. ويت�صح  مع  عالية  مبهنية  �ل�صلطة 

مالحقتها  �إطار  يف  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  توؤديها  �لتي  �الإ�رش�ئيلية،  �الأمنية  �الأجهزة  مع  �لتكاملية 

للمقاومة، وخ�صو�صاً حركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، و�عتقال عنا�رشها وكو�درها وزجهم 

يف �ل�صجون، �إ�صافة �إىل �لطرد من �لوظيفة و�ملالحقة �القت�صادية لكل م�صتبه يف تاأييده للمقاومة.

وُتعّد م�صاألة �لتن�صيق �الأمني بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي من �أكرث �مل�صائل �لتي 

ت�صغل بال �ملو�طن �لفل�صطيني، حيث ُيعار�ص هذ� �لتن�صيق �أعد�د كبرية من �لفل�صطينيني، فيما حتاول 

. وتطالب ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية 
168

�ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل �لتقليل من �صاأنها وتبيرها

بوقف �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل لكونه ينتق�ص من كل �لت�صحيات �لفل�صطينية عب �ل�صنني، وال 

.
169

يلقي باالً ملعاناة �لفل�صطينيني من �الحتالل، وي�صع �لفل�صطيني يف مو�جهة �لفل�صطيني

ومل يرتك �لتن�صيق �الأمني �آثاره �ل�صلبية على �لعالقات �لف�صائلية فح�صب، بل �إنه �أحدث �رشوخاً 

�العتقال  وخ�صو�صاً  �الأمني،  �لتن�صيق  ترك  فقد  �لفل�صطينية،  و�ملجتمعية  �لنف�صية  �لبنية  يف  بالغة 

�ل�صيا�صي، جروحاً عميقة وندوباً غائرة يف نفو�ص �لفل�صطينيني �لذين �كتوو� بنري�ن هذه �لظاهرة 

�لتي ��صتمرت منذ ن�صاأة �ل�صلطة ومل تنقطع حتى �ليوم.

2013/10/10، و�لتي عّب  �لفل�صطينية حممود عبا�ص يف  �ل�صلطة  �أثارت ت�رشيحات رئي�ص  وقد 

فيها علناً يف برنامج “حكي على �ملك�صوف”، �لذي بثته قناة �لفل�صطينية، عن جناح �صلطته يف �لتن�صيق 

.
170

�الأمني مع “�إ�رش�ئيل” بن�صبة 100%، ردود فعل م�صتنكرة ور�ف�صة ملبد�أ �لتن�صيق �الأمني

وجتري  �لفل�صطينية  �ملقاومة  قوى  و�أن�صار  كو�در  ت�صتهدف  �لتي  �ل�صيا�صية  �العتقاالت  �إن 

ب�صكل يومي يف �ل�صفة �لغربية، ف�صالً عن ��صتمر�ر �ملد�همات و�إغالق �ملوؤ�ص�صات، مبو�ز�ة ��صتمر�ر 

�الإحباط  روح  وتبث  �ل�صديد،  �خلطر  د�ئرة  يف  �لوطنية  �لقيم  ت�صع  �الحتالل،  مع  �الأمني  �لتن�صيق 

�أجل  من  �حلقيقي  و�لعمل  �جلاد  �لتفاعل  من  �لفل�صطيني  �ملو�طن  ومتنع  �لوطن،  عن  و�الغرت�ب 

.
171

ن�رشة �صعبه وق�صيته، وتنتهك �لكر�مة �لوطنية و�حلقوق �الإن�صانية و�لقانونية للفل�صطينيني

وما  عملها،  و��صرت�تيجية  هياكلها  مت�ّص  قريبة  بانفر�جة  �الأمنية  �الأجهزة  حال  ي�صي  وال 

�الأمنية  �اللتز�مات  �الأمني على قاعدة  �لتن�صيق  ُت�رّشع  �هلل  �لفل�صطينية يف ر�م  �ل�صلطة  قيادة  ز�لت 

وتبدي  لذلك،  تبعاً  �الإجر�ء�ت  كافة  وتبيح  �لطريق،  وخريطة  �أو�صلو  �تفاقات  مبوجب  �ملفرو�صة 

خام�شـًا: االأجهــزة االأمنيــة 

والتن�شيق االأمني
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على  ي�صتمل  مبا  وغريها،  �الأمريكية  �الإد�رة  مع  �أمنية  و�تفاقات  �لتز�مات  على  حدود  بال  �نفتاحاً 

وفقاً  �الأمني  �الأد�ء  على  و�الإ�رش�ف  �الأمنية  �لعنا�رش  وتاأهيل  وتدريب  و�ملعد�ت  بال�صالح  �لتزود 

�أو �لت�صدي  �أّي حماولة لل�صد�م  �لفل�صطيني يف  للمهام �ملر�صومة، وترف�ص توظيف �الأمن �لوطني 

الأي توغل �أو عدو�ن �إ�رش�ئيلي. ولئن ��صتب�رش �لبع�ص باحلر�ك �لد�ئر يف ملف �مل�صاحلة �لوطنية، 

و�إمكانية �نعكا�صه �إيجاباً جلهة �حلّد من �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل، �إال �أن معطيات �لو�قع ال تقدم 

�أّي موؤ�رش�ت حول �إمكانية حدوث تغري ملمو�ص يف �ل�صيا�صة �الأمنية لل�صلطة يف �ل�صفة �لغربية.

بع�ص  �إىل  ي�صري  ما  و2013   2012 �صنتي  مد�ر  على  �لو�قع  جمريات  على  �الطالع  يف  ولعل 

ممار�صات �لتن�صيق �الأمني �لتي يبقى �لكثري منها طّي �لكتمان. فمع مطلع �صنة 2012 �أ�صاد وزير 

�ل�صفة  ��صتقر�ر  �ل�صلطة، عازياً  �الأمني مع  بالتن�صيق   Ehud Barak بار�ك  �إيهود  حرب �الحتالل 

.
172

�لغربية �أمنياً �إىل تعاونها �الأمني مع �الأمن �الإ�رش�ئيلي

وح�صب ت�رشيح �جلرن�ل نيت�صان �ألون Nitzan Alon قائد �ملنطقة �لو�صطى يف جي�ص �الحتالل 

يف �آذ�ر/ مار�ص 2012، فاإن �ل�صلطة �لفل�صطينية �عتقلت 2,200 مقاوم يف �لفرتة 2009-2010، و�أقل 

لل�صلطة  �لتابعة  �الأمن  �أجهزة  �أن  فل�صطينية  معطيات  �أفادت  فيما  ؛ 
1732011 �صنة  مقاوم   700 من 

. وبلغ �لتن�صيق 
�صلّمت �الحتالل 25 جندياً وم�صتوطناً ت�صللو� لل�صفة خالل ني�صان/ �أبريل 1742012

�الأمني حد�ً ك�صف معه فهمي �صبانة �ل�صابط �ل�صابق يف جهاز �ملخابر�ت �لتابع لل�صلطة �أن �لتن�صيق 

.
175

�الأمني �صبب العتقال 25% من �الأ�رشى �لفل�صطينيني يف �صجون �الحتالل

�إىل  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صيا�صيني  �ملعتقلني  �أهايل  جلنة  وثقتها  �إح�صائية  معطيات  �أ�صارت  وقد 

�رتفاع يف عدد حاالت �العتقال �ل�صيا�صي خالل �صنة 2013، و�لتي بلغت 951 حالة �عتقال و�أكرث من 

1,820 حالة ��صتدعاء، من ِقبل �أجهزة �أمن �ل�صلطة �لفل�صطينية، بزيادة قدرها 121 حالة �عتقال عن 

830 حالة. ووثقت �للجنة ت�صعيد�ً  2012، �لذي بلغت عدد حاالت �العتقال �ل�صيا�صي خالله  �صنة 

ومو��صلة  �الإ�صالمية،  �لكتل  ون�صطاء  �جلامعات  طلبة  بحّق  �ل�صيا�صية  �العتقاالت  يف  ملحوظاً 

يف  عاماً   19 من  �أكرث  بع�صهم  �أم�صى  و�لذين  �الحتالل  �صجون  من  �ملحررين  �الأ�رشى  ��صتهد�ف 

.
176

�صجون �الحتالل، باالإ�صافة العتقال �لعديد من �ل�صحفيني و�لكتاب و�لن�صطاء �ل�صباب

�أما مركز �ملعلومات بوز�رة �لتخطيط �لتابع للحكومة يف غزة، فقال يف تقرير �صادر عنه �إن �أجهزة 

�ل�صلطة يف �ل�صفة �لغربية نفذت 720 حالة �عتقال لعنا�رش من حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي وف�صائل 

�أخرى خالل �صنة 2013. و�أو�صح �لتقرير، �لذي �صدر يف 2014/1/20، �أن حاالت �ال�صتدعاء بلغت 

�لوقائي  �الأمن  �أجهزة  �أفر�د  �أيدي  على  متت  قتل  حالتي   2014 �صنة  �صجلت  كما  حالة،   477 نحو 

بال�صفة. كما �أو�صح �أنه مّت ر�صد �أكرث من 110 حاالت ف�صل و�إق�صاء وظيفي خ�صو�صاً ملن ي�صتبه 

.
177

بدعمه حلركة حما�ص



2012-2013التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

52

�ل�صلطة  �أن�صاأتها  �الإن�صان  حقوق  ملر�قبة  هيئة  وهي  �الإن�صان،  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة  وقالت 

�إجر�ء�ت قانونية  �إن عدد �ل�صكاوى �مل�صجلة لديها، �لتي �حتوت على �نتهاك �حلق يف  �لفل�صطينية، 

عادلة، وحتديد�ً �العتقال �لتع�صفي و�العتقال على خلفية �صيا�صية و�صل 789 �صكوى �صنة 2012 

يف  �صكوى  و226  �ل�صفة  يف  �صكوى   563 على  �ل�صكاوى  توزعت  غزة.  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف 

755 �صكوى يف  1,026 �صكوى يف هذ� �ملجال، من بينها  2011 فقد تلقت �لهيئة  �أما يف �صنة  �لقطاع. 

�ل�صفة و271 �صكوى يف �لقطاع. وقد متت عمليات �العتقال يف �ل�صفة �لغربية على �أيدي �الأجهزة 

�الأمنية �ملختلفة )�الأمن �لوقائي، و�ملخابر�ت �لعامة، و�ال�صتخبار�ت �لع�صكرية(. ويف قطاع غزة متت 

.
178

�العتقاالت على �أيدي جهاز �الأمن �لد�خلي �لتابع لوز�رة �لد�خلية

�أما “�ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان” فقال �إنه �صّجل خالل �صنة 2013 قيام �الأجهزة 

�الأمنية �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة مبا يزيد عن 800 حالة �عتقال تع�صفي، وقر�بة 

1,400 حالة ��صتدعاء ملو�طنني فل�صطينيني، وذلك على خلفيات تت�صل بالتعبري عن �لر�أي و�لتجمع 

�ل�صلمي. و�أ�صار �ملر�صد �إىل �أن �الأجهزة �الأمنية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية، نفذت 

723 حالة �عتقال تع�صفي، و1,137 حالة ��صتدعاء، دون مبر قانوين ودون �إذن ق�صائي يف معظم 

فيما  �أما  �لغربية.  �ل�صفة  يف  تعذيب  حالة   117 �صّجل  �أنه  �الأورومتو�صطي  و�أو�صح  �حلاالت.  تلك 

�عتقال  حالة   84 �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  وّثق  فقد  غزة؛  قطاع  يف  �الأمن  �أجهزة  بانتهاكات  يتعلق 

.
179

تع�صفي، و217 حالة ��صتدعاء، و�أ�صاف �أنه �صجل 22 حالة تعذيب يف �أثناء �لتوقيف

�ل�صلطة،  �أمن  �أجهزة  بحماية  نابل�ص  يف  يو�صف  �لنبي  لقب  �مل�صتوطنني  �قتحامات  تكن  ومل 

و�جلوالت �ملتكررة لبع�ص �لوزر�ء و�مل�صوؤولني يف �ل�صلطة مع �ل�صباط �ل�صهاينة يف بع�ص مناطق 

�صيئاً  �الإ�رش�ئيليني،  بنظر�ئهم  لل�صلطة  �لتابعني  �ل�صباط  جتمع  �لتي  �لدورية  و�للقاء�ت  �ل�صفة، 

�إطار عالقتها  �ل�صلطة، يف  �لذي تنفذه  �الأمني �ملحكم  �لنهج  �ملاألوف يف ظّل  �أو خارجاً عن  ��صتثنائياً 

 .
180

بقوى �ملقاومة �أو كل ما يكن �أن ي�ص �أو يخد�ص �الأمن �الإ�رش�ئيلي

2012/6/12 �لتي  وبالرغم من ت�رشيحات عدنان �ل�صمريي �لناطق با�صم �الأجهزة �الأمنية يف 

؛ �إال �أن 
181

�أو�صح فيها �أن �لتن�صيق �الأمني مع “�إ�رش�ئيل” يف �أقل م�صتوياته منذ عامني )منذ 2010(

و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية ك�صفت يف 2012/7/2 عن قيام �أجهزة �ل�صلطة باعتقال �صباط فل�صطينيني 

�الإ�رش�ئيلي  �الأركان  رئي�ص  �أكد   ،2012/12/18 ويف   .
“�إ�رش�ئيل”182 مع  �الأمني  �لتن�صيق  رف�صو� 

للو�قع  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  تقود  من  هي  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  �أن   Benny Gantz جانت�ص  بني 

، ح�صب تعبريه.
183

�الأمني يف كافة مناطق �ل�صفة، ما يتيح له �لعمل �صّد “�الإرهاب” �لفل�صطيني

وبالرغم من تهديد�ت �صائب عريقات بوقف �لتن�صيق �الأمني و�ل�صعي لتغيري قو�عد �لعالقة مع 

، فاإن �الإح�صائيات �لتي ن�رشتها و�صائل �الإعالم �الإ�رش�ئيلية نقالً عن �مل�صادر �الأمنية 
“�إ�رش�ئيل”184
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�الإ�رش�ئيلية نهاية �صنة 2012، و�لتي تو�صح �أن �أمن �ل�صلطة �لفل�صطينية تفّوق على جي�ص �الحتالل 

. وجاءت 
185

يف �عتقال �أن�صار حما�ص، جتعل هذه �لت�رشيحات بال م�صمون حقيقي �أو قيمة عملية

ت�رشيحات نبيل �صعث ع�صو مركزية فتح يف 2013/6/13، �لتي �أ�صار فيها �إىل �أن �ل�صلطة تنفق على 

�أمن م�صتعمر�ت �ل�صفة و�حلدود �الإ�رش�ئيلية �أكرث من �إنفاقها على جمايل �لتعليم و�ل�صحة، لت�صلط 

.
186

�ل�صوء على مزيد من �ملخاطر �لتي يت�صبب بها �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل

عمليات  ع�رش  �أحبطت  �ل�صلطة  �أن  فل�صطيني  �أمني  م�صدر  �عرتف  �الأمني،  جهدها  �صياق  ويف 

، فيما ك�صفت م�صادر �إعالمية �إ�رش�ئيلية يف 2013/10/25 عن �عتقال �أمن 
فد�ئية يف �أر��صي �لـ 18748

. ويف 2013/11/1، 
�ل�صلطة خلية حلما�ص باخلليل خططت الإر�صال طائرة مفخخة نحو “�إ�رش�ئيل”188

�أمنية الأمن �الحتالل، مما ت�صبب يف �عتقال ثالثة من  �أمن �ل�صلطة بتقدمي معلومات  �تهمت حما�ص 

.
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قادة �حلركة يف ر�م �هلل، د�عية �ل�صلطة �إىل مر�جعة �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل

وهكذ�، يت�صح بجالء مدى �لتز�م �ل�صلطة بوظيفتها �الأمنية يف �إطار �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل، 

ومدى ��صتعد�دها ملو��صلة �لعمل بها و�ال�صتمر�ر مبقت�صياتها خالل �ملرحلة �لقادمة.

�لتعقيد  من  بالكثري   2013-2012 �صنتي  خالل  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �مل�صهد  �ت�صم 

متعار�صة  باجتاهات  دفعت  �لتي  �لعو�مل  من  جمموعة  فيه  و�صاركت  و�لتد�خل. 

وتقلبت �صعود�ً وهبوطاً يف قدرتها على �لتاأثري على �لو�صع �لد�خلي. وما ز�ل �لو�صع �لفل�صطيني 

ترتيب  وعدم  �مل�صاحلة،  برنامج  تنفيذ  وعدم  �لفل�صطيني،  �النق�صام  يف  �جلوهرية  �أزمته  يعاين 

�صو�ء  �لوطني  �لعمل  وم�صار�ت  �جتاهات  حتديد  يف  �أزمته  ي�صهد  كما  �لفل�صطيني.  �لد�خلي  �لبيت 

يف م�صار �لت�صوية �ل�صلمية �أم �ملقاومة �مل�صلحة. وما يز�ل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �ل�صفة �لغربية 

و�حل�صار �الإ�رش�ئيلي لقطاع غزة، ووجود حكومتني مب�صارين خمتلفني يف ر�م �هلل وغزة، يعك�ص 

�ل�صلطة  عمل  مناطق  يف  �أو   ،1967 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  يف  �لوطني  �لعمل  على  �ل�صلبية  �أجو�ءه 

�أن عجز منظمة �لتحرير �لفل�صطينية عن ��صتيعاب كافة مكونات وقوى �ل�صعب  �لفل�صطينية. كما 

و�خلارج،  �لد�خل  فل�صطينيي  دور  وتفعيل  موؤ�ص�صاتها  تفعيل  على  قدرتها  وعدم  �لفل�صطيني، 

بل وت�صاوؤل دورها �إىل ما هو �أقرب من د�ئرة من دو�ئر �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لتي هي بدورها 

خا�صعة لالحتالل و�رشوطه، �أدى �إىل �إهد�ر طاقات �ل�صعب �لفل�صطيني؛ يف �لوقت �لذي يقوم فيه 

�الحتالل مبزيد من �إجر�ء�ت �لتهويد و�ال�صتيطان وبناء �حلقائق على �الأر�ص.

ففي  �لفل�صطيني،  �لد�خلي  �لو�صع  على  �لعربي  �لعامل  يف  و�لتغري�ت  �لثور�ت  �نعك�صت  وقد 

�الأوىل منها( ر�هنت �لقوى �ملوؤيدة مل�صار �ملقاومة،  18 �صهر�ً  �لـ  2012-2013 )وخ�صو�صاً  �صنتي 

وخ�صو�صاً �لقوى �الإ�صالمية، على جناح هذه �لثور�ت وعلى �صعود ما يعرف بـ“�الإ�صالم �ل�صيا�صي”. 

خال�شة
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غري �أن �لهجمة �ملرتدة �لتي و�صلت ذروتها يف �النقالب �لع�صكري يف م�رش، ويف �لتعامل مع �الإخو�ن 

�مل�صلمني كحركة �إرهابية، ويف حظر حما�ص و�أن�صطتها يف م�رش، ويف �حل�صار �خلانق لقطاع غزة، 

�ألقى بظالل �صلبية )ولو يف �مل�صتقبل �لقريب( على �لتيار �الإ�صالمي �لفل�صطيني. وقد تعززت هذه 

�لتي  �لدول  كل  يف  �حلركي  �الإ�صالمي  �لتيار  على  �الإف�صال  وحماوالت  �لهجمة  بات�صاع  �ل�صورة 

ت�صهد ثور�ت �أو تغري�ت، وحتى يف �لدول �لتي تخ�صى من هذه �لثور�ت.

وقد دفع هذ� �لبع�ص �إىل �ملر�هنة من جديد على م�صار �لت�صوية �ل�صلمية، �لذي �نطلق ُبعيد �النقالب 

يف م�رش، وعلى عدم ��صتعجال م�صار �مل�صاحلة �لد�خلية �لفل�صطينية �إال وفق �رشوط دخول حما�ص 

�إىل  �إما  �ل�صلمية �لذي �صينتهي  �لت�صوية  �أن م�صار  “بيت �لطاعة” باعتبارها �لطرف �الأ�صعف. غري 

�لف�صل و�إما �إىل تنازالت تاريخية يرف�صها �ل�صعب �لفل�صطيني، وزيادة �لتطرف يف �ملجتمع ونظام 

�حلكم �الإ�رش�ئيلي، وعدم �لرغبة �الأمريكية و�لدولية يف �ل�صغط على �جلانب �الإ�رش�ئيلي، و�الأزمات 

�لبنيوية و�ل�صيا�صية و�القت�صادية �لتي تعاين منها �ل�صلطة �لفل�صطينية �صيفر�ص على �لفل�صطينيني 

�لعودة من جديد �إىل م�صار �مل�صاحلة.

�ملحيطة  �ملنطقة  يف  خ�صو�صاً  ل  �لت�صكُّ حتت  ز�لت  وما  بال�صيولة  تت�صم  عربية  بيئة  �أمام  نحن 

بفل�صطني. ومن �ل�صعب �ملر�هنة يف بناء �الأو�صاع �لد�خلية �لفل�صطينية )يف هذه �ملرحلة( على �أو�صاع 

عربية غري م�صتقرة ومل تاأخذ �صكلها �لنهائي. ولذلك، فاإن ترتيب �لبيت �لد�خلي يجب �أن ُيبنى على 

�أ�صا�ص �ملبادر�ت �الإيجابية من طريف �النق�صام، وعلى بر�مج بناء �لثقة، وعلى ��صتيعاب �جلميع يف 

�مل�رشوع �لوطني؛ ولي�ص على �أ�ص�ص �النتهازية �ل�صيا�صية �أو �ال�صتقو�ء باخلارج... وغريها.

�لعمل  م�صار�ت  لتحديد  جادة  وقفة  يقت�صي  �لفل�صطينية  �لد�خلية  �الأزمة  من  �خلروج  �أن  غري 

�لوطني و�أولوياته، و�لتو�فق على �لثو�بت �لفل�صطينية؛ وح�صم �مل�صائل �ملرتبطة مب�صاري �لت�صوية 

�لفل�صطينية ودورها. و�إال فاإن بر�مج �مل�صاحلة �صتظّل حتمل بذور  �ل�صلطة  و�ملقاومة، وم�صتقبل 

�أزمتها )�أو حتى ف�صلها( يف ذ�تها. 





الف�سل الثاين
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امل�سهد االإ�سرائيلي الفل�سطيني

2012 نتيجة  بقدر ما كان لدى �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي ما يكفي من �أ�صباب �لقلق �صنة 

�ملقاومة لعدو�نه على قطاع  �لعربي ونتيجة مو�جهة  �لعامل  �لثور�ت و�لتغري�ت يف 

من  نف�صه  �لقْدِر  عن  يزيد  ما  لديه  كان  فقد  �ل�صلمية؛  �لت�صوية  م�صار  وتعرثُّ  غزة، 

�أ�صباب �الرتياح �صنة 2013 نتيجة حالة �الإحباط �لتي �صاحبت �لثور�ت �لعربية وجناح �النقالب 

يف م�رش، و�نطالق م�صار �لت�صوية �ل�صلمية مرة �أخرى وفق �ل�رشوط �الإ�رش�ئيلية، وتعرثُّ م�صار 

�مل�صاحلة �لفل�صطينية، وت�صاعد �حل�صار �خلانق على قطاع غزة. وهي �أجو�ء �صاحبها فوز قوى 

�ل�صعب  على  و�ل�صغوط  �ملعاناة  من  مزيد�ً  ذلك  كل  ليُ�صيف  �الإ�رش�ئيلية،  �النتخابات  يف  �ليمني 

وقيادته. �لفل�صطيني 

�ل�صكانية  و�ملعطيات  �لد�خلية،  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صية  �خلريطة  ير�صم  �أن  �لف�صل  هذ�  يحاول 

و�القت�صادية و�لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية؛ ويناق�ص �لف�صل ق�صايا �لعدو�ن و�ملقاومة وم�صار �لت�صوية 

�ل�صلمية خالل �صنتي 2013-2012.

يف  �لد�خلي  �ل�صيا�صي  �مل�صهد  �صمن   2012 �صنة  �صهدت 

�أثرها  تركت  �ملركزية،  �الأحد�ث  من  جمموعة  “�إ�رش�ئيل” 

�لتي  و�ل�صنة  نف�صها  لل�صنة  �ل�صيا�صية  �لعملية  �صري  على 

تلتها، �أي 2013. 

1. امل�شهد احلزبي �شنة 2012:

حيث   ،Knesset �لكني�صت  �إطار  خارج  و��صع،  �إ�رش�ئيلي  حزبي  بن�صاط   2012 �صنة  متيزت 

 Ariel لذي �أ�ص�صه �أريل �صارون� 
1Kadima توقع متابعو هذ� �مل�صهد ح�صول �نهيار حلزب كاديا

�ل�صيا�صي  �لطيف  من  �آخرين  و�صيا�صيني   Ehud Olmert �أوملرت  �إيهود  مع  بال�رش�كة   Sharon

و�حلزبي يف “�إ�رش�ئيل”. وتوقعو� �أن �جلناح �ليميني يف حزب �لليكود Likud �صيزد�د تطرفاً حتت 

�ليميني  �ال�صتيطاين  �لتيار  وتعّزز  قوي  حيث   ،Benjamin Netanyahu نتنياهو  بنيامني  زعامة 

 لدرجة �أن �لليكود �عتُب حا�صنة �مل�صتوطنني. 
2Moshe Feiglin ملتطرف بقيادة مو�صيه فيجلني�

�ملم�صك  �البتز�زي  دورها  لعبت  توجهاتها،  خمتلف  على  �ملتدينة  �الأحز�ب  فاإن  ذلك  مقابل  يف 

بخناق حكومة نتنياهو خالل �صنة 2012، ولوَّحت كثري�ً بتفكيك �الئتالف �حلكومي يف حال �إقد�مه 

نتنياهو  بني  �لثقة  نزع  يعني  �لتلويح  هذ�  �لع�صكرية.  �خلدمة  من  �ملتيدنني  �لطلبة  �إعفاء  �إلغاء  على 

مقدمة

اأواًل: امل�شهد االإ�شرائيلي 

ال�شيـا�شي الداخلـي



2012-2013التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

64

وبني هذه �الأحز�ب �مل�صاركة يف حكوماته وحكومات �لليكود منذ فرتة طويلة. ومن جهة �أخرى، فاإن 

�أّي زعزعة يف �أركان �حلكومة كانت تعني �لتوجه �إىل ت�صكيل حكومة علمانية مع كاديا، وهو ما ال 

يريده نتنياهو، حيث ُيف�صل على ذلك تقدمي موعد �النتخابات.

�ل�رش�ع �لد�خلي �لذي �صهده حزب �لليكود خالل �صنة 2012 مل ير على حكومة نتنياهو مرور�ً 

، �إذ لوحت قياد�ت يف �حلزب بنزع �لثقة عنه، لدرجة ف�صله من �صفوف �حلزب وموؤ�ص�صاته؛ 
3ً
�رشيعا

�إذ� مل َينْ�َصْع لتوجهات �حلزب، �لر�ف�صة الأي ت�صوية مع �لفل�صطينيني، و�ملُ�رشِّة على �ال�صتمر�ر يف 

�ال�صتيطان. �صحيح �أن نتنياهو ر�صخ ملطالب وتوجهات حزبه، لكنه حاول تعزيز مكانته من خالل 

�حلفاظ على حكومته حتى يومها �الأخري.

 Yisrael بيتينو(  )ي�رش�ئيل  بيتنا”  “�إ�رش�ئيل  حزب  �صهد  �لليكود،  د�خل  �لو�صع  هذ�  مقابل 

Beitenu بقيادة �أفيجدور ليبمان Avigdor Lieberman، وهو حزب ييني متطرف موؤلف من 

�لعلمانية،  �ملتدينني. وليبمان معروف مبيوله  �لرو�ص يف غالبيتهم، طرح ورقة جتنيد  �ملهاجرين 

ورف�صه لفر�ص �ل�رشيعة �ليهودية �أو �أّي من مركباتها على حياة �ملجتمع يف “�إ�رش�ئيل”. 

�لر�ف�صني  �ملتدينني  �الأول  متقاطبني:  طرفني  من  �صغطني  حتت  نتنياهو  حكومة  وقعت  �إذن 

در��صتهم  �أن  باعتبار  �لع�صكرية،  �خلدمة  من  �ملتدينني  �ليهود  �لطلبة  �إعفاء  ق�صية  يف  تغيري  الأي 

قانون  لت�رشيع  و�لد�عم  �ملوؤيد  بيتنا”  “�إ�رش�ئيل  حزب  و�لثاين  ذ�تها؛  بحد  خدمة  هي  للتور�ة 

“�إ�رش�ئيل”.  �خلدمة، وفر�صها على كل �ل�صباب يف 

موعد  تقدمي  يتّم  ال  وحتى  �حلكومة،  �صقوط  دون  وللحيلولة  �لطرفني،  بني  تو�زن  والإحد�ث 

يطيل  وبذلك  �الئتالف  يف  للدخول  كاديا  حزب  مع  نتنياهو  تفاو�ص  للكني�صت،  �النتخابات 

�إىل  �أدى   ،2012/5/8 �أن دخول كاديا يف �الئتالف �حلكومي يف  �إىل حني. غري  عمر حكومته، ولو 

�حلزب  ع�صوية  من  �ل�صيا�صيني  من  عدد  و�ن�صحاب  كاديا،  يف  �لد�خلية  �الن�صقاقات  من  �صل�صلة 

 Tzipi ليفني  ت�صيبي  بني  كاديا  يف  �لد�خلي  �ل�رش�ع  وب�صبب   .
4

�أخرى �أحز�ب  �إىل  و�ن�صمامهم 

 ،
5

كاديا عن  باالنف�صال   2012/5/1 يف  ليفني  قامت   ،Shaul Mofaz موفاز  و�صاوؤول   Livni

برئا�صتها  جديد�ً  حزباً  �صت�صكل  و�أنها  �ل�صيا�صة،  للحياة  عودتها  عن   2012/11/27 يف  و�أعلنت 

حتطم  يف  بقوة  �أ�صهم  �لت�صكيل  هذ�   .
6The Movement )Hatnua( )هتنوعا(  �حلركة  يدعى 

 2012/7/17 يف  �حلكومي  �الئتالف  من  �الن�صحاب  �إىل  كاديا  حزب  ��صطر  �لنهاية  ويف  كاديا. 

�لتجنيد  لقانون  بالن�صبة  �لنقا�ص  ��صتمر�ر  خلفية  على  �ن�صمامه،  على  �أ�صهر  ثالثة  من  �أقل  بعد 

.
7

�ملت�صددين للمتدينني  �الإجباري 

بات �الأمر و��صحاً بالن�صبة لنتنياهو �أن عمر حكومته �آخذ بالق�رش، ولذلك طرح م�رشوع تقدمي 

موعد �النتخابات �لبملانية، وهذ� يعني حّل �لكني�صت و�لبدء بالتح�صري�ت لهذه �النتخابات.
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�النتخابات  موعد  تقدمي  عن  �الإعالن  �أعقاب  يف  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لر�أي  ��صتطالعات  و�أ�صارت 

 �إىل تفكك كاديا لدرجة توحي باختفاٍء قريب لها من �ل�صاحة �حلزبية. �أما �أبرز �لعو�مل 
8
�لبملانية

�لتي �أدت �إىل حتلل وت�صاوؤل حزب كاديا فهي حالة �لغيبوبة �لتي �أ�صابت موؤ�ص�صه يف مطلع �صنة 

�أوملرت  �إيهود  2014، وملفات �لف�صاد �ملايل لوريثه يف قيادة �حلزب  2006، ثم وفاته يف مطلع �صنة 

وتقديه للق�صاء )مّتت تبئته الحقاً(، و�صعي نتنياهو �مل�صتمر �إىل تفكيك كاديا بتعزيز �ن�صحاب 

�أع�صاء فيه و�ن�صمامهم �إىل �لليكود، ومنهم من ت�صلم حقائب وز�رية يف حكومته. ثم تلقى �حلزب 

�ن�صحابها وت�صكيل حزب جديد بزعامتها، معتقدة  ليفني عن  �أعلنت ت�صيبي  �رشبة قا�صية عندما 

�أنها �صتحقق فوز�ً �صاحقاً وتوؤثر على �ل�صاحة �حلزبية يف “�إ�رش�ئيل”. �أ�صف �إىل هذ� �أن زعيم كاديا 

كاديا  قيادة  على  كافية  قدرة  يلك  ال  �أنه  �أثبت  �صابقاً،  �لع�صكري  �لرجل  موفاز،  �صاوؤول  �حلايل 

�ل�صيا�صي يف  �مل�صهد  �ملتوقع �ختفاء هذ� �حلزب من  �لالزمة. لهذ�، من  �ل�صيا�صية  وتنق�صه �خلبة 

�نتخابات �لكني�صت �لـ 20.

�الأحز�ب  وح�صور  مكانة  و�زدياد  �ليمني،  تعزيز  �إىل  �ال�صتطالعات  هذه  �أ�صارت  وباملقابل 

فكرة  �جلو  على  تطفو  بد�أت  كما  �لدولة.  وليهودية  �الأ�صا�ص  يف  �ال�صتيطاين  للم�رشوع  �ملوؤيدة 

وت�صهيل  �لناخبني  �أ�صو�ت  جرف  منطلق  من   ،
بيتنا”9 “�إ�رش�ئيل  وحزب  �لليكود  بني  �لتحالف 

عملية ت�صكيل حكومة دون �حلاجة �إىل �ئتالفات مع �أحز�ب �أخرى ويف مقدمتها �الأحز�ب �ملتدينة. 

ومتت �مل�صادقة يف موؤ�ص�صات �حلزبني على �ل�رش�كة وت�صكيل قائمة �نتخابية و�حدة حتمل ��صم 

�حلزبني �لليكود - “�إ�رش�ئيل بيتنا”. و�رتفعت �أ�صو�ت د�خل �لليكود حمذرة نتنياهو من �الإقد�م 

على هذه �خلطوة الأنها �صتفقد �لليكود مكانته ل�صالح “�إ�رش�ئيل بيتنا”، �إال �أن ر�أي نتنياهو رجح 

�لكفة. فهذ� �لتحالف يقوي نتنياهو يف �صمان رئا�صة �حلكومة �لقادمة، ولكنه ي�صعف �لليكود من 

حيث عدد �ملقاعد يف �لبملان �لقادم.

 ملو�جهة 
طرحت ليفني، �لتي �ن�صحبت من حزب كاديا و�صكلت حزباً جديد�ً با�صم “�حلركة”10

�صيا�صة نتنياهو ومنع و�صوله �إىل رئا�صة �حلكومة، يف م�رشوعها �النتخابي م�صاألة �رشورة تن�صيط 

م�صار �لتفاو�ص مع �لفل�صطينيني ب�صكل �أكرث جدية، من �أجل �لو�صول �إىل ت�صوية لل�رش�ع. ولكن 

��صتطالعات �لر�أي �لعام مل متنح �حلركة �إال عدد�ً قليالً من �ملقاعد.

19 ت�صكل حزب جديد يف  �لـ  وخالل فرتة �ال�صتعد�د�ت �حلزبية خلو�ص �النتخابات للكني�صت 

 ،Yair Lapid �أبيبية برئا�صة يائري البيد  2012/4/30 من بني �لطبقات �لو�صطى و�لبجو�زية �لتل 

. �أما رئي�صه فهو �إعالمي 
�أطلق على هذ� �حلزب ��صم “ي�ص عتيد” Yesh Atid �أي “يوجد م�صتقبل”11

 Yosef �بن �الإعالمي و�ل�صيا�صي �الإ�رش�ئيلي �ملعروف طومي البيد  “�إ�رش�ئيل”، وهو  معروف يف 

�أجندة علمانية،  Shinui �ملندثر. و�أجندة هذ� �حلزب هي  Tommy( Lapid(، زعيم حزب �صينوي 
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�الحتجاج  مظاهر�ت  من  م�صتفيدًة  و�القت�صادية،  �الجتماعية  �الأحو�ل  لتح�صني  ت�صعى  وهي 

�الجتماعي �لتي وقعت يف �صيف 2011. �أما بالن�صبة للمفاو�صات مع �لفل�صطينيني فال يختلف كثري�ً 

عن مو�قف باقي �الأحز�ب �ل�صهيونية. لهذ� يكن ت�صنيف هذ� �حلزب يف �ملركز مع ميل �إىل �ليمني.

2. انتخابات الكني�شت الـ 19 وانعكا�شاتها:

�أجريت �نتخابات �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �لـ 19 يف 2013/1/22، و�صاركت فيها �أكرث من 30 قائمة 

.
12

�نتخابية، مل تنجح يف �لدخول �إىل �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �إال 12 قائمة، مبا فيها �لقو�ئم �لعربية

�صوى  �لد�خلية،  �الإ�رش�ئيلية  لل�صيا�صة  بالن�صبة  جديد  طرح  باأي  �النتخابية  �لدعاية  تاأِت  مل 

�إىل �أخرى، بتح�صني �لو�صع �القت�صادي �لعام، وتقليل ن�صبة  �ل�صعار�ت �لتي تتكرر من �نتخابات 

�لبطالة وزيادة �لنمو �القت�صادي.

ح�صول  �لتايل:  �لنحو  على  كانت  �النتخابات  هذه  يف  ح�صلت  �لتي  �لكبى  �ملفاجاآت  لكن 

120 مقعد�ً؛ بينما  �أ�صل  31 مقعد�ً فقط من  �لليكود و“�إ�رش�ئيل بيتنا” على  �لقائمة �مل�صرتكة بني 

 42 منفردين  �ل�صابقة  �النتخابات  خا�صا  عندما  �حلزبان  عليها  ح�صل  �لتي  �ملقاعد  جمموع  كان 

ح�صل  بينما  مقعد�ً،   20 �إىل  �ل�صابقة  �لدورة  يف  مقعد�ً   27 من  �لليكود  ن�صيب  وتر�جع  مقعد�ً. 

من  نتنياهو  �إىل  �ل�صديد  �النتقاد  �صهام  وجهت  ولهذ�   .
13ً

مقعد�  11 على  بيتنا”  “�إ�رش�ئيل  �رشيكه 

�لليكود  د�خل  �الأجو�ء  هذه  من  بالرغم  ولكن  �مل�صوؤولية.  هذه  �إياه  حمملني  حزبه  يف  �أع�صاء  قبل 

�لثانية  �ملفاجاأة  �أما  �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي.  باأكب عدد من مقاعد  �لقائمة �مل�صرتكة �حتفظت  �أن  �إال 

�ل�صابقة  �لتوقعات  �أن  مع  مقعد�ً،   19 على  البيد  يائري  برئا�صة   
14

عتيد ي�ص  حزب  ح�صول  فهي 

نتنياهو  �صي�صكلها  حكومة  �أّي  �أن  يعني  وهذ�  �ملقاعد.  من  �لعدد  هذ�  متنحه  مل  لالنتخابات 

�أما �ملفاجاأة �لثالثة فكانت ح�صول حزب �لبيت �ليهودي  �إىل دعوة البيد للدخول فيها.  �صي�صطر 

 12 Naftali Bennett على  )The Jewish Home )HaBayit HaYehudi برئا�صة نفتايل بينت 

28 ع�صو كني�صت  لديه  �نهار حزب كاديا عملياً، حيث كان  مقعد�ً. يف حني، وهذ� كان متوقعاً، 

ومل يتبَق لديه �إال ع�صوين �ثنني برئا�صة �صاوؤول موفاز. �أما �الأحز�ب �ملتدينة مثل يهود �لتور�ة 

Shas فقد حافظت  )United Torah Judaism )Yahadut Hatorah و�صا�ص  )يهدوت هتور�ة( 

�إمكانية ح�صول  �إىل  �أ�صارت  �ال�صتطالعات  �أن بع�ص  بالرغم من  �لكني�صت،  على مقاعدها يف هذ� 

تر�جع يف مكانتها.

الأحز�ب  مقعد�ً   61 �لتايل:  �لنحو  على   19 �لـ  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  يف   120 �لـ  �ملقاعد  توزعت 

12 مقعد�ً،  �ليهودي  31 مقعد�ً، و�لبيت  “�إ�رش�ئيل بيتنا”  )�لليكود -  �ليمني و�ملتدينني  وحركات 

و�لي�صار  �لو�صط  مع�صكر  الأحز�ب  مقعد�ً  و48  مقاعد(،   7 هتور�ة  ويهدوت  مقعد�ً،   11 و�صا�ص 

مقاعد،   6 )هتنوعا(  و�حلركة  مقعد�ً،   15  Labor Party �لعمل  وحزب  مقعد�ً،   19 عتيد  )ي�ص 
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�لديوقر�طية  �لعربية )�جلبهة  �الأحز�ب  �أما  مقعد�ن(.  وكاديا  مقاعد،   6  Meretz ومريت�ص 

 ،Democratic Front for Peace and Equality )Hadash( )حد��ص(  و�مل�صاو�ة  لل�صالم 

�لعربية  و�لقائمة   ،National Democratic Assembly )بلد(  �لديوقر�طي  �لوطني  و�لتجمع 

�ملوحدة United Arab List(، فقد ح�صلت على 11 مقعد�ً. و�جلدول �لتايل يو�صح نتائج �نتخابات 

�لكني�صت �لـ 19 مقارنة مع �لكني�صت �لـ 18:

جدول 2/1: نتائج انتخابات الكني�شت الـ 19 مقارنة بالكني�شت الـ 1518

ا�شم القائمة

الكني�شت الـ 19

2013/1/22
الكني�شت الـ 18

2009/2/10

 عدد الأ�شوات

ال�شاحلة
عدد املقاعد

 عدد الأ�شوات

ال�شاحلة
عدد املقاعد

الليكود

885,16331
729,05427

394,57715“اإ�رسائيل بيتنا”

--543,45819ي�س عتيد

432,11815334,90013العمل

345,9851296,7653البيت اليهودي

78,9742758,03228كادميا

331,86811286,30011�شا�س

195,8927147,9545يهدوت هتوراة

--189,1676احلركة )هتنوعا(

172,403699,6113مريت�س

138,4504113,9544القائمة العربية املوحدة

113,4394112,1304اجلبهة الدميوقراطية لل�شالم وامل�شاواة )حدا�س(

97,030383,7393التجمع الوطني الدميوقراطي )بلد(

الحتاد الوطني )هئيحود هليئومي(

National Union )HaIhud HaLeumi( 
--112,5704

5,656,7055,278,985عدد الذين يحق لهم القرتاع

3,833,6463,416,587جمموع الأ�شوات الكلي

3,792,7423,373,490جمموع الأ�شوات ال�شاحلة
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نتائج انتخابات الكني�شت الـ 19 يف 2013/1/22

نتائج انتخابات الكني�شت الـ 18 يف 2009/2/10

وقف نتنياهو �أمام خيار�ت حمدودة يف م�صاألة ت�صكيل حكومته. فحزب ي�ص عتيد فر�ص �رشوطاً 

م�صبقة على دخوله �حلكومة ويف مقدمتها �لعمل على جت�صري �لفجوة بني �ملتدينني و�لعلمانيني يف 

ق�صية حتمل �لعبء و�مل�صاركة يف �لتجنيد يف �جلي�ص. و�ن�صم �إىل هذ� �ملطلب حزب �لبيت �ليهودي. 

�الأحز�ب  كانت  عندما  ب�صاأنها،  و�صط  حلٍّ  �إيجاد  حاول  لطاملا  مب�صاألة  مكبالً  نف�صه  نتنياهو  فوجد 

�حلريدية متحالفة معه. ولكن هذه �ملرة وجد يديه مكبلتني ب�رشوط قا�صية من قبل حزبني ي�صكالن 

معاً 31 مقعد�ً، �أي متاماً بحجم قائمته )�لليكود و“�إ�رش�ئيل بيتنا”(. 
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�الئتالف  يف  للم�صاركة  ��صتعد�دها  �حلركة  حزب  رئي�صة  ليفني  ت�صيبي  �أبدت  جهتها  من 

مع  �ملفاو�صات  عجلة  حتريك  بهدف  نتنياهو،  مع  �ل�صخ�صية  �رش�عاتها  عن  متنازلة  �حلكومي، 

�لفل�صطينيني. 

برئا�صته.  جديدة  حكومة  لت�صكيل  بالن�صبة  �صيقة  خيار�ت  �أمام  نف�صه  نتنياهو  وجد  �إذ�ً، 

�خليار �الأول: �أن تت�صكل حكومة من حزبه و�الأحز�ب �ملتدينة مبقاعد تبلغ 48، مع حماولة �إقناع 

حزب �لعمل للدخول يف �الئتالف في�صبح �لعدد 63 ع�صو كني�صت يف �الئتالف. ولكن هذ� �خليار 

تت�صكل  �أن  �لثاين:  �خليار  و�ملتدينني.  بيتنا”  “�إ�رش�ئيل  بني  خ�صو�صاً  و�رش�عات  تنازعات  فيه 

 68 مبجموع  و�حلركة  �ليهودي،  و�لبيت  عتيد،  وي�ص  بيتنا”،  “�إ�رش�ئيل   - �لليكود  من  حكومة 

مقعد�ً. وبهذ� ف�صل نتنياهو �أن ي�صكل حكومة يني - مركز )�إذ� �عتبنا ي�ص عتيد و�حلركة �صمن 

هذ� �لت�صنيف(. والأول مرة منذ عقود تت�صكل حكومة بدون �الأحز�ب �حلريدية بكافة �أطيافها.

فقد�ن  لعدم  منه  حماولة  ويف  عتيد،  وي�ص  �ليهودي  �لبيت  حزَبْي  �بتز�ز  حتت  نتنياهو  وقع 

من  فقط  وزير�ً   20 من  �حلكومة  تت�صكل  �أن  عتيد  ي�ص  حزب  ��صرتط  �حلكومة،  بخيوط  �الإم�صاك 

دون رئي�ص �لوزر�ء. غري �أن �لوز�رة ت�صكلت من 21 وزير�ً، ثم �ن�صّم �إليها يف وقت الحق ليبمان 

رئي�ص  وباإ�صافة  وزير�ً،   22 �لعدد  �أ�صبح  وبذلك  بب�ءته.  حكم  �صدور  بعد  للخارجية  وزير�ً 

�لليكود  من  وزر�ء   8 على  �حلقائب  توزعت  وقد  ع�صو�ً.   23 �ملجموع  ي�صبح  نتنياهو،  �لوزر�ء 

“�إ�رش�ئيل بيتنا”، و5 وزر�ء من ي�ص عتيد، و3 وزر�ء  )مبن فيهم رئي�ص �لوزر�ء(، و5 وزر�ء من 

حزبه  ونفوذ  قوة  على  حافظ  نتنياهو  �أن  يعني  وهذ�  �حلركة.  حزب  من  و2  �ليهودي،  �لبيت  من 

وحزب �رشيكه “�إ�رش�ئيل بيتنا” يف �حلكومة، مقابل تنازالت يف رئا�صات وع�صوية جلان �لكني�صت 

 .
16

الأحز�ب �الئتالف �الأخرى

�لطبقة  �أو�صاع  �ملالية و�لتعليم من منطلق رغبة البيد يف حت�صني  نال حزب ي�ص عتيد حقيبتي 

�الحتجاج  مظاهر�ت  �نطلقت  حيث  �أبيب  تل  منطقة  يف  تقيم  غالبيتها  و�أن  خ�صو�صاً  �ملتو�صطة، 

�إحد�ث تغيري بنيوي على جهاز  �لتعليم فيطرح �حلزب م�صاألة  �أما يف   .2011 �الجتماعي يف �صيف 

قبول  وطريقة  �لتوجيهي،  المتحان  �لعامة  �لثانوية  طلبة  تقدمي  طريقة  وعلى  و�لتعليم،  �لرتبية 

�لطالب للجامعات.

ويظهر �أن حزب ي�ص عتيد يثل ظاهرة موؤقتة يف �مل�صهد �حلزبي يف “�إ�رش�ئيل”، الأنه مل يت�صكل 

من قاعدة �أيديولوجية قائمة وذ�ت جذور كحزب �لبيت �ليهودي. والأن �حتجاجات �لطبقة �لو�صطى 

�أفرزت مثل هذه �حلالة، فان�صم �إىل مركبه من مل يجدو� �أنف�صهم يف �أّي �إطار حزبي �آخر، حيث يكون 

�أ موؤ�ص�ص �حلزب البيد  �أخرى فاإن تبوُّ �أو م�صالح �صخ�صية. من جهة  عديدون منهم ذوي نزعات 

كثرية  و�أطر�ف  جهات  مع  و�رش�عات  بخالفات  له  تت�صبَّب  قد  نتنياهو  حكومة  يف  �ملالية  حلقيبة 

د�خل �لكني�صت، ويف �أو�صاط �رش�ئح �ل�صعب يف “�إ�رش�ئيل”، الأن معاجلة �ل�صاأن �ملايل يف “�إ�رش�ئيل” 
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م�صاألة ح�صا�صة للغاية، وخ�صو�صاً من قبل �الأحز�ب �ملتدينة �لتي �عتادت نيل خم�ص�صات كبرية 

من �مليز�نية ل�صالح موؤ�ص�صاتها �مل�صتقلة. والبيد ي�صعى �إىل تعديل هذ� �لنهج، مما �صيرتك �أثر�ً على 

�جلو �ل�صيا�صي �لعام.

�لفل�صطينيني، مما قد  �لتفاو�ص مع  �ملت�صنجة من  �إىل مو�قف ي�ص عتيد  �الإ�صارة هنا  بّد من  وال 

يوؤدي �إىل �ن�صقاقات د�خل �صفوفه، وبالتايل �إىل مبادرة عدد من �أع�صائه �ملن�صقني �إىل ت�صكيل قو�ئم 

�إذ�ً، وبدون  ما �صيكون �صبيهاً بو�صع حزب كاديا.  م�صتقلة. ولذلك فاإن و�صع هذ� �حلزب غالباً 

جتربة �صابقة وجد حزب ي�ص عتيد نف�صه �أمام حتديات خطرية، �إن مل ينجح يف حتقيقها جميعاً �أو 

جزء منها، ف�صيطاح به يف �النتخابات �لقادمة.

يف �ملقابل، قوي وتعزز حزب �لبيت �ليهودي، وهو حزب متدين حم�صوب على حزب �ملتدينني 

�لدينية  �مل�صتوطنني و�لتيار�ت  �صابقاً، وله �صعبية و��صعة يف �صفوف   Mafdal )�ملفد�ل(  �لوطنيني 

�ملفد�ل   - �لوطني  �الحتاد  حلزب  كا�صتمر�رية  �حلزب  هذ�  و�أقيم  “�إ�رش�ئيل”.  يف  �حلريدية  غري 

توحيد  هو  الإن�صائه  �ملركزي  �لهدف   .2006 �صنة  يف   17 �لـ  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �نتخابات  ع�صية 

�صفوف �لقو�ئم و�الأحز�ب �لدينية - �لتقليدية �ليمينية، وهي: �ملفد�ل، وموليدت Moledet، وتكوما 

Tekuma، و�أحي Achi. ولكن هذه �خلطوة مل تتكلل بالنجاح، �إذ بقي حزب �لبيت �ليهودي ممثالً 

للمفد�ل فقط. وجتددت �ملحاولة ثانية يف �نتخابات �لكني�صت لدورته �لـ 19 يف 2013 فحقق �حلزب 

12 مقعد�ً، و�ن�صم يف �أعقاب هذ� �الإجناز �إىل �الئتالف �حلكومي �لقائم حالياً. 

ويف و�قع �الأمر، فاإن �لبيت �ليهودي لي�ص ظاهرة عابرة �أو موؤقتة يف �مل�صهد �حلزبي يف “�إ�رش�ئيل”، 

�لتاأثري  م�صتوى  �إىل  �لو�صول  بغية  �ملتدينة،  �ليمينية  �الأحز�ب  لت�صكيل  جتديد  عملية  هو  و�إمنا 

�أي تنازالت كانت  �ل�صيا�صية �مل�صريية يف نظرها؛ ويف مقدمتها �حلوؤول دون تقدمي  �لقر�ر�ت  على 

�أع�صاء  من  عدد�ً  �أن  �إىل  هنا  وي�صار  �لدولة.  ويهودية  �ال�صتيطاين  �مل�رشوع  وتثبيت  للفل�صطينيني، 

يف  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  يف  ويقيمون  �مل�صتوطنني  من  هم  �حلزب  هذ�  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت 

�ل�صفة �لغربية. �أما �مل�صوتون ل�صالح �حلزب فهم من �أع�صاء �ملفد�ل �صابقاً، و�أحز�ب وقو�ئم يينية 

��صتيطانية �صغرية ود�عمة للم�رشوع �ال�صتيطاين، باالإ�صافة �إىل بع�ص �لغا�صبني على �لوحدة بني 

�لليكود و“�إ�رش�ئيل بيتنا”.

ال �صّك يف �أن �لبيت �ليهودي �صيوؤثر )ما د�م م�صاركاً يف �حلكومة( على قر�ر�ت كثرية تتعلق ب�صكل 

�لدولة، وخ�صو�صاً ما ي�صمى “يهودية �لدولة”. وهي م�صاألة �صي�صعى ال�صتخد�مها كورقة �صغط 

م�صتمرة من خالل طرحها يف �ملحافل �لدولية، وحماولة �إيجاد قبول فل�صطيني وعربي ودويل بها. 

باالإ�صافة �إىل م�صاألة جتنيد �ملتدينني �حلريدمي Haredim، علماً �أن مو�قفه من �لتجنيد تتما�صى مع 

قر�ر �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، ولكنه يدعو �إىل �الأخذ بعني �العتبار خ�صو�صية هوؤالء.
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بني  �ملقاعد  لتق�صيم  بالن�صبة  تغيري  �أّي   2013 �صنة  يف   19 �لـ  �لكني�صت  �نتخابات  حتمل  مل 

2009، فقد ح�صل كّل من حد��ص و�لقائمة �لعربية �ملوحدة  �الأحز�ب �لعربية، مقارنة بانتخابات 

�لتا�صع  . وي�صم �لكني�صت 
17

�أربعة مقاعد، و�لتجمع �لوطني �لديوقر�طي على ثالثة مقاعد على 

�الأحز�ب  عن  وثمانية   ،
18

�لعربية �الأحز�ب  عن   10 منهم   ،1948 فل�صطينيي  من  نائباً   18 ع�رش 

�ليهودية، بينهم �صتة دروز. ويحق لـ 790 �ألفاً من فل�صطينيي 1948 �القرت�ع، بن�صبة 14% ممن 

�إىل  ي�صل   1948 فل�صطينيي  عدد  ن�صبة  �أن  �إىل  �الإ�صارة  مع   ،
“�إ�رش�ئيل”19 يف  �النتخاب  لهم  يحق 

16.6% من عدد �صكان “�إ�رش�ئيل”.

�لعربية  �الأ�صو�ت  جممل  من   %77 على   2013 �نتخابات  يف  �لعربية  �الأحز�ب  وح�صلت 

2009. وقد بلغت ح�صة �الأحز�ب �لعربية يف �لبلد�ت �لعربية  82% يف �صنة  �ل�صاحلة، مقابل نحو 

�لعربية  �لبلد�ت  ويف  2009؛  �صنة  يف   %87 بـ  مقارنة  �لعرب،  �لفل�صطينيني  �أ�صو�ت  من   %84
2009؛  17% يف �نتخابات  18% مقارنة بـ  �إىل  �لدرزية و�صلت ن�صبة �لت�صويت لالأحز�ب �لعربية 

من   %80 قر�بة  �إىل  �ل�صاحلية  و�ملدن  �ملختلطة  �لبلد�ت  يف  �لعربية  �الأحز�ب  ح�ّصة  و�صلت  بينما 

.
20

�لعرب �لفل�صطينيني  �أ�صو�ت 

جدول 2/2: الت�شويت بني الأحزاب العربية خالل الفرتة 212013-2006

ال�شنة

 اجلبهة الدميوقراطية لل�شالم

وامل�شاواة )حدا�س(
القائمة العربية املوحدة

التجمع الوطني الدميوقراطي

)بلد(

الن�شبة )%(عدد الأ�شواتالن�شبة )%(عدد الأ�شواتالن�شبة )%(عدد الأ�شوات

200686,09224.394,78627.472,06620.2
2009112,13029.6113,95430.383,73922.2
2013113,43924138,4503197,03022

 

وقد �أقفلت �صنة 2013 بانقالب يف قيادة حزب �لعمل حيث حلقت هزية بزعيمة �حلزب �صيلي 

Isaac Herzog )هو �بن  Shelly Yachimovich ل�صالح �إ�صحق )بوجي( هرت�صوغ  يحيموفيت�ص 

وحفيد  معروف،  و�صيا�صي  �الأ�صبق  �إ�رش�ئيل”  “دولة  رئي�ص   Chaim Herzog هرت�صوغ  حاييم 

�النقالب  هذ�   .
22

)Yitzhak HaLevi Herzog هرت�صوغ  هليفي  �إ�صحق  �ل�صابق  �الأكب  �حلاخام 

توفر  دون  نتنياهو  حكومة  يف  للم�صاركة  و�لر�ف�ص  �ال�صرت�كي  يحيموفيت�ص  لنهج  �رشبة  ي�صكل 

�رشوط مقنعة لت�صوية �صلمية مع �لفل�صطينيني.

�أما ظروف خ�صارة يحيموفيت�ص لزعامة حزب �لعمل فهي حتمل دالالت على قدرة كتل �صلبة 

على  زة  �ملركِّ وتوجهاتها  نهجها  عن  ر�صاهم  عدم  عن  �لتعبري  يف  �لقد�مى  �الأع�صاء  من  �حلزب  يف 

ويتمتع  عليها.  د�خلي  �نقالب  حتقيق  على  ومنا�رشوهم  هوؤالء  عمل  لهذ�  �الجتماعية.  �لق�صايا 

هرت�صوغ بن�صاط ميد�ين و��صع يف فروع �حلزب، وخ�صو�صاً �أنه يطرح �أجندة �صيا�صية و�قت�صادية 
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و�جتماعية معاً. وال �صّك يف �أن حزب �لعمل قد حقق بع�ص �الإجناز�ت يف �نتخابات �لكني�صت �لـ 19 

رف�ص  لكن  �لكني�صت،  يف  قوته  زيادة  �إىل  وبالتايل  موؤيديه،  من  بها  باأ�ص  ال  �رش�ئح  �إعادة  حيث  من 

�إن قياد�ت  �إذ  �إ�صعاف موقفها وقيادتها،  �أ�صهم يف  �لدخول يف �الئتالف �حلكومي قد  يحيموفيت�ص 

يف  �لتاأثري  يف  قدرتها  مّدعية  نتنياهو  حكومة  ت�صكيلة  �إىل  باالن�صمام  تنادي  �لعمل  حزب  يف  عديدة 

�لقر�ر�ت، وخ�صو�صاً �ل�صيا�صية.

3. النتخابات املحلية والبلدية:

كان هناك حدث مركزي يف �مل�صهد �ل�صيا�صي �لد�خلي يف “�إ�رش�ئيل” هو �إجر�ء �نتخابات حملية 

وبلدية يف نهاية ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2013. وما ميز هذه �النتخابات عن �صابقاتها ��صتمر�ر حالة 

�لالمباالة من قبل �جلمهور �الإ�رش�ئيلي، حيث بلغت ن�صبة �مل�صاركة �لعامة نحو 35%. يف حني �أن 

“�إ�رش�ئيل” كانت مرتفعة، حيث و�صلت  �لفل�صطينيني يف  �أو�صاط  �مل�صاركة يف هذه �النتخابات بني 

�إىل 75%؛ لكون هذه �النتخابات موؤ�رش�ً قوياً على مكانة �لعائلية و�حلمائلية )�لع�صائرية( يف معظم 

�ل�صلطات �ملحلية و�لبلدية �لعربية، ولكون هذه �ل�صلطات ُم�صّغالً رئي�صياً للمو�طنني، يف ظّل �صيا�صات 

حكومات “�إ�رش�ئيل” �لتمييزية يف ميد�ن �لعمل جتاه �لفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل” )�نظر جدول 2/3(.

جدول 2/3: معدلت الت�شويت يف النتخابات املحلية يف الو�شط الفل�شطيني مقارنة

باملعدل العام يف “اإ�رسائيل”23

املعدل العام يف “اإ�رسائيل” )%(يف الو�شط الفل�شطيني )%(انتخابات �شنة

199388.756.3
199890.757.4
20037549.3
20087746
201375*50.9

�جلدير  ومن   .The Israel Democracy Institute )IDI( للديوقر�طية  �الإ�رش�ئيلي  �ملعهد  معطيات  ح�صب  هو  �لرقم  هذ�   *
�أن  �إليه. كما  32.7 بخالف �ملعدل �مل�صار  �أن معدل �لت�صويت �لعام قد بلغ  �إىل  �أ�صارت   Haaretz �أن �صحيفة هاآرت�ص  بالذكر 

.
ن�صبة �لت�صويت �خلا�صة باليهود فقط قد بلغت 24%35

�ل�صاأن  يف  �لعربية  �ل�صيا�صية  �الأحز�ب  وتاأثري  مكانة  تر�جع  �النتخابات  هذه  �أظهرت  وقد 

هذه  يف  مبا�رش  وغري  ُبعد  عن  فكان  �الأحز�ب(  )�أي  تاأثريها  �أما  �ملحلي(.  )�أي  �لد�خلي  �لفل�صطيني 

�النتخابات. و�حلدث �الأبرز يف هذ� �ل�صياق هو �نهيار مكانة �جلبهة �لديوقر�طية لل�صالم و�مل�صاو�ة 

، حيث فقدت �جلبهة 
25

يف معظم �ل�صلطات �لتي �صاركت يف �نتخاباتها، ويف مقدمتها مدينة �لنا�رشة

م�صتقلة  قائمة  يف  �النتخابات  خا�ص  �لذي  �صاّلم،  علي  هو  م�صتقل  مر�صح  ل�صالح  �لنا�رشة  بلدية 

غري مرتبطة باأي جهة �صيا�صية �أو حزبية �صو�ء عربية �أم غريها. كان علي �صالّم نائباً لرئي�ص بلدية 
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�لنا�رشة �ملهند�ص ر�مز جر�ي�صي لفرتة طويلة، ولكنه وقع يف خالف معه، وجنح يف فرتة ق�صرية 

جد�ً، يف �أقل من �صتة �صهور، من �إحلاق هزية بالرئي�ص جر�ي�صي وبحزب �جلبهة.

�صيطرة  �إىل  و2013،  و2008،   ،2003 يف  جرت  �لتي  �ملحلية  �ل�صلطات  �نتخابات  نتائج  �أ�صارت 

�لعائلة على جمريات �النتخابات، مع تر�جع دور �الأحز�ب؛ فاأغلب �لقو�ئم يف �لقرى و�ملدن �لعربية 

��صتندت �إىل قاعدة عائلية. وقد بلغ عدد �الأع�صاء �لعرب �لذين فازو� يف �نتخابات 2013 يف �ملجال�ص 

�ملحلية �لعربية 762 ع�صو�ً؛ وهذ� يعني �أن ن�صبة �أع�صاء �ل�صلطات �ملحلية �ملنتمني الأحز�ب وحركات 

. ومن ميز�ت هذه �النتخابات �أي�صاً �أن 149 رئي�ص �صلطة حملية جتددت 
�صيا�صية ال تتجاوز 26%9

191 رئي�ص �صلطة مر�صح. وكذلك فاإن ثالثة روؤ�صاء  �أ�صل  �أكرث من  �أو  �أو ثالثة  واليتهم ملرة ثانية 

بلديات كانو� قائمني على ر�أ�ص �أعمالهم، ومر�صحني لالنتخابات، ومتهمون بالف�صاد �ملايل و�الإد�ري 

قد حققو� فوز�ً لدورة �أخرى. وهذ� ملف جديد مطروح على جدول بحث �لنيابة �لعامة يف “�إ�رش�ئيل”. 

4. نظام �شيا�شي اأكرث تطرفاً: 

حكومة ا�شتيطانية: يتم�صك نتنياهو باالأجندة �لليكودية، �لد�عية �إىل تو�صيع رقعة �ال�صتيطان 

�ل�صهيوين يف �لقد�ص وحميطها، ويف �مل�صتعمر�ت �لقائمة يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة. ومن جهة �أخرى 

. ومن 
27

فاإن نتنياهو ملتزم ب�صيا�صة حكومته �ال�صتيطانية وتطوير هذ� �ال�صتيطان يف كافة �أوجهه

�لو��صح �أن تعرث م�صار �لتفاو�ص مع �لفل�صطينيني مل ينع حكومة نتنياهو من متابعة �ال�صتيطان. 

�لتفاو�صي متعرث  �مل�صار  �أن  �مل�صتوطنني. ومبا  وتو�فقت �صيا�صات نتنياهو مع رغبات وتوجهات 

ومتجمد، ب�صبب تعنت نتنياهو وعدم ميله بالكلية �إىل تفعيل �ملفاو�صات، فاإن �لن�صاط �ال�صتيطاين 

�أال ُي�صكل  �أن �ال�صتيطان يجب  �أكرث من منا�صبة  �أن نتنياهو �رشح يف  غري متوقف مطلقاً؛ ولدرجة 

عرثة �أمام لقاء فل�صطيني �إ�رش�ئيلي، وهو يعلم علم �ليقني �أن مطالب �جلانب �لفل�صطيني �الأ�صا�صية 

هي توقيف كلي لال�صتيطان. 

��صتمر وما يز�ل وكاأنه ال عالقة له بجوهر �ل�رش�ع،  وبالرغم من هذه �حلالة فاإن �ال�صتيطان 

لدرجة �أن �لتمدد �ال�صتيطاين قد طال �الأر��صي �لفل�صطينية �خلا�صة )�أي �مللكية �خلا�صة(. وحاولت 

حكومة نتنياهو �رشعنة هذه �خلطوة �إال �أن �ملحكمة �لعليا رف�صت ذلك، ور�أت خطوة حكومة نتنياهو 

خارجة عن �لقانون. 

وخطت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية خطوة �أخرى نحو تعزيز �ال�صتيطان من خالل �العرت�ف �لر�صمي 

 كجامعة عادية 
28

Ariel )�أريل من كبيات �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية( �أريل  بكلية 

ذ�ت حقوق يف منح �الألقاب و�لدرجات �جلامعية. وجاء �العرت�ف من قبل �حلكومة وجمل�ص �لتعليم 

�أنها  “�إ�رش�ئيل” وخارجها، موؤكدين  �لعايل. و��صتفزت هذه �خلطوة هيئات وموؤ�ص�صات ر�صمية يف 

�صتزيد �لعر�قيل �أمام �مل�صار �لتفاو�صي بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني. وبالرغم من كل �ل�صغوط 
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�أريل م�صتمرة يف عملها و�صريها  �أّن �جلامعة يف  �إال  �لعامل،  �أطر�ف خمتلفة يف  �ل�صجب من  وبيانات 

ومنوها بدعم حكومي مك�صوف. 

مقاطعة  وخ�صو�صاً  وعاملياً،  حملياً  �مل�صتعمر�ت  مقاطعة  حمالت  ��صتمرت  ذلك،  جانب  �إىل 

�مل�صادة  �لن�صاطات  �مل�صتعمر�ت. كل هذه  �ملنتجة يف  و�لب�صائع  �الإ�رش�ئيلية  �الأكاديية  �ملوؤ�ص�صات 

للم�صتعمر�ت مل تثِن حكومة “�إ�رش�ئيل” عن �ال�صتمر�ر يف تو�صيع رقعة �مل�صتعمر�ت باالإعالن عن 

بناء وحد�ت �صكنية جديدة �صو�ء يف �لقد�ص �أم خارجها.

�لتهويد،  وبر�مج  لال�صتيطان  قوياً  غطاء   ،2013 �صنة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ت�صكيل  َوفَّر  وقد 

و�الإد�رة  �ملتحدة  �الأمم  ند�ء�ت  من  وبالرغم  �ل�صلمية.  �لت�صوية  م�صاريع  �إف�صال  ظروف  وعّزز 

عام،  وب�صكل  بامتياز.  م�صتوطنني  حكومة  ير�أ�ص  نتنياهو  فاإن  �الأوروبي  و�الحتاد  �الأمريكية 

َيُعد  �أنه مل  “�إ�رش�ئيل”؛ مبعنى  �ليومية يف  �أ�صبح مو�صوع �ال�صتيطان م�صاألة عادية يف �حلياة  فقد 

مو�صوعاً نقا�صياً، �أو مو�صوعاً للخروج يف مظاهر�ت لدى �لي�صار �الإ�رش�ئيلي يف تل �أبيب وغريها 

من مدن “�إ�رش�ئيل”.

 �لذي �أثري يف �ل�صاحة �لد�خلية �الإ�رش�ئيلية 
29Prawer Plan خمطط برافر: يهدف خمطط بر�فر

الإقامة   ،
30

�لدومنات �آالف  مئات  على  و�ال�صتيالء  �لنقب،  بدو  من  �لعرب  �لفل�صطينيني  ترحيل  �إىل 

�لبدو مب�صاحات  �لعرب  �لنقب. وحظيت ق�صية  م�صتعمر�ت �صهيونية عليها �صمن خمطط تهويد 

نظمها  �صاخبة  مظاهر�ت  وخرجت  كافة،  و�لعامل  �لعربي  و�لعامل  �الإ�رش�ئيلي  �الإعالم  يف  و��صعة 

�لعرب �لفل�صطينيون يف عدة مدن يف “�إ�رش�ئيل” �صّد هذ� �ملخطط، ر�فقتها تظاهر�ت و�عت�صامات يف 

عدد كبري من مدن وعو��صم يف دول �لعامل. وقبل نهاية �صنة 2013 بقليل �أعلنت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

عن تر�جعها عن هذ� �ملخطط مدعية �أنه غري قابل للتطبيق يف �لظروف �لر�هنة. وبد�أت تتعاىل �أ�صو�ت 

يف حمافل �حلكومة و�الأحز�ب �ليمينية د�عية �إىل تهويد �جلليل للتقليل من ن�صبة �لعرب �لعالية فيه، 

�إذ تبلغ �أكرث من 56% من جمموع �صكان �جلليل كافة. 

باملو�صوع  متم�صكة  �حلكومة  هذه  فاإن  �لدولة”  “يهودية  مو�صوع  يف  �أما  الدولة”:  “يهودية 
وتُعدُّه �رشطاً من �رشوط مفاو�صات �لت�صوية �ل�صلمية، ووجهت دعوة جمددة �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية 

.
31

لتعرتف به، �إال �أن �ل�صلطة رف�صت ذلك حتى هذه �ل�صاعة

�لكني�صت تقدمو�  �إن عدد�ً من وزر�ء �حلكومة و�أع�صاء يف  ومل يتوقف �الأمر عند هذ� �حلّد، بل 

يف  ر�صمية  كلغة  �لعربية  �للغة  �صطب  بينها  من  �لدولة،  يهودية  لتعزيز  مقرتحات  �أو  بقو�نني 

.
32

“�إ�رش�ئيل”، وتطوير �ال�صتيطان �ليهودي يف “�إ�رش�ئيل”، خ�صو�صاً يف �جلليل كما �صبق و�أ�رشنا

عار�صته  حني  يف  �لقانون،  هذ�  و�ملتدينني  �ليمني  �أحز�ب  �أيدت  القد�س:  تق�شيم  مينع  قانون 

�أع�صاء  �أغلبية برملانية �صاحقة موؤلفة من ثلثي  �لي�صار يف �لكني�صت؛ ولكنه مل يح�صل على  �أحز�ب 
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�لكني�صت، �أي ثمانني ع�صو�ً. وهذ� ما يوؤكد طبيعة �لبملان يف “�إ�رش�ئيل” بكونه ر�ف�صاً الأي ت�صوية 

حيث  حزبه،  د�خل  م�صكلة  و�جه  تطرفه(  من  )بالرغم  نتنياهو  �إن  بل   .
33

�لفل�صطينيني مع  حقيقية 

�صبيهة  �لفل�صطينيني  مع  ت�صوية  على  و�فق  �إذ�  �حلزب  من  بطرده  له  تهديد�ً  وجه  �أع�صائه  �أحد  �إن 

�حلزب  د�خل  ين�صطون  بد�أو�  بل  �خلطوة،  بهذه  �ل�صلمية  �لت�صوية  معار�صو  يكتِف  ومل  باأو�صلو. 

د�خل  تيار  وجود  تعك�ص  �خلطوة  وهذه  فل�صطينية.  دولة  �إقامة  منع  ي�صمن  مبا  د�صتوره  لتعديل 

�لليكود يرف�ص �أي ت�صوية مع �لفل�صطينيني، ويكر�ص �الحتالل من منطلق حترير �الأر�ص �ليهودية، 

و�إعادتها �إىل �أ�صحابها �ل�رشعيني )وفق منظورهم(. ولكن نتنياهو �لذي باتت يد�ه مكبلتني، ��صتمر 

�لبحث عن طريقة للمحافظة على مكانته وزعامته د�خل �حلزب من خالل طرح م�رشوع دمج  يف 

حزبي �لليكود و“�إ�رش�ئيل بيتنا” يف قائمة حزبية و�حدة )ولي�ص �رش�كة كما هو �حلال حالياً(، �إال �أن 

ليبمان زعيم “�إ�رش�ئيل بيتنا” رف�ص خوفاً من �ندثار حزبه و�ختفائه.

 ،
34

قيود على احلريات: �صعياً للت�صييق على �ملظاهر �ملناه�صة ل�صيا�صات “�إ�رش�ئيل” �لد�خلية

فاإن ليفني �قرتحت قانوناً ملكافحة �الإرهاب بعيون �إ�رش�ئيلية، مفاده �أن من ُيظهر ت�صامناً وتاأييد�ً 

ملنظمة �إرهابية �أو يرفع �صعار�تها يعاقب بال�صجن �لفعلي. وطالبت بتمديد حكم �ملوؤبد من ثالثني �إىل 

. ويهدف هذ� �لقانون �إىل و�صع قيود على �حلريات، و�لفئة �ملق�صودة معروفة، وهي 
35ً

�أربعني عاما

�لعرب �لفل�صطينيني يف �لد�خل.

�أقرَّ  “�إ�رش�ئيل”،  يف  لالأقليات  �ل�صيا�صي  �لعمل  ومن  �حلرية  من  حتّد  �لتي  �لقو�نني  جملة  ومن 

�لكني�صت �الإ�رش�ئيلي يف 2014/3/11 قانوناً رفع ن�صبة �حل�صم يف �النتخابات �لبملانية من 2% �إىل 

. وترجع خلفية �مل�رشوع �إىل حماولة �لتخلّ�ص من �الأحز�ب و�لقو�ئم �ل�صيا�صية �ل�صغرية. 
36%3.25

وهذ� يوؤثر �صلباً على �الأحز�ب �لعربية �ملمثلة يف �لكني�صت، حيث �صيتم ترحيلها من �مل�صهد �لبملاين 

�الإ�رش�ئيلي لي�صبح “برملاناً يهوديًا”. طبعاً كانت هناك معار�صة من قبل �أحز�ب �ملعار�صة كاالأحز�ب 

�لعربية و�لعمل ومريت�ص و�صا�ص )�الأخرية لكونها يف هذه �لدورة �صمن �صفوف �ملعار�صة، و�دعائها 

.
37

�لدفاع عن �لطبقات �مل�صحوقة، �لتي حتاول متثيل ذ�تها خارج �أطر �الأحز�ب �لقائمة(

5. جتاذبات داخلية:

ق�صية  حول  �الإ�رش�ئيلي  �ملجتمع  د�خل  �ال�صتقطاب  ��صتمرَّ  للحريدمي:  الع�شكرية  �خلدمة 

�أنو�عها.  �ل�صيا�صية على خمتلف  �ملجتمع و�الأحز�ب  تيار�ت  �مل�صوؤولية، بني  �لعبء وحتمل  توزيع 

�جتماعية  حركات  ومن  �لعلماين،  و�ليمني  و�ملركز  �لي�صارية  �الأحز�ب  من  مطالب  �رتفعت  حيث 

متنوعة، د�عية �الإ�رش�ئيليني �حلريدمي �إىل حتمل �لعبء و�مل�صوؤولية بقبولهم مبد�أ �لتجند يف �جلي�ص 

�لدينية  �الأحز�ب  ترف�ص  �أن  �لبديهي  من  �لع�صكرية.  للخدمة  مو�زية  بديلة  خدمة  �أو  �الإ�رش�ئيلي 

�ملتطرفة )�حلريدية( هذه �لدعوة، معتبة �إياها خرقاً ون�صفاً للمتفق ب�صاأنه و�لذي بات يعرف با�صم 
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�ملتدين هو عبارة عن عمله؛  �إيان  �أن  �أي   ،Statusquo “�ل�صتاتو�ص كو”  �أو  �لقائم”  “�لو�صع  حالة 

وهذ� كاف مبنظورهم. يف حني �أن �ملنادين بالتجند لكل �ل�صعب يف “�إ�رش�ئيل” ينادون بالت�صاوي يف 

�خلدمة، بحيث ال يبقى �الأمر مق�صور�ً على �لعلمانيني وجمموعات حمدودة من �ملتدينني. هذ� �الأمر 

و�ّصع �ل�رشخ د�خل �ملجتمع يف “�إ�رش�ئيل” وكان �أحد مو��صيع �لدعاية �النتخابية لعدد من �الأحز�ب 

.
38

�ملعنية وذ�ت �ل�صلة

ي�رشي  �أن  على  �ملدنية،  �أو  �لع�صكرية  �خلدمة  قانون  �جلديدة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أقرت  وقد 

مفعوله �بتد�ء من �صنة 2016. وهذ� يتعار�ص مع طبيعة �الأحز�ب �حلريدية، �لتي بد�أت تبحث عن 

خمارج للتهرُّب من �لقانون و�اللتفاف عليه.

يف  “�إ�رش�ئيل”  تدريج  �أن  �لعاملية  �الأنباء  وكاالت  �أفادت  واملايل39:  ال�شيا�شي  الف�شاد  ظاهرة 

�لف�صاد وفقاً ملوؤ�رش عاملي معتمد تقع يف �ملرتبة 39 ل�صنة 2012 بعد �أن كانت يف �ملرتبة 36 يف �ل�صنة 

�ملتعلقة  �لق�صايا  �أبرز  ومن  و�صيا�صيني.  �لعام  �لقطاع  �لف�صاد  وي�صمل   .
402011 �أي  �صبقتها  �لتي 

و�ملعروفة  �الأ�صبق  “�إ�رش�ئيل”  حكومة  رئي�ص  �أوملرت،  �إيهود  ق�صية  و�ملايل  �ل�صيا�صي  بالف�صاد 

با�صم “هوليالند” Holyland، و��صتغلها �صيا�صيون مناوئون له لالإطاحة به من �لعمل �ل�صيا�صي، 

�ملن�صوبة  �لف�صاد  بر�أته من معظم ملفات  �ملحكمة  �أن  �إال  نتنياهو،  �أمام  �لوزر�ء  رئا�صة  وخ�صو�صاً 

مناف�صاً  ُي�صكل  �أ�صبح  �لقر�ر(  هذ�  )بعد  و�أوملرت  �ل�صيا�صي.  �لعمل  خو�ص  من  متنعه  مل  كما  �إليه، 

م�صتقبلياً حمتمالً لنتنياهو. وهناك ق�صية �أخرى تتعلق بالف�صاد �ل�صيا�صي و�ملايل مرتبطة بليبمان 

�الئتاليف.  وحليفه  نتنياهو،  حكومة  يف  “�إ�رش�ئيل”  خارجية  ووزير  بيتنا”  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص 

طبعاً خا�ص ليبمان �نتخابات �لكني�صت، ولكنه مل ُيدَرج يف �حلكومة ريثما �أ�صدرت �ملحكمة قر�رها 

للخارجية  وزير�ً  عمله  ��صتاأنف  حيث   ،2013/11/6 يف  بالفعل  بب�ءته  �حلكم  �صدر  وقد  �لنهائي. 

جتاه  �ملت�صددة  مو�قفه  ب�صبب  �ملفاو�صات  م�صرية  �صتَُعّقد  ليبمان  عودة  �إن   .
41

�لوقت ذلك  منذ 

�لفل�صطينيني؛ ثم �إن تبئته �صتقوي من �صعبية حزبه يف �ل�صارع �الإ�رش�ئيلي، و�صت�صفي �صورة من 

. �إن �ل�صفعة �لقوية �لتي تلقتها �لنيابة 
42

�ل�رشعية على �أعمال �الختال�ص و�لف�صاد �ملايل و�ل�صيا�صي

�لعامة يف “�إ�رش�ئيل” بتبئة ليبمان قد تفتح �لباب على م�رش�عيه لتبئة �صيا�صيني �آخرين من تهم 

ف�صاد موجهة �إليهم. 

�تهام  ملفات  تقدمي  هي  تز�ل،  وما  �الإ�رش�ئيليني  �صغلت  �خل�صو�ص،  بهذ�  ثالثة  ق�صية  وهناك 

من قبل �لنيابة �لعامة بحق عدد من روؤ�صاء �ل�صلطات �ملحلية يف “�إ�رش�ئيل” �ملتهمني بتلقي ر�صاوى 

�أو خيانة �الأمانة، وتف�صيل �مل�صلحة �خلا�صة على �مل�صلحة �لعامة. وقد د�ر جد�ل عنيف يف �أروقة 

�أن يرت�صح النتخابات �صلطة  �إذ� كان يجوز ملتهم  �الإعالم حول ما  �الإ�رش�ئيلي وو�صائل  �لكني�صت 

 2013 �أم لع�صويتها. و�صيكون هذ� �ملو�صوع �أحد �مللفات �ل�صاخنة يف �صنة  حملية �صو�ء لرئا�صتها 

خالل �ملعركة �النتخابية �ملحلية يف “�إ�رش�ئيل”.
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وي�صود �لر�أي �لعام يف “�إ�رش�ئيل” جّو من عدم �لثقة بالق�صاء يف مثل هكذ� ق�صايا، �إذ متت تبئة 

بع�ص  ت�صعى  لهذ�  ومايل.  �صيا�صي  ف�صاد  ق�صايا  من  �ملايل  �لنفوذ  و�أ�صحاب  �ل�صيا�صيني  ع�رش�ت 

�جلهات �إىل مكافحة هذه �لظاهرة، من خالل جمعيات عمل �أهلية، تبحث يف ق�صايا ر�صاوى وف�صاد 

وتبيي�ص �أمو�ل، بهدف حت�صني جودة �حلكم يف “�إ�رش�ئيل”. 

“�إ�رش�ئيل” بل و�صل  �ل�صا�صة يف  �ملايل و�ل�صيا�صي يف �صفوف  �لف�صاد  مقابل ذلك مل ينح�رش 

�إىل �صفوف كبار رجال �لدين، وعلى ر�أ�صهم �حلاخام �الأكب �الأ�صبق لـ“�إ�رش�ئيل” يونا ميت�صجر 

Yona Metzger، �لذي وجهت �إليه تهم تلقي ر�صاوى وتبيي�ص �أمو�ل وعدم �لت�رشيح مبدخوالته 

 .
43

�ل�رشيبة مل�صلحة 

بني  �حلكومة  د�خل  �رش�عات   2015-2014 �لقادمتان  �ل�صنتان  ت�صهد  �أن  �ملتوقع  ومن 

بالو�صع  يتعلق  فيما  �خل�صو�ص  وجه  على  عتيد  ي�ص  وحزب  بيتنا”  و“�إ�رش�ئيل  �لليكود 

�القت�صادي - �الجتماعي. و�صيتعزز �ل�رش�ع بوجه خا�ص بني �لليكود و“�إ�رش�ئيل بيتنا”، حول 

�ل�رش�كة بينهما، ما �صينعك�ص �صلباً على  �أن تنف�صَّ  �أو �النف�صال. ومن �ملحتمل  �ل�رش�كة  ��صتمر�ر 

. و�صي�صطدم نتنياهو وبع�ص �أع�صاء من حزبه مع حزب �لبيت �ليهودي 
44

م�صري حكومة نتنياهو

�ملت�صدد يف كل ما له عالقة بو�صع وم�صتقبل �مل�صتعمر�ت، �إذ �إن �لبيت �ليهودي يرف�ص �أي مفاو�صات 

تتعلق مب�صري �مل�صتعمر�ت. �أ�صف �إىل ذلك �أن �ل�رشخ �الجتماعي �صيتعّزز يف �أعقاب �لتلويح �مل�صتمر 

بتطبيق حتمل �لعبء من خالل فر�ص �لتجنيد �الإجباري على �حلريدمي. 

ويرى �ملر�قبون �أن ملفات �لف�صاد �ملايل و�ل�صيا�صي �صريتفع عددها، خ�صو�صاً يف �أو�صاط رجال 

�صيا�صة وروؤ�صاء �صلطات بلدية وحملية، ما يوؤكد تر�جع جودة �حلكم وتف�صيل �مل�صالح �خلا�صة 

على �ل�صاأن �لعام. 

ويبقى �ل�صوؤ�ل �ملركزي هل �صتُعمِّر حكومة نتنياهو �لثالثة حتى نهاية �لدورة �لبملانية �لـ 19؟ 

�أم �صيتم تقدمي موعد �النتخابات؟ من �ل�صعب �لتكهن حالياً بهذ� �الأمر، لكن من �لو��صح �أن درب 

هذه �حلكومة غري مفرو�ص بالورود، و�أي زعزعة �صيا�صية قد توؤدي �إىل تفكيكها.

ثانيًا: اأبرز املوؤ�شرات ال�شكانية واالقت�شادية والع�شكرية:

1. املوؤ�رسات ال�شكانية:

قّدرت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية )Central Bureau of Statistics )CBS عدد �صكان 

ما  �أي  يهودي،  ماليني   6.102 بينهم  ن�صمة،  ماليني   8.134 بنحو   2013 �صنة  نهاية  يف  “�إ�رش�ئيل” 

ن�صبته 75% من �ل�صكان. وذلك مقارنة بنحو 7.985 ماليني ن�صمة، بينهم 6 ماليني يهودي، �أي ما 
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ن�صبته 75.1% من �ل�صكان يف نهاية �صنة 2012. �أما عدد �ل�صكان �لعرب، ومن �صمنهم �صكان �رشقي 

�لقد�ص و�جلوالن، فقدرته �لد�ئرة �صنة 2013 بنحو 1.683 مليون، �أي ما ن�صبته 20.7% من �ل�صكان، 

مقارنة بنحو 1.647 مليون �صنة 2012، �أي ما ن�صبته 20.6% من �ل�صكان )�نظر جدول 2/4(. و�إذ� ما 

( و�جلوالن )25 �ألفاً تقريباً(، فاإن عدد ما يعرف 
45ً

حذفنا عدد �صكان �رشقي �لقد�ص )308 �آالف تقريبا

بفل�صطينيي 1948 )�أي �ملنطقة �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948( ي�صبح نحو 1.35 مليون �صنة 2013، 

�أي نحو 16.6% من �ل�صكان. 

�أي  “�آخرون”،  �أنهم  على  �ألفاً   349 نحو   2013 �صنة  �الإ�رش�ئيلية  �الإح�صاء  د�ئرة  �صنفت  وقد 

ن�صبته  ما  �أي   ،2012 �صنة  “�آخرون”  �أنهم  على  �ُصنِّفو�  �ألفاً   338 بنحو  مقارنة   ،%4.3 ن�صبته  ما 

4.2%. وهوؤالء “�الآخرون” هم على �الأغلب من مهاجري رو�صيا وبلد�ن �الحتاد �ل�صوفييتي �صابقاً 

و�أوروبا �ل�رشقية ممن مل ُيعرتف بيهوديتهم، �أو ممن يتعاملون مع �ليهود كقومية، وال يتعاملون 

مع �ليهودية كانتماء ديني، �أو من غري �ليهود، �أو من �مل�صيحيني غري �لعرب. 

وح�صب جمل�ص م�صتعمر�ت يهود� و�ل�صامرة وغزة )ي�صع( Yesha Council، وهو �أكب منظمة 

ُيقدَّر مع نهاية �صنة  �لغربية  �ل�صفة  �ليهود يف  �مل�صتوطنني  �لغربية، فاإن عدد  �ل�صفة  ��صتيطانية يف 

 .
46

2013 بنحو 370 �ألفاً، با�صتثناء �رشقي �لقد�ص؛ �لتي ُقدِّر عدد م�صتوطنيها �ليهود بنحو 200 �ألف

 Applied Research Institute - Jerusalem )ARIJ( )أما معطيات معهد �الأبحاث �لتطبيقية )�أريج�

�مل�صتوطنني  عدد  �أن  �إىل  ت�صري  �إذ  �الإ�رش�ئيلية،  �الإح�صاء�ت  من  بكثري  �أكب  تقدير�ت  تقدم  فاإنها 

 2012 �صنة  �ألفاً   656 من  �أكرث  بلغ  �لقد�ص(  �رشقي  ذلك  يف  )مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيليني 

.
و693 �ألفاً �صنة 472013

جدول 2/4: اأعداد ال�شكان يف “اإ�رسائيل” 482013-2007

اليهوداإجمايلال�شنة
 العرب )مبن فيهم �شكان

�رسقي القد�س واجلولن(
اآخرون

20077,243,6005,478,2001,450,000315,400

20087,419,1005,608,9001,499,900310,300

20097,552,0005,701,9001,535,800314,300

20107,695,1005,802,4001,573,100319,600

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

20127,984,5005,999,6001,647,200337,700

20138,134,3006,102,1001,683,200349,000
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اأعداد ال�شكان يف “اإ�رسائيل” 2007 و2013-2012

�ملعدل  تقريباً  وهو   ،%1.9 “�إ�رش�ئيل”  يف  �ل�صكاين  �لنمو  معدل  بلغ  و2013   2012 �صنتي  ويف 

نف�صه منذ �صنة 2003، مع �لعلم �أنه قد ولد يف “�إ�رش�ئيل” 170,940 ن�صمة و171,207 ن�صمة خالل 

 .
49

�صنتي 2012 و2013 على �لتو�يل

مهاجر،   16,882 �ملركزية،  �الإح�صاء  د�ئرة  ح�صب  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  قدم   2013 �صنة  وخالل 

مقارنة بـ 16,558 و16,893 �صنتي 2012 و2011 على �لتو�يل )�نظر جدول 2/5(. وتتو�فق �أرقام 

هذه �ل�صنو�ت مع �ملنحنى �ملرت�جع للهجرة �ليهودية منذ �صنة 2000 بعد ��صتنفاد �خلز�نات �لب�رشية 

�أمريكا  يف  متقدمة  بلد�ن  على  �خلارج  يهود  معظم  و�قت�صار  �لو��صعة،  للهجرة  �مل�صتعدة  �ليهودية 

�ل�صمالية و�أوروبا، �لتي ال يجد يهودها حافز�ً لهجرتها على نحو و��صع.

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن تر�جع �لهجرة �إىل “�إ�رش�ئيل” تر�فق مع ��صتمر�ر �لهجرة �مل�صادة منها. 

16,200 يحملون  2011 نحو  �صنة  “�إ�رش�ئيل” يف  فقد خرج من  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  وح�صب 

جو�ز�ت �إ�رش�ئيلية، بينهم 800 عربي؛ بينما رجع يف �ل�صنة نف�صها 9,500، بينهم نحو 475 عربياً 

. وح�صب در��صة �أعدها جلعاد 
50

بن�صبة 5%. �أي �إن معدل �لهجرة �مل�صادة بلغ نحو 6,700 �صخ�ص

�لتابع  و�ملعلومات  �لبحث  مركز  ل�صالح   ،2012 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف   Gilad Nathan ناثان 

�إح�صائيات  توجد  ال  فاإنه   ،Knesset Research and Information Center )RIC( للكني�صت 

 2011 �إقامة د�ئمة. ففي �صنة  �ملقيمني يف �خلارج  �الإ�رش�ئيليني  �إ�رش�ئيلية دقيقة حول عدد  ر�صمية 

�لوطني  �لتاأمني  موؤ�ص�صة  ح�صب  عددهم  بلغ  بينما  �ألفاً،   227 بنحو  عددهم  �لد�خلية  وز�رة  قدرت 

)National Insurance Institute of Israel )NII ود�ئرة �الإح�صاء �ملركزية نحو ن�صف مليون، �أما 
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. ومن 
51ً

وز�رة �ال�صتيعاب Ministry of Immigrant Absorption فقدرت عددهم بنحو 750 �ألفا

جهة �أخرى، فقد ��صتمرت ظاهرة توقف منو عدد يهود �لعامل، با�صتثناء “�إ�رش�ئيل”، وذلك نتيجة 

تدين ن�صبة �لنمو �لطبيعي، و�لزو�ج �ملختلط، وهجر�ن �لديانة �ليهودية. 

جدول 2/5: اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رسائيل” 522013-1990

2005-20002009-19952004-19901999-1994ال�شنة

609,322346,997182,20886,858العدد

املجموع الكلي2010201120122013ال�شنة

16,63416,89316,55816,8821,292,352العدد

وي�صري �لر�صم �لبياين �لتايل �إىل تطور �أعد�د �ملهاجرين �ليهود �إىل “�إ�رش�ئيل” لكل خم�ص �صنو�ت 

يف �لفرتة 1990-2013؛ مع �لعلم �أن �لفرتة 2010-2013 تغطي �أربع �صنو�ت فقط.

اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رسائيل” 2013-1990

�أما بالن�صبة لعدد �ليهود يف �لعامل، فقد �أ�صار �ملتخ�ص�ص بال�صوؤون �لديوغر�فية و�لنا�صط يف 

 ،Sergio DellaPergola رشجيو ديال بريجوال� ،Jewish Agency for Israel لوكالة �ليهودية�

بلغت  بزيادة  ن�صمة،  مليون   13.855 بـ   2012 �صنة  نهاية  يف  ُقدر  �لعامل  يف  �ليهود  عدد  �أن  �إىل 

108,700 عن نهاية �صنة 2011 �أي بن�صبة زيادة مقد�رها 0.79% )�نظر جدول 2/6(. ويف �ل�صياق 

�ليهودية خارج  �لديانة  �أتباع  “ذوبان”  ما يطلق عليه  ت�صارع  تنطلق حتذير�ت من  ز�لت  ما  ذ�ته 

�ليهود  �أعد�د  يلقي بظالله على زيادة  ما  �ملختلط، وهو  �لزو�ج  ن�صبة  �رتفاع  ب�صبب  “�إ�رش�ئيل”، 

.
53

على م�صتوى �لعامل وخ�صو�صاً يف �لدول �لغربية
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جدول 2/6: اأعداد اليهود يف العامل ح�شب البلد 2012 )بالألف ن�شمة(54 

“اإ�رسائيل”البلد
 الوليات

املتحدة
اأ�شرتاليااأملانياالأرجنتنيرو�شيابريطانياكندافرن�شا

 باقي

الدول
املجموع

6,014.35,425478380290190181.5118112.5665.513,854.8العدد

43.439.23.52.72.11.41.30.90.84.8100الن�شبة )%(

ن�شبة اليهود يف العامل ح�شب البلد 2012 )%(

�الإ�رش�ئيلي،  �لعن�رشي  �لتمييز  �صيا�صات  من  يعانون   1948 �ملحتلة  فل�صطني  �أبناء  ز�ل  وما 

 2012 �صنة  ��صتمر خالل  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �أن  “�إ�رش�ئيل”  �لعن�رشية يف  تقرير حول  و�أ�صار 

.
55

35 �قرت�حاً لقو�نني متييزية مبناق�صة 

2. املوؤ�رسات القت�شادية:

ُقدِّر �لناجت �ملحلي �الإجمايل )Gross Domestic Product )GDP يف �صنة 2013 بـ 1,053.3 مليار 

 2012 �صنة  دوالر(  مليار   257.5( �صيكل  مليار   993.4 بـ  مقارنة  دوالر(،  مليار   291.8( �صيكل 

2011. ووفق هذه �لتقدير�ت، فاإن �لناجت �ملحلي  و923.9 مليار �صيكل )258.1 مليار دوالر( �صنة 

�أما عند �حت�صاب  �لتو�يل.  2013 و2012 على  ل�صنتي  6% و%7.5  بلغ  �ملحلية  بالعملة  �صجل منو�ً 

�لنمو  ن�صبة  �أن  جند  فاإننا  �لدوالر،  مقابل  �ل�صيكل  قيمة  تذبذب  وب�صبب  بالدوالر،  �لنمو  ن�صبة 

�رتفعت مبا مقد�ره 13.3% �صنة 2013، بينما �نخف�صت بن�صبة 0.2% �صنة 2012 مقارنة بال�صنة 

لدى  �لنمو  توقعات  تخالف  �لنتائج  هذه  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن   .)2/7 جدول  )�نظر  �صبقتها  �لتي 
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�أن  . مع مالحظة 
572013 ، و3.5% �صنة 

562012 3.3% �صنة  “�إ�رش�ئيل” �ملركزي، �لتي بلغت  بنك 

�لبيانات  �الإح�صائيات �لتي نعر�صها م�صتقاة من �مل�صادر �لر�صمية، وهي م�صادر تقوم بتحديث 

و�إجر�ء تعديالت عليها بني فرتة و�أخرى.

جدول 2/7: اإجمايل الناجت املحلي الإ�رسائيلي 2007-2013 بالأ�شعار اجلارية58

ال�شنة
 اإجمايل الناجت املحلي

)باملليون �شيكل(

 اإجمايل الناجت املحلي

)باملليون دولر(

 �شعر �رسف ال�شيكل

)ح�شب بنك “اإ�رسائيل” املركزي(

2007718,786174,8874.11

2008764,697213,2273.5863

2009809,230206,2893.9228

2010866,231232,1153.7319

2011923,900258,1383.5791

2012993,365257,4823.858

20131,053,291291,8193.6094

اإجمايل الناجت املحلي الإ�رسائيلي 2007-2013 )باملليون دولر(
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�صيكل   130,756 بلغ   2013 �صنة  �الإ�رش�ئيلي  �لفرد  دخل  معدل  فاإن  �الإح�صائيات  وح�صب 

�صيكل  و119,012   2012 �صنة  دوالر(   32,569( �صيكل   125,652 بـ  مقارنة  دوالر(،   36,227(

)33,252 دوالر( �صنة 2011. ووفق هذه �الإح�صائيات، فاإن معدل دخل �لفرد �صجل منو�ً بالعملة 

�ملحلية بلغ 4.1% و5.6% ل�صنتي 2013 و2012 على �لتو�يل. �أما عند �حت�صاب ن�صبة �لنمو بالدوالر، 

وب�صبب تذبذب قيمة �ل�صيكل مقابل �لدوالر، فاإننا جند �أن ن�صبة �لنمو �رتفعت مبا مقد�ره %11.2 

�لتي �صبقتها. ولذلك يجب  بال�صنة  2012 مقارنة  2.1% �صنة  �نخف�صت بن�صبة  بينما   ،2013 �صنة 

عدم �مل�صارعة ال�صتنتاجات غري دقيقة �إذ� مل يتم �النتباه �إىل �ختالف �حل�صاب بالعملة �ملحلية مقابل 

�لدوالر )�نظر جدول 2/8(. 

جدول 2/8: معدل دخل الفرد الإ�رسائيلي 2007-2013 بالأ�شعار اجلارية59

معدل دخل الفرد )بالدولر(معدل دخل الفرد )بال�شيكل(ال�شنة

200799,57624,228

2008104,02529,006

2009108,15527,571

2010113,66730,458

2011119,01233,252

2012125,65232,569

2013130,75636,227

معدل دخل الفرد الإ�رسائيلي 2007-2013 )بالدولر(
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بلغ  بينما  دوالر(.  مليار�ت   106.7( �صيكل  مليار   388.3 نحو   2013 ل�صنة  �ملو�زنة  حجم  بلغ 

حجم مو�زنة �صنة 2012 نحو 365.9 مليار �صيكل )94.8 مليار دوالر( ونحو 348.2 مليار �صيكل 

)97.3 مليار دوالر( �صنة 2011. �أما تقدير�ت حجم �ملو�زنة ل�صنة 2014 فتبلغ نحو 408.1 مليار�ت 

.
60

�صيكل )112.2 مليار دوالر(

�صيكل  مليار�ت   309.544 نحو   2013 ل�صنة  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لعامة  �مل�رشوفات  بلغت 

�صيكل  مليار   268.36 نحو   2013 ل�صنة  �لعامة  �إير�د�تها  بلغت  بينما  دوالر(،  مليار   85.761(

)74.35 مليار دوالر(، وبن�صبة عجز يف �ملو�زنة مقد�رها 15.3%، مقارنة بـ 5% و7.9% ل�صنتي 

2012 و2011 على �لتو�يل )�نظر جدول 2/9(.

جدول 2/9: الإيرادات وامل�رسوفات العامة للحكومة الإ�رسائيلية 612013-2011

البيان

201120122013

 مليون

�شيكل

 مليون

دولر

مليون

 �شيكل

 مليون

دولر

 مليون

�شيكل

مليون

 دولر

251,31470,217271,15270,283268,36074,350الإيرادات

271,19175,771284,65773,784309,54485,761امل�رسوفات

-15.3-5-7.9ن�شبة العجز )%(

بلغت �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية ل�صنة 2013 ما جمموعه 66.584 مليار دوالر مقارنة مبا جمموعه 

63.145 مليار دوالر �صنة 2012، و67.802 مليار دوالر �صنة 2011؛ وبذلك تكون �ل�صادر�ت قد حققت 

�رتفاعاً بن�صبة 5.4% �صنة 2013 بعد �أن كانت قد �نخف�صت بن�صبة 6.9% �صنة 2012. �أما �لو�رد�ت 

ل�صنة 2013 فبلغت ما جمموعه 71.899 مليار دوالر مقارنة مبا جمموعه 73.121 مليار دوالر �صنة 

2012، و73.536 مليار دوالر �صنة 2011؛ وبذلك تكون �لو�رد�ت قد �نخف�صت بن�صبة 1.7% و%0.6 

ل�صنتي 2013 و2012 على �لتو�يل )�نظر جدول 2/10(. مع �لعلم �أن هذه �الإح�صاء�ت ال ت�صمل �لتجارة 

�خلارجية من �خلدمات ��صتري�د�ً وت�صدير�ً. ويعك�ص هذ� �الأد�ء ن�صاطاً كبري�ً يف �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي، 

و�إن كانت “�إ�رش�ئيل” مل تتغلب بعد على عجزها �لتجاري. 
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جدول 2/10: اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ�رسائيلية 2010-2013 بالأ�شعار اجلارية 

)باملليون دولر(62

2010201120122013ال�شنة

58,415.967,802.263,145.366,583.8ال�شادرات

59,199.473,536.273,121.471,898.9الواردات

اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ�رسائيلية 2010-2013 )باملليون دولر(

ففي  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �أول  جتاري  ك�رشيك  �ملعتاد  مبركزها  تتمتع  �ملتحدة  �لواليات  تز�ل  وما 

�أي ما  17.637 مليار دوالر،  �ملتحدة نحو  �لواليات  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  2013 بلغت  �صنة 

يثل 26.5% من جممل �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية، مقابل نحو 17.562 مليار دوالر يف �صنة 2012 

)27.8% من جممل �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية(. �أما �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية من �لواليات �ملتحدة فبلغت 

�الإ�رش�ئيلية،  �لو�رد�ت  جممل  من   %11.3 يثل  ما  �أي  دوالر،  مليار�ت   8.153 نحو   2013 �صنة 

�الإ�رش�ئيلية(.  �لو�رد�ت  جممل  من   %12.9(  2012 �صنة  يف  دوالر  مليار�ت   9.399 نحو  مقابل 

خالل  من  �لتجاريني،  �رشكائها  معظم  مع  �لتجاري  عجزها  كبري  حدٍّ  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  وُتعوِّ�ص 

2013 و8.163 مليار�ت دوالر �صنة  9.484 مليار�ت دوالر �صنة  �لفائ�ص �لتجاري، �لذي يقارب 

2012، مع �لواليات �ملتحدة، وهو ما يعدُّ دعماً كبري�ً لالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي )�نظر جدول 2/11(.
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جدول 2/11: حجم التبادل التجاري وال�شادرات والواردات الإ�رسائيلية مع دول خمتارة

2012-2013 بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(63 

البلدان

الواردات الإ�رسائيلية من:ال�شادرات الإ�رسائيلية اإىل:حجم التبادل التجاري

201320122013201220132012

25,790.126,960.417,636.917,561.78,153.29,398.7الوليات املتحدة

8,474.58,080.42,863.62,758.25,610.95,322.2ال�شني

7,044.76,446.75,376.34,882.81,668.41,563.9هوجن كوجن

6,940.16,474.63,116.72,929.73,823.43,544.9بلجيكا

6,447.26,260.71,779.51,638.94,667.74,621.8اأملانيا

6,316.86,186.83,895.93,588.72,420.92,598.1بريطانيا

5,780.55,188.41,383.11,1334,397.44,055.4�شوي�رسا

4,857.63,504.12,503.51,421.42,354.12,082.7تركيا

4,811.84,995.52,092.52,248.62,719.32,746.9هولندا

4,393.74,431.52,271.82,495.32,121.91,936.2الهند

3,871.23,943.81,178.41,164.32,692.82,779.5اإيطاليا

3,109.93,097.11,565.91,450.91,5441,646.2فرن�شا

2,641.52,2411,260.51,039.11,3811,201.9اإ�شبانيا

2,078.52,367.8617.7704.81,460.81,663كوريا اجلنوبية

2,029.11,872.51,034.51,053.1994.6819.4رو�شيا

1,845.82,559.1727.1831.81,118.71,727.3اليابان

1,589.81,869.81,126.3905.1463.5964.7قرب�س

1,530.1837.31,457.2763.372.974ماليزيا

1,252.71,329.51,045.81,138.7206.9190.8الربازيل

37,677.137,619.713,650.613,435.924,026.524,183.8بلدان اأخرى

138,482.7136,266.766,583.863,145.371,898.973,121.4املجموع العام
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ال�شادرات الإ�رسائيلية اإىل دول خمتارة 2013 )باملليون دولر(

الواردات الإ�رسائيلية من دول خمتارة 2013 )باملليون دولر(
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�ل�صادر�ت  بلغت  حيث  لـ“�إ�رش�ئيل”،  جتاري  �رشيك  �أكب  ثاين  موقع  �ل�صني  و�حتلت 

 ،2012 �صنة  دوالر  مليار  و2.758   2013 �صنة  دوالر  مليار   2.864 نحو  �إليها  �الإ�رش�ئيلية 

�صنة  دوالر  مليار�ت  و5.322   2013 �صنة  دوالر  مليار�ت   5.611 منها  �الإ�رش�ئيلية  و�لو�رد�ت 

2012. وتقدمت هوجن كوجن �إىل �ملركز �لثالث يف �صنة 2013، حيث بلغ حجم �لتبادل �لتجاري بني 

 .2012 �صنة  دوالر  مليار�ت   6.447 كان  بينما   2013 �صنة  دوالر  مليار�ت   7.045 نحو  �لبلدين 

وتر�جعت بلجيكا �إىل �ملركز �لر�بع يف �صنة 2013 ليبلغ حجم �لتبادل �لتجاري نحو 6.94 مليار�ت 

دوالر بعد �أن كان 6.475 مليار�ت دوالر �صنة 2012 )�نظر جدول 2/11(.

و�إىل جانب �لدول �ل�صابقة، فاإن �أبرز �لبلد�ن �لتي �صدَّرت “�إ�رش�ئيل” �إليها �صنة 2013 هي بريطانيا 

وهولند�،  دوالر(،  مليار   2.272( و�لهند  دوالر(،  مليار   2.504( وتركيا  دوالر(،  مليار�ت   3.896(

و�أملانيا، وفرن�صا، وماليزيا، و�صوي�رش�. �أما �أبرز �لبلد�ن �لتي ��صتوردت “�إ�رش�ئيل” منها فهي �أملانيا 

دوالر(،  مليار   2.719( وهولند�  دوالر(،  مليار�ت   4.397( و�صوي�رش�  دوالر(،  مليار�ت   4.668(

و�إيطاليا، وبريطانيا، وتركيا، و�لهند )�نظر جدول 2/11(. 

�أما يف �صنة 2012، فاإن �أبرز �لبلد�ن �لتي �صدَّرت “�إ�رش�ئيل” �إليها هي بريطانيا )3.589 مليار�ت 

دوالر(، و�لهند )2.495 مليار دوالر(، وهولند� )2.249 مليار دوالر(، وفرن�صا، وتركيا، و�إيطاليا، 

و�لب�زيل، و�صوي�رش�. �أما �أبرز �لبلد�ن �لتي ��صتوردت “�إ�رش�ئيل” منها فهي �أملانيا )4.622 مليار�ت 

دوالر(، و�صوي�رش� )4.055 مليار�ت دوالر(، و�إيطاليا )2.78 مليار دوالر(، وهولند�، وبريطانيا، 

وتركيا، و�لهند )�نظر جدول 2/11(. 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  قائمة  و�ملحاجر  بالتعدين  �ملتعلقة  �ل�صناعية  �ل�صلع  ت�صدرت 

�صايف  ن�صبة  وبلغت  �لتو�يل.  على  و%81.3   %82.1 ن�صبتها  بلغت  حيث  و2013؛   2012 ل�صنتي 

�ل�صادر�ت  �أما   .2013 �صنة  و%16.2   2012 �صنة   %15.5 �ملا�ص  من  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت 

 2013 �صنة  و%2.6   2012 �صنة   %2.5 ن�صبتها  فبلغت  و�ل�صيد  بالغابات  �ملتعلقة  وتلك  �لزر�عية 

)�نظر جدول 2/12(. ولدى توزيع �ل�صادر�ت �ل�صناعية ��صتناد�ً �إىل درجة توظيفها للتكنولوجيا 

ن�صبته  ما   2013 �صنة  يف  �صكلت  �لعالية  �لتكنولوجيا  �صناعات  فاإن   technological intensity

44% من جممل هذه �ل�صادر�ت )با�صتثناء �ملا�ص(، بينما �صكلت �صناعات �لتكنولوجيا �ملتو�صطة 

 .
64%6 50%، و�صناعات �لتكنولوجيا �ملتدنية 
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جدول 2/12: ال�شادرات الإ�رسائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية 2013-2011

 )باملليون دولر(65

ال�شنة
 �شلع

زراعية
�شلع �شناعية

املا�س

املجموع�شادرات مرجتعةاأخرى

اخلامامل�شقول

20111,382.145,756.47,488.63,534.83.336.5-58,128.7

20121,373.344,2965,621.52,740.53.262.7-53,971.8

20131,492.646,073.56,290.82,909.33.7103.6-56,666.3

�أما فيما يتعلق بالو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية فقد ت�صدرت �ملو�د �خلام قائمة �لو�رد�ت يف �صنتي 2012 

لل�صنتني  و%20.5   %22.3 �لوقود  ن�صبة  بلغت  بينما   ،%38 نحو  ن�صبتها  بلغت  حيث  و2013، 

كليهما. وبلغت ن�صبة �ل�صلع �ال�صتهالكية 14.6% و16.2%، ومو�د �ال�صتثمار 13.8% و%12.5، 

�أما �ل�صفن و�لطائر�ت و�ملا�ص فبلغت ن�صبتها 11.1% و12.4% يف �صنتي 2012 و2013 على �لتو�يل 

)�نظر جدول 2/13(.

مليار   14.56 نحو  بلغت   2013 ل�صنة  �الإ�رش�ئيلية  �لوقود  و�رد�ت  �أن  �إىل  �ملالحظة  وجتدر 

�ال�صتثمار�ت  �إىل  2012، وُيعزى ذلك  9.5% مقارنة ب�صنة  ن�صبته  دوالر، وهو ما ي�صكل تر�جعاً 

حقل  من  �الإنتاج  بد�أ  حيث  �ل�رشقي؛  �ملتو�صط  حو�ص  يف  �لغاز  ��صتخر�ج  جمال  يف  �الإ�رش�ئيلية 

“متار” يف �صنة 2013 بكميات تكفي “�إ�رش�ئيل” طو�ل 15-20 �صنة مقبلة.

جدول 2/13: الواردات الإ�رسائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية 2013-2011 

)باملليون دولر(66

ال�شنة
 ال�شلع

ال�شتهالكية
املواد اخلام

 املواد

ال�شتثمارية
الوقود

 املا�س امل�شقول

واخلام
املجموعاأخرى

201111,160.227,050.710,564.713,649.710,156.6165.272,747.1

2012 10,539.527,579.89,961.216,090.37,551.5548.172,270.4

201311,506.827,202.98,879.614,560.28,269.9581.271,000.6
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دعماً  تتلقى  تز�ل  ما  �أنها  �إال  و�ملتقدمة،  �لغنية  �لدول  من  ُتعدُّ  “�إ�رش�ئيل”  �أن  من  �لرغم  وعلى 

دوالر  مليار�ت   3.1 بينها  من  دوالر  مليار�ت   3.115 جمموعه  ما   2013 �صنة  بلغ  �صنوياً  �أمريكياً 

على �صكل منحة ع�صكرية، بينما بلغ �لدعم �صنة 2012 ما جمموعه 3.098 مليار�ت دوالر من بينها 

 2011 3.029 مليار�ت دوالر يف �صنة  3.075 مليار�ت دوالر على �صكل منحة ع�صكرية؛ مقارنة بـ 
من بينها ثالثة مليار�ت دوالر على �صكل منحة ع�صكرية. وبذلك يبلغ ما تلقته “�إ�رش�ئيل” من دعم 

�أمريكي يف �لفرتة 1949-2013 ما جمموعه نحو 118.244 مليار دوالر، ح�صب �حل�صيلة �لنهائية 

 .
67Congressional Research Services )CRS( للتقرير �ملقدم من خدمات �لكوجنر�ص �لبحثية

68
جدول 2/14: امل�شاعدات الأمريكية لـ“اإ�رسائيل” 1949-2013 )باملليون دولر(

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

599.6727.811,426.529,933.931,551.929,374.7جمموع امل�شاعدات

املجموع20092010201120122013الفرتة

2,583.92,803.83,029.23,0983,115118,244.3جمموع امل�شاعدات

�لفرتة  يف  �صنو�ت  ع�رش  لكل  لـ“�إ�رش�ئيل”  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  �لتايل  �لبياين  �لر�صم  ويظهر 

1949-2013؛ مع �لعلم �أن �لفرتة 2009-2013 تغطي خم�ص �صنو�ت فقط.

امل�شاعدات الأمريكية لـ“اإ�رسائيل” 1949-2013 )باملليون دولر(

ووفق �ملقارنات �لدولية فاإن �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي يف و�صع جيد؛ حيث مل تتجاوز ن�صبة �لنمو 

 Organisation for Economic Co-operation يف دول يف منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية

يف  نف�صها  لل�صنة  �لن�صبة  بلغت  بينما   ،%1.2 حاجز   2013 ل�صنة   and Development )OECD(

�لتعاون �القت�صادي و�لتنمية  �لنمو يف دول منظمة  0.6%، وبلغ متو�صط  �الأوروبي  دول �الحتاد 

.
و�الحتاد �الأوروبي ل�صنة 2012 على �لتو�يل 1.4% و69%0.5
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3. املوؤ�رسات الع�شكرية:

بفعل  و2013   2012 �صنتي  خالل  �مل�صتقبل  من  “�إ�رش�ئيل”  يف  �الأمنية  �ملخاوف  �زد�دت 

�لعاملية”،  �جلهادية  “�ملنظمات  تهديد  تز�يد  مع  بالتو�زي  �لعربي”،  “�لربيع  تطور�ت 

و�لدقة،  و�لنوعية  و�لقوة  �حلجم  ناحية  من  متميزة  قدر�ت  متتلك  �لتي  �ملقاومة،  ومنظمات 

�حلو��صيب  منظومات  �صّد   ،Cyber Warfare �الإلكرتونية  �حلرب  تهديد  تز�يد  �إىل  �إ�صافة 

�صورية  جتريد  �أن  �إال  �الإ�رش�ئيلية.  �لد�خلية  �جلبهة  ل�رشب  �ملوجهة  وتلك  و�لع�صكرية،  �ملدنيّة 

ُيعد�ن  �إير�ن  مع  �لنووية  لالأزمة  �صيا�صي  حّل  �إىل  �لتو�صل  و�حتمال  �لكيميائي،  �صالحها  من 

�الإ�رش�ئيلي  �الأركان  رئي�ص  ذلك  عن  عّب  كما  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  نظر  يف  �إيجابيان  تطور�ن 

�جلرن�ل بني جانت�ص يف كلمة �ألقاها يف مركز بيغن - �ل�صاد�ت لالأبحاث �ال�صرت�تيجية يف جامعة 

.
70The Begin-Sadat Center for Strategic Studies )BESA( ”بار �إيالن، “�إ�رش�ئيل

تغيريات اإدارية وهيكلية:

�الألوية  من  عدد  مهمات  طبيعة  على  تعديالت  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أجرى   2013 �صنة  يف 

كيفية  على  وتدريبهم  �الحتياط،  جنود  جتهيز  الإعادة  خطة  و�أقر  �الحتياط،  بينها  �لع�صكرية، 

مو�جهة خمتلف �صيناريوهات �لقتال �ملتوقعة جتاه �جلبهة �ل�صمالية، وذلك يف ظّل �الأو�صاع �لتي 

.
71

�صهدتها �صورية ولبنان

 Moshe Ya’alon وفيما يخ�ص قو�ت �الحتياط �صادق وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي مو�صيه يعلون

�خلدمة  بتقلي�ص  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  تو�صيات  على   2013/5/6 يف 

�لع�صكرية �الإلز�مية �أربعة �أ�صهر لت�صبح 32 �صهر�ً بدالً من 36 �صهر�ً. وياأتي ذلك يف �صياق �مل�صاو�ة 

�خلا�صة.   Perry Committee “بري”  جلنة  بها  تقوم  �لتي  �جلي�ص  يف  و�ملجند�ت  �ملجندين  بني 

وقدمت قيادة �جلي�ص لهذه �للجنة م�رشوعاً �صيتم تطبيقه على مر�حل، ويعتمد على �أ�صا�ص نوعية 

�أ�صا�ص �جلن�ص، ما يعني خدمة  �لعمل يف �جلي�ص لتمديد �خلدمة، ولي�ص كما كان متبعاً �صابقاً على 

 .
72

مت�صاوية بني �ملجندين و�ملجند�ت يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي

 Ministerial Committee ويف �ملقابل �صادقت �للجنة �لوز�رية ل�صوؤون �لت�رشيع �الإ�رش�ئيلية 

ي�صتدعى  �لتي  �ملر�ت  عدد  بزيادة  ي�صمح  قانون  �قرت�ح  على   ،2013/10/20 يف   for Legislation

فيها �الحتياط من ثالث �إىل �صّت مر�ت يف �ل�صنة، معللة ذلك باأن �لقيود �ملفرو�صة على عدد �ملر�ت 

�لتي ي�صمح فيها با�صتدعاء �الحتياط �صنوياً ال تتنا�صب مع �حتياجات �جلي�ص، حيث �إنها ال ت�صمح 

.
73

للجي�ص باإجر�ء �لتدريبات ب�صكل دوري، وتوفري �لقدر�ت �ملطلوبة
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وعلى �صعيد �لتعيينات قّرر رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، ووزير �لدفاع مو�صيه 

ر�بعة؛  ل�صنة  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  والية  متديد   ،2013/9/12 يف  يعلون 

يف  جانت�ص  �أعلن  وبدوره   .
742013/9/17 يف  �ملنعقد  �جتماعها  يف  �لقر�ر  هذ�  �حلكومة  �عتمدت  وقد 

2013/10/24 عن تعيني �لكولونيل غ�صان عليان قائد�ً للو�ء جوالين Golani للم�صاة، وبذلك يكون 

.
75

�أول �صابط عربي درزي ي�صغل هذ� �ملن�صب يف تاريخ �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي

القوى الب�رسية:

عن  �ل�صادر  �لع�صكري”  للميز�ن  �ل�صنوي  “�لتقرير  قّدر  فقد  �جلي�ص،  بتعد�د  يتعلق  فيما 

 International Institute for Strategic Studies )IISS( �ال�صرت�تيجية  �لدويل لالأبحاث  �ملعهد 

�خلدمة  يف  منهم  �آالف   107 جندي،  �ألف   172 بـ  �لنظامي  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  حجم  بريطانيا،  يف 

�الإلز�مية، مبن فيهم �ل�صباط يف �صنو�ت �خلدمة �الأوىل، وقدرت قو�ت �الحتياط بـ 425 �ألف جندي. 

�لدقيق للقو�ت �مل�صلحة  �لب�رشية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �رشحت باأن �لرتتيب  �أن �صعبة �لطاقة  �إال 

�أما جي�ص  �ألفاً،   450 بـ  باأن عديد �جلي�ص يقدر  �أخرى  �أن هناك تقدير�ت  �إىل  ما ز�ل �رشياً، م�صرية 

�حتياط،  �ألف  �آالف، و560   210 �لبي  �ل�صالح  �ألف، و�إن عدد �جلنود يف   600 بـ  �الحتياط فيقدر 

�حتياط،  �ألف   23 لـ  �إ�صافة  بحري،  كومندو�ص  عن�رش   300 بينهم  �ألفاً،   13 �لبحرية  �صالح  وعديد 

.
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وعديد �صالح �جلو 52 �ألفاً، �إ�صافة لـ 28 �ألف �حتياط

من جهة �أخرى، قال �لرئي�ص �ل�صابق ل�صعبة �لطاقة �لب�رشية جيل ريجيف Gil Regev، �إن %34 

من �ل�صباب ممن هم يف �صّن �خلدمة ال يلتحقون باخلدمة، �أو يتهربون منها الأ�صباب خمتلفة، موزعني 

على �لنحو �الآتي: 11.5% ال يلتحقون �أو يتهربون الأ�صباب نف�صية، و9.5% لكونهم طالب معاهد 

�إجر�مي خطري، و%9   ٍ دينية، و2.6% الأ�صباب �صحية ج�صدية، و1.4% لكونهم من ذوي ما�ص 

�أن �ل�صنو�ت �ملا�صية �صهدت جتنيد  �أيتاماً. و�أو�صحت �ل�صعبة  الأ�صباب غري نف�صية، و5% لكونهم 

جندي و�حد من بني خم�صة جنود يف �صفوف �الحتياط، و�أكد عوزي ديان Uzi Dayan رئي�ص ق�صم 

�صيتّم  ب�صكل جوهري، كما  �لد�ئمني  بتقلي�ص عدد �جلنود  نية  �ل�صابق يف �جلي�ص وجود  �لتخطيط 

.
77

تقلي�ص عدد �ملدنيني �لعاملني يف �جلي�ص

�أن   2013/2/12 وذكرت �الإذ�عة �لعامة �الإ�رش�ئيلية و�لقناة �لعا�رشة بالتلفزيون �الإ�رش�ئيلي يف 

�أكرث من 50% من �ليهود �الإثيوبيني �لذين جتندو� يف �خلدمة �لع�صكرية، يجدون �أنف�صهم يف مرحلة 

هوؤالء  ن�صف  يدخل  حيث  خمتلفة؛  الأ�صباب  �لع�صكرية  �ل�صجون  د�خل  خدمتهم  �أثناء  يف  معينة 

 .
78

�ل�صجون على خلفية �لهروب من �خلدمة، و25% يدخلونها على خلفية �لتغيب وعدم �حل�صور

.
وذكرت �صحيفة هاآرت�ص �أن 380 جمند�ً �أثيوبياً �صجنو� �صنة 2013 مقارنة بـ 433 �صنة 792012
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يف  للوفاة  رئي�صياً  �صبباً  ز�ل  ما  �النتحار  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  عن  �صادرة  بيانات  وك�صفت 

�صفوف �جلي�ص على �لرغم من �نخفا�ص حاالت �النتحار �إىل 7 حاالت �صنة 2013 مقارنة بـ 14 حالة 

�صنة 2012. وكانت �صنة 2011 قد �صجلت 21 حالة �نتحار، بينما مّت ت�صجيل 28 حالة �صنة 2010، 

و20 حالة �صنة 2009، و23 حالة �صنة 2008. و�أ�صارت �لبيانات �إىل �أن عدد حاالت �النتحار خالل 

.
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�لفرتة 2002-2012 و�صلت �إىل 278 حالة

وك�صفت �صحيفة يديعوت �أحرونوت Yedioth Ahronoth عن وجود 561 �صكوى حتر�صات 

. فيما 
و�عتد�ء�ت جن�صية د�خل �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف �صنة 2013 مقابل 511 �صكوى �صنة 812012

خالل  �أنه  �لع�صكرية،  لل�صوؤون  �الإ�رش�ئيلي  �الأركان  رئي�ص  م�صت�صارة  عن  �صادر  تقرير  ك�صف 

�جلي�ص  د�خل  �جلن�صي  و�لتحر�ص  �الغت�صاب  بق�صايا  �لتحقيق  ملفات  عدد  �رتفع   2012 �صنة 

.
82

�الإ�رش�ئيلي، م�صري�ً �إىل فتح ما يقارب 46 ملف حتقيق

يف  كبري  �إهمال  وجود  عن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �لع�صكرية  �ل�رشطة  �أعدته  تقرير  ك�صف  وقد 

�إجر�ء�ت �حلماية و�الأمان د�خل �لقو�عد �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، �إذ �أظهر تفتي�ص لل�رشطة �لع�صكرية 

�صمل 15 قاعدة ع�صكرية �أن 50% من �لقو�عد ترتك �ل�صالح بال حماية، و�أنه يف 70% من �لقو�عد 

من   %65 من  مركبات  �رشقة  باالإمكان  و�أنه  ب�صهولة،  ح�صا�صة  معلومات  �إىل  �لو�صول  باالإمكان 

�صاعة  هويتهم  عن  تعريف  �أي  رو�دها  من  تطلب  ال  �لقو�عد  من   %35 و�أن  عو�ئق،  بدون  �لقو�عد 

دخولهم لبو�باتها، وقد وجد يف 20% منها �أدلة على تعاطي �ملخدر�ت ويف 15% منها �أدلة على تعاطي 

�لذين  �الأوروبيني  �ملرتزقة  �أوروبي عن وجود مئات  تقرير حقوقي  . وك�صف 
83

�مل�صكر�ت �جلنود 

.
84

“يتطوعون” للخدمة �لع�صكرية يف �صفوف جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، �صمن �لقو�ت �خلا�صة

خطط وتوجهات ع�شكرية:

�جلرن�ل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  �أ�صار  �لع�صكرية؛  و�لتوجهات  �خلطط  �صعيد  على 

بني جانت�ص يف �فتتاح موؤمتر هرت�صليا Herzliya ل�صنة 2013 �إىل �أنه “على �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن 

لتطوير  “�صن�صطر  و�أو�صح  �إىل نظرة هجومية”،  �ملقبل �صي�صتند  فالقتال  يغري نظرته، وقدر�ته، 

نظامي،  جي�ص  �صّد  حلرب  ن�صتعد  ال  �أننا  �صحيح  ومناورة،  حركة  وقدر�ت  ��صتخبارية  قدر�ت 

ولكن عندما يتطلب �الأمر ح�صماً، ف�صن�صطر للزحف يف تالل غزة و�لو�صول �إىل كل بناية يف يهود� 

.
�لغربية[”85 [�ل�صفة  و�ل�صامرة 

نوركني  عميكام  �لعميد  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  يف  �جلوية  �الأ�رش�ب  وحدة  رئي�ص  �أعلن  كما 

Amikam Norkin، يف مقابلة مع �أ�صبوعية ديفين�ص نيوز Defense News �إن “�إ�رش�ئيل” �صوف 

تركز على جهود ��صتهد�ف �لعدو يف �الأماكن �لتي يوؤدي �الإ�رش�ر بها �إىل �لت�صبب باأذية كبرية جد�ً. 

 Expanding Attack Capacity )EAC( و�أ�صاف نوركني �أن برنامج تو�صيع �لقدر�ت �لهجومية
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و�لثانية  �لعملياتي  بالت�صغيل  �الأوىل  ُتعنى  وحدتني،  �إىل  �جلوية  �الأ�رش�ب  وحدة  ف�صل  يت�صمن 

 .
86

بالتوجيه و�لتدريب

ويف �صياق مت�صل، �أنهى �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي مطلع �صنة 2013 مهمة �إقامة غرفة عمليات خا�صة 

باحلرب على �ل�صبكة �الإلكرتونية يعمل فيها نحو ع�رشين جندياً، فيما يعمل �جلي�ص كل �لوقت على 

�إعد�د جنود �آخرين يف م�صار خا�ص لت�صخي�ص �لهجمات يف بد�يتها و�إحباطها، وذلك بعد �أن �صهدت 

.
�ل�صنو�ت �الأخرية �رتفاعاً يف عدد حماوالت حتدي �أنظمة �حلا�صوب يف “�إ�رش�ئيل”87

لل�صاحات  ت�صاف  خام�صة”  “قتال  ك�صاحة  �الإلكرتونية  �حلرب  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  و�صنّف 

ق�صماً  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أقام  �الإلكرتوين،  دفاعه  ولتعزيز  و�لف�صاء.  و�جلوية  و�لبحرية  �لبية 

و�الإ�صغاء  �لتن�صت  ق�صم  ورجال  �ال�صتخبار�ت  عنا�رش  بني  يدمج  �ملجال  هذ�  يف  متخ�ص�صاً 

.
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�الإلكرتوين

كما ذكرت و�صائل �الإعالم �الإ�رش�ئيلية �أن �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية، ومن �أجل ر�صد �حلر�ك 

�ل�صعبي �لعربي و�ل�صجاالت �ملتو��صلة على �صبكات �لتو��صل �الجتماعي يف �لعامل �لعربي، �صكلت 

وحدة خا�صة �أطلق عليها ��صم “�أم �آي” )Military Intelligence Unit )MI ت�صم مئات �ملجندين 

بها  تقوم  �لتي  �الإلكرتونية  �حلرب  �إطار  يف  وذلك  �لعربية؛  بالثقافة  ووعي  �هتمامات  لديهم  �لذين 

“�إ�رش�ئيل” مع �لدول �لعربية �ملختلفة. و�أو�صحت و�صائل �الإعالم �الإ�رش�ئيلية �أن هذه �لوحدة جزء 

Aman يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي،  “8200” �لتابعة ل�صعبة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية )�أمان(  من وحدة 

.
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و�لتي تقوم مبهمة �لتج�ص�ص �الإلكرتوين

جمال  يف  �حلا�صم  �لدور  تلعب   ”8200“ �لوحدة  �أن  �إىل  نيوز  ديفين�ص  �أ�صبوعية  و�أ�صارت 

�لتج�ص�ص �الإلكرتوين، م�صيفاً �أن �جلرن�ل �ملتقاعد �أوري �صاغي Uri Sagi، �لرئي�ص �الأ�صبق ل�صعبة 

�ال�صتخبار�ت �لع�صكرية �عرتف بوجود مثل هذه �لوحدة، �لتي عدَّها من �أهم �لوحد�ت �ال�صتخبارية 

يف �لدولة �لعبية. وح�صب �صاغي فاإن �أهد�ف �لوحدة هو �الإ�صهام يف تقدمي روؤية ��صتخبارية متكاملة 

مع �ملعلومات �لتي توفرها �مل�صادر �لب�رشية �لقائمة على �لعمالء، وتعتمد �لوحدة على ثالث �صور 

.
90

من �صور �لعمل يف �ملجال �ال�صتخباري وهي: �لر�صد و�لت�صنت، و�لت�صوير، و�لت�صوي�ص

 Galei Tzahal ت�صاهال”  “جايل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إذ�عة  موقع  ك�صف  ذ�ته،  �ل�صياق  ويف 

باجلي�ص  �ال�صتخبار�ت  ب�صعبة  �لعربي  �الإعالم  ومر�قبة  متابعة  عن  م�صوؤولة  وحدة  وجود  عن 

�ملخابر�ت  جهاز  متد  �لوحدة  هذه  �أّن  مو�صحاً  “حت�صف”،  كود  �لوحدة  حتمل  حيث  �الإ�رش�ئيلي؛ 

مو�قع  ر�صد  بو��صطة  منها  �ال�صتفادة  يكن  �لتي  �ملهمة  �ملعلومات  ببع�ص  �الإ�رش�ئيلية  �حلربية 

.
91Twitter ”لتو��صل �الجتماعي “في�ص بوك” و“تويرت�
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املناورات:

 2013/2/15 يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قيادة  �أنهت  �لع�صكرية؛  و�لتدريبات  �ملناور�ت  جمال  ويف 

�لتقليدي  �ل�صنوي  للبنامج  وفقاً  �ملنطقة،  يف  �صاملة  حرب  وقوع  �صيناريوهات  حتاكي  تدريبات 

للتدريبات. وتناولت هذه �لتدريبات، �لتي ��صتمرت �أ�صبوعاً، مدى ��صتعد�د�ت هيئة رئا�صة �الأركان 

الإد�رة �حلرب، بالتن�صيق مع �لقيادة �ل�صيا�صية من جهة و�لقياد�ت �مليد�نية من جهة ثانية؛ و�صاركت 

فيها �حلكومة، رئي�صاً ووزر�ء �أمنيني، وروؤ�صاء �الأذرع �ملختلفة يف �جلي�ص، وتناولت كذلك �لتن�صيق 

ما بني �جلي�ص �لنظامي وجي�ص �الحتياط، ومّت فيها فح�ص عدة �صيناريوهات للحرب يف جبهة و�حدة 

.
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�أو يف عدة جبهات يف �آن و�حد

دينا  نوبل  عنو�ن  حتت  م�صرتكة  مناورة  �الإ�رش�ئيلية  �لبحرية  �صالح  �ختتم   2013/3/21 ويف 

Noble Dina، مع �صالحي �لبحرية �الأمريكي و�ليوناين، و��صتمرت �أ�صبوعني يف مياه �لبحر �الأبي�ص 

�ملتو�صط. وت�صمنت �ملناورة �لتدريب على ثالث �صيناريوهات خمتلفة، تت�صمن �ختبار �جلاهزية 

و�لبحث و�الإنقاذ و�لكفاءة، و�رشعة �ال�صتجابة حلاالت �لطو�رئ �لبحرية، و�الإخالء �لطبي �ل�رشيع 

.
93

يف �لبحر، و�ختبار مهمات �ملالحة و�لرماية

تدريبات  �صيجري  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  �أن  عن   2013/7/1 يف  هاآرت�ص  �صحيفة  وك�صفت 

�صورية  �بتاعت  �لتي   ،S-300 �أو  �أ�ص-300  �صو�ريخ  �أخطار  ملو�جهة  بلغاريا  يف  �أ�صابيع  لثالثة 

م�صادر  و�أعلنت  جتميدها.  �أو  �ل�صفقة  باإلغاء  مو�صكو  �إقناع  “�إ�رش�ئيل”  وحتاول  منها   144

ع�صكرية ر�صمية يف تل �أبيب عن تدريبات قو�ت �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي يف بلغاريا، لكنها رف�صت 

طر�ز  من  �ملقاتلة  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  طائر�ت  �أحدث  و�صاركت  �صورية.  هدفها  باأن  �الإقر�ر 

�أف-16 �أو F-16 و�أف-16 �صي �أو F-16C و�أف-16 دي �أو F-16D، يف �لتدريبات يف بلغاريا، 

من  �ملقاتلة  طائر�ته  م�صتخدماً  فيها،  �لبلغاري  �جلو  �صالح  دخل  �لتدريبات  هذه  مر�حل  بع�ص  ويف 

 ،Sukhoi Su-25 و�صوخوي 25 �أو MiG-29 وميج-29 �أو MiG-21 صنع رو�صي ميج-21 �أو�

وهي �لطائر�ت �ملوجودة بحوزة �جلي�صني �ل�صوري و�الإير�ين �أو ينويان �رش�ءها. ويف مرحلة الحقة، 

�ن�صمت �مل�صاد�ت �جلوية �لبلغارية من �الأر�ص �إىل هذه �ملناور�ت، و��صتخدمت �ل�صاروخ �لرو�صي 

.
�مل�صاد للطائر�ت �أ�ص-94300

قد  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  �أن   2013/11/25 يف  �ل�صادر  عددها  يف  هاآرت�ص  �صحيفة  وذكرت 

و�إير�ن حول برناجمها  �لغربية  �لدول  �تفاق جنيف بني  �لتوقيع على  24 �صاعة فقط من  بد�أ بعد 

�الأمريكية.  �ليونان و�إيطاليا و�لواليات �ملتحدة  �لنووي، مناور�ت جوية دولية مب�صاركة كل من 

مثل  جوية،  �أخطار  من  وتهرب  جوية،  معارك  ت�صمل  خمتلفة  �صيناريوهات  �ملناور�ت  وحتاكي 
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�إطالق �صو�ريخ م�صادة للطائر�ت. ومّت خالل �ملناور�ت �إغالق �ملجال �جلوي من منطقة غو�ص د�ن 

Gush Dan )منطقة تل �أبيب( ولغاية مدينة ديونا يف جنوب �لدولة �لعبية. وح�رش �لتدريبات 

.
95

نحو ع�رشين مر�قباً �أجنبياً �إ�صافياً من �لدول �الأوروبية، مثل قب�ص وبلغاريا وبولند�

منظومات ال�شواريخ:

�صاروخ  الإطالق  ناجحة  جتربة  �إجر�ء  عن   2013/2/25 �الإ�رش�ئيلية يف  �لدفاع  وز�رة  �أعلنت 

�صو�ريخ  منظومة  من  جزء  وهو  لل�صو�ريخ،  �مل�صاد   Arrow )Hetz( 3 �أو   3 )حيت�ص(  �ل�صهم 

بتمويل  �ملتحدة  �لواليات  وتقوم  �ملو�صوع،  يف  �الأمريكية  �خلبة  قاعدة  على  “�إ�رش�ئيل”  تطورها 

غالبية م�صاريفها، بدعوى �أنها �أ�صلحة دفاعية. وهي تهدف �إىل �إ�صقاط �أي �صو�ريخ تطلق باجتاه 

“�إ�رش�ئيل” على �رتفاعات عالية، بدرجة ت�صمح بتدمري �أي روؤو�ص حربية غري تقليدية ب�صكل �آمن. 

وت�صنع هذه �ل�صو�ريخ يف مركز �ل�صناعات �لتابعة ل�صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي، بال�رش�كة مع وز�رة 

 .
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�لدفاع �الأمريكية )�لبنتاجون( Pentagon و�رشكة “بوينج” Boeing �الأمريكية

وذكرت �صحيفة معاريف Maariv يف 2013/9/30 �أن وز�رة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي قررت تقلي�ص 

ميز�نية تطوير �صاروخ حيت�ص 3 ب�صبب تقلي�ص ميز�نية �جلي�ص. وكانت �لواليات �ملتحدة قد �أعلنت 

.
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عن تقلي�ص �إ�صهامها يف �مل�رشوع مببلغ 55 مليون دوالر

ويف 2013/9/3 �أعلنت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية، �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي وبالتن�صيق مع �جلي�ص 

�صبارو  طر�ز  من  �صاروخ  �إطالق  ت�صمنت  ناجحة؛  �صاروخية  جتربة  باإجر�ء  قام  �الأمريكي 

Sparrow، �ل�صبيه ب�صو�ريخ �صهاب �الإير�نية �لبالي�صتية Ballistic �لطويلة �ملدى، و�لذي ت�صدى 

.
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له نظام حيت�ص 3 �مل�صاد لل�صو�ريخ �لبالي�صتية

ك�صف  �ل�صو�ريخ،  باعرت��ص  �خلا�صة   Iron Dome �حلديدية  �لقبة  مبنظومة  يت�صل  وفيما 

�صقوط �صاروخ من طر�ز �أم 75 �أو M75، وهو من نوع جر�د Grad �ملتطور على مدينة ع�صقالن يف 

2013/2/26 عن خلل يف �صفار�ت �الإنذ�ر يف �ملنطقة ونظام �لقبة �حلديدية؛ �إذ مل تتمكن من �عرت��ص 

. ويف 2013/4/3 قالت 
99

�ل�صاروخ، كما مل تطلق �صفارة �الإنذ�ر يف �ملنطقة �لتي �صقط فيها �ل�صاروخ

�صحيفة يديعوت �أحرونوت �إن بطارية خام�صة من �لقبة �حلديدية قد مّت ت�صليمها �إىل �صالح �جلو 

.
100

�الإ�رش�ئيلي

�ل�صو�ريخ  �عرت��ص  منظومة  على  جتربة   ،2013/11/20 يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أجرى  وقد 

العرت��ص  �أمريكية،  و�أخرى  �إ�رش�ئيلية  �رشكة  طورتها  �لتي   ،Magic Wand �ل�صحرية”  “�لع�صا 

.
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�صو�ريخ متو�صطة وطويلة �ملدى
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تطوير الأ�شلحة، برامج الت�شلح و�شادرات ال�شالح:

)�إيي(  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ل�صناعات  �رشكة  �أنهت  �الأخرى،  �الأ�صلحة  تطوير  �صعيد  على 

)Israel Military Industries Ltd. )IMI، عملية تطوير �صاروخ “مار�ص” Mars وهو �صاروخ 

منا�صب  �خرت�قي  �صالح  وهو  جوية،  من�صات  من  يطلق  �ل�صوت،  من  و�أ�رشع  �لتوجيه  دقيق 

لال�صتخد�م �صّد �الأهد�ف �ملدفونة و�ملت�صلبة، ويزن 500 كغ، ويبلغ طوله 4.4م وقطره 306 ملم، 

.
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وي�صل مد�ه �إىل 100 كم

�جلي�ص  �أن   2013/2/7 يف  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ذكرت  �لت�صلح،  بر�مج  جمال  ويف 

�أو�صبي”  “يف-22  نوع  من  �ملتطورة  �الأمريكية  �لطائر�ت  على  �حل�صول  طلب  �الإ�رش�ئيلي 

�إىل  �ل�صحيفة  و�أ�صارت  69 مليون دوالر.  �إىل  و�لتي ي�صل ثمن كل طائرة منها   ،V–22 Osprey

�أن “�إ�رش�ئيل” تنوي �رش�ء �صّت �إىل ثمان طائر�ت من هذ� �لنوع، وحتاول �حل�صول عليها �صمن 

.
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�لدعم �الأمريكي �لع�صكري لها

هريكولي�ص”  “�صوبر  نوع  من  طائرة  �أول  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  ��صتلم   2013/6/26 ويف 

Super Hercules، من �أ�صل ثالث طائر�ت، طلبتها وز�رة �حلرب �الإ�رش�ئيلية من �رشكة “لوكهيد 

.
104

مارتن” Lockheed Martin �الأمريكية

وذكرت �صحيفة هاآرت�ص �أن �لتقدير�ت �الأولية ل�صادر�ت “�إ�رش�ئيل” �لع�صكرية يف �صنة 2012 

حجم  و�صهد  دوالر.  مليار�ت  �صبعة  �إىل  و�صلت  حيث   ،2011 ب�صنة  مقارنة   %20 بن�صبة  قفزت 

 2009 �ل�صنتان  و�صهدت  �الأخرية.  �ل�صنو�ت  يف  �صديدة  تقلبات  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ل�صادر�ت 

�الأمر  دوالر،  مليار�ت  �صبعة  على  تزيد  بقيمة  �صادر�ت  منهما  كل  �صجلت  حيث  �لذروة،  و2010 

“�إ�رش�ئيل” على الئحة �لدول �الأعلى ت�صدير�ً لل�صالح يف �لعامل بني  �أن تر�وح مرتبة  �إىل  �لذي �أدى 

�إىل �لواليات �ملتحدة و�لدول  �لر�بعة و�ل�صاد�صة. وتذهب معظم �ل�صادر�ت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية 

�الأوروبية. وبعد ذلك تاأتي دول �رشق �آ�صيا و�لهند ودول �أمريكا �جلنوبية، بو�صفها �أهم م�صتورد 

ومن  ن�صبياً.  هام�صية  �إفريقيا  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ل�صادر�ت  وتعدُّ  �الإ�رش�ئيلي.  لل�صالح 

مع  “�إ�رش�ئيل”  �أبرمتها  �لتي  �لكبرية  �ل�صالح  �صفقة  �الإ�رش�ئيلية،  �ملبيعات  يف  قفزة  حتّقق  �أ�صباب 

�إيطاليا؛ ومبوجب هذه �ل�صفقة ت�صرتي “�إ�رش�ئيل” من �إيطاليا طائر�ت �لتدريب �مل�صتقبلية ل�صالح 

�أي مليار دوالر. وت�صمل  “�إ�رش�ئيل” بقيمة م�صابهة،  �أ�صلحة من  �إيطايل ب�رش�ء  �جلو، مقابل تعهد 

�مل�صرتيات �الإيطالية من “�إ�رش�ئيل” طائرتي �صيطرة جوية، وقمر�ً ��صطناعياً للمر�قبة، وكلها من 

.
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�إنتاج �ل�صناعات �جلوية
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اجلبهة الداخلية:

2012، عن عدم  ك�صف �لتقرير �ل�صنوي �ل�صادر عن مكتب وز�رة �لد�خلية �الإ�رش�ئيلية ل�صنة 

�الأ�صلحة  �لذي يتز�يد فيه �حلديث عن  �لوقت  �أمام تهديد�ت غري تقليدية، يف  “�إ�رش�ئيل”  جاهزية 

يف  �ل�صادر  �لتقرير  و�أو�صح  �لنووي.  برناجمها  تطوير  �إير�ن  ومو��صلة  �ل�صورية،  �لكيميائية 

2013/5/17، �أن جاهزية �ملكاتب �حلكومية و�ل�صلطات ملو�جهة تهديد�ت غري تقليدية متدنية جد�ً 

�أو متو�صطة. وح�صب �لتقرير فاإن تدين م�صتوى �جلاهزية يرتكز يف �الأ�صا�ص يف نق�ص �لكمامات 

�لو�قية، حيث �إن 58% من �الإ�رش�ئيليني فقط يتلكون كمامات و�قية. وي�صري �لتقرير �إىل �أن هناك 

ثمة نق�ص يف �لكمامات يف �أو�صاط �ملتدينني )�حلريدمي(. وقد مّت توزيع 4.6 ماليني قناع من بينها 

.
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3 ماليني وزعت على �ملناطق �ملهددة بالهجمات

�أكرث  �أن  ذكر  قد  �الإ�رش�ئيلي،   State Comptroller �لدولة”  “مر�قب  �أ�صدره  تقرير  وكان 

“�إ�رش�ئيل”  يف  توجد  ال  كما  خا�صة،  مالجئ  لديهم  تتوفر  ال  �إ�رش�ئيلي  مو�طن  �ألف   700 من 

�لعامة  �الإ�رش�ئيلية  �ملالجئ  تعاين  فيما  �خلا�صة،  �الحتياجات  وذوي  �ملعاقني  حلماية  مالجئ 

�إىل  �الإ�صارة  مع  �لثانية.  لبنان  حرب  منذ  متو��صل  �إهمال  من  �خلا�صة،  �ألف   20 و�لـ  �لـ 9,600، 

�أن بلدية تل �أبيب �أعلنت �أنها ب�صدد حتويل عدد من مو�قف �ل�صيار�ت حتت �الأر�ص �إىل مالجئ 

.
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عامة يف حال �لطو�رئ

املوازنة الع�شكرية:

�لع�صكرية  �مليز�نية  تقلي�ص   2013/5/13 يف  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قرر 

�لتي ناق�صت  840 مليون دوالر(، وذلك خالل جل�صة �حلكومة  مببلغ ثالثة مليار�ت �صيكل )نحو 

�مليز�نية  فيها  تقل�ص  �أن  �ملالية  وز�رة  حينها  و�قرتحت  و2014.   2013 لل�صنتني  �لعامة  �ملو�زنة 

�جلي�ص  �أركان  قيادة  �أن  �إال  دوالر(،  مليون   1,120 )نحو  �صيكل  مليار�ت  �أربعة  مببلغ  �لع�صكرية 

�الإ�رش�ئيلي هددت حكومة بنيامني نتنياهو بوقف �لتدريبات �لع�صكرية و�لتزود باملعد�ت �لقتالية، 

وكانت  كامالً.  �لتقلي�ص  هذ�  �إقر�ر  حال  يف  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �ملحدقة  �ملخاطر  ملو�جهة  و�ال�صتعد�د�ت 

�ل�صعبية  �لتظاهر�ت  �لع�صكرية على خلفية  �مليز�نية  �إىل تخفي�ص  �الإ�رش�ئيلية قد توجهت  �حلكومة 

ورئي�ص  البيد  يائري  �ملالية  وزير  �أقرها  �لتي  �القت�صادية  �خلطة  �صّد  �الجتماعية  و�الحتجاجات 

.
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�حلكومة نتنياهو؛ و�صملت تقلي�صات مت�ص ب�صكل كبري �لطبقات �لفقرية و�لو�صطى

وكانت �الأجهزة �الأمنية و�جلي�ص قد بد�أت حملة زيادة �ملو�زنة �صنوياً منذ �نتهاء حرب لبنان 

“�لربيع �لعربي”، ووفق تقرير �أعده بنك  2006. وتو��صل مطلب زيادة �ملو�زنة مع  �لثانية �صنة 

مليار�ت   6.3 مببلغ   2006 �صنة  �لع�صكرية  �مليز�نية  خرق  �جلي�ص  �أن  تبنيَّ  �ملركزي،  “�إ�رش�ئيل” 
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دوالر(،  مليون   438( �صيكل  مليار�ت   1.8 بنحو   2007 و�صنة  دوالر(،  مليار�ت   1.414( �صيكل 

مليار�ت   4.8 بنحو   2009 و�صنة  دوالر(،  مليون   976( �صيكل  مليار�ت   3.5 بنحو   2008 و�صنة 

دوالر(  مليار   1.474( �صيكل  مليار�ت   5.5 بنحو   2010 و�صنة  دوالر(،  مليار   1.224( �صيكل 

�لع�صكرية  �مليز�نية  بلغت  وقد   .
109

دوالر( مليار�ت   3.353( �صيكل  مليار   12 بنحو   2011 و�صنة 

مليار   55.88 بـ  مقارنة   2013 �صنة  دوالر(  مليار   16.284( �صيكل  مليار   58.777 �الإ�رش�ئيلية 

�صيكل )14.484 مليار دوالر( �صنة 2012 )�نظر جدول 2/15(.

وقرر �ملجل�ص �لوز�ري �ل�صيا�صي - �الأمني �الإ�رش�ئيلي Israel’s Security Cabinet الحقاً يف 

2013/10/31 زيادة ميز�نية �لدفاع بـ 2.75 مليار �صيكل )781.5 مليون دوالر( ل�صنة 2014، وذلك 
.
من فائ�ص ميز�نية �صنة 1102013

جدول 2/15: املوازنة الع�شكرية الإ�رسائيلية 2007-2013 بالأ�شعار اجلارية111

املوازنة )باملليون دولر(املوازنة )باملليون �شيكل(ال�شنة

200748,36311,767

200849,59413,829

200949,64412,655

201052,04713,947

201152,93314,789

201255,88014,484

201358,77716,284

املوازنة الع�شكرية الإ�رسائيلية 2007-2013 )باملليون دولر(
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تابعت “�إ�رش�ئيل” يف �صنتي 2012 و2013 عدو�نها على 

 2012 �صنة  نهاية  �صهدت  حيث  �لفل�صطيني؛  �ل�صعب 

�إ�رش�ئيلياً  عليه  طلق 
ُ
�أ مبا  متثل  كبري�ً  �إ�رش�ئيلياً  عدو�ناً 

طلق عليه فل�صطينياً عملية “حجارة �ل�صجيل”. 
ُ
عملية “عمود �ل�صحاب” Pillar of Defense وما �أ

وقد �أعقبها تهدئة برعاية م�رشية ��صتمرت طو�ل �صنة 2013، بالرغم من �خلروقات �الإ�رش�ئيلية 

�لقطاع باجتاه  �لفل�صطينية من  �إطالق �ل�صو�ريخ  “�ملحدودة” لها، و�لتي قابلها �نخفا�ص حاد يف 

طلق من �لقطاع 55 �صاروخاً ومقذوفة خالل �صنة 2013 مقابل 
ُ
�لبلد�ت و�ملدن �الإ�رش�ئيلية. فقد �أ

)�ل�صاباك(  �لعام  �الأمن  جهاز  معطيات  ح�صب  وذلك   ،2012 �صنة  يف  ومقذوفة  �صاروخ   1,130

 2012 �صنتي  يف  “�إ�رش�ئيل”  ��صتمرت  كما   .
112Israel Security Agency—ISA )Shabak(

و2013 باإغالقها ملعابر قطاع غزة وت�صديدها للح�صار.

بني  �الأمني  �لتن�صيق  تز�يد  ظّل  يف  م�صابهة،  بتهدئة  “�إ�رش�ئيل”  حظيت  �لغربية  �ل�صفة  ويف 

�أبقت يف  �ل�صابقة، كما  �ل�صنو�ت  �الإ�رش�ئيلي على غر�ر  �ل�صلطة وجي�ص �الحتالل  �الأمن يف  �أجهزة 

1,271 عملية يف �صنة  �ل�صاباك  �لتوغالت و�العتقاالت. و�صجل  �إجر�ء�تها يف  �لغربية على  �ل�صفة 

2013 مقابل 578 عملية �ُصجلت يف �صنة 2012 يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص. وجتدر 

�الإ�صارة �إىل �أن معظم �لعمليات �لتي �صجلت خالل �ل�صنتني يف �ل�صفة و�لقد�ص كانت ر�صق حجارة 

 .
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وزجاجات حارقة

1. �شهداء وجرحى:

49 فل�صطينياً بر�صا�ص قو�ت �الحتالل و�مل�صتوطنني يف  2013 ما جمموعه  ��صت�صهد يف �صنة 

كل من قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص، بينما ��صت�صهد يف �صنة 2012 ما جمموعه 275 

2012 �إىل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي  2/16(. وُيعزى �رتفاع عدد �ل�صهد�ء �صنة  فل�صطينياً )�نظر جدول 

14-2012/11/21، وهو  طلق عليه عملية عمود �ل�صحاب �أو حجارة �ل�صجيل خالل �لفرتة 
ُ
�أو ما �أ

. وهاجم 
114

191 �صهيد�ً و1,526 جريحاً، غالبيتهم من �الأطفال و�لن�صاء و�مل�صنني �إىل  �أف�صى  ما 

1,500 هدف يف �لقطاع، من بينها مقر�ت حكومية،  �أيام �لعدو�ن نحو  �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي خالل 

 .
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�أ�صلحة و�أنفاقاً، ومن�صات �صو�ريخ، ومنازل، ونا�صطني بارزين، وخمازن 

�إ�رش�ئيليني، من بينهم   6 �إىل مقتل  �ل�صاباك،  �ل�صجيل، ح�صب معطيات  �أدت عملية حجارة  وقد 

جنديان، بينما بلغ عدد �جلرحى 232 �إ�رش�ئيلياً. كما �صقط على “�إ�رش�ئيل” نحو 1,731 �صاروخاً 

 .
116

من قطاع غزة، ��صتهدف م�صتعمر�ت �جلنوب �ملحيطة بالقطاع، باالإ�صافة �إىل تل �أبيب و�لقد�ص

ووفقاً حل�صابات �رشكة �لعلوم �القت�صادية و�لتي �أجرتها يف 2012/11/17، فاإن تكلفة عملية حجارة 

.
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�ل�صجيل و�صلت �إىل 1.1 مليار �صيكل )278.3 مليون دوالر( يف �أ�صبوع

ثالثًا: العدوان واملقاومة
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نحو   2012 �صنة  يف  �جلرحى  عدد  بلغ  بينما  فل�صطينياً،   171 نحو   2013 �صنة  يف  جرح  وقد 

نفذها  عمليات  نتيجة   2013 �صنة  يف  �إ�رش�ئيليني   6 مقتل  �ل�صاباك  �صجل  �ملقابل  ويف   .1,966

 2013 �صنة  يف  جرح  كما   .2012 �صنة  يف  �إ�رش�ئيليني   10 مقتل  �جلهاز  �صجل  بينما  فل�صطينيون، 

نحو 44 �إ�رش�ئيلياً، وذلك مقابل 309 يف �صنة 2012 )�نظر جدول 2/16(.

جدول 2/16: القتلى واجلرحى الفل�شطينيون والإ�رسائيليون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 

 
1182013-2009

ال�شنة

اجلرحىالقتلى

الإ�رسائيليونالفل�شطينيونالإ�رسائيليونالفل�شطينيون

20091,181154,203234

20109811*96729

201111822*554159

2012275101,966309

201349617144

* يت�صمن عدد�ً من �ملت�صامنني �لدوليني.

القتلى الفل�شطينيون والإ�رسائيليون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2013-2009



2012-2013التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

102

اجلرحى الفل�شطينيون والإ�رسائيليون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2013-2009

2. اأ�رسى ومعتقلون:

تعّد �صنتا 2012 و2013، على غر�ر �ل�صنو�ت �لتي �صبقتها من ناحية ��صتمر�ر معاناة �الأ�رشى. 

 17 بينهم   ،2013 �صنة  نهاية  يف  �أ�صري�ً   5,023 �إىل  �الحتالل  �صجون  يف  �الأ�رشى  عدد  و�صل  حيث 

و389  �لقد�ص،  من   163 منهم   4,408 �لغربية  �ل�صفة  من  �الأ�رشى  عدد  وبلغ  طفالً.  و154  �أ�صرية 

“�إ�رش�ئيل”، ف�صالً عن ع�رش�ت �ملعتقلني �لعرب من  من قطاع غزة، و226 من �ملو�طنني �لعرب يف 

موقوفون  �أو  �إد�ريون  معتقلون  �إما  �أنهم  على  �ُصنفو�   155 �الأ�رشى  بني  ومن  خمتلفة.  جن�صيات 

بانتظار �ملحاكمة، �أو من تعدُّهم �صلطات �الحتالل “مقاتلني غري �رشعيني” )�نظر جدول 2/17(. 

�أما يف نهاية �صنة 2012 فقد و�صل عدد �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل �إىل 4,743 �أ�صري�ً، بينهم 

�لقد�ص،  من  منهم 167   4,115 �لغربية  �أ�صري�ت و193 طفالً. وبلغ عدد �الأ�رشى من �ل�صفة   10

�ملعتقلني  ع�رش�ت  عن  ف�صالً  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �لعرب  �ملو�طنني  من  و191  غزة،  قطاع  من  و437 

�إد�ريون )�نظر  �أنهم معتقلون  178 �ُصنفو� على  �لعرب من جن�صيات خمتلفة. ومن بني �الأ�رشى 

جدول 2/17(.

ر�صدت د�ئرة �الإح�صاء بوز�رة �الأ�رشى و�ملحررين �عتقال قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لـ  3,874 

مو�طناً فل�صطينياً خالل �صنة 2013، وبينت �لد�ئرة �أنه مل ُي�صجل مرور يوم و�حد خالل �ل�صنة دون 

�أيام و�صهور �صنة  �أن حتدث فيه �عتقاالت، فيما كان �خلط �لبياين لتلك �العتقاالت متعرجاً خالل 

2013، وبلغ متو�صط �العتقاالت 323 حالة �صهرياً، ونحو 11 حالة يومياً. وبذلك تكون �العتقاالت 

خالل �صنة 2013 تتقارب ون�صبة �العتقاالت خالل �صنة 2012 وبزيادة �صئيلة تقل عن 1%، و�لتي 

.
119ً

بلغت 3,848 معتقال
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خالل  �ملعتقلني  من   3,799 �أن  �إىل  و�ملحررين  �الأ�رشى  بوز�رة  �الإح�صاء  د�ئرة  و�أ�صارت 

 ،%98 بن�صبة  �لعظمى  �لغالبية  وي�صكلون  و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة  مناطق  من  كانو�   2013 �صنة 

كما   2013 �صنة  خالل  �العتقاالت  باأن  �أّكدت  كما  غزة.  قطاع  من  �عتقال  حالة   75 ر�صدت  فيما 

فيهم  مبن  ��صتثناء،  دون  �لفل�صطيني  �ملجتمع  وفئات  �رش�ئح  كافة  طالت  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  يف 

�ىل  باالإ�صافة  �ل�صيا�صية،  و�لقياد�ت  و�لنو�ب  و�لن�صاء  و�الأطفال  �ل�صن  وكبار  و�ملعاقني  �ملر�صى 

بتجربة  مرو�  ممن   %100 �أن  �إىل  �لنظر  �لد�ئرة  ولفتت  و�الأكادييني.  و�ل�صحفيني  �الإعالميني 

�العتقال، قد تعر�صو� ل�صكل �أو �أكرث من �أ�صكال �لتعذيب �جل�صدي �أو �لنف�صي و�الإيذ�ء �ملعنوي، 

.
120

�أمام �جلمهور و�أفر�د �لعائلة و�الإهانة 

جدول 2/17: الأ�رسى واملعتقلون يف �شجون الحتالل 1212013-2011

ال�شنة
 املجموع الكلي

للمعتقلني
 حمكومون مدى قطاع غزةال�شفة الغربية*

احلياة
 األطفالالنساء

20114,4173,8564595256132

20124,7434,11543752910193

20135,0234,40838947617154

* �أعد�د تقريبية وفق �إح�صائيات موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري وحقوق �الإن�صان.

منذ  ��صتوؤنفت  �لتي  و“�إ�رش�ئيل”  �لتحرير  منظمة  بني  �ل�صلمية  �لت�صوية  مفاو�صات  �إطار  ويف 

�لذين مّت �عتقالهم قبل  �أ�رشى   104 “�إ�رش�ئيل” باإطالق �رش�ح  �لتزمت   ،2013 �أو�خر متوز/ يوليو 

 2013/8/14 �أ�صري�ً منهم على ثالث دفعات يف   78 �إطالق �رش�ح  1993. وقد مّت  �أو�صلو �صنة  �تفاق 

�لذي كان  �لر�بعة  �لدفعة  �إطالق �رش�ح  “�إ�رش�ئيل” عطلت  �أن  و2013/10/30 و2013/12/30؛ غري 

�إطالق  تنفيذ  يتم  ومل  �لفل�صطيني،  �لطرف  على  �ل�صغط  �أدو�ت  من  كاأد�ة   ،2014/3/29 يف  مقرر�ً 

�رش�ح �لدفعة حتى كتابة هذه �ل�صطور. وينتمي معظم �الأ�رشى �ملفرج عنهم �إىل حركة فتح؛ وكانو� 

. وقالت موؤ�ص�صة 
122

�إ�رش�ئيليني حمكومني بال�صجن مدى �حلياة ملرة و�حدة على �الأقل بتهمة قتل 

�لت�صامن حلقوق �الإن�صان �إن �صلطات �الحتالل �أبلغت �الأ�رشى �ملحررين �لذين يقيمون يف �ل�صفة 

وعددهم 21 �أ�صري�ً بحرمانهم من �ل�صفر خارج �الأر��صي �لفل�صطينية ملدة ع�رشة �أعو�م، �إ�صافة �إىل 

 .
123

منعهم من �لتنقل خارج حدود حمافظة �الأ�صري �ملحرر ملدة عام كامل

�صّعدت  فقد  �لعك�ص  على  بل  حت�صن،  �أي  و2013   2012 �صنتي  يف  �الأ�رشى  �أو�صاع  ت�صهد  مل 

�صلطات �الحتالل من �إجر�ء�تها �لقمعية جتاه �الأ�رشى، بدء�ً من �الإهمال �لطبي و�لتعذيب، و��صتمر�ر 

ب�صكل جماعي  �أو  �الأمني،  �ملنع  ي�صمى  ما  ب�صكل فردي، حتت  �الأ�رشى من زيارة ذويهم  حرمان 



2012-2013التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

104

�لطعام، و�صّح �الأغطية و�ملالب�ص،  �إىل �صوء  �أ�رشى قطاع غزة، باالإ�صافة  �أهايل  كما هو حا�صل مع 

وم�صادرة �أمو�ل �الأ�رشى، وهي ممار�صات ت�صكل �نتهاكاً ج�صيماً لقو�عد �لقانون �لدويل �الإن�صاين، 

توثيقها  ت�صتوجب  وهي  �الإن�صانية؛  �صّد  وجر�ئم  حرب  جر�ئم  �إىل  �الأحيان  من  كثري  يف  وترتقي 

.
124

ب�صكل علمي وت�صليط �ل�صوء عليها، و�إثارتها يف كافة �ملحافل وعلى كافة �ل�صعد

ويف هذ� �ل�صياق �أكد مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات باأن �صنة 2013 �صهدت �أعلى ن�صبة لعمليات 

�خلا�صة  �لوحد�ت  مع  بالتعاون  �ل�صجون،  �إد�رة  عنا�رش  نفذتها  �لتي  و�لقمع  و�لتفتي�ص  �القتحام 

.
125ً

�ملتخ�ص�صة يف �القتحامات و�العتد�ء على �الأ�رشى، حيث بلغ عددها 172 �قتحاما

�لعدل  وز�رة  �أعلنت  �الحتالل،  �صجون  يف  �لطعام  عن  �الإ�رش�بات  ظاهرة  تو�صع  ظّل  ويف 

�لفل�صطينيني  �الأ�رشى  �إ�رش�ب  ك�رش  �إىل  يهدف  جديد  قانون  م�صودة  طرحت  �أنها  �الإ�رش�ئيلية 

�الإ�رش�ئيلية  �ملحاكم  منح  �إىل  �لقانون  ويهدف  �لطعام.  عن  �الحتالل  �صجون  يف  و�لعرب 

“�صالحيات” ل�صلطات �ل�صجون باإطعام �أي �أ�صري م�رشب عن �لطعام بالقوة، بزعم �أن هذ� �لقر�ر 

.
126

�صي�صدر يف حال ظهر �رشر و�صيك على حياة �أو ج�صم �الأ�صري

3. احل�شار الإ�رسائيلي على ال�شعب الفل�شطيني:

�صدد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من ح�صاره على قطاع غزة خالل �صنة 2013، حيث ��صتمر يف �إغالق 

�ملعابر وح�صاره �لبحري، وقرر وزير �حلرب مو�صيه يعلون يف 2013/3/21 تقلي�ص م�صافة �ل�صيد 

�أن  غري   .
127

�أميال �صتة  من  بدالً  فقط  بحرية  �أميال  ثالثة  �إىل  �لفل�صطينيني  لل�صيادين  غزة  بحر  يف 

.
128

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية قررت يف 2013/5/21 �إعادة م�صافة �ل�صيد �إىل �صتة �أميال مرة �أخرى

ونالت جهود ك�رش �حل�صار �إجناز�ً معنوياً باعتذ�ر رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو 

2013/3/22 باعتذ�ر ر�صمي لرتكيا  “�إ�رش�ئيل” يف  عن �لعدو�ن على �أ�صطول �حلرية، حيث تقدمت 

�أوباما  بار�ك  �الأمريكي  �لرئي�ص  و�صاطة  �أعقاب  يف  وذلك  �الأتر�ك،  �لنا�صطني  من  عدد  مقتل  عن 

وقف  ت�صمن  تركيا  مع  �التفاق  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئا�صة  ديو�ن  و�أعلن   .Barak Obama

�إ�رش�ئيليني �صاركو� يف �لعملية، و�أن  جميع �الإجر�ء�ت �لق�صائية، �لتي �تخذت �صّد جنود و�صباط 

.
129

“�إ�رش�ئيل” �صتحول �أمو�الً �إىل �صندوق �إن�صاين كتعوي�صات طلبتها تركيا

وب�صاأن �ملطلب �لرتكي برفع �حل�صار عن قطاع غزة، �أو�صح �لبيان �الإ�رش�ئيلي �أن نتنياهو �أ�صار 

�أي�صاً �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” رفعت عدة قيود على حركة �ملو�طنني و�لب�صائع يف �ل�صفة �لغربية وقطاع 

.
غزة، و�أن “هذ� �صي�صتمر ما مّت �حلفاظ على �لهدوء”130

ويف م�صعى لك�رش �حل�صار �ل�صيا�صي عن قطاع غزة وحركة حما�ص �أعلن رئي�ص �لوزر�ء �لرتكي 

“�إ�رش�ئيل” �إىل  Recep Tayyip Erdoğan عزمه زيارة �لقطاع، وهو ما دعا  رجب طيب �أردوغان 
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، �إال �أن ح�صول �النقالب 
131

طلب تدخل �الإد�رة �الأمريكية الإقناع �أردوغان بالعدول عن هذ� �لتوجه

�لع�صكري يف م�رش، وما ر�فقه من تد�عيات �إقليمية �أجلت هذه �لزيارة �إىل �أجل غري م�صمى.

�لتن�صيق  ��صتمر�ر  “�إ�رش�ئيل”  �أكدت  م�رش،  يف  �لديوقر�طي  �مل�صار  على  �النقالب  �أعقاب  ويف 

�الأمني و�لع�صكري مع �جلي�ص �مل�رشي، ممثاًل بوزير �لدفاع “�لفريق” عبد �لفتاح �ل�صي�صي، ال �صيّما 

فيما يتعلق ب�صبه جزيرة �صيناء و�الأنفاق بني م�رش وقطاع غزة. ونقلت �الإذ�عة �لعبية يف 2013/7/7 

�مل�رشي  �جلي�ص  مع  و�لتعاون  �لتن�صيق  �إن  قوله  �مل�صتوى  رفيع  �إ�رش�ئيلي  ع�صكري  م�صدر  عن 

م�صتمر، مرجحاً �أن يعمل �جلي�ص �مل�رشي بحزم يف �صبه جزيرة �صيناء “الإعادة �لهدوء �إىل ن�صابه، 

.
ال �صيّما يف ظّل حتدي �لعنا�رش �جلهادية له”132

 2012 �صنتي  يف  “�إ�رش�ئيل”  �أبقت 

باالأحرى  �أو  �صيا�صاتها  على  و2013 

�لو�صع  مع  �لتعامل  يف  ��صرت�تيجيتها 

ت�صكل  و�لتي  �لد�خلي،  �لفل�صطيني 

�النق�صام  ��صتمر�ر  �صوء  يف  �ل�صابقة  �ل�صنو�ت  خالل  �تبعتها  �لتي  ذ�تها  لال�صرت�تيجية  �متد�د�ً 

عربي  دور  �أي  وغياب   ،2007 �صنة  منذ  �مل�صاحلة  جهود  وتعرث  �لفل�صطيني  و�جلغر�يف  �ل�صيا�صي 

فاعل وموؤثر يف �ل�صاأن �لفل�صطيني، ربطاً بالتطور�ت �لعربية و�الإقليمية. 

نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �نتقد  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  مبلف  يت�صل  فيما 

خالد  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  مع  الجتماعه  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص 

م�صعل يف �لعا�صمة �مل�رشية �لقاهرة يف 2013/1/9. وقال نتنياهو �إنه لن يتخلى عن مزيد من �الأر�ص 

�الإ�رش�ئيلية.   The Jerusalem Post بو�صت  �جلريوز�ليم  �صحيفة  ذكرت  ح�صبما  للفل�صطينيني، 

و�أ�صاف رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي “نرى �الأخطار بو�صوح... �ليوم �أبو مازن [عبا�ص[ موجود يف 

�لقاهرة مع رئي�ص حما�ص، �إنهما يبحثان �تفاق وحدة حمتمل بني فتح و�الإرهابيني �لذين يحاولون 

 .
حمو دولة �إ�رش�ئيل من �لوجود، و�لذين �أطلقو� �صو�ريخ على مدننا”133

كما هدد وزير �ملالية �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز، بقطع �الأمو�ل عن �ل�صلطة �لفل�صطينية، يف حال 

�إقد�مها على خطو�ت �أحادية �جلانب، مثل ت�صكيل حكومة وحدة وطنية مع حما�ص �أو �الن�صمام �إىل 

.
134

�ملحكمة �لدولية جلر�ئم �حلرب

�أر��صي  �حتاللها  “�إ�رش�ئيل”  و��صلت  �هلل،  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  تعاملها  ويف 

�ل�صفة �لغربية، وتو�صعها �ال�صتيطاين وم�صادرتها لالأر��صي يف �ل�صفة، مع تركيزها على مدينة 

لل�صلطة يف ر�م �هلل؛ حيث  “�بتز�زها”  �الأبدية و�ملوحدة”. كما و��صلت  “�لعا�صمة  �لقد�ص بو�صفها 

رابعًا: املوقف االإ�شرائيلي من الو�شع 

الفل�شطينــــــي الداخلــــــــــي
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متار�صه  �لذي  �مل�صتمر  بالتحري�ص  �أ�صماه  ما  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �نتقد 

��صتئناف  عن  �الإعالن  بعد  حتى  “�إ�رش�ئيل”،  �صّد  عبا�ص  حممود  ورئي�صها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  بعثها  ر�صالة  يف  وجاء  �ملبا�رشة.  �لفل�صطينية  �الإ�رش�ئيلية  �ملفاو�صات 

و�ل�صالم  �لتحري�ص  بني  تناغم  ال  �أن   2013/8/10 يف  كريي  جون  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �إىل 

و�أن �ل�صلطة �لفل�صطينية ت�صجع مو�طنيها على معاد�ة “�إ�رش�ئيل”، بدالً من تربيتهم على �لتعاي�ص 

�ل�صلمي؛ ولفتت �لر�صالة �لنظر �إىل �أقو�ل �لرئي�ص عبا�ص حول خلّو �لدولة �لفل�صطينية بعد قيامها ولو 

. ويف �فتتاح جل�صة حكومته �الأ�صبوعية يف 2013/10/6 حّمل نتنياهو �ل�صلطة 
135

من �إ�رش�ئيلي و�حد

�لفل�صطينية م�صوؤولية عمليات �ملقاومة �لفل�صطينية، مدعياً �أن و�صائل �الإعالم �لفل�صطينية تو��صل 

.
136

حملة حتري�ص على “�إ�رش�ئيل”، وهذ� ما يجعل �ل�صلطة �رشيكة يف تلك �لعمليات

�لذي  �لدور  �الإ�رش�ئيلي على  �لو�صطى يف �جلي�ص  �ملنطقة  �أثنت قيادة  �لنقي�ص من ذلك،  وعلى 

قامت به �الأجهزة �الأمنية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية، يف كبح جماح �لتظاهر�ت يف �ل�صفة �لغربية، 

�إذ�عة جي�ص �الحتالل عن قيادة �ملنطقة  وتقليل م�صتويات �ملو�جهات مع قو�ت �الحتالل. ونقلت 

جدية  نية  �إىل  ت�صري  �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  �الأجهزة  تقدير�ت  “�إن  قولها   ،2013/3/17 يف  �لو�صطى، 

.
الأجهزة �ل�صلطة �الأمنية مبنع تطور �ملو�جهات و�ل�صيطرة عليها”137

�صيا�صة  وقامت  للقطاع،  �القت�صادي  ح�صارها  على  “�إ�رش�ئيل”  �أبقت  فقد  غزة  قطاع  يف  �أما 

�حل�صار �الإ�رش�ئيلية على �أ�صا�ص “ال �زدهار وال تنمية، على �أن ال يتطور �لو�صع �إىل �أزمة �إن�صانية”. 

وتر�فق ذلك مع �صّن �ل�رشبة �لع�صكرية عمود �ل�صحاب، و�لتهديد �مل�صتمر ب�صّن عدو�ن على غزة.

�الإ�رش�ئيلي �صمعون  �لرئي�ص  �ل�صلطة يف ر�م �هلل، �رّشح  �إ�رش�ئيلية البتز�ز  وفيما يبدو حماولًة 

برييز Shimon Peres يف 2012/12/31 �إنه لي�ص �صّد �إجر�ء حو�ر مع حركة حما�ص، �لتي ت�صيطر 

على قطاع غزة، لكنه ��صرتط “قبولها �رشوط �لرباعية”. وقال برييز �إنه “ال �رشر من �لكالم معها 

.
[حما�ص[، �رشط �حل�صول على جو�ب”138

عمود  عملية  باأن  �عتقادها  عن  ليفني  ت�صيبي  �ل�صابقة  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وزيرة  و�أعربت 

�ل�صحاب “مل تتمكن من ��صتعادة قوة �لردع �الإ�رش�ئيلية”. وحذرت ليفني من �أن “تخفيف �لطوق 

.
�الأمني �ملفرو�ص على �لقطاع من �صاأنه �أن يوؤدي �إىل ت�صعيد �لتهديد�ت �الأمنية”139

وقد هدد وزر�ء وم�صوؤولون �إ�رش�ئيليون بتنفيذ عملية ع�صكرية على غزة، ت�صكل �رشبة قا�صية 

يوفال  �ال�صتخبار�ت  �صوؤون  وزير  وحذر  بغزة.  و�حلكومة  �ملقاومة  للتنظيمات  �لتحتية  للبنى 

�صتاينتز، من �أبعاد تكر�ر ق�صف �لقذ�ئف �ل�صاروخية باجتاه بلد�ت �جلنوب يف “�إ�رش�ئيل”، وقال 

�إنه �إذ� ��صتمر �أو ت�صاعد �إطالق �لقذ�ئف �ل�صاروخية من قطاع غزة، فال بّد من ح�صم �الأمور هناك 

عاجالً �أم �آجالً. و��صتبعد �صتاينتز �لتو�صل �إىل تفاهمات مع غزة عب قنو�ت دبلوما�صية ومفاو�صات 
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“�إ�رش�ئيل” �صيجلب �رشبة  �أن تكر�ر �إطالق �ل�صو�ريخ على  مع �جلانب �لفل�صطيني، م�صدد�ً على 

 .
140

قوية على غزة

باأن  ليبمان  �ليميني  بيتنا”  “�إ�رش�ئيل  حزب  وزعيم  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  �رشح  كما 

�لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  ��صتمر�ر  حال  يف  غزة  قطاع  باحتالل  �صيقوم  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص 

وحزبه  �أنه  �خلارجية  وزير  و�أ�صاف  �الإ�رش�ئيلية.  �مل�صتعمر�ت  على  �ل�صو�ريخ  �إطالق  بعمليات 

�أن  �إىل  �لنظر  �لقطاع، الفتاً  �أّي عملية ع�صكرية على قطاع غزة، ما مل يكن هدفها �حتالل  لن يوؤّيد� 

�لتي  �لع�صكرية  �لقوة  على  �لق�صاء  تريد  و�إمنا  غزة،  قطاع  على  لل�صيطرة  ت�صعى  ال  “�إ�رش�ئيل” 

 .
141

�أقامتها �ملنظمات �لفل�صطينية فيه

�صهدت عملية �لت�صوية �ل�صلمية م�صارين ظهر� ب�صكل خمتلف 

جرى  �الأوىل  �ل�صنة  ففي  و2013،   2012 �ل�صنتني  خالل 

�لرتكيز على �إجناح �جلهود �لفل�صطينية �لر�مية �إىل �حل�صول 

�ملتحدة، بعد  �لعامة لالأمم  �ملتحدة عب �جلمعية  �الأمم  لدولة فل�صطني يف  “�ملر�قبة”  �لع�صوية   على 

 United Nations �لدويل  �الأمن  جمل�ص  عب  �لكاملة  �لع�صوية  على  للح�صول  �جلهود  ف�صلت  �أن 

�أع�صاء  من  �ملطلوبة  �لت�صعة  �الأ�صو�ت  على  �حل�صول  �صمان  عدم  جر�ء  Security Council؛ 

�الأمريكي  )�لفيتو(  �لنق�ص  �لت�صويت، والأن حّق  �لقر�ر على  �لدويل لعر�ص م�رشوع  �الأمن  جمل�ص 

يقف باملر�صاد، وهذ� �صبب �إ�صاعة �صنة 2011 بالكامل من دون حتقيق �أّي �صيء يف �الأمم �ملتحدة، 

�لفل�صطينيني  مبقدور  �أن  �أو  �لفيتو،  ت�صتخدم  لن  �الأمريكية  �الإد�رة  باأن  �خلاطئة  �حل�صابات  جر�ء 

�حل�صول على �الأ�صو�ت �لت�صعة. وب�صبب �حلر�ص على جتنب �ملجابهة مع �الإد�رة �الأمريكية، من 

خالل عر�ص �لطلب �لفل�صطيني للح�صول على �لع�صوية �لكاملة عب جمل�ص �الأمن، كان من �ملمكن 

�ل�صنة يف معركة غري جمدية، معروفة  �إ�صاعة هذه  �لعامة بدالً من  �إىل �جلمعية  �لبد�ية  �لتوجه منذ 

�لنتائج �صلفاً.

باملفاو�صات  عرف  فيما  �أردنية،  مب�صاركة  �إ�رش�ئيلية   - فل�صطينية  جل�صات  ُعقدت  كما 

“�ال�صتك�صافية” يف �لعا�صمة �الأردنية عّمان يف كانون �لثاين/ يناير 2012، ود�رت يف حلقة مفرغة، 

الأن �لوفد �الإ�رش�ئيلي �أغرقها يف �أ�صئلة تولد �أ�صئلة �أخرى، من دون حتديد خريطة �حلدود �لنهائية، 

�إ�رش�ئيل”، و�رشورة  بـ“يهودية  و�إعطائه �الأولوية لالأمن و�إثارة ق�صايا تعجيزية، مثل �العرت�ف 

�أن تت�صمن �أّي �تفاقية �إنهاء �ل�رش�ع و�لكف عن �ملطالب، وت�صفية ق�صية �لالجئني، ويف �لقلب منها 

حق �لعودة.

خام�شًا: م�شار الت�شوية 

ال�شلميــــــــــة
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�لقيادة  �ملفاو�صات، و��صتجابت  ��صتئناف  �الأمريكية على  2013 فرتكزت �جلهود  �أما يف �صنة 

نتنياهو،  بنيامني  برئا�صة  �الإ�رش�ئيلية  و�حلكومة  عبا�ص  حممود  بالرئي�ص  ممثلة  �لفل�صطينية 

وبالفعل ��صتوؤنفت �ملفاو�صات يف و��صنطن يف نهاية متوز/ يوليو 2013، على �أن ت�صتمر من �صتة 

�إىل ت�صعة �أ�صهر.

التوجه اإىل الأمم املتحدة: تكتيك وو�شيلة �شغط:

�إن هذ� �مل�صار �لذي �صار فيه �أبو مازن بخ�صو�ص ��صتئناف �ملفاو�صات يوؤ�رش �إىل ما كان يعلنه 

با�صتمر�ر؛ باأن �لتوجه �إىل �الأمم �ملتحدة للح�صول على �لع�صوية �لكاملة، ومن ثم �لع�صوية �ملر�قبة، 

ال يثل م�صار�ً جديد�ً �أو بديالً عن م�صار �ملفاو�صات �لثنائية برعاية �أمريكية؛ و�إمنا هو جمرد تكتيك 

�أجل ��صتئناف �ملفاو�صات وحت�صني �رشوطها، كما  ��صتخدم، ورمبا ي�صتخدم الحقاً، لل�صغط من 

�أن من �صاأنه �أن ي�صاعد �لرئي�ص على �إقناع زمالئه يف �للجنة �ملركزية حلركة فتح، وحلفائه يف منظمة 

�لعودة لتجريب  ل�صيا�صة  �لتحرير، و�لتخفيف من معار�صة حما�ص و�جلهاد �ال�صالمي وغريهما 

.
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�ملُجرَّب

بغ�ص �لنظر عن �ملوقف من �ملفاو�صات، فقد كان من �ملمكن، من �لناحية �لفنية �ملتعلقة باإد�رة 

�لتفاو�ص )وما يز�ل هذ� متاحاً، و�إن ب�صكل �أقل من �ل�صابق( �أن تعلن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، 

 41 و�متناع  دول   9 و�عرت��ص  دولة   138 من  فل�صطني  بدولة  عاملي  �عرت�ف  على  ح�صولها  بعد 

دولة، من �صمنها �أملانيا، �ملعروفة بتاأييدها لـ“�إ�رش�ئيل”؛ باأن �العرت�ف �لدويل بالدولة �ملر�قبة عزز 

ويف  �ملتحدة  �الأمم  عن  �ل�صادرة  �لقر�ر�ت  ع�رش�ت  خالل  من  �صابقاً،  موجود�ً  كان  �لذي  �العرت�ف 

.International Court of Justice )ICJ( لفتوى �ل�صادرة عن حمكمة �لعدل �لدولية�

�أن  �ملفرت�ص  من  كان  �ملتحدة  �الأمم  يف  للفل�صطينيني  و�لقانوين  �ل�صيا�صي  �لو�صع  تعزيز  �إن   

يحررهم من �اللتز�مات �ل�صيا�صية و�القت�صادية و�الأمنية �ملرتتبة عليهم من �تفاق �أو�صلو، ويكنهم 

من مطالبة �ملجتمع �لدويل بتحمل م�صوؤولياته �ملرتتبة على �العرت�ف بدولة فل�صطني. وبحيث ُتطالب 

�ملنظمُة كل دول �لعامل، مبا فيها �لدول �لتي �عرت�صت �أو �متنعت عن �لت�صويت، وخ�صو�صاً دولة 

�الحتالل؛ بالتعامل مع �لدولة �لفل�صطينية �لوليدة على هذ� �الأ�صا�ص، و�ل�رشوع يف مفاو�صات تهدف 

دويل  موؤمتر  �إطار  يف   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  من  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  حتقيق  �إىل  �أ�صا�صاً 

�لتو�صل  �أجل  �لدويل وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، من  �لقانون  �أ�صا�ص  حتت رعاية �الأمم �ملتحدة، وعلى 

مبا  �لدولية،  �ل�رشعية  قر�ر�ت  يف  عليها  �ملن�صو�ص  �لفل�صطينية  �حلقوق  يحقق  �صالم”  “�تفاق  �إىل 

�أ�صا�صه، و�لذي ت�صمن قيام دولة عربية  “�إ�رش�ئيل” على  �لذي قامت   ،181 �لتق�صيم  يف ذلك قر�ر 

على م�صاحة ت�صل �إىل �صعف �مل�صاحة �لتي من �ملفرت�ص �أن تقوم عليها �لدولة �لفل�صطينية �لعتيدة. 

�الن�صحاب  حول  �ملر�قبة  بالدولة  باالعرت�ف  �لدويل  �لقر�ر  بعد  �لتفاو�ص  يتمحور  �أن  يجب  كان 

�الإ�رش�ئيلي؛ لتمكني �لدولة �ملعرتف بها من ممار�صة �ل�صيادة.
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بدالً من �ال�صتفادة من �ملز�يا �ل�صيا�صية و�لقانونية �لتي يتيحها �حل�صول على �لدولة �ملر�قبة، 

لالإد�رة  فل�صطيني  تعهد  عن  �أنباء  و�صط  يكن،  مل  وكاأنه  �لقر�ر  بعد  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  ت�رّشف 

�الأمريكية ولبع�ص �لدول �الأوروبية باأن �لدولة �ملر�قبة لن تغري �ملوقف �لفل�صطيني من �ال�صتعد�د 

�أن كانت �صتمتنع  . وهذ� يف�رش تاأييد بع�ص �لدول �الأوروبية للقر�ر بعد 
143

ال�صتئناف �ملفاو�صات

يف�رش  كما  �المتناع،  �إىل  �ملعار�صة  من  موقفها  غريت  �لتي  �أملانيا  موقف  ويف�رش  �لت�صويت،  عن 

�لفل�صطينية لعدم �ال�صتجابة للن�صائح  �لقيادة  �ملتحدة لكل تهديد�تها مبعاقبة  �لواليات  عدم تنفيذ 

�أوباما،  بار�ك  نف�صه  �الأمريكي  �لرئي�ص  ل�صان  على  �الأخرية  �للحظة  حتى  قدمت  �لتي  �الأمريكية 

ع�صية �لت�صويت على م�رشوع �لقر�ر. لقد ُنفذت �لعقوبات �الأمريكية �لتي �صملت وقف �مل�صاعد�ت، 

وو�صلت �إىل �لتهديد باإغالق مكتب �ملنظمة يف و��صنطن الأ�صهر قليلة فقط لتُوفِّر ��صتعد�د�ً فل�صطينياً 

متز�يد�ً ال�صتئناف �ملفاو�صات، من دون �اللتز�م بال�رشوط �لفل�صطينية.

الدعم الأمريكي والأوروبي مرهون با�شتمرار املفاو�شات:

�عرت�فها  و�صحب  �ل�صلطة  مبقاطعة  تهديد�تها  تنفذ  مل  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  �صبق  ما  يوؤكد  ما 

بوقف  قر�رها  و�أوقفت  عادت  بل  و��صنطن،  يف  مكتبها  �إغالق  ذلك  يف  مبا  باملنظمة،  �مل�رشوط 

و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �الأمم  منظمة  �إىل  فل�صطني  �ن�صمام  �إثر  على  �تخذ  �لذي  لل�صلطة،  �مل�صاعد�ت 

 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization )و�لثقافة )�ليون�صكو

)UNESCO(، وعلى �أثر �مل�صي باحل�صول على �لع�صوية �ملر�قبة.

عن  �المتناع  �الأوروبي  �الحتاد  قرر  حني  �ملفاو�صات،  ��صتئناف  ع�صية  ح�صل  نف�صه  �الأمر 

، حيث ُربط بني هذ� �لقر�ر وبني تعهد 
144

�لتعامل مع �أّي موؤ�ص�صة �إ�رش�ئيلية تتعامل مع �ال�صتيطان

�خلارجية  وزير  بها  يقوم  �لتي  للجهود  ��صتجابة  �ملفاو�صات  ��صتئناف  على  باملو�فقة  فل�صطيني 

جون كريي. فاأوروبا، وبدرجة �أقل �لواليات �ملتحدة، تدركان باأنه ال �إمكانية للتو�صل �إىل حّل قابل 

�الختالل  تاأثري  من  تقلل  “�إ�رش�ئيل”،  على  �ل�صغوط  �أ�صكال  من  �صكل  توفر  دون  من  لال�صتمر�ر 

�لفادح يف ميز�ن �لقوى، و�صعور “�إ�رش�ئيل” �أنها يف و�صع مريح، بعد تر�جع �لتهديد�ت و�ملخاطر 

على  باحلرب  بد�أت  �لتي  و�ملتغري�ت،  �لثور�ت  بعد  �لعربي  �لعامل  يف  يحدث  ما  جر�ء  تهددها  �لتي 

�لعر�قي  �جلي�صني  �إخر�ج  �ملبا�رشة  نتائجها  من  كان  �لتي  �الآن،  حتى  تنته  ومل  و�حتالله،  �لعر�ق 

و�ل�صوري من معادلة �لقوة لفرتة ال تقل عن ع�رشة �أعو�م، و�ن�صغال �جلي�ص �مل�رشي مبا يجري يف 

م�رش من �أحد�ث وتطور�ت د�خلية.

يرجع �لقر�ر �الأوروبي �ملهم يف �أحد �أ�صبابه �لعميقة �إىل �ال�صتجابة للر�أي �لعام �الأوروبي �لذي 

�صاق َذرعاً باالحتالل �الإ�رش�ئيلي و�صيا�صاته و�إجر�ء�ته �ال�صتيطانية و�لعن�رشية، بدليل �أن %60 

من �الأوروبيني، كما جاء يف �ال�صتطالعات، يرون “�إ�رش�ئيل” خطر�ً على �ل�صالم و�الأمن �لعاملي.
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2013 وفق �ل�رشوط �الإ�رش�ئيلية،  �أو�خر متوز/ يوليو  �لفل�صطينية يف  �إن ��صتئناف �ملفاو�صات 

�لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  عليها  �أكدت  �لتي  �ملتطلبات،  �أو  �ل�رشوط  من  �أّي  تلبية  دون  ومن 

طو�ل �صنو�ت، و�لتي طاملا طالب بها —مر�ر�ً وتكر�ر�ً— �أبو مازن و�صائب عريقات وغريهما من 

�لقياد�ت؛ يدل مرة �أخرى على �أن خيار �ملفاو�صات �لثنائية، بالرغم مما �نتهى �إليه )وما هو متوقع 

�النتهاء به الحقاً( هو �خليار �لوحيد �لذي توؤمن به �لقيادة �لفل�صطينية، و�أن حديثها �أو ��صتخد�مها 

�ال�صتيطان،  ومقاطعة  �ل�صعبية،  و�ملقاومة  �ملتحدة،  �الأمم  �إىل  �لتوجه  مثل  �أخرى،  خيار�ت  �أحياناً 

و�مل�صاحلة )�لتي هي �رشورة وطنية ال غنى عنها، و�أكب من جمرد خيار من �خليار�ت(، و�لتهديد 

بحل �ل�صلطة، �أو بت�صليم مفاتيحها �أو بانهيارها؛ ما هي �إال �أور�ق �صغط ت�صتهدف �صمان ��صتمر�ر 

�ملفاو�صات و�ل�صعي لتح�صني �رشوطها، و�لتو�صل �إىل حّل نهائي يحقق �حلد �الأدنى �أو �ملمكن من 

.
145

�حلقوق و�مل�صالح �لفل�صطينية

وقد �أو�صح �لرئي�ص حممود عبا�ص يف �للقاء�ت �خلا�صة �أن �نتهاء حّل �لدولتني ي�صتدعي �نتهاء 

�ل�صلطة �لتي ت�صكلت بعد �تفاق �أو�صلو ك�صلطة حكم ذ�تي موؤقت ملدة خم�صة �أعو�م؛ تتحول خاللها 

لكن  �ال�صتقالل،  �إىل  �الحتالل  من  �لفل�صطينيني  نقل  على  وتعمل  دولة،  موؤ�ص�صات  �إىل  موؤ�ص�صاتها 

�نتهى بها �ملطاف �إىل تقدمي �خلدمات بدالً من �صلطات �الحتالل. ونقل نبيل �صعث عن عبا�ص قوله 

يف لقاء�ته مع �لرئي�ص �الأمريكي وغريه من �لزعماء �لعرب و�الأجانب �إن هذه �ل�صلطة ال يكنها �أن 

ملعلومات  ووفقاً  �ل�صلطة.  حّل  لدر��صة  جلنة  بت�صكيل  و�أمر  �الأبد،  �إىل  �ل�صكل  بهذ�  عملها  ُتو��صل 

ح�صني  “�إ�رش�ئيل”  مع  بالعالقات  و�ملخت�ص  �ملدنية  �ل�صوؤون  وزيَر  عبا�ص  �أر�صل  فقد   ،
146

خا�صة

�ل�صلطة  باأنه �صي�صلم مفاتيح  �الإ�رش�ئيليني يخبهم فيها  �إىل  2011 بر�صالة  �أو�خر �صنة  �ل�صيخ، يف 

لـ“�إ�رش�ئيل” يف نهاية �ل�صنة �إذ� مل يحدث تقدم على �صعيد �جلهود �ملبذولة ال�صتئناف �ملفاو�صات.

�لتهديد بحل �ل�صلطة كرره عبا�ص يف مقابلة مع �صحيفة هاآرت�ص يف كانون �الأول/ دي�صمب 2012، 

حني قال �إنه ينوي بعد �النتخابات �الإ�رش�ئيلية حّل �ل�صلطة وت�صليم مفاتيحها �إىل “�إ�رش�ئيل” �إذ� مل 

يح�صل تقدم بعد �النتخابات، وتكرر �ملوقف نف�صه يف نهاية �صنة 2013؛ �الأمر �لذي يف�رش ملاذ� مل 

ياأخذ �أحد هذه �لتهديد�ت على حممل �جلد.

�إن �لقناعة بعدم وجود بد�ئل، تقود د�ئماً �إىل �لعودة �إىل �ملفاو�صات، وب�صكل �أ�صو�أ من �ل�صابق. 

كما �أن ح�رش �ملعار�صة للمفاو�صات يف معار�صتها بت�صجيل موقف للتاريخ، و�الكتفاء باآمال بعيدة 

�ملفاو�صات،  �أن�صار  �إىل م�صاعدة  للتحقيق، يوؤدي  �ملدى، من دون تقدمي بديل نظري وعملي قابل 

باالأهد�ف  �لتم�صك  بني  ما  يجمع  متما�صك  بديل  تقدمي  عن  عاجزين  معار�صيهم  ظهور  خالل  من 

�أ�صكال �لن�صال �ملختلفة، و�لقدرة على �لفعل و�لتاأثري؛ وتوظيف جميع  و�حلقوق، و�جلمع ما بني 

�أ�صكال �لعمل �ل�صيا�صي و�ملناورة حتى حتقيق �الأهد�ف �ملمكن حتقيقها يف كل مرحلة. 



111

امل�شهد االإ�شرائيلي الفل�شطيني

مفاو�شات بال �رسوط:

لقد ��صتوؤنفت �ملفاو�صات من دون �التفاق على �إز�لة �ال�صتيطان، �أو حتى جتميده �أو تقلي�صه، 

�أو حتى ح�رشه فيما ي�صمى بـ“�لكتل �ال�صتيطانية” �لكبرية؛ ما �صمح لرئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

باالدعاء فيما بعد باأن �ال�صتمر�ر بتو�صيع �ال�صتيطان مّت مبو�فقة فل�صطينية، وهذ� �إن مل يكن دقيقاً 

فاإنه لي�ص بعيد�ً متاماً عن �ل�صحة.

و��صتوؤنفت �ملفاو�صات كذلك من دون �التفاق على مرجعية تن�ص على �إقامة دولة على حدود 

مرجعية  على  ن�ّص  �أّي  وال  �الأر��صي”،  “تبادل  مبد�أ  ذلك  �إىل  �إ�صافة  ت�صمنت  لو  حتى   ،1967

�جلانب  لوجودها  رّوج  �أمريكية  �صمانات  دون  ومن  �ملتحدة،  �الأمم  وقر�ر�ت  �لدويل  �لقانون 

�لفل�صطيني، ونفت �الإد�رة �الأمريكية وجودها بطرق الئقة؛ لكي ال حترج �لرئي�ص �أبو مازن، مبا 

نهائياً،  �صقفاً  لي�صت  �لت�صعة  �الأ�صهر  فرتة  باأن  �ملفاو�صات  بد�ية  منذ  �الأمريكي  �الإعالن  ذلك  يف 

.
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و�إمنا موعد م�صتهدف، وهناك فرق كبري بني هذ� وذ�ك

�لنقطة  من  �جلديدة  �ملفاو�صات  تبد�أ  باأن  �لفل�صطيني  �لطلب  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رف�صت  كما 

�لتي �نتهت �إليها �ملفاو�صات �ل�صابقة، وكان لها ما �أر�دت بالرغم من �أن ما تو�صلت �إليه �ملفاو�صات 

�ملو�فقات  خالل  من  ذلك  يظهر  كما  �لفل�صطينية،  �حلقوق  من  وينتق�ص  جد�ً،  �صيء  �ل�صابقة 

�لفل�صطينية على مبد�أ “تبادل �الأر��صي”، وتق�صيم �رشقي �لقد�ص و�ل�صفة ما بني “�إ�رش�ئيل” و�لدولة 

�لفل�صطينية، و�صّم �لكتل �ال�صتيطانية، و�لرتتيبات �الأمنية، و�أن تكون �لدولة �لفل�صطينية منزوعة 

�ل�صالح، و�ملو�فقة �لفل�صطينية و�لعربية على “حّل عادل متفق عليه” لق�صية �لالجئني، كما ورد يف 

مبادرة �ل�صالم �لعربية؛ �الأمر �لذي يهبط بق�صية �لالجئني، وبالقلب منها حّق �لعودة، من م�صتوى 

يف  �الإ�رش�ئيلية  �ملو�فقة  �إدخال  �أي  عليه،  متفق  حّل  �إىل  عليه  �مل�صاومة  يكن  ال  ووطني  فردي  حّق 

.
�الأمر، وما يعنيه ذلك من و�صع �لفيتو بيد “�إ�رش�ئيل”148

 ،Udi Segal وقد �أكد عبا�ص يف مقابلة مع �لقناة �لعبية �لثانية، �أجر�ها معه �ل�صحفي �أودي �صيغال

�أن فل�صطني بالن�صبة له دولة يف حدود 1967، �إىل جانب دولة “�إ�رش�ئيل”. وبالرغم من �أنه الجئ من 

�صفد �إال �أنه يعتقد �أنه لن يعود �إليها، وعّقب بعد ذلك على ردود �الأفعال �لفل�صطينية �لغا�صبة على 

هذه �لت�رشيحات، باأنه كان يتحدث ب�صكل �صخ�صي، و�أنه غري معني بالعودة �إىل �صفد، و�صيزورها 

. وقال عبا�ص يف لقاء مع وفد من حزب مريت�ص �الإ�رش�ئيلي “�أنا �أ�صتطيع �أن �أ�صمن 
149

ك�صائح فقط

لكم ع�صية نهاية ناجحة للمفاو�صات �اللتز�م باإنهاء كل �لدعاوى، ولن نطالب بالعودة �إىل يافا وعكا 

. وكرر �ملوقف نف�صه بعبار�ت �أخرى عندما قال ملئات �ل�صباب �الإ�رش�ئيلي �لذين ز�روه يف 
و�صفد”150

2014/2/16 يف مقر �لرئا�صة يف ر�م �هلل “لن ن�صعى �أو نعمل على �أن نغرق �إ�رش�ئيل باملاليني [ماليني 

.
�لالجئني �لفل�صطينيني[”151
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ومل يقت�رش �الأمر على كل ما �صبق “على بوؤ�صه �ل�صديد” بل رف�صت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �أن تركز 

�ملفاو�صات يف �لبد�ية على �حلدود و�الأمن، و�أ�رشت على �الأمن �أوالً، ولذلك طرح �جلرن�ل جون �ألن 

John Allen خطة �أمنية حتفظت عليها “�إ�رش�ئيل” بالرغم من �أنها تت�صمن جوهر �ملوقف �الإ�رش�ئيلي، 

وتر�جع فيها عما طرحه �صلفه �جلرن�ل جيم�ص جونز James Jones، �لذي ت�صمنت خطته بند�ً يتحدث 

 North Atlantic Treaty Organization )NATO( )عن �ال�صتعانة بقو�ت حلف �صمال �الأطل�صي )�لناتو

.
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لتكون طرفاً ثالثاً يتوىل �ملر�بطة على �حلدود و�الأغو�ر و�ملعابر

و�عرت�صت “�إ�رش�ئيل” على �لطلب �لفل�صطيني مب�صاركة �الأمريكيني يف معظم جل�صات �ملفاو�صات 

�لدور  وح�رش  �لفل�صطيني،  باملفاو�ص  �الإ�رش�ئيلي  للمفاو�ص  �لكامل  �لتحكم  ل�صمان  �لثنائية، 

�الأمريكي يف خانة �مل�صاعد، حتى ت�صتفرد “�إ�رش�ئيل” باملفاو�ص �لفل�صطيني متاماً، ولكي ال ت�صغط 

�الإد�رة �الأمريكية، �حلليف �مل�صمون، على �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف بع�ص �لنقاط �لتي ال مت�ص جوهر 

.
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�ملطالب �الإ�رش�ئيلية، ولكن من دونها ال يكن ��صتمر�ر �ملفاو�صات �أو و�صولها �إىل �تفاق

�شمات املفاو�شات احلالية:

وما ميز �ملفاو�صات جتاهل قطاع غزة متاماً، وتقزمي �لدور �مل�رشي فيها، فبعد �أن كانت حكومة 

�إيهود �أوملرت ت�رّش على عدم جدوى �لتو�صل �إىل �تفاق ما د�م �أبو مازن ال يثل كل �لفل�صطينيني، وما 

د�م قطاع غزة حتت �صيطرة حما�ص؛ ما يجعل �أّي �تفاق “�تفاق رّف”، �أي غري قابل للتطبيق، بينما 

�لفل�صطيني،  �ملفاو�ص  على  لل�صغط  �لقائم  و�النق�صام  �لف�صل  توظيف  على  �حلالية  �جلهود  تركز 

لدفعه من �أجل قبول حّل �أ�صو�أ من �حلل �لذي يكن �لتو�صل �إليه يف ظّل وحدة فل�صطينية. 

�لعربية  �ملتابعة  جلنة  خالل  من  �لعربية  �الأطر�ف  �إ�رش�ك  على  جهوده  خالل  من  كريي  �عتمد 

و�الأردن و�ل�صعودية، �إدر�كاً منه �أن �لو�صع �لعربي �أ�صبح خمتلفاً و�أكرث قابلية للتعاطي مع �حللول 

�الأمريكية �الإ�رش�ئيلية بعد �نهيار ما ي�صمى “حمور �ملمانعة”، ويف ظّل ما يجري يف �صورية وتد�عياته، 

و�صقوط نظام �لقذ�يف، وبروز دور دول �خلليج يف �لقر�ر �لعربي، وخ�صو�صاً �ل�صعودية، وتد�عيات 

تطور�ت �مللف �لنووي �الإير�ين، وما يجري يف م�رش من �رش�ع د�خلي. يف هذ� �ل�صياق يكن و�صع 

“تبادل  مبد�أ  على  �لعربية  �ملتابعة  جلنة  ومو�فقة  �ملقد�صات،  حول  �لفل�صطينية  �الأردنية  �التفاقية 

، وتوفري غطاء عربي ال�صتئناف �ملفاو�صات، ومن ثم ��صتمر�رها بالرغم من �أنها من 
�الأر��صي”154

دون مرجعية، مما �أتاح للجانب �الإ�رش�ئيلي �ال�صتمر�ر يف بر�جمه �ال�صتيطانية و�لتهويدية.

حيث  �رشعي،  فل�صطيني  غطاء  توفري  دون  من  تتو��صل  �أنها  يف  �جلارية  �ملفاو�صات  متيزت 

 .
155

�ملفاو�صات ��صتئناف  عار�صو�  قد  �أع�صائها  �أغلبية  �أن  �لتنفيذية  �للجنة  �أع�صاء  من  عدد  يوؤكد 

كما يطالبون بوقفها و�عتماد خيار�ت جديدة، ت�صتند �إىل �إعطاء �الأولوية الإنهاء �النق�صام و��صتعادة 

�لوحدة على �أ�ص�ص وطنية وديوقر�طية و�رش�كة �صيا�صية، و�إىل ��صتكمال �لتوجه �إىل �الأمم �ملتحدة، 
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وت�صعيد �ملقاطعة و�ملقاومة �ل�صعبية، وتفعيل �ملنظمة و�إ�صالحها، و�صّم خمتلف مكونات �حلركة 

يف  �لنظر  و�إعادة  �ملنظمة،  �أدو�ت  من  كاأد�ة  �لطبيعي  مكانها  يف  �ل�صلطة  وو�صع  �إليها،  �لفل�صطينية 

�صكلها ووظائفها و�لتز�ماتها، خ�صو�صاً بعد �العرت�ف �لدويل بفل�صطني كدولة “مر�قبة”.

“خطة كريي” لدعم  �لتلويح باجلزرة �القت�صادية عب طرح  �ملفاو�صات �حلالية،  ومن �صمات 

�القت�صاد �لفل�صطيني باأربعة مليار�ت دوالر، وجتميد هذه �خلطوة كو�صيلة لل�صغط على �جلانب 

�لفل�صطيني، لكي يبدي مرونة �أكب حتى يح�صل عليها. مع �أنها قدمت يف �لبد�ية كمجرد “عربون” 

�إذ� وقع على  لال�صتمر�ر يف �ملفاو�صات، و�أ�صبحت �الآن �لثمن �لذي �صيقب�صه �جلانب �لفل�صطيني 

“�تفاق �الإطار” �أو مهما كان ��صمه.

دفعات  ثالث  �رش�ح  �إطالق  هو  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص  حققه  �لذي  )�الإجناز(  �لوحيد  �ل�رشط 

�لر�بعة  �لدفعة  �رش�ح  �إطالق  جدولة  ومّت  �أو�صلو،  �تفاق  قبل  ما  �أ�رشى  من  �الأربعة  �لدفعات  من 

�ل�صطور،  هذه  كتابة  حتى  يطلق  مل  �لدفعة  هذه  �رش�ح  �أن  غري  مهم،  �إجناز  وهو   .2014/3/29 يف 

�لفل�صطيني.  �لطرف  على  �ل�صيا�صي  �ل�صغط  �أدو�ت  من  كاأد�ة  ��صتخد�مه  حاولت  “�إ�رش�ئيل”  الأن 

و�إمنا  �ملتحدة،  �الأمم  �إىل  �لتوجه  جتميد  على  يقت�رش  ال  كبري  ثمن  مقابل  “�الإجناز”  هذ�  مّت  لقد 

�لتو�صعية  خمططاتها  تطبيق  با�صتكمال  “�إ�رش�ئيل”  ��صتمر�ر  ظّل  يف  �ملفاو�صات  ��صتئناف  ي�صمل 

و�إمنا  كحق،  لي�ص  �الأ�رشى  عن  �الإفر�ج  مع  �لتعامل  خطاأ  يوؤكد  ما  و�لعن�رشية،  و�ال�صتيطانية 

مر�حل،  �أربع  �إىل  عنهم  �الإفر�ج  جتزئة  على  �ملو�فقة  خطاأ  �إىل  �أي�صاً  و�صل  بل  تفاو�صية.  كم�صاألة 

�الإفر�ج  �أ�صبح  حيث  �لفل�صطينية،  �ملناطق  وبقية   1948 و�أر��صي  �لقد�ص  �أ�رشى  بني  ما  و�لتمييز 

عنهم و�صيلة �بتز�ز ل�صمان ��صتمر�ر �ملفاو�صات و�إبد�ء مرونة فيها.

حتّول يف العالقات الأمريكية - الإ�رسائيلية:

على  �حلادثة  �لتطور�ت  روؤية  دون  من  �جلديدة  �ملفاو�صات  على  دقيق  ب�صكل  �حلكم  يكن  ال 

�ل�صيا�صة �الأمريكية.

فمنذ زيارة �لرئي�ص بار�ك �أوباما �إىل �ملنطقة يف �آذ�ر/ مار�ص 2013 كان و��صحاً �أنه �صيبد�أ واليته 

�لرئا�صية �لثانية بطريقة خمتلفة عن واليته �الأوىل، فيما يخ�ص �لعالقات �الأمريكية �الإ�رش�ئيلية. 

لقد بد�أ �أوباما فرتة رئا�صته �الأوىل باإعطاء �هتمام غري م�صبوق بالق�صية، وظهر ذلك من خالل 

مطالبته بتجميد حقيقي لال�صتيطان، وتعهد بال�صعي �إىل �لتو�صل �إىل حّل لها، و�صط مقاربة �أمريكية 

“�إ�رش�ئيل” جاء  �أن قيام  �إىل  �أ�صار فيه  خمتلفة للو�صع يف �ملنطقة جتلت يف خطابه يف �لقاهرة، �لذي 

كاأحد ردود �الأفعال على �ملحرقة �لتي تعر�ص لها �ليهود. وقد عّر�صه ذلك �إىل �نتقاد�ت �صديدة من 

“�إ�رش�ئيل” و�أن�صارها يف �لواليات �ملتحدة، �لتي د�فعت عن �الدعاء �ل�صهيوين �لذي يقوم على �أن 
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“�إ�رش�ئيل” ممتد على هذه �الأر�ص منذ �آالف  “�إ�رش�ئيل” جاء تطبيقاً للوعد �الإلهي، و�أن قيام  قيام 

�أمن  عن  بالدفاع  فيها  �صّك  ال  وب�صورة  �الأبد  �إىل  ملتزمة  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  و�أن  �ل�صنني، 

.
“�إ�رش�ئيل”156

هذه �ملو�قف �أدت �إىل توتر يف �لعالقات �الأمريكية �الإ�رش�ئيلية، وحتديد�ً ما بني �أوباما ونتنياهو، 

حيث ��صتعانت “�إ�رش�ئيل” باأ�صدقائها، وخ�صو�صاً بالكوجنر�ص Congress، لل�صغط على �الإد�رة 

بوقف  �ملطالبة  عن  وكّف  �الأمر،  نهاية  يف  �لر�صوخ  �إىل  باأوباما  حد�  ما  موقفها،  لتغيري  �الأمريكية 

�ال�صتيطان وتبنّى �لرو�ية �ل�صهيونية بالن�صبة لقيام “�إ�رش�ئيل”. 

تاأ�صي�صاً على ما �صبق، متيزت �لفرتة �لرئا�صية �لثانية وجممل �جلهود �الأمريكية �لر�مية للتو�صل 

�إىل حّل يت�صف بال�صمات �الآتية:

جدي  ب�صكل  عليها  �ل�صغط  �أو  “�إ�رش�ئيل”  مع  �الختالف  عن  �الأمريكية  �الإد�رة  �بتعاد  اأولً: 

�لعام  �لر�أي  من  بال�صغط  لـ“�إ�رش�ئيل”  زيارته  �أثناء  يف  طالب  �أوباما  �أن  لدرجة  وكاف،  وحقيقي 

�الإ�رش�ئيلي على �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، وجتنب طرح مو�قف ال تو�فق عليها، وطرح فقط ما يكن 

�أن تو�فق عليه “�إ�رش�ئيل”، الأنها حتقق جوهر مطالبها، و�إن مل يدرك �أحياناً عتاة �ملتطرفني �الأكرث 

�جلانب  خلد�ع  �الأمريكي  �الإطار  �تفاق  معار�صة  م�رشحية  يثل  نتنياهو  �أن  ويبدو  ذلك.  تطرفاً 

�لفل�صطيني، ودفعه لقبوله، بالرغم من �أنه ينتق�ص من �حلقوق �لفل�صطينية ب�صورة غري م�صبوقة.

جولة، �لتقى فيها   11 ما �صبق يف�رش �صبب جوالت جون كريي �ملكوكية �إىل �ملنطقة �لتي بلغت 

بالرئي�ص �لفل�صطيني ورئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ع�رش�ت �ملر�ت يف عو��صم �ملنطقة وغريها، من 

دون �أن يطرح ما كان قد وعد به منذ �لبد�ية. فكريي تخلى عن هدفه بالتو�صل �إىل معاهدة �صالم، 

مبرجعية  �لهبوط  �إىل  عملياً  يوؤدي  للمفاو�صات،  �إطار  �أو  �إطار  �تفاق  جمرد  عن  يبحث  و�أ�صبح 

�ملفاو�صات، بحيث ت�صبح من �لقانون �لدويل وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، �إىل ما يت�صمنه “�تفاق �الإطار” 

من ق�صايا ومو�قف �أقل بكثري مما تن�ص عليه �ل�رشعية �لدولية.

�لطرفني يف تقدمي  �أنها �صت�صمن حّق  للمفاو�صات  �عتماد مرجعية جديدة  يقلل من خطورة  ال 

�لتحفظات  �أما  �ملفاو�صات،  لتمديد  غطاء  �صوى  لي�ص  �الإطار”  “�تفاق  يجعل  هذ�  الأن  حتفظات، 

الأنها  عليها،  ويحافظ  �صتطبق  �الإ�رش�ئيلية  �لتحفظات  بينما  نف�صها،  تفر�ص  فلن  �لفل�صطينية 

حولتها  �إذ  �لدولية،  �لطريق  خريطة  �إقر�ر  بعد  ح�صل  مثلما  متاماً،  �الإ�رش�ئيلية  بالقوة  م�صمونة 

�لتحفظات �الإ�رش�ئيلية �لـ 14 �إىل خريطة طريق �إ�رش�ئيلية، حيث طبقت �اللتز�مات �لفل�صطينية فقط، 

�أما �لتحفظات �لفل�صطينية فلم يعد يذكرها �أحد.



115

امل�شهد االإ�شرائيلي الفل�شطيني

�أخطر ما حدث هو �أن �ملو�قف �الأمريكية �ملطروحة يف هذه �ملفاو�صات تخلت فيها �إد�رة �أوباما 

�الحتالل  وقوع  منذ  �ل�صابقة  �الأمريكية  �الإد�ر�ت  �تخذتها  �لتي  �لتقليدية،  �ملو�قف  عن  نهائياً 

�الإ�رش�ئيلي �صنة 1967 وحتى �الآن، وباتت تتبنى �ملو�قف �الإ�رش�ئيلية. �إن هذ� �لتطور �ل�صلبي يجعل 

هذه �ملو�قف �الأمريكية �ملرجعيَة �جلدية الأي مفاو�صات الحقة.

�الحتالل  لتعميق  حملة  باأو�صع  �ملفاو�صات  ��صتئناف  منذ  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  قامت  ثانياً: 

�الإ�رش�ئيلية  �الإح�صاء  د�ئرة  وفق   %123 بن�صبة   2013 �صنة  يف  ز�د  حيث  �ال�صتيطان،  ولتو�صيع 

مقارنة مع �صنة 2012. و�أ�صدرت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية عطاء�ت ببناء �أكرث من ع�رشة �آالف وحدة 

على  �العتد�ء�ت  وترية  وت�صاعد  و“�أ�رشلتها”،  �لقد�ص  تهويد  خمططات  يف  وم�صت  ��صتيطانية، 

�الأق�صى، مع دعو�ت بتق�صيمه وهدمه، وتقطيع �أو�صال �ل�صفة، وح�صار قطاع غزة.

من  �ال�صتفادة  على  كريي،  جون  �خلارجية  وزير  وحتديد�ً  �الأمريكية،  �الإد�رة  ت�صميم  ثالثاً: 

وعدم  و�لثور�ت  �ملتغري�ت  حالة  ظّل  يف  �لفل�صطينية،  �لق�صية  لت�صفية  �ملو�تية  �لتاريخية  �للحظة 

�لتو�زن �لعربي. ويعزز ذلك �أن �لرتتيبات �لعربية و�الإقليمية �صعبة من دون ت�صوية �أو �إغالق �مللف 

فكريي  �الإير�ين.  �لنووي  و�مللف  �ل�صوري  �لكيميائي  على  �التفاق  بعد  وخ�صو�صاً  �لفل�صطيني، 

�أمريكا توظيف ��صتعد�د قيادة  �أ�صالفه عن حتقيقه. كما تريد  �أنه قادر على حتقيق ما عجز  يعتقد 

منظمة �لتحرير �حلالية للتنازل، وخ�صية قطاعات �إ�رش�ئيلية متز�يدة من �خلطر �لديوغر�يف وقيام 

خيار�ت  وبروز  ومقاطعتها،  “�إ�رش�ئيل”  عزلة  يف  ت�صوية  �إىل  �لتو�صل  عدم  وخماطر  و�حدة،  دولة 

وبد�ئل �أخرى يكن �أن تقو�ص حلم �حلركة �ل�صهيونية باإقامة دولة يهودية.

م�شتقبل املفاو�شات:

يظهر �أن �أمام مفاو�صات �لت�صوية �ل�صلمية �أربعة �صيناريوهات:

�ل�صنة على  نهائي، وهو م�صتبعد، خ�صو�صاً خالل هذه  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  الأول:  ال�شيناريو 

�الأقل؛ ب�صبب �لهوة �لو��صعة بني �أق�صى ما يكن �أن تعر�صه حكومة �ملتطرفني و�مل�صتوطنني �حلاكمة 

يف “�إ�رش�ئيل”، وما يكن �أن تقبله قيادة �أبو مازن �ملعتدلة، ويف ظّل عدم وجود ��صتعد�د لدى �لواليات 

�ملتحدة �الأمريكية و�أوروبا و�ملجتمع �لدويل ملمار�صة �ل�صغط �لالزم على “�إ�رش�ئيل”الإقناعها بتقدمي 

عر�ص يكن �أن يقبله �لفل�صطينيون.

ال�شيناريو الثاين: “�تفاق �الإطار”، وهو �تفاق على �الإطار �لعام و�ملبادئ و�صكل �حلل �لنهائي، 

�أي �أنه �أكرث من “�إعالن مبادئ” و�أقل من “معاهدة �صالم”، ويبدو هذ� �ل�صيناريو حمتمالً، خ�صو�صاً 

بعد �إعالن كريي �أن مبقدور �لطرفني �إبد�ء حتفظاتهما على �لنقاط �ملختلفني حولها، مع �لتز�مهما 

بتمديد �ملفاو�صات، و�عتبار “�تفاق �الإطار” هو مرجعية �ملفاو�صات �لالحقة. 
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�لفل�صطينية  �لتنازالت  توثق  �أن  حتاول  �لقائمة  �ملفاو�صات  الأن  و�رد،  �الحتمال  هذ�  مثل  �إن 

“�تفاق  خطورة  من  ي�صاعف  وهذ�  �الآن،  وحتى   2000 �صنة  يف  ديفيد  كامب  قمة  عقد  منذ  �ملقدمة 

�الإطار”حتى لو �أخذ �صكالً متو��صعاً، الأنه �صيكون �إطار�ً ومرجعية للمفاو�صات �لالحقة، بعيد�ً عن 

�لقانون �لدويل و�ل�رشعية �لدولية. 

ال �أوجه فيما يتعلق  �إن مترير هذ� �التفاق لي�ص �صهالً، وخ�صو�صاً �أنه �صيكون ف�صفا�صاً وحمَّ

�صيا�صي  ثمن  �إىل  بحاجة  وهو  �الإ�رش�ئيلية.  باملطالب  يتعلق  فيما  وو��صحاً  �لفل�صطينية،  باحلقوق 

متز�يدة  فل�صطينية  معار�صة  ظّل  يف  ومتريره،  تبيره  من  مازن  �أبو  ليتمكن  “�إ�رش�ئيل”،  تدفعه 

يكون  �أن  ويكن  خارجهما.  �أم  و�ملنظمة  فتح  د�خل  �صو�ء  كريي”،  و“خطة  �لثنائية  للمفاو�صات 

�أن  “تبادل لالأر��صي”، مع  67” مع  “�إقامة دولة فل�صطينية على حدود  ذلك من خالل �لن�ص على 

�إذ� ما �أ�صيف  �لعبارة �لثانية �لتي لن حتدد ن�صبة تبادل �الأر��صي تلغي �لعبارة �الأوىل، خ�صو�صاً 

وحتى   1967 �لعام  منذ  �الحتالل  �أقامها  �لتي  �لديغر�فية  �لتغيري�ت  “�أخذ  عن  ثالثة  عبارة  �إليهما 

و�لن�صاء،  و�الأطفال  �ل�صن  وكبار  �ملر�صى  �الأ�رشى  �رش�ح  �إطالق  عب  و�أي�صاً  باحل�صبان”.  �الآن 

�أن ي�صل هذ�  وتقدمي م�صاعد�ت �قت�صادية، ومنح تر�خي�ص الإقامة م�صاريع يف �ملنطقة ج، ويكن 

�لثمن �إىل جتميد جزئي وموؤقت لال�صتيطان خارج �لقد�ص و�لكتل �ال�صتيطانية، وال ي�صمل �مل�صاريع 

�ال�صتيطانية �مل�صادق عليها، بل عدم �إ�صد�ر عطاء�ت جديدة.

�الأبرز  عنو�نه  �لذي  �لر�هن  �لو�صع  ��صتمر�ر  من  خمتلفة  �صيغ  يت�صمن  الثالث:  ال�شيناريو 

�أو�صلو �ل�صيا�صية و�القت�صادية و�الأمنية، بالرغم من جتاوز  ��صتمر�ر �لفرتة �النتقالية و�لتز�مات 

“�إ�رش�ئيل” لهذ� �التفاق، وح�صول �لدولة �لفل�صطينية على مكانة ع�صو مر�قب.

يت�صع هذ� �ل�صيناريو ال�صتمر�ر �لو�صع كما هو، باملفاو�صات حيناً ومن دون مفاو�صات حيناً 

�آخر، والأ�صكال من �ملقاومة و�لتوجه �جلزئي �إىل �الأمم �ملتحدة، ويكن �أن ت�صل �ملفاو�صات �إىل �تفاق 

حدود  ذ�ت  دولة  و�إقامة  زمنية  وجد�ول  �إطار”  “�تفاق  �أو  مبادئ”  بـ“�إعالن  مغطى  جديد  �نتقايل 

�الأق�صى(،  �نتفا�صة  �نطالقة  قبل  )�أي   2000/9/28 قبل  �الأمور  عليه  كانت  ما  �إىل  و�لعودة  موؤقتة، 

وخطو�ت �أحادية من�صقة �أو غري من�صقة مع �جلانب �لفل�صطيني.

�ل�صيناريو م�صتبعد  �أن هذ�  �ملفاو�صات و�نهيارها كلياً. وبالرغم من  الرابع: ف�صل  ال�شيناريو 

من  متاماً  ن�صقطه  �أال  يجب  �أننا  �إال  عليها،  عو�قبه  من  تخ�صى  ��صتثناء  دون  من  �الأطر�ف  كل  الأن 

�حل�صاب، خ�صو�صاً يف ظّل �لتعنت و�لتطرف �لذي جت�صده حكومة نتنياهو، وقيامها بتكثيف كل 

�أ�صكال �لعدو�ن و�ال�صتيطان و�لعن�رشية.

ويف حال وقوع هذ� �ل�صيناريو ت�صتقدم بد�ئل وخيار�ت فل�صطينية جديدة؛ تبد�أ باخلروج �لنهائي 

�لقانون  �أ�صا�ص  على  دويل  موؤمتر  بعقد  و�ملطالبة  �أمريكية،  برعاية  �لثنائية  �ملفاو�صات  م�صار  من 
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ما  �أ�صا�ص  ت�صوية على  �إىل  �لتو�صل  �إمكانية  ��صتنفاذ ت�صور  �ملتحدة، �صمن  �الأمم  �لدويل وقر�ر�ت 

ي�صمى حّل �لدولتني؛ وال تنتهي بفتح �لطريق �أمام حّل �لدولة �لو�حدة.

�لقوى، وهزية وتفكيك �مل�رشوع  �أنه من دون تغيري جوهري يف ميز�ن  �الأمر �حلا�صم هو  �إن 

على  �صيادة  ذ�ت  فل�صطينية  دولة  �إقامة  يكن  ال  �لعن�رشي  �الحتاليل  �ال�صتيطاين  �ال�صتعماري 

ثنائية  �أو  لكل مو�طنيها،  �إىل دولة  “�إ�رش�ئيل”  �لعودة، وال حتويل  1967، وال جت�صيد حلّق  حدود 

�لقومية، �أو غريها.

ما ز�ل �ملجتمع �ل�صهيوين يف “�إ�رش�ئيل” يبدي مزيد�ً من �مليل نحو �الجتاهات �ليمينية 

كما  �الجتاه،  هذ�   2013 �صنة  �الإ�رش�ئيلية  �النتخابات  عك�صت  وقد  �ملتطرفة.  و�لدينية 

تعك�صها �ملمار�صات وم�صاريع �لقو�نني �لعن�رشية، و�الأن�صطة �ال�صتيطانية يف �ل�صفة �لغربية. وعلى 

ما يبدو فاإن �ملوؤ�رش�ت تظهر �أن هذه �الجتاهات �صتتعزز على �الأقل يف �ملدى �لقريب.

وقد �أعطى �النق�صام �لفل�صطيني، وحالة �ل�صعف �لعربي، و�لهجمة �ملرتدة �صّد حركات �لتغيري 

و�لثور�ت يف �ملنطقة �لعربية، وخ�صو�صاً �النقالب على �مل�صار �لديوقر�طي يف م�رش، �أ�صباباً عديدة 

ل�صعور �صانع �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي باالرتياح. وقد عزز ذلك �ل�صعور �لتح�صن �مللحوظ يف �القت�صاد 

�الإ�رش�ئيلي، وو�صول دخل �لفرد �إىل م�صتويات متقدمة ت�صاهي مثيالتها يف �لدول �لغربية �ملتقدمة. 

ومع ذلك فاإن �لب�مج �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، وتطوير عنا�رش �لقوة و�لتفوق، ما تز�ل تاأخذ مكاناً 

مركزياً لدى �لقيادة �الإ�رش�ئيلية. 

ومع تر�جع �صعور “�إ�رش�ئيل” مبخاطر حقيقية ناجتة عن �لتغري يف �لبيئة �ال�صرت�تيجية �ملحيطة 

معادية  �أيديولوجيات  وحتمل  �صعوبها  �إر�دة  عن  تعب  قوية  �أنظمة  قيام  �حتمال  ناحية  من  بها، 

لـ“�إ�رش�ئيل”؛ فاإن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ف�صلت �ال�صتمر�ر يف لعبة �إد�رة م�رشوع �لت�صوية �ل�صلمية، 

دون �أّي �صعي جاد نحو حّل �لق�صايا �لنهائية �ملتعلقة بها. كما ف�صلت ��صتمر�ر �ملر�هنة على عن�رش 

�الأر�ص،  لفر�ص مزيد من �حلقائق على  �ملتاحة،  �الإقليمية و�لدولية  �لبيئة  �لوقت، و�ال�صتفادة من 

من خالل بر�مج �لتهويد و�ال�صتيطان، ولتحقيق مزيد من �لتنازالت �لفل�صطينية. ويبدو �أن خبة 

�ل�صنو�ت �ملا�صية �لتي ُتظهر ��صتعد�د �لطرف �لفل�صطيني للتنازل و�لتجاوب مع �ل�صغوط، قد مثلت 

عن�رش�ً مغرياً للجانب �الإ�رش�ئيلي يف �ال�صتمر�ر يف �صغوطه و�صيا�صاته.

خال�شة



الف�سل الثالث

الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي





127

الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي

الق�سية الفل�سطينية والعامل العربي

�لبيئة  �لتي ت�صكل  �لعربية  �لدول  �لتغري�ت يف  �لكثري من  2012 و2013  حملت �صنتا 

وقد  و�صورية.  م�رش  يف  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  للق�صية  �حلا�صنة  �ال�صرت�تيجية 

ر�صمياً  �مل�صتويات،  خمتلف  على  �لق�صية  هذه  على  �نعكا�صات  �حلال  بطبيعة  �لتغري�ت  لهذه  كان 

و�صعبياً، �إال �أن تقييم حم�صلة هذه �النعكا�صات، �صلباً �أو �إيجاباً، ال يبدو ممكناً بعد يف �لوقت �لر�هن، 

باعتبار �أن �لنتائج �لنهائية للتغري�ت �لعربية مل تن�صج بعد، ويبدو �أنها بحاجة ملزيد من �لوقت.

�لق�صية  �أن  �أظهرت  �أحد�ث  من  حملته  وما   2012 �صنة  �إن  �لقول  يكن  عامة،  ب�صورة  ولكن 

�لفل�صطينية ما تز�ل حا�رشة بقوة يف وعي �ل�صعوب �لعربية، وما تز�ل قادرة على توجيه بو�صلتها 

�أنها  كما  �ملحلية.  و�لهموم  �الن�صغاالت  من  �لرغم  على  �لكبى،  و�لق�صايا  �لكلية  بالهموم  �ملتعلقة 

�ل�صعبية  �الإر�دة  و�إىل  �لذ�تية  قوته  �أ�صباب  �إىل  ��صتند  حال  يف  �لعربي،  �لر�صمي  �لنظام  قدرة  بيّنت 

و�إن  �ل�صهيوين.  �مل�رشوع  مع  و�ل�رش�ع  �لفل�صطينية  بالق�صية  م�صار�ت  يف  �لتاأثري  على  �حلقيقية، 

كان هذ� �لتاأثري ما يز�ل حمدود�ً وبحاجة ملزيد من �لتمكني و�لدعم.

�لعربية،  للثور�ت  �أزمات �صيا�صية، ومن تعرث  2013 من  فاإن ما �صهدته �صنة  �أخرى،  من جهة 

�صّكل �نتكا�صة لقدرة �ل�صعوب �لعربية يف �لتعبري �حلقيقي عن ذ�تها، من خالل موؤ�ص�صات حاكمة 

ممثلة لها، و�أثار �ل�صكوك حول فر�ص حدوث تغيري حقيقي باجتاه بناء بيئة عربية حا�صنة تدعم 

�ملتز�يدة،  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  مو�جهة  على  وقدرته  ومقاومته،  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �صمود 

وخ�صو�صاً على �صعيد �ال�صتيطان وتهويد �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى، يف ظّل �ن�صغال كل بلد عربي 

�إعطاء  وعدم  �ملحلي،  لل�صاأن  للتفرغ  وهناك  هنا  �ملتز�يدة  و�لدعو�ت  �ملت�صاعدة،  �لد�خلية  باأزماته 

�أولوية للق�صايا �لكبى على ح�صاب ما دونها من ق�صايا.

�لدول  ت�صهد  مبا  متاأثرة  �صتبقى   2014 �صنة  خالل  �لفل�صطينية  �لق�صية  �جتاهات  �أن  ويبدو 

�لعربية من تغري�ت و�أزمات، ومن غري �ملرجح بالتايل �أن ت�صهد �خرت�قات كبى على �صعيد �أّي من 

م�صار�ت �لت�صوية �أو �ملقاومة �أو �مل�صاحلة، طاملا ��صتمرت �الن�صغاالت �لد�خلية وحماوالت �ل�صيطرة 

�أم  �لقائمة  �لر�صمية، �صو�ء تلك  �ل�صيا�صية لالأنظمة  �لتغيري بالطغيان على �الأجند�ت  على �جتاهات 

�لتي ما ز�لت يف طور �لت�صكل.

مقدمة
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اأواًل: مواقف جامعة الدول العربية:

1. انعكا�س التغريات والثورات على الق�شية الفل�شطينية:

جتاوزت تبعات �لثور�ت و�لتغري�ت �لتي ي�صهدها �لعامل �لعربي منذ مطلع �صنة 2011 بطبيعة 

�لتغري�ت، �صو�ء  �لتي ت�صهد مثل تلك  �الإقليمي للدول  �لدور  �لد�خلي، لت�صمل  �لتاأثري  �حلال حدود 

على �صعيد عالقاتها �لدولية �ملبا�رشة �أم على �صعيد حجم تاأثريها و�جتاهاته يف �ملوؤ�ص�صات �لدولية 

و�الإقليمية �ملختلفة، وعلى ر�أ�صها جامعة �لدول �لعربية.

�إىل  �خل�صو�ص  وجه  على  و�صورية  م�رش  من  كل  يف  �ل�صيا�صي  �لنظام  يف  �ال�صطر�ب  �أدى  لقد 

بالق�صية  يت�صل  فيما  �ملوؤثرة د�خل �جلامعة، وخ�صو�صاً  للقوى  �لن�صبية  �الأوز�ن  �إحد�ث تغري يف 

ملع�صكري  بالن�صبة  �أ�صا�صيني  ركنني  متثالن  �صابقاً  كانتا  �لدولتني  هاتني  �أن  باعتبار  �لفل�صطينية؛ 

“�العتد�ل” و“�ملمانعة”، �لذين �نق�صمت بينهما �لدول �لعربية حتى وقت قريب، ح�صب موقفها من 

عملية �لت�صوية وف�صائل �ملقاومة، �إىل �حلد �لذي �أدى عملياً �إىل زو�ل هذ� �لتق�صيم خالل �صنة 2011.

�لد�خلية  ب�صوؤونها  �لعربية  �الأنظمة  من  كبري  عدد  �ن�صغال  �أن  على  وعالوة  نف�صه،  �لوقت  ويف 

�أ�صعف ب�صكل كبري من دور �جلامعة �لعربية وقدرتها على �لتاأثري ب�صكل عام، فاإن ��صتمر�ر �الأزمة 

2012 و2013، �أدى �إىل �حتاللها مكانة متقدمة على  �ل�صيا�صية يف �صورية، وتفاقمها خالل �صنتي 

�أجندة �هتمامات �جلامعة �لعربية على ح�صاب ق�صايا �أخرى، �أبرزها �لق�صية �لفل�صطينية. وقد بد� 

و2013/3/26   2012/3/29 يف  و�لدوحة،  بغد�د  يف  عقدتا  �للتني  �لعربيتني  �لقمتني  يف  و��صحاً  ذلك 

�لدول  من  عدد  يف  �لد�خلية  و�الأو�صاع  �ل�صورية  �الأزمة  ملف  عليهما  طغى  حيث  �لتو�يل،  على 

�لعربية �الأخرى، و�إن مل يغب �مللف �لفل�صطيني عنهما ب�صكل كامل، ولكن دون تقدمي جديد بهذ� 

�خل�صو�ص. ولرمبا يكون �أبرز ما �أفرزته �لقمة �لعربية يف �لدوحة دعوة �أمري قطر، �ل�صيخ حمد بن 

خليفة �آل ثاين، الإن�صاء “�صندوق لدعم �لقد�ص” بر�أ�صمال قدره مليار دوالر، و�إعالن �إ�صهام قطر 

.
1
بربع مليار دوالر فيه

ويف �ملقابل، جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �أد�ء �جلامعة �لعربية �أظهر بع�ص �الإ�صار�ت �الإيجابية بالن�صبة 

2012 و2013، وخ�صو�صاً خالل �لفرت�ت �لتي �صهدت �صعود  للق�صية �لفل�صطينية خالل �صنتي 

�ل�صيا�صي،  نظامها  يف  تغري�ً  �صهدت  �لتي  �لعربية  �لدول  من  عدد  يف  �حلكم  �صدة  �إىل  منتخبة  قوى 

حيث  حما�ص،  حركة  من  �جلامعة  موقف  يف  ملحوظة  �الإ�صار�ت  هذه  كانت  وقد  م�رش.  �أبرزها 

م�صعل  خالد  للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  برئي�ص  �لعربي  نبيل  �لعربية  �جلامعة  عام  �أمني  �لتقى 

�خلارجية  وزر�ء  من  وفد  بها  قام  �لتي  �لت�صامنية  �لزيارة  يف  ملحوظة  كانت  كما   .2012/1/6 يف 

�لعدو�ن  خالل   ،2012/11/20 يف  غزة  لقطاع  �لعربية  �لدول  جلامعة  �لعام  �الأمني  برئا�صة  �لعرب 

من  كل  �لزيارة  يف  و�صارك  نوعها.  من  �الأوىل  هي  �صابقة  �صكلت  و�لتي  �لقطاع،  على  �الإ�رش�ئيلي 

2012-2013التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني
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و�لعر�ق  عمرو،  كامل  حممد  م�رش  خارجية  ووزير  من�صور،  عدنان  �للبناين  �خلارجية  وزير 

جودة،  نا�رش  و�الأردن  كرتي،  علي  و�ل�صود�ن  �ل�صالم،  عبد  رفيق  وتون�ص  زيباري،  هو�صيار 

�لقطري  �لدولة  �ل�صعودي لل�صوؤون �خلارجية نز�ر عبيد مدين، ووزير  �لدولة  ف�صالً عن وزير 

�هلل  ر�م  حكومة  يف  �خلارجية  وزير  �إىل  باالإ�صافة  �لعطية،  حممد  بن  خالد  �خلارجية  لل�صوؤون 

.
2

�ملالكي ريا�ص 

و2013   2012 �صنتي  خالل  �لعربية  �لدول  جامعة  لعبته  �لذي  �لدور  فاإن  �ملح�صلة،  يف  ولكن 

�صّكل ��صتمر�ر�ً للم�صار �لذي �تخذه هذ� �لدور يف �صنة 2011، و�لذي يكن �لقول �إنه كان ذ� ح�صور 

وتاأثري حمدودين، ومل يخرج عن �صياق �ملو�قف �ل�صيا�صية غري �ملقرونة باالأفعال، �صو�ء فيما يتعلق 

باالنتهاكات �الإ�رش�ئيلية �ملت�صاعدة كاال�صتيطان وتهويد �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى وح�صار غزة، 

و�النتهاكات بحق �الأ�رشى �لفل�صطينيني يف �صجون �الحتالل، �أم فيما يتعلق باملوقف من �النق�صام 

�لفل�صطيني وملف �مل�صاحلة، �أم من ملف �لت�صوية �لذي �صننتقل للحديث عنه ب�صيء من �لتف�صيل.

2. املوقف من عملية الت�شوية:

مل حتمل �صنتا 2012 و2013 جديد�ً ُيذكر فيما يتعلق مبوقف �جلامعة �لعربية من ملف �لت�صوية 

�أو بقدرتها على �لتاأثري على م�صار �ملفاو�صات، كما مل تتمكن �الأنظمة �ملنتخبة �لتي �أتت بها �لثور�ت 

�لعربية  باملبادرة  �لتم�صك  هو  �لعام  �الإطار  بقي  فقد  �لتوجهات.  هذه  على  يذكر  تعديل  �إدخال  من 

عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  تفوي�ص  خالل  من  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �صيا�صي  غطاء  توفري  مع  لل�صالم، 

باتخاذ ما ير�ه منا�صباً من خطو�ت يف هذ� �ل�صياق. 

ففي �صنة 2012، دعمت �جلامعة �لعربية �إجر�ء “حو�ر�ت ��صتك�صافية” مع �لطرف �الإ�رش�ئيلي 

يف كانون �لثاين/ يناير. ثم �أعلنت تاأييدها خلطة �لتحرك �لفل�صطيني �لتي عر�صها �لرئي�ص حممود 

عبا�ص على جمل�ص �جلامعة على م�صتوى وزر�ء �خلارجية يف 2012/2/12 �إز�ء �لتز�مات ��صتئناف 

100 مليون دوالر �صهرياً  مالية مببلغ  �أمان  �صبكة  �ملجل�ص توفري  �إقر�ر  �ملبا�رشة، مع  �ملفاو�صات 

“�إ�رش�ئيل” لالأمو�ل  لل�صلطة �لفل�صطينية، ملو�جهة ما تتعر�ص له من �صغوط مالية، وعدم حتويل 

�لرئي�ص عبا�ص  تاأييدها خلطة  �لعربية  �ملتابعة  لتعود بعدها وتعلن من خالل جلنة   ،
3
لها �مل�صتحقة 

.
4
لل�صعي لنيل ع�صوية فل�صطني يف �الأمم �ملتحدة

حيث  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  توجهات  مع  متطابقة  �جلامعة  مو�قف  بقيت  �لتالية،  �ل�صنة  ويف 

�أعلنت تاأييدها للمفاو�صات �لتي ��صتوؤنفت يف متوز/ يوليو 2013 ��صتجابة جلهود وزير �خلارجية 

 .
5
�الأمريكي جون كريي، و�أبدت ب�صكل �رشيح قبولها مببد�أ تبادل �الأر��صي يف �إطار �حلل �لنهائي

بـ“�إ�رش�ئيل”  �لرئي�ص عبا�ص على مبادئ م�صرتكة بينها رف�ص �العرت�ف  كما تو�فقت �جلامعة مع 

للدولة  �ل�رشقية  �حلدود  على  �الأردن  غور  يف  �إ�رش�ئيلي  وجود  �أّي  ورف�ص  يهودية”،  كـ“دولة 

.
6
�لفل�صطينية، مع �ملو�فقة على قبول وجود لقو�ت دولية يف �ملنطقة



ويف ظّل �ملعطيات �لقائمة حالياً، ال تلوح يف �الأفق �أّي دالالت على �حتمال حدوث تغري يف موقف 

�جلامعة �لعربية �إز�ء عملية �لت�صوية �أو جتاه دعم حتركات �ل�صلطة �لفل�صطينية. �أو بعبارة �أخرى، 

ال تبدو �جلامعة �لعربية قادرة على �خلروج من د�ئرة رّد �لفعل و�لتجاوب مع �ملطالب �أو �ل�رشوط 

�الأمريكية، طاملا �أن �لطرف �لفل�صطيني �ملفاو�ص نف�صه يتجاوب معها، وخ�صو�صاً يف حال ��صتمر 

�النق�صام �لفل�صطيني.

ثانيًا: مواقف عدد من الدول الرئي�شية واأدوارها:

1. م�رس:

اأ. انعكا�س التغريات الداخلية على الق�شية الفل�شطينية:

�لتغري�ت  �أكرث  و2013   2012 �صنتي  خالل  �مل�رشية  �ل�صاحة  �صهدتها  �لتي  �لتغري�ت  �صكلت 

عربياً  �ال�صرت�تيجية  م�رش  مكانة  �أبرزها  عدة،  العتبار�ت  �لفل�صطينية  �لق�صية  يف  تاأثري�ً  �لعربية 

و�إقليمياً، ويف �ل�رش�ع مع �مل�رشوع �ل�صهيوين، بو�صفها �أكب دولة عربية، ونظر�ً ملوقعها �جلغر�يف 

�لفل�صطينية  �لق�صية  �لوحيد لقطاع غزة. وقد كانت  �ملتنف�ص  �ملحتلة، وباعتبارها  لفل�صطني  كجارة 

حا�رشة طو�ل هاتني �ل�صنتني يف �مل�صهد �لد�خلي �مل�رشي عب بو�بتني �أ�صا�صيتني، هما: �لعالقة مع 

قطاع غزة، و�لعالقة مع “�إ�رش�ئيل”.

2012 وخالل  �مللفني حمل تو�فق �صبه كامل منذ مطلع �صنة  �ملو�قف �مل�رشية من هذين  كانت 

فرتة �لتح�صري لالنتخابات �لرئا�صية، و��صتمرت كذلك حتى بعد فوز مر�صح حزب �حلرية و�لعد�لة 

حممد مر�صي باالنتخابات �لرئا�صية يف حزير�ن/ يونيو، �إال �أن هذ� �لتو�فق تعر�ص لهزتني �أ�صا�صيتني، 

 2012 متثلت �الأوىل يف �لهجوم �لذي تعر�ص له جنود م�رشيون يف رفح �مل�رشية يف �آب/ �أغ�صط�ص 

ور�ح �صحيته 16 جندياً م�رشياً، فيما ُعرف با�صم “جمزرة رفح”، حيث مّت توجيه �ل�صبهات فيه �إىل 

م�صلحني قادمني من قطاع غزة. �أما �لهزة �لثانية فكانت �النقالب �لع�صكري على �لرئي�ص �مل�رشي 

�ملنتخب يف 2013/7/3، و�لذي ر�فقته حملة ع�صكرية غري م�صبوقة على �الأنفاق مع قطاع غزة، تز�مناً 

مع �إغالق معب رفح، وحملة �إعالمية و�صيا�صية عالية �لنبة �صّد حركة حما�ص يف قطاع غزة، و�صّد 

�ملو�قف �لتي كان �لرئي�ص مر�صي قد تبناها عموماً جتاه �لفل�صطينيني.

يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  خالل  كذلك  حا�رش�ً  �مل�رشية  �لتغري�ت  تاأثري  كان 

�إنهاء  يف  �أ�صا�صي  دور  �مل�رشي  �لدبلوما�صي  للن�صاط  كان  حيث   ،2012 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين 

فارقة  عالمة  للفل�صطينيني  بالن�صبة  مثّل  ما  وهو  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  �رشوط  وفق  �لعدو�ن 

مقارنة مبو�قف �لنظام �مل�رشي �ل�صابق.
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�لق�صية  جتاه  م�رش  يف  ظهرت  �لتي  �الإيجابية  �لبو�در  �إن  �لقول  يكن  عامة،  ب�صورة  ولكن 

�لفل�صطينية منذ “ثورة 25 يناير”، و�لتي بد� من خاللها �أن م�رش قادرة على �أن تكون ر�فعة �إيجابية 

وقوية لها، قد تعر�صت النتكا�صة مع �النقالب �لع�صكري، �لذي تز�من مع حملة ت�صويه �صيا�صية 

و�إعالمية للمقاومة �لفل�صطينية.

وحيث �إن �ملز�ج �ل�صعبي �لد�عم للق�صية �لفل�صطينية وقدرته على �لتعبري عن نف�صه يف موؤ�ص�صات 

خالل  �لفل�صطينية  �لق�صية  جتاه  �الإيجابي  م�رش  دور  تعزيز  يف  �الأ�صا�صي  �لعامل  هو  كان  �حلكم 

�لفرتة �ل�صابقة، فاإن خطورة �لتغري�ت �لتي �صهدتها �ل�صاحة �مل�رشية تكمن يف حماوالت ��صتهد�ف 

�ملز�ج �ل�صعبي بحد ذ�ته، عب حمالت �لت�صويه، �أكرث مما تكمن يف تغري �ل�صلطة �حلاكمة.

دعم  يف  موؤثر�ً  دور�ً  م�رش  تلعب  �أن  �ملرجح  غري  فمن  �مل�صتقبلية،  �الجتاهات  بخ�صو�ص  �أما 

�لق�صية �لفل�صطينية يف �ملدى �ملنظور، �صو�ء يف م�صار �لت�صوية �أم يف م�صار �ملقاومة، وخ�صو�صاً يف 

�النتقالية.  �ل�صيا�صية  �لعملية  عب  تر�صيخه  و�إجر�ء�ت  �لع�صكري  �النقالب  مفاعيل  ��صتمر�ر  حال 

ففي حني ت�صهد عالقة �ل�صلطات �مل�رشية بف�صائل �ملقاومة �أزمة متفاقمة، حتد من قدرتها على لعب 

دور يف ملف �مل�صاحلة، فاإن �ن�صغالها باأزماتها �لد�خلية وعزلتها �لدولية حتد من قدرتها على �لتاأثري 

يف م�صار �لق�صية �لفل�صطينية على �مل�صتوى �ل�صيا�صي.

ب. العالقات امل�رسية - الفل�شطينية:

مرت �لعالقات �مل�رشية - �لفل�صطينية، وخ�صو�صاً مع قطاع غزة، مبرحلة حت�صن و��صحة منذ 

ثورة 25 يناير، وطو�ل �لفرتة �لتي �صبقت هجوم رفح، و�لذي بقي تاأثريه حمدود�ً على تلك �لعالقة 

خالل فرتة حكم �لرئي�ص حممد مر�صي.

�مل�رشية  �لرئا�صية  لالنتخابات  �ملر�صحني  توجهات  يف  و��صحاً  �لعالقات  يف  �لتح�صن  وكان 

ب�صورة عامة، حيث كان �لتعهد برفع �حل�صار عن قطاع غزة جزء�ً �أ�صا�صياً من بر�جمهم �النتخابية 

�لتي توجهو� بها للناخبني.

وت�صهيل  رفح،  معب  على  �لفل�صطينيني  حركة  ت�صهيل  على  �نعك�ص  �لعالقة  يف  �الرتياح  هذ� 

�لتعامل  يف  �الأمنية  �لنظرة  حتييد  مّت  حيث  �لدول،  خمتلف  من  عبه  و�لز�ئرين  �مل�صاعد�ت  دخول 

�ل�صعب �مل�رشي باإجر�ء در��صة  �لعربية مبجل�ص  �ل�صوؤون  �لقطاع ب�صكل كبري. و�أو�صت جلنة  مع 

قانونية للمعابر بني م�رش وغزة وطرق ت�صغيلها، مبا ي�صمح باإدخال �مل�صاعد�ت �الإن�صانية لل�صعب 

�لفل�صطيني، وتزويد �لقطاع باملو�د �لبرتولية و�لكهرباء، يف حالة �متناع �صلطات �الحتالل عن �لقيام 

. كما مّت خالل 
7
بالتز�ماتها بتوفري �حلماية و�خلدمات �ليومية لقطاع غزة، باعتباره منطقة حمتلة

نهائي  ب�صكل  غزة  قطاع  يف  �لكهرباء  م�صكلة  حلل  مر�حل  ثالثة  من  خطة  عن  �حلديث  �لفرتة  تلك 

.
8
وربطها مب�رشوع �لربط �لثماين



وح�صل كذلك نحو 50 �ألف فل�صطيني من �أمهات م�رشيات على �جلن�صية �مل�رشية، تنفيذ�ً حلكم 

، ومّت قبول �لفل�صطينيني �ملقيمني يف م�رش، مبن 
�ملحكمة �الإد�رية �لعليا �ل�صادر يف �أيار/ مايو 92012

فيهم فل�صطينيو �صورية، يف �ملد�ر�ص �حلكومية �مل�رشية، و�رشع �أع�صاء من حزب �حلرية و�لعد�لة يف 

جمل�ص �ل�صورى، ُقبيل حلّه، بالتح�صري الإعادة تفعيل قانون معاملة �لفل�صطينيني �أ�صوة بامل�رشيني 

.
10

يف �حلقوق و�لو�جبات، با�صتثناء �حلق يف �لرت�صح و�لت�صويت يف �النتخابات

كما �أدى حت�صن �لعالقات �إىل �نفتاح م�رش على �لعالقة مع حركة حما�ص، �لتي ز�ر قادتها م�رش 

 ،2012 �صنة  من  �الأول  �لن�صف  يف  �إ�صكاليات  �أّي  مب�رش  عالقتها  يف  تو�جه  ومل  متكررة،  ب�صورة 

وحتى حادثة قتل �جلنود �مل�رشيني يف رفح �مل�رشية يف 2012/8/5.

على �لرغم من �حلادثة، حافظ �لدور �مل�رشي على لعب دور �إيجابي يف قطاع غزة، ولو ب�صورة 

موؤقتة، وهو دور برز بو�صوح خالل �لعدو�ن على �لقطاع. فعلى خلفية هذ� �لعدو�ن، �أعلنت م�رش 

ت�صلمه  بعد  �لقاهرة  وطاقمه  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  غادر  فيما  �أبيب،  تل  من  �مل�رشي  �ل�صفري  �صحب 

. وقادت م�رش حتركاً دبلوما�صياً و��صعاً الإنهاء �لعدو�ن، فيما �أبقت �ل�صلطات معب 
11

ر�صالة �حتجاج

. و�أوفد �لرئي�ص �مل�رشي رئي�ص 
12

�أيام �لعطلة لت�صهيل خروج �جلرحى رفح مفتوحاً، حتى خالل 

وحدها”،  غزة  ترتك  لن  “م�رش  �إن  وقال  معه،  للت�صامن  غزة  قطاع  لزيارة  قنديل  ه�صام  وزر�ئه 

.
حمذر�ً من �أن “م�رش �ليوم خمتلفة عن م�رش �الأم�ص متاماً”13

�أن حادثة قتل �جلنود �مل�رشيني يف رفح �صّكلت نقطة بد�ية لتدهور  �لوقت نف�صه، بد�  ولكن يف 

�لعالقات بني م�رش وقطاع غزة ب�صكل عام، وبني حما�ص و�ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية �مل�رشية ب�صورة 

خا�صة؛ ولكن وجود حممد مر�صي يف �صدة �لرئا�صة قد حال فيما يبدو دون �نفجارها حتى حلظة 

�لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  بني  خالف  وجود  على  موؤ�رش�ت  عدة  �حلادثة  �أظهرت  فقد  عليه.  �النقالب 

وموؤ�ص�صة �لرئا�صة يف �لتعامل مع قطاع غزة، �متدت �إىل �لو�صط �ل�صيا�صي �مل�رشي.

، بالتز�من 
14

�رشع �جلي�ص �مل�رشي عقب �حلادثة بتنفيذ حملة و��صعة لهدم �الأنفاق مع قطاع غزة

مع بدء حملة ع�صكرية يف �صيناء كانت هي �الأو�صع من نوعها حتى ذلك �لوقت؛ قام خاللها �صالح 

. ومبو�ز�ة ذلك، �صدرت 
�جلو �مل�رشي بتنفيذ غار�ت يف �صبه �جلزيرة الأول مرة منذ �صنة 151973

، ومطالبات باإعادة �لنظر يف �ملالحق 
16

دعو�ت من �صخ�صيات �صيا�صية الإغالق �الأنفاق ب�صكل كامل

.
17

�الأمنية التفاقية كامب ديفيد، لتمكني �جلي�ص �مل�رشي من مالحقة “�الإرهاب” يف �صيناء

 ،2013 مار�ص  �آذ�ر/  يف  م�رشية  �إعالمية  تقارير  ن�رش  مع  �لعالقة  تدهور  بو�در  تز�يدت  وقد 

، وعن تورط عنا�رش من حركة حما�ص يف 
18

حتدثت عن “حرب �أنفاق” بني حما�ص و�جلي�ص �مل�رشي
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، كما نفته حما�ص جملة وتف�صيالً، 
20

، وهو �تهام نفاه �جلي�ص �مل�رشي يف ذلك �لوقت
19

هجوم رفح

.
21

موؤكدة عدم تدخلها يف �ل�صوؤون �لد�خلية �مل�رشية على �الإطالق

يوليو  متوز/  مطلع  مر�صي  �لرئي�ص  عزل  عقب  وحما�ص  م�رش  بني  �لعالقة  يف  �لتوتر  و��صتد 

2013، حيث �أظهرت و�صائل �الإعالم �لتابعة للحركة تعاطفها مع مر�صي وجماعة �الإخو�ن يف وجه 

�إ�صافياً لدى قادة �النقالب و�أن�صارهم، لت�صعيد �حلملة �الإعالمية  �النقالب، وهو ما جعله مبر�ً 

�صّد حما�ص وقطاع غزة.

وكان �جلي�ص �مل�رشي قد عّزز، بالتز�من مع �النقالب، من ن�رش تعزيز�ته �لع�صكرية على طول 

. كما �أعلنت �ل�صلطات �مل�رشية 
23

، و�صّعد من حملته لهدم �الأنفاق يف �ملنطقة
22

�حلدود مع قطاع غزة

، تبعها تطبيق �إجر�ء�ت دخول جديدة ت�صرتط �حل�صول على 
24

�إغالق معب رفح دون �إبد�ء �أ�صباب

مو�فقة �أمنية م�صبقة لكافة �لفئات �لعمرية، بعد �أن كان هذ� �الإجر�ء يقت�رش على �لفئة �لعمرية من 

.
25ً

18 �إىل 40 عاما

كما �صّعد �جلي�ص من حملته لهدم �الأنفاق مع �لقطاع، و�أعلن يف 2014/3/12 �أن جمموع �الأنفاق 

يف  رفح  معب  �إغالق  تو��صل  مع  بالتز�من  وذلك   .
26ً

نفقا  1,370 بلغ  تاريخه  حتى  هدمها  مّت  �لتي 

�ل�صهور �لتالية لفرت�ت طويلة، مع فتحه الأيام حمدودة للحاالت �لطارئة، ولفئات و�أعد�د حمدودة 

�أخرى من �مل�صافرين. فعلى �صبيل �ملثال، بلغ عدد �مل�صجلني �لر�غبني يف �ل�صفر يف ك�صوفات وز�رة 

�لد�خلية يف غزة يف منت�صف �آذ�ر/ مار�ص 2014 �أكرث من خم�صة �آالف م�صافر، بعد �إغالق �ملعب ملدة 

.
27

36 يوماً متتالياً، ال يكن �صوى لعدد حمدود منهم �ل�صفر عند فتح �ملعب

ويف �لوقت نف�صه، �أعلنت وز�رة �ل�صحة يف �حلكومة �ملقالة يف غزة �أنها �صجلت وفاة ثالث حاالت 

رفح،  معب  �إغالق  �مل�رشية  �ل�صلطات  ت�صديد  منذ  وذلك  �لعاجل،  لل�صفر  بحاجة  كانت  مر�صية 

للعالج  ر�صمياً  حتويلها  يتم  كان  مر�صية  حالة   450 يقارب  ما  حرمان  يف  “ت�صبب  �إنه  قالت  �لذي 

�إىل �مل�صت�صفيات �مل�رشية” من �لرعاية �ل�صحية �ملنا�صبة، و�أدى �إىل ت�صجيل نق�ص بن�صبة 30% من 

�لقائمة �الأ�صا�صية لالأدوية، باالإ�صافة �إىل توقف ما يزيد عن 80% من �مل�صاريع �الإن�صائية �خلا�صة 

.
28

بوز�رة �ل�صحة

�ملوؤ�رش�ت  �أظهرت  غزة،  قطاع  على  �ملعب  و�إغالق  �الأنفاق  هدم  �صيا�صة  تاأثري  على  موؤ�رش  ويف 

مبعدل   2013 �صنة  من  �الأخرية  �ل�صتة  �الأ�صهر  خالل  �لبطالة  ن�صبة  �رتفاع  �لقطاع  يف  �القت�صادية 

10.6%، و�ن�صمام 51 �ألف �صخ�ص �إىل �صفوف �لعاطلني عن �لعمل. وكانت هذه �لتاأثري�ت ملحوظة 

�لربع  بلغت يف  فل�صطني، و�لتي  �لبطالة يف  �أعلى معدالت  �لتي �صجلت  خ�صو�صاً يف حمافظة رفح، 

�لر�بع من �صنة 2013 نحو 48%، بارتفاع 16% عن �لربع �لثاين، حيث بلغ معدل �لبطالة ملحافظة 

.
رفح يف حينه 29%32
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وجتدر �الإ�صارة �أي�صاً �إىل �أن �ل�صلطات �مل�رشية كانت قد �رشعت يف �أيلول/ �صبتمري 2013 باإقامة 

منطقة عازلة على �ل�رشيط �حلدودي مع قطاع غزة بعمق كيلومرت و�حد د�خل �حلدود �مل�رشية، 

بحيث تكون خالية من �الأبنية و�ملزروعات. وت�صمن �الإجر�ء هدم �لعديد من �ملنازل يف رفح �مل�رشية 

.
30

على تخوم �لقطاع

�صوؤون  يف  قطعياً  �لتدخل  عدم  الحقاً  �أكدت  �لتي  حلما�ص  �ملتكررة  �ال�صتدر�كات  من  وبالرغم 

يف  جهات  طرف  من  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �لفريق  �لدفاع  ووزير  �النقالب  قائد  �نتقاد  و�أن  م�رش، 

؛ و�أن حما�ص لي�ص لديها �أجندة لفتح �رش�ع مع م�رش، وهي م�صتعدة 
31ً

حما�ص كان ت�رشفاً فرديا

مبو�ز�ة  �رش�وة  ��صتدت  �مل�رشية  �الإعالمية  �حلملة  �أن  �إال   .
32

معها م�صرتكة  �أمنية  جلنة  لت�صكيل 

حملة �صيا�صية ر�صمية، ��صتملت على �إطالق �تهامات وتهديد�ت خطرية، بلغت حّد �لتلويح بتدخل 

. وقد عزَّز موقف حما�ص، �لنايف لالتهامات �مل�رشية، وثيقٌة م�رشبة 
33

ع�صكري �صّد حما�ص يف �لقطاع

من �إد�رة �ملخابر�ت �حلربية و�ال�صتطالع يف �جلي�ص �مل�رشي، موّقعة با�صم مديرها �للو�ء حممود 

ح�صلت  وقد   .2013 مايو  �أيار/  �أو�خر  �إىل  تعود  �النقالب(  بعد  موقعه  يف  ��صتمر  )و�لذي  حجازي 

�ملوقعة تتعلق مبقرتحات  2014/3/27. و�لوثيقة  �الإعالمية يف  عليها �جلزيرة وبثتها على �صبكتها 

حول ��صتعادة �الأمن، وحتقيق �لتنمية يف �صيناء؛ وهي تدعو �إىل تكثيف �لتو��صل مع حما�ص، حفاظاً 

على �ال�صتقر�ر �الأمني على �حلدود مع قطاع غزة، وال تت�صمن �أّي �تهام جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني 

.
34

�أو حركة حما�ص باالإ�رش�ر باأمن �صيناء

م�رش  يف  �حلاكمة  �ل�صلطة  �إن  قولهم  م�رشيني  �أمنيني  م�صوؤولني  عن  رويرتز  وكالة  نقلت  وقد 

تخطط الإ�صعاف حكم حما�ص يف غزة، بعد �صحق جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �لد�خل. و�أ�صافت �أن 

“ال يكننا �أن نتحرر من �إرهاب �الإخو�ن يف م�رش  �أمنياً كبري�ً علّق على هذ� �الأمر بقوله:  م�صوؤوالً 

.
دون و�صع نهاية له يف غزة �لو�قعة على حدودنا”35

ومن بني �مللفات �لتي ما ز�لت تتفاعل يف �ل�صاحة �مل�رشية بخ�صو�ص �لعالقة مع حما�ص، ملف 

حما�ص  من  ون�صطاء  �مل�صلمني  �الإخو�ن  قادة  من  وعدد  مر�صي  حممد  �ملعزول  �لرئي�ص  حماكمة 

وحزب �هلل يف ق�صية “�صجن �لنطرون”، �لتي يو�جه �ملتهمون فيها عدة تهم، من بينها “�ال�صرت�ك 

بطريق �التفاق و�مل�صاعدة مع عنا�رش من حركة حما�ص وحزب �هلل على �إحد�ث حالة من �لفو�صى 

، وملف حماكمة مر�صي بتهمة “�لتخابر” مع حما�ص ومع حزب �هلل 
الإ�صقاط �لدولة وموؤ�ص�صاتها”36

 .
37

و�حلر�ص �لثوري �الإير�ين، الرتكاب “�أعمال تخريبية و�إرهابية” د�خل �لبالد

�أ�صدرته  �لذي  �حلكم  يف  متثّلت  فقد  �النقالب،  بعد  وم�رش  حما�ص  بني  �لتوتر  عالمات  �أبرز  �أما 

حمكمة �لقاهرة لالأمور �مل�صتعجلة يف 2014/3/4 بحظر �أن�صطة حما�ص د�خل م�رش، وحظر �جلمعيات 

و�جلماعات و�ملنظمات و�ملوؤ�ص�صات �لتي تتفرع منها، �أو تتلقى منها �أّي نوع من �أنو�ع �لدعم، يف خطوة 
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رف�صتها �حلركة ب�صدة وعّدتها “م�صيئة مل�رش و�صورتها ودورها جتاه �لق�صية �لفل�صطينية” و“خدمة 

.
38

جمانية لالحتالل �ل�صهيوين”، موؤكدة �أنه لي�ص لديها �أّي ن�صاطات يف م�رش حتى يتم حظرها

�ملقدمة،  �الأدلة  �صعف  ظّل  يف  وخ�صو�صاً  �ل�صيا�صية،  خلفياته  حول  ت�صاوؤالت  �حلكم  هذ�  �أثار 

وباعتبار �أن �ملحكمة �لتي نظرت يف هذه �لق�صية لي�صت �صاحبة �خت�صا�ص مبثل هذه �لق�صايا، كما 

.
39

�أن �لق�صية ال تنطبق عليها �صفة �ال�صتعجال

جلنة  باإلغاء  �مل�رشية  �الأوقاف  وز�رة  قيام  �النقالب  بعد  �تخذت  �لتي  �الإجر�ء�ت  �صملت  وقد 

، ورفع دعوى ق�صائية لوقف تنفيذ قر�ر منح 
40

�لقد�ص �لتابعة للمجل�ص �الأعلى لل�صوؤون �الإ�صالمية

.
41

�جلن�صية الآالف �لفل�صطينيني

على  �النقالب  بعد  �مل�رشية  �ل�صلطات  حافظت  حما�ص،  حركة  مع  عالقتها  تدهور  مقابل  ويف 

من  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  كان  حيث  �هلل،  ر�م  يف  وقيادتها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  جيدة  عالقات 

�ر �لقاهرة بعد 3 متوز/ يوليو، حيث ز�رها يف نهاية �ل�صهر نف�صه و�لتقى �لرئي�ص �مل�رشي  �أو�ئل ُزوَّ

��صتغرقت  �لقاهرة  �إىل  �أخرى  بزيارة  نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  قام  كما   .
42

من�صور عديل  �ملوؤقت 

.
43

يومني، �لتقى خاللها بالرئي�ص �ملوؤقت وبوزير �لدفاع عبد �لفتاح �ل�صي�صي

ج. املوقف من عملية الت�شوية والعالقة مع “اإ�رسائيل”:

�صّكل �ملوقف من �تفاقية كامب ديفيد و�لعالقة مع “�إ�رش�ئيل” �أحد عناوين �حلمالت �النتخابية 

ملر�صحي �لرئا�صة خالل �لن�صف �الأول من �صنة 2012. وقد تر�وحت مو�قف �ملر�صحني ما بني رف�ص 

�العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” وكامب ديفيد، �أو “خنق روح” �التفاقية، و�لدعوة �إىل تعديل بع�ص بنودها، 

فيما كان �ملر�صحان �للذ�ن متكنا من بلوغ �ملرحلة �لثانية من �النتخابات، وهما حممد مر�صي و�أحمد 

�صفيق، قد تعهد� باحرت�م �التفاقية. �إال �أن �الجتاه �لعام ملو�قف �ملر�صحني كان �صلبياً �أو “بارد�ً” يف 

�أح�صن �أحو�له جتاه �لعالقة مع “�إ�رش�ئيل”، حيث �أن �أياً من �ملر�صحني �الأبرز مل ُيعب عن ��صتعد�ده 

لتطوير �لعالقة معها. وحتى �صفيق، �لذي �أبدى ��صتعد�ده لزيارة تل �أبيب يف حال �قت�صت م�صلحة 

.
44

م�رش ذلك، ربط حت�صن �لعالقات بـ“ت�رشف منا�صب” ي�صبق ذلك من �لطرف �الآخر

جمل�ص  �صّوت  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لعالقة  جتاه  م�رش  يف  �لعام  �ملز�ج  توجه  على  �آخر  موؤ�رش  ويف 

�ل�صعب �مل�رشي يف �آذ�ر/ مار�ص 2012 باملو�فقة على طرد �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي من �لقاهرة و��صتدعاء 

�ل�صفري �مل�رشي من تل �أبيب �حتجاجاً على ت�صعيد “�إ�رش�ئيل” غار�تها �صّد قطاع غزة يف تلك �لفرتة. 

“�إ�رش�ئيل”، و�إىل مر�جعة جميع �التفاقيات  �إىل  �لغاز  �إمد�د�ت م�رش من  �إىل وقف  �ملجل�ص  كما دعا 

.
45

�ملوَقّعة معها
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كان ملف ت�صدير �لغاز �إىل “�إ�رش�ئيل”، حا�رش�ً �أي�صاً يف �حلمالت �النتخابية ملر�صحي �لرئا�صة، 

 بعد قر�ر م�رش 
46

فقد تعر�ص خّط �لغاز للتفجري مرتني �إ�صافيتني خالل �صنة 2012، جاءت �إحد�هما

�أبريل،  ني�صان/  بهذ� �خل�صو�ص يف  �لتعاقد معها  و�إنهاء  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  نهائياً  �لغاز  وقف ت�صدير 

. وقد 
47

�لتعاقدية”، عب تخلفها عن �صد�د م�صتحقات مالية متاأخرة �لتز�ماتها  “�إخفاقها يف  ب�صبب 

�أن  �لرغم من  �أبيب، على  �لقاهرة وتل  �لعالقة بني  �إ�صافياً على تدهور  مثّلت هذه �خلطوة موؤ�رش�ً 

�الأ�صباب �ملقدمة كانت “جتارية بحتة”.

من جهتها، عملت “�إ�رش�ئيل” على عدم �تخاذ ردود فعل قد تزيد من تدهور �لعالقة، وحاولت 

�لتخفيف من �صاأن هذ� �لتدهور و�إظهار �لعالقة مع م�رش على �أنها طبيعية، من خالل �إر�صال ر�صائل 

تهنئة للرئي�ص مر�صي مبنا�صبة �نتخابه ومبنا�صبة حلول �صهر رم�صان، ون�رش �ل�صحافة �الإ�رش�ئيلية 

ر�صالة من�صوبة ملر�صي رد�ً عليها. حيث وجه رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو و�لرئي�ص 

، كما وجه برييز 
48

�الإ�رش�ئيلي �صمعون برييز ر�صالتي تهنئة ملر�صي مبنا�صبة �نتخابه رئي�صاً مل�رش

تهنئة ملر�صي مبنا�صبة حلول �صهر رم�صان. ون�رشت �ل�صحف �الإ�رش�ئيلية ما قالت �إنه ر�صالة من 

.
49

�لرئي�ص مر�صي رد�ً على تهنئتي برييز، نفت �لرئا�صة �مل�رشية �صحتها

�ل�صفري  حمله  �لذي  �العتماد  كتاب  �الإ�رش�ئيلية  لل�صحافة  برييز  مكتب  �رشب  الحق،  وقت  ويف 

�مل�رشي عاطف �صامل لدى تعيينه �صفري�ً يف تل �أبيب �إىل برييز، و�ملوقَّع من مر�صي. وقد �أثار ن�رش 

بد�أت  حيث  فيها،  �مل�صتخدمة  �للغة  ب�صبب  �لوقت  ذلك  يف  وعربياً  م�رشياً  جدالً  �لر�صالة  �صورة 

�لناطق  �أن  �إال   .
�لويف”50 “�صديقكم  بعبارة  وختمت  �لعظيم”  و�صديقي  “عزيزي  بعبارة  �لر�صالة 

با�صم �لرئا�صة يا�رش علي علّق على ن�رش �لر�صالة بقوله �إن �ل�صيغة �لو�ردة فيها بروتوكولية بحتة، 

و�إنها �ل�صيغة نف�صها �لتي توجه لكافة روؤ�صاء �لدول �الأخرى منذ عهد �لرئي�ص جمال عبد �لنا�رش، 

.
51

وهي ال حتمل �أّي دالالت خا�صة

وبعد �أقل من �صهر على تلك �لو�قعة، �أعلنت م�رش �صحب �صفريها من “�إ�رش�ئيل”، �حتجاجاً على 

، يف �نتكا�صة جديدة للعالقة بني تل �أبيب وم�رش �لتي يقودها 
52

�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة

�الإخو�ن �مل�صلمون.

�ملوؤ�ص�صة  مع  �لعالقات  من  �أدنى”  “حّد  على  حافظت  “�إ�رش�ئيل”  فاإن  نف�صه،  �لوقت  يف  ولكن 

�جلنود  قتل  حادثة  بعد  �صيناء،  يف  �مل�رشي  �جلي�ص  عمليات  ت�صاعد  �إثر  وخ�صو�صاً  �لع�صكرية، 

بنظريه  �ت�صاالً هاتفياً  �ل�صي�صي  �لفتاح  �لدفاع �مل�رشي عبد  �أجرى وزير  �مل�رشيني يف رفح. حيث 

�الإ�رش�ئيلي �إيهود بار�ك يف �آب/ �أغ�صط�ص 2012 لبحث “�لقلق” �الإ�رش�ئيلي جتاه �لوجود �لع�صكري 

.
53

�مل�رشي يف �صيناء، و�لتن�صيق مع “�إ�رش�ئيل” ب�صاأن �لعملية �الأمنية �لد�ئرة فيها
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يف  م�رشي  ر�صمي  ع�صكري  متحدث  �رّشح  �جلزيرة،  �صبه  يف  �الأمنية  �لعمليات  تو��صل  ومع 

�لبوؤر  لـ“مو�جهة  �صيناء  يف  �مل�صلحة  �لقو�ت  زيادة  على  “�إ�رش�ئيل”  مع  �التفاق  مّت  �أنه  الحق  وقت 

 .
54

�الإجر�مية”، موؤكد�ً وجود تن�صيق بني �جلانبني فيما يتعلق باتفاقية كامب ديفيد

ويف �ل�صياق نف�صه، وردت �أنباء يف �آذ�ر/ مار�ص 2013 عن قيام وفد �أمني م�رشي، �صّم “م�صوؤولني 

�ال�صتخبار�ت  يف  م�صوؤولني  للقاء  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �رشية  بزيارة  �مل�رشية،  �ملخابر�ت  يف  كبار�ً” 

.
55

�الإ�رش�ئيلية، وفق ما �أفادت به �صحيفة يديعوت �أحرونوت

وبعد �النقالب �لع�صكري، حر�ص �مل�صوؤولون �الإ�رش�ئيليون على عدم �إظهار موقفهم �لر�صمي 

جلميع  تعليمات  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  �أ�صدر  حيث  م�رش،  يف  �الأحد�ث  من  )�ملرّحب( 

خالل  �لتوجه  هذ�  عن  بو�صوح  بار�ك  �إيهود  عّب  وقد   .
56

�الأحد�ث تلك  على  �لتعليق  بعدم  وزر�ئه 

مقابلة له مع قناة �صي �أن �أن )Cable News Network )CNN �الأمريكية، حيث �أجاب عند �صوؤ�له 

فيما �إذ� كانت “�إ�رش�ئيل” �صعيدة باالنقالب يف م�رش بقوله: “ال يجب �أن ندفع �أنف�صنا �إىل مقدمة هذ� 

�لتحول �لعربي �لد�خلي و�لتاريخي”، ولكنه يف �لوقت نف�صه دعا ما �أ�صماه “�لعامل �حلر” �إىل م�صاندة 

.
57

وزير �لدفاع �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي و�ل�صخ�صيات �لقيادية �لليب�لية، مثل حممد �لب�دعي

باالنقالب  فعلياً  مرحبة  كانت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  بعد  فيما  تتابعت  �لتي  �لت�رشيحات  �أكدت  وقد 

�ل�صفري  �ل�صياق و�صف  ل�صاحلها. وبرز يف هذ�  ��صرت�تيجياً  و�أنها عّدته حتوالً  قادته،  وت�رشفات 

. وكذلك 
�الإ�رش�ئيلي يف �لقاهرة، خالل حديث له مع وزير م�رشي، �ل�صي�صي باأنه “بطل قومي”58

�لرئي�ص  �تهام  Binyamin Ben-Eliezer، على  �إليعازر  بن  بنيامني  �الأ�صبق،  �لدفاع  تعليق وزير 

�ملعزول حممد مر�صي بالتخابر مع حما�ص بقوله �إن هذ� �الأمر ُيعّد مبثابة ر�صالة طماأنينة من ع�صكر 

م�رش لـ“�إ�رش�ئيل” و�لغرب. وهو ما ر�أى فيه وزير �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي، نفتايل بينت، �إ�صارة �إىل �أن 

.
59

�ل�رش�كة �ال�صرت�تيجية بني “�إ�رش�ئيل” وم�رش �صتتعاظم ب�صكل غري م�صبوق

جمموعة  ت�صمن  تقرير�ً  �النقالب  ُبعيد  �أ�صدر  �الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن  �أبحاث  مركز  �أن  كما 

“�إ�رش�ئيل” �تخاذه بهذ� �ل�صدد، ومما جاء فيها دعوة  تو�صيات ب�صاأن رّد �لفعل �لذي ينبغي على 

“�إ�رش�ئيل” �إىل “تعميق �لتعاون مع �جلي�ص �مل�رشي، ومو��صلة �ل�صماح له بدفع �ملزيد من �لقو�ت 

يف �صيناء”، و�إىل بذل جهود من �أجل �صمان تو��صل �لدعم �لدويل مل�رش مالياً وع�صكرياً. باالإ�صافة 

“�الأنظمة �مللكية �ل�ّصنية”، �لتي كانت تاأمل  �إىل �لتو�صية بالعمل على فتح قنو�ت تن�صيق �رشية مع 

ب�صقوط حكم �الإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش، و�لذي كانت حما�ص �أحد �أكرث �ملت�رشرين منه، على حّد 

.
60

و�صف كاتبي �لتقرير
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و�لتعليقات  بالتحليالت  �الإ�رش�ئيلية  �الإعالم  وو�صائل  �ل�صحف  غ�صت  نف�صه،  �لوقت  ويف 

مرغليت  لد�ن  مقال  بينها  من  كان  و�لتي  �إ�رش�ئيلية،  م�صلحة  فيه  ور�أت  باالنقالب  رحبت  �لتي 

فيه  حّذر  �لعبية،   Israel Hayom �ليوم”  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  معلقي  كبري   ،Dan Margalit
�إىل  �الإخو�ن  وعاد  م�رش  يف  �النقالب  ف�صل  حال  يف  الأجيال”  دماً  “�صيبكون  �الإ�رش�ئيليني  �أن  من 

“�صخ�صية  باأنه  �ل�صي�صي  فيه  و�صفت  بو�صت  جريوز�ليم  �صحيفة  �أوردته  وتعليق  ؛ 
61

�حلكم

.
�الإقليمية”62 �ل�صوؤون  �لعام يف 

 Mickey �إدل�صتاين  وعلى �مل�صتوى �لع�صكري، رّحب قائد فرقة غزة يف جي�ص �الحتالل ميكي 

Edelstein باحلملة �لتي �صنها �جلي�ص �مل�رشي على �الأنفاق مع قطاع غزة، بقوله �إن “ما تقوم به 
.
م�رش مثار �إعجاب للجميع”63

ويف �ل�صياق نف�صه، رحبت �الأو�صاط �ل�صيا�صية و�الإعالمية �الإ�رش�ئيلية برتدي �لعالقة �مل�رشية 

مع حركة حما�ص، وبقر�ر حظر �أن�صطة �حلركة يف م�رش، حيث قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �الأ�صبق 

مو�صيه �أرن�ص Mosheh Arens �إن �حلرب �لتي ت�صنها م�رش على حما�ص تقل�ص حاجة “�إ�رش�ئيل” 

�إىل �صّن حرب م�صتقبالً على غزة؛ فيما علّق �لنائب عن حزب �لليكود ورئي�ص كتلة �الئتالف �حلاكم 

ي�صلح  �لقر�ر  هذ�  �إن  بقوله  حما�ص  حظر  قر�ر  على   ،Yariv Levin ليفني  ياريف  �لكني�صت،  يف 

ك�صابقة ت�صتند �إليها “�إ�رش�ئيل” يف �لتعامل مع كل منا�رشي حركة حما�ص يف �لد�خل، يف �إ�صارة منه 

.
64

�إىل فل�صطينيي 1948 ونو�بهم يف �لكني�صت

2. الأردن:

اأ. انعكا�س التغريات والثورات العربية على الق�شية الفل�شطينية:

بالتغيري،  �لتي �صهدت حر�كاً �صعبياً مطالباً  �لعربية  �لدول  �أن �الأردن كان من  �لرغم من  على 

�إال �أن حجم هذ� �حلر�ك و�صقفه مل يبلغ حّد�ً مكنه من �إحد�ث تغيري ملمو�ص يف �ملعادلة �ل�صيا�صية 

و�نتخابات  و2013،   2012 �صنتي  خالل  حكومات  ثالثة  ��صتقالة  �صهد  �الأردن  �أن  مع  �لد�خلية، 

متثل  �لتي  �الإ�صالمية  �حلركة  قاطعتها  جديد،  �نتخاب  قانون  وفق   2013/1/23 يف  مبكرة  نيابية 

�أبرز قوى �ملعار�صة.

�ملت�صلة  �الأردنية  �ل�صيا�صية  �ملو�قف  يف  كثري�ً  يوؤثر  مل  �لد�خلي  �حلر�ك  �أن  بد�  حال،  �أّي  على 

بالق�صية �لفل�صطينية، �أو يف عالقاتها �لفل�صطينية و�الإ�رش�ئيلية. ففي حني �أن جّو �حلر�ك �ل�صعبي 

�إطار  2012، يف  �الأردنية مع حركة حما�ص يف �صنة  �لر�صمية  �لعالقة  موؤقتاً يف  �أثمر حت�صناً  �لعربي 

�لق�صية  �الأردن جتاه  �لعربية عموماً، كانت مو�قف  �لر�صمية  �الأنظمة  حت�صن عالقات �حلركة مع 

�لفل�صطينية مرتبطة بالتطور�ت �ل�صيا�صية يف م�صار عملية �لت�صوية، وباالأحد�ث ذ�ت �لتاأثري �ملبا�رش 

على عالقة �الأردن بكل من قيادة �ل�صلطة يف ر�م �هلل و“�إ�رش�ئيل”.
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مل يكن لالأزمتني �ل�صورية و�مل�رشية تد�عيات على م�صتوى �هتمام �الأردن بالق�صية �لفل�صطينية، 

�لفل�صطينيني �خلارجني من �صورية باجتاه  �لالجئني  �لتعامل مع  �الأوىل على ملف  تاأثري  و�قت�رش 

�حلدود �الأردنية، بينما كان لالنقالب �مل�رشي تد�عيات على �لعالقة مع حركة حما�ص.

للفل�صطينيني  �ل�صماح  بعدم  �لقا�صي  �الأردنية  �حلكومة  قر�ر  الفتاً  كان  �الأول،  �الإطار  ويف 

“��صرت�تيجي”،  باأنه  و�صفته  قر�ر  يف  �ململكة،  �أر��صي  �إىل  بالدخول  �ل�صورية  �لوثائق  حملة  من 

�صحة  �الأردنية  �لد�خلية  وز�رة  ونفت  و“�لتوطني”.  �لبديل”  “�لوطن  م�رشوعات  حماربة  بهدف 

�الأرقام �لتي تتد�ولها وكالة �الأمم �ملتحدة الإغاثة وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأدنى 

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the )�الأونرو�(

�الأردن  �إىل  �لذين دخلو�  �لوثائق  �لفل�صطينيني حملة  �لالجئني  باأن عدد   Near East (UNRWA(

ي�صل �إىل �صبعة �آالف الجئ، وقالت �إن عدد �لالجئني �لفل�صطينيني حملة �لوثائق �ل�صورية مل يزد 

.
65Cyber City على 143 الجئ متحفظ عليهم يف خميم �صايب �صتي

وقد بد� �ملوقف �الأردين و��صحاً على ل�صان رئي�ص �لوزر�ء عبد �هلل �لن�صور، �لذي قال �إن بالده 

فل�صطني”.  �الأ�صلي  وطنهم  يف  حقوقهم  على  “حفاظاً  �إليها،  فل�صطينيني  الجئني  بتدفق  ت�صمح  لن 

و�أ�صاف �أنه يف حني �أن �لقانون �لدويل ال ي�صمح برد طالب �لنجاة، “�إال �أن هناك �إجر�ء�ت للتاأكد من 

[....[ وال ليبدلو� مكان هجرتهم،  �أن هوؤالء �لقادمني جاوؤو� طلباً للحماية ولي�ص الأهد�ف �صيا�صية 

.
مثل �لالجئني �لفل�صطينيني �ملوجودين يف �صوريا”66

من  �أردنياً   30-20 نحو  �إليها  �حلدود  عبور  من  �الأردنية  �ل�صلطات  منعتهم  من  بني  من  وكان 

�حلدود  و�صولهم  لدى  هوؤالء  �كت�صف  حيث  �صورية،  يف  يقيمون  كانو�  ممن  فل�صطينية  �أ�صول 

.
67

�الأردنية �أن �أرقامهم �لوطنية قد �صحبت منهم خالل وجودهم يف �صورية، فمنعو� من �لدخول

�ل�صلطات �الأردنية  قد �تهمت   Human Rights Watch وكانت منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص 

يف وقت �صابق باإعادة بع�ص �لفل�صطينيني �إىل �صورية بعد �أن فرو� منها، وبتهديد �آخرين بالرتحيل، 

.
68

وهي �التهامات �لتي نفتها �حلكومة �الأردنية يف حينه

ب. املوقف من عملية الت�شوية:

�صعى �الأردن خالل �صنة 2012 �إىل ��صتعادة دوره يف م�صار �ملفاو�صات �لفل�صطينية - �الإ�رش�ئيلية، 

حيث بادر �مللك عبد �هلل �لثاين يف مطلع تلك �ل�صنة �إىل رعاية جولة مفاو�صات “��صتك�صافية” مبا�رشة 

وقال  �لرباعية.  �للجنة  من  دولياً  دعماً  لقيت  خطوة  يف  �لنظر،  وجهات  تقريب  بهدف  �لطرفني  بني 

وزير �خلارجية �الأردين نا�رش جودة �إن �ملفاو�صات �لتي كانت �صت�صت�صيفها بالده يف ذلك �لوقت 

تهدف �إىل تهيئة �الأجو�ء لبدء حديث جاد يف �صبيل عقد مفاو�صات توؤدي �إىل �حلل �لنهائي �ملن�صود، 
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�أن تلك �ملفاو�صات ف�صلت  �إال   .
69

وتعالج كافة �لق�صايا �لتي مت�ص �مل�صالح �الأردنية ب�صكل مبا�رش

“�إ�رش�ئيل” وقف  �إثر ��صطد�مها برف�ص  �أّي تقدم وتوقفت بعد نحو �صهر من �نطالقها،  �إحر�ز  يف 

�ال�صتيطان �أو �العرت�ف بحدود 1967 كمرجعية للتفاو�ص.

ويف وقت الحق، دعم �الأردن جهود قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية �ل�صاعية للح�صول على �عرت�ف 

بفل�صطني كدولة غري ع�صو يف �الأمم �ملتحدة، وقد ر�أى �لعاهل �الأردين يف هذه �خلطوة “ر�صالة تاأييد 

�الأو�صط  �ل�رشق  يف  و�ل�صامل  �لعادل  �ل�صالم  �إحالل  على  و�حلر�ص  للعنف،  �لر�ف�ص  للنهج  دولية 

.
وفق حّل �لدولتني”70

�ملتجدد فكرة  �الأردن رف�صه �حلديث  �أكد  �لدولتني،  �لتم�صك بخيار حّل  تاأكيده على  ويف �صياق 

�إن  وقال  �لفل�صطينية،  بالدولة  �العرت�ف  على  �حل�صول  بعد  ت�صاعد  و�لذي  “�لكونفيدر�لية”، 

“�إ�رش�ئيل” هي من يجب �أن تدفع ثمن حّل �لق�صية �لفل�صطينية، و�إن �الأردن لن يقبل ت�صوية �لق�صية 

. وجاء يف ت�رشيحات على ل�صان �لعاهل �الأردين 
71

�لفل�صطينية على ح�صاب هوية �لدولة �الأردنية

ورئي�ص وزر�ئه عبد �هلل �لن�صور �أنه ال يكن �حلديث عن كونفيدر�لية �أردنية فل�صطينية قبل �ن�صحاب 

.
72

�الحتالل من كامل �الأر��صي �ملحتلة وقيام �لدولة �لفل�صطينية

على  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �صيادة  عن  �حلديث  خارجيته  وزير  ل�صان  على  �الأردن  رف�ص  كما 

مع  تز�مناً  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  ناق�صه  مقرتح  وهو  �الأردن،  غور  منطقة  يف  �حلدودي  �ل�رشيط 

 - �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  دفع  �صبيل  يف  �ملنطقة  يف  كريي  جون  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  جهود 

.
73

�الإ�رش�ئيلية

ج. العالقات الأردنية - الفل�شطينية:

حافظ �الأردن على عالقته �لوثيقة بقيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل و�لرئي�ص حممود عبا�ص، 

وخ�صو�صاً يف �إطار �لتن�صيق �مل�صرتك ب�صاأن �لتطور�ت يف �ملفاو�صات �لفل�صطينية - �الإ�رش�ئيلية.

عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  و�لرئي�ص  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  وقَّع  �لعالقة،  هذه  تعزيز  �صياق  ويف 

وفل�صطني  �الأردن  متكني  بهدف   ،2013 مار�ص  �آذ�ر/  نهاية  يف  و�ملقد�صات  �لقد�ص  حلماية  �تفاقية 

�لتهويد  حماوالت  من  �ملقد�صة  و�الأماكن  �لقد�ص  حلماية  م�صرتك  ب�صكل  �جلهود  جميع  بذل  “من 

.
�الإ�رش�ئيلية”، و“حماية مئات �ملمتلكات �لوقفية �لتابعة للم�صجد �الأق�صى �ملبارك”74

وقد جاء توقيع هذ� �التفاق عقب ح�صول �الأردن على قر�ر باالإجماع من �ليون�صكو بخ�صو�ص 

ب�صاأن  ذلك  غري  �أو  �جلانب  �أحادي  �إجر�ء  �أّي  �تخاذ  من  “�إ�رش�ئيل”  منع  على  ين�ص  �ملغاربة،  باب 

�ملوقع، باعتباره �أر�صاً حمتلة، عالوة على �رشورة �أخذ مو�فقة �الأردن على �أّي خمطط لطريق باب 

.
75

�ملغاربة
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بزيار�ت  �أردنية  2012، قامت عدة �صخ�صيات ر�صمية  �أبريل  ني�صان/  �أي يف  �لتايل،  �ل�صهر  ويف 

ووزير  حممد،  بن  غازي  و�الأمري  �حل�صني،  بن  ها�صم  �الأمري  �صمت  �الأق�صى،  للم�صجد  متالحقة 

�لد�خلية �الأردين حممد �لرعود، ومدير �الأمن �لعام �الأردين ح�صني �ملجايل.

وحتى   2012 �صنة  طيلة  نوعية  نقلة  بحما�ص  �لر�صمي  �الأردن  عالقة  �صهدت  نف�صه،  �لوقت  يف 

��صتاأنفت حما�ص عالقاتها ر�صمياً  2013، فقد  �لرئي�ص مر�صي منت�صف �صنة  حلظة �النقالب على 

�إىل  ر�صمية  زيار�ت  بثالث  م�صعل  برئا�صة  منها  وفد  وقام  قطرية،  و�صاطة  بعد  �الأردنية  بالقيادة 

�الأردن، �أوالها يف 2012/1/30 حني حّط وفد حما�ص على �الأر�ص �الأردنية برفقة ويل عهد قطر �آنذ�ك 

2013. وقد  2012، وثالثها نهاية كانون �لثاين/ يناير  �الأمري متيم، وثانيها نهاية حزير�ن/ يونيو 

�الأردنيني على رف�صها كل م�صاريع  �الأردين و�مل�صوؤولني  �لعاهل  لقاء�تها مع  �أكدت حما�ص خالل 

�أن  �إال   .
76

قد فتحت بني حما�ص و�الأردن �أن �صفحة جديدة  �لبديل، م�صددة على  �لتوطني و�لوطن 

�لعربية  �لدول  من  عدد  �تخاذ  مع  بالتز�من  م�رش،  يف  �لع�صكري  �النقالب  عقب  تر�جعت  �لعالقة 

�إجر�ء�ت �صيا�صية و�أمنية بحق �حلركات �الإ�صالمية يف �ملنطقة. هذ� �الأمر يعني �أن �لعالقة �الأردنية 

�لر�صمية مع حما�ص لي�صت مر�صحة لال�صتئناف على �ملدى �ملنظور على �الأقل، طاملا ��صتمر �ملناخ 

�ل�صلبي جتاه �حلركات �الإ�صالمية يف �ملنطقة.

وفيما يت�صل باأو�صاع �لفل�صطينيني يف �الأردن، �أعادت �حلكومة �الأردنية �جلن�صية لـ 192 مو�طناً 

تف�صري�ت  مبوجب  �صابق،  وقت  يف  �جلن�صية  منهم  �صحبت  قد  كانت  فل�صطينية  �أ�صول  من  �أردنياً 

�لتي تعرتف  �الأوىل  �ملرة  . وكانت هذه هي 
77

خطية �رشية �صادرة بناء على تعليمات فّك �الرتباط

فيها �حلكومة �الأردنية �صمنياً بوجود تعليمات �رشية ل�صحب �جلن�صيات، ت�صتوجب ت�صكيل جلنة 

.
78

ملر�جعتها، علماً �أن وز�رة �لد�خلية كانت تتم�صك �صابقاً بنفي وجود مثل هذه �لتعليمات

حلل  جديدة  تعليمات  �حلكومة  �أقرت  �ملخيمات،  يف  �لفل�صطينيني  �أو�صاع  حت�صني  �صياق  ويف 

م�صكلة �الكتظاظ �ل�صكاين �لتي يعاين منها �أبناء �ملخيمات �لفل�صطينية، تق�صي بال�صماح بالتو�صع 

.
79

يف �لبناء �لعمودي لي�صل �إىل ثالثة طو�بق

د. العالقة مع “اإ�رسائيل”:

2012 و2013، على �لرغم  ��صتمرت �لبودة يف �لعالقة بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل” خالل �صنتي 

من عودة �ل�صفري �الأردين �إىل تل �أبيب بعد عامني من �لغياب؛ �إذ مرت �لعالقة بني �جلانبني بعو�مل 

وجاء  �الأق�صى.  �مل�صجد  على  �الأردنية  لل�صيادة  “�إ�رش�ئيل”  تقوي�ص  مو�صوع  �أبرزها  كان  توتر 

تعيني �الأردن لل�صفري وليد عبيد�ت ك�صفري لها يف تل �أبيب، و�صط معار�صة �صعبية حتى من ع�صرية 
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�ل�صفري نف�صه، بعد عامني من �صغور �ملن�صب. وو�صفت م�صادر ر�صمية �أن عودة �ل�صفري ال ت�صري 

.
80

بال�رشورة �إىل عودة �لدفء يف �لعالقات، و�إمنا هي “يف حدود �ملعاهد�ت و�اللتز�مات” ال �أكرث

�الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  بالظهور على خلفية  �الأردن و“�إ�رش�ئيل”  �الأزمة بني  بو�در  بد�أت  وقد 

�الحتالل  حكومة  و�تخاذ  له،  �ليومية  �مل�صتوطنني  و�قتحامات  �الأق�صى  �مل�صجد  على  �ملتو��صلة 

�الأردنية  �حلكومة  �أردنيون  نو�ب  طالب  حيث  عليه،  �الأردنية  بالو�صاية  �مل�ص  �صاأنها  من  خطو�ت 

يف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  طرد  بينها  من  ذلك،  على  رد�ً  “�إ�رش�ئيل”  بحق  ت�صعيدية  �إجر�ء�ت  باتخاذ 

 ،
81

عّمان. وقد تقدم 87 نائباً مبذكرة حلجب �لثقة عن �حلكومة �الأردنية ب�صبب “تلكوؤها” يف طرده

، قبل �أن ُتعلن �حلكومة �أن �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي 
82

�إال �أن عدد�ً من �لنو�ب �صحبو� توقيعهم عن �ملذكرة

. ولكن 
83

غادر �الأردن بالفعل، بعد ��صتدعائه وت�صليمه مذكرة �حتجاج “�صديدة �للهجة” حلكومته

�ل�صفري عاد �إىل عّمان الحقاً.

ينهي  قانوناً  �لكني�صت  مناق�صة  خلفية  على   ،2014 فب�ير  �صباط/  يف  جمدد�ً  �الأزمة  وتفاعلت 

�لو�صاية �الأردنية على �ملقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صيحية يف �لقد�ص، و�لتي ت�صكل �أحد بنود معاهدة 

و�دي عربة �ملوقعة بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل” يف 1994، حيث �صوَّت �لبملان �الأردين باالإجماع على 

طرد �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي من عّمان و��صتدعاء �ل�صفري �الأردين من تل �أبيب، وطالب نو�ب �حلكومة 

لت�صويت  ت�صتجب  �الأردنية مل  �أن �حلكومة  �إال  يلغي معاهدة و�دي عربة.  قانون  بتقدمي م�رشوع 

�لبملان، باعتبار �أن دوره “ت�رشيعي ورقابي”، يف حني �أن �صالحية ��صتدعاء �ل�صفري �الأردين وطرد 

“�إ�رش�ئيل” هو بيد  �أن ملف �لعالقة مع  �إىل  �إ�صارة  “حتتاج لقر�ر �صيادي”، يف  �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي 

.
84

�لعاهل �الأردين

يف  �لدولة  �أمن  حمكمة  لقانون  مناق�صته  لدى  �الأردين،  �لنو�ب  جمل�ص  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

�أمام هذه  �أّي عمل �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من �ملحاكمة  2013، ��صتثنى  كانون �الأول/ دي�صمب 

.
85

�ملحكمة، ومن تعريف �أعمال �الإرهاب

�ل�صلمي  �لنووي  �لبنامج  عرقلة  �إىل  بال�صعي  “�إ�رش�ئيل”  �الأردين  �لعاهل  �تهم  �آخر،  ملف  ويف 

 .
86

�الأردين، من خالل عملها على �لتوجه لل�رشكاء �ملحتملني ومطالبتهم بعدم دعم �لبنامج �الأردين

ونفت تل �أبيب هذه �التهامات وقالت �إنها “قدمت م�صاعد�ت ون�صائح ب�صاأن �إقامة �ملفاعل”، وهو ما 

.
87

نفته هيئة �لطاقة �لذرية �الأردنية بدورها

يف �ملقابل، وردت �أنباء عن �أن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو ز�ر عّمان �رش�ً يف نهاية 

.
88

2012، �إال �أن �الأردن نفى �صحة هذه �الأنباء
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ويف �صياق منف�صل، �أعلن �لبنك �لدويل The World Bank يف كانون �الأول/ دي�صمب 2013 �أن 

�إطار ما بات  �ملياه، يف  لتقا�صم مو�رد  �لفل�صطينية تو�صلو� التفاق  �الأردن و“�إ�رش�ئيل” و�ل�صلطة 

ُيعرف مب�رشوع “قناة �لبحرين”، ي�صتمل على بناء حمطة حتلية على خليج �لعقبة و�إجر�ء در��صة 

. وقد و�صف وزير �لطاقة و�لتطوير �الإقليمي 
89

�أنابيب يربط �لبحر �الأحمر بالبحر �مليت ملد خّط 

نظر�ً  “�خرت�قاً”،  ويثل  “تاريخي”  باأنه  �التفاق   Silvan Shalom �صالوم  �صيلفان  �الإ�رش�ئيلي 

.
“��صرت�تيجياً - دبلوما�صياً”90 حلمله ُبعد�ً 

للتح�صن يف وقت قريب  �الإ�رش�ئيلية مر�صحة  �الأردنية -  �لعالقة  ولكن ب�صورة عامة، ال تبدو 

يف ظّل هذه �لتوتر�ت، وخ�صو�صاً يف ظّل �ل�صغط �ل�صعبي و�لبملاين على �حلكومة �الأردنية وعلى 

�مللك عبد �هلل �لثاين التخاذ خطو�ت حقيقية جتاه ما يتعر�ص له �مل�صجد �الأق�صى، يف ملف يفرت�ص �أن 

يكون ذ� ح�صا�صية خا�صة للعر�ص �لها�صمي، نظر�ً للرمزية �خلا�صة �لتي متتع بها منذ ن�صاأة �ململكة.

3. �شورية:

اأ. انعكا�س التغريات الداخلية على الق�شية الفل�شطينية:

على  ثقيلة  بتد�عيات  و2013   2012 �صنتي  خالل  وتفاقمها  �ل�صورية  �الأزمة  تو��صل  �ألقى 

�صيا�صياً  “�إ�رش�ئيل”  وجه  يف  �ل�صورية  �جلبهة  �إ�صعاف  �صعيد  على  �صو�ء  �لفل�صطينية،  �لق�صية 

�لد�ئر  �لقتال  جر�ء  �صقطو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �ل�صحايا  �صعيد  على  �أم  و��صرت�تيجياً،  وع�صكرياً 

وق�صف �ملخيمات �لفل�صطينية وح�صارها، �أم على �صعيد عالقة �لنظام يف �صورية بف�صائل �ملقاومة 

�لفل�صطينية وبحركة حما�ص حتديد�ً. علماً �أن طريف �لنز�ع يف �صورية �أكد� خالل �صنتي 2012 و2013 

�أن �لق�صية �لفل�صطينية ت�صكل �أولوية بالن�صبة لهما، و�صدد� على دعمهما للحقوق �لفل�صطينية.

مدمرة  �آثار�ً  فيها  �لقتال  وت�صاعد   2011 مار�ص  �آذ�ر/  منذ  �صورية  يف  �مل�صتمرة  �الأزمة  تركت 

و�إمنا  فح�صب،  �لر�هن  �لوقت  يف  �إنهاكها  �إىل  فعلياً  يوؤدِّ  مل  ب�صكل  �صعيد،  كل  على  �لبالد  على 

الإ�صعافها ��صرت�تيجياً كجبهة مو�جهة �أو مقاومة �صّد “�إ�رش�ئيل”؛ وخ�صو�صاً بعد �التفاق على 

“ردعاً نوعياً” بالن�صبة لها  �أن توفر  ت�صليم �صورية الأ�صلحتها �لكيماوية �لتي كانت من �ملفرت�ص 

“�إ�رش�ئيل”. �أمام 

�إىل  �لتحليالت  بع�ص  تذهب  �لقريب،  �مل�صتقبل  يف  �الأزمة  حلّل  �أفق  يلوح  ال  �لذي  �لوقت  ويف 

�صيا�صي  حّل  �أّي  �أن  باعتبار  رمبا،  رجعة  غري  �إىل  �نتهت  قد  �لقائمة  بحدودها  �صورية  باأن  �لقول 

�صيوؤدي �إىل تق�صيم �لبالد �لتي باتت يف �لو�قع موزعة �إىل مناطق نفوذ يتقا�صمها �لنظام وف�صائل 

�ملختلفة. �ملعار�صة 
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�أما بالن�صبة لالجئني �لفل�صطينيني وخميماتهم يف �صورية، فقد حتمل هوؤالء �رشر�ً فادحاً جر�ء 

ل �صاحة لت�صفية �حل�صابات بني  �الأزمة �ل�صورية، وكان خميم �لريموك يف قلب �الأزمة، حيث �صكَّ

2012 وحتى حلظة كتابة  �ملتقاتلني، وتعر�ص لق�صف عنيف وح�صار �صديد بدء�ً من نهاية �صنة 

�لتقرير. هذ� 

وقد �أ�صفرت �ملعارك بني �لنظام �ل�صوري، �ملدعوم من مقاتلي �جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة 

وبني مقاتلي �ملعار�صة �ل�صورية، عن �صقوط �لكثري من �لفل�صطينيني بر�صا�ص �لقن�ص و�لق�صف، 

ف�صالً عن �صقوط ع�رش�ت �ل�صهد�ء ب�صبب �جلوع بفعل �إحكام �حل�صار ومنع �مل�صاعد�ت �لغذ�ئية 

�إىل حّل نهائي الأزمة ح�صار  �لتو�صل  �لعامة” عن  “�لقيادة  �إعالن  �ملخيم. وبالرغم من  من دخول 

، �إال �أن �حل�صار ما ز�ل م�صتمر�ً، على �لرغم من تو�صل �الأطر�ف �ملتقاتلة 
�ملخيم يف 912013/11/24

�أ�صبوعني من بدئها، لتعيق  �نهارت بعد نحو  �أن  2014، ما لبثت  لهدنة يف منت�صف �صباط/ فب�ير 

.
92

جمدد�ً عملية توزيع �الأونرو� للم�صاعد�ت على �صكان �ملخيم

وحتى 2014/3/26، بلغ عدد �ل�صهد�ء �لفل�صطينيني �لذين �رتقو� خالل �الأزمة �ل�صورية 2,143 

�صهيد�ً، بينهم 136 �صحية ق�صت ب�صبب �حل�صار على خميم �لريموك، و895 �صحية ق�صت ب�صبب 

.
93

�لق�صف �لذي ��صتهدف مناطق تو�جدهم

ب. العالقات ال�شورية - الفل�شطينية:

�صهدت �صنتا 2012 و2013 تغري�ت جوهرية يف �إطار عالقة حما�ص بالنظام �ل�صوري �لذي وفر 

�حلا�صنة �الأهم للحركة يف �خلارج. فمع بد�ية �صنة 2012 بدت حما�ص �أكرث قرباً لفك �الرتباط مع 

�لنظام �ل�صوري يف ظّل �ملجازر �لتي يرتكبها بحق �أبناء �صعبه، وهو ما عبت عنه �حلركة بالتاأكيد 

. ويف 2012/2/27 �أكد مو�صى 
94

على �أن قر�ر مغادرة قادة �حلركة ل�صورية مرهون بالو�صع �الأمني

�ل�صعب  �إر�دة  وحترتم  �الأمني  �حلل  ترف�ص  الأنها  �صورية  غادرت  حما�ص  قيادة  باأن  مرزوق  �أبو 

.
95

�ل�صوري

ورد�ً على ذلك �صدد �أحمد جبيل، �الأمني �لعام للجبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة �ملو�لية للنظام 

.
96

�ل�صوري، على �أن حما�ص �أخطاأت كثري�ً بقر�ر نقل مكتبها �ل�صيا�صي من دم�صق للدوحة

وحني ��صتدت �نتقاد�ت �لنظام �ل�صوري حلما�ص ب�صبب مغادرة �صورية، �أو�صح م�صعل �أنه وجه 

 .
97ً

�أن رده كان �صلبيا �إال  �الأحد�ث لال�صتجابة ملطالب �صعبه  بد�ية  �الأ�صد يف  للرئي�ص ب�صار  �لن�صح 

مكاتب  باإغالق  �نتقامياً  قر�ر�ً   2012 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  بد�ية  �ل�صوري  �لنظام  �تخذ  وحني 

�أن �لقر�ر كان متوقعاً، و�أنه حت�صيل حا�صل لكون  حما�ص يف �صورية، ردت �حلركة بالتاأكيد على 
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�أن قر�ر  �أكد م�صعل   ،2013 . ولدى زيارته لالأردن مطلع �صباط/ فب�ير 
98ً

�أغلقت �صابقا �ملكاتب قد 

.
99

مغادرة �صورية مّت كي ال ت�صكل حما�ص غطاء ع�صكرياً جلر�ئم �لنظام

وعندما تدخل حزب �هلل ع�صكرياً يف �صورية ل�صالح �لنظام �صارعت حما�ص يف 2013/6/17 بدعوة 

�حلزب ل�صحب قو�ته من �صورية، موؤكدة على حّق �ل�صعب �ل�صوري يف نيل حقوقه و�رشورة �لعمل 

.
100

لتكري�ص حّل �صيا�صي �صلمي لالأزمة �ل�صورية

وحني ��صتد �صغط �حل�صار على حما�ص بعيد�ً عن �حلليف �ل�صوري �لقدمي، ويف ظّل توتر �لعالقة 

مع �حلليف �الإير�ين، برزت بع�ص �أ�صو�ت د�خل حما�ص تنادي بـ“ت�صحيح �خلطاأ” و�إعادة تقييم 

�لعالقة �إيجابياً مع �صورية و�إير�ن، وهو ما ��صتدعى تاأكيد م�صعل يف 2013/10/18 على �أن �نحياز 

حما�ص لل�صعوب �رشف لها و�أن حما�ص مل تخطئ حتى تعرتف بخطئها.

ويف �لوقت نف�صه، مل تت�رشر عالقة حركة �جلهاد �الإ�صالمي بالنظام �ل�صوري كما هو �حلال مع 

�إعالنها �النحياز ملطالب  �لرغم من  �ل�صيا�صي و�مليد�ين هناك، على  �أبقت على تو�جدها  �إذ  حما�ص، 

.
101

�ل�صعب �ل�صوري

�ل�صوريني  بحق  �لعنف  �جلهاد  حركة  د�نت  �ل�صورية  �الأزمة  من  موقفها  �إطار  ويف 

�ل�صوري  �ل�صاأن  يف  �لتدخل  عن  بعيد�ً  �لدماء  �إر�قة  لوقف  ودعت  �صورية،  يف  و�لفل�صطينيني 

�جلهاد  نفت  �لنظام،  ل�صالح  �ملعارك  يف  �هلل  حزب  تدخل  عقب  �الأزمة  تفاقم  ومع   .
102

�لد�خلي

�نحيازها للنظام �ل�صوري �أو م�صاركتها يف �ملعارك، مو�صحة �أن �أمني عام �حلركة رم�صان �صلح 

.
103

يتنقل بني بريوت و�لقاهرة

فتح  بحركة  حت�صنت  عالقته  �أن  بد�  حما�ص،  بحركة  �ل�صوري  �لنظام  عالقة  تردي  مقابل  ويف 

�أكتوبر  �الأول/  �الأ�صد يف ت�رشين  �ل�صوري ب�صار  �لرئي�ص  ��صتقبل  �هلل، حيث  �ل�صلطة يف ر�م  وقيادة 

2013 عبا�ص زكي ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، ب�صفته �ملبعوث �ل�صخ�صي للرئي�ص �لفل�صطيني 

�لفل�صطيني مع �صورية يف مو�جهة  �ل�صعب  �للقاء على ت�صامن  حممود عبا�ص. و�صدد زكي خالل 

�لعدو�ن �لذي تتعر�ص له، مو�صحاً �أن ��صتهد�ف �صورية و��صتنز�ف مقدر�ت �صعبها وجي�صها ياأتي 

.
يف �صياق خمطط �أكب، يرمي �إىل تق�صيم دول �ملنطقة و�إ�صعافها خدمة مل�صالح “�إ�رش�ئيل”104

ج. العالقة مع “اإ�رسائيل”:

مل ت�صهد �صنتا 2012 و2013 �أّي حتول يف عالقة �أّي من �أطر�ف �الأزمة يف �صورية مع “�إ�رش�ئيل”، 

فعلى �لرغم من �التهامات �ملتبادلة بني �لطرفني بخ�صو�ص تلقي �لدعم �الإ�رش�ئيلي، �إال �أن مو�قفهما 

كانت ر�ف�صة الأي مفاو�صات �أو تقارب مع تل �أبيب.
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رف�ص  على  �ملعار�ص  �ل�صوري  �لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  غليون  برهان  �صدد  �ل�صياق  هذ�  ويف 

م�صتقبل  حول  “�إ�رش�ئيل”  �أو  �لغربية  �لدول  مع  �لتفاو�ص  باملعار�صة،  ف�صيل  �أّي  �أو  �ملجل�ص، 

�صوريا  “�صيادة  �إن  وقال  �الأ�صد.  ب�صار  نظام  �إ�صقاط  يف  هوؤالء  م�صاعدة  مقابل  �جلوالن،  ه�صبة 

على  �أقدر  �صتكون  �صوريا”  يف  �لديقر�طية  “�لثورة  و�إن  �جلوالن”،  با�صرتجاع  �إال  ت�صتقيم  ال 

.
105

��صرتجاعه

�صورية  ع�صكرية  مو�قع  ثالثة  “�إ�رش�ئيل”  ق�صف  �الأبرز  �لتطور  كان  فقد  ميد�نياً،  �أما 

“�جلوالن  �أن  من  بالتحذير  �الأ�صد  عليها  عّقب  خطوة  يف   ،2013/5/5 يف  دم�صق  غرب  �صمال  يف 

. �إال �أن جبهة �جلوالن حافظت على هدوئها، با�صتثناء �إطالق وحدة 
�صي�صبح جبهة مقاومة”106

�لنار بعد �لغارة  �إطالق  �إ�رش�ئيلية جتاوزت خّط وقف  �آلية ع�صكرية  �لنار على  ع�صكرية �صورية 

�لقنيطرة  نقطة  من  �ل�صوري  �جلانب  على  موؤقتاً  �ملعار�صة  �صيطرة  وبعد   ،
107

�أ�صبوعني بنحو 

. وقد �أظهرت وثائق لالأمم �ملتحدة �أن “�إ�رش�ئيل” �متنعت 
1082013 �حلدودية يف حزير�ن/ يونيو 

بعد  �لقنيطرة،  يف  �ال�صتباك  ف�ّص  منطقة  دخلت  �لتي  �ل�صورية  �لدبابات  مو�جهة  عن  حينها  يف 

كان  �ل�صوري  �لع�صكري  �لتو�جد  �أن  تاأكيد  بغية  �الحتالل،  جي�ص  مع  �ل�صوري  �جلي�ص  تن�صيق 

طبياً  عالجاً  ذ�تها  �حلادثة  يف  قدمت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  كما  ح�رش�ً،  �ملعار�صة  م�صلحي  ي�صتهدف 

.
109

�ملعار�صة مل�صلحني من  طارئاً 

4. لبنان:

اأ. انعكا�س التغريات والثورات على الق�شية الفل�شطينية:

�لدول  من  �لعديد  �صهدته  ما  غر�ر  على  �صعبي  حر�ك  �أّي  ي�صهد  مل  لبنان  �أن  من  �لرغم  على 

�لعربية، �إال �أنه تاأثر خالل �صنتي 2012 و2013 �إىل حّد كبري باالأزمة �لتي ت�صهدها جارته �صورية، 

وخ�صو�صاً يف ظّل ��صرت�ك حزب �هلل �للبناين يف �ملعارك �لد�ئرة فيها، ودخول لبنان �صمن �لد�ئرة 

�جلغر�فية لعمليات “ت�صفية �حل�صاب” على خلفية تلك �ملعارك؛ و�أي�صاً يف ظّل نزوح �أعد�د كبرية من 

�للبناين وتغري�ته  �أر��صيه. وقد �رتبطت تاأثري�ت �مل�صهد  �إىل  �ل�صوريني و�لفل�صطينيني من �صورية 

على �لق�صية �لفل�صطينية بهذين �مللفني حتديد�ً.

�لو��صع  �ل�صعبي  �لدعم  �إىل خ�صارته جلزء كبري من  �أدى تدخل حزب �هلل يف �صورية  فمن جهة، 

�لذي كان يتمتع به يف �لعامل �لعربي باعتباره حركة مقاومة �صّد “�إ�رش�ئيل”، من قبل �رشيحة ر�أت 

�ل�صوري،  �ل�صعب  ثورة  قمع  يف  تورطاً  ي�صّكل  �صورية  يف  �لنظام  عن  �لدفاع  يف  �حلزب  �إ�صهام  �أن 

ون�رشة للظامل على �ملظلوم. كما �صنفت دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي �حلزب كـ“منظمة �إرهابية” 

على خلفية م�صاركته يف �ملعارك يف �صورية.
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حتاك  موؤ�مرة  �صّد  �ملقاومة  عن  دفاعاً  جاء  �صورية  �إىل  دخوله  �أن  على  �حلزب  ي�رّش  بينما 

وفل�صطني،  لبنان  يف  �ملقاومة  ر�أ�ص  هو  �صوريا  يف  “�ملطلوب  �إن  حيث  �لفل�صطينية،  وللق�صية  لها 

�هلل  حزب  عام  �أمني  و�صف  وفق   ،
�لفل�صطيني”110 �ل�صعب  ور�أ�ص  �لفل�صطينية  �لق�صية  ور�أ�ص 

�هلل. ن�رش  ح�صن  �ل�صيد 

�للبنانية )حزب �هلل( وحليفتها  �ملقاومة  �لعالقة بني  �أحاديث عن تردي  �ملو�صوع  �أثار هذ�  وقد 

م�صابه،  موقف  تبني  �لثانية  ورف�ص  للنظام  �الأوىل  دعم  خلفية  على  حما�ص(،  )حركة  فل�صطني  يف 

ومغادرتها لدم�صق نتيجة لذلك. وهو ما �صعت م�صادر �لطرفني يف �أكرث من منا�صبة، �إىل �لتقليل من 

تاأثريه على �لعالقة بني �لطرفني. غري �أنه ال يكن �إنكار �لتاأثري �ل�صلبي )بدرجة �أو باأخرى( الختالف 

�ملوقف بينهما.

ويف هذ� �ل�صياق �أكد نائب �الأمني �لعام حلزب �هلل �ل�صيخ نعيم قا�صم �أن “حزب �هلل على عالقة طيبة 

وجيدة مع حما�ص [....[ الأننا نعتب �أننا و�إياهم يف خندق و�حد مقاوم يف مو�جهة �إ�رش�ئيل”، م�صيفاً 

وم�صاحة  ومتفاهمون،  متعاونون  الأننا  ف�صيتعب،  حما�ص  وبني  بيننا  م�صكلة  عن  يبحث  “من  �أن 

. كما و�صف 
�خلالف �ل�صيا�صي يف ق�صية �صورية من �الأمور �مل�رشوعة �لتي ال تف�صد للود ق�صية”111

حما�ص باأنها “ر�أ�ص حربة �ملقاومة يف فل�صطني، و�أحد �أركان حمور �ملقاومة �لذي مل ي�صيّع بو�صلته 

 .
يف مو�جهة �الحتالل”112

قيادة  من  طلب  قد  �حلزب  يكون  �أن  �هلل،  حب  ح�صن  �حلزب،  يف  �لقيادي  نفى  الحق،  وقت  ويف 

�لذين  �الإ�رش�ئيليني  رغبة  “هذه  �إن  وقال  مغادرتها،  لبنان  يف  �ملتو�جدين  حما�ص  حركة  ون�صطاء 

. وكان �صبب �الأنباء �لتي حتدثت 
منية لن تتحقق”113

ُ
�أ يعملون لالإيقاع بني ف�صائل �ملقاومة، وهي 

عن طلب �حلزب من عنا�رش حما�ص مغادرة لبنان �تخاذ �الأمن �لعام �للبناين قر�ر�ً بتجميد طلبات 

“يعود  �الإجر�ء  هذ�  �صبب  �أن  �لعام  �الأمني  و�أو�صح  حما�ص،  حركة  لعنا�رش  دخول  تاأ�صري�ت  منح 

�إىل عملية تزوير قامت بها بع�ص �لعنا�رش �لفل�صطينية، م�صتعملة تاأ�صري�ت حتمل �أرقاماً وتو�ريخ 

.
ممنوحة لكو�در من حركة حما�ص، حماولة �لدخول من خاللها �إىل لبنان”114

�ملعارك  من  هرباً  لبنان  �إىل  �صورية  من  �لفل�صطينيني  �لالجئني  نزوح  دفع  �أخرى،  جهة  ومن 

�أبرز  �لو�جهة، يف بلد يحمل فيه هذ� �مللف ح�صا�صية خا�صة.  �إىل  �لفل�صطيني جمدد�ً  �للجوء  مبلف 

ردود �لفعل يف هذ� �ل�صياق جاءت من وزير �ملياه و�لطاقة �للبناين جب�ن با�صيل )�لتيار �لوطني 

و�لفل�صطينيني  �ل�صوريني  �لنازحني  “ترحيل  و�إىل   ،
115

�للبنانية �حلدود  قفل  �إىل  دعا  �لذي  �حلر(، 

. وقد �أثارت ت�رشيحات با�صيل ردود فعل منددة، جاء �أبرزها 
الأنهم ياأخذون مكان �للبنانيني”116

من زميله يف �حلكومة وزير �ل�صوؤون �الجتماعية و�ئل �أبو فاعور )�حلزب �لتقدمي �ال�صرت�كي(، 

عن  نيابة  وتاأكيده  �لفل�صطيني”،  �ل�صعب  بحق  عن�رشية  �أو  �نتقام  ملمار�صة  د�عي  “ال  �إنه  بقوله 

.
�حلكومة �للبنانية �أن “لبنان لن يقفل حدوده يف وجه �أّي نازح �صوري �أو فل�صطيني”117
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�صورية  خميمات  من  �لنازحني  �لفل�صطينيني  عدد  بلوغ  ومع   ،2013 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  ولكن 

60 �ألفاً، با�رش �الأمن �لعام �للبناين، بناء على تعليمات �صادرة عن �حلكومة، �تخاذ �إجر�ء�ت قانونية 

م�صددة لتنظيم عملية دخول �لنازحني �ل�صوريني و�لفل�صطينيني �لقادمني عب �حلدود �لبية. وهو 

ما دفع منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص �حلقوقية �إىل �لتنديد “برف�ص �ل�صلطات �للبنانية �ل�صماح ملعظم 

.
�لفل�صطينيني �لهاربني من �صورية بدخول لبنان”118

ب. العالقات اللبنانية - الفل�شطينية:

�صّكلت �ملخيمات �لفل�صطينية يف لبنان و�لو�صع �الأمني فيها مو�صع �الهتمام �الأبرز يف �لعالقات 

�للبنانية - �لفل�صطينية خالل �صنتي 2012 و2013. وقد ت�صبب تدهور �لو�صع �الأمني يف لبنان يف زيادة 

هذ� �الهتمام، وخ�صو�صاً عند وقوع �إ�صكاالت �أمنية توجه �أ�صابع �التهام فيها، ر�صمياً �أو �إعالمياً، �إىل 

“جزر” خارجة عن  �أن هذه �ملخيمات هي  �إىل �ملخيمات، باعتبار  �إىل م�صلحني جلوؤو�  �أو  فل�صطينيني 

ب�صكل ر�صمي وباالأدلة يف حاالت  فل�صطينيني  �إىل  �تهامات  مّت توجيه  �ملركزية. وقد  �لدولة  �صيطرة 

حمدودة، منها �لتورط يف تفجري�ت ��صتهدفت �ل�صاحية �جلنوبية لبريوت، �أو يف خطط ال�صتهد�فها، 

على وقع تفاقم �الأزمة يف �صورية. �إال �أن �لكثري من �التهامات كالتها و�صائل �إعالمية لبنانية دون �أدلة، 

حتى قبل �صل�صلة �لتفجري�ت، فيما بد� �أنه حملة �إعالمية مق�صودة، رف�صتها �لف�صائل �لفل�صطينية، 

.
119

طلقت حملة ملكافحة �لتحري�ص �صّد �لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان رد�ً عليها
ُ
و�أ

�للبنانية  �ل�صلطات  مع  �الأمني  �ملو�صوع  بحث  على  لبنان  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  عملت  وقد 

ب�صورة م�صتمرة، كما �أنه كان مثار �لنقا�ص �الأ�صا�صي يف �للقاء�ت �لر�صمية �لتي جمعت م�صوؤولني من 

�لطرفني، �أبرزها زيارة �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص �إىل بريوت يف متوز/ يوليو 2013، وزيارة 

�ل�صنة نف�صها،  �لثاين/ نوفمب من  �إىل بريوت يف ت�رشين  رئي�ص �لوزر�ء يف ر�م �هلل ر�مي �حلمد �هلل 

.
120

و�للتني �لتقيا خاللهما برئي�ص �حلكومة �للبنانية جنيب ميقاتي وعدد من �مل�صوؤولني �ل�صيا�صيني

�ملكتب  برئي�ص  �للبنانية  �حلكومة  رئي�ص  �أجر�ه  �لذي  �الت�صال  �أي�صاً  �ل�صياق  هذ�  يف  برز  كما 

2013، ل�صكره على جهوده لتحييد �ملخيمات  �ل�صيا�صي للحركة، خالد م�صعل، يف حزير�ن/ يونيو 

�الأ�صري  �أحمد  �ل�صيخ  بق�صية  ُعرف  فيما  عب�،  منطقة  �صهدتها  �لتي  �ال�صتباكات  عن  �لفل�صطينية 

.
121

وم�صجد بالل بن رباح

�ل�صاحة  مفو�ص  �الأحمد  عز�م  بحث  فقد  �للبنانيني،  بامل�صوؤولني  �لف�صائل  لقاء�ت  �إطار  يف  �أما 

�للبنانية يف فتح �ملو�صوع �الأمني لدى لقائه �مل�صوؤولني �للبنانيني يف 2012/3/16، موؤكد�ً على ت�صليم 

. و�أ�صاف �الأحمد يف وقت الحق �أنه ال �عرت��ص فل�صطيني على تويل 
122

�أّي مطلوب يلجاأ �إىل �ملخيمات

.
123

�جلي�ص �للبناين �الأمن د�خل �ملخيمات �لفل�صطينية
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وقد الحت بو�در خالف بني �لفل�صطينيني حول مو�صوع �ل�صالح يف �ملخيمات، حني نزع �لرئي�ص 

عبا�ص �صفة �ل�رشعية عن هذ� �ل�صالح، يف �لوقت �لذي �أكدت فيه حما�ص و�جلبهة �ل�صعبية �أن �ل�صالح 

.
124

�لفل�صطيني يف لبنان مرتبط بحق �لعودة

�أما يف مو�قف �الأحز�ب و�لقوى �للبنانية جتاه �لفل�صطينيني يف لبنان فلم يطر�أ عليها هي �الأخرى 

وبرز  فيها.  �الأ�صا�صية  �لتجاذب  نقطة  هي  �ملخيمات  يف  �الأمنية  �الأو�صاع  بقيت  حيث  ُيذكر،  تغيري 

يف هذ� �ل�صياق ت�رشيح رئي�ص حزب �لقو�ت �للبنانية �صمري جعجع، �لذي جدد مطالبته بـ“نزع كل 

�للبناين  �جلي�ص  وليكلف  �لقر�ر،  هذ�  �حلكومة  “لتتخذ  وقال:  ود�خلها”،  �ملخيمات  خارج  �صالح 

. وذلك يف معر�ص تعليقه 
تنفيذه... و�إذ� �قت�صى �الأمر حرباً كالتي ح�صلت يف نهر �لبارد فليكن”125

يقف  من  باختباء  ��صتبه  �لع�صكرية،  �ملوؤ�ص�صة  د�خل  “تكفريية”  خلية  �للبناين  �جلي�ص  ك�صف  على 

خلفها يف خميم عني �حللوة. كالم جعجع هو نف�صه ما ذهب �إليه نائب رئي�ص تيار �مل�صتقبل �أنطو�ن 

.
�أندر�و�ص، �لذي دعا �جلي�ص �إىل دخول خميم عني �حللوة، قائالً: “فليكن نهر بارد 2 و3”126

�صامي  �لنائب  قاله  ما  لبنان  �لفل�صطينيني يف  �لالجئني  �ل�صلبية جتاه  �ملو�قف  �صياق  كما برز يف 

�جلميّل، �لذي ح�ّص �لدولة �للبنانية على “ت�صهيل �صفر �لالجئني �لفل�صطينيني للعمل يف �خلارج”، 

باعتبار �أن لبنان بلد �صغري ال يحتمل هذ� �حلجم من �لالجئني، يف حني �أن “هناك بلد�ناً �أخرى �أكب من 

 .
لبنان ولي�صت مكتظة وت�صتطيع �أن ت�صتوعبهم �أكرث منا، �إ�صافة �إىل �أنها بحاجة �إىل �ليد �لعاملة”127

يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  �إعطاء  �أن  ر�أى  �لذي  �ل�صفدي،  حممد  �للبناين  �ملالية  وزير  كالم  و�أي�صاً 

.
لبنان حّق �لتملك “قد ي�رشف نظرهم عن �لعودة”128

�أطلقت  حيث  �لتح�صينات،  بع�ص  لبنان  يف  �لالجئني  �أو�صاع  �صهدت  فقد  ذلك،  مقابل  يف  ولكن 

وت�صهيل  تو�صيح  بهدف  �لفل�صطينيني”  �لالجئني  معامالت  “دليل  و�لبلديات  �لد�خلية  وز�رة 

دعمهم  يف  و�الإ�صهام  لبنان،  يف  �لفل�صطينيني  لالجئني  �ل�صخ�صية  باالأحو�ل  �ملرتبطة  �ملعامالت 

�لر�صمي  �لدليل  هو  هذ�  �أن  علماً  و�لو�جبات”،  �حلقوق  منطق  “وفق  �ملعي�صية  ظروفهم  وحت�صني 

�لطلبات  لتقدمي و��صتالم  قاعة  �فتتاح  مّت  . كما 
129

�الإطار �للبنانية يف هذ�  �لدولة  �ل�صادر عن  �الأول 

�خلا�صة بالالجئني �لفل�صطينيني يف مبنى مديرية �صوؤون �لالجئني بعد تاأهيلها، يف خطوة تهدف �إىل 

“ت�صهيل �لعمل وتقلي�ص �لوقت �ملخ�ص�ص الإجناز �ملعامالت �ملرتبطة باالأحو�ل �ل�صخ�صية لالجئ 

.
�لفل�صطيني، بحيث توفر عليه عناء �النتقال و�النتظار، يف ظروف الئقة وحمرتمة”130

�لفل�صطينيني  لالجئني  يتيح  قر�ر�ً  نحا�ص  �رشبل  �لعمل  وزير  �أ�صدر  �لقانوين،  �ل�صعيد  وعلى 

�حل�صول على �إجازة عمل من دون عقد عمل، وملدة ثالث �صنو�ت. ويّكنهم من �لعمل يف كل �الأعمال 

�لتي تعّد حم�صورة باللبنانيني فقط، با�صتثناء �الأعمال و�ملهن �ملنّظمة بقو�نني، و�لتي يتطلب �ل�صماح 

.
131

لهم بالعمل فيها �صدور قو�نني بذلك
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ج. لبنان و“اإ�رسائيل”:

�صهدت �جلبهة �للبنانية مع “�إ�رش�ئيل” هدوء�ً حذر�ً ب�صورة عامة خالل �صنتي 2012 و2013، 

جتاه  �صو�ريخ  �إطالق  عمليات  وقوع  جر�ء  �ملحدودة  �لت�صعيد  جوالت  بع�ص  ينع  مل  ذلك  �أن  �إال 

�صمال “�إ�رش�ئيل”، مل يتنّب حزب �هلل �للبناين �أياً منها. ولكن يف �لوقت نف�صه، فاإن “�حلرب �لباردة” 

قد  مقبلة،  حرب  الأي  حت�صري�ً  �لع�صكرية  �لقدر�ت  بناء  يف  و�ملتمثّلة  و“�إ�رش�ئيل”،  �هلل  حزب  بني 

��صتمرت على �أ�صّدها.

من جهتها، و��صلت “�إ�رش�ئيل” حتذير�تها من تنامي قدر�ت حزب �هلل �لع�صكرية و�ل�صاروخية، 

بـ“�تخاذ  �لتز�مها  مبدية  �صورية،  من  �لكيماوي  �ل�صالح  على  ح�صوله  �حتمال  من  وخ�صو�صاً 

�خلطو�ت �لالزمة للحوؤول دون ذلك”.

ويف �ملقابل، ك�صف حزب �هلل عن جمموعة من �لقدر�ت و�خلطط �لتي بات يتلكها وينوي �للجوء 

�إليها يف حال ن�صوب حرب جديدة مع “�إ�رش�ئيل”. ويف هذ� �ل�صياق، حّذر �أمني عام حزب �هلل ح�صن 

�ل�صاحية �صتهدم مقابله مباٍن يف  “كل مبنى �صيهدم يف  فاإن  �أّي حرب جديدة،  �أنه يف  �هلل من  ن�رش 

. وحتدث يف وقت الحق عن �حتمال �صقوط “ع�رش�ت �آالف �لقتلى �الإ�رش�ئيليني”، من 
تل �أبيب”132

.
133

خالل عدد قليل من �ل�صو�ريخ �ملوجودة لدى �حلزب و“�ملن�صوبة و�ملركزة” على �أهد�ف معينة

 ،
كما نبّه ن�رش �هلل �إىل �أن �حلزب قد ال يكتفي بالدفاع، و�إمنا “قد ياأتي يوم ندخل فيه �إىل �جلليل”134

يف �لوقت �لذي حتدثت فيه �صحف لبنانية عن مناورة هي �الأ�صخم يف تاريخ �حلزب، �متدت لثالثة 

.
135

�أيام متتالية، تتعلق باإمكان �حتالل �حلزب ملناطق �جلليل �الأعلى

�أ�صقطتها  طيار  بدون  ��صتطالع  طائرة  �إطالق  ور�ء  يقف  �هلل  حزب  �أن  �أي�صاً  �هلل  ن�رش  وك�صف 

كانت  “�أيوب”  ��صم  حملت  �لتي  �لطائرة  �أن  مو�صحاً   ،2012 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  “�إ�رش�ئيل” 

مفاعل  منطقة  �إىل  و�صوالً  �الإ�رش�ئيلية،  �الإجر�ء�ت  و�خرتقت  بدقة  �ملحدد  م�صارها  يف  “طارت  قد 

.
ديونا”136

ويف �صياق �لتطور�ت �ملتوقعة، فاإن �نغما�ص حزب �هلل يف �لقتال يف �صورية وعدم وجود �أفق قريب 

لالأزمة هناك، �إىل جانب عدم وجود ملف ملّح قد يدفع �حلزب للت�صعيد جتاه “�إ�رش�ئيل”، يوحيان 

باأن �حلزب قد ي�صعى لتجنب �لدخول يف مو�جهة معها يف �ملرحلة �لر�هنة، وهو ما ُيكن �أن ُي�صت�صف 

من ردود �حلزب �لباردة ن�صبياً جتاه �لغارة �الإ�رش�ئيلية على مناطق لبنانية حم�صوبة عليه يف �صباط/ 

فب�ير 2014. �إال �أنه يف حال بلغ �لت�صعيد �الإ�رش�ئيلي �صّد �حلزب م�صتويات جدية، فاإنه يبدو عازماً 

على �لرد بحزم، ال �صيّما و�أن �أّي تهديد من هذ� �لنوع يف ظّل �الأزمة �ل�صورية قد ي�صّكل تهديد�ً �أكرث 

خطورة بالن�صبة له.
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تفجري  عملية  عن  بامل�صوؤولية  �هلل  حزب  “�إ�رش�ئيل”  �تهمت  �مليد�نية،  �لتطور�ت  �صعيد  وعلى 

�أن  �إال  �إىل مقتل عدد من �الإ�رش�ئيليني،  2012 و�أدت  �لتي وقعت يف بلغاريا يف متوز/ يوليو  �حلافلة 

بعدما  و�ل�صيا�صة،  باالإعالم  �ملقاومة  ال�صتهد�ف  “حماولة  �إنها  وقال  �التهامات  هذه  نفى  �حلزب 

. وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن �الحتاد �الأوروبي �تخذ يف 
ف�صلو� يف �إ�صقاط �ملقاومة باحلرب و�ملو�جهة”137

.
138

وقت الحق قر�ر�ً باإدر�ج “�جلناح �لع�صكري” حلزب �هلل على الئحة �الإرهاب

ويف �ملقابل، �تهم حزب �هلل “�إ�رش�ئيل” بالوقوف خلف �غتيال ح�صان �للقي�ص، �أحد قادة �حلزب، 

�أمام منزله يف �ل�صاحية �جلنوبية لبريوت، مو�صحاً �أن �للقي�ص كان قد جنا مر�ت عدة من حماوالت 

.
139

�صابقة الغتياله يف �أكرث من منطقة

وحقوق  �لبحرية  �حلدود  حول  و“�إ�رش�ئيل”  لبنان  بني  �خلالف  ��صتمر  �آخر،  �صياق  ويف 

على  لبنان  وح�صل  و2013،   2012 �صنتي  خالل  بالتفاعل  �ملتو�صط  �لبحر  يف  �لغاز  عن  �لتنقيب 

. �إال �أن حماوالته للح�صول على ن�صبة �أكب 
140

 يطالب بها
2

860 كم  من �أ�صل 
2

530 كم �عرت�ف بـ 

من �ملنطقة �لباقية ومو�ردها مل تنتِه، ومن �ملتوقع �أن ت�صتمر هذه �لق�صية بالتفاعل بني �لطرفني 

��صتمرت  للبنان طاملا  بالن�صبة  �أولوية عالية  �أن متثّل  �ملرجح  �أنه من غري  �إال  �ملقبلة،  �لفرتة  خالل 

�ل�صيا�صية �لرئي�صية. �ل�صيا�صية بني قو�ه  �خلالفات 

5. ال�شعودية ودول اخلليج:

اأ. انعكا�س التغريات والثورات العربية على الق�شية الفل�شطينية:

بد� يف �صنتي 2012 و2013 �أن دول �خلليج �لعربي، وخ�صو�صاً �ل�صعودية، كانت �أكرث �ن�صغاالً 

عن �لق�صية �لفل�صطينية عما كانت عليه �حلال يف �صنة 2011. فعلى �لرغم من �أن دول �خلليج ب�صفة 

�لدول  من  كثري  �صهدتها  كالتي  د�خلية  �صيا�صية  ��صطر�بات  ت�صهد  مل  �لبحرين،  با�صتثناء  عامة، 

�أثارت بو�عث قلق بالن�صبة لدول �خلليج، و�أثرت ب�صكل  �إليها  �مل�صار  �أن �ال�صطر�بات  �إال  �لعربية، 

و��صح على جدول �أولوياتها �الإقليمية. فقد ��صتحوذت ملفات �الأزمة �ل�صورية، و�الأزمة �ل�صيا�صية 

و�هتمام  �هتمامها،  على  �الإير�ين  �لنووي  بالبنامج  �ملتعلق  و�التفاق  الحق،  وقت  يف  م�رش  يف 

�ل�صعودية ب�صكل خا�ص.

و�ن�صغاالتها  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  يف  دورها  بني  �ملو�زنة  حاولت  قطر  �إن  �لقول  يكن  ولكن 

�الإقليمية �الأخرى �أكرث من بقية �رشكائها، وخ�صو�صاً يف ملف �مل�صاحلة �لفل�صطينية ويف عالقتها مع 

كل من �ل�صلطة يف ر�م �هلل وحركة حما�ص. وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن �لتغيري �لذي �صهدته قطر، و�لذي 

متثّل يف تويل �الأمري متيم بن حمد �آل ثاين قيادة �لبالد خلفاً لو�لده �لذي تنازل طوعاً عن �الإمارة، مل 

ُيظهر موؤ�رش�ت تدل على تغري دور قطر �أو عالقتها جتاه خمتلف �الأطر�ف يف �ل�صاحة �لفل�صطينية.
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ب. املوقف من عملية الت�شوية:

مو�قف  دعم  يف  و�ملتمثل  �لت�صوية،  عملية  من  نف�صه  موقفها  على  �لعربي  �خلليج  دول  حافظت 

رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية من �ملفاو�صات مع “�إ�رش�ئيل”، و�إعالن تاأييدها لبنامج حتركه يف �الأمم 

�ملتحدة، يف حني مل ت�صهد �ملبادرة �لعربية �لتي كانت �ل�صعودية قد �أطلقتها يف �لقمة �لعربية يف بريوت 

يف 2002 �أّي تغيري �أو تعديل.

ويف هذ� �ل�صياق، �أكدت �ل�صعودية خالل قمة دول حركة عدم �النحياز، �ملنعقدة يف طهر�ن يف �آب/ 

، د�عية دول عدم �النحياز 
141

�أغ�صط�ص 2012، رف�صها الأي تعديالت على �ملبادرة �لعربية لل�صالم

.
142

لالعرت�ف بالدولة �لفل�صطينية

ويف وقت الحق، رحب وزير �خلارجية �ل�صعودي �الأمري �صعود �لفي�صل بقر�ر �جلمعية �لعامة 

لالأمم �ملتحدة منح فل�صطني و�صع دولة مر�قب غري ع�صو يف �الأمم �ملتحدة، ور�أى �أن هذه �خلطوة 

. كما 
143

تنبئ باإمكانية حدوث حتول �إيجابي يف طريقة تعامل �الأمم �ملتحدة مع �لق�صية �لفل�صطينية

رحب جمل�ص �لتعاون �خلليجي على ل�صان �أمينه �لعام عبد �للطيف �لزياين بهذه �خلطوة، ور�أى �أنها 

.
144

متثل فر�صة منا�صبة للدعوة �إىل ��صتئناف �ملفاو�صات �ملبا�رشة بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني

ج. العالقات اخلليجية - الفل�شطينية:

�ل�صاحة  يف  ح�صور�ً  و�الأكرث  �الأبرز  �خلليجي  �لالعب  و2013   2012 �صنتي  خالل  قطر  كانت 

�لرئي�ص  بني  توقيعه  مّت  �لذي  لالتفاق  ورعايتها  �مل�صاحلة  ملف  يف  بن�صاطها  بدء�ً  �لفل�صطينية، 

يف  �لدوحة  يف  م�صعل  خالد  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ورئي�ص  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني 

�لتو�فق على ت�صكيل حكومة وفاق وطني  بـ“�إعالن �لدوحة” ومّت خالله  2012/2/6، و�لذي ُعرف 

�أكدت  غزة  لقطاع  ثاين  �آل  خليفة  بن  حمد  �ل�صيخ  قطر  �أمري  زيارة  �أن  كما  عبا�ص.  حممود  برئا�صة 

ح�صور قطر بقوة يف �مل�صهد �لفل�صطيني، �إىل جانب تعزيز عالقتها مع حركة حما�ص، فقد كانت هذه 

�لزيارة هي �الأوىل من نوعها لزعيم عربي للقطاع منذ فر�ص �حل�صار �الإ�رش�ئيلي عليه، و�لثانية 

لالأمري حمد منذ �صنة 1999. ومّت خالل �لزيارة، �لتي �صمت رئي�ص �لوزر�ء ووزير �خلارجية حمد 

قيمته  بلغت  قطري  بتمويل  �لقطاع  �إعمار  الإعادة  �مل�صاريع  من  جملة  تد�صني  ثاين،  �آل  جا�صم  بن 

. وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن هذه �لزيارة �أثارت �عرت��ص �لرئي�ص حممود 
145

�الإجمالية 254 مليون دوالر

م�صا�صاً  متثل  لن  �لزيارة  باأن  للطماأنة  �صعت  �لقطرية  �لقيادة  �أن  ومع  �هلل،  ر�م  يف  و�ل�صلطة  عبا�ص 

من  �لتخفيف  يف  جنحت  �لتطمينات  تلك  �أن  يبُد  مل  �أنه  �إال   ،
�لفل�صطينية”146 و�ل�رشعية  بـ“�لتمثيل 

غ�صب �ل�صلطة جتاهها.
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وبخ�صو�ص �الأنباء �لتي مّت تناقلها يف بع�ص و�صائل �الإعالم عن ت�رشر �لعالقة �لقطرية مع حركة 

حما�ص  نفت  فقد  م�رش،  يف  �لع�صكري  �النقالب  و�إثر  قطر،  يف  �ل�صيا�صية  �لقيادة  تغري  بعد  حما�ص 

.
�صحة هذه �الأنباء و�أكدت �أن “�لعالقة مع �أمري قطر �ل�صيخ متيم ومع �الأمري �لو�لد وثيقة”147

بد� �لن�صاط �لدبلوما�صي �ل�صعودي جتاه �لق�صية �لفل�صطينية يف �صنتي 2012 و2013 “ثانوياً” 

�إذ� ما قورن بن�صاطها يف عدد من �مللفات �الإقليمية �الأخرى، وخ�صو�صاً �الأزمة �ل�صورية، و�الأزمة 

�ل�صيا�صية يف م�رش، و�مللف �لنووي �الإير�ين.

�إال �أن هذ� ال يعني �أن �ل�صعودية كانت غائبة عن �مل�صهد �لفل�صطيني، فقد كانت من �أبرز �لد�عمني 

لل�صلطة �لفل�صطينية مالياً، و�ملوؤيدين لها �صيا�صياً يف م�صعاها لتحقيق �العرت�ف بالدولة �لفل�صطينية.

كما �صّجلت �ل�صعودية موقفاً بارز�ً يف �الأمم �ملتحدة من خالل رف�صها قبول �لع�صوية �ملوؤقتة يف 

جمل�ص �الأمن عن �ملجموعة �لعربية يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2013 �حتجاجاً على “تخاذل” �ملجل�ص 

“بقاء  �أن  �ملوقف  هذ�  على  تعليقها  يف  �ل�صعودية  �خلارجية  و�أو�صحت  و�صورية.  فل�صطني  جتاه 

على  د�فع  وبرهان  �صاطع  “دليل  هو  �صنة”،   65 لـ  ود�ئم  عادل  حّل  دون  من  �لفل�صطينية  �لق�صية 

عجز جمل�ص �الأمن عن �أد�ء و�جباته وحتمل م�صوؤولياته”. ولكن �لبيان �أ�صار يف �لوقت نف�صه �إىل عدم 

�إخ�صاع �لب�مج �لنووية جلميع دول �ملنطقة من دون ��صتثناء للمر�قبة  “على  قدرة جمل�ص �الأمن 

، وهي 
و�لتفتي�ص �لدويل �أو �حليلولة دون �صعي �أّي دولة يف �ملنطقة �إىل �متالك �الأ�صلحة �لنووية”148

عبارة ُفهم �أنها ت�صري �إىل عدم ر�صا �ل�صعودية عن �التفاق �لذي مّت �لتو�صل �إليه يف حمادثات �الأع�صاء 

�خلم�صة �لد�ئمني يف �ملجل�ص �إ�صافة الأملانيا مع �إير�ن، بخ�صو�ص برناجمها �لنووي. ويكن بالتايل 

�إىل درجة �الهتمام �لذي توليه �ل�صعودية للملف �لنووي �الإير�ين  �إن هذ� �لبيان ُيعد موؤ�رش�ً  �لقول 

و�الأزمة �ل�صورية، �إىل جانب �لق�صية �لفل�صطينية.

ومن �صمن �أبرز �لتطور�ت �لتي مّت ت�صجيلها كذلك على �صعيد �لعالقات �لفل�صطينية - �خلليجية 

خالل �صنتي 2012 و2013، زيارة رئي�ص �حلكومة �لفل�صطينية �ملقالة يف قطاع غزة �إ�صماعيل هنية 

لعدد من �لدول �خلليجية يف كانون �لثاين/ يناير و�صباط/ فب�ير 2012، وزيارة �لرئي�ص �لفل�صطيني 

حممود عبا�ص للكويت يف ني�صان/ �أبريل 2013.

جولة هنية، �لتي تز�منت مع توقيع �تفاق �لدوحة للم�صاحلة بني حممود عبا�ص وخالد م�صعل، 

�صابقة  جولة  بعد  غزة،  قطاع  عن  �حل�صار  لك�رش  حما�ص  حركة  م�صاعي  �صمن  �لثانية  هي  كانت 

كان قد ز�ر خاللها م�رش وتون�ص وتركيا. وقد �صملت �جلولة �خلليجية كالً من �لدوحة و�ملنامة 

و�أبو ظبي، باالإ�صافة �إىل طهر�ن، وكانت يف ذلك �حلني موؤ�رش�ً على �نفتاح دول �خلليج على �لعالقة 

مع حركة حما�ص، خ�صو�صاً و�أنها كانت زيار�ت ر�صمية �لتقى خاللها بقادة تلك �لدول.
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ولكن هذ� �لتقارب يف �لعالقة بني حركة حما�ص ودول �خلليج، با�صتثناء قطر، بد� حالة موؤقتة 

�لع�صكري يف م�رش، و�لذي تر�فق مع تر�جع يف عالقة �حلركة  �النقالب  بعد  مل تدم، وخ�صو�صاً 

بال�صلطة �حلاكمة يف م�رش ود�عميها �خلليجيني، وخ�صو�صاً �ل�صعودية و�الإمار�ت.

زيارة  �أول   2013 �أبريل  ني�صان/  يف  للكويت  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  زيارة  ومثّلت 

لزعيم فل�صطيني لهذ� �لبلد منذ �أكرث من ع�رشين عاماً، وجاءت لتكمل ترميم �لعالقات �لتي ت�رشرت 

على خلفية عدم تنديد �لزعيم �لر�حل يا�رش عرفات بغزو �لعر�ق للكويت �صنة 1990. وقد مّت خالل 

.
149ً

�لزيارة �فتتاح �ل�صفارة �لفل�صطينية يف �لكويت بعد �إغالق ��صتمر 22 عاما

د. الدعم املايل:

ظّل ملف �لدعم �ملايل �أحد �أبرز جماالت ن�صاط دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي فيما يت�صل بالق�صية 

�لفل�صطينية خالل �صنتي 2012 و2013، �صو�ء يف �إطار دعم ميز�نية �ل�صلطة �لفل�صطينية، �أم تنفيذ 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  لدعم  خريية  م�صاريع  تنفيذ  �أم  غزة،  قطاع  �إعمار  �إعادة  م�صاريع 

وقطاع غزة ودول �للجوء.

لها  قدمت  حيث  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مليز�نية  �ملاليني  �لد�عمني  �أبرز  �ل�صعودية  كانت  وقد 

 ،
150

2012 كم�صاعدة عاجلة مل�صاعدتها يف تخطي �أزمتها �ملالية 100 مليون دوالر يف متوز/ يوليو 

�إىل ذلك،  باالإ�صافة   .
1512013 يناير  �لثاين/  �أخرى يف كانون  100 مليون دوالر  و�أعلنت حتويلها 

�لعربية  �ملالية  �الأمان  �صبكة  يف  �إ�صهامها  زيادة  �إعالن  �إىل  نف�صه  �ل�صهر  يف  �ل�صعودية  عمدت  فقد 

.
152ً

لل�صلطة، من 14 مليون دوالر �إىل 20 مليون دوالر �صهريا

86 مليون دوالر �إىل �الأونرو� يف  كما قدمت �ل�صعودية من خالل �ل�صندوق �ل�صعودي للتنمية 

. وذكرت �لوكالة يف وقت 
153

2013، ل�صالح م�صاريع �لالجئني �لفل�صطينيني بال�صفة وغزة ولبنان

الحق �أن �ل�صندوق �ل�صعودي للتنمية ��صتجاب لند�ء �لوكالة �خلا�ص ب�صورية، من خالل �لتبع 

.
154

10 ماليني دوالر ل�صالح �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية بـ 

�الإ�صالمي  �لبنك  يديرها  �لتي  �مل�صاريع  قيمة  �إجمايل  بلغ  غزة،  قطاع  �إعمار  �إعادة  ملف  ويف 

نحو  غزة،  �إعمار  الإعادة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ص  دول  برنامج  ت�صمل  و�لتي  �لقطاع،  يف  للتنمية 

وحد�ت  لت�صييد  دوالر  مليون   88 للتنمية  �ل�صعودي  �ل�صندوق  قدم  كما   .
155

دوالر مليون   460

�حلي  م�رشوع  من  �لثالثة  �ملرحلة  مل�صلحة  خ�ص�صت  دوالر  مليون   34 منها  �لقطاع،  يف  �صكنية 

جمل�ص  خ�ص�صها  �لتي  �مل�صاعد�ت  �صمن  دوالر  مليون  و54  رفح،  غرب  �ل�صكني  �ل�صعودي 

.
156

�لتعاون �خلليجي لبناء 1,100 وحدة �صكنية جديدة، و�صّت مد�ر�ص جديدة يف غزة
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من جهتها، ركزت قطر م�صاعد�تها �ملالية على �إعادة �إعمار قطاع غزة ودعمه ملو�جهة �حل�صار، 

حمد  �الأمري  زيارة  مع  بالتز�من  قطر  عنها  �أعلنت  �لتي  �الإعمار  �إعادة  م�صاريع  قيمة  بلغت  حيث 

بن خليفة �إىل �لقطاع 254 مليون دوالر. كما تولت قطر تاأمني �لوقود ملحطة كهرباء غزة، و�صملت 

�ملنحة �لقطرية �الأوىل 25 مليون لرت من �ل�صوالر بد�أ �إدخالها عب معب �لعوجا يف حزير�ن/ يونيو 

، فيما جلاأت قطر فيما بعد �إىل حتويل قيمة منحة �لوقود �إىل خزينة �ل�صلطة �لفل�صطينية يف 
1572012

ر�م �هلل، بدء�ً من منت�صف كانون �الأول/ دي�صمب 2013، عقب توقف �ملحطة عن �لعمل ملدة 45 يوماً 

.
158

لنفاد �لوقود �لالزم لت�صغيلها

وخالل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2012، �أعلنت قطر تقديها 

.
159

10 ماليني دوالر �إىل م�رش، �إ�صهاماً يف نفقات عالج جرحى قطاع غزة يف م�صت�صفيات م�رشية

 2013 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  و�أعلنت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ميز�نية  �أي�صاً  قطر  دعمت  كما 

.
160

مو�فقتها على منح �ل�صلطة 150 مليون دوالر الإ�صقاط ديونها

�أما �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، فقد بلغت قيمة �مل�صاعد�ت �الإجمالية �لتي قدمتها لفل�صطني خالل 

138 مليون  )نحو  �إمار�تي  507 ماليني درهم  �ملانحة، نحو  2012، عب خمتلف موؤ�ص�صاتها  �صنة 

دوالر(. وذلك وفقاً ملا �أكده تقرير �مل�صاعد�ت �خلارجية �ل�صادر عن وز�رة �لتنمية و�لتعاون �لدويل 

.
161

�الإمار�تية

�لرئي�ص  زيارة  بعد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مو�زنة  لدعم  دوالر  مليون   50 �لكويت  وقدمت 

، كما قدمت منحة بقيمة 50 مليون 
�لفل�صطيني حممود عبا�ص �إىل �لكويت يف ني�صان/ �أبريل 1622013

�إىل ذلك،  . باالإ�صافة 
163

�لفل�صطيني لالإ�صالح و�لتنمية �أمريكي للبنك �لدويل لدعم �لبنامج  دوالر 

فقد تبعت �لكويت لوكالة �الأونرو� بـ 15 مليون دوالر ل�صالح �لالجئني �لفل�صطينيني �لنازحني يف 

.
164

�صورية

6. دول عربية اأخرى:

اأ. انعكا�س التغريات والثورات العربية على الق�شية الفل�شطينية:

�صّكل �ملوقف من �لق�صية �لفل�صطينية �أحد �أبرز �لت�صاوؤالت �لتي ر�فقت �لتغري�ت و�لثور�ت �لتي 

�إىل  �الإ�صالميني  �صعود  ظّل  يف  وخ�صو�صاً   ،2011 �صنة  مطلع  منذ  �لعربية  �لدول  من  عدد  �صهدها 

�حلكم يف غالبيتها، وكان هذ� �ملو�صوع بالتايل حمّل تركيز عدد من �ملر�كز �لبحثية �ملعنية بال�صاأن 

يف  بريوت،  يف  و�ال�صت�صار�ت  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  عقده  �لذي  �ملوؤمتر  كان  وقد  �لفل�صطيني. 

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2012، و�حد�ً من �أبرز �لفعاليات �لتي �أتيح من خاللها �لتعّرف ب�صكل مبا�رش 
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على موقف �الإ�صالميني يف �لدول �لتي �صهدت تغري�ً، من �لق�صية �لفل�صطينية. وقد �أظهرت �أور�ق 

�لعمل �لتي ُقّدمت يف �ملوؤمتر مبجملها مو�قف موؤيدة للفل�صطينيني ور�ف�صة للتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”، 

م�رش  يف  وخ�صو�صاً  عامة،  ب�صفة  للحكم  و�صولهم  قبل  �الإ�صالميني  مو�قف  مع  مت�صقة  جاءت 

.
165

وتون�ص و�ملغرب وليبيا و�ليمن

�أما على �صعيد �ملمار�صة، فقد كان �حل�صور �الأبرز للق�صية �لفل�صطينية ماثالً يف كل من تون�ص 

�لغنو�صي،  ر��صد  �ل�صيخ  وكذلك  �ملرزوقي  من�صف  �لرئي�ص  مو�قف  كانت  تون�ص،  ففي  و�ملغرب. 

للحق  موؤيدة  �لثورة،  بعد  تون�ص  يف  �حلاكم  �لتحالف  يف  �الأ�صا�صي  �ل�رشيك  �لنه�صة  حزب  رئي�ص 

رفيق  �لتون�صي  �خلارجية  وزير  كان  كما  بـ“�إ�رش�ئيل”.  �العرت�ف  لرف�ص  وموؤكدة  �لفل�صطيني 

عبد �ل�صالم �صمن �لوفد �لوز�ري �لعربي �لذي توجه �إىل قطاع غزة للت�صامن معه خالل �لعدو�ن 

�لذي تعر�ص له يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2012.

ولكن يف �لوقت نف�صه، فقد �أثارت م�صاألة ت�صمني جترمي �لتطبيع يف �لد�صتور �جلديد جدالً بني 

�الأحز�ب و�لنخب �ل�صيا�صية، بني من ر�أى �رشورة �إير�د �ملادة يف �لد�صتور، ومن قال �إن هذ� �الأمر 

�إ�صد�ر قانون عادي دون �حلاجة للدخول يف مو�جهة مع بع�ص �جلهات �لدولية  ممكن من خالل 

ب�صبب ذلك. �إال �أن �جلمعية �لتاأ�صي�صية يف نهاية �الأمر �صوتت �صّد هذه �ملادة ليولد �لد�صتور بدونها، 

.
166

على �لرغم من �أنها كانت مت�صمنة يف �مل�صودة �الأوىل للد�صتور

�الإله بنكري�ن و�لبملان  �ملغربي ورئي�ص �حلكومة عبد  �لعاهل  �ملغرب كذلك، كانت مو�قف  ويف 

ثار  �ملقابل،  يف  ولكن  غزة.  على  �لعدو�ن  فرتة  خالل  وخ�صو�صاً  للفل�صطينيني،  موؤيدة  �ملغربي 

�لثامنة  �لدورة  �جتماع  �أعمال  �الإ�رش�ئيلي يف  �لكني�صت  �أع�صاء  �أحد  �ملغرب حول م�صاركة  جدل يف 

للجمعية �لبملانية لالحتاد من �أجل �ملتو�صط، �لتي ُعقدت يف �لرباط يف �آذ�ر/ مار�ص 2012، وهو ما 

�حتجاجاً  �لبملان  قبة  حتت  من  لالن�صحاب  �ملغربي  و�لتنمية  �لعد�لة  حلزب  �لبملاين  �لفريق  دفع 

. وقد �أدى ح�صور ع�صو �لكني�صت الإحر�ج �حلكومة �ملغربية �لتي يقودها �حلزب 
167

على ح�صوره

�ملغربية  “�لعالقات  �أن  توؤكد  �أن  قبل  �ملبكرة،  باملغادرة  �الإ�رش�ئيلي  �لنائب  طالبت  و�لتي  نف�صه، 

.
�الإ�رش�ئيلية حمكومة بقر�ر �صيادي �صابق بقطع �لعالقات بني �لبلدين”168

�إال �أن �جلدل حول �لتطبيع ثار جمدد�ً يف �أيلول/ �صبتمب 2013، �إثر زيارة قام بها وفد �أكاديي 

بناء  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  مغاربة  �إعالميون  بها  قام  �أخرى  وزيارة  �ملغربية،  �ملدن  من  لعدد  �إ�رش�ئيلي 

. وجاء �لك�صف عن �أنباء �لزيارتني ُبعيد تقدمي �أربعة 
169

على دعوة من وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية

�ال�صرت�كي  و�الحتاد  و�ال�صرت�كية  و�لتقدم  و�لتنمية  �لعد�لة  �أحز�ب  متثل  مغربية،  برملانية  كتل 

.
170

و�ال�صتقالل، مقرتح قانون يق�صي بتجرمي �لتطبيع مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي
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ودعت  عليه،  �لعدو�ن  خالل  غزة  قطاع  مع  مت�صامنة  مو�قف  جهتها  من  �أي�صاً  ليبيا  �تخذت 

جمل�ص �الأمن يف �الأمم �ملتحدة �إىل �النعقاد ملناق�صة �الأمر، كما قام وفد دبلوما�صي مغربي ي�صم نائب 

رئي�ص �ملوؤمتر �لوطني ونائب رئي�ص �لوزر�ء بزيارة �إىل �لقطاع، بناء على تكليف �صادر من �لبملان 

. وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن مو�صوع تهريب �أ�صلحة من ليبيا �إىل قطاع غزة قد برز كذلك يف 
171

�لليبي

�الإعالم، �إثر �صبط �لد�خلية �مل�رشية لكمية من �الأ�صلحة �لتي قالت �إنها كانت قادمة من ليبيا ومتجهة 

.
�إىل �لقطاع يف متوز/ يوليو 1722012

ب. ال�شودان:

�لعربي  �مل�صتوى  على  برزت  �لتي  �مللفات  من  و�حد�ً  و“�إ�رش�ئيل”  �ل�صود�ن  بني  �لتوتر  مثّل 

�لغارة،  عن  بامل�صوؤولية  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ل�صود�ن  �تهام  خلفية  على  و2013،   2012 �صنتي  خالل 

 ،2012/10/24 يف  �خلرطوم  جنوب  �لع�صكرية  لل�صناعات  �لريموك  م�صنع  لتدمري  �أدت  �لتي 

باالإ�صافة �إىل �تهامها بدعم �ملتمردين �لذين يقاتلون �صّد �حلكومة يف غرب �لبالد. �صكلت �لغارة 

�ل�صود�ن  �رشق  �صهدهما  �للتني  �لغارتني  بعد  نوعها،  من  �لثالثة  �حلادثة  �لريموك  م�صنع  على 

و�تهمت “�إ�رش�ئيل” بامل�صوؤولية عنهما يف كانون �لثاين/ يناير 2009 وني�صان/ �أبريل 2011، حيث 

�مل�صنع  دكت  �إ�رش�ئيلية  طائر�ت  �أربع  �إن  �لغارة  عقب  بالل  �أحمد  �ل�صود�ين  �الإعالم  وزير  قال 

�أن بع�ص �أجز�ء �مل�صنع �لذي ينتج �أ�صلحة تقليدية ُدّمرت كلياً، فيما �أ�صيبت  �لع�صكري، مو�صحاً 

ذكرت  �حلادث،  على  �لتعقيب  “�إ�رش�ئيل”  رف�صت  وبينما   .
173

جزئية بطريقة  �أخرى  �أجز�ء 

�أنه يزود  13 �لتابعة ل�صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي نفذت �لغارة، بحجة  �لـ  �أن �لفرقة  مو�قع �إ�رش�ئيلية 

�التهام،  هذ�  كرتي  علي  �ل�صود�ين  �خلارجية  وزير  نفى  وقد   .
174

و�ل�صو�ريخ باالأ�صلحة  حما�ص 

�لعدو�ن  من  بالرغم  حما�ص  حركة  تاأييد  عن  تكف  لن  بالده  �أن  على  نف�صه  �لوقت  يف  �صدد  ولكنه 

.
175

�الإ�رش�ئيلي

�إىل  ي�صم  خمطط  يف  بالتورط  “�إ�رش�ئيل”  �حلاكم  �لوطني  �ملوؤمتر  حزب  �تهم  الحق،  وقت  ويف 

والية  يف  �الأو�صاع  تاأجيج  على  للعمل  �ملتحدة،  و�لواليات  �ل�صود�ن  جنوب  دولة  من  كالً  جانبها 

. وي�صّكل تكرر �تهام “�إ�رش�ئيل” 
176

جنوب كردفان و�إقليم د�رفور، من خالل دعم �ملتمردين فيها

بدعم �ملتمردين على ل�صان عدة ممثلني للحكومة �ل�صود�نية و�حلزب �حلاكم، يف �أكرث من منا�صبة، 

موؤ�رش�ً على ��صتمر�ر توتر �لعالقة بني �لطرفني.

ويف �ملقابل، حافظ �ل�صود�ن على عالقته بحركة حما�ص، وهو ما دلّت عليه ت�رشيحات �لوزير 

كرتي �لو�ردة �أعاله، و�لذي كان �صمن �لوفد �لوز�ري �لعربي �لذي ز�ر قطاع غزة للت�صامن معه 

يف  �حلركة  �صورى  جمل�ص  �جتماعات  ��صت�صاف  قد  كان  �ل�صود�ن  �أن  علماً  عليه.  �لعدو�ن  خالل 

، ونفى �الأنباء �لتي حتدثت عن رف�ص �خلرطوم ��صت�صافة م�صعل يف �صباط/ 
1772011 نهاية �صنة 

.
178

2012 عقب مغادرته لدم�صق فب�ير 
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بد� خالل �صنة 2012 و�لن�صف �الأول من �صنة 2013 �أن �ملوقف 

2011 جتاه  �ل�صعبي �لذي عّبت عنه �لثور�ت �لعربية يف �صنة 

�لر�صمي  �لتطبيع  لفر�ص  �ملعيق  تاأثريه  و��صل  قد  “�إ�رش�ئيل” 

�لعام  �الجتاه  �أظهر  �ال�صتثناء�ت،  بع�ص  فمع  معها.  �لعربي 

�لتي  �لعربية  �لدول  وبني  بينها  �حلو�جز  ك�رش  يف  تنجح  مل  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �لفرتة  تلك  يف  لالأحد�ث 

مل تكن متتلك عالقات معها، باالإ�صافة �إىل ت�صجيلها تر�جعاً يف �لعالقة مع �لدول �لتي تتبادل معها 

يف  تر�جع  �أعقبه   2013 يوليو  متوز/  يف  م�رش  يف  �لع�صكري  �النقالب  �أن  �إال  �لدبلوما�صي.  �لتمثيل 

�أجو�ء �لعد�ء �لر�صمي جتاه “�إ�رش�ئيل”.

�أبرز   2012 يف �ل�صياق �الأول، �صّكلت مو�قف �ملر�صحني لالنتخابات �لرئا�صية يف م�رش يف �صنة 

�الأمثلة، حيث كان رف�ص �لتطبيع �لقا�صم �مل�صرتك �الأبرز بني �لغالبية �لعظمى للم�صاركني يف �ل�صباق 

للرئا�صة، �لذين �أبدى بع�صهم عزمه على تخفي�ص م�صتوى �لعالقات و“خنق” �تفاق كامب ديفيد �أو 

تعديل بع�ص بنوده، فيما �أبدى �لبع�ص �الآخر نيته على �اللتز�م باالتفاق كما هو باعتباره �أمر�ً و�قعاً، 

مع �ملحافظة على “�صالم بارد” ال ينطوي على �أّي تطوير للعالقة �أو حتى “ك�رش جمودها”. وحتى 

�ملر�صح �لوحيد، من بني �ملر�صحني �الأوفر حظاً، �لذي �أبدى عدم ممانعته لزيارة “�إ�رش�ئيل” يف حال 

فوزه باالنتخابات ربط هذ� �الأمر بـ“ت�رشف منا�صب” ي�صبقها من طرف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية.

2012 وعدم ��صتئنافه  �أبريل  لـ“�إ�رش�ئيل” يف ني�صان/  �أي�صاً مثّل وقف ت�صدير �لغاز  ويف م�رش 

الحقاً عالمة �إ�صافية على تر�جع �لعالقة بني تل �أبيب و�لقاهرة، مع �أن �ل�صبب �لذي ُعزي �إليه وقف 

�لت�صدير كان “جتارياً بحتاً” �رتبط باإخالل �لطرف �الإ�رش�ئيلي ب�رشوطه �لتعاقدية. علماً �أن خّط 

�أنابيب �لغاز �ملوؤدي �إىل “�إ�رش�ئيل” كان قد تعر�ص للتفجري 14 مرة منذ ثورة 25 يناير وحتى �إعالن 

قر�ر وقف �لت�صدير.

�حلمالت  ��صتمرت  فقد  �لر�صمي،  �لتطبيعي  �لن�صاط  ��صتمر�ر  من  �لرغم  وعلى  �الأردن،  ويف 

و�لتحذير  وتعقبها  �الإ�رش�ئيلية،  �ملنتجات  مقاطعة  جمال  يف  وخ�صو�صاً  �لتطبيع،  ملقاومة  �ل�صعبية 

منها. وكان من �آثارها جلوء �لباعة �إىل �إخفاء م�صادر ب�صائعهم �إ�رش�ئيلية �ملن�صاأ خوفاً من عزوف 

�ل�صوق  يف  �الأحيان  بع�ص  يف  تنتهي  كانت  و�لتي  م�صدرها،  عرفو�  حال  يف  �رش�ئها  عن  �الأردنيني 

�إىل �الحتجاج عب مذكر�ت  �لعر�قية  �الأمر �حلكومة  باأ�صاليب غري مبا�رشة. وقد دفع هذ�  �لعر�قية 

. كما �أن �لرف�ص �ل�صعبي للتطبيع 
179

ر�صمية على دخول منتجات �إ�رش�ئيلية �إىل بالدها عب �الأردن

دفع ع�صرية �لعبيد�ت �الأردنية، و�لتي ُعنّي �أحد �أبنائها �صفري�ً يف تل �أبيب يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 

2012، �إىل دعوته �إىل رف�ص تويل �ملن�صب بد�ية، ثم �أعلن وجهاء يف �لقبيلة بر�ءتهم منه عقب ت�صليمه 

.
180

�أور�ق �عتماده للرئي�ص �الإ�رش�ئيلي �صمعون برييز

ثالثًا: التطـورات فـي 

جمال التطبيع
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�أما �ال�صتثناء�ت �لتي وردت �إليها �إ�صار�ت عدة فيما يتعلق بالتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”، فقد �صدرت 

يف �لغالب عن جهات ر�صمية حاولت �لتكتم عليها و�إبقاءها يف �إطار �رشي جتنباً الإثارة غ�صب �لر�أي 

�إنها �صدرت من جهات ال تتاأثر غالباً باملو�قف  �لعام �لر�ف�ص ملثل هذه �خلطو�ت. بل يكن �لقول 

�ل�صعبية ب�صورة عامة، وهي بالتايل مل تكن معّبة عن تغري �ملز�ج �ل�صعبي �لعام �لر�ف�ص للتطبيع. 

وهو ما يوؤكد جمدد�ً �أن �أّي حتوالت يف �ملنطقة، تاأتي بحكومات معّبة عن �الإر�دة �ل�صعبية، �صتقلل 

�أكرث فاأكرث فر�ص �لتطبيع �لعربي مع “�إ�رش�ئيل”.

�الإ�صارة �الأبرز يف هذ� �ل�صياق �أوردتها �صحيفة يديعوت �أحرونوت، �لتي �أ�صارت �إىل �أن �لرئي�ص 

�الإ�رش�ئيلي �صمعون برييز وجه كلمة عب �الأقمار �ل�صناعية للم�صاركني يف موؤمتر �أمن �خلليج �لذي 

و�الإمار�ت  �لبحرين  خارجية  وزر�ء  مب�صاركة   ،2013 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  ظبي  �أبو  يف  عقد 

�إندوني�صيا  مثل  �أخرى  �إ�صالمية  دول  خارجية  وزر�ء  و�أي�صاً  وقطر،  و�ليمن  وعّمان  و�لكويت 

حديث  �أّي  توجيه  عن  �متنعو�  �حلا�رشين  �لوزر�ء  �أن  �ل�صحيفة  وذكرت  وبنغالدي�ص.  وماليزيا 

 .
181

مبا�رش لبرييز، �لذي توىل �حلديث معه فقط م�صاعد �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة تريي رود الر�صن

ويف �صياق مت�صل، �صاركت �صخ�صيتان عربيتان يف 2012 يف موؤمتر هرت�صليا �ل�صنوي �لـ 12، هما 

.
182

�الأمري �حل�صن بن طالل، و�ملفاو�ص �لفل�صطيني �صائب عريقات

�مل�صلمني يف عدد من  �الإخو�ن  تز�يد �حلملة �صّد  �لع�صكري يف م�رش، ومع  �النقالب  ولكن بعد 

�لدول �لعربية، ظهرت عدة موؤ�رش�ت �إىل �أن جّو �لعد�ء �لر�صمي جتاه “�إ�رش�ئيل” بد�أ بالرت�جع. وهو 

ما عّب عنه مدير �ل�صوؤون �ل�صيا�صية - �لع�صكرية يف وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية، �للو�ء عامو�ص جلعاد 

�لتغري�ت  �إن  بقوله  “�إ�رش�ئيل”  تو�جه  �لتي  �لتهديد�ت  تقييمه خلريطة  Amos Gilad، يف معر�ص 

�لتي �صهدتها �ملنطقة، و�أبرزها �لتغري�ت يف م�رش وتركيا، �صّكلت “معجزة” بالن�صبة لـ“�إ�رش�ئيل”، 

.
183

حيث �إن �لكر�هية جتاهها تر�جعت، م�صيد�ً بدور �النقالب يف م�رش يف هذ� �الأمر

 Amos يدلني  عامو�ص  �جلرن�ل  �ل�صابق  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  �صعبة  رئي�ص  ر�أي  وح�صب 

Yedlin، فقد �صّب قر�ر �ل�صعودية بت�صنيف �الإخو�ن �مل�صلمني كمنظمة “�إرهابية” يف �الإطار نف�صه، 

حيث ر�أى �أن �لقر�ر ي�صّكل ت�صامناً مع م�رش يف موقفها، وُيح�ّصن �لبيئة �ال�صرت�تيجية لـ“�إ�رش�ئيل” 

.
184

ب�صكل غري م�صبوق

“تقاطع  عن  حتدثت  �لتي  �ل�صحفية  �لتقارير  �صوء  يف  �ملوقف  لهذ�  يدلني  تبني  فهم  ويكن 

�مل�صالح” بني بع�ص دول �خلليج و“�إ�رش�ئيل” بعد �النقالب �مل�رشي، و�ملتمثل يف �ملوقف �ملعادي 

جورنال  �صرتيت  وول  �صحيفة  ذكرته  ما  فوفق  �ل�صيا�صي”.  بـ“�الإ�صالم  يعرف  ما  حلركات 

The Wall Street Journal، فاإن “�مل�صالح �مل�صرتكة” لكل من “�إ�رش�ئيل” و�ل�صعودية و�الإمار�ت 
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لت�صكيل  �الإخو�ن،  مو�جهة  يف  �النقالب  لتعزيز  م�صرتك  �جتاه  يف  ت�صب  م�رش  يف  جهودها  جعلت 

“حمور �ملنطق” axis of reason وفق تعبري م�صوؤول �إ�رش�ئيلي، على �لرغم من عدم وجود تن�صيق 

.
185

مبا�رش بني “�إ�رش�ئيل” وهاتني �لدولتني

�إال �أن م�صادر �صحفية �أخرى حتدثت يف وقت الحق عن وجود قنو�ت �رشية ملثل هذ� �لتن�صيق، 

�ملخت�ص  كتبه  تقرير�ً   2014/1/3 يف  بو�صت  جريوز�ليم  ل�صحيفة  �لعبية  �لن�صخة  �أوردت  حيث 

عن  فيه  حتدث   ،Yossi Melman ميلمان  يو�صي  �لقومي  �الأمن  وق�صايا  �ال�صتخبارية  بال�صوؤون 

لقاء�ت عقدها  �أبيب، من خالل  �ل�صعودي يف و��صنطن يف ن�صج عالقات �رشية مع تل  �ل�صفري  دور 

�ل�صفري مع قادة �ملنظمات �ليهودية يف و��صنطن، ومن خالل نقل ر�صائل، وتن�صيق، ولقاء�ت مكثفة 

.
186

متت بني م�صتويات تنفيذية يف كل من تل �أبيب و�لريا�ص

على �ل�صعيد �القت�صادي، �صّجل حجم �لتبادل �لتجاري بني “�إ�رش�ئيل” و�رشكائها �القت�صاديني 

�لعرب �لثالثة �الأبرز )م�رش و�الأردن و�ملغرب( تر�جعاً م�صتمر�ً خالل �صنتي 2012 و2013. ففي 

�ل�صعبي  و�حلر�ك  �ملتز�يدة  �لعد�ء  �أجو�ء  مع  متاماً  مت�صقة  غري   2011 �صنة  موؤ�رش�ت  جاءت  حني 

�لو��صع �صّد “�إ�رش�ئيل” يف �لدول �لعربية، بت�صجيلها زيادة طفيفة يف حجم �لتبادل �لتجاري مقارنة 

، �إال �أنه مع نهاية �صنة 2013 بلغت ن�صبة �لرت�جع يف حجم هذ� �لتبادل نحو %27.7 
ب�صنة 1872010

مقارنة ب�صنة 2011، ونحو 25.7% �إذ� ما قورنت ب�صنة 2010 )�نظر جدول 3/1(.

بن�صبة  م�رش  مع  �لتجاري  �لتبادل  حجم  تر�جع  نتيجة  �أ�صا�صي  ب�صكل  جاء  �لرت�جع  هذ� 

59.2% ما بني �صنتي 2011 و2013؛ حيث تر�جعت قيمة �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل م�رش، وفقاً 

�صنة  دوالر  مليون   119.4 �إىل   2011 �صنة  دوالر  مليون   236.4 من  �الإ�رش�ئيلية،  لالإح�صاء�ت 

مليون   178.5 قر�بة  من  �نخف�ص  �لذي  �لو�رد�ت،  قيمة  يف  �الأبرز  �لرت�جع  �ُصّجل  بينما   ،2013

دوالر �صنة 2011 �إىل 49.8 مليون دوالر �صنة 2013، �أي بن�صبة تقارب 72% )�نظر جدول 3/3(.

على  �لتجاري  �لتبادل  حجم  حافظ  فقد  �الإ�رش�ئيلية،  �الإح�صائيات  فوفق  �الأردن،  يف  �أما 

�إال  و2013.   2011 �صنتي  بني   %4.5 تتجاوز  مل  بن�صبة  طفيفاً  تر�جعاً  م�صجالً  تقريباً  م�صتو�ه 

�ل�صادر�ت  قيمة  تر�جعت  حيث  و�لو�رد�ت،  �ل�صادر�ت  ميز�ن  تغري  يف  كان  �الأبرز  �لتغري  �أن 

�الإ�رش�ئيلية �إىل �الأردن مبقد�ر �لن�صف تقريباً )نحو 52.7%(، من 210 ماليني دوالر �صنة 2011 

�إىل 99.3 مليون دوالر �صنة 2013، فيما �رتفعت قيمة �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية من �الأردن بالن�صبة 

نف�صها تقريباً )نحو 54.1%(، من 172.9 مليون دوالر �صنة 2011 �إىل 266.5 مليون دوالر �صنة 

2013 )�نظر جدول 3/3(.
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جدول 3/1: حجم التبادل التجاري بني “اإ�رسائيل” وبع�س الدول العربية

 2010-2013 )باملليون دولر(188

2013201220112010البلد

169.2266.5414.9503.1م�رس

365.8359.5382.9279.7الأردن

59.92925.518.4املغرب

594.9655823.3801.2املجموع

خ�صو�صاً  كبري  ب�صكل  مغايرة  موؤ�رش�ت  تعطي  فاإنها  �الأردنية  �لر�صمية  �الإح�صائيات  �أما 

�الأردنية  �ل�صادر�ت  حجم  �أن  �إىل  �الإح�صائيات  ت�صري  �إذ  �الأردنية،  �ل�صادر�ت  بحجم  يتعلق  فيما 

58.6 مليون  )75.1 مليون دوالر(، مقابل  53.2 مليون دينار  2011 بلغ نحو  لـ“�إ�رش�ئيل” �صنة 

�أ�صارت  كما   .%10.2 نحو  مقد�رها  �رتفاع  بن�صبة  �أي   ،2013 �صنة  دوالر(  مليون   82.8( دينار 

بلغت  حيث   ،%9.3 بن�صبة  “�إ�رش�ئيل”  من  �الأردين  �ال�صتري�د  حجم  �نخفا�ص  �إىل  �الإح�صائيات 

مليون   96.8( دينار  مليون   68.5 مقابل   2013 �صنة  دوالر(  مليون   87.7( دينار  مليون   62.1

121.7 مليون دينار  �نخف�ص من  �لبلدين  �لتجاري بني  �لتبادل  �أن حجم  �أي   .2011 دوالر( �صنة 

120.7 مليون دينار )170.5 مليون دوالر(  2011 لي�صل �إىل  )171.9 مليون دوالر تقريباً( �صنة 

�صنة 2013 بن�صبة 0.8% تقريباً )�نظر جدول 3/2(.

�الإح�صاء�ت  بني  �الختالف  �أ�صباب  حول  حمددة،  ��صتنتاجات  �إىل  �لو�صول  �ل�صهل  من  ولي�ص 

�أعلى،  �أحجاماً جتارية  �الإ�رش�ئيلية تعطي  �الأرقام  �أن  �لو��صح  �أنه من  �الأردنية و�الإ�رش�ئيلية، غري 

ومتيل �إىل �لتقليل من حجم تر�جع �لتبادل �لتجاري.

جدول 3/2: حجم التبادل التجاري بني الأردن و“اإ�رسائيل” وفق الإح�شاءات الأردنية والإ�رسائيلية 

2010-2013 )باملليون دولر(189

ال�شنة

حجم التبادل التجاريالواردات الأردنية من “اإ�رسائيل”ال�شادرات الأردنية اإىل “اإ�رسائيل”

وفق الإح�شاء 

الأردين

وفق الإح�شاء 

الإ�رسائيلي

وفق الإح�شاء 

الأردين

وفق الإح�شاء 

الإ�رسائيلي

وفق الإح�شاء 

الأردين

وفق الإح�شاء 

الإ�رسائيلي

201382.8266.587.799.3170.5365.8

201275.4205.5100.6154176359.5

201175.1172.996.8210171.9382.9

201090.794.189.2185.6179.9279.7
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يف �ملقابل، �صجل حجم �لتبادل �لتجاري �الإ�رش�ئيلي مع �ملغرب منو�ً بن�صبة 134.9% بني 2011 

و2013؛ حيث �رتفعت قيمة �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل �ملغرب من 21.6 مليون دوالر �صنة 2011 

�إىل 53.7 مليون دوالر �صنة 2013، فيما بقيت قيمة �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية من �ملغرب �صئيلة ن�صبياً، 

على �لرغم من �أنها �رتفعت من 3.9 ماليني دوالر �صنة 2011 �إىل 6.2 ماليني دوالر �صنة 2013 )�نظر 

جدول 3/3(. وقد مّت ت�صجيل هذ� �لنمو يف حجم �لتبادل �لتجاري على �لرغم من تويل حزب �لعد�لة 

و�لتنمية �الإ�صالمي قيادة �حلكومة �ملغربية منذ مطلع �صنة 2012، بعد ت�صكيله �أول �ئتالف حكومي 

عقب �الإ�صالحات �ل�صيا�صية �لتي �أعلن عنها �لعاهل �ملغربي حممد �ل�صاد�ص �صنة 2011. ولكن جتدر 

�الإ�صارة �إىل �أن �حلزب قد �قرتح، �إىل جانب ثالثة �أحز�ب �أخرى يف �لبملان �ملغربي، م�رشوع قانون 

.
يق�صي بتجرمي �لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين، وذلك يف نهاية متوز/ يوليو 1902013

�لفرتة  هذه  خالل  �لعربية  �لدول  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  حجم  يف  �الإجمايل  �لرت�جع  ولكن 

يبدو موؤقتاً، وخ�صو�صاً يف حال بد�أت “�إ�رش�ئيل” بت�صدير �لغاز من �حلقول �لتي �كت�صفتها خالل 

�ل�صنو�ت �الأخرية �إىل دول عربية جماورة، ال �صيّما م�رش و�الأردن. وجتدر �الإ�صارة يف هذ� �ل�صياق 

 Noble �إنريجي  نوبل  �لغاز مع �رشكة  لتوريد  �تفاقية  بالفعل  قد وقعتا  �الأردن  �أن �رشكتني يف  �إىل 

Tamar �الإ�رش�ئيلي للغاز( يف �صباط/  37% من حقوق حقل تامار  Energy �الأمريكية )�لتي متلك 

فب�ير 2014، يتم مبوجبها توريد غاز �إ�رش�ئيلي لل�رشكتني على مدى 15 عاماً ب�صفقة تبلغ قيمتها 

.
191

نحو 771 مليون دوالر، ويتوقع �أن تدخل حيز �لتطبيق خالل �صنتني

وقد جاء �الإعالن عن هذه �ل�صفقة �إثر خب ن�رشته �صحيفة وول �صرتيت جورنال حتدث �إىل جانب 

هذه �التفاقية عن وجود حمادثات مع م�رش لتزويدها بالغاز �الإ�رش�ئيلي، ل�صّد �لنق�ص يف �حتياجاتها 

من �خلام، مبوجب �صفقة قد يتم مبوجبها توريد كمية ت�صل �إىل ثمانية مليار�ت مرت مكعب من �لغاز 

. �إال �أن وز�رة �لبرتول �مل�رشية، �لتي �أ�صارت �إىل حاجتها لال�صتري�د لتعوي�ص �لعجز، 
192

�صنوياً مل�رش

.
نفت �أن تكون هناك نية ال�صتري�ده من “�إ�رش�ئيل”193

جدول 3/3: ال�شادرات والواردات الإ�رسائيلية مع بع�س الدول العربية 2013-2010 

)باملليون دولر(194

البلد

الواردات الإ�رسائيلية من:ال�شادرات الإ�رسائيلية اإىل:

20132012201120102013201220112010

119.4206.7236.414849.859.8178.5355.1م�رس

99.3154210185.6266.5205.5172.994.1الأردن

53.72321.613.26.263.95.2املغرب
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يف  لها  �مل�صاحبة  و�الأزمات  �ل�صيا�صية  �لتغري�ت  �ألقت 

عدد من �لدول �لعربية بظاللها على �لفعاليات �ل�صعبية 

و2013،   2012 �صنتي  يف  �لفل�صطينية  للق�صية  �لد�عمة 

حيث �حتل �مل�صهد �ل�صيا�صي �لد�خلي وتفاعالته مرتبة �ل�صد�رة على �صعيد �لتحركات �ل�صعبية يف 

تلك �لدول وغريها. وقد ز�د من تاأثري هذه �الأزمات �ل�صيا�صية وقوعها يف دول ُتعّد من �الأكرث �رتباطاً 

م�صار  على  تاأثري�ً  �الأكرث  �ال�صرت�تيجية  بالبيئة  �رتباطها  �أخرى،  بعبارة  �أو  �لفل�صطينية؛  بالق�صية 

�ل�رش�ع مع �مل�رشوع �ل�صهيوين ب�صفة عامة، وخ�صو�صاً م�رش و�صورية.

ال�شادرات الإ�رسائيلية اإىل بع�س الدول العربية 2010-2013 )باملليون دولر(

الواردات الإ�رسائيلية من بع�س الدول العربية 2010-2013 )باملليون دولر(

رابعًا: املـوقـــف العـربــي 

ال�شعبي وتوجهاته
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مكانة  باأن  للقول  تدفع  قد  �ل�صنتني  هاتني  خالل  �ل�صعبي  �حلر�ك  م�صار  �إىل  �لعامة  �لنظرة 

�أن نظرة فاح�صة  �إال  �لعربية،  �لد�خلية للدول  �ل�صوؤون  �لفل�صطينية قد تر�جعت حل�صاب  �لق�صية 

�أكرث دقة قد تدفعنا الأن ن�صتنتج �أن هذ� �الن�صغال عن �لق�صية �لفل�صطينية �إمنا هو �أمر موؤقت متليه 

موؤ�رش�ت  �أربعة  وهناك  �لعربي.  �ل�صعبي  �لوعي  يف  حا�رشة  تز�ل  ما  فل�صطني  و�أن  �ل�رشورة، 

رئي�صية تدل على ذلك:

1. �أن �لفرت�ت �لتي �صهدت �صيئاً من �النفر�ج �لد�خلي يف �لدول �لعربية �صهدت حر�كاً ن�صطاً لدعم 

�لق�صية �لفل�صطينية، وخ�صو�صاً يف �لفرت�ت �لتي كانت ت�صهد �أحد�ثاً بارزة، كاإ�رش�ب �الأ�رشى يف 

2012. وقد برزت يف هذ�  �لثاين/ نوفمب  و�لعدو�ن على قطاع غزة يف ت�رشين  �الحتالل،  �صجون 

�ل�صياق �لتحركات �لتي �صهدتها م�رش خالل �لن�صف �الأول من �صنة 2012 على �أكرث من �صعيد، من 

بينها زيار�ت �لوفود �حلزبية و�لنقابية و�ل�صعبية �إىل قطاع غزة، وحتركات �الأزهر �لت�صامنية مع 

�لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى.

2. �أن �لق�صية �لفل�صطينية و�ملوقف من �لتطبيع مع �الحتالل كانا من �مللفات �الأكرث ح�صور�ً على 

�صعيد �ملو�قف �ملتعلقة بال�صيا�صة �خلارجية ملختلف �الأحز�ب و�لقوى �لعربية يف �ملر�حل �النتقالية، 

ال �صيّما يف م�رش وتون�ص. و�ل�صمة �لغالبة لهذه �ملو�قف هي �أنها �صهدت �إجماعاً على دعم �لق�صية 

�لفل�صطينية ورف�ص �لتطبيع.

�لعام  للر�أي  ��صتطالع  وهو   ،2013/2012 لعام  �لعربي  �ملوؤ�رش  تقرير  �أظهرها  �لتي  �لنتائج   .3

�مل�صتطلعة  من   %84 باأن  عربية،  دولة   14 يف  �ل�صيا�صات  ودر��صة  لالأبحاث  �لعربي  �ملركز  �أجر�ه 

�آر�وؤهم يرون �أن �لق�صية �لفل�صطينية هي ق�صية �لعرب، ولي�صت ق�صية �ل�صعب �لفل�صطيني وحده، 

.
و�أن 87% منهم يرف�صون �أن تعرتف بلد�نهم بـ“�إ�رش�ئيل”195

�لر�صمية  �ملو�قف  �لرغم من  لها. فعلى  �لعربية ومتابعتهم  �لثور�ت  �لفل�صطينيني مع  4. تفاعل 

لل�صلطة وللف�صائل �لفل�صطينية �لتي �صعت للوقوف على �حلياد يف �الأزمات �لد�خلية للدول �لعربية، 

تلك  يف  �ملقيمني  بالفل�صطينيني  �أو  �لفل�صطينية  بالق�صية  ت�رش  قد  �لتي  �ل�صلبية  �لفعل  لردود  جتنباً 

�لدول؛ �إال �أن �ل�صارع �لفل�صطيني �صهد يف عدة منا�صبات حتركات �صعبية د�عمة للثور�ت وملطالب 

�ل�صعوب �لعربية. كما �أن نتائج �ملوؤ�رش �لعربي �أظهرت �أن 72% من �لفل�صطينيني يقيِّمون �لثور�ت 

.
196

�لعربية باأنها �إيجابية

يخُل  مل  �لعربية  للدول  �لد�خلية  �ل�صيا�صية  �ل�صجاالت  يف  �لفل�صطينية  �لق�صية  ح�صور  �أن  �إال 

2012 و2013 حمالت حتري�ص �صيا�صية �صّد  �إذ �صهدت �صنتا  من بع�ص �الآثار �جلانبية �ل�صلبية، 
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�ل�صوري،  �ل�صاأن  ففي  �لعربية.  �لدول  من  عدد  يف  بعينها  فل�صطينية  �أطر�ف  �صّد  �أو  �لفل�صطينيني 

تعاملت و�صائل �إعالم �صورية ولبنانية مع �لقر�ر �لذي �تخذته قيادة حما�ص مبغادرة دم�صق بطريقة 

�صلبية وقامت بحمالت �تهامية وتخوينية �صّد �حلركة.

يف  �ل�صيا�صية  �الأحز�ب  من  عدد  �أظهره  �لذي  �لفل�صطينية  �لق�صية  مع  �لتعاطف  ت�صويه  مّت  كما 

يوليو  متوز/   3 �نقالب  بعد  وخ�صو�صاً  �مل�رشية،  �لقومية  للم�صلحة  خمالف  عمل  �أنه  على  م�رش 

2013، باالإ�صافة �إىل حمالت حتري�ص قامت بها بع�ص �لقوى �ل�صيا�صية و�لو�صائل �الإعالمية �صّد 

“جمزرة  با�صم  ُعرف  ما  �إثر  �الأحيان،  بع�ص  يف  عموماً  و�لفل�صطينيني  حما�ص،  وحركة  غزة  قطاع 

رفح”، �لتي ر�ح �صحيتها 16 جندياً م�رشياً على يد م�صلحني فتحو� عليهم �لنار يف مع�صكرهم يف 

�آب/ �أغ�صط�ص 2012.

�لتفجري�ت  و�إثر  عب�،  ��صتباكات  خلفية  على  م�صابهة  �إعالمية  حتري�ص  حمالت  لبنان  و�صهد 

�لتي �صهدتها عدة مناطق لبنانية منذ �صيف 2013، حيث مّت توجيه �أ�صابع �التهام ب�صورة متكررة 

�إىل �ملخيمات �لفل�صطينية على �أنها �أماكن توؤوي عنا�رش �إرهابية.

�ملز�ج  بتغيري  �الآن، حمدودة وال تهدد  تبقى، حتى  �ل�صلبية  �ملو�قف  �إن هذه  �لقول  ولكن يكن 

�إىل  نف�صه  �لوقت  يف  �لتنبه  يجب  ولكن  وللفل�صطينيني.  �لفل�صطينية  للق�صية  �ملوؤيد  �لعربي  �ل�صعبي 

خطورتها و�لعمل ب�صكل جاد على معاجلتها.

�أما �أبرز �الأحد�ث و�مللفات �لتي تفاعل معها �ل�صارع �لعربي ب�صورة �إيجابية فتمثلت يف ح�صار 

و�مل�صجد  �لقد�ص  وتهويد  �لطعام،  عن  �الحتالل  �صجون  يف  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  و�إ�رش�ب  غزة، 

�الأق�صى، و�لعدو�ن على غزة.

�لتفاعل �ل�صعبي مع ملف ح�صار غزة من خالل ع�رش�ت �لزيار�ت �لتي قامت بها  وقد جت�ّصد 

مع  �لعربي  �ل�صارع  تفاعل  كما  للقطاع.  �لعربية  �لدول  خمتلف  من  ونقابية  وحزبية  �صعبية  وفود 

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صجون  يف  �لفل�صطينيون  �الأ�رشى  بد�أه  �لذي  �لطعام  عن  �ملفتوح  �الإ�رش�ب 

ومع  �خلاوية،  �الأمعاء  معركة  با�صم  ُعرف  و�لذي  �أ�رشهم،  ظروف  على  �حتجاجاً   2012/4/17 يف 

�الإ�رش�بات �لفردية لالأ�رشى خالل �صنتي 2012 و2013.

و�صهد �ل�صارع �لعربي عدة حتركات �حتجاجاً على ما يتعر�ص له �مل�صجد �الأق�صى من �قتحامات 

�لدول  من  عدد  يف  بالتز�من  خرجت  �لتي  �لعاملية  �لقد�ص  م�صرية  �أبرزها  كانت  يومية،  و�نتهاكات 

�لعربية و�الإ�صالمية، وتز�منت مع يوم �الأر�ص يف نهاية �آذ�ر/ مار�ص 2012.
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مع  ت�صامنية  وفعاليات  مظاهر�ت  �لعربية  �لدول  �صهدت   ،2012 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  ويف 

“عمود  عملية  با�صم  �إ�رش�ئيلياً  ُعرف  ما  �أو  �لقطاع،  على  �الإ�رش�ئيلي  للعدو�ن  رف�صاً  غزة  قطاع 

�أيام عقب  “حجارة �ل�صجيل”، و�لذي ��صتمر �صبعة  �ل�صحاب” و�أطلقت عليه حركة حما�ص ت�صمية 

�غتيال �الحتالل للقائد �لق�صامي �أحمد �جلعبي يف 2012/11/14.

كما �تخذ �الحتجاج على �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية بحق �لفل�صطينيني �صكالً جديد�ً يف ني�صان/ �أبريل 

2013، حني نفذت جمموعة ُتعرف با�صم “�أنونيمو�ص” Anonymous هجوماً �إلكرتونياً ��صتهدف 

.
197#OpIsrael ”مئات �ملو�قع �الإ�رش�ئيلية �حلكومية و�خلا�صة، فيما �ُصّمي بـ“عملية �إ�رش�ئيل

�لدول  ت�صهدها  بد�أت  �لتي  و�لثور�ت  �لتغري�ت  �أخذت  و2013،   2012 �صنتي  خالل 

�لتد�فع بني  �أزمات د�خلية مت�صاعدة، وحالة من  2011 �صكل  �صنة  �لعربية منذ مطلع 

خمتلف �لقوى �ملوؤثرة، د�خلياً وخارجياً، لدفع م�صار�ت �الأمور مبا يعبِّ عن توجهاتها وم�صاحلها 

وغري  حيناً  مبا�رش  ب�صكل  حا�رشة،  �لفل�صطينية  �لق�صية  كانت  كله،  ذلك  خ�صم  ويف  �ل�صيا�صية. 

مبا�رش �أحياناً �أخرى. وبد� و��صحاً خالل هاتني �ل�صنتني �أن �ملاآالت �لتي �تخذتها م�صار�ت �لتغيري 

�لفل�صطينية وملفاتها �ملختلفة، د�خلياً وخارجياً، و�إن  تركت تاأثري�ً مبا�رش�ً على �جتاهات �لق�صية 

ب�صكل حمدود.

من  عدد  يف  �لد�خلي  �لتد�فع  حالة  �أن  يبدو  ال  كذلك،  �لقريب  �مل�صتقبل  ويف  �لر�هن،  �لوقت  يف 

�أو  �لد�خلية،  �أزماتها  معاجلة  على  وقادرة  م�صتقرة  �صيا�صية  بنًى  الإنتاج  مر�صحة  �لعربية  �لدول 

�ل�صعيد �خلارجي. وهو ما  �لد�خلي، ناهيك عن  �ل�صعيد  قادرة على تلبية تطلعات �صعوبها على 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  يف  بفاعلية  �لتاأثري  على  قادرة  ��صرت�تيجية  بيئة  تكّون  �حتماالت  من  يحّد 

من  حالة  تعي�ص  قد  “�إ�رش�ئيل”  �أن  يعني  مما  �الإ�رش�ئيلية.  �ملخططات  وجه  يف  �لوقوف  على  �أو 

يف  �لفل�صطينيون  يجد  ال  بينما  �الأر�ص،  على  �حلقائق  من  مزيد  فر�ص  لها  تتيح  �لتي  �ال�صرتخاء 

حميطهم �لر�صمي ما يعينهم على جمابهة هذه �ملخططات، وخ�صو�صاً يف ظّل �حلملة �لتي ت�صنها 

�أبرز  حما�ص،  حركة  على  �ل�صلبية  و�نعكا�صاتها  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  �صّد  �لعربية  �لدول  من  عدد 

�لفل�صطينية. �ملقاومة  ف�صائل 

�صفهم  توحيد  على  قدرتهم  يختب  حقيقي،  حتدٍّ  �أمام  �لفل�صطينيني  ي�صع  بدوره  �الأمر  هذ� 

�لفل�صطينية  �لق�صية  �لتاأثري يف هذ� �ملحيط و�إعادة طرح  �إيجاد حمفز�ت من �صاأنها  �لد�خلي، وعلى 

على جدول �أعماله.

خال�شة
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�مل�رشوع  مع  �ل�رش�ع  يف  �أ�صا�صية  جبهة  �إ�صعاف  �إىل  �صورية  يف  �الأزمة  ��صتمر�ر  �أدى  لقد 

�ل�صهيوين، و�إىل فرط عقد حتالف “قوى �ملمانعة”، ب�صكل �أثَّر ب�صورة كبرية على �ملقاومة يف كل من 

لبنان وفل�صطني. ويف �صوء عدم وجود حّل لهذه �الأزمة يف �الأفق �ملنظور، فاإن �أّي حرب �إ�رش�ئيلية 

على �أّي من هاتني �جلبهتني تبدو �أكرث خطورة.

وتزيد �الأزمة �مل�رشية من خطورة �حلرب على قطاع غزة، وخ�صو�صاً يف ظّل ��صتمر�ر �حل�صار 

�الإ�رش�ئيلي، وت�صعيد �ل�صلطات �مل�رشية حملتها �صّد حركة حما�ص و�ملقاومة يف �لقطاع. فقد عادت 

�ملقاومة �ليوم لتمر يف و�حدة من �أ�صعب ظروفها على �ل�صعيد �الإقليمي، يف ظّل تر�جع عالقتها مع 

حلفائها �لتقليديني وخ�صارتها للحليف �لذي كانت قد �كت�صبته عقب ثورة 25 يناير �مل�رشية. كما �أن 

تر�جع عالقة نظام �حلكم يف م�رش بحركة حما�ص يقلل من قدرتها على لعب دور يف ملف �مل�صاحلة 

بني فتح وحما�ص.

وعلى �مل�صار �لر�صمي، ال تبدو �جلامعة �لعربية مهياأة لدفع م�صار �لت�صوية بال�صكل �لذي يلبي 

�حلقوق �لفل�صطينية. وباعتبار �أن دورها بات مقت�رش�ً على توفري �لغطاء الأي حتركات تر�ها قيادة 

�أمريكياً  �لفل�صطينيني  على  �إ�صايف  �صغط  �أّي  فاإن  �ل�صعيد،  هذ�  على  منا�صبة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

و�إ�رش�ئيلياً الإجبارهم على تقدمي تنازالت �إ�صافية، قد ال يجد مقاومة عربية معقولة تدفع بعك�ص 

�جتاهه. وهو ما يعني �أن �ملفاو�ص �لفل�صطيني قد يقف وحيد�ً �أمام هذه �ل�صغوط.
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الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ�سالمي

2012-2013، على جانب من �هتمامات  �لفل�صطينية طو�ل �صنتي  �لق�صية  حافظت 

�لفرتة  يف  جذرية  تغري�ت  من  �ملنطقة  له  تعر�صت  مما  بالرغم  �الإ�صالمي،  �لعامل 

�لق�صية  يف  �ملوؤثرة  �الإقليمية  �لقوى  خريطة  ت�صكيل  �إعادة  يتم  ز�ل  ما  حيث  نف�صها؛ 

�لفل�صطينية. كما �نعك�صت حماوالت تركيا و�إير�ن للعب دور �إقليمي �أكرث حيوية و�الإ�صهام يف بناء 

خر�ئط �إقليمية تتو�فق مع م�صاحلهما، على �لق�صية �لفل�صطينية. 

�لق�صية  يف  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  لعبتها  �لتي  �الأدو�ر  �أهم  ن�صتعر�ص  �لف�صل  هذ�  ويف 

�لفل�صطينية خالل �صنتي 2012-2013، وكذلك �صن�صتعر�ص مو�قف دولتني �إ�صالميتني رئي�صيتني 

جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، هما �إير�ن وتركيا. كما �صنتوقف على �لتحركات �ل�صعبية و�لر�صمية يف كل 

من باك�صتان وماليزيا، و�صنتناول �لعالقات �القت�صادية �الإ�رش�ئيلية مع عدد من �لدول �الإ�صالمية.

بالرغم من �لتغيري �لذي طر�أ على ��صم �ملنظمة و�صعارها منذ 

بعد  كاز�خ�صتان  عا�صمة  �الأ�صتانة  يف  �أقر  و�لذي   ،2011 �صنة 

�أع�صاء �ملنظمة يف �جتماع جمل�ص وزر�ء خارجية دول  تو�فق 

�أد�ء  �أن  �إال  �ملنظمة،  �أع�صاء  �لتعاون بني  �ملنظمة، ورفع �صعار 

منظمة �لتعاون جتاه �لق�صية �لفل�صطينية ��صتمر على حاله دون تغيري يذكر. فقد تناولت �ملنظمة 

�لدويل  وزنها  مع  متنا�صب  غري  ب�صكل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ق�صايا   2013-2012 �صنتي  خالل 

كثاين �أكب منظمة دولية بعد �الأمم �ملتحدة. كما عك�ص �ل�صورة �لبريوقر�طية �لر�صمية الأكب جتمع 

الجتماعاتها  عاماً  �نطباعاً  �أعطى  كما  �ملنطقة،  يف  �الأحد�ث  حركة  يف  موؤثرة  غري  وجعلها  �إ�صالمي، 

وقممها باأنها �أقرب �إىل �للقاء�ت �الحتفالية.

للق�صية  �لتقليدي  دعمها  يف   2013-2012 �صنتي  خالل  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  ��صتمرت 

�لفل�صطينية، من خالل �لدعم �لدبلوما�صي يف �ملحافل �لدولية لق�صايا �ل�صعب �لفل�صطيني، و�لذي 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �لتعاون �الإ�صالمي جهود  �لق�صايا، كدعم منظمة  �أثر�ً و��صحاً يف بع�ص  ترك 

لالعرت�ف بفل�صطني كع�صو مر�قب يف �الأمم �ملتحدة. ويف هذ� �الإطار عّد �الأمني �لعام ملنظمة �لتعاون 

Ekmeleddin Ihsanoğlu هذ� �لقر�ر �إجناز�ً تاريخياً على  �أوغلو  �إح�صان  �أكمل �لدين  �الإ�صالمي 

�أنه بهذ�  �إىل  �إنهاء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و��صتعادة �حلقوق �لفل�صطينية �مل�رشوعة، و�أ�صار  طريق 

. وكان جمل�ص 
1
�لقر�ر فقد �صجل حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لدولة ب�صورة ال يكن �لرجوع عنها

مقدمة

اأواًل: منظمة التعاون 

االإ�شـــــالمــــــــي
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جيبوتي  يف  عقدت  �لتي   39 �لـ  �لدورة  يف  دعا  قد  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  دول  خارجية  وزر�ء 

15-2012/11/17، �لدول �الأع�صاء �إىل دعم �جلهود �لفل�صطينية لتو�صيع �العرت�ف �لدويل بدولة 

�الأمم  ذلك  يف  مبا  �مل�صتويات،  كافة  على   1967 يونيو  حزير�ن/  من  �لر�بع  حدود  على  فل�صطني 

.
2
�ملتحدة

�أوغلو باإعالن �لدوحة �لذي  �إح�صان  �أكمل �لدين  �إطار �لعالقات �لفل�صطينية �لد�خلية رحب  ويف 

ُوِقّع بني حركتي فتح وحما�ص يف 2012/2/6؛ كخطوة على طريق �مل�صاحلة �لفل�صطينية، ور�أى �أوغلو 

 .
3
�أن هذه �خلطوة متثل �رشورة ملّحة حل�صد �لدعم �لدويل للق�صية �لفل�صطينية يف �ملحافل �لدولية

بحق  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  �إد�نة  يف   2013-2012 �صنتي  مدى  على  �ملنظمة  و��صتمرت 

�ملقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صيحية يف مدينة �لقد�ص، كما د�ن �أوغلو قيام �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بتو�صيع 

�أر�ص دولة فل�صطني  �أن �صيا�صة تو�صيع وبناء �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف  �مل�صتعمر�ت، و�أكد على 

وقر�ر�ت  �لدويل  للقانون  �صارخاً  �نتهاكاً  ت�صكل  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا   1967 �صنة  منذ  �ملحتلة 

�عتد�ء  �ملقد�صات، ت�صكل  �ال�صتيطان و�نتهاك حرمة  �أن �صيا�صة  �أوغلو  و�أ�صاف  �لدولية.  �ل�رشعية 

.
4
�صافر�ً على �حلقوق �لثابتة لل�صعب �لفل�صطيني

�صنتها  �لتي  �حلرب  وخ�صو�صاً  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  �صياق  ويف 

�الأع�صاء يف  �لدول  2012، فقد وجه جمل�ص وزر�ء خارجية  “�إ�رش�ئيل” على قطاع غزة يف خريف 

�ملنظمة دعوة �إىل جمل�ص �الأمن �لدويل لتحمل م�صوؤولياته يف حماية �الأمن و�ل�صلم �لدوليني؛ و�لعمل 

على وقف �لغار�ت �لتي تقوم بها قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلية �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني يف قطاع غزة، 

.
5
ور�أى �ملجل�ص �أن هذ� �لعدو�ن �أتى ل�رشب جهود �مل�صاحلة �لفل�صطينية

�الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  وزر�ء  جمل�ص  عقد  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �صمود  دعم  �إطار  ويف 

يف  “باكو”  �أذربيجان  عا�صمة  يف  وذلك  فل�صطني،  لدعم  �إ�صالمية  مالية  �أمان  �صبكة  الإن�صاء  موؤمتر�ً 

2013/6/11. وقد تعهدو� بتقدمي م�صاعد�ت مالية مبا�رشة خلزينة حكومة دولة فل�صطني، و�الإ�صهام 

.
6
يف بناء �مل�صاريع �الجتماعية و�لبنى �لتحتية �ملالئمة

وقد �صجلت �صنة 2013 قيام �الأمني �لعام ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي �أكمل �لدين �إح�صان �أوغلو يف 

2013/8/27 بزيارة فل�صطني �ملحتلة �صنة 1967، وقد قام حممود عبا�ص رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية 

بتقليده و�صام جنمة �لقد�ص، كما ز�ر �أوغلو مدينتي �لقد�ص و�خلليل، ودعا �مل�صلمني �إىل عدم �لرتدد 

.
7
يف زيارة �مل�صجد �الأق�صى، ملا ر�أى فيه من دعم ل�صمود �أهل �لقد�ص
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�أعادت تركيا تعريف دورها �الإقليمي يف �صوء �لثور�ت و�لتغري�ت يف �لعامل 

�ل�صيا�صة  على  �الأكب  �لتاأثري  له  كان  �ل�صورية  �لثورة  تاأثري  �أن  �إال  �لعربي. 

“�صفر  �صيا�صة  تعد  ومل  و�صورية.  تركيا  بني  �جليو-�صيا�صي  �لو�صع  بحكم  �الإقليمية،  �لرتكية 

�لثور�ت؛  هذه  جانب  �إىل  تركيا  وقوف  بعد  �لرتكية،  �خلارجية  لل�صيا�صة  �حلاكمة  هي  م�صاكل” 

و�نعكا�ص ذلك ب�صكل �صلبي و��صح على عالقتها مع �لنظام �ل�صوري، و�لنظام �مل�رشي بعد �النقالب 

على مر�صي. كما �نعك�ص ب�صكل متفاوت على �لعالقة مع �إير�ن و�ل�صعودية و�الإمار�ت. 

�لعالقات  �أجو�ء تدهور  �لفل�صطينية، خ�صو�صاً يف  �لرتكية  �لعالقات  �الأجو�ء حت�صنت  ويف هذه 

�حلرية  �أ�صطول  �صفن  على  �الإ�رش�ئيلي  �العتد�ء  حادث  بعد  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لرتكية  �ل�صيا�صية 

�أو باأخرى يف حت�صني  �أ�صهمت بدرجة  �إن �الأحد�ث يف �صورية  2010. بل  Freedom Flotilla �صنة 

يف  هو  �خلارج  يف  �لرئي�صي  وجودها  كان  �لتي  حما�ص،  حركة  وبني  �لرتكية  �لقيادة  بني  �لعالقات 

�صورية، بل �أ�صبحت تركيا مقر�ً لبع�ص قياد�ت حما�ص بعد خروجها من �صورية، و�لت�صييق عليها 

يف م�رش.

و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  حكم  حتت  �خلارجية  �لرتكية  �ل�صيا�صة  فاإن  حال،  �أّي  وعلى 

�لذي   ،The Justice and Development  Party  )Adalet ve Kalkınma Partisi )AKP((

يحكم تركيا منذ �صنة 2002، قد �صعت للجمع بني عدد من �ملعايري �لتي تبدو متد�خلة، بل و�ملتعار�صة 

ق�صية  دعم  يف  لالأتر�ك  �ل�صعبية  وللرغبة  �لتاريخي،  للموروث  �ال�صتجابة  حتاول  فهي  �أحياناً. 

فل�صطني؛ ومر�عاة �خللفية �الإ�صالمية و�ملحافظة للحزب. كما ت�صعى الأن يكون �لتعامل مع ق�صية 

فل�صطني مدخالً للعب دور فاعل يف �ملنطقة �لعربية و�ل�رشق �الأو�صط. وتر�عي �أي�صاً �لتدرج، بحيث 

تكون قدرة �حلزب �حلاكم على �لدعم، و�تخاذ �ملو�قف �ل�صيا�صية متنا�صبة مع قوة و�صعه �لد�خلي 

�لذي  �لناتو  �ل�صيا�صة حتاول مر�عاة ع�صوية تركيا يف حلف  �أخرى، فاإن هذه  ومتانته. ومن جهة 

�أمريكا، ومر�عاة رغبة �حلزب �حلاكم يف دخول تركيا ع�صوية �الحتاد �الأوروبي، وبالتايل  تقوده 

عدم جتاوز �صقف �صيا�صات �أو خطوط حمر توؤدي �إىل تاأزمي عالقته مع هذه �لقوى. وكذلك مر�عاة 

“�إ�رش�ئيل” باأ�صكالها �القت�صادية و�ل�صيا�صية و�لع�صكرية؛ بحيث يتم  عالقات تركيا �لر�صمية مع 

�لتدرج يف تخفيف �لعالقة �أو فّكها، �أو يف �تخاذ مو�قف حادة جتاهها، دون �أن يت�صبب ذلك بخلخلة 

و�صع �حلزب �حلاكم د�خلياً، �أو يف مو�جهة مبا�رشة مع �لغرب.

العالقة مع اجلانب الفل�شطيني: 

 2012 �صنتي  يف  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �حلكومة  مع  �الإيجابية  �لرتكية  �ل�صيا�صة  تو��صلت 

�الأتر�ك،  �مل�صوؤولني  خاللها  �لتقى  حيث   ،2012/2/29 يف  تركيا  عبا�ص  �لرئي�ص  ز�ر  وقد  و2013؛ 

وجرى بحث �لعالقات �لفل�صطينية �لرتكية، و�صبل تنميتها وتطويرها، وعملية �لت�صوية يف �ل�رشق 

ثانيًا: تركيا
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�الأو�صط وجهود �مل�صاحلة �لفل�صطينية، وتطور�ت “�لربيع �لعربي” �أي�صاً. و�جتمع �لرئي�ص عبا�ص 

Abdullah Gül ورئي�ص  �إ�صطنبول مع كل من نظريه �لرتكي عبد �هلل غول  2012/6/4 يف مدينة  يف 

مدينة  يف  �لعاملي  �القت�صادي  �ملنتدى  يف  و�صارك  حدة،  على  كّل  �أردوغان،  طيب  رجب  �لوزر�ء 

�أنقرة. وخالل �صنتي 2012 و2013 و��صل عبا�ص �إطالع �أردوغان، عب �الت�صاالت �لهاتفية، على 

�الأو�صاع يف �ملنطقة وتطور�ت عملية �لت�صوية، وعلى �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص، وخ�صو�صاً 

تلك �ملتعلقة بامل�صجد �الأق�صى، و�نتهاكاتها بحق �ل�صعب �لفل�صطيني، وكذلك �عتد�ء�ت �مل�صتوطنني 

على �ملو�طنني وممتلكاتهم.

ويف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2013، �صارك وفد من رجال �الأعمال �لفل�صطينيني يف موؤمتر �الأعمال 

يف تركيا. وقد �صارك يف �ملوؤمتر وزير �القت�صاد بحكومة ر�م �هلل جو�د ناجي ونظريه �لرتكي ظفر 

�حلايك،  علي  غزة  بقطاع  �الأعمال  رجال  جمعية  لرئي�ص  ووفقاً   .Zafer Caglayan جاغاليان 

وزيادة  و�لتجارية  �القت�صادية  �لتعاون  عالقات  وتعزيز  تطوير  �تفاقية  �ملوؤمتر  خالل  عقدت  فقد 

�ملجاالت  �الأعمال يف خمتلف  �لرتكي، وتعزيز �رش�كة رجال  �لفل�صطيني -  �لتجاري  �لتبادل  حجم 

�القت�صادية، وتناول �ملوؤمتر �لعمل على توقيع �تفاقيتي �ال�صتثمار ومنع �الزدو�ج �ل�رشيبي، كما 

تناول تعزيز �تفاقية �لتجارة �حلرة، وتعزيز دخول �ملنتجات �لفل�صطينية �إىل �الأ�صو�ق �لرتكية. 

�لوزر�ء،  رئا�صة  مقر  يف   2013/11/20 يف  �هلل،  �حلمد  ر�مي  �هلل  بر�م  �لوزر�ء  رئي�ص  و�لتقى 

 ،Şakir Özkan Torunlar تورنالر  �أوزكان  �صاكر  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لدى  تركيا  ممثل 

بقيمة  جنني  يف  �ل�صناعية  �ملنطقة  �أر��صي  مالك  لتعوي�ص  �تفاقية  �لطرفان  وقَّع  �للقاء  وخالل 

�النق�صام،  �إنهاء  على  بالعمل  تركيا  الهتمام  �متنانه  عن  �هلل  �حلمد  عبَّ  وقد  دوالر.  ماليني   9.7

وزير  �لتقى  كما  �لفل�صطينية.  �لديوقر�طية  �لعملية  و��صتكمال  �نتخابات،  الإجر�ء  و�ل�صعي 

�لثاين/  ت�رشين  يف  تورنالر،  �أوزكان  ب�صاكر  رم�صان  �أبو  حممد  �هلل  بر�م  �لتخطيط  �صوؤون 

�لطرفني.  �لتعاون بني  تناولت تطوير و�صائل  2013؛ حيث  نوفمب 

وز�ر �ل�صفة �لغربية وفد تركي من �حتاد مدن تركيا ومنظمة �ملدن �ملتحدة و�حلكومات �ملحلية 

مع  بالتن�صيق  فل�صطني  يزور  و�لذي  2013؛  �أغ�صط�ص  �آب/  خالل  �الأو�صط،  و�ل�رشق  �آ�صيا  لغرب 

�الحتاد �لفل�صطيني للهيئات �ملحلية. وقد هدفت �لزيارة �إىل تعزيز �لعالقات �لثنائية وتبادل �خلب�ت 

بني �لبلديات �لرتكية و�لفل�صطينية من خالل �لقيام بتوقيع �تفاقيات �لتو�أمة.

وغزة  و�خلليل  �لقد�ص  يف  و2013   2012 �صنتي  �مل�صاريع  من  �لعديد  تركيا  نفذت  وقد 

 2013 �صنة  لفل�صطني  �لرتكي  �لدعم  قيمة  بلغت  حيث  وغريها،  وطوبا�ص  ونابل�ص  وطولكرم 

�أربعة ماليني دوالر.  نحو 
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من جهة �أخرى، مل تتحفظ حكومة �أردوغان يف �لتعامل مع حكومة ت�صيري �الأعمال �لتي تقودها 

 2010/5/12 يف  غول  �لرئي�ص  كرر  فقد  حما�ص.  جتاه  �إيجابياً  موقفاً  وتبنت  غزة.  قطاع  يف  حما�ص 

. و��صتمرت تركيا يف �لدفاع عن حما�ص 
8
باأن حما�ص فازت يف �النتخابات وال يكن بالتايل جتاهلها

باالنتخابات  فازت  “حما�ص  �إن  �أردوغان  طيب  رجب  قال  حيث  �إرهابية،  غري  �صيا�صية  كحركة 

�لفل�صطينية باإر�دة �ل�صعب، وال يكنني �أن �أقبل و�صف حما�ص باأنها منظمة �إرهابية، وقد قلت ذلك 

ر�صمياً  موقفاً  �أردوغان  حكومة  وتبنت   .
�أخرى”9 مرة  �ليوم  و�أوؤكده  �الأمريكية،  �الإد�رة  مل�صوؤويل 

يدعو �إىل فتح قنو�ت �حلو�ر مع حما�ص، و�صّمها �إىل �لعملية �ل�صيا�صية و�لدبلوما�صية، الإيجاد حّل 

�لفل�صطينيني  بني  �لرتكية  �لو�صاطة  جناح  �رشوط  �أهم  �أحد  �أن  تركيا  ور�أت  �لفل�صطينية.  للق�صية 

باأغلبية  فازت  �لتي  حما�ص  ومنها  كلها،  �لفاعلة  �لفل�صطينية  �لقوى  �إ�رش�ك  يتم  �أن  و“�إ�رش�ئيل”هو 

�ملقاعد �لنيابية. 

لل�صعب  �مل�صاندة  �الإ�صالمية  و�لفعاليات  �لن�صاطات  من  للعديد  م�رشحاً  تركيا  �أ�صبحت 

�لفل�صطيني، ومّت �لتنديد بـ“�إ�رش�ئيل �لتي تعاقب �صعباً باأكمله”، ودعت تركيا د�ئماً �إىل فّك �حل�صار 

�لال �إن�صاين عن غزة. وقد ر�أت �أن �لدفاع عن غزة ورف�ص ح�صارها، و�لدعو�ت �إىل �إدخال �مل�صاعد�ت 

�إىل �لقطاع هو مبثابة تاأييد غري مبا�رش حلركة حما�ص، �لتي ت�صيطر على هذ� �لقطاع منذ 2007.

�للقاء�ت  2012-2013 وتعددت  و�صهدت عالقات حما�ص برتكيا تطور�ً ملحوظاً خالل �صنتي 

�لعامل  يف  و�لتغري�ت  �لثور�ت  �إز�ء  �لطرفني  مو�قف  تقارب  �لعالقة  تطور  يف  و�أ�صهم  �لطرفني.  بني 

�ل�صيا�صية بني تركيا و“�إ�رش�ئيل”. فقد ز�ر رئي�ص �حلكومة يف  �لعالقات  �لعربي، و��صتمر�ر توتر 

غزة �إ�صماعيل هنية تركيا يف مطلع �صنة 2012، و�لتقى هنية خالل زيارته �مل�صوؤولني �الأتر�ك وزعماء 

جميع �الأحز�ب �لرتكية دون ��صتثناء. وقد كان من �لالفت للنظر ت�رشيح لوزير �خلارجية �لرتكي 

�أحمد د�ود �أوغلو Ahmet Davutoglu يقول فيه �إن زيارة هنية دليل على �أن “طريق فل�صطني متر 

. غري �أن جولة هنية �لثانية يف �لفرتة 1/30-2012/2/16 �صملت قطر و�لكويت و�لبحرين 
برتكيا”10

�إظهار �صورتها باعتبارها  �أن حما�ص ترغب يف  �نطباعاً  �أعطى  و�إير�ن و�الإمار�ت وم�رش، وهو ما 

حركة م�صتقلة وغري مرتهنة الأحد. 

2012/3/18 �لتقى رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة )حما�ص( خالد م�صعل بالرئي�ص �لرتكي  ويف 

عبد �هلل غول يف �إطار �لزيارة �لتي بد�أها م�صعل لرتكيا، حيث �أطلعه على تطور�ت �لق�صية �لفل�صطينية، 

و�أو�صاع  عدو�نية،  �إ�رش�ئيلية  ممار�صات  من  له  يتعر�ص  وما  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �أو�صاع  وعلى 

 ،2012/4/21 مدينة �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى و�ملقد�صات وما تتعر�ص له من عمليات تهويد. ويف 

“�لدوحة”، وتطرق  �لقطرية  �لعا�صمة  �أوغلو يف  �أحمد د�ود  �لتقى م�صعل بوزير �خلارجية �لرتكي 

�لفل�صطينية،  �ل�صاحة  على  �مل�صتجد�ت  و�آخر  �الإ�رش�ئيلي،  �لعربي  �ل�رش�ع  �إىل  �للقاء  خالل  م�صعل 

وخ�صو�صاً �مل�صاحلة �لوطنية �لفل�صطينية. 
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�لعدو�ن  وجه  يف  غزة  ولقطاع  حلما�ص  دعماً  كبري  ب�صكل  �لرتكية  �لدبلوما�صية  ن�صطت  كما 

14-2012/11/21. و�صغطت يف �ملحافل  “�إ�رش�ئيل” على �لقطاع يف �لفرتة  �الإ�رش�ئيلي �لذي �صنته 

�لعدو�ن ورفع �حل�صار. و�صهد  لوقف  بالتعاون مع م�رش وقطر،  و�لدولية، خ�صو�صاً  �الإقليمية 

�أربك �حل�صابات �الإ�رش�ئيلية، وجعلها تر�صخ  قطاع غزة نتيجة ذلك دعماً ر�صمياً و�صعبياً و��صعاً 

يف �لنهاية ل�رشوط �ملقاومة يف وقف عدو�نها �لذي �صمته “عمود �ل�صحاب”، بينما �أطلقت �ملقاومة يف 

قطاع غزة على حربها مع �لعدو “حجارة �ل�صجيل”.

�لرئي�ص  و�لتقى  حمتدمة،  �ال�صتباكات  كانت  عندما   2012/11/17 يف  م�رش  �إىل  �أردوغان  و�صل 

�مل�رشي حممد مر�صي، كما �لتقى �أمري قطر وخالد م�صعل، وجرى �ال�صتماع ملطالب حما�ص وقوى 

�ملقاومة، وعلى ر�أ�صها وقف �لعدو�ن على قطاع غزة ورفع �حل�صار عنه، حيث مّت تبنيها ون�صطت 

هذه �لدبلوما�صيات �إقليمياً ودولياً يف دعمها. وقد �تهم �أردوغان “�إ�رش�ئيل” بارتكاب تطهري عرقي 

عب �نتهاك �لقانون �لدويل، و�حتالل �الأر��صي �لفل�صطينية؛ و�أ�صاف �أن “�إ�رش�ئيل” �صتحا�صب يوماً 

ما على قتل �الأطفال و�ل�صيوخ. و�تهم �أردوغان جمل�ص �الأمن بعدم �لفعالية، م�صري�ً �إىل فقد�ن �لثقة 

.
11

باالأمم �ملتحدة، الأنها ال تعاقب “�إ�رش�ئيل” بالرغم من �لقر�ر�ت �ل�صادرة بحقها

يف  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أثناء  يف  غزة،  بزيارة  �أوغلو  د�ود  �أحمد  �لرتكي  �خلارجية  وزير  وقام 

�صت�صتمر  تركيا  باأن  هناك  و�رشح  �لعرب.  �خلارجية  وزر�ء  وفد  مع  باال�صرت�ك   ،2012/11/20
�لفل�صطينية  �لدولة  و�إقامة  �الحتالل  �نتهاء  حتى  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  دعم  يف 

لن  �أننا  علينا  �هلل  “لي�صهد  بقوله  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينيني  وخاطب  �لقد�ص.  وعا�صمتها  �مل�صتقلة 

لغزة  �أوغلو  . و�صهدت زيارة 
�آالمنا... وقدركم قدرنا... وم�صتقبلكم م�صتقبلنا”12 �آالمكم  نرتككم، 

بع�ص �ملو�قف �ملعبة، عندما قام بتقبيل يد و�لدة �ل�صهيد �أحمد �جلعبي نائب �لقائد �لعام لكتائب 

“حجارة �ل�صجيل”؛ كما مل يتمالك نف�صه من  ر �الغتيال �الإ�رش�ئيلي له حرب  ، و�لذي فجَّ
13

�لق�صام

.
14

�لبكاء يف م�صت�صفى �ل�صفاء �أمام ما ر�آه من �صهد�ء وجرحى

 وكان من �أبرز �لزيار�ت زيارة خالد م�صعل و�إ�صماعيل هنية، على ر�أ�ص وفد من حما�ص �إىل تركيا 

�لفل�صطينية  �لق�صايا  ��صتعر��ص  مّت  حيث  2013/6/18؛  يف  �أردوغان  �لرتكي  �لوزر�ء  رئي�ص  للقاء 

�لرئي�صية. وقد تعهدت �حلكومة �لرتكية بالعمل على وقف �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �ل�صفة �لغربية، 

وبالوقوف يف وجه حماوالت تهويد �لقد�ص، وبالعمل على رفع �حل�صار عن غزة، و�إجناح �مل�صاحلة 

�لفل�صطينية. و�أكد �أردوغان على رغبته بزيارة غزة، وقال �إنه قد يقوم بزيارة مفاجئة �إىل قطاع غزة 

يف �أّي وقت، و�إن زيارته تاأخرت ب�صبب �الأحد�ث �لتي �صهدتها بالده )مظاهر�ت منطقة تق�صيم(. 

من جهة �أخرى، تو��صلت �أ�صكال �لعالقات و�لدعم �لرتكي لقطاع غزة، فالتقى رئي�ص �لوكالة �لرتكية 

 Turkish International Cooperation and Development Agency )TIKA( للتعاون و�لتطوير

�صريد�ر �صام Serdar Çam روؤ�صاء بلديات قطاع غزة يف 2012/3/28، للوقوف عن كثب على حجم 
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�ملعاناة �لقائمة بفعل �حل�صار �الإ�رش�ئيلي، �إىل جانب تفقده عدد�ً من �مل�صاريع �ال�صرت�تيجية �ملهمة 

�لد�خلية يف حكومة هنية بغزة  �ل�صابقة. و�لتقى وزير  �لفرتة  �لرتكية خالل  �لتي مولتها �حلكومة 

فتحي حماد نظريه �لرتكي يف تركيا خالل ني�صان/ �أبريل 2013. وز�ر وزير �لعدل عطا �هلل �أبو �ل�صبح 

 Sadullah Ergin تركيا يف بد�ية حزير�ن/ يونيو 2013، وبحث مع نظريه �لرتكي �صعد �هلل �أرجني

�صبل �لتعاون �مل�صرتك بني �لبلدين يف �لقطاع �لق�صائي، ودعم �لق�صية �لفل�صطينية خ�صو�صاً فيما 

يتعلق باالنتهاكات �الإ�رش�ئيلية و�صبل مالحقة جر�ئم �الحتالل دولياً. و��صتقبلت �جلهات �ل�صحية 

بغزة وفد�ً طبياً من جمعية �الأيادي �لبي�صاء لن�رشة ودعم فل�صطني برتكيا، يف ني�صان/ �أبريل 2012، 

يف مهمة �إن�صانية، تتمثل يف �إجر�ء �أكب قدر ممكن من �لعمليات �جلر�حية �صمن �لتخ�ص�صات �لطبية 

خالل �أ�صبوع و�حد. و��صتقبلت وز�رة �ل�صحة بغزة من�صق بر�مج �مل�صاعد�ت، وم�صوؤول �لتو��صل 

 ،2013 يناير  �لثاين/  كانون  يف  توغو  �أوغو  جينكيز  �لرتكية  مو  كيم�صيوك  جمعية  يف  �ملوؤ�ص�صاتي 

وبحثت معه �مل�صاريع �لتي تنفذها �جلمعية ل�صالح وز�رة �ل�صحة. كما ز�ر وزير �ل�صحة يف غزة 

مفيد �ملخلالتي �جلرحى �لفل�صطينيني مب�صايف تركيا خالل زيارة له لرتكيا يف �أيار/ مايو 2013. كما 

وقعت وز�رة �ل�صحة يف غزة مذكرة تفاهم مع �لهالل �الأحمر �لرتكي يف 2013/7/1، لتنفيذ م�رشوع 

جمل�ص  برنامج  من  بتمويل  �لبلح،  دير  يف  �الأق�صى  �صهد�ء  م�صت�صفى  وتاأثيث  جتهيز  ��صتكمال 

�لتعاون �خلليجي الإعادة �إعمار غزة، وباإد�رة �لبنك �الإ�صالمي للتنمية.

العالقات مع “اإ�رسائيل”: 

 ،2010/5/31 فجر  يف  �حلرية  �أ�صطول  �صفن  على  �لدموي  �الإ�رش�ئيلي  �العتد�ء  حادثة  �صكلت 

�لذي �أدى �إىل مقتل ت�صعة �أتر�ك مدنيني على متنها، منعطفاً حاّد�ً يف �لعالقات �لرتكية �الإ�رش�ئيلية. 

وكان لذلك ردود فعل تركية �صعبية ور�صمية �صاخطة جد�ً على “�إ�رش�ئيل”، ف�صالً عن ردود �لفعل 

�لعاملية. وحتركت تركيا وال �صيّما رئي�ص حكومتها �أردوغان ووزير خارجيتها �أحمد د�ود �أوغلو، يف 

�لتح�صيد �ل�صيا�صي و�الإعالمي �صّد �جلانب �الإ�رش�ئيلي. فقد �أكد رئي�ص �لوزر�ء �لرتكي �أردوغان �أن 

. وو�صف 
“فل�صطني هي ق�صيتنا، ومل ت�صقط يف �أّي يوم من �الأيام من جدول �أعمالنا ولن ت�صقط”15

�لقد�ص  �إذ� �حرتقت  �إنه  يقول  �أردوغان  كان   2010/5/10 . ويف 
�مل�صلمني”16 “قرة عني  باأنها  �لقد�ص 

.
17

�صيحرتق �لعامل

فقد  �لطرفني،  من  مقبولة  ت�صوية  �إىل  �لو�صول  �أجل  من  بذلت  �لتي  �جلهود  كل  من  وبالرغم 

��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف رف�ص �ملطالب �لرتكية �ملتمثلة يف تقدمي �عتذ�ر عن �حلادثة، ورفع �حل�صار 

عن غزة، فيما �أبدت ��صتعد�دها لتقدمي تعوي�صات لذوي �ل�صحايا �الأتر�ك �لت�صعة �لذين �صقطو� يف 

�لهجوم �الإ�رش�ئيلي. 
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�أثار تقرير جلنة �لتحقيق، �لتي �صكلها �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة، يف حادثة �أ�صطول �حلرية �لذي 

ُعرف بـ“تقرير باملر” Palmer Report، غ�صب �جلانب �لرتكي. وجاء يف �لتقرير �لذي �أعدته �أغلبية 

منحازة للجانب �الإ�رش�ئيلي، �أن “�إ�رش�ئيل بالغت يف ت�صّديها الأ�صطول �حلرية”، لكنه مل يطلب من 

تل �أبيب �العتذ�ر؛ الأنه و�صف �حل�صار �لبحري �الإ�رش�ئيلي �ملفرو�ص على غزة باأنه “قانوين يف نظر 

�لقانون �لدويل”، غري �أنه حّث �لدولة �لعبية على �لتعوي�ص �ملايل على ذوي �ل�صحايا. ويف 2011/9/2، 

، �أعلن 
18The New York Times أي يف �ليوم �لتايل لن�رش تقرير باملر يف �صحيفة �لنيويورك تايز�

وزير �خلارجية �لرتكية �أحمد د�ود �أوغلو بد�ية مرحلة جديدة من �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل” من خالل 

:
19

�تخاذ �أنقرة �صل�صلة من �لتد�بري �صّد تل �أبيب على �لنحو �لتايل

منذ  �ل�صفري  �صحب  )بعد  باالأعمال  �لقائم  م�صتوى  من  و“�إ�رش�ئيل”  تركيا  بني  �لعالقات  خف�ص   .1
حادثة �أ�صطول �حلرية( �إىل درجة �ل�صكرتري �لثاين. 

وقف )جتميد( �لعمل بكافة �التفاقات �لع�صكرية بني تركيا و“�إ�رش�ئيل”.  .2

�صتتخذ تركيا خطو�ت حول حرية حركة �ملالحة �لبحرية يف �رشق �لبحر �ملتو�صط.  .3

لن تعرتف تركيا باحل�صار �الإ�رش�ئيلي �ملفرو�ص على غزة.   .4

�ملحاكم  يف  �جلرية  عن  �مل�صوؤولني  و�صتحاكم  �حلرية،  �أ�صطول  �صحايا  عائالت  تركيا  �صتدعم   .5
�لرتكية و�الأجنبية.

وقد �صّعد رئي�ص �حلكومة �أردوغان �ملوقف �لرتكي باالإعالن عن وقف �لعمل “ب�صكل كامل”بكل 

د�ود  وكان  مدلل”.  “ولد  مثل  بالت�رشف  و�تهمها  “�إ�رش�ئيل”  مع  و�لع�صكرية  �لتجارية  �لعالقات 

عزل  هي  تركيا  �صيا�صة  �أن   2011 دي�صمب  �الأول/  كانون  منت�صف  يف  �أعلن  عندما  و��صحاً  �أوغلو 

.
20

“�إ�رش�ئيل” وتركيعها يف �ملنطقة

�الإ�رش�ئيلية  �جلرية  على  طبيعياً  رد�ً  وعّدتها  �لرتكية،  باالإجر�ء�ت  حما�ص  حركة  رحبت  وقد 

�صّد �أ�صطول مرمرة، وعلى �إ�رش�ر �الحتالل على رف�ص حتمل م�صوؤولياته عن �جلرية، ورف�صه 

رفع �حل�صار عن غزة. كما �أعلنت حما�ص �إد�نتها لتقرير باملر �لذي و�صفته باأنه “غري من�صف وغري 

.
متو�زن”21

و�أمام �الإ�رش�ر �لرتكي، ويف �صوء �لتغري�ت �لتي حتدث يف �ملنطقة، ��صطرت “�إ�رش�ئيل” لالعتذ�ر 

لرتكيا يف 2013/3/22 عن �لهجوم �لذي �صنته على �صفينة مايف مرمرة Mavi Marmara �لرتكية. 

له عب مكاملة هاتفية  �أكد  �لذي  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �عتذ�ر نظريه  قبوله  �أردوغان  و�أعلن 

�لثالثة لتطبيع �لعالقات، وهي: �عتذ�ر و��صح، ودفع تعوي�صات  “�إ�رش�ئيل” �رشوط تركيا  قبول 

من  تنتظر  بالده  �أن  و�أ�صاف  غزة.  قطاع  على  �ملفرو�ص  �حل�صار  وتخفيف  �ل�صحايا،  لعائالت 
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يف  �الأزمة  �إن  فقال  نتنياهو  �أما  �ملرحلة.  هذه  يف  �صيطبق  ما  وتتابع  ملمو�صة  �إجر�ء�ت  “�إ�رش�ئيل” 

�صورية، و�ملخاوف من جلوء �جلماعات �مل�صلحة �لتي لها رو�بط بتنظيم �لقاعدة ال�صتخد�م �الأ�صلحة 

.
22

�لكيماوية، كان د�فعاً رئي�صياً لتقدمي �العتذ�ر، ولتطبيع �لعالقات �الإ�رش�ئيلية �لرتكية

وحتى �أو�خر �صنة 2013 كان �ملوقف �لرتكي ما يز�ل غري ر��ص عن تنفيذ “ �إ�رش�ئيل” اللتز�ماتها، 

فقد �أو�صح �لرئي�ص �لرتكي عبد �هلل غول يف مقابلة مع �صحيفة يديعوت �أحرونوت يف 2013/10/6 �أن 

�العتذ�ر �الإ�رش�ئيلي عن �أحد�ث مرمرة جاء متاأخر�ً، و�أنه ما ز�ل غري ملبٍّ لـ“جميع طلباتنا”. و�أ�صار 

�لعودة  �أمام  �آخر  عائق  هنالك  ز�ل  فما  تركيا،  تطلبها  �لتي  �لتعوي�صات  مو�صوع  عد�  �أنه  �إىل  غول 

وتطبيع �لعالقات وهو طلب تركيا باإز�لة ح�صار غزة، وما ز�لت “�ملفاو�صات عالقة عند هذه �لنقطة 

حتى �ليوم”.

العالقات القت�شادية بني تركيا و“اإ�رسائيل”:

من �ملالحظ �أن �حلكومة �لرتكية حتت قيادة حزب �لعد�لة و�لتنمية قد �صلكت �صلوكاً بر�جماتياً 

فيما يت�صل بعالقاتها �لتجارية مع “�إ�رش�ئيل”. ومل تتاأثر هذه �لعالقات كثري�ً ب�صبب توجهات تركيا 

�إىل حت�صني عالقاتها مع �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي، ودعم ق�صية فل�صطني، وتطوير عالقتها بحركة 

على  �الإ�رش�ئيلي  �لهجوم  حادثة  عن  �لنا�صئة  �لكبرية  �ل�صيا�صية  �الأزمة  ب�صبب  حتى  وال  حما�ص؛ 

�صفينة ك�رش �حل�صار �لرتكية مايف مرمرة يف 2010/5/31. 

وب�صكل عام، فاإن �حلكومة �لرتكية �أد�رت عالقاتها �لتجارية مع “�إ�رش�ئيل”، �إىل درجة كبرية، 

توتر  بني  �لظاهر  �لتناق�ص  حالة  من  جزء  ُيعَزى  وقد  �ل�صيا�صية.  و�إجر�ء�تها  مو�قفها  عن  مبعزل 

تدير  م�صالح  �صبكات  وجود  �إىل  �لطرفني،  بني  �لتجارية  �لعالقات  وحت�صن  �ل�صيا�صية  �لعالقات 

عالقاتها مبناأى عن �لعالقات �ل�صيا�صية، و�إىل عدم متكن حكومة حزب �لعد�لة و�لتنمية من فر�ص 

�ل�صبكات يف بيئة علمانية و�قت�صادية مفتوحة، وحتاول �الن�صباط  نفوذها و�صيا�صاتها على هذه 

بعني  تاأخذ  �لعالقة  �أ�صكال  بع�ص  �أن  �إىل  �أو  �لتجارية؛  �لعالقات  بناء  يف  �الأوروبي  �الحتاد  مبعايري 

�العتبار حاجة �جلي�ص �لرتكي للمنتجات و�لتكنولوجيا �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية.

يف  �زد�د  �لبلدين  بني  �لتجارة  حجم  فاإن  �ل�صيا�صي،  �لتوتر  ت�صاعد  من  �لرغم  فعلى  وهكذ�، 

و�الإ�رش�ئيلية.  �لرتكية  �لر�صمية  �الإح�صاء�ت  كال  وفق   %29.3 تقارب  بن�صبة   2010 عن   2011
غري �أن �الإح�صاء�ت �لر�صمية �لرتكية، تعطي ب�صكل عام موؤ�رش�ت �أكب من �ملوؤ�رش�ت �الإ�رش�ئيلية 

�لهجوم  فيها  وقع  �لتي  �ل�صنة  يف  بال  ذ�   ً� تغريُّ �الإح�صائيات  ُتظهر  وال  �لتجاري،  �لتبادل  على 

�نخفا�صاً يف  �أن هناك  تليها؛ غري  �لتي  �ل�صنة  )2010( وال  �الإ�رش�ئيلي على �صفينة ك�رش �حل�صار 

��صرتد عافيته  ما  �لتبادل �رشعان  2012، لكن هذ�  9.2% قد حدث �صنة  بن�صبة  �لتجاري  �لتبادل 

 %13.9 2012، وبن�صبة  25.4% عن �صنة  �لتجاري بن�صبة  �لتبادل  2013، عندما ز�د حجم  �صنة 

مقارنة ب�صنة 2011 )�نظر جدول 4/1(. 



بن�صبة  �لتجاري  �لتبادل  �نخفا�ص يف  �إىل حدوث  �الإ�رش�ئيلية، فت�صري  �لر�صمية  �الإح�صاء�ت  �أما 

13% �صنة 2012 مقارنة ب�صنة 2011، لكن هذ� �لتبادل �رشعان ما ��صرتد عافيته �صنة 2013، عندما 

 2011 20.6% مقارنة ب�صنة  2012، وبن�صبة  38.6% عن �صنة  �لتجاري بن�صبة  �لتبادل  ز�د حجم 

)�نظر جدول 4/1(.

تركيا  حتولت  بحيث  �لطرفني،  لدى  �لب�جماتي  �ل�صلوك  على  �الإح�صائيات  هذه  وتوؤكد 

جتاري  تبادل  وبحجم  �لعامل،  م�صتوى  على  “�إ�رش�ئيل”  لـ جتاري  �رشيك  ثامن  �إىل   2013 �صنة 

دوالر.  مليار�ت  خم�صة  نحو  يبلغ 

جدول 4/1: حجم التبادل التجاري بني تركيا و“اإ�رسائيل” وفق الإح�شاءات الرتكية والإ�رسائيلية 

23
2010–2013 )باملليون دولر(

ال�شنة

حجم التبادل التجاريالواردات الرتكية من “اإ�رسائيل”ال�شادرات الرتكية اإىل “اإ�رسائيل”

وفق الإح�شاء 

الرتكي

وفق الإح�شاء 

الإ�رسائيلي

وفق الإح�شاء 

الرتكي

وفق الإح�شاء 

الإ�رسائيلي

وفق الإح�شاء 

الرتكي

وفق الإح�شاء 

الإ�رسائيلي

20132,649.82,354.12,417.92,503.55,067.74,857.6

20122,329.52,082.71,710.41,421.44,039.93,504.1

20112,391.12,171.12,057.31,855.74,448.44,026.8

20102,080.11,800.11,359.61,310.73,439.73,110.8

خال�شة: 

من  �أنه  �إال  �لفل�صطينية،  �لق�صية  مع  �لو��صع  �لرتكي  و�لر�صمي  �ل�صعبي  �لتعاطف  من  بالرغم 

�ل�صعب على تركيا �أن تكون جزء�ً من بنية �ل�صيا�صات �لغربية يف �ملنطقة، و�أن تنهج يف �لوقت نف�صه 

�صيا�صات معادية عد�ء مك�صوفاً لـ“�إ�رش�ئيل”. ولذلك، فمن غري �ملتوقع يف �لظروف �لر�هنة �أن تذهب 

�ملح�صوب”  “�لدعم  يف  �صيا�صتها  ف�صتتابع  ولذلك  كاملة.  قطيعة  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �لرتكية  �لعالقات 

لفل�صطني وحلركة حما�ص، ويف �ملطالبة برفع �حل�صار عن قطاع غزة، و�صتتابع عالقتها �الإيجابية 

حتٍدّ  يف  �لدخول  �أو  �لفل�صطينية،  للمقاومة  �ملك�صوف  �لدعم  �صتتجنب  كما  �هلل.  ر�م  يف  �ل�صلطة  مع 

و�صرتفع  �لرمادية”،  “�ملنطقة  يف  �للعب  و�صتحاول  �الإ�رش�ئيلي.  وللكيان  �لغربية  للقوى  مك�صوف 

�صقفها تدريجياً بقدر ما ُيقّوي و�صعها �لد�خلي و�الإقليمي و�لدويل. 
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وما ز�ل خيار تركيا �ل�صيا�صي �لر�صمي و�قعاً حتت �صقف “�ملبادرة �لعربية لل�صالم”؛ �أي �لدعوة 

�إىل �لتفاو�ص و�العرت�ف و�لعالقات �لطبيعية، �إذ� و�فقت “�إ�رش�ئيل” على �الن�صحاب �إىل حدود �صنة 

من  و�الأطل�صية  �الأوروبية  تركيا  ثو�بت  يبدل  مل  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لرتكي  �خلالف  �أن  �أي   .1967

“�إ�رش�ئيل”، ومن �رشورة �العرت�ف بها، ومن خيار �لتفاو�ص للو�صول �إىل �ل�صالم معها.  وجود 

كما �أن �لثور�ت �لعربية �لتي �ندلعت يف مطلع �صنة 2011 يف تون�ص وم�رش، و�نتقلت �إىل بلد�ن �أخرى 

�ال�صرت�تيجية  هذه  بدورها  تغري  مل  فاعليته،  ومن  �لرتكي  �لدور  من  وعززت  �لعربية،  �ملنطقة  يف 

�لرتكية. ويوؤكد �حلجم �لو��صع للعالقات �لتجارية �لرتكية �الإ�رش�ئيلية �ل�صلوك �لب�جماتي �لرتكي، 

ومر�عاته ملجموعة و��صعة ومتد�خلة من �حل�صابات، �لتي متكن من لعبها مبهارة حتى �الآن. 

طغت تد�عيات �لثور�ت �لعربية للعام �لثالث على �لتو�يل على �مل�صهدين �لعربي 

و�الإقليمي. وكان عدم �ال�صتقر�ر هو �ل�صمة �الأبرز يف هذ� �مل�صهد يف معظم �لبلد�ن 

�لعربية. ما جعل �هتمام �حلكومات �جلديدة ينكفئ �إىل ق�صايا �لد�خل مثل �النتخابات و�لد�صتور 

على  ح�صلت  �لتي  و�ال�صرت�تيجية  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  �لتطور�ت  �أن  كما  �حلكومات...  وت�صكيل 

على  و�خل�صائر  �الأرباح  وح�صابات  و�لتوقعات  �الهتمامات  جعلت  و�لدولية  �الإقليمية  �مل�صتويات 

�لفل�صطينية  �لق�صية  �أولوية  عن  و��صح  ب�صكل  وتبتعد  �لتطور�ت،  تلك  �إىل  تتوجه  �مل�صتويات  هذه 

�لتهويد و�لتهجري )خمطط بر�فر(... لتتوجه على �صبيل  وعن �ملخاطر �ملحدقة بها، مثل م�صاريع 

�ملثال نحو ما �صتوؤدي �إليه �ل�رشبة �الأمريكية ل�صورية من تغري�ت ��صرت�تيجية يف مو�زين �لقوى 

على �مل�صتوى �الإقليمي، �أو نحو ما �صينجم عن �لتفاهم �الإير�ين �لغربي - �الأمريكي حول �لبنامج 

�لنووي، من تد�عيات على بلد�ن �ملنطقة وم�صاحلها وحتالفاتها. كما �ن�صدت �الأنظار �إىل م�صتقبل 

نقلت  �لتي  �الإخو�ن،  بتجربة  و�الإطاحة  مر�صي  �لرئي�ص  على  �النقالب  بعد  خا�ص،  ب�صكل  م�رش 

م�رش �أي�صاً �إىل مرحلة من عدم �ال�صتقر�ر �الأمني و�ل�صيا�صي، �نعك�صت �صلباً على قطاع غزة وعلى 

عالقة �لنظام �جلديد مع حركة حما�ص، وحتى على م�رشوع �مل�صاحلة �لفل�صطينية - �لفل�صطينية 

�لذي كانت ترعاه م�رش.

كما �أدى ت�صاعد �لتوتر �ملذهبي يف كثري من بلد�ن �ملنطقة �إىل �نعطاف الفت يف م�صار �ل�رش�ع 

�إعالم، وخطب،  �أدبيات، وو�صائل  يف هذ� �الجتاه، بحيث تر�جع �الهتمام بفل�صطني عن كثري من 

�لتطور�ت  من  �لرغم  على  لكن  و�إ�صالمية.  �صيا�صية  و�صخ�صيات  ومنظمات  حركات  ومو�قف 

�أولوية  فل�صطني   2012 �صنة  �أو�خر  يف  غزة  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  جعل  فقد  كلها،  �ل�صابقة 

“موؤقتة” يف �الهتمام �لعربي و�الإ�صالمي.

ثالثًا: اإيران
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تابعت �إير�ن تاأييدها ودعمها للق�صية �لفل�صطينية، كما فعلت باقي �لدول �الإ�صالمية و�لعربية. 

غري �أن ما يكن �عتباره خ�صو�صية �إير�نية هو �لربط �لذي قامت به �لقيادة �الإير�نية بني ما ر�أته 

�لتي  �لدولية  �ملوؤمتر�ت  كل  ويف  فل�صطني.  ق�صية  وبني  �لعربية(  )�لثور�ت  �إ�صالمية”  “�صحوة 

�خلامنئي  علي  �أكد  “�ل�صحوة”،  هذه  حول   )2013-2012( �ملا�صيتني  �ل�صنتني  يف  �إير�ن  يف  عقدت 

Ali Khamenei مر�صد �لثورة على �أولوية �لق�صية �لفل�صطينية. وقال يف ��صتقبال م�صوؤويل �لدولة 

�لعامل  يف  �الأ�صلية  “�لق�صية  �إن   ،2012/8/19 يف  �لفطر  عيد  مبنا�صبة  �الإ�صالمية  �لبلد�ن  و�صفر�ء 

�أكرث بف�صل �ل�صحوة  �ل�رشيف ومو�صوع فل�صطني �ملظلومة، و�لتي برزت  �لقد�ص  �الإ�صالمي هي 

�الإ�صالمية، وعلى جميع �حلكومات و�ل�صعوب �الإ�صالمية و�لنخب �ل�صيا�صية و�لثقافية �أن حتذر من 

.
موؤ�مرة خطرية هي موؤ�مرة �لتكتم على �لق�صية �الأ�صلية للم�صلمني”24

�الأجهزة  “�إن  �خلامنئي  �أكد   2012/7/11 يف  �الإ�صالمية  و�ل�صحوة  للمر�أة  �لدويل  �مللتقى  ويف 

�ال�صتكبارية و�صيا�صاتها ت�صعى بكل وجودها �إىل �رشف �جلمهورية �الإ�صالمية عن دعم فل�صطني. 

و�ل�صحوة  �لدين  لعلماء  �لعاملي  �ملوؤمتر  يف  و�أو�صح   .
فل�صطني”25 بق�صية  �اللتز�م  على  ن�رش  �إننا 

.
26

�الإ�صالمية يف 2013/4/29 �أن �لوفاء للق�صية �لفل�صطينية هو معيار �صدق �حلركات �الإ�صالمية

ويف لقائه مع رئي�ص �حلكومة �لفل�صطينية �ملقالة �إ�صماعيل هنية يف 2012/2/12، ر�أى �خلامنئي �أن 

 .
27

�صمود �ل�صعب و�لف�صائل �لفل�صطينية هو من �أ�صباب �ل�صحوة �الإ�صالمية يف �ملنطقة

�جلمهورية  يف  �مل�صوؤولني  باقي  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أولوية  وعلى  �ملو�قف  هذه  على  �أكد  كما 

�أكب  علي  �الأ�صبق،  �خلارجية  وزير  �لدولية،  لل�صوؤون  �لثورة  مر�صد  م�صت�صار  فقال  �الإ�صالمية؛ 

واليتي Ali Akbar Velayati “�إن �ل�صحو�ت �ل�صعبية �لتي برزت بهوية �إ�صالمية، يكن �عتبارها 

. ور�أى 
�ل�صعوب”28 وق�صايا  �لفل�صطينية  للق�صية  �الأولوية  �حلكام  �إعطاء  عدم  على  فعل  ردة 

Saeed Jalili، �أمني �ملجل�ص �الأعلى لالأمن �لقومي �الإير�ين، خالل ��صتقباله �لقيادي  �صعيد جليلي 

�لفل�صطيني حممود �لزهار “�إن �لق�صية �لفل�صطينية ومو�جهة �لكيان �ل�صهيوين هما �لعمود �لر��صخ 

 .
و�لف�صل �مل�صرتك لل�صحوة �الإ�صالمية”29

قمة حركة عدم النحياز:

وزير  �أكد  لذ�  �لقمة.  هذه  يف  �لفل�صطينية  �لق�صية  باأولوية  �هتمامها  �إبر�ز  على  �إير�ن  حر�صت 

“�إن �لق�صية �لفل�صطينية متثل �ملحور   :Ali Akbar Salehi �خلارجية �الإير�ين علي �أكب �صاحلي 

�الإير�نية ركزت على  �لقيادة  �لوثيقة �خلتامية لقمة طهر�ن حلركة عدم �النحياز. و�إن  �الأ�صا�ص يف 

.
�أولوية �لق�صية �لفل�صطينية باعتبارها �لق�صية �الأوىل للعرب و�مل�صلمني و�الأحر�ر”30
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�إليه  16 حلركة عدم �النحياز كررت يف �لو�قع ما �صبق وتبنته ودعت  و�إذ� كانت قمة طهر�ن �لـ 

�لقمم �ل�صابقة جتاه ثو�بت ق�صية فل�صطني، �إال �أنها �أ�صدرت هذه �ملرة ثالثة بيانات خا�صة بالق�صية 

�لفل�صطينية:

�الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  و�إنهاء  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �مل�رشوعة  �حلقوق  على  �الأول  �لبيان  �أكد 

و��صتقالل دولة فل�صطني وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشيف، وحّق �لالجئني �لفل�صطينيني بالعودة وفق 

�لقر�ر �الأممي 194. وكرر �لبيان �لثاين دعم �ل�صعب �لفل�صطيني لنيل حقوقه �مل�رشوعة حتت ر�ية 

جهود  دعم  وكذلك  �لفل�صطيني،  لل�صعب  و�لوحيد  �ل�رشعي  �ملمثل  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 

�مل�صاحلة �لفل�صطينية وفق �تفاقي �لقاهرة و�لدوحة. وكلفت �للجنة على م�صتوى �ملندوبني �لد�ئمني 

�أهد�فه، مبا يف ذلك �حل�صول على دولة غري  يف �الأمم �ملتحدة مب�صاعدة �ل�صعب �لفل�صطيني الإجناز 

ع�صو يف �الأمم �ملتحدة.

�أما �لبيان �لثالث، فهو ي�صدر الأول مرة عن قمة عدم �النحياز، ويتعلق بالت�صامن مع �الأ�رشى 

باملحافل  لذلك  �لالزمة  �خلطو�ت  و�تخاذ  فور�ً،  �الحتالل  �صجون  من  �رش�حهم  باإطالق  ويطالب 

 .
31

�لدولية

العرتاف بفل�شطني يف الأمم املتحدة:

�إير�ن  �أيدت  وقد  �ملتحدة.  �الأمم  يف  ع�صو  غري  مر�قباً  بفل�صطني  �العرت�ف  هو  �لثاين  �حلدث 

 Ramin مهمانب�صت  ر�مني  �الإير�نية  �خلارجية  با�صم  �لناطق  وقال  �لدويل.  �العرت�ف  هذ� 

Mehmanparsat: “�إن �عرت�ف �الأمم �ملتحدة بفل�صطني كع�صو غري مر�قب فر�صة ال�صتعادة حقوق 
 .

�ل�صعب �لفل�صطيني”32

يكن ت�صجيل مالحظتني جتاه �ملوقف �الإير�ين من هذه �لق�صية: �الأوىل هي �عتبار هذ� �العرت�ف 

وعودتهم  �ملغت�صبة،  �أر��صيهم  على  للفل�صطينيني  �ل�صاملة  �ل�صيادة  تنفيذ  م�صار  يف  �أوىل  “خطوة 
، كما قال �لناطق با�صم �خلارجية �الإير�نية. 

جميعهم �إىل موطنهم �لرئي�ص ومو��صلة نهج �ملقاومة”33

�أي �أن �إير�ن ربطت �العرت�ف �لدويل مبو��صلة نهج �ملقاومة، ولي�ص بنهاية هذ� �لنهج كما روج لذلك 

�لكثريون، ممن ر�أو� يف �العرت�ف بد�ية م�صار �لدبلوما�صية ونهاية م�صار �ملقاومة. 

�ملالحظة �لثانية هي يف تغيري �ملوقف �الإير�ين من هذه �لق�صية. فقد كانت �إير�ن متحفظة جتاه �أّي 

�عرت�ف بفل�صطني كدولة �إىل جانب �لدولة �الإ�رش�ئيلية، عندما قال مر�صد �لثورة �رش�حة، يف �ملوؤمتر 

�لدويل �خلام�ص لدعم �النتفا�صة �لذي عقد يف طهر�ن يف مطلع ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2011، �إن �أّي 

�الأمم  ع�صوية  يف  �مل�رشوع  �لفل�صطينيني  حّق  و�إن  مقبولة.  غري  فل�صطني  تق�صيم  �إىل  توؤدي  خطوة 

�ملتحدة يخفي بني طياته خمطط دولتني، وهو لي�ص �صوى �إذعان للمطالب �ل�صهيونية، �أو �عرت�ف 

 .
34

بالنظام �ل�صهيوين على �الأر�ص �لفل�صطينية
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يف �صنة 2013 مل تتبدل �أولويات �لبلد�ن �لعربية و�الإ�صالمية جلهة �الن�صغال بهمومها �لد�خلية. 

�أبرزها تد�عيات  لكن هذه �ل�صنة �صهدت بدورها متغري�ت على م�صتوى �لق�صية �لفل�صطينية، كان 

 - �لفل�صطيني  �لتفاو�ص  و��صتئناف  حما�ص،  وحركة  �إير�ن  بني  �لعالقة  وعلى  غزة،  على  �حلرب 

تكر�ر  �إىل  باالإ�صافة  �لفل�صطينية،   - �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  م�رشوع  �إليه  و�صل  وما  �الإ�رش�ئيلي، 

بارز�ن:  حدثان  ح�صل  �ل�صنة  هذه  ويف   . فل�صطني...  ق�صية  من  �الإير�نيني  �مل�صوؤولني  مو�قف 

حول  �إير�ن  مع  �لغربي  و�لتفاهم  الإير�ن،  رئي�صاً   Hassan Rouhani روحاين  ح�صن  �نتخاب 

برناجمها �لنووي. وقد �أثار �حلدثان �الأ�صئلة حول ��صتمر�ر �صيا�صات �إير�ن �ل�صابقة جتاه �لق�صية 

�لفل�صطينية، فتوقع �لبع�ص �أن يوؤدي �نتقال دفة �لرئا�صة من �ملحافظني �إىل �الإ�صالحيني، �إىل تغيري 

�لق�صية.  لهذه  �ل�صيا�صية  لقبول �حللول  ��صتعد�د�ً  �أكرث  �الإ�صالحيني،  �أن  باعتبار  �ل�صيا�صات،  هذه 

�ملو�قف  �أن  بينت  �نتخابه،  بعد  �الإ�رش�ئيلية،  �لتهديد�ت  بع�ص  على  روحاين  �لرئي�ص  ردود  لكن 

�الإير�نية ما تز�ل على حالها من عدم �رشعية “�إ�رش�ئيل” ومن �ال�صتعد�د ملو�جهتها �إذ� ما فكرت هذه 

�الأخرية ب�صن �أّي حرب على �إير�ن. و�إذ� كان �لرئي�ص روحاين مل ي�صتخدم �أ�صلوب �لرئي�ص �ل�صابق 

�أحمدي جناد، ومل يكرر مو�قفه نف�صها من ق�صايا عدة، مثل “�لهولوكو�صت” �لتي عدَّها روحاين 

، لكنه يف �لوقت نف�صه ر�أى “�أنه يجب 
35

“جرية جديرة باالإد�نة”، ح�صب مقابلة مع قناة �صي �أن �أن 

. غري �أن م�صادر �إير�نية ر�صمية نفت 
عدم �إعطاء �رشعية لتهجري �صعب ب�صبب ما فعله �لنازيون”36

ذكر م�صطلح “�لهولوكو�صت” على ل�صان روحاين، و�أ�صارت �إىل �أن روحاين د�ن ب�صورة عامة كافة 

.
37

�جلر�ئم �لتي ترتكب �صّد �لب�رشية

تداعيات العدوان على غزة والعالقة مع حما�س:

�ملقاومة  حتقيق  على   2012 �صنة  نهاية  يف  غزة  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  نتائج  تقت�رش  مل 

من  و�الأمنية  �لع�صكرية  �أهد�فه  �إجناز  من  �لعدو  منع  ويف  كبري�ً  معنوياً  �نت�صار�ً  �لفل�صطينية 

�الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  عالقات  حول  �الأ�صئلة  �لعدو�ن  هذ�  تد�عيات  �أثارت  بل  �لعدو�ن.  هذ� 

حما�ص مع �إير�ن ومع �لنظام �مل�رشي �جلديد. ففي �لوقت �لذي مّت فيه وقف �إطالق �لنار برعاية 

حلركة  �لع�صكري  دعمها  عن  �إير�ن  ك�صفت  مر�صي،  حممد  �لرئي�ص  عهد  يف  مبا�رشة،  م�رشية 

حما�ص، وعن دور �إير�ن و�ل�صالح �الإير�ين “يف حتقيق �النت�صار يف غزة”، فقال رئي�ص �لبملان 

قائد  جامعة  طالب  �أمام  كلمته  يف  �ملثال،  �صبيل  على   ،Ali Larijani الريجاين  علي  �الإير�ين 

“... نحن ال نخفي  �آباد:  �إ�صالم  �أعظم Quaid-i-Azam University يف �لعا�صمة �لباك�صتانية 

�ل�صعب  �إىل  �مل�صاعد�ت  نقدم  ونحن  �رشطاين،  ورم  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �إن  لفل�صطني...  دعمنا 

�أهايل غزة بو��صطة هذه  ��صتطاع  �أيام  �لثمانية  �لفل�صطيني حتى م�صاعد�ت ت�صليحية، ويف حرب 

.
�الإ�رش�ئيلي”38 �لكيان  و�إجلام  �لدفاع  من  �مل�صاعد�ت 
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�ملو�قف  تباين  ب�صبب  بينهما  �الختالف  عن  �حلديث  جتنب  وحما�ص  �إير�ن  من  كل  حاولت  لقد 

�لذي مل يعد من �ملمكن  �لرغم من هذ� �الختالف،  و�ل�صيا�صات حول ما يح�صل يف �صورية. وعلى 

وعلى  �لقطيعة،  عدم  على  توؤكد  خ�صو�صاً،  �الإير�نية  و�ملو�قف  �لت�رشيحات  كانت  عليه،  �لتكتم 

ر�صمياً  �لعلن  �إىل  يخرج  مل  �لتباين،  بهذ�  �الإقر�ر  فاإن  �لو�قع  ويف  �لطرفني.  بني  �لتو��صل  ��صتمر�ر 

�إال عندما بد�أ �لطرفان ي�صتعيد�ن �لتو��صل بينهما. هكذ� ك�صف �ملتحدث با�صم �خلارجية �الإير�نية 

من  �لتي  �مل�صائل  بع�ص  حّل  ب�صدد  حما�ص  وحركة  “بالده  �إن   Abbas Araqchi عر�قجي  عبا�ص 

�صاأنها �أن تت�صبب ب�صوء �لفهم بينهما، و�إن �ت�صاالت مكثفة ومتو��صلة جترى بهذ� �ل�صاأن... و�إن 

طهر�ن لديها عالقات جيدة مع حركة حما�ص بالرغم من وجود بع�ص �لتباينات... �إال �أن �لعالقات 

.
ما ز�لت م�صتمرة”39

ويف تاأكيد على ما �أ�صاب عالقة حما�ص مع �إير�ن من فتور وتر�جع، �أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي 

��صتوؤنفت جمدد�ً، بعد  و�إير�ن  “�لعالقات بني �حلركة  �أن  �لزهار  و�أحد قادة حركة حما�ص حممود 

فتور ب�صبب �ملوقف من �الأحد�ث يف �صورية”. وقال �لزهار �إن حما�ص خرجت من �صورية “كي ال 

�أّي دول عربية  �أو �صاأن  �ل�صاأن �ل�صوري  �أننا ال نتدخل يف  �أكدنا  �أو ذ�ك، وقد  تكون مع هذ� �لطرف 

�أخرى”. و�صدد �لزهار على �أن “عالقتنا مل تنقطع مع �إير�ن، وال نريد �أن نقطعها مع �أّي من �لدول 

.
�لعربية حتى تلك �لتي حتاربنا”40

�إير�ن وحما�ص ز�ر ع�صو �ملكتب  و��صتكماالً لهذ� �حلر�ص �ملتبادل على ��صتعادة �لعالقات بني 

هنية،  �إ�صماعيل  �لوزر�ء  لرئي�ص  �ل�صيا�صي  �مل�صت�صار  وقال  �إير�ن،  ن�رش  حممد  حلما�ص  �ل�صيا�صي 

يو�صف رزقة تعليقاً على هذه �لزيارة: “�إن �لق�صية �لتي جتمع حما�ص مع �إير�ن هي ق�صية �لقد�ص 

و�لتحرير، وهي عنا�رش جمع �أكب من نقاط �خلالف”. و�أ�صاف �أن “�لقو��صم �مل�صرتكة مع �إير�ن 

كثرية، فهي تو�جه �لتهديد�ت �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية �لتي ت�صكل خطر�ً عليها وكذلك �الأمر بالن�صبة 

“وحتى يف �مللف  �لد�خلي  �ل�صاأن �الإير�ين  �أن حما�ص مل تتدخل يف  �إىل  �لنظر  حلما�ص”. ولفت رزقة 

.
�ل�صوري فاإن حما�ص ال تتدخل، ولكنها عبت عن موقف م�صاند حلق �ل�صعب �ل�صوري يف �حلرية”41

“ندعم  �إننا:  على  هنية  �إ�صماعيل  غزة  قطاع  يف  �ملقالة  �لفل�صطينية  �حلكومة  رئي�ص  �صدد  كذلك 

. ويلخ�ص ع�صو �ملكتب 
م�رش باأج�صادنا وال غنى لنا عن �صورية و�إير�ن وكل من يدعم فل�صطني”42

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق ق�صية �ملوقف من �صورية و�خلالف �لذي �أثري حوله 

مع �إير�ن، بقوله يف مقالة له يف �لقد�ص �لعربي بعنو�ن: “ماأزق حما�ص وثو�بتها �لوطنية”:

لقد دفعنا غالياً ثمن عدم تدخلنا يف �ل�صاأن �لد�خلي �ل�صوري، وكان �لثمن هو خروجنا 

فيما  تاأثرت  �إير�ن  مع  �لعالقة   .)....( لنا  بالن�صبة  �الأهم  �ل�صاحة  كانت  �لتي  �صورية،  من 

جرى يف �صورية، وحاولنا عزل مو�قفنا �ملختلفة حولها، و�إبقاء �لعالقة مع �إير�ن مب�صتو�ها 

 .
43

�ملعروف، ولكن �لعالقة تاأثرت، ونحاول ترميم ما عطب منها، خدمة ل�صعبنا ولق�صيتنا
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�نق�صت �صنة 2013 من دون �أن تعود �لعالقات بني �إير�ن وحما�ص �إىل حر�رتها �ل�صابقة. وما ز�ل 

�ل�رشخ قائماً بني �لطرفني جتاه �ملوقف من �لثور�ت �لعربية، وحتديد�ً �صورية، كما �نعك�ص �صعفاً 

كال  �أن  غري  حلما�ص.  �الإير�ين  و�للوج�صتي  �ملايل  �لدعم  يف  كبري�ً  وتر�جعاً  �ل�صيا�صي،  �لتو��صل  يف 

�لطرفني جتنبا �لقطيعة؛ و��صتمرت �ملحاوالت ال�صتعادة �لعالقات و�إن ببطء وتدرج؛ وخ�صو�صاً 

�أن �لطرفان يدركان �أن م�رشوع �ملقاومة يجمعهما، و�أن �حل�صار �لقا�صي وحماوالت �إ�صقاط حما�ص 

يف �لقطاع، �صتلحق �رشر�ً بالغاً بكل م�رشوع �ملقاومة �إذ� ما جنحت. ومن �ملتوقع �أن يح�صل ذلك يف 

�مل�صتقبل �لقريب خ�صو�صاً �إذ� تقدمت فر�ص �لت�صوية �ل�صيا�صية يف �صورية، �أو �إذ� قامت “�إ�رش�ئيل” 

ب�صن �أّي عدو�ن جديد على �ل�صعب �لفل�صطيني يف غزة.

املفاو�شات الفل�شطينية - الإ�رسائيلية: 

كريي،  جون  �الأمريكي  �خلارجية  لوزير  زيارة  ع�رشين  نحو  وبعد  �أعو�م،  ثالثة  توقف  بعد 

�أن  �لالفت  من  وكان   .2013 يوليو  متوز/  نهاية  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  ��صتوؤنفت 

“�لربيع �لعربي” �لذي ترك �لدول �لعربية يف  �أعو�م على  ت�صتاأنف هذه �ملفاو�صات بعد نحو ثالثة 

حال من عدم �ال�صتقر�ر، ومن تر�جع �لتاأثري، خ�صو�صاً م�رش ذ�ت �لثقل �لعربي و�صاحبة �لنفوذ 

�لتاريخي يف �لق�صية �لفل�صطينية.

�إير�ن من جهتها،  �إىل �لرتحيب بهذه �ملفاو�صات، لكن  بادرت �الأمم �ملتحدة ومعظم دول �لعامل 

بحقوق  “�لت�صليم  �إىل  ودعت  ونددت،  رف�صت  بل  ترحب،  ومل  ذلك  تفعل  مل  �لتي  �لوحيدة  كانت 

�لفل�صطينية  �الإ�رش�ئيلية  �ملحادثات  ال�صتئناف  معار�صتها  عن  و�أعربت  �لفل�صطيني”،  �ل�صعب 

�لتي  �لغربية  �ل�صفة  من  �الن�صحاب  على  مطلقاً  “�إ�رش�ئيل”  تو�فق  �أال  وتوقعت  �أمريكية،  بو�صاطة 

و�ملنظمات  “طهر�ن  �إن  عر�قجي  عبا�ص  �الإير�نية  �خلارجية  وز�رة  با�صم  �ملتحدث  حتتلها. وقال 

لن  �ملحتل  �ل�صهيوين  �لنظام  �أن  �ملوؤكد  ومن  �ملقرتحة،  للخطة  معار�صتها  عن  تعرب  �لفل�صطينية 

يو�فق مطلقاً على �الن�صحاب من �الأر��صي �ملحتلة”. و�أ�صاف عر�قجي �أن “�لتجارب �ل�صابقة تظهر 

�إثارة �حلروب  يقوم على  الأنه نظام  �ل�صالم  لدفع ثمن  لي�ص م�صتعد�ً  �ملحتل  �ل�صهيوين  �لنظام  �أن 

�إنهاء  �أن حّل �لق�صية �لنهائي هو  �أكد عر�قجي  �إير�ن حّل �لدولتني؛ حيث  و�الحتالل”. و��صتبعدت 

�الحتالل، وعودة كافة �لالجئني �لفل�صطينيني �إىل �أر��صي �أجد�دهم، و�إقامة دولة فل�صطني �ملوحدة 

 .
44

وعا�صمتها �لقد�ص

ودعا رئي�ص جمل�ص �ل�صورى علي الريجاين “�لف�صائل �لفل�صطينية �ملجاهدة” �إىل �لوقوف �أمام 

“�الإجر�ء�ت �مل�صبوهة �لتي تقوم بها �أمريكا ودول غربية بطرحها م�رشوع �لت�صوية �جلديد”، وقال 

يف كلمة له �أمام جمل�ص �ل�صورى “�إن �ل�صما�رشة �لدوليني قامو� خالل �الأيام �الأخرية باالت�صال مر�ر�ً 
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بعنا�رش فل�صطينية ومع �لكيان �ل�صهيوين وبع�ص �لدول �لعربية، ال�صتئناف مفاو�صات �لت�صوية 

.
45

من جديد”؛ منتقد�ً عدم �إدر�ج وقف �ال�صتيطان على جدول �أعمال هذه �ملفاو�صات

�الإ�صالحيني �صينعك�ص تغيري�ً على  �إىل  �إير�ن من �ملحافظني  �لرئا�صة يف  �نتقال  �أن  �لبع�ص  ر�أى 

�لدبلوما�صية  خيار  عن  د�فع  روحاين  �لرئي�ص  و�أن  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �لق�صية  من  �ملو�قف 

حتى  �جلديد  �لرئي�ص  ت�رشيحات  لكن  �لعامل.  ومع  �لغرب  مع  �لعالقة  �مل�صكالت  حلل  و�حلو�ر، 

“ثو�بت”  �لرئي�ص وبني تغيري �ملو�قف من  �لربط بني َتغريُّ  ��صتالم مهامه مل ت�صمح مبثل هذ�  قبل 

�لق�صية �لفل�صطينية يف �إير�ن. فقد �صكك �لرئي�ص �الإير�ين �ملنتخب ح�صن روحاين يف جدوى جهود 

�إحياء مفاو�صات �ل�صالم بني �لدولة �لعبية و�لفل�صطينيني، وذلك قبل يوم و�حد من توليه مهامه 

“�إ�رش�ئيل”  بني  و��صنطن  يف  جتري  �لتي  �ل�صالم  مفاو�صات  �إىل  �إ�صارة  ويف  �إير�ن.  يف  �لرئا�صية 

و�ل�صلطة �لفل�صطينية، قال روحاين: “�إن �إ�رش�ئيل تو��صل طبيعتها �لعدو�نية، و�أن �ملحادثات تعطي 

�إ�رش�ئيل فر�صة �لرتويج ملظهر �صلمي لها”46. 

�ملفاو�صات  هذه  رف�ص  جلهة  وقاطعاً  و��صحاً  �لثورة،  مر�صد  �خلامنئي،  موقف  كان  وقد 

�ل�صلطة  بني  �لت�صوية  مفاو�صات  �إن  �ملبارك  �لفطر  عيد  خطبة  يف  قال  كما  �ل�صهاينة”،  “تدعم  �لتي 

�لفل�صطينية و�لكيان �ل�صهيوين لن تف�صي �إىل نتيجة غري ما �أدت �إليه �ملفاو�صات �ل�صابقة. وو�صف 

�زدياد  �إىل  و�صتوؤدي  �ل�صهاينة  تدعم  باأنها  �أمريكية،  بو�صاطة  جتري  �لتي  �ملفاو�صات،  �خلامنئي 

�لظلم �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني. و�أ�صاف باأن فل�صطني ما ز�لت تعاين من �لظلم و�الإجحاف ب�صكل 

�أنها تدعم �لديوقر�طية وحقوق �الإن�صان هي يف  �لتي تدعي  يومي وم�صتمر، و�أن �لقوى �ملهيمنة 

.
47

�حلقيقة تقدم �لدعم للجناة

�إىل رف�ص �ملفاو�صات �لفل�صطينية - �الإ�رش�ئيلية �صوف تكون  �لتنديد  �إن �ملو�قف �الإير�نية من 

مقنعة ومبرة، خ�صو�صاً عندما نقر�أ �أو ن�صمع رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو يقول 

. يف حني يرى 
يف 2013/2/5 �إن “�إ�رش�ئيل ت�صعر مبخاوف من �تفاق جنيف [�لنووي[ مع �إير�ن”48

لـ“�إ�رش�ئيل”،  بالن�صبة  مهماً  �أمر�ً  ُتعّد  �لفل�صطينيني  مع  �ل�صالم  وعملية  �ملفاو�صات  ��صتئناف  �أن 

�صورية  من  نو�جهها  �لتي  �الأمنية  �لتحديات  ر�أ�صه  وعلى  منطقتنا،  يف  �ملعقد  “�لو�قع  �إىل  م�صري�ً 

، ملمحاً العتبار�ت غري معلنة باإ�صارته �إىل “�لو�قع �ملعقد يف منطقتنا وعلى ر�أ�صه 
و�إير�ن وم�رش”49

�لتحديات �الأمنية �لتي نو�جهها من �صورية و�إير�ن وم�رش”.

احلوار الفل�شطيني - الفل�شطيني )امل�شاحلة(:

وفدي  مع  �التفاق  مّت  �أنه  مر�صي(  عهد  )يف  �مل�رشية  �لرئا�صة  �أعلنت   2013 �صنة  مطلع  يف 

�مل�صاحلة  مبلف  يتعلق  فيما  �صابقاً  �ملوقعة  �التفاقيات  تنفيذ  يف  �لفوري  �لبدء  على  وحما�ص  فتح 

بعد  م�رش  يف  جرى  ما  ب�صبب  �أوالً،  �لو�قع؛  يف  يبد�أ  مل  �التفاقيات  هذه  تنفيذ  لكن  �لفل�صطينية. 
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�النقالب على جتربة �الإخو�ن و�الإطاحة بهم. وثانياً، الأن �لطرفني فتح وحما�ص مل يتقدما ب�صكل 

�الإ�رش�ئيليني  مع  �لتفاو�ص  �إىل  ذهبت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  الأن  وثالثاً،  �مل�صاحلة.  هذه  نحو  عملي 

من دون �لتن�صيق �أو �لتفاهم مع حما�ص. ومل يقت�رش �الأمر على توقف م�رشوع �لرعاية �مل�رشية 

�أ�صو�أ  يف  حما�ص  حركة  مع  �مل�رشية  �لعالقات  �أ�صبحت  بل  �لفل�صطيني،   - �لفل�صطيني  لالتفاق 

حاالتها ومر�حلها. 

مل تعرت�ص �أّي من �لدول �الإ�صالمية على م�صاريع �أو مبادر�ت �حلو�ر و�مل�صاحلة �لفل�صطينية، 

بل كانت كل �لدول تدعم وت�صجع. لكن هذه �مل�صاحلة تاأثرت بدورها �صلباً مبا ح�صل لي�ص فقط يف 

م�رش و�إمنا يف باقي �لدول �لعربية، �لتي طغت همومها و�أولوياتها �لد�خلية على �أّي �صاأن خارجي 

مبا يف ذلك �ل�صاأن �لفل�صطيني. 

�إير�ن بدورها رحبت ب�رشورة �مل�صاحلة �لفل�صطينية، و�أعلنت عن ��صتعد�دها الحت�صان حو�ر 

بني �لف�صائل �لفل�صطينية، كما قال �لرئي�ص �أحمدي جناد عندما ��صتقبل رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية 

حممود عبا�ص، على هام�ص �لقمة �لـ 16 حلركة عدم �النحياز يف طهر�ن يف �آب/ �أغ�صط�ص 2012، معلناً 

“��صتعد�د �إير�ن لتقدمي �أّي دعم يف �إطار حتقيق �لتفاهم و�مل�صاحلة �لوطنية بني �الإخوة �لفل�صطينيني”. 
وقال جناد “�إن �لق�صية �لفل�صطينية تعد �ليوم �أهم ق�صايا �ملنطقة، و�إن هذه �الأهمية �كت�صبت حتى 

طابعاً دولياً، و�أ�صبح �لعامل برمته يرتبط ب�صكل ما مع هذه �لق�صية”. و�أكد جناد “�إننا حري�صون 

على جميع �لفل�صطينيني، وال نقبل باأي خالف بني �لف�صائل �لفل�صطينية �ملختلفة”، م�صيفاً �أن �إير�ن 

�لبع�ص، الأن ذلك  �أن تتحد مع بع�صها  �لفل�صطينية يجب  �لف�صائل  �أن جميع  ملتزمة بهذ� �ملبد�أ من 

كانت  ما  “متى  عبا�ص:  �لرئي�ص  �إىل  متوجهاً  وقال  �أر�صها”.  لتحرير  فر�صها  من  ويعزز  “�صيزيد 
لديكم ولدى باقي �الإخوة �لفل�صطينيني يف �لف�صائل �ملختلفة �جلهوزية، فاإننا �صن�صتقبلكم بحفاوة يف 

 .
�إير�ن لتجل�صو� �إىل طاوله �حلو�ر لتحقيق �لتفاهم و�لوحدة بني جميع �لفل�صطينيني”50

�لفل�صطينية  �حلكومة  خارجية  وزير  ��صتقباله  لدى  �صاحلي،  �أكب  علي  �خلارجية  وزير  ودعا 

�ملوؤ�مر�ت  جتاه  و�حلذر  �حليطة  “لتوخي  �لفل�صطينية  �لف�صائل  كل  عو�ص،  حممد  غزة  قطاع  يف 

.
�ل�صهيونية، و�رشورة �حلفاظ على وحدة �ل�صعب �لفل�صطيني”51

اإيران وفل�شطني بعد التفاق النووي مع الغرب:

بعد نحو ع�رشة �أعو�م من �لعقوبات �لغربية و�لدولية على خلفية ��صتمر�ر برناجمها �لنووي، 

هذ�  حول   2013/11/24 يف  مبدئي  �تفاق  توقيع  من  روحاين  �لرئي�ص  عهد  مطلع  يف  �إير�ن  متكنت 

�لبنامج مع ما عرف بـ“جمموعة )5+1(” ومع �لواليات �ملتحدة مبا�رشة، يق�صي برفع تدريجي 

�أّي  عن  �إير�ن  توقف  مقابل  يف  فقط،   %5 بن�صبة  �لتخ�صيب  يف  �إير�ن  بحق  و�العرت�ف  للعقوبات، 

�أن�صطة يكن �أن توؤدي �إىل �متالك �لقنبلة �لنووية.
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من  قدمه  ما  �أو  مكا�صب  من  طرف  كل  حققه  ما  على  �التفاق  هذ�  حول  �لنقا�ص  �أمر  يقت�رش  مل 

تنازالت. بل ذهب �لبع�ص �إىل �عتبار هذ� �التفاق مبثابة تفاهم �صيا�صي �صامل بني �لطرفني �الأمريكي 

لبنان وفل�صطني؛ ما يعني  �إىل  و�الإير�ين على كل ق�صايا �خلالف من �صورية و�لعر�ق و�لبحرين، 

�أكرث  لت�صبح  �لق�صايا،  تلك  جتاه  �ل�صابقة  �صيا�صاتها  من  �صتغري  �إير�ن  �أن  �لتحليالت  تلك  بح�صب 

تفاهماً مع �ل�صيا�صات �الأمريكية. وهذ� يعني يف �حلالة �لفل�صطينية �أن �إير�ن لن تتم�صك يف �مل�صتقبل 

يف  �النخر�ط  �إىل  �هلل  حزب  �صتدعو  �أنها  �للبنانية  �حلالة  يف  ويعني  �إليها.  تدعو  �أو  باملقاومة  �ملنظور 

�إليه هذه  �لذي ت�صل  “�إ�رش�ئيل”. و�ال�صتنتاج  �لتخلي عن دوره يف مقاومة  و�إىل  �ملحلية،  �ل�صيا�صة 

�لتحليالت هو �أن �التفاق �لنووي �الإير�ين مع �لغرب لن يكون يف م�صلحة �لق�صية �لفل�صطينية )�إذ� 

�ل�صلطة  منطق  من  قرباً  �أكرث  �أخرى  نظر  وجهة  ذهبت  حني  يف  �ملقاومة(.  هو  �لق�صية  جوهر  كان 

يكن  منوذج  هو  و�لغرب  �إير�ن  بني  جرى  ما  �عتبار  �إىل  “�إ�رش�ئيل”(  مع  )�لتفاو�ص  �لفل�صطينية 

�أن يحتذى به يف �لتعامل مع �ملفاو�صات �لفل�صطينية... �أما “�إ�رش�ئيل” فرت�وح موقفها من �التفاق 

ح�صاب  على  الإير�ن  �الأولوية  “�إيالء  �نتقاده  وبني  جهة،  من  تاريخياً”   
“خطاأً �عتباره  بني  �لنووي 

باأن  “�إ�رش�ئيل”  �إقناع  �أوباما  �إد�رة  حاولت  حني  يف  �لفل�صطينية”.  �ل�صلطة  مع  ت�صوية  �إىل  �لتو�صل 

�التفاق �لنووي هو م�صلحة �إ�رش�ئيلية.

على �ل�صعيد �الإ�رش�ئيلي كان من �ملالحظ �صدة �النتقاد لهذ� �التفاق من رئي�ص �حلكومة بنيامني 

�لرئي�ص  �إىل   ،
�إير�ن”52 مع  جنيف  �تفاق  من  بـ“خماوف  ت�صعر  “�إ�رش�ئيل”  �إن  قال  �لذي  نتنياهو 

على  الإير�ن  �الأولوية  “�إيالء  ب�صدة  �نتقد  �لذي   Yuval Diskin دي�صكني  يوفال  لل�صاباك  �ل�صابق 

تتوقف  �أن  نتنياهو  فيه  �أر�د  �لذي  �لوقت  يف   .
�لفل�صطينية”53 �ل�صلطة  مع  لت�صوية  �لتو�صل  ح�صاب 

. وقد رّد �لرئي�ص �الأمريكي باأننا ال 
�إير�ن كلياً عن �لتخ�صيب الأن �التفاق معها هو “خطاأ تاريخي”54

. يف حني �أكد وزير �خلارجية �الأمريكي جون كريي �لعائد 
55

يكن �أن نغلق �لباب �أمام �لدبلوما�صية

من “�إ�رش�ئيل”، �إن �تفاق جنيف �لنووي هو �تفاق جيد، وقال “�أ�صتطيع �أن �أوؤكد لكم دون مو�ربة �أن 

�جلو�ب هو باالإيجاب، و�أن �الأمن �لقومي للواليات �ملتحدة �أ�صبح �أقوى بعد �التفاق مما كان عليه 

 .
قبل ذلك”56

“�إ�رش�ئيل”، تعهد �أوباما بت�صعيد �لعقوبات على طهر�ن و�ال�صتعد�د ل�صن  ويف حماولة لطماأنة 

بن�صو�ص  بتعهد�تها  �اللتز�م  يف  طهر�ن  ف�صلت  �إذ�  �إير�نية  ع�صكرية  مو�قع  على  ع�صكري  هجوم 

.
57

�التفاقية �النتقالية

جولدبرج Jeffrey Goldberg “�إن  جيفري  �الأمريكي  �ل�صيا�صي  و�ملحلل  �ل�صحفي  كتب  وقد 

نتنياهو يخ�صى من �أن توؤدي �إز�لة حتى لو لبنة و�حدة من جد�ر �لعقوبات، �إىل �نهيار �ل�رشح ب�صكل 

لـ“�إ�رش�ئيل” و�لعرب يتجلى باأن �الإير�نيني قد  كامل، وهو حمق يف هذ�...” و�إن �لكابو�ص بالن�صبة 
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يح�صلون على مبتغاهم دون �أن يقدمو� �صيئاً، ودون �أن يو�فقو� على �إخر�ج من�صاآتهم �لنووية من 

د�ئرة �لعمل مرة و�إىل �الأبد. كما يعود �الأمر، بح�صب جولدبرج �أي�صاً، �إىل عدم ��صتعد�د نتنياهو وقف 

عملية  ويدفع  كبرية،  لَْفتَة  �لفل�صطينيني  ينح  حتى  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ليهودية  �مل�صتعمر�ت  منو 

�الإير�ين يف و��صنطن  �ملو�صوع  �الأمر، حتى ملن يوؤيدون موقفه يف  �الأمام. وت�صبب هذ�  �إىل  �ل�صالم 

وعو��صم �أوروبا، بو�صعه يف خانة “عدم �جلدية”... لذ� فقد حاول نتنياهو نزع �لربط بني حتول 

.
58

�إير�ن �إىل دولة نووية، وفر�ص �لتو�صل �إىل ت�صوية �إ�رش�ئيلية فل�صطينية

على �مل�صتوى �الإير�ين، قال �لرئي�ص ح�صن روحاين، يف كلمة مبنا�صبة يوم �لطالب بجامعة به�صتي 

Beheshti University، �إن �التفاق �لذي تو�صلت �إليه بالده �أخري�ً يثل �صفعة لـ“�إ�رش�ئيل”، وجدد 

 لالأغر��ص �ل�صلمية. كما ��صتمرت ت�رشيحات 
59

تاأكيده على حّق بالده يف تطوير برناجمها �لنووي

�لزعيم �الإير�ين �خلامنئي من تاأييد ق�صية فل�صطني ومن عدم �رشعية كيان “�إ�رش�ئيل”، فقال يف �أثناء 

. ور�أى �خلامنئي 
60

تن�صيب �لرئي�ص روحاين �إن �ل�صعب �الإير�ين �أعلن �لتاأييد �لد�ئم لق�صية فل�صطني

باأن  �لفل�صطينيني، وقال  �ملفاو�صات مع  �الإ�رش�ئيلي يف  للجانب  �ملتحدة منحازة متاماً  �لواليات  �أن 

“كيان  باأنها  “�إ�رش�ئيل”  لي�صف  عاد  ثم   .
61

�لفل�صطيني للجانب  بال�رشر  �ملحادثات �صتت�صبب  هذه 

.
غري �رشعي و�بن حر�م”62

�إير�ن وت�رشيحات �مل�صوؤولني فيها و�لتز�مهم ق�صية فل�صطني، فاإن  �لنظر عن مو�قف  وبغ�ص 

�إير�ن و�لواليات �ملتحدة بعد �التفاق �لنووي لي�ص و�قعياً.  �صيناريو �لتفاهم �ل�صامل �ملفرت�ص بني 

و��صنطن  منعت  وكيف  �التفاق؛  هذ�  بعد  الإير�ن  �الأمريكية  �لتهديد�ت  ��صتمرت  كيف  الحظنا  وقد 

�إير�ن من ح�صور موؤمتر جنيف 2 حول �صورية. كما �أن ملفات �خلالف �ملعقدة بني �لطرفني حتتاج 

�إىل �لكثري من �لوقت ملعاجلتها، وهي ترتبط �أي�صاً باأطر�ف �أخرى قد ال ت�صاعد يف حلها. كما �أن ق�صية 

فل�صطني و�ملقاومة وحزب �هلل لي�صت على جدول �أعمال �لتفاو�ص بالن�صبة �إىل �لقيادة �الإير�نية �لعليا، 

حتى لو كان �لرئي�ص روحاين يف�صل �لدبلوما�صية و�حلو�ر حلل �مل�صكالت مع �لغرب. 

خال�شة:

مع  م�صرتك  هو  ما  منها  وخماطر  حتديات   2013-2012 �صنتي  بني  فل�صطني  ق�صية  و�جهت 

ما  ومنها  �لفل�صطينية،  و�لوحدة  و�مل�صاحلة  و�ملفاو�صات،  �مل�صتعمر�ت،  مثل  �ل�صابقة،  �ل�صنو�ت 

هو م�صتجد جلهة �لتحوالت �لتي ح�صلت يف �لبيئات �لعربية و�الإ�رش�ئيلية من حولها، وعالقة هذه 

�لتحوالت مب�صتقبل �ملقاومة �لتي حققت �إجناز�ت مهمة، ال يكن �لتقليل من �صاأنها �أو من �أهميتها.
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ومن �أبرز هذه �لتحوالت و�لتحديات �لتي حتتاج �إىل �لكثري من �الهتمام لو�صع �ال�صرت�تيجية 

�ملنا�صبة يف �لتعامل معها: 

بيئة عدم �ال�صتقر�ر �لتي ت�صود بلد�ن �لثور�ت، خ�صو�صاً بعد �لتطور�ت �الأخرية يف م�رش، �لتي  	·
جعلت حركة حما�ص خ�صماً لنظام ما بعد �الإخو�ن، و�أعادت �لتعامل مع قطاع غزة ومع معب 

رفح �إىل �صريته �الأوىل قبل ثورة 25 كانون �لثاين/ يناير 2011.

بيئة �لتحري�ص �ملذهبي و�لطائفي �لتي تز�يدت ب�صكل جدي وخطري بعد �لثور�ت �لعربية، بحيث  	·
�أ�صبحنا �أمام تدهور خطري يف �لروؤية �ال�صرت�تيجية الأولوية ق�صية فل�صطني للعرب و�مل�صلمني. 

و�صيجعل هذ� �لتدهور من فل�صطني ق�صية ثانوية، يكن تاأجيلها كما يعتقد �لبع�ص �إىل ما بعد بّت 

�خلالفات �أو حتقيق �النت�صار�ت �لطائفية �أو �ملذهبية. 

�رش�عات،  ومن  �نق�صامات  من  �لعربية  �لدول  يف  يجري  ما  جيد�ً  يدرك  �الإ�رش�ئيلي  �لطرف  �إن  	·
ولذ� فهو لن يقدم �أّي تنازالت ال فيما يتعلق باملفاو�صات مع �لطرف �لفل�صطيني، وال فيما يتعلق 

بوقف �ال�صتيطان. فلي�ص هناك �أّي قوة يكن �أن ت�صكل عامل �صغط عليه لتغيري ��صرت�تيجيته.

مبا  جانبها  من  �هتمام  �أّي  هناك  ولي�ص  �لد�خلية،  باأولوياتها  م�صغولة  �لعربية  �لدول  كانت  �إذ�  	·
يجري يف فل�صطني، و�إذ� كانت غزة تتعر�ص �إىل �ملزيد من �حل�صار ومن �إغالق �الأنفاق من �جلانب 

�مل�رشي، ما �أدى �إىل ��صتنز�ف �الإمكانات �ملادية للقطاع وحلكومته، وت�صبّب يف تدهور �الأو�صاع 

لي�صت فقط  �ملقاومة  �ال�صرت�تيجية حلركات  �مل�صلحة  فاإن  فاأكرث؛  �أكرث  و�الإن�صانية  �القت�صادية 

يف طّي مرحلة �خلالف مع �إير�ن، �لتي ما تز�ل توؤكد على مركزية �لق�صية �لفل�صطينية، بل ومع 

ق�صية  �إنهاء  يف  حالها  على  تز�ل  ما  �الأمريكية  �ال�صرت�تيجية  �خلطط  الأن  �لعالقة،  هذه  تطوير 

نو�يا  لي�صت  �ملقبلة،  �ملرحلة  يف  غزة  قطاع  جتاه  �الإ�رش�ئيلية  �لعدو�نية  �لنو�يا  �أن  كما  فل�صطني. 

خفية، بل هي تهديد�ت علنية ويكن �أن تتحول �إىل حرب جديدة يف �أّي وقت. وكذلك فاإن �مل�صلحة 

�ملنطقة،  يف  و�لتغري�ت  �لثور�ت  جتاه  مو�قفها  مالب�صات  �رشح  يف  هي  �الإير�نية  �ال�صرت�تيجية 

وخ�صو�صاً يف �صورية، و�ال�صتماع �إىل نب�ص �ل�صارع �لعربي �مل�صلم �لذي يطالبها بالوقوف د�ئماً 

و�إتاحة  و�مل�صتبدة،  �لفا�صدة  �الأنظمة  ومو�جهة  �إر�دتها  وحتقيق  وحريتها  �ل�صعوب  جانب  �إىل 

�لفر�صة جلميع �لقوى �ملخل�صة لقطع �لطريق على �لتدخل �الأجنبي �خلارجي يف �ملنطقة.

�ل�صعب  حلقوق  دعمها  على   2013-2012 �صنتي  خالل  ماليزيا  حافظت 

�حل�صار  رف�ص  يف  فا�صتمرت  �لدولية،  �ل�رشعية  وفق  �لفل�صطيني 

جهود  دعمت  كما  �لفل�صطينية،  �لد�خلية  �مل�صاحلة  جهود  ودعمت  غزة،  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي 

�ل�صلطة �لفل�صطينية يف �الأمم �ملتحدة لرفع مكانة دولة فل�صطني �إىل ع�صو مر�قب يف �الأمم �ملتحدة. حيث 

رابعًا: ماليزيا
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�أكد ممثل ماليزيا يف �الأمم �ملتحدة حنيف ح�صني Haniff Hussein على دعم بالده الن�صمام دولة 

فل�صطني كع�صو يف �الأمم �ملتحدة، وقال مبنا�صبة �ليوم �لدويل للت�صامن مع �لق�صية �لفل�صطينية، �أود 

�أن �أنتهز هذه �لفر�صة لتقدمي �أق�صى درجات �الحرت�م و�لتحية �إىل �ل�صعب �لفل�صطيني؛ ل�صجاعتهم 

.
63

وقوتهم يف مو��صلة �ل�صمود، بالرغم من �ل�صعوبات �لهائلة �لتي يو�جهونها

2012-2013 تقدماً ملحوظاً يف م�صتوى �لدعم �لر�صمي و�ل�صعبي �ملاليزي  كما �صجلت �صنتي 

كانون  يف  �ملاليزي  �لوزر�ء  رئي�ص  قام  حيث  خ�صو�صاً،  غزة  ولقطاع  عموماً،  �لفل�صطيني  لل�صعب 

عك�صت  حكومي.  ر�صمي  ووفد  زوجته  برفقة  غزة  قطاع  �إىل  ر�صمية  بزيارة  يناير2013  �لثاين/ 

للح�صار  �أظهرت رف�ص ماليزيا  �ملاليزي، كما  �لوجد�ن  �لفل�صطينية يف  �لق�صية  �لزيارة مكانة  هذه 

�ل�صعب  ل�صمود  �ملاليزي  �لدعم  عن  �حلقيقي  �لتعبري  �إىل  باالإ�صافة  غزة،  قطاع  على  �ملفرو�ص 

�لفل�صطيني، �صو�ء من خالل �لزيارة نف�صها �أم من خالل �التفاقات �لتي وقعت الإقامة جمموعة من 

�مل�صاريع د�خل قطاع غزة. وقد عبَّ رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي عن �ل�صبب �الأ�صا�صي لزيارته بقوله: 

“قد نكون بعيدين عنكم �آالف �الأميال، لكننا �أمة و�حدة، ونحن نوؤمن بن�صال �ل�صعب �لذي تعر�ص 

.
للت�صتيت وللظلم”64

للقد�ص و�ملكونة من  �لعلمية  �مل�صرية  �ل�صعبية يف ماليزيا، نظمت جلنة  �لن�صاطات  وعلى �صعيد 

جمموعة منظمات غري حكومية يف �آذ�ر/ مار�ص 2012، مهرجاناً �صّم �أكرث من ع�رشة �آالف م�صارك، 

تخللها كلمة لرئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني �إ�صماعيل هنية عب �لفيديو كونفرن�ص.

�الأ�رشى  مع  ت�صامن  حملة  �ملاليزية  �ملنظمات  من  جمموعة  �أقامت   ،2012 �أبريل  ني�صان/  ويف 

�لفل�صطينيني يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وقد �صارك فيها نحو ع�رشون منظمة ماليزية بدعوة 

 .Palestinian Cultural Organization-Malaysia ماليزيا  يف  �لفل�صطينية  �لثقافة  من منظمة 

�مل�صتوى  على  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لد�عمة  جهوده  مو��صلة  �إىل  �ملاليزي  �ل�صعب  �مل�صاركون  ودعا 

�الإن�صاين و�الإغاثي و�ل�صيا�صي، وطالبو� و�صائل �الإعالم بتخ�صي�ص جزء من بثها لت�صليط �ل�صوء 

على هذه �لق�صية �الإن�صانية.

�أقامت موؤ�ص�صة ر�صتو )د�ر طباعة �مل�صاحف �ملاليزية( حفالً  �إطار �لدعم �ملاليزي للقد�ص  ويف 

مع  وبالتعاون   ،Ahmad Zahid Hamidi حميدي  ز�هد  �أحمد  �ملاليزية  �لد�خلية  وزير  برعاية 

حفل  �لذي  فل�صطني،  م�صحف  من  �الأوىل  �لن�صخة  الإطالق  ماليزيا،  يف  �لفل�صطينية  �لثقافة  منظمة 

بالزخارف �الإ�صالمية على �لطر�ز �لفل�صطيني، وخ�ص�ص ريع مبيعاته للقد�ص.

عملية   ،2012 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  تفاعالت  ويف 

 Mohd Najib Tun حجارة �ل�صجيل، دعا رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي حممد جنيب تون عبد �لرز�ق 

Abdul Razak، �لرئي�ص �الأمريكي �أوباما لل�صغط على “�إ�رش�ئيل” لوقف �حلرب على غزة، وذلك 
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 Association of Southeast Asian Nations )ASEAN( يف �أثناء م�صاركة كليهما يف موؤمتر �الآ�صيان

باأوباما. كما حظيت هذه �حلرب  �لثنائي  لقائه  �ملوؤمتر ويف  يف كمبوديا، كان ذلك يف كلمة جنيب يف 

�ل�صعبي وخروج  �لتفاعل  �إىل  باالإ�صافة  �ملاليزية،  �الإعالم  �إعالمية يومية يف جميع و�صائل  بتغطية 

�لعديد من �ملظاهر�ت للتنديد بالعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة.

ويف كانون �الأول/ دي�صمب 2012 ز�ر خمريز حممد Mukhriz Mohamad، نائب وزير �لتجارة 

�لدولية و�ل�صناعة �ملاليزي، قطاع غزة برفقة �ل�صفري �ملاليزي يف م�رش، وقدم �لوفد �لز�ئر م�صاعد�ت 

طبية �صلمت لوز�رة �ل�صحة يف قطاع غزة.

�أقامت  �لفل�صطيني، فقد  �ل�صعب  �لت�صامنية مع  �لفعاليات  2013 جمموعة من  كما �صهدت �صنة 

موؤمتر�ً   ،2013/8/15 يف   Perdana Global Peace Foundation �لعاملي  لل�صالم  برد�نا  منظمة 

للمنظمات �ملاليزية �لعاملة لفل�صطني، وذلك حتت رعاية رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي �ل�صابق مهاتري حممد 

�لثاين/  ت�رشين  ويف  �لفل�صطينية.  �لق�صية  لدعم  �لتعاون  �صبل  يف  للبحث   ،Mahathir Mohamad

 Kuala Lumpur Foundation to Criminalise �لدولية  كو�الملبور  هيئة  عقدت   ،2013 نوفمب 

ق�صاة  عدة  مب�صاركة  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  لقيادة  حماكمة  �حلروب  لتجرمي   War )KLFCW(

دوليني، و�نتهت �ملحكمة باإد�نة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية و�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بارتكاب جر�ئم حرب، 

يف �أثناء �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على لبنان �صنة 1982.

وبالرغم من �النتقاد�ت �لتي وجهتها �لرئا�صة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل على زيارة رئي�ص �لوزر�ء 

�ملاليزي �إىل قطاع غزة مطلع �صنة 2013، �إال �أن ذلك مل يوؤثر على �لتوجهات �ملاليزية يف دعم قطاع 

غزة، كما مل يوؤثر على �لعالقة بني ماليزيا وبني حركة حما�ص، �إذ قام وفد من حركة حما�ص برئا�صة 

دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  ماليزيا  �إىل  بزيارة  م�صعل،  خالد  للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  م�صوؤول 

 United Malays National �أمنو  حلزب  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  يف  للم�صاركة  وذلك   ،2013

)Organisation )UMNO �حلاكم، بدعوة ر�صمية من قيادة �حلزب. وقد ��صتُقبل م�صعل و�لوفد 

�ملاليزية. كما �صارك  �لر�صمية و�ل�صعبية  �أع�صاء �حلزب و�ل�صخ�صيات  �ملر�فق له بحفاوة من قبل 

�إلقائه كلمة يف  �إىل  �فتتاح موؤمتر �حلزب، باالإ�صافة  ُقبيل  �أقيم  �لذي  �لدويل  �ملنتدى  م�صعل بكلمة يف 

.
65

�جلامعة �الإ�صالمية �لعاملية International Islamic University Malaysia يف ماليزيا

�لفل�صطينية  للق�صية  دعمها  يف  �لباك�صتانية  �ل�صيا�صية  ��صتمرت 

�لباك�صتاين  �لتاأييد  خالل  من  �لدعم  هذ�  برز  وقد  �لثابتة،  وحقوقه 

علي  �آ�صف  �لباك�صتاين  �لرئي�ص  ذلك  عن  عبَّ  وقد  م�صتقلة.  فل�صطينية  دولة  الإقامة  �لر�صمي 

زرد�ري Asif Ali Zardari يف �أثناء حفل ع�صاء على �رشف �لرئي�ص حممود عبا�ص يف �أثناء زيارته 

خام�شًا: باك�شتان
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لباك�صتان يف �آذ�ر/ مار�ص 2013، �إذ قال زرد�ري “�إن باك�صتان قامت بدور حموري يف �الأمم �ملتحدة 

�أن  �ملر�قب”، ومتنى زرد�ري  ُقبلت كدولة غري ع�صو ب�صفة  �لتي  بالت�صويت لع�صوية فل�صطني 

�لع�صوية  على  وح�صولها  �مل�رشوعة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بحقوق  �العرت�ف  �إىل  �الأمر  هذ�  يقود 

�لكاملة يف �الأمم �ملتحدة. كما د�ن زرد�ري ب�صدة بناء �مل�صتعمر�ت غري �ل�رشعية يف �ل�صفة �لغربية، 

ودعا �ملجتمع �لدويل �إىل �لتدخل ملنع “�إ�رش�ئيل” من بناء تلك �مل�صتعمر�ت، و�أ�صاف باأن �إنكار حّق 

.
66

تقرير �مل�صري لل�صعب �لفل�صطيني �صي�صكل خطر�ً على ��صتقر�ر منطقة �ل�رشق �الأو�صط

دوالر  مليون  بقيمة  �لفل�صطينية  لل�صلطة  منحة  �لباك�صتانية  �خلارجية  قدمت  �أخرى  جهة  من 

كاإ�صهام لبناء �صفارة فل�صطني يف �إ�صالم �آباد. وقال �ملتحدث �لر�صمي با�صم �خلارجية �لباك�صتانية 

عزيز �صودري Aizaz Chaudhry �إن “هذه �ملنحة تعد �نعكا�صاً �آخر للعالقات �الأخوية بني �لبلدين”، 

.
م�صيفاً “لقد �أيدت باك�صتان د�ئماً �لق�صية �لفل�صطينية، و�صتو��صل �لقيام بذلك”67

يف   Sardar Ayaz Sadiq �صادق  �إياز  �رشد�ر  �لباك�صتاين  �لبملان  رئي�ص  �أكد  الحق  وقت  ويف 

ثبات   ،2013 �الأول/ دي�صمب  �أبو علي يف كانون  باك�صتان وليد  �لفل�صطيني يف  بال�صفري  لقائه  �أثناء 

موقف باك�صتان حكومة و�صعباً ووقوفهم �إىل جانب �ل�صعب �لفل�صطيني حتى �إقامة دولته �مل�صتقلة 

.
68

وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشيف

�أ�صار رئي�ص �لبملان  �إىل �ملحاوالت �الإ�رش�ئيلية لبناء ج�صور �لتعاون مع باك�صتان،  �إ�صارة  ويف 

�أن  �إال  �الإ�صالمية،  باك�صتان  جمهورية  مع  عالقات  �إقامة  جاهدة  وحتاول  حاولت  “�إ�رش�ئيل”  �أن 

�ل�صلطة  مناطق  حتتل  “�إ�رش�ئيل”  �أن  طاملا  �لعالقات  هذه  قبول  بعدم  د�ئماً  كان  �لباك�صتاين  �لرد 

�لدولة  �إقامة  حتى  و“�إ�رش�ئيل”  باك�صتان  بني  عالقات  �أّي  هناك  يكون  لن  �أنه  و�أكد  �لفل�صطينية، 

.
69

�لفل�صطينية كاملة �ل�صيادة وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشيف

�لتبادل  حجم  يف  و��صحاً  تر�جعاً   2012 �صنة  �صهدت 

قيمة  �نخف�صت  �إذ  و“�إ�رش�ئيل”،  تركيا  بني  �لتجاري 

قدر  بانخفا�ص  �أي  دوالر،  مليون   1,421.4 �إىل   2012 �صنة  يف  تركيا  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت 

بن�صبة  �الإ�رش�ئيلية  �لو�رد�ت  2011، كما و�نخف�صت  �صنة  �ل�صادر�ت يف  قيمة  23.4% عن  بنحو 

قد  ما  وهو  �لطرفني؛  بني  �لعالقة  يف  �نفر�جاً   2013 �صنة  بد�ية  �صهدت  ولكن   .%4.1 نحو  بلغت 

يف�رش �الرتفاع �لو��صح يف قيمة �لتبادل �لتجاري بني �لطرفني خالل تلك �ل�صنة، حيث قام رئي�ص 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قتل  حادثة  عن  �لرتكي  لل�صعب  ر�صمي  �عتذ�ر  بتقدمي  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء 

يف  �رتفاعاً   2013 �صنة  �صجلت  وقد  مرمرة.  مايف  �حل�صار  ك�رش  �صفينة  منت  على  �أتر�ك،  لت�صعة 

�شاد�شًا: التبادل التجاري
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كما   ،2012 ب�صنة  مقارنة   %76.1 قر�بة  بلغت  بن�صبة  تركيا  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  قيمة 

�رتفعت قيمة �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية بن�صبة بلغت قر�بة 13% عن �صنة 2012.

�أما بالن�صبة ملاليزيا فقد �صجلت �صنة 2012 تر�جعاً و��صحاً يف حجم �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية من 

ماليزيا بن�صبة بلغت نحو 20.9% عن �صنة 2011، فيما �رتفعت �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل ماليزيا 

�إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  2013 تقدماً ملحوظاً يف حجم  6.4%. فيما �صهدت �صنة  بن�صبة بلغت 

ماليزيا، حيث بلغت قيمة �ل�صادر�ت ح�صب �لبيانات �الإ�رش�ئيلية نحو 1,457.2مليون دوالر، �أي 

بزيادة بلغت قر�بة 90.9% عن �صنة 2012، مع ��صتمر�ر تر�جع قيمة �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية ل�صنة 

2013 بنحو 1.5% عن �صنة 2012.

جدول 4/2: حجم التجارة الإ�رسائيلية مع عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية( 

2010–2013 )باملليون دولر(70

البلدان

الواردات الإ�رسائيلية من:ال�شادرات الإ�رسائيلية اإىل:

20132012201120102013201220112010

2,503.51,421.41,855.71,310.72,354.12,082.72,171.11,800.1تركيا

1,457.2763.3717.279872.97493.685ماليزيا

155.5367398.1303.72.12.80.31.6نيجرييا

138.8139.4125.3107.60.41.10.50.3اأذربيجان

89.177.293.662.51.51.72.50.3كازاخ�شتان

61.725.3123.354.84.32.6ال�شنغال

25.314.719.737.212.243.3اأوزبك�شتان

24.919.817.512.991.5110.9119.7106.2اإندوني�شيا

20.28.95.55.40.31.63.610�شاحل العاج

13.313.610.412.80.40.200.2الكامريون

3.966.319.90000تركمان�شتان

211.7168.80000الغابون
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ال�شادرات الإ�رسائيلية اإىل عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية( 2013-2012 

)باملليون دولر(

الواردات الإ�رسائيلية من عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية( 2013-2012 

)باملليون دولر(
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حافظت �لق�صية �لفل�صطينية خالل �صنتي 2012-2013 على مكانتها �ملتقدمة يف �ل�صارع 

�لعامل  دول  من  �لعديد  و�ن�صغال  �ملنطقة،  يف  �الأحد�ث  ت�صارع  من  بالرغم  �الإ�صالمي، 

�الإ�صالمي يف �إعادة ترتيب �أولوياتها وفق ما �أملته عليها تطور �الأحد�ث يف منطقة “�لربيع �لعربي”. 

ولكن تظل م�صاحة �الهتمام وحجم �لدعم �لذي حتظى به �لق�صية �لفل�صطينية من �لعامل �الإ�صالمي 

�لر�صمي دون �مل�صتوى �ملطلوب، و�أقل من وزن وحجم �لدول و�ملوؤ�ص�صات �الإ�صالمية. فمن �ملالحظ 

�أن منظمة �لتعاون �الإ�صالمي ما ز�لت حتافظ على �أد�ئها �ملتو��صع جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، ومن 

غري �ملتوقع �أن يتغري هذ� �الأد�ء، ما مل حُتِدث منظمة �لتعاون �الإ�صالمي تغري�ً جذرياً يف �أولوياتها 

�الإ�صالمي جتاه فل�صطني  �لعامل  �أهمية تفعيل دور  للمنظمة حول  �لد�عمة  �لدول  �أو يف روؤية بع�ص 

�الإقليمية  �لتجاذبات  �لفل�صطينية عن  �لق�صية  و�إبعاد  فاعلية،  �أكرث  ب�صكل  لها  �لالزم  �لدعم  وتقدمي 

و�ل�رش�عات بني دول منظمة �لتعاون �الإ�صالمي.

بالن�صبة لرتكيا، فقد حافظت على دعمها �مل�صتمر للق�صية �لفل�صطينية خالل �صنتي 2013-2012، 

وقامت بدعم �ل�صعب �لفل�صطيني �صيا�صياً و�قت�صادياً و�إعالمياً، وطالبت بفك �حل�صار عن قطاع 

غزة، ولعبت دور�ً فاعالً يف �عرت�ف �الأمم �ملتحدة بفل�صطني دولة غري ع�صو فيها. كما قامت تركيا 

بعد  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  قياد�ت  لبع�ص  د�خلها  �حلركة  حرية  من  م�صاحة  بتوفري 

�النقالب �لع�صكري يف م�رش، وما ترّتب عليه من ت�صييق على قوى �ملقاومة، وخ�صو�صاً حركة 

حمدود�ً  �نفر�جاً  �صهدت  �الإ�رش�ئيلية  �لرتكية  �ل�صيا�صية  �لعالقات  فاإن  �أخرى  جهة  ومن  حما�ص. 

�لعالقات  تعود  �أن  �ملتوقع  غري  من  �أنه  �إال  مرمرة،  �صفينة  حادثة  عن  �الإ�رش�ئيلي  �العتذ�ر  بعد 

�لفل�صطينية،  للق�صية  دعمها  على  �صتحافظ  تركيا  �أن  يبدو  لذلك  عهدها.  �صابق  �إىل  �لطرفني  بني 

�الإيجابية  �مل�صتويات �القت�صادية و�ل�صيا�صية؛ و�صتو��صل عالقتها  لقطاع غزة على  وخ�صو�صاً 

�لقوة  �لدخول يف �صد�م مع  �أو  �لفل�صطينية،  للمقاومة  �ملبا�رش  �لدعم  �أنها �صتتجنب  بحما�ص، غري 

“�إ�رش�ئيل”، حيث يجب �الأخذ بعني �العتبار تاأثري�ت �لتفاعالت �لرتكية �لد�خلية على  �أو  �لغربية 

�أد�ء �ل�صلطات �لرتكية يف �خلارج، و�صقف �حلكومة �ملحدود يف �صوء ع�صوية تركيا يف حلف �لناتو 

و�صعيها للدخول يف ع�صوية �الحتاد �الأوروبي.

و�عتبارها  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �العرت�ف  رف�ص  يف  �إير�ن  ��صتمرت  فقد  �الإير�ين،  �مل�صتوى  على  �أما 

كياناً غا�صباً، ويف دعم خّط �ملقاومة �لفل�صطينية ورف�ص م�صار �لت�صوية �ل�صلمية. غري �أن �إير�ن �لتي 

�ل�صوري و�لرتتيبات  �مللف  يف  ��صتغر�قاً  و�أكرث  �القت�صادية،  بحل م�صاكلها  �ن�صغاالً  �أكرث  �أ�صبحت 

�الإقليمية، قد تر�جع دعمها حلركة حما�ص وحكومتها يف قطاع غزة، ب�صبب �ختالف �ملو�قف حول 

�صورية. ومع ذلك فاإن �لطرفني يحر�صان على �حلفاظ على حدٍّ معقول من �لعالقة بينهما، كما �أن 

جهود�ً ما ز�لت تبذل لتح�صني هذه �لعالقة وتطويرها.

خال�شة
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�الأزمة  وذيول  �الإير�ين  �لنووي  �لبنامج  وملف  �لعربي  �لربيع  ظالل  بقيت 

�القت�صادية �لدولية، وما يبدو �أنها حتوالت يف �ملكانة �ال�صرت�تيجية لل�رشق �الأو�صط 

على  داللة  �ملظاهر  �أكرث  خلفها،  �لفل�صطينية  �لق�صية  وَتو�ري  �الأمريكية،  �جليو-��صرت�تيجيا  يف 

�ملالمح �لعامة لتطور�ت �لق�صية �لفل�صطينية خالل �ل�صنتني �ملا�صيتني 2013-2012.

مبو�صوعات  �لفل�صطيني  �ملو�صوع  على  �نعك�صتا  و�إْن   ،2013-2012 �ل�صنتني  �أن  يعني  ذلك 

�أخرى، �إال �أنهما �أ�ص�صتا على ما يبدو لتحوالت بنيوية يف �ملنظومة �ل�رشق �أو�صطية، تتبدى مالحمها 

يف تغري�ت يف �لنظم �ل�صيا�صية �لعربية؛ ويف تاأرجح معقد حلركة �لتنظيمات �الإ�صالمية يف �ملجتمعات 

�لعربية ب�صكل خا�ص؛ ويف ��صتيقاظ �لثقافات �لفرعية يف �ل�رشق �الأو�صط، بفعل وعي ذ�تي �أو مفتعل 

ب�صكل عام؛ ويف دور رو�صي �صيني يوؤ�ص�ص لنظام دويل يرت�وح بني �لتعددية �لقطبية، �أو على �الأقل 

قطبية �أحادية دون هيمنة باملعنى �لذي عرفته مثل هذه �لنظم �لدولية تقليدياً.

�إن مثل هذه �لتحوالت �جلذرية، قد تعني �أن �لق�صية �لفل�صطينية تدخل يف �إطار بيئة دولية، فيها 

�لفل�صطيني  �لتفاعل  طر�ئق  وباأن  �لقادمة،  �ل�صنو�ت  خالل  عليها  �صينعك�ص  ما  �لبنيوي  �لتغري  من 

�لتقليدية ت�صتدعي و�صع ذلك يف �ُصلب �عتبار�تها. 

 ولر�صم �صورة �لو�قع �لدويل �جلديد، ال بّد من �لرتكيز على ر�صد ُبعَدين هما: عنا�رش �لثبات يف 

�مل�صهد �لدويل من ناحية، وموؤ�رش�ت عنا�رش �لتغري من ناحية ثانية، وكيف تتد�عى نتائج كل منهما 

على �مل�صهد �لفل�صطيني يف �إطاره �لدويل.

 Quartet يكن تلخي�ص نتائج �لن�صاط �لدبلوما�صي للجنة �لرباعية

يف  رو�صيا(  �ملتحدة،  �لواليات  �الأوروبي،  �الحتاد  �ملتحدة،  )�الأمم 

عدم �لقدرة على �لتعبري عن �إر�دة دولية، تفر�ص حالً على �الأطر�ف يف �ل�رش�ع �لعربي �ل�صهيوين 

ب�صكل عام، �أو �ل�رش�ع �لفل�صطيني �ل�صهيوين ب�صكل خا�ص.

ويدل ��صتعر��ص لبيانات �للجنة �لرباعية على �أنها بقيت تدور يف �حللقة ذ�تها منذ �أن �رشعت يف 

عملها قبل �أكرث من عقد من �لزمن. بل �إن حجم ن�صاط هذه �للجنة ال يبدو متو�زناً بني �صنة و�أخرى، 

لكنه ييل للرت�جع ب�صكل و��صح، فقد �أ�صدرت �للجنة منذ �صنة 2002 ما جمموعه 48 بياناً توزعت 

:
1
على �لنحو �لتايل

مقدمة

اأواًل: اللجنة الرباعية
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جدول 5/1: الن�شاط الدبلوما�شي للجنة الرباعية 2002–2013

2011-20082013-20052010-20022007-2004ال�شنة
5211210عدد البيانات

وي�صري �جلدول �ل�صابق �إىل �أن �ل�صمة �لعامة للن�صاط �لدبلوما�صي للجنة �لرباعية يرت�جع ب�صكل 

و��صح منذ 2005، و�أن ن�صاطها �لدبلوما�صي خالل �لفرتة 2011-2013 تر�جع �إىل �أقل من ن�صف 

ن�صاطها خالل �لفرتة من 2007-2005.

:
2
وقد �أ�صدرت �للجنة ثالثة بيانات خالل �لفرتة 2012-2013 على �لنحو �لتايل

بناء  يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لدعم  ��صتمر�ر  على  �لتاأكيد  ت�صمن   :2012/4/11 يف  بيان   .1

�لوفاء  على  �ل�صلطة  مل�صاعدة  دوالر  مليار   1.1 نحو  لتوفري  �لدويل  �ملجتمع  دعت  كما  موؤ�ص�صاتها، 

بالتز�ماتها ل�صنة 2012.

2. بيان يف 2013/7/30: ودعت �للجنة يف هذ� �لبيان �إىل �لرتحيب با�صتئناف �ملفاو�صات �ملبا�رشة 

يف 2013/7/29 بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل”؛ و�لتي كانت متوقفة منذ �أيلول/ �صبتمب من 

�صنة 2010، على �إثر رف�ص “�إ�رش�ئيل” جتميد ن�صاطها �ال�صتيطاين يف �الأر��صي �ملحتلة. كما �أكدت 

�للجنة يف بيانها على م�صاندة �للجنة للتو�صل �إىل حّل �لدولتني خالل ت�صعة �صهور. ورحبت �للجنة 

بدور �جلامعة �لعربية يف �الإ�صهام يف �لعودة للمفاو�صات.

مّت  �لذي  �لنار  �إطالق  بوقف  �اللتز�م  على  بيانها  يف  �للجنة  �أكدت  وقد   :2013/9/27 يف  بيان   .3

�لتو�صل �إليه يف 2012/11/21 بني �ملقاومة �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل”، كما �أكدت �للجنة على �رشورة 

�الهتمام باحلاجات �الإن�صانية يف قطاع غزة.

�إن حتليل �مل�صار �لعام لدور �للجنة �لرباعية من خالل بياناتها منذ 2002-2013 ي�صري �إىل بع�ص 

�ال�صتنتاجات:

“�إ�رش�ئيل” ب�صكل م�صتمر من عدم ميلها  �لرباعية ب�صبب ما تبديه  �للجنة  1. تعرثت ن�صاطات 

“لتدويل” �ملو�صوع �لفل�صطيني، لكي ال جتد نف�صها يف مو�جهة “جبهة دولية” يف بع�ص �ملو�صوعات، 

�لثنائية )فل�صطني و“�إ�رش�ئيل”( من  �لعالقة  �الإن�صان وغريها، وتف�صل  �أو حقوق  مثل �ال�صتيطان 

�لقدرة  يجعالن  �لبديلني  هذين  �الأمريكية”؛ الأن  “�لو�صاطة  خالل  من  �أو  �ملبا�رش،  �لتفاو�ص  خالل 

على ��صتثمار �خللل يف مو�زين �لقوى �أكرث جدوى.

2. �لرغبة �الإ�رش�ئيلية يف �لتقلي�ص من �أدو�ر �الأمم �ملتحدة ورو�صيا )�لتي ترى �أنهما �أقرب للموقف 

�ل�صيا�صية  من �جلهتني  �أوروبا عاملياً  لتاأثري  �الأوروبي نظر�ً  �لدور  ناحية، وحتييد  �لفل�صطيني( من 

 Sergei Lavrov و�الأخالقية من ناحية �أخرى. وقد �أ�صار وزير �خلارجية �لرو�صي �صريجي الفروف
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يف 2012/12/9 �إىل �أنه يبذل جهود�ً لعقد �جتماع للجنة، لكن �لواليات �ملتحدة ال تبدي رغبة يف ذلك، 

، �أي �إن �لواليات �ملتحدة ت�صهم يف تعرث �للجنة، نظر�ً 
3
بينما يبدي �الحتاد �الأوروبي تاأييد�ً لالجتماع

لرغبتها يف “�حتكار” عملية �لت�صوية، مبا يتو�ءم مع م�صاحلها.

ولعل ت�رشيحات الفروف ُتعزز �ملوؤ�رش �لعام لرت�جع �لدور �لدبلوما�صي للجنة �لرباعية من 

خالل تر�جع عدد �جتماعاتها وعدد بياناتها �خلا�صة باملو�صوع �لفل�صطيني؛ وهو ما يت�صق مع 

�للجنة يف  �ل�صادرة عن  �لبيانات  �أن جمموع  �إىل  �الإ�صارة  �الإ�رش�ئيلي و�الأمريكي. ويكفي  �لتوجه 

�صنة 2012 هو بيان و�حد فقط، ويف �صنة 2013 �صدر بيانان فقط، بينما باملقارنة �أ�صدرت �للجنة 

�صنة 2007 ما جمموعه ع�رشة بيانات، ثم بد�أ �ملعدل بالرت�جع.

�لطرفني �لغربي من  �أطر�فها، خ�صو�صاً  �لرباعية بطبيعة �لعالقات بني  �للجنة  3. تتاأثر جهود 

جهة )�لواليات �ملتحدة و�الحتاد �الأوروبي( ورو�صيا من جهة ثانية، �إذ تنعك�ص �ملالب�صات �ل�صيا�صية 

و�القت�صادية بني هذه �الأطر�ف يف �صاحات �لتناف�ص �الأخرى )يف �إير�ن، و�صورية، و�أوكر�نيا،...�إلخ( 

على حماولة توظيف كل طرف لبع�ص جو�نب �ملو�صوع �لفل�صطيني كاأدو�ت كبح �أو �إغر�ء للطرف 

�الآخر، وهو ما يوؤثر على عمل �للجنة.

يف  �لفل�صطينية  �الإ�رش�ئيلية  �ملفاو�صات  توقف  �صكل 

�أيلول/ �صبتمب 2012، و�لتي مّت ��صتئنافها يف متوز/ يوليو 

�الأمر  للنز�ع. و�زد�د  �إىل حّل �صلمي  للتو�صل  �الأمريكية  �لف�صل يف كل �جلهود  2013، تعبري�ً عن 

عالقات  لبنية  �الأمريكية  �ال�صرت�تيجية  �لروؤية  يف  حتوالت  على  �أولية  موؤ�رش�ت  بروز  مع  تعقيد�ً 

ن�صب  �لذي  �لت�رشيح  عنه  عب  و�لذي  �جليو-��صرت�تيجي،  �لبعد  يف  �صيّما  ال  �لدولية  �أمريكا 

�إطار�ً  ويثل  Susan Rice؛  ر�ي�ص  �صوز�ن  �لقومي  �الأمن  ل�صوؤون  �الأمريكي  �لرئي�ص  مل�صت�صارة 

لفهم �لتوجهات �جلديدة لل�صيا�صة �الأمريكية يف �ملدى �لزمني �لق�صري و�ملبا�رش. فقد قالت ر�ي�ص 

�لوقت  �أن  �لرئي�ص  ويرى  �أهميته،  كانت  �أياً  كله،  وقتنا  و�حد  �إقليم  ي�صتغرق  �أن  مبقدورنا  “لي�ص 

مكانة  حتديد  كيفية  حول  متزمتة  وغري  نقدية  بطريقة  �لتقييم،  و�إعادة  للور�ء  خلطوة  منا�صب 

�إقليم معني... و�إن هدف �لرئي�ص هو جتنب �أن تبتلع �الأحد�ث يف �ل�رشق �الأو�صط كل �أجندة �أعمالنا 

.
كما كان عليه �حلال مع �لروؤ�صاء قبله”4

وتت�صق �أقو�ل ر�ي�ص مع ما �أعلنه �لرئي�ص �أوباما عن حتول نحو “منطقة حو�ص �لهادئ” و�لذي 

كانت وزيرة �خلارجية �الأمريكية �ل�صابقة هيالري كلينتون Hillary Clinton قد �أ�صارت �إليه، وهو 

ما يعني مالمح تغري يف �لبيئة �لتفاو�صية لكل من �ل�صلطة �لفل�صطينية و�حلكومة �الإ�رش�ئيلية.

ثانيًا: الواليات املتحدة
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ي�صاف �إىل ما �صبق، �أن �ل�صورة �لذهنية للواليات �ملتحدة يف جمتمعات �الإقليم �ل�رشق �أو�صطي 

تزد�د قتامة، طبقاً لنتائج ��صتطالعات �لر�أي �لعام يف دول �ملنطقة. فقد دّل ��صتطالع يف �صنة 2013 

�صعبية  �أن   Pew Research Center’s Global Attitudes Project للدر��صات  بيو  مركز  �أجر�ه 

�أن �ملو�فقة على �صيا�صته قد تر�جعت  24%، كما  �إىل   %33 �أوباما تر�جعت يف �لعامل �الإ�صالمي من 

من 34% �إىل 15%، و�أن ن�صبة تاأييد �لواليات �ملتحدة يف م�رش و�الأردن ولبنان وباك�صتان �أ�صبحت 

.
�أدنى من تلك �لتي ح�صلت عليها يف �صنة 52008

ويندرج �صمن �لتوجه ذ�ته، �لنزوع �الأمريكي للو�صول �إىل حالة �ال�صتقالل �لنفطي عن منطقة 

 International Energy Agency  )IEA( خلليج وغريها من �ملناطق، فقد �أكدت وكالة �لطاقة �لدولية�

يف تقرير لها �صنة 2012 �أن “�لزيادة غري �لعادية يف �الإنتاج �الأمريكي من �لغاز و�لنفط �صيمثل تغري�ً 

م�صدرة  “دولة  �إىل  �صتتحول  �ملتحدة  �لواليات  �أن  �لتقرير  ويتابع  �لعاملي”،  �لطاقة  تدفق  يف  كا�صحاً 

 .”2035 2020، وت�صبح دولة مكتفية تقريباً يف م�صادر �لطاقة مع �صنة  للغاز �لطبيعي �صنة  متاماً 

وتبز �أمريكا �ل�صمالية كُم�َصدر تام للطاقة مما ي�رشع يف �لتحول يف �جتاه جتارة �لطاقة �لعاملية، حيث 

؛ وهو ما يعزز �لت�صور 
�صيتحول 90% من �صادر�ت �لطاقة �ل�رشق �أو�صطية �إىل �آ�صيا مع �صنة 62035

�لقائل باحتماالت تر�جع �ملكانة �ال�صرت�تيجية لل�رشق �الأو�صط يف �ال�صرت�تيجية �الأمريكية، وهو �أمر 

يقلق دوالً عربية، كما �أنه �أثار ت�صاوؤالت لدى �لباحثني �الإ�رش�ئيليني حول �لتو�زنات �الإقليمية �لتي قد 

.
7
ي�صيبها تغري عميق

�الإ�رش�ئيلية  �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  توقفت  �جلديدة،  �الأمريكية  �لتوجهات  هذه  ظّل  ويف 

�صنة  من  �الأخرية  �لثالثة  �ل�صهور  خالل  ف�صعت  �ال�صتيطان؛  لوقف  �الإ�رش�ئيلي  �لرف�ص  ب�صبب 

2012 وخالل �صنة 2013 ال�صتئناف �ملفاو�صات، لتكري�ص �النطباع بعدم توقف م�صرية �لت�صوية 

يف  من�صبه  توىل  �لذي  كريي  جون  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �أن  يف  يت�صح  ما  وهو  �ل�صيا�صية. 

كانون �لثاين/ يناير 2013، وز�ر �ملنطقة خالل �صنة 2013 ع�رش مر�ت )كان �آخرها يف نهاية �صنة 

�أقل من ثلث  �إال  �الأو�صط ال ت�صكل  لل�رشق  �لزيار�ت  2014(. لكن مقارنة عدد هذه  2013 وبد�ية 

.
8

ن�صاط كريي �لدبلوما�صي يف �لق�صايا �لدولية �الأخرى، �إذ� جعلنا عدد �لزيار�ت موؤ�رش�ً على ذلك

�لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي هو  �لتفاو�ص  �إد�رة �لواليات �ملتحدة الأزمة  �أن ما يلفت �النتباه يف  غري 

عب  للمفاو�صات  للعودة  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص  جذب  يتم  �إذ  للمفاو�صات،  �ل�صيا�صي  �القت�صاد 

توظيف �مل�صاعد�ت �القت�صادية كوعد بامل�صاعدة �أو �لوعيد بقطعها للطرف �لفل�صطيني.

�ملتحدة  �لواليات  �إعالن  خالل  من   ،2013-2012 �صنتي  خالل  �لدبلوما�صية  هذه  وجتددت 

��صتئناف  عن  �الإعالن  ذلك  فتبع  2013؛  �صنة  مايو  �أيار/  يف  �قت�صادية  م�صاعد�ت  تقدمي  عن 

�الأمر  وهو   .2013 يوليو  متوز/  يف  �ال�صتيطان(  بوقف  �إ�رش�ئيلي  �لتز�م  �أي  )دون  �ملفاو�صات 
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2013، بعد �أن  �لذي كان �أوباما قد �ألح عليه خالل زيارته �لثانية لل�صفة �لغربية يف �آذ�ر/ مار�ص 

.2008 كان قد ز�رها يف �صنة 

ويتبني من مر�جعة قر�ر�ت �لكوجنر�ص �أو بياناته �أن �لربط بني �مل�صاعد�ت �الأمريكية وم�صمون 

�ل�صلوك �ل�صيا�صي �لفل�صطيني هو من بني �أبرز �صمات �ملوقف �الأمريكي. وقد �أ�صارت �إحدى تقارير 

�لكوجنر�ص �إىل �أن �مل�صاعد�ت للطرف �لفل�صطيني ت�صتوجب من �لرئي�ص �الأمريكي �أن يقدم ما يثبت 

�لطرف  مطالب  �أبرز  وتتمثل   .
�الأمريكي”9 �لقومي  �الأمن  “تخدم  �مل�صاعد�ت  هذه  �أن  للكوجنر�ص 

:
10

�الأمريكي عند �لربط بني �مل�صاعد�ت و�ل�صلوك �ل�صيا�صي �لفل�صطيني يف �الآتي

1. �لتاأكيد على �صمان عدم و�صول �مل�صاعد�ت جلهات متار�ص �ملقاومة �مل�صلحة �أو “�الإرهاب”، وهو 
ما يعني حركة حما�ص حتديد�ً.

2. �إرجاء �لطرف �لفل�صطيني للتقدم بطلب لالن�صمام لهيئات �أو �تفاقيات دولية.

3. حتذير �لطرف �لفل�صطيني بعدم �لقيام بخطو�ت �أحادية.

4. �لتاأكيد على �رشورة عودة �ل�صلطة �لفل�صطينية لطاولة �ملفاو�صات بالرغم من ��صتمر�ر �ال�صتيطان.

لل�صلطة  �مل�صاعد�ت  حول  �الأمريكية  �الإد�رة  د�خل  جتاذب  �ملفاو�صات  توقف  مع  تر�فق  وقد 

مقررة  كانت  �لتي  �مل�صاعد�ت  عن  لالإفر�ج  جهود�ً  �الأمريكية  �خلارجية  بذلت  حيث  �لفل�صطينية، 

ذلك  يف  وجنحت   ،
11

مليون(  200(  2013 و�صنة  دوالر(  مليون   495 )بقيمة   2012 �صنة  لل�صلطة 

2013. ثم بذلت �حلكومة �الأمريكية جهودها مع �لكوجنر�ص ل�صمان م�صاعد�ت  �آذ�ر/ مار�ص  يف 

وتن�ص  �الأمنية،  لالأجهزة  مليون   70 منها  دوالر،  مليون   440 بقيمة   2014 �صنة  يف  لل�صلطة 

يف  �صي�صاعد   2014 �ملالية  لل�صنة  �مل�صاعدة  طلب  “�أن  على  �مل�صاعدة  تقدمي  قر�ر  م�رشوع  م�صودة 

.
�لتفاو�ص”12 دفع عجلة 

�الأمريكي  �خلارجية  وزير  باإعالن  �الأمريكية  �لدبلوما�صية  يف  �القت�صادي  �لتوظيف  وتكر�ص 

جون كريي يف 2013/5/26، خالل �جتماع �ملنتدى �القت�صادي �لعاملي يف �لبحر �مليت يف �الأردن عن 

لل�صلطة  �قت�صادي  دعم  على  تقوم  Tony Blair؛  بلري  توين  �لرباعية  �للجنة  ممثل  ي�صاندها  خطة 

�لفل�صطينية لدعم �لقطاع �خلا�ص يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967 بقيمة �أربعة مليار�ت دوالر، و�أن 

�إن  �ملجال. وقال كريي  �لفل�صطينية يف هذ�  لل�صلطة  �مل�صورة  �صيقدمون  �خلا�ص  �لقطاع  خب�ء من 

هوؤالء �خلب�ء يعتقدون �أن باإمكانهم رفع �لناجت �ملحلي �لفل�صطيني بن�صبة 50% خالل ثالثة �أعو�م، 

�ل�صلطة  يجعل  ما  وهو  40%؛  بن�صبة  �الأجور  ورفع   ،%8 �إىل   %21 من  �لبطالة  ن�صبة  وتخفي�ص 

�لفل�صطينية �أقل �حتياجاً للم�صاعدة �لدولية.
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وك�صف كريي عن توجه جديد وهو �إحالل �لقطاع �خلا�ص حمل �حلكومات يف تقدمي �مل�صاعد�ت 

ب�صبب �أن “�أغلب �حلكومات لي�ص لديها �ملال، ويف بع�ص �الأماكن لدى �لقطاع �خلا�ص قدرة �أكب على 

.
�لتحرك ب�رشعة �أكب”13

وباملقابل كان �أوباما قد طالب بزيادة �ملعونة لـ“�إ�رش�ئيل” من 2.994 مليار دوالر �صنة 2011، �إىل 

، بينما باملقارنة جند �أن حجم �مل�صاعد�ت 
3.075 مليار�ت �صنة 2012، �إىل 3.1 مليار�ت �صنة 142013

513.4 مليون �صنة  2011 �إىل  550.4 مليون دوالر �صنة  �الأمريكية لل�صلطة �لفل�صطينية تر�جع من 

، كما تعهدت �لواليات �ملتحدة بتقدمي 244.5 مليون دوالر 
2012، ثم �إىل 440 مليون �صنة 152013

.
�صنوياً لوكالة �الأونرو� ل�صنة 162013

و�لالفت للنظر يف مو�صوع تنمية �لقطاع �خلا�ص �لفل�صطيني �أن هذ� �ملوقف �الأمريكي هو ذ�ته 

�أكدت عليه در��صة للبنك �لدويل، �لتي طالبت بتنمية �لقطاع �خلا�ص، و�الندماج يف �القت�صاد  �لذي 

 .
17

�لعاملي، و�ال�صتمر�ر يف �ال�صتثمار يف �لقطاع �لتعليمي

من ناحية ثانية، بقي �لَهمُّ �لثاين، بعد َهمِّ ��صتئناف �ملفاو�صات، للدبلوما�صية �الأمريكية خالل 

�ل�صنتني 2012-2013 هو يف �لتاأكيد على �الأمن �الإ�رش�ئيلي من خالل:

يف  �إليه  �لتو�صل  مّت  قد  كان  و�لذي  غزة،  قطاع  يف  �لنار  �إطالق  وقف  ��صتمر�ر  على  �لتاأكيد   .1

خالل  من  و�حد،  بيوم  كلينتون  هيالري  �الأمريكية  �خلارجية  وزيرة  و�صول  بعد  2012/11/21؛ 

�ملعزول حممد مر�صي. وقالت كلينتون خالل موؤمتر �صحفي مع  �لرئي�ص �مل�رشي  و�صاطة بذلها 

وزير �خلارجية �مل�رشي حممد كامل عمرو �إنها “ت�صكر �لرئي�ص مر�صي لتخفي�صه ت�صاعد �لعنف 

��صتمرت بني  قد  �ال�صتباكات  . وكانت 
18

�لهدنة لتدعيم  �الأخرى  �صتبحث �خلطو�ت  و�إنها  يف غزة”، 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ووحد�ت �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة ملدة ثمانية �أيام.

 Martin Dempsey ديب�صي  مارتن  �جلرن�ل  �الأمريكية  �جليو�ص  �أركان  هيئة  رئي�ص  و�أكد 

�ملتحدة  �لواليات  بني  و�ال�صتخبار�تي  �الأمني  و�لتعاون  �الإ�رش�ئيلية،  �جلهود  بدعم  بالده  تعهد 

.
و“�إ�رش�ئيل”، ملنع �لتهريب �إىل قطاع غزة عب �صيناء معتب�ً ذلك �أمر�ً “مقلقاً للغاية”19

2. �لتاأكيد �ملتو��صل على �صمان �الأمن �الإ�رش�ئيلي، و�عتباره ق�صية غري قابلة للتفاو�ص، وقد 

“�إن �أمن �إ�رش�ئيل بالغ  عب �أوباما عن ذلك يف خطابه �أمام �جتماع �آيباك يف �آذ�ر/ مار�ص 2012 قائالً 

.
�لقد��صة sacrosanct وغري قابل للتفاو�ص”20

�لتو�فق �ال�صرت�تيجي بني �لطرفني �الأمريكي و�الإ�رش�ئيلي ال ي�صتوجب بال�رشورة  �أن  ويبدو 

�لتو�فق �لتكتيكي، وهو ما يت�صح يف مو�صوع �لبنامج �لنووي �الإير�ين �لذي كان �ملو�صوع �الأكرث 

جدالً ��صرت�تيجياً بني �لطرفني �الإ�رش�ئيلي و�الأمريكي. وهو ما �ت�صح خالل زيارة �أوباما للمنطقة 
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يف 2013/3/20 و�لتي بد� فيها �أن �لطرف �الإ�رش�ئيلي غري مطمئن الحتماالت �لتو�صل حلل �صلمي 

بخ�صو�ص  �أخرى،  ناحية  من  �إير�ن  وبني  ناحية،  من  �الأوروبي  و�الحتاد  �ملتحدة  �لواليات  بني 

برناجمها �لنووي؛ ال �صيّما مع تاأكيد�ت �أوباما �لتي �صبقت �لزيارة، من �أنه “ال يريد �أن يرى مزيد�ً 

ُتِعر  مل  �ملتحدة  �لواليات  �أن  هنا،  للنظر  و�لالفت   .
للنفط”21 �ملنتجة  �خلليج  منطقة  يف  �ل�رش�ع  من 

باملقابل �هتماماً لقر�ر �الأمم �ملتحدة ب�رشورة �إخ�صاع �لبنامج �لنووي �الإ�رش�ئيلي ملر�قبة �لوكالة 

�لذي  �لقر�ر  وهو   ،International Atomic Energy Agency )IAEA(لذرية� للطاقة  �لدولية 

. غري �أن هذ� �جلدل طفا على �ل�صطح بني �لطرفني ثانية ببوز ق�صية �لتج�ص�ص 
22

�صاندته 176 دولة

، و�لذي �أعاد 
�الأمريكي على �لبيد �الإلكرتوين لبع�ص �ل�صخ�صيات �الإ�رش�ئيلية خالل �صنة 232013

 ،Jonathan Pollard �ملتحدة جوناثان بوالرد  �لواليات  �الإ�رش�ئيلي يف  �إثارة مو�صوع �جلا�صو�ص 

مما يعزز وجود ت�صققات �أولية يف جد�ر �لتو�فق �ال�صرت�تيجي بني �لطرفني.

3. يتعزز �ملوقف �الأمريكي يف جمال �صمان �الأمن �الإ�رش�ئيلي با�صتمر�ر �مل�صاعد�ت �لع�صكرية 

�ل�صو�ريخ  �لقبة �حلديدية ملو�جهة  لتعزيز  680 مليون دوالر  تقدمي  لـ“�إ�رش�ئيل”، مثل  �الأمريكية 

يف  و�ملوجودة  �الأمريكي  باجلي�ص  �خلا�صة  �لطو�رئ”  “خمازن  وتعزيز  “�إ�رش�ئيل”،  �صّد  �ملوجهة 

“�إ�رش�ئيل” مببلغ 800 مليون دوالر؛ على �أن يكون باإمكان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ��صتخد�م ما يف هذه 

.
24

�ملخازن من دبابات و�صو�ريخ ومد�فع يف حالة �لطو�رئ

4. تكييف �التفاقيات ب�صكل تدريجي ل�صالح �لطرف �الإ�رش�ئيلي لطماأنته يف هو�ج�صه �الأمنية، 

فقد تو�ترت �الأنباء و�لتقارير �الإعالمية )ولي�ص �لر�صمية( عن مناق�صات يديرها كريي من �أجل:

2002، بهدف �لقبول بفكرة تبادل  �أعلنت يف بريوت �صنة  تعديل خطة �ل�صالم �لعربية �لتي  �أ. 

�الأر��صي بني �لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي، وهو مو�صوع كان �لرئي�ص �أوباما قد طرحه 

. بل تناقلت بع�ص و�صائل �الإعالم �الإ�رش�ئيلية �أن �لتبادل ي�صتمل على �صّم 
يف 252011/5/19

�أر��ٍص يف �ملثلث �لفل�صطيني )من �أر��صي فل�صطني �ملحتلة 1948( لل�صلطة �لفل�صطينية، مقابل 

.
26

بقاء �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة حتت �ل�صلطة �الإ�رش�ئيلية

طرح جون كريي على �لطرف �لفل�صطيني خالل زيارة ثانية يف غ�صون �الأ�صبوع �لثاين من  ب. 

كانون �الأول/ دي�صمب 2013 خطة تقت�صي باأن تقبل �ل�صلطة �لفل�صطينية باإجر�ء�ت �أمنية، 

�أر��صي �لدولة �لفل�صطينية �ملقرتحة  يتم من خاللها بقاء �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية مر�بطة د�خل 

على نهر �الأردن، و�ل�صيطرة على �حلدود مع �الأردن منفردة �أو بقو�ت فل�صطينية �إ�رش�ئيلية 

.
27ً

م�صرتكة، ملدة ت�صل �إىل 15 عاما

2013 باأن �ملوعد �لذي �صبق حتديده للتو�صل التفاق  �أن كريي �صعر مع نهاية �صنة  ويبدو 

تقدم؛  حتقيق  عدم  ظّل  يف  متعذر�ً،  �أمر�ً  �أ�صبح   )2014 �أبريل  ني�صان/  )وهو  �لطرفني  بني 
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باأن  �أو  �لت�صوية،  بتقدم  �صعور  الإيجاد  �إجر�ء�ت  باأّي  �لطرفني  الإقناع  ي�صعى  جعله  ما  وهو 

�لدبلوما�صية مل ت�صل َبعُد لطريق م�صدود. غري �أن �لن�صاطات �لدبلوما�صية �الأمريكية يف فرتة 

�أنباء �إعالمية  2013 بقيت دون تو�صيح. ففي �لوقت �لذي ر�جت فيه  ما بعد منت�صف �صنة 

عن م�صاريع �أمريكية لتحويل منطقة �أريحا �إىل “مركز �قت�صادي”، و�إ�رش�ك �الأردن يف �حلل، 

“�إ�رش�ئيل” ببع�ص �الن�صحابات مثل  �إ�رش�ئيلي يف غور �الأردن لفرتة زمنية، وقيام  وتو�جد 

�لت�رشيح  يتم  مل  �مل�رشوعات  هذه  من  �أياً  لكن  �مليت،  �لبحر  �صمال  منطقة  من  �الن�صحاب 

.
28

�لر�صمي بها

�لعربي( و�نعكا�صاتها على  �لربيع  �لعربية )خ�صو�صاً يف دول  �ملنطقة  �لتطور�ت يف  5. متابعة 

�ملنتخب حممد  �لرئي�ص �مل�رشي  �لذي جرى يف م�رش بعزل  �لتغيري  �الإ�رش�ئيلي. وقد �صكل  �الأمن 

ما  وهو  و�الإ�رش�ئيلي.  �الأمريكي  �لطرف  من  �حلثيثة  للمتابعة  مو�صوعاً   2013/7/3 يف  مر�صي 

�الإ�رش�ئيلي حيناً  �لتحوالت باالأمن  �أو ربط تلك  �لفل�صطيني حيناً،  �رشف �الهتمام عن �ملو�صوع 

“�إ�صالمية”،  باأنها  تو�صف  وتنظيمات  �مل�رشي  �جلي�ص  بني  �ال�صتباكات  تز�يد  مع  �صيّما  ال  �آخر؛ 

�لواليات �ملتحدة  �لتي دفعت  �مل�صابهة يف �صورية و�لعر�ق. وهي �لظروف  �لتنظيمات  وتز�يد قوة 

الإغالق �صفار�تها يف �آب/ �أغ�صط�ص 2013 ب�صبب ما و�صف بـ “تهديد�ت �إرهابية”.

“�لربيع  �نفجار  �أ�صباب  بني  عالقة  ال  �أنه  على  و�الإ�رش�ئيليني  �الأمريكيني  �مل�صوؤولني  تاأكيد   .6

�لعربي” و�ل�رش�ع �لعربي �ل�صهيوين؛ الأن �لربط بينهما �صيقود �إىل مزيد من �ل�صغط على �لطرف 

بني  �لف�صل  على  برييز  �صمعون  �الإ�رش�ئيلي  و�لرئي�ص  كريي  جون  من  كل  �أكد  وقد  �الإ�رش�ئيلي. 

.
�ملو�صوعني، خالل خطاباتهما يف لقاء�ت �ملنتدى �القت�صادي �لعاملي يف �لبحر �مليت يف 292013/5/26

وجه  يف  مقاومة  �أد�ة  �الأحيان  من  كثري  يف  ي�صكل  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  فاإن  �أخرى،  ناحية  من 

�ملتحدة  �الأمم  يف  ع�صو  غري  كدولة  فل�صطني  قبول  �أعقاب  ففي  �لفل�صطينية.  للق�صية  تطور  �أّي 

كما   ،
30

�ملتحدة �لواليات  يف  �لفل�صطينية  �لبعثة  باإقفال  �لكوجنر�ص  يف  �أع�صاء  طالب   ،2012/11/29

رف�ص  �أكدت   Victoria Nuland نوالند  فيكتوريا  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  بل�صان  �لناطقة  �أن 

.
�لواليات �ملتحدة حتويل ��صم �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل ��صم “دولة فل�صطني”31

يف  نوالند  وقالت  �مل�صلحة.  �ملقاومة  عن  �لفل�صطينيني  تخلي  على  �ملتحدة  �لواليات  �إ�رش�ر   .7

�لدولية،  �لرباعية  �للجنة  مطالب  تلبية  حو�ر  �أي  قبل  حما�ص  على  يجب  �إنه  �صحفية،  ت�رشيحات 

وتتمثل يف �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”، ونبذ “�الإرهاب”، و�العرت�ف باالتفاقات �ملوقعة بني “�إ�رش�ئيل” 

.
32

و�لفل�صطينيني

فل�صطينية.  دولة  �إن�صاء  �رشورة  على  يوؤكد  �أوباما  �الأمريكي  �لرئي�ص  بقي  �أخرى،  ناحية  من 

بعمق  ملتزمة  �ملتحدة  �لواليات  “�إن   2013 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �هلل  ر�م  يف  �ل�صحفي  موؤمتره  يف  وقال 
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يف  �الأو�صاع  م�صوؤولية  حما�ص  حركة  حمل  لكنه  �ل�صيادة”؛  وذ�ت  �مل�صتقلة  فل�صطني  دولة  بقيام 

قطاع غزة �إذ قال �إن:

�أن  �صببه  غزة  يف  مو�جهته  �لفل�صطينيني  من  �لكثري  يو��صل  �لذي  و�ال�صطهاد  �لبوؤ�ص 

 rigid dogma حما�ص ترف�ص نبذ �لعنف، والأن حما�ص معنية �أكرث بتعزيز عقيدتها �جلامدة

�إ�رش�ئيل  هدم  على  �لد�ئم  تركيزها  وب�صبب  بحرية،  يعي�صون  �لفل�صطينيني  ترك  من  بدالً 

�أخرى �لتهديد �مل�صتمر من غزة ليالً حني ��صتهدفت  بدالً من بناء فل�صطني. وقد ر�أينا مرًة 

يحمي  �لذي  �ملهم  �لنار  �إطالق  وقف  �نتهاك  ندين  نحن   .Sderot �صديروت  �ل�صو�ريخ 

.
33

�لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني معاً، وهو �نتهاك تقع م�صوؤولية منعه على حما�ص

كما و��صلت �الإد�رة �الأمريكية �لتعبري عن رف�ص �صيا�صة �ال�صتيطان مبا يف ذلك يف �رشقي �لقد�ص. 

�إن كل ما �صبق، يعزز �لتوجهات �لعملية لالإد�رة �الأمريكية، ل�صمان ��صتمر�ر �لتفوق �الإ�رش�ئيلي، 

ب�صكل يجعل نتائج �لعملية �لتفاو�صية �أ�صرية مو�زين �لقوى �لتي هي ل�صالح “�إ�رش�ئيل”.

الهيئات الأمريكية الأهلية امل�شاندة للحقوق الفل�شطينية:

ثمة ظاهرة ت�صتحق �لعناية يف �لتوجهات �ل�صيا�صية للمجتمع �الأمريكي جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، 

 
34

�الأمريكية  Anti-defamation League )ADL( �لت�صهري  مكافحة  لع�صبة  تقرير  ي�صري  �إذ 

و�ملوؤيدة لـ“�إ�رش�ئيل” يف تقريرها ل�صنة 2013، �أن هناك �ملئات من �جلماعات �ملناه�صة لـ“�إ�رش�ئيل” 

تعمل يف �لواليات �ملتحدة؛ و�أن تنامي هذه �حلركات جاء يف �أعقاب �النتفا�صة �لثانية، وتطور �إيقاع 

�التهامات  تكيل  �لهيئات  هذه  �أن  �لتقرير  وي�صري  غزة.  قطاع  يف   2009/2008 حرب  بعد  �ت�صاعها 

لـ“�إ�رش�ئيل” بارتكابها جر�ئم ت�صبه جر�ئم �لنازية وباتباع �صيا�صات �لتمييز �لعن�رشي و�لتطهري 

�لعرقي �الإ�رش�ئيلية، وبارتكاب جر�ئم �حلرب و�الإبادة �جلماعية.

“�أ�صو�أ �الأ�صو�أ” بني �لتنظيمات، حيث يتحدث  �أنها  ويحّدد �لتقرير ع�رش�ً من هذه �لهيئات ر�أى 

قادتها يف حرم �جلامعات، ويوزعون من�صور�تهم يف �ملوؤمتر�ت �ملناه�صة لـ“�إ�رش�ئيل”، ويكتبون يف 

�فتتاحيات �ل�صحف �ملحلية و�لوطنية، ويظهرون على �صا�صات �لتلفزيون ويف حمطات �الإذ�عة، كما 

ينجحون يف جمع �لدعم عب �لرتويج الأعمالهم على �صبكات �لتو��صل �الجتماعي. وقد تطور عمل 

“�لربيع �لعربي”، و�أ�صبح �لرتكيز على �لدعوة  2012 وعلى �أثر  هذه �لهيئات بعد حرب غزة �صنة 

 Boycott, Divestment and “�إ�رش�ئيل”  على  �لعقوبات  وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  ملقاطعة 

ن�صاطات  ورعاية  بع�صها  مع  بالتن�صيق  �لهيئات  هذه  تعمل  كما   ،Sanctions )BDS( campaign

.
بع�صها، يف �ملوؤمتر�ت و�ملظاهر�ت وكل �لن�صاطات �لدعائية �صّد “�إ�رش�ئيل”35
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ويحدد �لتقرير �أهم هذه �لهيئات يف �جلدول �لتايل:

36
جدول 5/2: اأهم ع�رس هيئات اأهلية مناه�شة لل�شيا�شة الإ�رسائيلية يف الوليات املتحدة

تاريخ التاأ�شي�سا�شم الهيئة
 عدد موؤيديها

)من خالل الفي�س بوك(

 عدد موؤيديها

)من خالل التويرت(

اعمل الآن لوقف احلرب واإنهاء العن�رسية

Act Now to Stop War and End 
Racism

20013,000750

اأمريكيون م�شلمون من اأجل فل�شطني

American Muslims for Palestine20058,5003,100

ن�شاء من اأجل ال�شالم

Codepink:Women for Peace200213,20022,800

لو عرف الأمريكيون

If Americans Knew200111,700700

ال�شوت اليهودي من اأجل ال�شالم

Jewish Voice For Peace199630,1009,600

جمل�س ال�شوؤون العامة الإ�شالمية

Muslim Public Affairs Council198813,0003,800

ناطوري كارتا

Neturei Karta19385,3001,200

طالب من اأجل العدالة يف فل�شطني

Students for Justice in Palestine200121,4001,300

احلملة الأمريكية لإنهاء الحتالل الإ�رسائيلي

US Campaign to End the Israeli 
Occupation

200215,0006,800

اأ�شدقاء �شبيل - �شمال اأمريكا

Friends of Sabeel-North America19971,400260

J Street وهي  وي�صاف على هذه �لهيئات وجود �ملنظمة �ليهودية �الأمريكية )جي �صرتيت( 

موؤمترها  يف  �صارك  وقد  �آيباك،  منظمة  من  �نحياز�ً  �أقل  وتعد   ،2007 �صنة  �إن�صاوؤها  مّت  منظمة 

توؤكد  منظمة  وهي  �الأمريكي،  �لكوجنر�ص  من  �أع�صاء  جانب  �إىل  ع�صو   2,800 نحو   2013 �صنة 

.
37

�لفل�صطينية �الأر��صي  يف  �ال�صتيطان  ووقف  �لدولتني  حّل  على 

 2013 �صنة  �الأوروبي  �الحتاد  عليها  �أ�رشف  در��صة  تدل 

بخ�صو�ص و�صع �ل�صلطة �لفل�صطينية بعد مرور ع�رشين �صنة 

�ل�صلطة  �أن  �إىل  �لدر��صة  �إذ خل�صت  ��صتنتاجات غري م�صجعة لالحتاد �الأوروبي،  �أو�صلو على  على 

:
38

�لفل�صطينية تعي�ص �أزمة حادة نتيجة لعدد من �لعو�مل �لذ�تية و�ملو�صوعية هي

ثالثًا: االحتاد االأوروبي
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�ل�رشعية  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  فقد�ن  على  �لدر��صة  وت�صتدل  �ل�صيا�صية:  �مل�صد�قية  �أزمة   .1

�صبتمب  و�أيلول/  �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �لغربية  �ل�صفة  �صهدتها  �لتي  �ملظاهر�ت  خالل  من  و�مل�صد�قية 

�ل�صلطة  �صّد  بل  �الحتالل  قو�ت  �صّد  لي�ص  رئي�صي  ب�صكل  موجهة  كانت  و�لتي   2012 �صنة  من 

�لفل�صطينية، وتتجلى مظاهر �الإحباط يف �ملجتمع �لفل�صطيني يف عدم �لثقة يف قيام دولة فل�صطينية يف 

ظّل �ال�صتيطان )69% من فل�صطينيي �ل�صفة �لغربية(، ويعتقد 77% من �صكان �ل�صفة �لغربية �أن 

�لف�صاد هو م�صكلة يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة يف ر�م �هلل.

�أن عبا�ص قد طرح عدد�ً من  2. فقد�ن �ل�صلطة ال�صرت�تيجية و��صحة: ترى �لدر��صة �الأوروبية 

�خليار�ت مثل تدويل �ل�رش�ع من خالل �الأمم �ملتحدة، �أو �لعودة للتفاو�ص مع جتميد �ال�صتيطان، 

�أو �ملقاومة �ل�صلمية �لو��صعة، �أو �لتقارب مع حركة حما�ص �أو �لتهديد بحل �ل�صلطة، غري �أن �أياً من 

هذه �ال�صرت�تيجيات مل يتم تبنيه، وبقي �الأمر دون ��صرت�تيجية و��صحة.

�أدى  �لتحرير  منظمة  حمل  لل�صلطة  �لتدريجي  �الإحالل  �إن  �إذ  �ل�صتات:  فل�صطينيي  تهمي�ص   .3

لتهمي�ص �أغلبية فل�صطينيي �ل�صتات وحرمهم من �الآليات �ملوؤ�ص�صاتية للتاأثري على �صناعة �لقر�ر.

4. �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية، وخ�صو�صاً ��صتمر�ر �ال�صتيطان: ويتمثل يف عدم توقف �ال�صتيطان 

�الإ�رش�ئيلي يف كل �أرجاء �ل�صفة �لغربية.

�أ�صباب فقد�ن  �أحد  �أن  �لتقرير  يرى  �أّي �جناز�ت:  و�لرباعية يف حتقيق  �لكبى  �لقوى  5. ف�صل 

�ل�صلطة �لفل�صطينية ل�رشعيتها هو ف�صل �ملفاو�صات، ب�صبب عدم قدرة �ملجتمع �لدويل وخ�صو�صاً 

بالتز�ماتها،  للوفاء  “�إ�رش�ئيل”  �إجبار  �لرباعية على  �الأوروبي و�للجنة  �ملتحدة و�الحتاد  �لواليات 

�إال لتكري�ص �لو�قع، ولعل ما يجري  �أن �مل�صاعد�ت �لتي يقدمها �ملجتمع �لدويل لل�صلطة مل توؤِد  كما 

�مل�صاعد�ت  �أن  كما  ذلك.  على  دليل  “�إ�رش�ئيل”  قبل  من  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  ج  �مل�صنفة  �ملناطق  يف 

“ملا بعد  �ملادية وبناء �ملوؤ�ص�صات �لتي تقدمها �لواليات �ملتحدة و�الحتاد �الأوروبي هي ذ�ت �أهمية 

�نتهاء �ل�رش�ع”، بينما �صيا�صات هاتني �لقوتني لي�صت �إال �إد�رة لل�رش�ع �أكرث منها َجْعَل �إنهائه نقطًة 

مركزية عاجلة.

وف�صل  �لتحرير  منظمة  �إحياء  �إعادة  مثل:  �ملقرتحات  من  بعدد  نتائجها  يف  �لدر��صة  وتو�صي 

باإ�صالحات د�خل  �لفل�صطينية، و�لقيام  لل�صلطة  �نتخابات  �لفل�صطينية، و�إجر�ء  �ل�صلطة  عملها عن 

كل من حركتي فتح وحما�ص، وتدعيم �ملجتمع �ملدين.

�ل�صالم  حمادثات  يف  �الأوروبي  �الحتاد  ممثل  �إىل  ن�صبت  �لتي  �ملتناق�صة  �لت�رشيحات  ولعل 

�أن  من   2013/12/3 يف   Andreas Reinicke ر�ينيكي  �أندريا�ص  �ل�صيناتور  �الأو�صط  بال�رشق 

يورو  مليون   300 نحو  �إىل  ت�صل  مب�صاعد�ت،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مّد  عن  �لتخلي  ينوي  �الحتاد 
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�الإ�رش�ئيلي  �جلانبني  بني  �جلارية  �ملفاو�صات  �آلت  ما  �إذ�  �صنوياً،  تقريباً(  دوالر  مليون   411(

مع  �لتعامل  �أزمة  حول  �الأوروبي  �الحتاد  د�خل  �لنقا�ص  �إىل  ت�صري  �لف�صل؛  �إىل  و�لفل�صطيني 

دول  �إىل  �الأمو�ل  هذه  الإعطاء  �قرت�حات  هناك  “�إن  ر�ينيكي  �رّشح  فقد  �لفل�صطيني.  �ملو�صوع 

�أخرى ك�صورية ومايل و�أماكن �أخرى من �لعامل”. و�أ�صاف �أنه قد تثار هذه �مل�صاألة جمدد�ً يف حال 

“ملاذ�  �ل�صوؤ�ل  �صيكون  وحينها  لها،  �ملخ�ص�صة  �أ�صهر  �لت�صعة  نهاية  يف  �ل�صالم  حمادثات  ف�صل 

�أنه  �إذ� مل توؤ�ص�ص �لدولة �لفل�صطينية؟”. و�إن �الحتاد �الأوروبي يعي جيد�ً  هذه �مل�صاعد�ت �ملادية 

�إذ� قام بقطع �مل�صاعد�ت عن �ل�صلطة �لفل�صطينية فاإن هذه �الأخرية �صوف تنهار؛ لذ� فاإن �الحتاد 

�الأوروبي ياأخذ بعني �العتبار تطبيق ذلك تدريجياً، يف حالة �أخذ قر�ر بذلك. و�إذ� حدث ذلك بالفعل، 

“�إ�رش�ئيل”  تتحمل  �صوف  وعندها  و�لتنظيمي؛  �الأمني  جهازها  �صتفقد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  فاإن 

ثانية  ناحية  من  ولكن   ،
39

و�الإد�رية �ملادية  �جلو�نب  ذلك  يف  مبا  �لغربية  �ل�صفة  �إد�رة  م�صوؤولية 

مايا  و�الأمن  �خلارجية  �ل�صيا�صة  ل�صوؤون  �الأوروبي  لالحتاد  �لعليا  �ملمثلة  با�صم  �لناطقة  قالت 

 Adnkronos International )AKI( يف ت�رشيح لوكالة �آكي Maya Kosyanchich كو�صيانيت�ص

�الإيطالية باأن �الحتاد �الأوروبي “مل يعلن هذ� �الأمر وهو لي�ص مطروحاً للنقا�ص حالياً”، و�أ�صافت 

“�إن �الحتاد �الأوروبي ما ز�ل يدعم بقوة حمادثات �ل�صالم بو�صفها �لطريق �الأمثل حلل �ل�رش�ع 

.
)�لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي( وحتقيق �الأمن و�ال�صتقر�ر للمنطقة”40

�إن هذ� �لت�صارب يف توجهات �الحتاد �الأوروبي يك�صف بع�ص �لتباين يف �لتوجهات �الأوروبية، 

لكنه يدل على عمق �ملاأزق �لذي و�صلت �إليه م�صرية �لت�صوية، وعدم قدرة �الحتاد �الأوروبي على 

�إحد�ث نقلة نوعية. وبقيت �ل�صيا�صات �الأوروبية تقليدياً تتمحور حول �لنقاط نف�صها �لتي ت�صمنها 

:
41

بيان جمل�ص �الحتاد �الأوروبي يف �أيار/ مايو 2012، و�لذي �أ�صار �إىل ما يلي

1. �لتاأكيد على قيام دولة فل�صطينية، و�أن �ال�صطر�ب يف �ملنطقة �لعربية يعزز �أهمية حتقيق ذلك.

 Fourth 2. تطبيق قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة و�لقانون �لدويل �الإن�صاين وخ�صو�صاً �تفاقية جنيف �لر�بعة
Geneva Convention يف �الأر��صي �ملحتلة.

2012، و�لتاأكيد على �رشورة  �أبريل  “�إ�رش�ئيل” و�ل�صلطة يف ني�صان/  3. تاأييد تبادل �لر�صائل بني 
��صتئناف �ملفاو�صات على �أ�صا�ص بيان �لرباعية يف 2011/9/23.

4. �لتاأكيد على �صمان �أمن “�إ�رش�ئيل” و�إد�نة �إطالق �ل�صو�ريخ من غزة.

.Road Map 5. �إد�نة بناء �مل�صتعمر�ت و�ملطالبة بتفكيك كل ما بني منذ 2001 طبقاً خلريطة �لطريق

6. �إد�نة تهجري وهدم �ملنازل يف �رشقي �لقد�ص، ومنع �لن�صاطات �ل�صيا�صية و�الجتماعية و�لثقافية 
و�القت�صادية �ل�صلمية يف �رشقي �لقد�ص.
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ومطالبة  �أر��صيهم،  من  �لبدو  تهجري  وكذلك  ج،  مناطق  يف  �لفل�صطينيني  �أو�صاع  تردي  �إد�نة   .7
“�إ�رش�ئيل” بتحمل م�صوؤولياتها يف هذ� �جلانب.

8. �إد�نة �صلوكيات �مل�صتوطنني �صّد �ملدنيني �لفل�صطينيني.

9. �لتاأكيد على �رشورة معاجلة �ملخاطر �لناجتة عن �لع�رش �ملايل لل�صلطة.

10. حّل م�صكلة �لقد�ص كعا�صمة للدولتني عب �ملفاو�صات.

11. دعوة �لفل�صطينيني للوحدة و�لت�صامن و�لعمل على �إجر�ء �نتخابات. 

12. �لدعوة لت�صهيل تدفق �ل�صلع و�حلركة يف غزة، مع �لتاأكيد على �صمان �أمن “�إ�رش�ئيل”.

يف  يت�صح  ما  وهو  �لتوجهات،  هذه  عن  ممثليه  �أو  �الأوروبي  �الحتاد  بيانات  كافة  تخرج  ومل 

�لت�رشيحات �لتالية:

�آ�صتون  كاثرين  و�الأمن  �خلارجية  �ل�صيا�صة  ل�صوؤون  �الأوروبي  لالحتاد  �لعليا  �ملمثلة  بيان   .1

�إعالن  �أعقاب  يف  �ال�صتيطان،  بخ�صو�ص   2013 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف   Catherine Ashton

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية يف �لثالث من ت�رشين �لثاين/ نوفمب عن طرح عطاء لبناء 1,859 وحدة �صكنية 

طبقاً  �رشعية  غري  �مل�صتعمر�ت  �أن  “كرر  �الأوروبي  �الحتاد  �إن  وقالت  �لغربية،  و�ل�صفة  �لقد�ص  يف 

للقانون �لدويل”، و�أ�صافت �أن �الحتاد قد دعا �حلكومة �الإ�رش�ئيلية “للرت�جع عن قر�رها. كما يجب 

.
جتنب كل عمل يعيق �أو ين�صف �ملفاو�صات �لقائمة”42

2. قالت �لناطقة با�صم كاثرين �آ�صتون بعد �جتماعها مع �لرئي�ص �لفل�صطيني يف 2013/10/24، 

و�الإ�رش�ئيليني،  �لفل�صطينيني  بني  �حلالية  للمفاو�صات  �لكامل  تاأييدها  عن  “�أعربت  �آ�صتون  باأن 

وديقر�طية  م�صتقلة  فل�صطينية  دولة  جانبها  و�إىل  �إ�رش�ئيل  دولتني،  �إىل  تقود  �أن  يجب  و�لتي 

�مل�صاحلة  حتقيق  �رشورة  �إىل  دعت  كما  للحياة”؛  وقابلة  �صيادة  وذ�ت  [جغر�فياً[  ومت�صلة 

.
43

�ملوقف �لفل�صطينية ووحدة 

مقابل  ع�صو�ً   291 باأغلبية   2012 يوليو  متوز/  يف  قر�ر�ً  تبنى  قد  �الأوروبي  �لبملان  كان   .3

�ملنازل و�الإخالء�ت  �إنهاء هدم  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  فيه  �لت�صويت، يدعو  39 عن  و�متناع  274 ع�صو�ً 

�الأر��صي  من  ج  �ملنطقة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  منتقد�ً  للفل�صطينيني،  �الإلز�مي  و�لتهجري 

�الأطر�ف  تو�فق  عن  تنتج  قد  �لتي  �لتغيري�ت  وكل  �لدولتني  حّل  دعم  كما  �ملحتلة...  �لفل�صطينية 

.
44

�أنف�صهم

�أما �مل�صاعد�ت �الأوروبية لل�صلطة �لفل�صطينية، فقد تر�جعت من 200 مليون يورو )257 مليون 

 ،2013 168 مليون يورو )223 مليون دوالر تقريباً( �صنة  2012 �إىل ما قيمته  دوالر تقريباً( �صنة 
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لكن �لالفت للنظر �أن نحو 7 ماليني يورو )9 ماليني دوالر تقريباً( من �مل�صاعد�ت �الأوروبية تذهب 

�إىل �ملنطقة ج من �ل�صفة �لغربية، وهي متثل نحو 62% من م�صاحة �ل�صفة �لغربية )وي�صكنها %6 

، كما قّدم 
45

فقط من �لفل�صطينيني( وت�صيطر عليها “�إ�رش�ئيل” وفيها �أغلب �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية

.
46

�الحتاد �الأوروبي 153.5 مليون يورو )209.8 ماليني دوالر( لوكالة �الأونرو�

�الإ�رش�ئيلية  �ملنتجات  �الأوروبية عن مقاطعة  �لت�رشيحات  بالرغم من تو�تر  �أخرى،  من ناحية 

على  و�لعمل   ،1967 منذ  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  م�صدرها  �لتي 

مثل  �لدول  بع�ص  فعلت  كما  �ال�صتيطان  تدعم  �لتي  �الأوروبية  �ملوؤ�ص�صات  على  �ملايل  �لت�صييق 

 Hans van den Broek ؛ �إال �أن تقرير�ً �صدر �صنة 2012 وو�صعه هان�ص فان د�ن بروك
47

�لرنويج 

)وزير �خلارجية �ل�صابق لالحتاد �الأوروبي بني 1993-1999(، و�أ�صهمت فيه 22 منظمة �أوروبية 

غري حكومية يوؤكد �أن �الحتاد �الأوروبي ي�صتورد �صنوياً ما قيمته 300 مليون دوالر من منتجات 

. وباملقابل، وقعت خم�صة �حتاد�ت 
48

�مل�صتعمر�ت، �أي نحو 15 �صعفاً مما ي�صتورده من �لفل�صطينيني

�الت�صاالت،  خدمات  ي�صمل  مبا  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  ب�صائع  ملقاطعة  �تفاقية  �أوروبية  عمال 

.
49

و�الحتاد�ت هي: �لفرن�صية، و�الإيرلندية، و�لبيطانية، و�الإيطالية، و�ل�صويدية

غري �أن �الحتاد �الأوروبي يف 2013/6/30، �أ�صدر تعليمات تلزم جميع دول �الحتاد باالمتناع عن 

�أي متويل، �أو تعاون، �أو منح ت�صهيالت، �أو منح در��صية، �أو منح بحثية �أو جو�ئز، الأي طرف يتو�جد 

د�خل �مل�صتعمر�ت �ليهودية يف �الأر��صي �لتي �حتلتها “�إ�رش�ئيل”منذ 1967 و�ملوؤلفة من مرتفعات 

�جلوالن، وقطاع غزة، و�ل�صفة �لغربية ومن �صمنها �رشقي �لقد�ص... وحددت �لتعليمات �الأوروبية 

باأن يت�صمن �أي �تفاق م�صتقبلي �صيتم توقيعه مع “�إ�رش�ئيل” بند�ً ين�ص على �أن �مل�صتعمر�ت لي�صت 

جزء�ً من “�إ�رش�ئيل”، وعليه فهي لي�صت جزء�ً من �أّي �تفاق.

وقد ُن�رِشت �لتعليمات �جلديدة �لتي �أ�صدرتها �ملفو�صية �الأوروبية —�لذر�ع �لتنفيذي لالحتاد 

دفع  ما  هو  ذلك  ولعل   .
502013/7/19 يف  �الأوروبي  لالحتاد  �لر�صمية  �ل�صحيفة  يف  �الأوروبي— 

.
51

“�إ�رش�ئيل” للرد مبنع وفد من �الحتاد �الأوروبي من دخول قطاع غزة

�لفل�صطينيني من خالل ن�صاطات هيئات  ويبدي �الأوروبيون عناية خا�صة مبو�صوع �الأ�رشى 

�أو من   ،Ufree �لفل�صطينيني”  �الأ�رشى  للدفاع عن حقوق  �الأوروبية  “�ل�صبكة  �أوروبية مثل  مدنية 

حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  ن�صاطات  �أو  �الأوروبي،  �لبملان  يف  برملانية  كتل  جهود  خالل 

الإطالق  ن�صاطات  يار�صون  حيث   ،Euro-Mid Observer for Human Rights �الإن�صان 

�رش�حهم.
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عقدت  �لتي   BRICS �لبيك�ص  دول  جمموعة  �أهمية  تتمثل 

�أول قمة لها �صنة 2009 يف �أنها ت�صم كالً من �ل�صني ورو�صيا 

 ،)2010 �صنة  )�ن�صمت  �إفريقيا  وجنوب  و�لب�زيل  و�لهند 

23% يف �صنة  �إىل نحو   2000 16% �صنة  �لعاملي من  �لناجت  �رتفع ن�صيبها من  ومتثل قوة �صاعدة 

وتختزن  �لعاملي،  �لناجت  يف  �لنمو  من   %33 عن  وم�صوؤولة  �لعامل،  �صكان  من   %42 وت�صم   ،2013

.
53

42% من �الحتياطي �لنقدي �لعاملي

وتعد دول هذه �ملجموعة من �لدول �الأقرب تقليدياً للمو�قف �لفل�صطينية، وهو �أمر بقي و��صحاً 

من  عدد�ً  و2013   2012 �صنتي  خالل  �أ�صدرت  وقد  ن�صاأتها.  منذ  �صدرت  �لتي  �لقليلة  بياناتها  يف 

:
54

�لبيانات �لتي ت�صمنت حتديد مو�قفها من �لق�صية �لفل�صطينية على �لنحو �لتايل

1. بيان نيودلهي Delhi Declaration يف 2012/3/29: فبعد �لتاأكيد على �أهمية �الأمن و�ال�صتقر�ر 

يف �ل�رشق �الأو�صط، �أكد �لبيان على �رشورة عدم �لتذرع بالتطور�ت يف دول �ل�رشق �الأو�صط لتاأخري 

لت�صوية  تاأييدها  �الأطر�ف  �الإ�رش�ئيلي. وتوؤكد  �لعربي  �لنز�ع  �ملزمنة وخ�صو�صاً  �ل�رش�ع  ت�صوية 

�لعربية.  Madrid Principles و�ملبادرة  �ملتحدة ومبادئ مدريد  �الأمم  �أ�صا�ص قر�ر�ت  �لنز�ع على 

وحتث �ملجموعُة “�للجنَة �لرباعية على تكثيف جهودها، وتدعو الإ�صهام �أكب ملجل�ص �الأمن �لدويل 

�إجر�ء�ت  �تخاذ  بعدم  �الأطر�ف  وتطالب  �الإ�رش�ئيلي”،  �لفل�صطيني  لل�رش�ع  ت�صوية  عن  �لبحث  يف 

�نفر�دية، وخ�صو�صاً �لن�صاط �ال�صتيطاين يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة. 

2. بيان لوزر�ء �خلارجية لدول �لبيك�ص على هام�ص �لدورة 68 للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة 

خطوة  ور�أوها  �الإ�رش�ئيلية   - �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  با�صتئناف  �لوزر�ء  رحب   :2013/9/26 يف 

د�ئم  �صالم  لبناء  �الأول  �ملطلب  هو  �الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �لنز�ع  ت�صوية  �أن  و�أكدو�  م�صجعة. 

�لدولة  فيها  تكون  دولتني  لقيام  �لتفاو�ص  يوؤدي  �أن  يف  �أملهم  عن  و�أعربو�  �الأو�صط.  �ل�رشق  يف 

�لفل�صطينية على حدود �صنة 1967 وعا�صمتها �رشقي �لقد�ص، كما طالب �لوزر�ء باأن تقدم �للجنة 

�لرباعية تقاريرها ملجل�ص �الأمن حول جهودها وما يتحقق من تقدم ملمو�ص. و�أعربو� عن قلقهم من 

�لن�صاط �ال�صتيطاين �لذي يعد خرقاً للقانون �لدويل وم�رش�ً مل�صرية �ل�صالم.

و�لواليات  �الأوروبي  و�الحتاد  �لرباعية  �للجنة  ببيانات  �لبيك�ص  دول  بيانات  مقارنة  وعند 

�ملتحدة، يتبني ما يلي:

�أن �ملوقف من مو�صوع �لقد�ص �أكرث و�صوحاً يف بيانات دول �لبيك�ص من مو�قف �جلهات   .1

�أر��صي  �إىل �رشقي �لقد�ص �صمن  �إذ ت�صري عبار�ت بيانات �لبيك�ص ب�صكل قاطع  �لدولية �الأخرى، 

رابعًا: جممــوعــــة دول 

البـــريــكـــــ�س52
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�لدولة �لفل�صطينية، بينما ترتك �لواليات �ملتحدة و�أغلب �لدول �الأوروبية هذ� �ملو�صوع “للتفاو�ص”، 

ولي�ص للقانون �لدويل و�ل�رشعية �لدولية.

2. تخلو بيانات �لبيك�ص من فكرة تبادل �الأر��صي، فهي و�إن مل تذكرها، فاإنها ال تطرحها كما 

هو حال �لبيانات �لغربية ب�صكل عام.

“ملا  عبارة  بذلك  ونق�صد  �لق�صايا،  ببع�ص  تلت�صق  �لتي  �لعبارة  من  �لبيك�ص  بيانات  تخلو   .3

و�لقد�ص؛  و�حلدود  �لالجئني  مثل  ملو�صوعات  �الإ�صارة  عند  �لغالب  يف  وترد  �لطرفان”،  عليه  يتفق 

بينما جند هذه �لعبارة تتكرر يف �أغلب �لبيانات �الأمريكية ب�صكل خا�ص و�الأوروبية ب�صكل عام. وهو 

�إد�نته، كما يت�صح من تعليمات �الحتاد  �أمر ي�صمل كل �لق�صايا مبا يف ذلك �ال�صتيطان بالرغم من 

1967 �إال �إذ�  2013 عندما ي�رّشح �أنه لن يعرتف باأي تغيري حلدود ما قبل �صنة  �الأوروبي يف �صنة 

.
55

�تفق �أطر�ف �لت�صوية �ل�صلمية يف �ل�رشق �الأو�صط على ذلك

�جلهات  بيانات  يف  منه  �أكرث  �لبيك�ص  بيانات  يف  �الأمن  ملجل�ص  �أكب  دور  على  �لتاأكيد  يبدو   .4

�الأخرى، خ�صو�صاً �أن “�إ�رش�ئيل” �أقل ميالً لتدخل �الأمم �ملتحدة يف هذ� �جلانب. 

و�للجنة  �الأوروبي  �الحتاد  بيانات  يف  و�صوحاً  �أكرث  �الإ�رش�ئيلي  �الأمن  على  �لتاأكيد  يبدو   .5

�لرباعية وبيانات �لواليات �ملتحدة منه يف بيانات �لبيك�ص.

6. تبدو بيانات �لبيك�ص �أكرث جتنباً الإد�نة حركة حما�ص يف مو�قفها �ملختلفة، وخ�صو�صاً �إطالق 

�ل�صو�ريخ على �مل�صتعمر�ت و�ملو�قع �الإ�رش�ئيلية.

�إد�نة  مثل  مو�صوعات،  حول  �الأخرى  و�جلهات  �لبيك�ص  بني  عديدة  تقارب  نقاط  ثمة   .7

�ال�صتيطان، و�عتباره خمالفاً للقانون �لدويل، ومثل �الإقر�ر ب�رشورة قيام دولة فل�صطينية. 

بالتوجهات  �الإملام  �الأمر  ي�صتدعي  �ملجموعة،  بكل ع�صو يف هذه  �خلا�صة  �ملو�قف  تناول  وعند 

و�ل�صني  رو�صيا  وحتديد�ً  خا�ص،  ب�صكل  �لفل�صطيني  بال�صاأن  �هتماماً  �الأكرث  للدول  �ال�صرت�تيجية 

و�لهند، دون �إغفال بع�ص �الهتمام من قبل بقية �أطر�ف �ملجموعة.

1. رو�شيا:

تك�صف �لوثيقة �لتي �أ�صدرتها وز�رة �خلارجية �لرو�صية وو�فق عليها �لرئي�ص بوتني يف �صباط/ 

:
56

فب�ير 2013 �أبرز مالمح �لتوجهات �ال�صرت�تيجية �لرو�صية، وتن�ص �لوثيقة على

على  �لرو�صية  �خلارجية  �ل�صيا�صة  �صتعمل  �لتي  �ملبادئ  �أهم  وتتمثل  الدولية:  الأولويات 

تكري�صها يف �الآتي:
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�أ. قيام نظام دويل جديد على �أ�صا�ص �مل�صاو�ة و�الحرت�م �ملتبادل وعدم �لتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية.

ب. �صمان نفاذ �لقانون �لدويل و�حرت�مه، ومنع ��صتغالله من قبل قوى �أو هيئات معينة.

ج. تدعيم �الأمن �لدويل من خالل تقلي�ص �للجوء للقوة، وتعزيز �الأمن �الإقليمي، ودعم قيام مناطق 

خالية من �أ�صلحة �لدمار �ل�صامل.

د. تعزيز �لتعاون �لدويل يف �ملجاالت �القت�صادية و�لبيئية.

هـ. �لتعاون �لدويل يف جمال حقوق �الإن�صان.

الأولويات الإقليمية: رتبت �لوثيقة �لرو�صية �الأقاليم �جليو-�صيا�صية يف �لعامل طبقاً الأهميتها 

على �لنحو �لتايل:

�أ. كومنولث �لدول �مل�صتقلة )عن �الحتاد �ل�صوفييتي �ل�صابق( ومنظمة معاهدة �الأمن �جلماعي.

ب. �الحتاد �الأوروبي.

ج. �لتن�صيق مع �لناتو.

د. منطقة �لبلقان.

هـ. �لواليات �ملتحدة.

و. �لبا�صيفيكي �الآ�صيوي.

ز. �لهند و�ل�صني.

ح. كوريا ب�صقيها، و�ليابان، وكل دول �الآ�صيان.

ط. �ل�رشق �الأو�صط.

ي. �أمريكا �لالتينية و�لكاريبي.

ك. �أفريقيا.

بدول  )و�خلا�ص   42 �لبند  من  �لوثيقة  يف  تبد�أ  لرو�صيا  �الإقليمية  �الأولويات  �أن  من  وبالرغم 

�لكومنولث �مل�صتقلة ومنظمة معاهدة �الأمن �جلماعي(، فاإن ترتيب �ل�رشق �الأو�صط حّل يف �ملرتبة 88 

)�أي ت�صبقه 46 �أولوية(، وهو ما يعني �أن �ل�رشق �الأو�صط كاإقليم جيو-�صيا�صي حّل يف �ملرتبة �لتا�صعة 

بني �أقاليم �لعامل �جليو-�صيا�صية �لـ 11 �لتي ت�صمنتها �لوثيقة، وحتدد �لوثيقة �ملوقف �لرو�صي من 

�أزمة �ل�رشق �الأو�صط على �أ�صا�ص: 

�أ. �إقامة دولة فل�صطينية.

ب. حتقيق �لت�صوية �ل�صلمية بني �الأطر�ف عب �ملفاو�صات.

ج. �إقامة منطقة خالية من �أ�صلحة �لدمار �ل�صامل و�أجهزة حملها.
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�ل�رشق  جتاه  �خلارجية  �ل�صيا�صة  يف  ورو�صيا  �الأوروبي  �الحتاد  بني  �لتو�فق  درجة  وتت�صح 

�الأو�صط من خالل �لبيان �لتايل �لذي �أ�صدره وزير �خلارجية �لرو�صي �صريجي الفروف ومفو�صة 

:
57

�الحتاد �الأوروبي �آ�صتون يف كانون �الأول/ دي�صمب 2012، �إذ �أكد �لطرفان على

�أ. دعوة �لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي �إىل �لتفاو�ص على �أ�صا�ص �لقر�ر�ت �لدولية 242، 338، 

وكافة  لل�صالم،  �لعربية  و�ملبادرة  �لطريق،  وخريطة  مدريد،  ومبادئ   ،1850  ،1515  ،1397

�التفاقيات �لتي تو�صل لها �لطرفان �صابقاً.

ب. جتنب �أّي �إجر�ء�ت ُتقوِّ�ص �لثقة وحّل �لدولتني.

ج. معار�صة �ال�صتيطان و�عتباره غري �رشعي، ومعار�صة �أّي �إجر�ء�ت توؤثر على �لتو��صل �جلغر�يف 

�لدولة �لفل�صطينية وحيويتها.

�لقد�ص ما عد� ما يتم تو�فق �لطرفني  1967 مبا فيها  �أّي تغيري�ت على حدود ما قبل  د. معار�صة 

عليه.

هـ. مطالبة “�إ�رش�ئيل” بعدم �تخاذ �إجر�ء�ت تقو�ص �لو�صع �ملايل لل�صلطة �لفل�صطينية.

�إىل ��صتثمار و�صعها �لقانوين كدولة غري ع�صو ب�صكل بناء وعدم  و. مطالبة �ل�صلطة �لفل�صطينية 

توظيف ذلك ب�صكل يقو�ص �لثقة بني �لطرفني.

ويدعو  و“�إ�رش�ئيل”،  غزة”  قطاع  “جمموعات  بني   2012/11/21 يف  �لنار  �إطالق  وقف  تاأييد  ز. 

�لطرفان لت�صهيل عبور �ل�صلع و�الأفر�د من و�إىل غزة.

ح. دعوة �الأطر�ف �لفل�صطينية للم�صاحلة.

لها  ي�صمح  �لذي  �الأمر  �ملنطقة  يف  �ملتحدة  �لواليات  ماآزق  بع�ص  ت�صت�صعر  رو�صيا  �أن  ويبدو 

بفر�ص �أكب لبع�ص �لتحرك �لدبلوما�صي يف �ملنطقة، وتت�صح هذه �مل�صاألة يف �الأزمات �ل�صورية )منذ 

باالإ�صافة   )2013 يوليو  متوز/  يف  مر�صي  حممد  �مل�رشي  �لرئي�ص  عزل  )منذ  و�مل�رشية   ،)2011

ومنظمة  �لبيك�ص  جمموعة  ت�صكيل  �أعطى  وقد  �الإير�ين.  �لنووي  �لبنامج  �أزمة  يف  لدورها 

�أن  غري  �لرو�صية.  �لتوجهات  لهذه  دفعاً   
58Shanghai Cooperation Organization صنغهاي�

 ،2013 2001 وحتى �صنة  �أنه مبر�جعة بيانات منظمة �صنغهاي منذ تاأ�صي�صها �صنة  �لالفت للنظر 

مل يت�صمن �أّي من بياناتها �أّي �إ�صارة �إىل م�صكالت �ل�رشق �الأو�صط، با�صتثناء �إ�صارة و�حدة يف بيان 

.
59

�لروؤ�صاء يف حزير�ن/ يونيو 2012 بخ�صو�ص �الأزمة �ل�صورية ودعوة �أطر�فها للحو�ر
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�لدول �لكبى �الأخرى يف �ملوقف من حركة حما�ص،  ويتميز �ملوقف �لرو�صي مقارنة مبو�قف 

ففي �لوقت �لذي ترى �لدول �الأوروبية ب�صكل عام و�لواليات �ملتحدة ب�صكل خا�ص حركة حما�ص 

وهو  �لز�وية،  هذه  من  حما�ص  �إىل  تنظر  ال  متكررة  مو�قف  وعب  رو�صيا  فاإن  “�إرهابية”،  حركة 

موقف عب عنه وزير �خلارجية �لرو�صي الفروف ب�صكل و��صح يف حو�ر مع �لتلفزيون �لرو�صي 

نعتقد ذلك”.  بينما نحن ال  �إرهابياً.  تنظيماً  �لغرب يعتب حركة حما�ص  “�إن  بقوله   2012/4/28 يف 

�ل�صيا�صي هو ظاهرة عادية. وهي ال تقلقنا... فقد تعاملنا معهم،  “�الإ�صالم  �أن  و�أ�صاف الفروف 

�الإ�صالميني، وملدة طويلة جد�ً”. و�أ�صاف �إن جتاهل �أحز�ب وحركات كهذه يوؤدي �إىل نتائج �صلبية. 

�إن �النتخابات كانت حرة  “فازت بنز�هة، و�جلميع �عرتف بذلك.  �إن حما�ص  وتابع الفروف قوله 

تاأكدت  . وقد 
�إرهابياً”60 �لغرب رف�ص �العرت�ف بنتائجها كونه يعتب حما�ص تنظيماً  ونزيهة لكن 

رو�صيا  من  ووزر�ء  حما�ص  من  قادة  بني  �للقاء�ت  با�صتمر�ر  �جلانب  هذ�  يف  �لرو�صية  �ملو�قف 

خالل �صنتي 2012 و2013، وقد �أكدت رو�صيا هذ� �ملوقف، كما �أكدت �أهمية �أن “ال ُتن�صى �لق�صية 

.
�لفل�صطينية على خلفية �أحد�ث �لربيع �لعربي”61

عند  متو��صعة  تبقى  فاإنها  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع  يف  �لرو�صية  �القت�صادية  �لدبلوما�صية  �أما 

2012 عن  �أعلنت رو�صيا يف متوز/ يوليو  �أو �الأمريكية، فقد  مقارنتها بحجم �مل�صاعد�ت �الأوروبية 

.
تقدمي مبلغ مليوين دوالر لوكالة �الأونرو�، على �أن يتم �رشف هذ� �ملبلغ �صنة 622013

2. ال�شني:

�لتي و�صعها �ملفكر  �ل�صلمي  �ل�صينية يف �ل�رشق �الأو�صط مع نظرية �ل�صعود  �ل�صيا�صة  تتناغم 

 ،Hu Jintao أو �لتنمية �ل�صلمية للرئي�ص �ل�صابق هو جنتاو� ،Zheng Bijian ل�صيني جينغ بيجان�

�حلماية  نظم  �أو  �جلديدة  �ملريكنتيلية  �لنزعة  وجتنب  �لناعمة  �لقوة  ��صتثمار  على  يركز  وكالهما 

�لتجارية، و�أن تنامي قوة �ل�صني �قت�صادياً وع�صكرياً لن يكون تهديد�ً لالأمن و�ل�صلم �لدويل، وهو 

ما يعني �نفتاح �ل�صني على كل �لدول بقدر �أقل من �لقيود �الآيديولوجية.

وتت�صح مالمح هذه �ل�صيا�صة يف ��صتمر�ر تنامي �لعالقات �لتجارية �ل�صينية مع �ملنطقة �لعربية 

و“�إ�رش�ئيل” على حّد �صو�ء، مع �عتبار �لنفط نقطَة �جلذب �لرئي�صية مع �لعرب؛ بينما �حل�صول على 

�ل�صنتني  �ل�صينية خالل  �ل�صيا�صة  “�إ�رش�ئيل”. وتدل موؤ�رش�ت  �لتكنولوجيا نقطة جذب مهمة مع 

2012-2013 على ذلك.

فقد �أكد نائب �لرئي�ص �ل�صيني �صي جني بينغ Xi Jinping خالل لقاء يف بكني مع وزير �خلارجية 

�الإ�رش�ئيلي ليبمان يف �آذ�ر/ مار�ص 2012 رغبة �ل�صني يف تعميق �لعالقات و�لثقة مع “�إ�رش�ئيل”. 

�رشكات  بني  �تفاقات  عقد  ومّت  �الت�صاالت،  تكنولوجيا  جماالت  يف  و�ل�صني  “�إ�رش�ئيل”  وتتعاون 
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للن�صاط  �ملر�كز  �أهم  �أحد  ُتعدُّ  �لتي  �ل�صينية،   Chengdu ت�صنغدو  مدينة  يف  و�صينية  �إ�رش�ئيلية 

.
63

�الإ�رش�ئيلي يف هذ� �جلانب يف �ل�صني

كما يتنامى �لتعاون �ل�صيني �الإ�رش�ئيلي يف �لقطاع �لع�صكري، ويدل تز�يد �للقاء�ت �لع�صكرية 

�صفن  قامت  كما   ،2012 مايو  �أيار/  يف  �جلي�صني  �أركان  روؤ�صاء  �لتقى  فقد  ذلك،  على  �لطرفني  بني 

2012، ��صتعد�د�ً للم�صاركة يف مناور�ت حربية  حربية �صينية بزيارة ميناء حيفا يف �آب/ �أغ�صط�ص 

.
64

م�صرتكة

�لعنف، كما  �أعمال  �لفل�صطينية، وتدين �ال�صتيطان، وتدين  �لدولة  �إقامة  �ل�صني  وباملقابل توؤيد 

طالبت �ل�صنُي “�إ�رش�ئيَل” بوقف غار�تها على غزة يف �آذ�ر/ مار�ص 2012، وبتح�صني ظروف �الأ�رشى 

�لفل�صطينيني، و�أيدت �ن�صمام فل�صطني لالأمم �ملتحدة ب�صفة دولة غري ع�صو.

ويف �للقاء بني �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص و�لرئي�ص �ل�صيني جني بينغ يف �أيار/ مايو 2013 

:
65

يف بكني، قدم �لرئي�ص �ل�صيني �قرت�حاً لت�صوية �ل�رش�ع يف �ل�رشق �الأو�صط على �لنحو �لتايل

�أ. �إن�صاء دولة فل�صطينية كاملة �ل�صيادة على حدود 1967 وعا�صمتها �رشقي �لقد�ص، مع �حرت�م 

حّق “�إ�رش�ئيل” يف �لوجود و�حرت�م هو�ج�صها �الأمنية.

كل  يقابل  �أن  �أ�صا�ص  على  وفل�صطني  “�إ�رش�ئيل”  بني  لل�صالم  �لوحيد  �لطريق  �لتفاو�ص  �عتبار  ب. 

�صّد   �لعنف  ووقف  �ال�صتيطاين،  �لن�صاط  وقف  �أ�صا�ص  على  �لطريق  منت�صف  يف  �الآخر  منهما 

�ملدنيني، ورفع �حل�صار عن قطاع غزة، ومعاجلة �صليمة لق�صية �ل�صجناء �لفل�صطينيني، كما �أن 

�لوفاق �لفل�صطيني ي�صاعد على �جناز ذلك كله.

�ل�صلة وباملبادرة  �ملتحدة ذ�ت  �ل�صالم، وبقر�ر�ت �الأمم  ج. �رشورة �اللتز�م مببد�أ �الأر�ص مقابل 

�لعربية.

�لدولية ذ�ت  �أن تبدي �الأطر�ف  �لت�صوية، على  د. تقدمي �ملجتمع �لدويل �صمانات للتقدم يف م�صار 

زيادة  و�رشورة  وعادلة،  مو�صوعية  مو�قف  و�تخاذ  بامل�صوؤولية  �الإح�صا�ص  من  قدر�ً  �ل�صلة 

�مل�صاعد�ت للفل�صطينيني يف ميادين �لتنمية �لب�رشية و�لتنمية �القت�صادية.

ووقع �لطرفان يف نهاية �ملحادثات �تفاقية للتعاون يف �ملجاالت �القت�صادية و�لتقنية �إ�صافة �إىل 

�لتعاون يف �ملجالني �لرتبوي و�لثقايف.

3. الهند: 

بها  قام  زيارة  خالل   2012 �صنة  �ل�صفارة  م�صتوى  �إىل  �لهندية  �لفل�صطينية  �لعالقات  تطورت 

�لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص للهند، وقدمت �لهند م�صاعدة مالية بقيمة ع�رشة ماليني دوالر، 
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ومّت توقيع ثالث �تفاقيات بني �لطرفني يف جماالت �الت�صاالت و�لتدريب �ملهني و�لبناء، وكانت �لهند 

يف  �ملتحدة  �الأمم  يف  ع�صو  غري  دولة  بفل�صطني  �العرت�ف  قر�ر  �صياغة  على  �أ�رشفو�  �لذين  بني  من 

.
ت�رشين �لثاين/ نوفمب 662012

�لزيار�ت  كثافة  يالحظ  �إذ  تطورها،  تو��صل  �الإ�رش�ئيلية  �لهندية  �لعالقات  فاإن  وباملقابل 

�ملتبادلة بني وزر�ء �لطرفني، حيث �صهدت �صنة 2012 زيار�ت وزر�ء �إ�رش�ئيليني للهند مثل وزر�ء 

يف  م�صوؤولون  قام  كما   ،)2012 يونيو  )حزير�ن/  و�ل�صياحة   ،)2012 �أبريل  )ني�صان/  �الت�صاالت 

قطاعات �صناعية هندية بزيارة “�إ�رش�ئيل” )�أيلول/ �صبتمب 2012(، ووفد من وز�رة �لدفاع �لهندية 

كما   ،)2012 مايو  )�أيار/  �لزر�عة  ووزير   ،)2012 يونيو  )حزير�ن/  ع�صكرية  جماالت  يف  للتعاون 

قامت �أربع �صفن من �الأ�صطول �لهندي بزيارة مليناء حيفا )�آب/ �أغ�صط�ص 2012(، ومّت عقد �جلولة 

.
67

�ل�صاد�صة لبحث منطقة �لتجارة �حلرة بني “�إ�رش�ئيل” و�لهند )كانون �لثاين/ يناير 2013(

بعد  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ليابانية  �جلهود  يف  �أهمية  �الأكرث  �لتطور  لعل 

دورها  هو   ،2006 �صنة  �أعلنته  �لذي  و�الزدهار”  �ل�صالم  “ممر  م�رشوع 

 2012 CEAPAD خالل �صنتي  �لفل�صطينية”  �آ�صيا للتنمية  �لتعاون لدول �رشق  “موؤمتر  يف تنظيم 

 Yutaka �إيور�  يوتاكا  �الأو�صط  لل�رشق  �خلا�ص  �لياباين  �ملبعوث  فيه  ي�صارك  و�لذي  و2013، 

Iimura، ويقوم �ملوؤمتر على �أ�صا�ص ت�صجيع حّل �لدولتني، و�لعمل على �لت�صاور مع وكاالت �ملعونة 

.
68

ورجال �الأعمال �الآ�صيويني و�لعرب لتو�صيع �لتجارة و�ال�صتثمار يف فل�صطني

�ل�صلمية،  �لت�صوية  �إطار دعم  �ليابانيون على بذل �جلهود يف  �مل�صوؤولون  �إىل جانب ذلك تناوب 

فقد قام وزير �خلارجية �لياباين كي�صريو جمبا Koichiro Gemba بزيارة للمنطقة يف �أيار/ مايو 

2012، تلتها زيارة من قبل  �أبريل  �لفل�صطيني يف ني�صان/  �لرئي�ص  �أعقاب زيارة قام بها  2012، يف 

وزير �خلارجية �جلديد فوميو كي�صيد� Fumio Kishida يف متوز/ يوليو 2013.

وُتدين �لبيانات �ل�صادرة من �حلكومة �ليابانية خالل �صنتي 2012 و2013 بناء وحد�ت �إ�صكانية 

�إ�رش�ئيلية يف �رشقي �لقد�ص )ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2013(، كما تدعو �إىل تقدمي م�صاعد�ت ملو�جهة 

�لو�صع �الإن�صاين �ملتدهور يف قطاع غزة، وتبادل مذكر�ت حول م�صاعد�ت مالية لفل�صطني ولوكالة 

مليار   1.35 نحو   2013-1993 �لفرتة  خالل  للفل�صطينيني  �ليابان  م�صاعد�ت  وتقدر  �الأونرو�. 

�صنة  دوالر  مليون   28.8 ومبلغ   ،2012 �صنة  �الأونرو�  لوكالة  دوالر  مليون   27 منها   ،
69

دوالر

.
702013

خام�شًا: اليابان
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�أن �ل�صمة �لعامة  يالحظ من متابعة ن�صاطات �الأمم �ملتحدة 

�ملو�قف  ��صتمر�ر  هي  �لفل�صطيني  �ملو�صوع  يف  لدورها 

�لتغري  �أن  غري  و2013.   2012 �ل�صنتني  خالل  طرحها  مّت  �لتي  �ملو�صوعات  �أغلب  يف  لها  �لتقليدية 

“دولة غري ع�صو” يف �الأمم  2012/11/29 بقبول فل�صطني  “�لن�صبي” برز يف قر�ر �الأمم �ملتحدة يف 

�لفل�صطيني، لكن ذلك مل  �لكيان  �أكب على  و�إ�صفاء �رشعية  قانونياً  �أمر يثل تطور�ً  �ملتحدة، وهو 

يغري من �الجتاه �لعام لل�صلوك �ل�صيا�صي الأي من �أطر�ف �ل�رش�ع �ملبا�رشين �أو غري �ملبا�رشين.

خالل  من  يت�صح  كما  �لتقليدي  منطها  يف  �ملتحدة  �الأمم  ن�صاطات  بقيت  �لتطور،  هذ�  وخارج 

�لدورتني 67 و68 ل�صنتي 2012-2013 على �لنحو �لتايل:

1. اجلمعية العامة:

�أ. �لدورة 67 للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف كانون �الأول/ دي�صمب �صنة 2012: وقد �تخذت 

�جلمعية �لعامة 19 قر�ر�ً بخ�صو�ص �لق�صية �لفل�صطينية، تتمثل �أهم حماورها يف �لقر�ر�ت �لتالية:

�لقد�ص  فيها �رشقي  �ملحتلة مبا  �الأر��صي  �لفل�صطيني على مو�رده يف  �ل�صعب  ب�صيادة  1. قر�ر 
)و�ل�صيء نف�صه ل�صكان �جلوالن �ملحتلة(، ومّت �إقر�ره بـ 170 مقابل �عرت��ص 7 دول من بينها 

“�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة و�متناع 9 دول عن �لت�صويت.

�لقر�ر بتاأييد  �لفل�صطيني يف تقرير م�صريه، وقد حظي  �ل�صعب  2012/12/20 بحق  2. قر�ر يف 
179 دولة مقابل رف�ص 7 دول فقط.

3. قر�ر باعتبار �ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية �صارة بحقوق �الإن�صان �لفل�صطيني يف �الأر��صي �ملحتلة 
مبا فيها �لقد�ص ونال �لقر�ر تاأييد 164 دولة بينما �عرت�صت عليه 8 دول فقط.

4. قر�ر برف�ص �ال�صتيطان يف �الأر��صي �ملحتلة و�جلوالن، ونال تاأييد 169 دولة مقابل �عرت��ص 
6 دول فقط.

5. قر�ر يدعو �إىل تطبيق �تفاقية جنيف �خلا�صة بحماية �ملدنيني يف زمن �حلرب على �الأر��صي 
�لعربية �ملحتلة مبا فيها �لقد�ص، ونال تاأييد 171 دولة و�عرت�صت عليه 6 دول فقط.

�عرت�صت  بينما  دولة   172 من  بالتاأييد  وحظي  �الأونرو�،  وكالة  م�صاعدة  �إىل  بالدعوة  قر�ر   .6
عليها 6 دول فقط.

عليه  و�عرت�صت  دولة   170 تاأييد  ونال  �لفل�صطينيني،  لالجئني  �مل�صاعد�ت  بتقدمي  قر�ر   .7
“�إ�رش�ئيل” فقط.

8. �لدعوة لتقدمي �مل�صاعدة لل�صعب �لفل�صطيني، وقد مّر �لقر�ر بدون عر�صه على �لت�صويت. 

�شاد�شًا: االأمم املتحدة71
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163 دولة مقابل رف�ص  �لفل�صطينية، وو�فقت عليه  �ل�صلمية للم�صاألة  �لت�صوية  �لتاأكيد على   .9
6 دول.

ل�صكرتارية  �إعالمي خا�ص باملو�صوع �لفل�صطيني، يكون تابعاً  �إن�صاء برنامج  10. �ملو�فقة على 
�الأمم �ملتحدة؛ وقد �أيد �مل�رشوع 160 دولة و�عرت�ص عليه 7 دول.

و�صاند  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  لالأمانة  تابعة  تكون  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حلقوق  د�ئرة  �إن�صاء   .11
�لقر�ر 103 دول وعار�صته 7 دول.

12. �لتاأكيد على دور �للجنة �ملعنية مبمار�صة �ل�صعب �لفل�صطيني حلقوقه غري �لقابلة للت�رشف 
 Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People

)CEIRPP(، وهو �مل�رشوع �لذي حظي بتاأييد 106 دول وعار�صته 7 دول.

13. قر�ر مبنح مركز �لدولة غري �لع�صو يف �الأمم �ملتحدة وذلك يف �جلل�صة �لتي عقدتها �جلمعية 
 Ban يف 2012/11/29، وقد �صاند �لقر�ر 138 دولة وعار�صته 9 دول. وقال بان كي مون

�لقر�ر ينح �حلق لدولة فل�صطني للتوقيع  �إن هذ�  �لعام لالأمم �ملتحدة  Ki-moon �الأمني 
 International Criminal �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �الأ�صا�صي”  روما  “نظام  على 

.
72Court )ICC(

:
73

ب. �لدورة 68 �صنة 2013: وقد �تخذت �جلمعية �لعامة �لقر�ر�ت �لتالية

بحقوق  �خلا�صة  �للجنة  ودعوة  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  مع  �لت�صامن  �صنة   2014 �صنة  �عتبار   .1
�لقر�ر  نال  �الأخرى،  و�لهيئات  �حلكومات  مع  بالتعاون  لذلك  بالرتتيب  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

تاأييد 110 دول مقابل �عرت��ص 7 دول.

�آليات  �لبحث يف  �لفل�صطينية على  بامل�صاألة  �لعامة �خلا�صة  �ملعلومات  2. ت�صجيع د�ئرة برنامج 
تطوير �حلو�ر بني �ل�صعوب، وت�صجيع �ل�صالم يف �ملنطقة، نال �لقر�ر تاأييد 163 دولة مقابل 

7 دول.

3. �لدعوة ملوؤمتر دويل يف مو�صكو، ��صتناد�ً لقر�ر جمل�ص �الأمن �لدويل رقم 1850 ل�صنة 2008، 
للتقدم و�لت�رشيع يف ��صتئناف �لعملية �ل�صلمية يف �ل�رشق �الأو�صط، نال �لقر�ر تاأييد 165 دولة  

مقابل 6 دول.

4. �عتبار جميع �الإجر�ء�ت �لقانونية و�الإد�رية �لتي �تخذتها “�إ�رش�ئيل” لتغيري �ملركز �لقانوين 
وكل  �ال�صتيطانية  �لن�صاطات  جميع  لوقف  و�لدعوة  قانونية،  وغري  باطلة  �لقد�ص  ل�رشقي 

�الإجر�ء�ت �لتي توؤثر على �مل�صجد �الأق�صى، نال �لقر�ر تاأييد 162 دولة مقابل 6 دول.

5. مطالبة “�إ�رش�ئيل” باالن�صحاب حتى حدود �صنة 1967 مبا يف ذلك ه�صبة �جلوالن، و�لتاأكيد 
�لقر�ر  نال  �مل�رشوعة،  �لفل�صطينيون حقوقهم  ينل  ما مل  و�لتعاي�ص  �ل�صالم  على عدم حتقق 

تاأييد 112 دولة مقابل 6 دول.
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وعند �لنظر يف م�صتويات �لتاأييد لهذه �لقر�ر�ت، يتبني �أن �ملعدل �لعام لتاأييد �حلقوق �لفل�صطينية 

هو  �ملعار�صة  معدل  بينما  تقريباً،  دولة   155 هو   2012 �صنة  يف  �لعامة(  )�جلمعية  �ملتحدة  �الأمم  يف 

نحو 7 دول، بينما كان �ملعدل �لعام للتاأييد يف �صنة 2013 هو 142 دولة تقريباً، �أي �أن �ملعدل تر�جع 

)غري �أن ذلك له �صلة بطبيعة �لقر�ر�ت �ملتخذة(. ومن مر�جعة �أمناط �لت�صويت يتبني �أن �أكرث �لدول 

معار�صة للحقوق �لفل�صطينية يف �الأمم �ملتحدة خالل �لدورتني هي: “�إ�رش�ئيل”، �لواليات �ملتحدة، 

�أغلب  �أن  بنما، وهو ما يعني  �لت�صيك،  �أ�صرت�ليا،  ناورو، باالو، كند�،  �ملار�صال،  ميكرونيزيا، جزر 

�لقوى �لدولية با�صتثناء �لواليات �ملتحدة �أكرث ��صتجابة لطموحات �ل�صعب �لفل�صطيني، بينما ال جتد 

“�إ�رش�ئيل” تاأييد�ً ملو�قفها �إال يف جمموعة من �لدويالت micro-states ومن �لواليات �ملتحدة.

وعلى �لرغم من �ل�صورة �لباهتة لدور �الأمم �ملتحدة يف �لق�صية �لفل�صطينية، �إال �أنها متثل مر�آة 

�أمر  وهو  �لفل�صطيني.  �ملو�صوع  �جتاه  �لدول  توجهات  ي�صيب  �لذي  و�لتدريجي  �لهادئ  للتطور 

يف�رش �لقلق �الإ�رش�ئيلي من �لتحول يف توجهات �ملجتمع �لدويل ومن رغبتها يف عدم تدويل �ملو�صوع 

�لفل�صطيني.

2. املجل�س القت�شادي والجتماعي:

يف   Economic and Social Council )ECOSOC( و�الجتماعي  �القت�صادي  �ملجل�ص  �تخذ 

�صنتي 2102 و2013 �لقر�ر�ت �لتالية بخ�صو�ص فل�صطني:

ودعوة   ،2009 �صنة  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  بقر�ر  عمالً  غزة  قطاع  يف  �ملعابر  كافة  بفتح  قر�ر  �أ. 

 ،Paris Protocol إ�رش�ئيل” لاللتز�م ببوتوكول �لتعاون �القت�صادي مع �ل�صلطة �لفل�صطينية�“
�الأفر�د،  لعبور  �ملجال  وفتح  �ملباين  هدم  “�إ�رش�ئيل”  ووقف   ،1994 يف  باري�ص  يف  وقع  �لذي 

للقانون  خمالف  �جلد�ر  بناء  يف  �ال�صتمر�ر  و�عتبار  �لطبيعية،  �ملو�رد  ��صتغالل  عن  و�لتوقف 

�لدويل.

�لدويل  �ملجتمع  ومطالبة  �لفل�صطينية،  �ملر�أة  تطور  �إعاقة  م�صوؤولية  “�إ�رش�ئيل”  بتحميل  قر�ر  ب. 

�خلا�صة  �لدولية  باملو�ثيق  بااللتز�م  “�إ�رش�ئيل”  ومطالبة  �لفل�صطينية،  للمر�أة  �مل�صاعدة  بتقدمي 

بحقوق �الإن�صان.

3. الأمانة العامة: 

�لتاأكيد  �لعام بان كي مون  �الأمني  ل�صان  �ملتحدة على  Secretariat لالأمم  �لعامة  �الأمانة  �أعادت 

على عدد من �ملو�قف �لتقليدية بخ�صو�ص �لو�صع يف فل�صطني خالل �لفرتة 2013-2012:

�أ. �إر�صال ر�صالة ملوؤمتر دويل عقد يف بغد�د يعب عن ت�صامن �الأمني �لعام مع �ملعتقلني �لفل�صطينيني 

.
74

يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية )كانون �الأول/ دي�صمب 2012(
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�لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �ال�صتيطان  �رشعية  عدم  على  له  بيان  يف  �لعام  �الأمني  تاأكيد  ب. 

.
75

)2012/12/2(

ج. �لتاأكيد على رف�ص عمليات �ال�صتيطان يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة بعد �صنة 1967 و�عتبار 

.
76

هذه �الأعمال غري �رشعية )2013/10/30(

4. جمل�س حقوق الإن�شان:

كرر جمل�ص حقوق �الإن�صان Human Rights Council �ملو�قف �لتقليدية يف قر�ر�ته �أو بياناته 

خالل �ل�صنتني 2012-2013، وخ�صو�صاً:

تاأكيد حّق تقرير �مل�صري لل�صعب �لفل�صطيني. �أ. 

�لقد�ص  �رشقي  فيها  مبا  �لفل�صطينية  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �الإن�صان  حقوق  و�صع  على  �لتاأكيد  ب. 

)�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة(.

متابعة تقرير �للجنة �خلا�صة بالتحقيق يف �ل�رش�ع �لذي وقع يف غزة يف �صنة 2012 بني �ملقاومة  ج. 

�لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل”.

�لتاأكيد من جديد على رف�ص �ال�صتيطان يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة. د. 

�ل�صابقة نف�صها، باالإ�صافة الإ�صد�ر  2013 على �ملو�صوعات  �أكد �ملجل�ص يف بياناته خالل �صنة  هـ. 

تقرير عن تد�عيات �ال�صتيطان على حقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.

�ملتحدة(  )�لواليات  36 �صوتاً �صّد و�حد  باأغلبية   2012 �آذ�ر/ مار�ص  �ملجل�ص قد و�فق يف  وكان 

على �إن�صاء �أول بعثة حتقيق دولية م�صتقلة، للبحث يف تد�عيات �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي على �حلقوق 

�ملدنية و�ل�صيا�صية و�القت�صادية و�الجتماعية و�لثقافية لل�صعب �لفل�صطيني يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

 .
77

�ملحتلة مبا فيها �رشقي �لقد�ص. وهي �ملرة �الأوىل �لتي ت�صكل فيها مثل هذه �لبعثة

و�صكل موقف مبعوث �الأمم �ملتحدة حلقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة ريت�صارد 

للممار�صات  �لدويل  �لنقد  تز�يد  على  موؤ�رش�ً  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  من   Richard Falk فولك 

�الإ�رش�ئيلية. وقد �أكد فولك يف موؤمتر �صحفي يف عّمان �أن “�إ�رش�ئيل” تبقى “م�صوؤولة بالكامل عن 

�نتهاك ملعاهدة جنيف  �لفل�صطينيني هي  �أن معاناة �لالجئني  �أكد  �لقانونية يف غزة”، كما  �لتز�ماتها 

�لر�بعة، معتب�ً حّق تقرير �مل�صري هو حّق �أ�صا�صي غري قابل للتقادم. وحتّدث فولك منتقد�ً �ملوقف 

�الإ�رش�ئيلي من مهمته “من �ملوؤ�صف �أن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ت�صتمر يف عدم �لتعاون مع تفوي�صي 

�أن  �إال  �لبعثة،  هذه  مع  �إ�رش�ئيل  تعاون  جمدد�ً  طلبت  وقد  �الإن�صان.  حقوق  جمل�ص  من  �ل�صادر 

�إنهاء  “يجب  قائالً:  وختم  طلبي”،  على  ترد  �أن  حتى  نف�صها  تكلف  مل  �ملا�صي،  يف  وكما  �إ�رش�ئيل، 



حقوقهم  على  يح�صلو�  �أن  للفل�صطينيني  كان  �إذ�  �الآن،   45 �لـ  �صنته  يف  وهو  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل 

.
�الأ�صا�صية يف ظّل �لقانون �لدويل”78

�لدويل من خالل  �الإن�صاين  �لقانون  “�نتهاكها  �أخرى، حذر فولك �رشكات عاملية من  من ناحية 

�ملحا�صبة  طائلة  حتت  تقع  و�أنها  �ل�رشعية،  غري  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  يف  �أعمالها  ��صتمر�ر 

�أعمالها  �أو نقلت  �أن بع�ص �ل�رشكات ��صتجابت لتنبيهاته وتوقفت عن �لعمل  �إىل  �جلنائية”، و�أ�صار 

.
79

لل�صفة �لغربية

�النتهاكات  لبحث   2012 مار�ص  �آذ�ر/  يف  جنيف  يف  دولية  ندوة  ��صت�صاف  قد  �ملجل�ص  وكان 

نحو  توقيع  على  �حل�صول  يف  �ملجل�ص  وجنح  �ملحتلة.  �الأر��صي  يف  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلية 

300 منظمة دولية على وثيقة حقوقية تدين �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية حلقوق �لفل�صطينيني و�ملطالبة 

.
80

ب�رشورة رفع �لقيود عن حركتهم

5. جمل�س الأمن الدويل81:

تركزت ن�صاطات جمل�ص �الأمن خالل �لفرتة 2012-2013 يف �ال�صتماع لتقارير من نائب �الأمني 

�الأر��صي  يف  �لعامة  �الأو�صاع  عن   Jeffrey Feltman فيلتمان  جيفري  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �لعام 

�ملنازل  هدم  للفل�صطينيني،  �الإ�رش�ئيلية  �العتقاالت  �ال�صتيطانية،  )�لن�صاطات  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

و�أعمال �لعنف بني �لطرفني، ووقف �إطالق �لنار يف قطاع غزة، و�الأو�صاع �ملعي�صية ال �صيّما جو�نب 

�لطاقة و�لبناء يف غزة...�إلخ(.

كما ��صتمع جمل�ص �الأمن يف �أيلول/ �صبتمب 2013، للمن�صق �خلا�ص للعملية �ل�صلمية يف �ل�رشق 

�الأو�صط و�ملمثل �ل�صخ�صي لالأمني �لعام لالأمم �ملتحدة روبرت �صريي Robert Serry حيث �أكد على 

فكرة ��صتئناف �ملفاو�صات بني �لطرفني �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني، د�عياً ملنح حل �لدولتني �لفر�صة 

للتحقق، كما �أعاد �لتذكري باالأو�صاع �ملعي�صية �لقا�صية يف كل من قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية.

لالأمم  �لعام  �الأمني  م�صاعد   ،Oscar Fernández-Taranco تار�نكو  فرينانديز  �أو�صكار  وقدم 

عمليات  ��صتمر�ر  من  �لقلق  على  فيه  �أكد   2013 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �الأمن  ملجل�ص  تقرير�ً  �ملتحدة، 

�لقلق على �الأو�صاع �الأمنية يف منطقة  �أبدى  �لفل�صطينيني، كما  �ال�صتيطان و�العتقاالت للمو�طنني 

قطاع غزة.

6. وكالة الأونروا:

بنحو   2013 �صنة  دورها  الأد�ء  �الإ�صافية  �حتياجاتها  �الأونرو�  وكالة  عن  �صادر  تقرير  قدر 

بقيمة   2012 �صنة  �ملتحدة  �لواليات  من  معونة  �أكب  �لوكالة  تلقت  وقد   ،
82

دوالر مليون   300

.
تتجاوز 233 مليون دوالر، و�لتي تبعت �أي�صاً بنحو 244.5 مليون دوالر خالل �صنة 832013
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�أن  من  بالرغم  مهماً  بعد�ً  �لدويل  �لعام  �لر�أي  يثل 

�أ�رشنا يف  �أننا  �لفور، غري  �ل�صيا�صية ال تظهر على  �آثاره 

�لتقارير �ل�صابقة �إىل تدهور م�صتوى “�لر�صا” يف �ملجتمع �لدويل عن �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية، وهو 

�أمر ي�صتحق �لعناية ال �صيّما من قبل �جلهات �لفل�صطينية �مل�صوؤولة، نظر�ً الآثاره على �ملدى �لبعيد.

�صنتي  خالل  تر�جعها  تو��صل  �الإ�رش�ئيلية  �ملكانة  �أن  �لدويل  �لعام  �لر�أي  ��صتطالعات  وت�صري 

2012 و2013، كما يو�صح �جلدول �لتايل: 

84
جدول 5/3: اجتاهات الراأي العام الدويل جتاه “اإ�رسائيل” 2013-2012 )%(

الدولة

20122013

 �شلبي ب�شكل كبرياإيجابي ب�شكل كبري  �شلبي ب�شكل كبري اإيجابي ب�شكل كبري

50355132الوليات املتحدة
25592557كندا

21342941ت�شيلي
19441353املك�شيك
17581558الربازيل

11351640البريو
25262332رو�شيا
20652163فرن�شا

16681472بريطانيا
1669867اأملانيا

1274470اإ�شبانيا
54293538نيجرييا

45314215كينيا
19194432غانا
785196م�رس

23453233ال�شني
20692356كوريا اجلنوبية

18651669اأ�شرتاليا
17291626الهند

9501265باك�شتان
8611270اإندوني�شيا

345354اليابان
1544--بولندا

1546--اليونان
881--تركيا

21502052املعدل العاملي

�شابعًا: الراأي العام الدويل
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عند مقارنة �جتاهات �لر�أي �لعام �لدويل يف �صنة 2012 مع 2013، يت�صح �أن �ملوقف �ل�صلبي من 

“�إ�رش�ئيل” �رتفع بن�صبة 2%، بينما �ملوقف �الإيجابي تر�جع بن�صبة %1. 

من ناحية �أخرى، متثل تقارير �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية م�صدر�ً للمعلومات للر�أي �لعام 

منظمة  تقارير  مثل  �لعالية  �مل�صد�قية  ذ�ت  �ملنظمات  خ�صو�صاً  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صيا�صة  عن  �لدويل 

تتبع  على   
و852013  2012 ل�صنتي  تقاريرها  تدل  �لتي   Amnesty International �لدولية  �لعفو 

دقيق للممار�صات �الإ�رش�ئيلية ال �صيّما يف ميادين مثل �الأزمة �الإن�صانية �لناجتة عن ح�صار قطاع 

غزة، �أو قيود �حلركة ل�صكان �ل�صفة �لغربية، �أو �الإخالء �لق�رشي للم�صاكن، �أو �الإفر�ط يف ��صتخد�م 

�لقوة، �أو �العتقال بدون �أمر ق�صائي، و�أو�صاع �ملعتقلني و�لتعذيب و�أو�صاع �لالجئني، �إذ تدين هذه 

�لتقارير كافة �ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية يف كل هذه �مليادين.

فاإذ� علمنا �أن منظمة �لعفو �لدولية )ن�صاأت �صنة 1961 ومنحت جائزة نوبل لل�صالم �صنة 1977، 

وتعمل يف 150 دولة، ويتعاون معها نحو ثالثة ماليني فرد يف هذه �لدول( �أدركنا �أهمية تقاريرها.

نحو  يف  وتعمل  �لعد�لة،  وعدم  �لفقر  مبو�صوعات  )�ملعنية   Oxfam �أوك�صفام  منظمة  وتندرج 

كاملة  �مل�صوؤولية   2012 �صنة  تقريرها  يف  �ملنظمة  هذه  حملت  فقد  نف�صه(،  �لتوجه  يف  دولة  ت�صعني 

على “�إ�رش�ئيل” يف �صوء �الأو�صاع �ملعي�صية يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967، وهو ما دفع �حلكومة 

.
86

�الإ�رش�ئيلية �إىل �نتقاد حاد لتقارير �ملنظمة

منظمة  مع   2012 فب�ير  �صباط/  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ��صطدمت  نف�صه  �ل�صياق  ويف 

يف  �خلريية  �ملنظمات  �أغنى  تعد  و�لتي  �الأجنليكانية،  �لعاملية World Vision �مل�صيحية  �لروؤية 

�أ�صرت�ليا  يف  فرعها  تقدمي  عن  تثبت—  —مل  �تهامات  توجيه  بعد  دوالر(،  مليار   2.8( �لعامل 

.
87

فل�صطني لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  مالياً  دعماً 

 International Committee of the Red Cross كما تدل تقارير �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  يف  �لفل�صطينيني  �ملعتقلني  �أحو�ل  �صوء  على  و2013   2012 ل�صنتي   )ICRC(

 .
88

و�الأحو�ل �ملعي�صية يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية، وتوزع هذه �لتقارير يف ثمانني دولة

�إذ� ��صتثنينا ح�صول فل�صطني على مقعد “دولة غري ع�صو” يف �الأمم �ملتحدة و��صتمر�ر 

تر�جع تاأييد �لر�أي �لعام �لدويل لـ“�إ�رش�ئيل”، فاإن �صنتي 2012 و2013 �ت�صمتا بتو�ري 

�لق�صية �لفل�صطينية خلف تطور�ت دولية و�إقليمية، �أبرزها تد�عيات �لربيع �لعربي و�مللف �لنووي 

�الإير�ين و�لف�صل يف حتقيق �لوعود �لدولية بحّل �لدولتني �أو بانتظام �مل�صاعد�ت �لدولية �القت�صادية 

لل�صلطة �لفل�صطينية.

خال�شة
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وتر�فق مع ذلك ف�صل د�خلي فل�صطيني يف جمال �لوحدة �لوطنية، و�رتباك يف �صيا�صات �ل�صلطة 

�لفل�صطينية )تغري حكومي، و��صتقالة معلقة لفريق �لتفاو�ص �لفل�صطيني( و��صتمر�ر �ال�صتيطان، 

وتو�تر تقاريٍر عن فتح ملف غور �الأردن، لت�صويٍة ظّلَ تناوُل بنودها بيد �الإعالم دون تبني و��صح 

��صتمر�ر  جوهره  يف  يت�صمن  �أمريكي  م�رشوع  عن  �لتقارير  هذه  تت�صمنه  ملا  ر�صمية  جهات  من 

�لوجود �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي على غور �الأردن.

ومع �أن ��صتئناف �ملفاو�صات بني �لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي تر�فق مع تعهد�ت بالتو�صل 

حلل يف منت�صف �صنة 2014 تقريباً، �إال �أن ��صتمر�ر �ال�صتيطان، وبدء �الإد�رة �الأمريكية يف �رشف 

�الأنظار نحو م�صاريع جزئية )مثل غور �الأردن، و�الإفر�ج عن بع�ص �ملعتقلني، و�لتنمية �القت�صادية 

يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967 و�لذي �أ�رشنا له يف �جتماعات �لبحر �مليت...�إلخ( ي�صري �إىل �أن �صنة 

�لُقطرية  �لهموم  �لعربي نحو  للغاية، ال �صيّما يف ظّل �الن�رش�ف  2014 تنطوي على خماطر عالية 

�إقليمية مع �لقوى �ملركزية �الإقليمية يف �ملنطقة، وتعرث عالقات  ب�صكل �صبه تام، ويف ظّل ت�صويات 

بع�ص قوى �ملقاومة �لفل�صطينية �مل�صلحة مع �لقوى �مل�صاندة لها.
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االأر�س واملقد�سات

ومتكنت  �لقد�ص،  تهويد  م�رشوع  يف  كبرية  قفز�ت   2013-2012 �صنتا  �صهدت 

�ال�صتحو�ذ  من  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  وهدم  “�ملعبد”  ببناء  �ملنادية  �جلماعات 

على مكانة �صيا�صية غري م�صبوقة، خالل �نتخابات �صنة 2013. ومتكنت يف �لوقت عينه من تطوير 

تنظيمها وعملها وقدرتها على �لتن�صيق. وما ال تخطئه عني �أّي متابع �أو باحث، هو �أن تهويد �لقد�ص 

ر له �ملو�رد و�الإمكانات و�لطاقات، و�أنه  هو �أحد �الأهد�ف �ملركزية للدولة �ل�صهيونية، و�لذي ُت�صخِّ

يتقدم على �الأر�ص ب�صكٍل فعال وغري م�صبوق؛ و�أنه بات يحظى بغطاء �أمريكي متز�يد. 

�إىل جنب مع بر�مج م�صادرة �الأر��صي،  �لتو�صع �ال�صتيطاين �الإ�رش�ئيلي ي�صري جنباً  وما ز�ل 

ومّد  �لفل�صطينية،  �ملياه  على  و�ل�صيطرة  �لفل�صطينية،  �لزر�عة  وتدمري  �ل�صكنية،  �لوحد�ت  وبناء 

�لطرق �اللتفافية، وهدم منازل �لفل�صطينيني. هذ�، باالإ�صافة �إىل متابعة ح�صار قطاع غزة و�لعدو�ن 

على  �العتد�ء  بر�مج  من  وغريها  �لبحري،  �ل�صيد  و�إعاقة  �لتحتية،  بناه  وتدمري  عليه،  �لع�صكري 

�الأر�ص  و�الإن�صان.

اأواًل: املقد�شات االإ�شالمية وامل�شيحية:

امل�شجد الأق�شى املبارك:  .1

اأ. تطور املوقف ال�شيا�شي والديني والقانوين من امل�شجد الأق�شى: 

بعد �حتالل �مل�صجد �الأق�صى �صنة 1967، �صنَّت �صلطات �الحتالل قانوناً �أ�صمته “قانون حماية 

�الأماكن �ملقد�صة”، تكوَّن يف حينه من خم�صة بنود �صمت �حلفاظ على �الأماكن �ملقد�صة من �لتدني�ص 

�إىل  �الأديان  خمتلف  �أع�صاء  دخول  “حرية  على  �أو  عليها  يعتدي  ملن  عقوبة  وحددت  و�العتد�ء، 

. يف �لتطبيق، ف�رشت �حلكومة �ل�صهيونية هذ� �لن�ص عملياً بتوجيه �ل�رشطة 
�الأماكن �ملقد�صة لهم”1

وُو�صع  كثرية،  و�عتبار�ت  لظروف  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  دخول  من  �ليهود  ملنع  �الإ�رش�ئيلية 

�مل�صجد حتت �إد�رة وز�رة �لدفاع، يف �عرت�ف �صمني باأن �مل�صجد �الأق�صى �أر�ص حمتلة �صاأنه ك�صاأن 

نظرياً  تقت�صيه  كانت  ما  بخالف   ،1967 �صنة  حرب  يف  �حتلت  �لتي  �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  �صائر 

�لقر�ر�ت �ل�صهيونية ب�صم �لقد�ص.

عائقاً  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  قبل  من  وتف�صريه  �لقانون  هذ�  ل  �صكَّ �لتاريخية،  �حلقائق  هذه  �أمام 

ت�صعينيات  منذ  �لتدريجي  �صعودها  ومع  �ملعبد،  ببناء  �ملنادية  �ملتطرفة  �ليهودية  �جلماعات  �أمام 

مقدمة
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�لقرن �لع�رشين كانت هذه �جلماعات �أمام خيارين: �إما �أن تتمكن من �صّن ت�رشيع بديل يف �لكني�صت 

ين�ص �رش�حة على “حقوق �ليهود” يف �مل�صجد �الأق�صى، �أو �أن تلجاأ �إىل �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية �أمالً يف 

�حل�صول على تغيري تدريجي يف تف�صري هذ� �لقانون.

منذ �صنة 1993 بد�أت هذه �جلماعات لعبة تبادل �أدو�ر مع �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية، فقدمت يف �أول 

 Temple Mount ”الأمر ��صتف�صار�ً �إىل “�ملحكمة �لعليا” �صاألت فيه �إن كان ما ت�صميه “جبل �ملعبد�

لدخول  بطلب   21 �لـ  �لقرن  مطلع  تقدمت  ثم  باالإيجاب،  �لرد  فجاء  �إ�رش�ئيل”،  “�أر�ص  من  جزء�ً 

�ليهود �إىل �مل�صجد مرتكزة على �حلكم �الأول، ف�صدر يف �صنة 2003 حكم ي�صمح بدخول �ليهود �إىل 

�مل�صجد، ليغري بذلك مهمة �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية الأول مرة من منع �ليهود من �لدخول، �إىل �ل�صماح 

�صالة  وقت  غري  “يف  جماعي  ب�صكل  �ليهود  دخول  يبيح  جديد  حكم   2005 �صنة  �صدر  ثم  لهم. 

�الأق�صى  �مل�صجد  تق�صيم  �أجندة  عن  �صمني  ب�صكل  ولو  مرة  الأول  �ملحكمة  لتف�صح  �مل�صلمني”، 

2010 قدمت هذه �جلماعات طلباً بتقدمي �لقر�بني د�خل �مل�صجد �الأق�صى، فردت  �ملبارك. يف �صنة 

.
2

�أمنية �ملحكمة طلبها الأ�صباب 

قو�عد  بالفعل  تغريت  �إذ  حتقيقه،  يكن  ما  �أق�صى  �إىل  و�صل  قد  هذ�  �ملحاكم  م�صار  �أن  ويبدو 

�مل�صجد فر�دى  لليهود بدخول  �ل�صماح  تر�كم قر�ر�ت  �ملبارك، ومع  �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل  �لدخول 

لهم  �حلماية  تاأمني  �إىل  �لدخول  من  منعهم  من  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  مهمة  تبدلت  وجماعات، 

من  �أمني  جمال  وُفر�ص  �مل�صجد،  د�خل  �ليهود  حلماية  خا�صة  قوة  وت�صكلت  والقتحاماتهم، 

�لكامري�ت و�ملج�صات �حلر�رية وبر�مج �ملحاكاة ثالثية �الأبعاد على �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك بكامل 

�أجز�ئه �مل�صقوفة وغري �مل�صقوفة.

�ملتطرفة  �ليهودية  �جلماعات  وجدت  �الأر�ص،  على  وقائع  من  �مل�صار  هذ�  �أنتجه  مما  وبالرغم 

نف�صها �أمام خيار �لذهاب �إىل �لكني�صت من جديد ال�صتكمال م�رشوعها، و�أمام �إغر�ء �متالكها ملجموعة 

�صغط حمدودة تتكون من �صبعة نو�ب يف �لكني�صت �ل�صابق؛ قّدم نو�ب هذه �ملجموعة يف 2012/8/9 

م�رشوعاً لتق�صيم �مل�صجد �الأق�صى تق�صيماً زمانياً تاماً، بو�قع ت�صع �صاعات يومياً للم�صلني �ليهود، 

وت�صع �صاعات يومياً للم�صلني �مل�صلمني، وَق�رْش �لدخول �إليه على �ليهود يف �الأعياد �ليهودية وعلى 

�لتد�ول يف تلك  �لبند من  �لكني�صت هذ�  . وبالرغم من �صحب رئي�ص 
3
�مل�صلمني يف �الأعياد �الإ�صالمية

�جلل�صة خوفاً من تد�عيات مناق�صته، �إال �أن هذ� �مل�رشوع �أف�صح ب�صكل و��صح، ال يحتمل �للب�ص �أو 

�لتاأويل، عن �أهد�ف تلك �جلماعات. 

جاءت �نتخابات �لكني�صت �لـ 19 يف 2013/1/22 لتمنح جماعات �ملعبد تاأثري�ً �صيا�صياً �أكب، ومع 

:
4
ت�صكيل �حلكومة �ملنبثقة عن تلك �النتخابات بات لهم كتلة من �صتة وزر�ء ونو�ب وزر�ء، هم
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�أوري �أريل Uri Ariel �أحد �أكب دعاة �القتحامات �لد�ئمة للم�صجد، و�أحد مقتحميه �لد�ئمني، من   .1
حزب �لبيت �ليهودي، وزير�ً لالإ�صكان و�لبناء.

�لدينية،  و�ل�صوؤون  و�لعمل  و�لتجارة  لل�صناعة  وزير�ً  �ليهودي  �لبيت  حزب  من  بينت  نفتايل   .2
ومتولياً حلقيبة �لقد�ص.

حزب  من  �مل�صاجد،  يف  �لفجر  �أذ�ن  منع  قانون  م�رشوع  �صاحب   Danny Danon د�نون  د�ين   .3
�لليكود، نائباً لوزير �لدفاع.

يف  ُقّدم  �لذي  لالأق�صى  �لزماين  �لتق�صيم  قانون  م�رشوع  �صاحب   Zeev Elkin �ألكني  زئيف   .4
2012/8/9، نائباً لوزير �خلارجية.

ت�صيبي حوتوفلي Tzipi Hotovely �رشيكة د�نون يف م�رشوع منع �الأذ�ن، من حزب �لليكود،   .5
نائب وزير �لنقل و�لبنية �لتحتية.

�إيلي بن دهان Eli Ben-Dahan من حزب �لبيت �ليهودي، نائب وزير �الأديان.  .6

كتلة  من  فيجلني  مو�صيه  �حلاخام  هما:  �لكني�صت  م�صتوى  على  قياديني  موقعني  �إىل  �إ�صافة 

�لليكود - “�إ�رش�ئيل بيتنا” �لبملانية نائباً لرئي�ص �لكني�صت، ومريي ريغف Miri Regev رئي�صة 

.
5

جلنة �لد�خلية و�الأمن يف �لكني�صت

جديد  قانون  م�رشوع  لتقدمي  �جلماعات  تلك  َتُعد  مل  �مل�صبوق،  غري  �لتقدم  هذ�  من  �لرغم  على 

للتق�صيم يف �لكني�صت، بل �آثرت ��صتخد�م �صلطاتها �جلديدة يف �ل�صغط على �أجهزة �لدولة لتحقيق 

�ل�صيادة  حتت  لي�ص  �الأق�صى  �مل�صجد  �أن  مقت�صاها  فكرة  للتد�ول  فطرحت  �أجندتها،  يف  تقدم 

�الإ�رش�ئيلية،  لل�صيادة  �إخ�صاعه  كيفية  تدر�ص  �أن  باأكملها  �لدولة  �أجهزة  على  و�أن  �الإ�رش�ئيلية، 

فانعقدت جلنة �لد�خلية و�الأمن ملناق�صة هذ� �ملو�صوع �أكرث من مرة، كما ناق�صه تقرير خا�ص ملدعي 

عام �لدولة، وخرجت بدء�ً من 2013/4/14 م�صري�ت و�عت�صامات لهذه �جلماعات حتت هذ� �لعنو�ن 

ال�صتثارة �لر�أي �لعام، وبد�أت حتت �صقف هذه �حلملة ثالثة م�صار�ت متو�زية: 

دخول  وتقييد  �مل�صجد،  �إىل  �لدخول  قو�عد  لتعديل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  على  �ل�صغط  م�صار   .1
�إليه مع �لرتكيز على �الأوقات �مل�صتهدفة بالتق�صيم، وبالذ�ت وقت �ل�صحى، وقد �أدى  �مل�صلمني 

هذ� �ل�صغط الإدخال تعديالت منهجية يف قو�عد �لدخول �لتي تفر�صها �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية على 

�مل�صجد �الأق�صى، و�إىل �عتد�ء�ت �أمنية متو��صلة على �مل�صلمني �ملر�بطني فيه.

م�صار �لت�صييق على �أعمال �الأوقاف �الإ�صالمية، وفر�ص رقابة على �أعمال �لرتميم �لتي جتريها.   .2

“نزع  بند  طرح  مع   2014/2/25 يف  �مل�صار  هذ�  وتّوج  �لقائم،  للو�صع  �ل�صيا�صي  �الإلغاء  م�صار   .3
. وو�قع �الأمر �أن لالأردن �صلطات 

6
�ل�صيادة �الأردنية” عن �مل�صجد �الأق�صى للنقا�ص يف �لكني�صت
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�إد�رية حمدودة على �مل�صجد �الأق�صى و�الأوقاف �الإ�صالمية و�ملحاكم �ل�رشعية، من خالل د�ئرة 

�لقهرية،  �لقوة  بامتالك  مرتبط  فمفهوم  �ل�صيادة  �أما  �الأوقاف،  وجمل�ص  �الإ�صالمية  �الأوقاف 

وبالقدرة على فر�ص �لقانون با�صتخد�م هذه �لقوة وهي بحكم �الأمر �لو�قع بيد �الحتالل بالفعل.

وتنظر جماعات �ملعبد �إىل ما ح�صل �صنة 1967 من تكري�ص ل�صلطة �الأوقاف �الإد�رية على �مل�صجد 

��صتخد�م نفوذها �جلديد لت�صحيح هذ�  �إىل  �ليوم  �الأق�صى بو�صفها خطيئة تاريخية، وهي تتطلع 

قبل  من  ليد�ر  �الإ�رش�ئيلية  �الأديان  وز�رة  �صلطة  حتت  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  ولو�صع  �مل�صار، 

غري  �الأمريكي  و�لدعم  حولها،  من  �الإقليمي  �لفر�غ  حالة  م�صتغلة  مبا�رشة،  �ل�صهيونية  �لدولة 

�مل�صبوق الأجندتها، وقد جتلى ذلك يف �لوثيقة �لتي ك�صفت عنها موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث 

وزير  �إىل  مبخطط  �لليكود  حزب  د�خل  �ليهودية”  “�لقيادة  جمموعة  تقدمت  �إذ   ،2013/10/11 يف 

على  تديره  �أن  يجب  �لتي  و�الأ�ص�ص  �الأق�صى،  للم�صجد  و�ملكاين  �لزماين  �لتق�صيم  ي�صمل  �الأديان 

�أ�صا�صها وز�رة �الأديان �الإ�رش�ئيلية. و�أف�صح �ملخطط �رش�حة الأول مرة عن خطة للتق�صيم �ملكاين 

للم�صجد، وي�صتهدف �ملخطط حتديد م�صاحتني ل�صالة �ليهود يف �ل�صاحات �ل�رشقية للم�صجد: �الأوىل 

باللون �الأخ�رش وتخ�ص�ص لل�صلو�ت �لفردية لليهود، و�لثانية باللون �الأحمر وتخ�ص�ص لل�صلو�ت 

 :
7
�جلماعية، ح�صبما ت�صري �خلريطة �لتالية

خريطة 6/1: خمطط التق�شيم املكاين للم�شجد الأق�شى
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�لعاملة  �ملوؤ�ص�صات  �الإ�رش�ئيلية، �صكلت  �لكني�صت و�حلكومة  �ل�صيا�صي د�خل  �لنفوذ  �إىل جانب 

�أجل �ملعبد”، وقد  بـ“�الئتالف من  “�ملعبد” مكان �مل�صجد �الأق�صى �ئتالفاً لها بات يعرف  لتاأ�صي�ص 

، وقد ك�صفت تقارير الحقة باأن عدد موؤ�ص�صات هذ� 
بد�أ هذ� �الئتالف ن�صاطه �لفعال يف 82013/3/21

.
9ً
�الئتالف بات 19 موؤ�ص�صة م�صجلة ر�صميا

ب. احلفريات والإن�شاءات حتت امل�شجد ويف حميطه: 

�ُصجل �آخر �رتفاع يف �أعد�د �حلفريات �ملعلنة قبل تاريخ 2012/8/21، �إذ �أ�صيفت �أربع حفريات 

 ،
10

جديدة يف �جلهة �لغربية �أبرزها حفريات �حلي �ليهودي، وحفريات �لباب �جلديد للبلدة �لقدية

�الحتالل  �صلطات  بد�أت  �إذ  �لكتان،  مغارة  حفرية  هو  �ل�صمال  يف  و�آخر  �جلنوب،  يف  و�حد  وموقع 

2011 يف �صور  بعمليات تاأهيل لهذه �ملغارة �لتاريخية �ملعروفة، وفتحت يف كانون �الأول/ دي�صمب 

�أحلقت  حلفرية  فتحة  باأنها  الحقاً  �ت�صح  �ملغارة،  باب  من  �ل�رشق  �إىل  جديدة  فتحة  �لقد�ص  مدينة 

باملغارة، و�دعت �ل�صلطات يف حينه �أنها ت�صكل خمرج طو�رئ لزو�ر �ملغارة. وما تز�ل �أعمال �حلفر 

جارية يف هذه �ملغارة �لتي متتد ب�صكل طبيعي م�صافة 250م نحو �جلنوب، ومن �ملحتمل �أن تكون 

هذه �الأعمال تهدف الإ�صافة م�صاحة جنوبية �إ�صافية للمغارة، لربطها ب�صبكة �الأنفاق �أ�صفل �مل�صجد 

.
11

�الأق�صى �ملبارك، لت�صكل مدخالً �صمالياً لهذه �حلفريات

2013 قد �ن�صب  �أن �أعد�د �حلفريات قد ��صتقرت، و�أن �جلهد طو�ل �صنة  منذ ذلك �حلني، يبدو 

على �أعمال و�صل تلك �حلفريات ببع�صها �لبع�ص وتاأهيلها للزو�ر، لت�صكل مدينة �صياحية متكاملة 

حتت �الأر�ص.

جدول 6/1: تطور اأعداد احلفريات حتت امل�شجد الأق�شى ويف حميطه ح�شب نوعها

 يف الفرتة 122013/8/1-2012/8/1

املجموعاجلهة ال�شماليةاجلهة الغربيةاجلهة اجلنوبيةاملنطقة

نوع احلفريات

512017مكتملة

1213530ن�شطة

1725547املجموع
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تطور اأعداد احلفريات حتت امل�شجد الأق�شى ويف حميطه ح�شب نوعها

يف الفرتة 2013/8/1-2012/8/1

جدول 6/2: تطور اأعداد احلفريات حتت امل�شجد الأق�شى ويف حميطه ح�شب جهتها

 يف الفرتة 132013/8/1-2011/8/21

ن�شبة التغري )%(العدد يف 2013/8/1العدد يف 2011/8/21املنطقة

16176اجلهة اجلنوبية
212519اجلهة الغربية

4525اجلهة ال�شمالية
414715املجموع

تطور اأعداد احلفريات حتت امل�شجد الأق�شى ويف حميطه ح�شب جهتها 

يف الفرتة 2013/8/1-2011/8/21
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�صهدت �صنة 2013 تبلور ت�صور جديد لالإن�صاء�ت يف حميط �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وبالذ�ت 

“كيدم  با�صم  �ملعروفة  �لقدية”  “�لقد�ص  خطة  كانت  �أن  فبعد  �لب�ق؛  بحائط  �ملحيطة  �ملنطقة  يف 

2007 ت�صور�ً �صمل تاأ�صي�ص معهد ديني يف �لطرف �لغربي ل�صاحة  يرو�صالمي” قد قدَّمت يف �صنة 

�لتي  �الأدنى  �ليوم مبثابة خطة �حلد  �لتنكزية، فقد باتت تلك �خلطة  �لب�ق، وكني�ص فوق �ملدر�صة 

تتو�فق عليها خمتلف �الأطياف �ل�صهيونية، وت�صعى لتحقيق �إ�صافات عليها تتفاوت من فريق �إىل 

�أبنية جديدة غرب  �إقر�ر جمموعة   2013 �آخر. وقد بقيت �الإ�صافات حمل جدل �إىل �أن �صهدت �صنة 

�مل�صجد �الأق�صى �صملت:

معهد �ملعبد The Temple Institute وبيت �جلوهر مكان �ملعهد �لتور�تي �لذي كان مقرتحاً يف   .1
خمطط “�لقد�ص �لقدية”، وهي �أبنية �أكب م�صاحة و�أعلى �رتفاعاً من �ملعهد �ملقرتح.

�لب�ق  �صاحة  �صمال  جديد  تهويدي  كبناء   :Strauss House �صرت�و�ص”  “بيت  تاأ�صي�ص  خطة   .2
، مكان �ملبنى ذي �لطابق �لو�حد �لذي كان 

14
مكون من ثالثة طو�بق ومب�صاحة 900 مرت مربع

مقرتحاً �صابقاً، وكانت خمططاته قد طرحت لالإقر�ر �صنة 2010، ويف 2013/2/6 هدمت قناطر 

.
15

حجرية يف �ملنطقة حلفر �أ�صا�صات هذ� �ملجمع

�صاحة  م�صتوى  على  و�صاحات  و��صعة  �أدر�ج  لبناء   :Natan Sharansky �صار�ن�صكي  خمطط   .3
�لب�ق نف�صه من جهة �جلنوب، بحيث ت�صكل تو�صعة لـ�صاحة �لب�ق )�ملبكى(، �أو ما يعرف بـاللغة 

.Western Wall Plaza الإجنليزية�

�شورة كيدم 1
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خطة تو�شعة �شاحة الرباق )املبكى(16

�شورة بيت �شرتاو�س 
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“خطة  يف  و�الأكب  �الأهم  �مل�رشوع  بناء  خمطط   2012/2/13 يف  قر 
ُ
�أ فقد  �جلنوب،  جهة  من  �أما 

�لبلدة  �أ�صو�ر  قبالة  �صلو�ن  يف  و�صيبنى  �لِقَدم”،  بـ“مركز  ُيعرف  �ليوم  وبات  �لقدية”،  �لقد�ص 

بناء  مب�صاحة  طو�بق  �أربعة  من  و�صيتكون   ،
2

5,420م م�صاحتها  تبلغ  �أر�ص  على  للقد�ص  �لقدية 

�مل�صجد  حميط  يف  �الآن  حتى  قر 
ُ
�أ تهويدي  معلم  �أ�صخم  يجعله  ما   ،

2
16,032م �إىل  ت�صل  �إجمالية 

.
17

�الأق�صى من �جلهات �الأربع

�شورة خمطط مركز الِقَدم يف �شلوان

ق�شية تلة املغاربة18:

كانت �صلطات �الحتالل قد حددت مهلة �صهر من تاريخ 2011/10/28 لهدم تلة �ملغاربة، ما �أثار 

يف ذلك �لوقت موجة من �لتحركات �ل�صعبية يف م�رش و�الأردن و�لد�خل �لفل�صطيني، ��صطر رئي�ص 

 .2011/11/27 �أمامها للرت�جع عن خطة �لهدم يف �للحظات �الأخرية من م�صاء  �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي 

عقب هذ� �لرت�جع، ُجّمد �لعمل يف �ملوقع لعدة �أ�صهر، لكنه ��صتوؤنف بدء�ً من �أيار/ مايو 2012 ب�صكل 

�صامت، و��صتخدمت يف عمليات �لهدم �لفوؤو�ص و�ملعاول جتنباً للفت �لنظر وحتى ال تت�صبب �أعمال 

حمملة  �صاحنة  باأن   2012/7/9 يف  �صحفية  تقارير  �أفادت  وقد   .
19

�حتجاجية �أن�صطة  باأّي  �لهدم 

. على م�صتوى �ليون�صكو، ما يز�ل بند “طريق 
20

خرجت من �ملوقع يف تلك �لليلة
ُ
باالأتربة و�لركام قد �أ

�ملغاربة �ل�صاعد”، وهو �ال�صم �لفني للتلة، بند�ً ثابتاً على جدول �أعمال �ملجل�ص �لتنفيذي لليون�صكو، 

دون �أن يتحقق يف هذ� �مللف �أّي �خرت�ق يذكر.



2012-2013التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

252

التواجد اليهودي داخل امل�شجد والتدخل يف اإدارته:  ج. 

�صهدت �صنة 2013 تكثيفاً عالياً القتحامات �مل�صجد �الأق�صى كماً ونوعاً، ولعل �أبرز �لتطور�ت يف 

هذ� �ملجال يكن تلخي�صها باالآتي:

قيادة �ل�صخ�صيات �لر�صمية لالقتحامات: فمع و�صول �صخ�صيات من جماعات �ملعبد �إىل مو�قع   .1

عليها،  و�لت�صجيع  لالقتحام  �لدعوة  تتوىل  �ل�صخ�صيات  تلك  باتت  متقدمة،  ووز�رية  نيابية 

�القتحام  دعو�ت  فيجلني  مو�صيه  �لكني�صت  رئي�ص  ونائب  �أريل  �أوري  �الإ�صكان  وزير  وت�صدَّر 

�ملتتالية للم�صجد.

دخل يف �جلي�ص برنامج جديد لتعريف �ملجندين بـ“جبل 
ُ
�القتحامات �لدورية الأفر�د �جلي�ص: �إذ �أ  .2

�ملعبد”، ينفذ مبوجبه �قتحامان �أ�صبوعيان، �قتحام للمجندين �لذكور، و�آخر للمجند�ت �الإناث، 

وت�صم كل جمموعة يف �لعادة �صتني جمند�ً �أو جمندة، وتفر�ص �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية بالتز�من مع 

هذ� �القتحام �إغالقاً تاماً للم�صجد يف �أغلب �الأحيان.

�إد�رة �مل�صجد فقد كثفت قو�ت �الحتالل �لقيود �لتي تفر�صها على  �أما على م�صتوى �لتدخل يف 

من  فارٍغ  �صبه  و�مل�صجد  و2013/3/29  و22   15 يف  �جلمعة  �صلو�ت  و�أقيمت  �مل�صجد،  يف  �مل�صلني 

�مل�صلني تقريباً، و�أخ�صعت �أعمال �لرتميم �لتي قامت بها �الأوقاف ملر�قبة ل�صيقة، و�أجرت �ل�رشطة 

�الإ�رش�ئيلية جوالت تفتي�ص على تلك �الأعمال وقامت بت�صويرها و�أوقفت �لعمل بها، بل و��صتدعت 

.
طو�قم �الأوقاف �لتي تعمل فيها للتحقيق كما ح�صل يف 212013/5/28

�الأق�صى  �مل�صجد  �الأوقاف من دخول  �ملا�صيني �صيا�صة منع موظفي  �لعامني  وقد تطور خالل 

�ملبارك، �إذ �أ�صدرت �صلطات �الحتالل يف 2012/9/6، �أمر�ً مبنع مدير �مل�صجد �الأق�صى �ل�صيخ ناجح 

بكري�ت من دخوله بعد ثالثة �أيام فقط من تعيينه، و�عتقلته يف 2012/9/16 مدة يومني القرت�به من 

، و�أعيد جتديده 
، وقد ُجدد هذ� �ملنع يف 232013/3/3

22ً
�مل�صجد �الأق�صى م�صافة تقل عن ع�رشين مرت�

�شورة لقتحامات املجندات         �شورة لقتحامات اجلنود
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بعد  �ملنع  هذ�  باإد�نة  �الأردنية  �الأوقاف  وز�رة  �كتفت  ذلك،  مقابل  يف   .
242013/9/11 يف  �أخرى  مرة 

، ومع جتديد �ملنع مرتني مل جتد �أمامها �إال تنحية �ل�صيخ ناجح بكري�ت من من�صبه 
25

فر�صه باأيام

مدير�ً للم�صجد �الأق�صى يف 2014/2/17.

املقد�شات الإ�شالمية يف القد�س:  .2

كانت مقبة ماأمن �هلل، �لو�قعة �إىل �لغرب من �لبلدة �لقدية للقد�ص، �ملَْقَد�ص �الإ�صالمي �الأبرز 

�لذي تعر�ص لالنتهاك خالل هذه �لفرتة، �إذ تو��صلت �أعمال �حلفر فيها لتاأ�صي�ص “مركز �لكر�مة 

خمططات  ع�رش  عن   2013/3/19 يف  �الأق�صى  موؤ�ص�صة  ك�صفت  وقد  �لت�صامح”،   - �الإن�صانية 

لـ“حديقة  تطوير  بينها  منها،  �ملتبقية  دومناً   25 �لـ  م�صاحة  بالكامل  تبتلع  للمقبة  تهويدية 

عادت  وقد   ،
26

للمحاكم وجممع  و�لتنزه،  للم�صي  وممر�ت  �لبلدية،  الآليات  وخمزن  �ال�صتقالل”، 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية و�أعلنت يف 2013/6/10 تر�جعها عن م�رشوع بناء جممع �ملحاكم على �أر�ص 

، مع بقاء بقية �مل�رشوعات قائمة.
27

�ملقبة

املقد�شات امل�شيحية يف القد�س:  .3

اتفاقية الفاتيكان: اأ. 

�أمالك  �لفاتيكان و“�إ�رش�ئيل” ملناق�صة م�صري  �مل�صرتكة بني  �للجنة  �أعلنت   2012 يف مطلع �صنة 

بني  �مل�صاألة  هذه  ينظم  �تفاق  توقيع  طريق  على  تقدم  حتقيق  عن  �ل�رش�ئبية  و�متياز�ته  �لفاتيكان 

�لطرفني، وجرى حتديد حزير�ن/ يونيو 2012 كموعد النعقاد �جلولة �لتالية من �جلوالت �لتفاو�صية 

. مل يعلن �لفاتيكان فحوى �التفاق �ملرتقب، وهو ما ترك جماالً و��صعاً 
28

�أمالً يف �لو�صول �إىل �تفاق

للتخمني. وتتلخ�ص نقاط �خلطورة �لتي حذرت منها م�صادر فل�صطينية وعربية متعددة يف �ل�صلطة 

، يف نقطتني �أ�صا�صيتني:
29

�لفل�صطينية و�الأردن و�ملغرب

�ملحتلة  و�الأر��صي  �لقد�ص  على  �الإ�رش�ئيلية  بال�صيادة  �صمناً  تعرتف  قد  �التفاقية  �أن   .1
�ل�صلطات  مع  باتفاق  �صيتم  �لقد�ص  مدينة  يف  �لكني�صة  باأمالك  �لت�رشف  �إن  �إذ   ،1967 �صنة 

ت�صليم  يعني  ما  وهو  �ملدينة،  من  �ل�رشقي  �ل�صطر  يف  �الأمالك  تلك  �صيّما  وال  �الإ�رش�ئيلية، 

هذه  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  ب�رشعية  ديني—  ثقل  من  يثله  —مبا  �ل�صمني  �لفاتيكان 

�الأر��صي.

�الأخري  �لع�صاء  باأن  �مل�صيحية  �لطو�ئف  �إذ تعتقد عدد من  �الأخري،  �لع�صاء  �ملبهم ل�صالة  �مل�صري   .2
�ملبنى  من  �لعلوية  �لقاعة  يف  مّت  قد  حو�رييه  مع  �ل�صالم  عليه  لعي�صى  �الإجنيل  يف  �ملو�صوف 

لعائلة  �لتاريخية  �لرعاية  حتت  كان  مقام  وهو  د�وود،  �لنبي  ومقام  مب�صجد  �ليوم  �ملعروف 

�لدجاين �ملقد�صية، وكان �مل�صيحيون قبل �الحتالل يتمكنون من زيارة هذه �لقاعة د�خل �ملقام. 
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بعد �حتالل �ملدينة �صنة 1948، �صلَّمت �صلطات �الحتالل �إد�رة �ملكان لوز�رة �الأديان �الإ�رش�ئيلية، 

Sephardim. وقد ت�رشب لالإعالم خالل �صنة  �ل�صفاردمي  لليهود  �إىل كني�ص  �ملقام  ومّت حتويل 

للرهبان  �ل�صماح  �ليهودية مقابل  �الإد�رة  �ملبنى حتت  بقاء  �لفاتيكان قد يو�فق على  باأن   2012

�لفرن�صي�صكان باإد�رة قاعة �لع�صاء �الأخري، �أو زيارتها يف �أوقات حمددة من �ل�صنة. 

وحتى كانون �الأول/ دي�صمب 2013، كان �لتفاو�ص على هذه �التفاقية ما يز�ل جارياً، ومل ت�صل 

بعد �إىل مرحلة �لتوقيع.

العتداء على الكنائ�س والأديرة: ب. 

 Tag Mehir )price tag( �لثمن”  “دفع  حركة  �عتد�ء�ت  يف  تكثيفاً   2013-2012 �صنتا  �صهدت 

Organization �ال�صتيطانية، وهي �عتد�ء�ت طالت �ملقد�صات �مل�صيحية باالإحر�ق وبكتابة �لعبار�ت 

، ويف 2012/2/20 نفذ �عتد�ء م�صابه على 
30

�مل�صيئة. وقد �ُصجل يف 2012/2/7 �عتد�ء على دير �مل�صلبة

، �أما يف 2012/9/4 فقد �أحرق مدخل دير �للطرون غربي �لقد�ص، 
31

�لكني�صة �ملعمد�نية غربي �لقد�ص

.
32

وكتبت على جدر�نه عبار�ت م�صيئة

ت�شاوؤل عدد امل�شيحيني يف القد�س: ج. 

عدد  بلغ   2012 �صنة  نهاية  فمع  �النقر��ص،  خطر  يو�جه  �لعربي  �مل�صيحي  �لوجود  يز�ل  ما 

، �أي بزيادة طفيفة قدرها 200 �صخ�صاً 
33

�مل�صيحيني �لعرب يف مدينة �لقد�ص 11,800 �صخ�صاً فقط

، وهم بذلك ي�صكلون �أقل من 
34ً

على مدى �صنتني. �إذ كان عددهم �صنة 2010 يبلغ 11,600 �صخ�صا

�ملدينة  �صكان  �إجمايل  من   %1.5 من  و�أقل   ،2012 �صنة  نهاية  مع  للمدينة  �لعرب  �ل�صكان  من   %4

لل�صنة ذ�تها.

املقد�شات الإ�شالمية وامل�شيحية يف بقية اأنحاء فل�شطني:  .4

و��صلت حركة دفع �لثمن �ال�صتيطانية �ملتطرفة �عتد�ء�تها على �ملقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صيحية 

�حلكومة  ورف�صت  حما�صبة.  �أّي  من  �الإفالت  كذلك  �أفر�دها  وو��صل   ،2013-2012 �صنتي  خالل 

�أن �لدولة �ل�صهيونية  . ويبدو 
35

�إرهابية ت�صنيف هذه �حلركة كحركة   2013/6/17 �الإ�رش�ئيلية يف 

مرتاحة للدور �لذي متار�صه هذه �حلركة يف �إرهاب �لفل�صطينيني و�إ�صعارهم بالتهديد �لد�ئم.

فخالل �صنة 2012، �أح�صت موؤ�ص�صة �لت�صامن 18 �عتد�ء على �ملقد�صات معظمها كانت من تنفيذ 

34 م�صجد�ً خالل  بـ  �أو جزئي حلق  �إىل دمار كلي  �إ�صافة  �ملتطرفة،  �ال�صتيطانية  �لثمن  حركة دفع 

عملية عمود �ل�صحاب �أو حجارة �ل�صجيل على قطاع غزة. كما �أح�صت 13 �عتد�ء خالل �صنة 2013، 

�أي مبجموع 31 �عتد�ء على مدى �صنتني، يف�ّصلها �جلدول �الآتي:



255

 االأر�س واملقد�شات

جدول 6/3: اأبرز العتداءات الإ�رسائيلية على املقد�شات يف بقية اأنحاء فل�شطني التاريخية

632013-2012

احلدثالتاريخ

�صلطات �الحتالل ت�صادر مكب�ت �ل�صوت �خلا�صة مب�صجد حممد �لفاحت يف مدينة يافا �ملحتلة �صنة 1948 ومتنع �الأذ�ن.2012/1/3

جمموعة من �مل�صتوطنني تكتب �صعار�ت م�صيئة لالإ�صالم و�لر�صول حممد ] على جدر�ن م�صجد علي بن �أبي طالب يف قرية 2012/1/11

دير ��صتيا ق�صاء �صلفيت.

جمموعة من �مل�صتوطنني حتطم عدد�ً من �لقبور يف مقبة مدينة بي�صان �ملحتلة �صنة 2012/1/25.1948

�ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �لعليا ت�صدر قر�ر�ً يق�صي مبنع رفع �الأذ�ن عب مكب�ت �ل�صوت يف م�صجد �صلمان �لفار�صي يف قرية بورين 2012/2/13

ق�صاء مدينة نابل�ص.

متطرفون يهود يلحقون �أ�رش�ر�ً مب�صجد و�دي عارة يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 2012/2/19.1948

جمموعة كبرية من �مل�صتوطنني تقتحم م�صجد �لنبي يون�ص يف بلدة حلحول �صمال �خلليل ويوؤدون طقو�ص يهودية د�خل �مل�صجد.2012/2/27

بلدية ع�صقالن �ملحتلة �صنة 1948 حتول �ملقبة �الإ�صالمية يف �ملدينة �إىل موقف لل�صيار�ت.2012/4/9

جر�فات �الحتالل تهدم �رشيح �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام يف �ملقبة �الإ�صالمية يف مدينة يافا �ملحتلة �صنة 2012/4/10.1948

م�صتوطنون يهود يحرقون م�صجد قرية جبع �صمال �رشق �لقد�ص �ملحتلة.2012/6/18

جلامعة 2012/7/10 طالبي  �صكن  لبناء   ،1948 �صنة  �ملحتلة  يافا  ق�صاء  موؤن�ص  �ل�صيخ  مقبة  يف  �صخمة  بحفريات  ت�رشع  �إ�رش�ئيلية  �رشكة 

�أبيب. تل 

ع�صو �لكني�صت �ملتطرف ميخائيل بن �آري Michael Ben Ari يزق ن�صخة من �الإجنيل �أمام و�صائل �الإعالم وي�صفه باأنه 2012/7/18

“كتاب حقري”.
وز�رة �الإ�صكان �الإ�رش�ئيلية جترف ع�رش�ت �لقبور �الإ�صالمية يف مقبة قرية جمدل �صادق �ملهجرة �صنة 2012/7/23.1948

عدد من عنا�رش �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية يقتحمون م�صجد بلدة �لطرية �ملحتلة �صنة 1948 ويفت�صونه.2012/8/10

قو�ت �الحتالل ت�صلّم جلنة �إعمار م�صجد �أبو عبيدة يف و�دي �ل�صمن جنوب �خلليل قر�ر�ً بوقف عمليات �لبناء يف �مل�صجد.2012/8/27

م�صتوطنون متطرفون يخّطون �صعار�ت عن�رشية باللغة �لعبية على جدر�ن م�صجد �صلمان �لفار�صي يف مدينة �خلليل.2012/9/13

م�صتوطنون يحرقون مدخل م�صجد �لرباط يف قرية عوريف ق�صاء مدينة نابل�ص.2012/11/19

جر�فات �الحتالل تهدم م�صجد �ملفقرة يف بلدة يطا ق�صاء �خلليل وذلك للمرة �لثانية خالل �صنتني.2012/12/4

جنود �الحتالل يقتحمون م�صجد �لتقوى يف قرية فحمة ق�صاء جنني. 2012/12/24

ع�رش�ت �مل�صتوطنني �مل�صلحني يقتحمون م�صجد �حلميدية �الأثرّي يف بلدة �خل�رش ق�صاء بيت حلم، بعد �أن قامو� بخلع �أحد نو�فذه.2013/1/2

وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان يقتحم �مل�صجد �الإبر�هيمي يف �خلليل، برفقة عدد من زعماء �مل�صتوطنني و�ل�صحفيني.2013/1/14

قو�ت �الحتالل تد�هم م�صجد �ملر�بطني يف بلدة �لعيزرية، وت�صن حملة تفتي�ص و��صعة د�خل �مل�صجد.2013/1/27

م�صتوطنون يخطون �صعار�ت عن�رشية وتهديد�ت للعرب، على جدر�ن م�صجد بالل بن رباح وم�صجد �صالح �لدين �الأيوبي، يف 2013/4/7

قرية تقوع ق�صاء بيت حلم.

ع�رش�ت جنود �الحتالل يقتحمون م�صجد حليمة �ل�صعدية يف مدينة جنني.2013/4/24

ع�رش�ت �مل�صتوطنني يهاجمون م�صجد �لرباط يف قرية عوريف يف نابل�ص ويتلفون حمتوياته.2013/4/30

جمموعة من �مل�صتوطنني تنب�ص عدد�ً من �لقبور �ملوجودة يف قرية �ل�صاوية قرب نابل�ص.2013/5/12

م�صتوطنون يكتبون �صعار�ت عن�رشية على م�صجد يف قرية �أم �لقطف يف و�دي عارة د�خل �ملناطق �ملحتلة �صنة 2013/5/13.1948

متطرفون يهود يخّطون �صعار�ت عن�رشية وير�صمون جنوماً �صد��صية، على عدد من �لقبور يف �ملقبة �مل�صيحية �الأرثوذك�صية يف 2013/6/13

مدينة يافا د�خل �ملناطق �ملحتلة �صنة 1948.

م�صتوطنون متطرفون من حركة دفع �لثمن يكتبون �صعار�ت عن�رشية على جد�ر دير بيت جمال يف �لقد�ص، ويلقون عليه 2013/8/21

زجاجة حارقة.

م�صتوطنون يخطون �صعار�ت عن�رشية على جدر�ن م�صجد يف قرية بيت �إك�صا �صمال غرب �لقد�ص ويحاولون �قتحامه.2013/10/6

م�صتوطنون ير�صمون جنوماً �صد��صية على جدر�ن �أحد م�صاجد قرية برقة قرب نابل�ص.2013/10/9

م�صتوطنون يكتبون عبار�ت م�صيئة على جدر�ن م�صجد �لهدى يف باقة �لغربية �ملحتلة �صنة 2013/12/8.1948
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�ل�صهيونية  �لهو�ج�ص  قلب  يف  �لديوغر�فيا  هاج�ص  بقي 

�مل�صجد  تق�صيم  �أجندة  كانت  و�إذ�  �لقد�ص،  مدينة  جتاه 

�الأق�صى حتظى بدعم جماعة �صغط من �لنو�ب و�لوزر�ء، 

هي  �ملدينة  يف  �ليهود  �ل�صكان  ل�صالح  �ل�صكانية  �لن�صب  وتعديل  �لعرب  �ل�صكان  منو  من  �حلد  فاإن 

�صيا�صة معلنة وحملُّ �إجماٍع لدى �حلكومات �ل�صهيونية �ملتعاقبة؛ وهي �لهدف �ملركزي للمخطط 

�مل�صتمرة  �ملع�صلة  مو�جهة  يف  �لدولة،  �أجهزة  باتت   .”2020 �لهيكلية  بـ“�خلطة  �ملعروف  �لعمر�ين 

للهجرة �لد�خلية لليهود �إىل خارج �لقد�ص )ب�صكل ي�صتنزف �لزيادة �لطبيعية و�ملهاجرين �جلدد من 

�إىل  �ليهود  �ل�صكان  �لنجاح يف جذب  �أكرث مما تعول على  �لعرب،  �ل�صكان  �خلارج( تعّول على طرد 

�ملدينة، وعلى �إبعاد �لعرب على �الأقل عن �الأحياء �ملركزية من حول �لبلدة �لقدية، �أمالً يف �ال�صتحو�ذ 

على هذ� �ملركز.

واقع املعركة ال�شكانية37:  .1
جدول 6/4: تطور اأعداد ال�شكان يف القد�س )ب�شقيها ال�رسقي والغربي( 382012-2010

عدد ال�شكانال�شنةالفئة
الن�شبة ال�شنوية 

للنمو ال�شكاين )%(

الن�شبة اإىل اإجمايل 

ال�شكان )%(

الفل�شطينيون

2010 283,900 2.936
2011293,0003.236.4
2012300,2002.636.8

اليهود واآخرون*

2010504,2001.464
2011511,4001.463.6
2012515,2000.963.2

* ت�صمل هذه �لفئة �ل�صكان �ليهود و�مل�صيحيني من غري �لعرب و�ل�صكان غري �مل�صنفني دينياً، ويبلغ عدد �الآخرين ل�صنة 2012 
قر�بة 12,400، وي�صكلون 1.5% من �صكان �ملدينة.

اأعدد ال�شكان يف القد�س )ب�شقيها ال�رسقي والغربي( 2012

ثانيًا: �شكان القد�س يف 

ظــــّل االحتــــــالل
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و�جلدول �أعاله ُينبئنا باأن �لنمو �ل�صكاين للمقد�صيني ما ز�ل ي�صري يف معدالت تتفوق على �لنمو 

�ل�صكاين لليهود، وباأن ن�صبة �لفل�صطينيني من �صكان �ملدينة ما تز�ل يف �زدياد. لكن ال بّد من �لتنبه ملا 

ال تخبنا به �مل�صادر �الإح�صائية �الإ�رش�ئيلية، وهو �أن ن�صبة غري معروفة بدقة من �ل�صكان �لعرب 

ت�صكن �ليوم خارج �حلدود �لبلدية للقد�ص، نتيجة �لت�صييق على �ل�صكن و�لظروف �لطاردة لل�صكان 

�لعرب يف �ملدينة، وهوؤالء قد يفقدون بطاقات �إقامتهم يف �لقد�ص، �إذ� ما متكنت �صلطات �الحتالل من 

.
39

�لتو�صل الآلية للتثبت من �أماكن �صكنهم، وقررت عزلهم عن �ملدينة

�الإ�رش�ئيلية  للدر��صات  �لقد�ص  معهد  معطيات  فح�صب  �لقد�ص،  ملدينة  �ل�رشقي  �ل�صطر  يف  �أما 

�ل�صكان تطورت على مدى  )The Jerusalem Institute for Israel Studies )JIIS فاإن ن�صب 

�ل�صنو�ت �الأربع بني 2008-2011 على �ل�صكل �الآتي:

جدول 6/5: تطور اأعداد ال�شكان يف ال�شطر ال�رسقي للقد�س 402011-2008

2008200920102011ال�شنة

272,900280,900290,200 260,800 العرب

57.258.559.359.6الن�شبة )%(

193,700192,900196,400 195,500 اليهود

42.841.540.740.4الن�شبة )%(

تطور اأعداد ال�شكان يف ال�شطر ال�رسقي للقد�س 2011-2008
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يف  �أكب  ب�صكل  حا�رش  �لعرب  ل�صالح  �لديوغر�يف  �مليز�ن  الختالل  �الجتاه  �أن  هنا  و�ملالحظ 

�أكب،  �ل�رشقي  �ل�صطر  يف  �ليهود  �ل�صكان  �إىل  ن�صبتهم  �زدياد  و�رشعة  �ملدينة،  من  �ل�رشقي  �ل�صطر 

�ال�صتيطان  م�صاريع  من  بالرغم  �ليهود  لل�صكان  �ل�رشقي  �ل�صطر  جاذبية  �صعف  �إىل  عائد  وهذ� 

�لعمالقة �لتي تبنى فيه.

وبالقر�ءة �ملتاأنية لكتاب �لقد�ص �الإح�صائي �ل�صنوي ل�صنتي 2012 و2013، ولالأرقام �ل�صادرة 

عن د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية �ملتعلقة بالقد�ص يتبني لدينا ما يلي:

حتى نهاية �صنة 2011 ما ز�ل �لنمو �ل�صكاين لليهود يف مدينة �لقد�ص دون نظريه يف عموم دولة  �أ. 

�الحتالل، و�لبالغ 1.7% مقارنة بـ 1.4% يف �لقد�ص.

ي�صكل �ليهود �ملتدينون “�حلريدمي” 30% من �ل�صكان �ليهود يف �لقد�ص، مقارنة بـ 9% يف عموم  ب. 

“�إ�رش�ئيل”، وهذ� ما يجعلهم حا�رشين يف �لقد�ص باأكرث من ثالثة �أ�صعاف ح�صورهم يف �ملجتمع 

، ويجعل منهم �ل�صبب �الأول �لطارد لل�صكان �ليهود �لعلمانيني من �ملدينة.
41

�الإ�رش�ئيلي

للن�صاء  �خل�صوبة  معدل  بلغ  حيث  �ليهود؛  لل�صكان  �حليوية  �ملوؤ�رش�ت  يف  �حلريدمي  يوؤثر  ج. 

، وبلغ �لنمو 
�ليهوديات يف �لقد�ص 4.2 مو�ليد مقابل 3.9 مو�ليد للن�صاء �لعربيات �صنة 422010

27 لكل  �ألف مقابل  23 لكل  �لطبيعي لل�صكان �ليهود )با�صتثناء عن�رش �لهجرة( يف �ل�صنة ذ�تها 

.
�ألف لدى �لعرب، بعد �أن كان 19 لكل �ألف لليهود يف �صنة 432000

فال�صكان  حال،  �أّي  على  �الإجمايل  �ل�صكاين  �لنمو  يف  ينعك�ص  ال  �حليوية  �ملوؤ�رش�ت  يف  �الأثر  هذ�  د. 

فخالل  للمدينة.  �لطبيعي  منوهم  معدالت  ت�صيفه  مما  �أكرث  �لعلمانيني  من  يطردون  �ملتدينون 

�لفرتة 2007-2011 دخل �إىل �ملدينة 56,760 مهاجر يهودي من مناطق �أخرى يف “�إ�رش�ئيل”، 

وخرج منها 89,830، فكانت حم�صلة �لهجرة �لد�خلية على مدى خم�ص �صنو�ت خروج 33,070 

.
45

، بينهم 7,500 غادرو� خالل �صنة 2011 وحدها
44

من �صكان �ملدينة

ال تتمكن �أرقام �لهجرة �خلارجية من تعوي�ص �ال�صتنز�ف �لذي ت�صببه �لهجرة �لد�خلية �ل�صلبية  هـ. 

من �ملدينة، وبالرغم من �أن �لقد�ص كانت �أكرث مدينة مّت فيها �إ�صكان مهاجرين يهود و�فدين من 

، نتيجة ��صمحالل 
46

�خلارج يف �صنة 2011، �إال �أن عدد �أولئك �ملهاجرين مل يزد عن 2,300 مهاجر

�لهجرة �ليهودية �إىل “�إ�رش�ئيل” عموماً. 

�مل�صتوطنني  جذب  على  قدرتها  يف  للقد�ص  �لبلدية  �حلدود  د�خل  �لكبى  �مل�صتعمر�ت  تتفاوت  و. 

�ليهود. وقد جنحت خمططات تطوير هذه �مل�صتعمر�ت وبناها �لتحتية يف �إعادة �جلاذبية لبع�صها 

جذب  على  �لكبى  �مل�صتعمر�ت  قدرة  يو�صح  �الآتي  �جلدول  ولعل  وجيلو.  �ألون  ر�موت  مثل 

�ل�صكان �ليهود:
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جدول 6/6: تطور اأعداد ال�شكان يف اأبرز م�شتعمرات القد�س - �شنوات خمتارة47

19851992200020062011ال�شنة

ب�شجات زئيف 

Pisgat Ze’ev
14,80029,400

36,50038,70036,800

نيفيه يعكوف

Neve Yakov
20,30019,20018,700

راموت األون

Ramot Alon
21,10038,10038,00041,00041,400

جيلو

Gilo
23,90030,40028,40025,40027,800

تلبيوت ال�رسقية 

Talpiot
11,80015,20012,85011,10012,500

يف �ملقابل، تنبئ �الأرقام عن وجود �جتاه حمدود لدى �ل�صكان �لعرب ملغادرة �الأحياء �ملركزية  ز. 

�أن �ل�صيا�صة �ل�صهيونية �ملركزة جنحت يف حتقيق ذلك؛  للقد�ص، و�الجتاه �إىل �الأطر�ف، ويبدو 

فاالأحياء �لطاردة كانت: �لبلدة �لقدية �لتي غادرها 1,240 فل�صطينياً، وغادر و�دي �جلوز 430، 

�أما �الأحياء �ملُ�صتقبلة لل�صكان �لعرب يف �لهجرة �لد�خلية،   .430 430، و�صعفاط  و�ل�صيخ جر�ح 

فهي تلك �لتي عزلها �جلد�ر خارج �ملدينة؛ حيث ��صتقبل حي كفر عقب 1,060 فل�صطينياً، وخميم 

 .
�صعفاط 690، وعناتا �جلديدة 48360

2. حماولت طرد ال�شكان الفل�شطينيني:

تكثيف ال�شغط على حّي الب�شتان: اأ. 

كانت �صلطات �الحتالل قد �تخذت يف �صنة 2009 قر�ر�ً بهدم 88 عقار�ً يف حّي �لب�صتان، وقد �تخذ 

�أمام حماكم �الحتالل لالحتجاج على �لقر�ر، لكنهم �صكلو� يف �لوقت  �إجر�ء�ت قانونية  �أهايل �حلي 

اً د�ئماً للمنا�رشين، و�أقامو�  عينه حالة �صعبية �حتجاجية، و�أقامو� خيمة د�ئمة لالعت�صام باتت حَمجَّ

�لهدم. بد�أت بلدية  فيها �صلو�ت �جلمعة، وكان حتركهم هذ� م�صدر حماية لهم من تنفيذ قر�ر�ت 

�الحتالل با�صتخد�م و�صائل متعددة لك�رش هذ� �لتحرك �ل�صعبي، فطرحت ت�صوية تهدف يف ظاهرها 

�إىل تخفيف خ�صارة �ل�صكان لكنها يف �جلوهر كانت تنقل �خلالف �إىل �صفوف �ل�صكان، �إذ �قرتحت 

هدم 29 عقار فقط من �أ�صل 88، مبقابل �أن يت�صارك �ل�صكان معاً بقية �لعقار�ت. عالوة على ذلك، 

��صتهدفت قو�ت �الحتالل نا�صطني يف هذه �للجنة بعينهم، مثل �ل�صيخ مو�صى عودة، �لذي حكمت 
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لر�صقه جنود �الحتالل باحلجارة، كما تعمدت   2012 بال�صجن ملدة ثالثة �صهور خالل �صنة  عليه 

�لتنكيل بابنه �الأ�صغر م�صلم )12 عاماً( �إذ �عتقلته �أكرث من 12 مرة وو�صعته حتت �حلب�ص �ملنزيل.

الأهايل  �ل�صعبي  �لتحرك  ك�رش  يف  جنحت  قد  �ل�صيا�صات  هذه  تكن  مل   2012 �صنة  نهاية  حتى 

�لب�صتان، فلجاأت �لبلدية للتهديد بالهدم، �إذ �رشح م�صوؤولون فيها باأنهم �صينفذون �لهدم �جلماعي 

للت�صوية �ملطروحة، لكنها مع حلول  �ل�صكان  �إن مل ي�صتجب  �أق�صى  2012 بحد  �أيلول/ �صبتمب  يف 

�ملهلة عادت ورفعت �الأمر للكني�صت يف 2012/9/10، �لذي ناق�ص �لق�صية بدوره ثم �أعلن �أن �للجنة 

�خلا�صة مبر�قب عام �لدولة �صتجري جولة يف �حلي يف 2012/10/26 لبحث تطبيق قانون “�لبناء 

و�لتنظيم” عليه. ويف ظّل هذ� �لتهديد �ملتكرر، �أر�صلت بلدية �الحتالل طو�قمها �أكرث من 15 مرة خالل 

�صنة 2012 وحدها ليوزعو� �أو�مر هدم، �أو ي�صورو� وياأخذو� قيا�صات متهيد�ً للهدم، لكنها مل تتمكن 

من هدم منزل و�حد يف حّي �لب�صتان خالل عامني من �لزمن. غري �أن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية ما ز�لت 

تاأمل �أن تتمكن مع �لوقت ومع ��صتمر�ر �ل�صغط على �ل�صكان من �إنهاكهم وك�رش حتركهم �ل�صعبي.

تفريغ التجمعات البدوية �رسق القد�س: ب. 

مع بد�ية �صنة 2011 تلقى �صكان �لتجمعات �لبدوية لعرب �جلهالني �لو�قعة يف منطقة �رشق �لقد�ص 

�إنذ�ر�ت باالإخالء، وتبني حينها باأن جي�ص �الحتالل يخطط لتفريغ تلك �ملنطقة من �ل�صكان �لبدو ب�صكل 

تام متهيد�ً ال�صتكمال مقاطع �جلد�ر �ل�رشقية �لتي ت�صم كتلة م�صتعمر�ت �أدوميم Adumim Bloc �إىل 

مدينة �لقد�ص. وخالل �صنتي 2012-2013 تابع جي�ص �الحتالل حملته لتنفيذ �الإخالء بوترية هادئة 

حماوالً جتنب لفت �الأنظار، وطاردهم على �متد�د مناطق ترحالهم يف حميط �لقد�ص لدفعهم للهجرة 

هدمت   2012/4/18 �أن يفر�ص عليهم �الإقامة. ففي  �أريحا، حيث يريد  �إىل نقاط �لرتكز �صمال غرب 

، ويف 2012/6/8 هدمت لهم عدة م�صاكن 
49

قو�ت �الحتالل 16 من�صاأة لعرب �جلهالني يف �صمال �لقد�ص

، و��صتمرت عمليات �لدهم و�لهدم ب�صكل متباعد حتى مطلع �صنة 2014 حيث 
50

وحظائر �رشق �ملدينة

 .
52

، وهدمت يف 2014/3/12 عدة من�صاآت �صكنية وزر�عية
يف 512014/2/17

 
هدمت 5 من�صاآت �صكنية

، ومل يعرف 
53

مع بد�ية حملة �لتهجري هذه، كان عدد عرب �جلهالني يف �ملنطقة يقدر بـ 2,300 �صخ�ص

على وجه �لدقة عدد �لذين هاجرو� منهم من �ملنطقة حتت وطاأة هذه �الإجر�ء�ت. 

هدم املنازل واملن�شاآت:  .3

هدمها  من�صاأة   14 بينها   ،2012 �صنة  من�صاأة   61 �لقد�ص  يف  �ملهدمة  �ل�صكنية  �لوحد�ت  عدد  بلغ 

�أ�صحابها هدماً ذ�تياً، �أما يف �صنة 2013 فبلغ عدد �ملن�صاآت �ملهدومة 106 من�صاآت، بينها 14 من�صاأة 

.
54ً

هدمها �أ�صحابها هدماً ذ�تيا
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تعمق الأزمة املعي�شية لل�شكان الفل�شطينيني:  .4

�ملقد�صيني،  لدى  للفقر  �لعام  بتاأكيد �الجتاه  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صادر  �ل�صادرة عن  �الأرقام  ت�صتمر 

و�لذي ثبت يف حميط 70% منذ �صنة 2009.

جدول 6/7: ن�شب الفقر يف مدينة القد�س 2011-2010 )%(55

2011 2010 الفئة

7773بني العرب يف القد�س

2524بني اليهود يف القد�س

2425عموم “اإ�رسائيل”

وقد بني �آخر م�صح ميد�ين )�مل�صح �القت�صادي �الجتماعي �لذي �أجري �صنة 2008( باأن %100 

من �الأحياء �لعربية يف �لقد�ص ت�صنف كاأحياء فقرية، بينما كانت 24% فقط من �الأحياء �ليهودية تقع 

. و�إذ� ما قورنت هذه �لبيانات ببيانات �صوق �لعمل، و�لتي تقول باأن ن�صبة �مل�صاركة 
56

يف هذ� �لت�صنيف

يف �صوق �لعمل، لدى �لذكور �لفل�صطينيني يف �لقد�ص )16 عاماً فاأكرث(، تبلغ 59% ل�صنة 2011، بينما 

؛ ف�صيكون �ال�صتنتاج �لو��صح باأن هذ� �لفقر مفتعل، وناجت عن عملية �إفقار 
تبلغ لدى �ليهود 57%49

منهجية.

الأو�شاع امليدانية يف القد�س:  .5

ال يكن لدر��صة تطور�ت �لقد�ص على مدى �صنتي 2012-2013 �أن تكتمل دون نظرة للو�صع 

�مليد�ين �مل�صتعل �لذي �صهدته �ملدينة على مدى �ل�صنتني، وبالذ�ت خالل �صنة 2012، ويبني �لبحث 

�الإح�صائي بناء على �ملر�جعة �ليومية لالأحد�ث يف �ملدينة باأن �صنة 2012 وحدها �صهدت 78 مو�جهة، 

باالإ�صافة �إىل 6 عمليات طعن بال�صكني و21 عملية �أخرى، قادت �إىل �إ�صابات يف �صفوف �الحتالل، 

�صو�ء با�صتخد�م �لقنابل �حلارقة �أم �ل�رشب �أم �حلرق. وكانت �لعي�صوية و�صلو�ن وخميم �صعفاط 

و�لبلدة �لقدية للقد�ص �لبوؤر �الأ�صا�صية لهذ� �ال�صتعال، �لذي كان ينتهي عند حاجز قلنديا، وال يجد 

.
58

له �صدًى �أو جتاوباً يف �ل�صفة �لغربية

�لهدم  و�أو�مر  �لبلدية  طو�قم  و�قتحامات  �الأق�صى،  للم�صجد  �ملتتالية  �القتحامات  و�صكلت 

�صامر  �ملقد�صي  �الأ�صري  �إ�رش�ب  وبالذ�ت  �لطعام،  عن  �الأ�رشى  و�إ�رش�ب  �الأحياء،  يف  توزعها  �لتي 

�لعي�صاوي �ملحاور �الأ�صا�صية لال�صتعال يف �ملدينة.
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ثالثًا: التهويد واال�شتيطان يف القد�س:

تطور العمل باجلدار حول القد�س:  .1

على �لرغم من �لتلويح �الإعالمي �ملتكرر من حكومة �الحتالل باإنهاء �لقاطع �ل�رشقي من �جلد�ر 

حول مدينة �لقد�ص، و�لذي ي�صم م�صتعمرة معاليه �أدوميم Ma’ale Adumim وكتل �مل�صتعمر�ت 

�لعمل يف  �أن  �الأمر  E1، فو�قع  �إي و�حد  ما يعرف مب�رشوع  �لقد�ص، �صمن  �إىل حدود  بها  �ملحيطة 

2012، وتفيد �إح�صائيات مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق  �ملقاطع �ملذكورة بقي على حاله خالل �صنة 

 United Nations Office for the �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  )�أوت�صا( -  �الإن�صانية  �ل�صوؤون 

 Coordination of Huminitarian Affairs-occupied Palestinian territories (OCHA-oPt(

�أن ما �أ�صيف �إىل �جلد�ر خالل �لفرتة �ملذكورة كان ثالثة كيلومرت�ت فقط يف �جلزء �ملحيط بقلنديا من 

جهة �لغرب، يف �أق�صى �صمال �لقد�ص، ليكمل بذلك عزل قلنديا عن �متد�د�تها �لفل�صطينية ب�صكل تام. 

�أما �لتطور�ت �ملتعلقة باجلد�ر، فيو�صحها �جلدول �الآتي:

جدول 6/8: تطور العمل باجلدار حول القد�س يف الفرتة

كانون الأول/ دي�شمرب 2011 - كانون الأول/ دي�شمرب 592012

20112012الفئة

9093الطول املكتمل من اجلدار )كم(

6365الن�شبة )%(

1413املقاطع قيد العمل من اجلدار )كم(

109الن�شبة )%(

3837املقاطع املخططة للتنفيذ )كم(

2726الن�شبة )%(

142143الطول الإجمايل للجدار )كم(
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خريطة 6/2: اجلدار ونقاط الإغالق يف حميط القد�س60
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تعزيز ال�شتيطان جنوباً و�شمالً:  .2

 2012 �صنة  خالل  �أقر  �إذ  خاللهما،  لال�صتيطان  منتظمة  وترية   2013-2012 �صنتا  �صهدت 

يف  جديدة  �صكنية  وحدة   11,066 �إقر�ر   2013 �صنة  �صهدت  بينما  �صكنية،  وحدة   12,244 بناء 

�لقر�ر�ت،  لتلك  �أكب  جغر�فياً  توزيعاً  �صهدت  �ل�صنة  هذه  �أن  �إال  �لغربية،  �ل�صفة  �أنحاء  خمتلف 

معظم  �صملت  م�صتعمرة   36 جديدة  �صكنية  وحد�ت  باإقر�ر  حظيت  �لتي  �مل�صتعمر�ت  عدد  وبلغ 

�لغربية. �ل�صفة  �أنحاء 

جدول 6/9: الوحدات ال�شكنية املقرة اأو املطروحة للبناء يف م�شتعمرات القد�س 

وباقي ال�شفة الغربية 612013-2012

امل�شتعمرةاملنطقة

20122013

املجموع عدد الوحدات املقرة اأو 

املطروحة للبناء

جمموع الوحدات 

ال�شكنية يف املنطقة

عدد الوحدات املقرة اأو 

املطروحة للبناء

جمموع الوحدات 

ال�شكنية يف املنطقة

القد�س

ر�مات �صلومو

Ramat Shlomo1,500

10,558

1,918

3,90414,462

942891جيلو
جفعات هماتو�ص

Givat HaMatos 
4,627-

Har Homa  168210هار حوما
معاليه �أدوميم

2,490
)منطقة �إي و�حد عموماً(

204
كفار �أدوميم

Kfar Adumim 
329

183-ب�صجات زئيف
جفعات زئيف

Giv’at Ze’ev831131

كوخاف يعقوف 

Kochav Yaakov-38

�شلفيت

�إيلي زهاف

Alei Zahav-

-

1,144

2,2922,292

Bruchin  550-بروخني
Elkana  284-�إلكانا
Yaqir  160-ياكري

135-�أريل
كريات نيتافيم

Kiryat Netafim-19

رام اهلل

موديعني عيليت 

Modi’in Ilit-

106

992

2,0992,205
Talmon  559-تلمون
Beit El  326-بيت �إيل

Shilo  142-�صيلو
Adam  10680�آدم
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امل�شتعمرةاملنطقة

20122013

املجموع عدد الوحدات املقرة اأو 

املطروحة للبناء

جمموع الوحدات 

ال�شكنية يف املنطقة

عدد الوحدات املقرة اأو 

املطروحة للبناء

جمموع الوحدات 

ال�شكنية يف املنطقة

نابل�س

Itamar  إيتمار�-

452

675

1,2171,669

Gilgal  234-جلجال
كارين �صمرون 

Karnei Shomron350218

Immanuel  102�إيانويل-

Bracha  90-بر�خا

بيت حلم

Beitar llit  398بيتار عيليت

1,128

322

6011,729

Efrat  207155�إفر�ت
-523جيفعوت

�ألون �صفوت

Alon Shvut-60

Nokdim  40-نوكدمي
Tko’a  24-تكو�ع

اخلليل

Sansana  صن�صانا�-

-

325

700700
Ma’on  230-ماعون

Karmiel  97-كرميئيل
Tene  48-تينة

170170170--رومت  Rotemطوبا�س

قلقيلية

Elmatan  أملاتان�-

-

37
5252 �ألفيه منا�صيه

Alfei Menashe 

-15

313131--�أملوج  Almogاأريحا
12,24411,06623,310املجموع

�أما يف �لقد�ص على وجه �خل�صو�ص، فيمكن قر�ءة �الجتاهات و�لتطور�ت �الأ�صا�صية لال�صتيطان 

فيها من خالل:

ا�شتمرار تعزيز م�شتعمرات القاطع اجلنوبي:

�لقد�ص،  جنوب  م�صتعمر�ت  لتعزيز  و��صح  �إ�رش�ئيلي  �جتاه  ُر�صد  �ل�صابقة  �ل�صنو�ت  خالل 

�ملكونة �أ�صا�صاً من كتلة م�صتعمر�ت هار حوما وجيلو وهار جيلو Har Gilo، و�أ�صيفت لها يف �صنة 

2011 جفعات هماتو�ص كم�صتعمرة �أ�صا�صية �صمن هذه �لكتلة. ويكن َعْزو هذ� �الجتاه �إىل حماولة 
�لبناء على �لنجاح �لذي حققته م�صتعمرة هار حوما يف �جتذ�ب �ل�صكان �ليهود، بعد عدة نتائج خميبة 

لالآمال ظهرت يف كتل �مل�صتعمر�ت �ل�رشقية، و�ل�صمالية �ل�رشقية �إىل حّد ما، فم�صتعمرة هار حوما 

قريبة جد�ً من �ملركز �لتجاري و�لعمر�ين �ليهودي غربي �لقد�ص، كما ترتبط به بطريق مبا�رش، ال 

ير باأي حّي �صكني فل�صطيني.



2012-2013التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

266

خالل �صنتي 2012-2013 ال يبدو �أن �الجتاه �لعام لتعزيز م�صتعمر�ت �لكتلة �جلنوبية قد تغري، 

قر يف �صنة 2012 بناء 5,737 وحدة �صكنية يف م�صتعمر�ت �لقاطع �جلنوبي، �صكلت 54.3% من 
ُ
�إذ �أ

�إجمايل ما �أقر يف تلك �ل�صنة كما يكن �أن ن�صتنتج من �جلدول 6/9. �لعدد �الأكب من �لوحد�ت �ل�صكنية 

كان يف جفعات هماتو�ص، �لتي جرى �إقر�ر خطة تو�صعتها ب�رشبة و�حدة �صمن ما عدَّته �حلكومة 

�الأمم  يف  ع�صو  غري  مر�قب  كدولة  بفل�صطني  �العرت�ف  قر�ر  على  عقابية”  “�إجر�ء�ت  �الإ�رش�ئيلية 

 1,101 �إقر�ر بناء  2013 ف�صهدت  �أما �صنة  4,627 وحدة �صكنية بقر�ر و�حد.  �ملتحدة، فاأقرت بناء 

وحدة �صكنية يف م�صتعمر�ت �لقاطع �جلنوبي، �أي نحو 28.2% من �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية �ملقرة 

يف �لقد�ص خالل تلك �ل�صنة. ويبدو �أن تباطوؤ وترية �الإقر�ر �صنة 2013 جاءت الإف�صاح �ملجال لتطبيق 

ما �أقر من وحد�ت �صكنية يف �لقاطع �جلنوبي على مدى �صنتي 2011-2012 و�لبالغ عددها 17,064 

، والإف�صاح �ملجال يف �لوقت عينه �أمام �إجناز م�صاريع �لبنى �لتحتية �حليوية الإجناح 
62

وحدة �صكنية

�لتو�صع يف هذه �ملنطقة، و�أهمها �لطريق رقم 50 �لذي �صي�صكل �لع�صب �لر�بط مل�صتعمر�ت �لقاطع 

�جلنوبي باملركز �ليهودي للمدينة غربي �لقد�ص، و�لذي تعول بلدية �الحتالل عليه يف تعميم جناح 

حالة هار حوما �إىل �صائر م�صتعمر�ت ذلك �لقاطع.

رامات �شلومو: حماولة للتعزيز من ال�شمال:

ه نحو تعزيز م�صتعمر�ت �صمال �لبلدة  كان من �لالفت للنظر خالل �صنتي 2012-2013 �لتوجُّ

بني  جغر�يف  �ت�صال  حتقيق  وحماولة  �جلنوبي،  �لقاطع  م�صتعمر�ت  تعزيز  مع  بالتو�زي  �لقدية، 

م�صتعمر�ت ر�موت �ألون ور�مات �صلومو ور�مات �أ�صكول Ramat Eshkol، وهي م�صتعمر�ت تتمتع 

بامليزة نف�صها �لتي تتمتع بها هار حوما جنوباً، وهي كونها مت�صلة باملركز �ليهودي غربي �لقد�ص 

�مل�صتعمر�ت  من  �لقاطع  هذ�  تعزيز  حماولة  كانت  لقد  له.  طبيعياً  �متد�د�ً  وت�صكل  مبا�رش�ً،  �ت�صاالً 

حمل ت�صاوؤل ودر��صة لدى �ملخططني �الإ�رش�ئيليني، �إذ �إن عدد �صكان م�صتعمر�ت هذ� �لقاطع م�صتقر 

منذ مطلع ت�صعينيات �لقرن �لع�رشين، ويحقق منو�ً حمدود�ً، وقر�ر �لتو�صع يف �لبناء يف هذه �لكتلة 

يحمل قدر�ً من �ملخاطرة، لكن موؤ�رش�ت �صنتي 2012-2013 تنبئ بتجاوز هذه �ملرحلة من �لتقييم 

فقد �أقر بالفعل بناء 3,418 وحدة �صكنية يف تلك �لكتلة خالل �ل�صنتني، كما يو�صح �جلدول 6/9؛ ولو 

�ألون  ور�موت  �صلومو  ر�مات  �ل�صمال:  م�صتعمر�ت  قاطع  يف  �ملقرة  �ل�صكنية  �لوحد�ت  عدد  جمعنا 

خالل �ل�صنو�ت 2011-2013، ف�صنجد �أنها حتل يف �ملرحلة �لثانية من حيث تركز �لبناء �جلديد فيها، 

.
63

مبجموع 4,953 وحدة �صكنية على مدى ثالث �صنو�ت

و�إذ� ما نظرنا للخريطة 6/3، ف�صنجد �أن �لقاطعني �جلنوبي و�ل�صمايل جمتمعني ي�صكالن عمودي 

كال  �أن  كما  �لعربية،  �ل�صكانية  �لكتلة  عن  وعزلها  �لقدية  �لبلدة  تطويق  يف  �الأ�صا�صيني  �لتخطيط 

�لقد�ص،  غربي  �ليهودي  للمركز  طبيعياً  �متد�د�ً  ي�صكالن  فهما  ذ�تها؛  باخلا�صية  يتميز  �لقاطعني 

ويت�صالن به �ت�صاالً مبا�رش�ً، مما قد ي�صمح بتحقيق جاذبية لل�صكان �ليهود، وي�صكل تطوير�ً �أكرث 

حتفظاً و�أكرث و�قعية من حماوالت �لتطوير �ل�صابقة يف �مل�صتعمر�ت �ل�رشقية.
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خريطة 6/3: امل�شتعمرات يف منطقة القد�س

�مل�صدر: مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا( - �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، كانون �الأول/ دي�صمب 2012.



كتلة اأدوميم: بني ال�شيا�شة والواقعية:

�أعلنها  �لتي  �لبلدية  �حلدود  خارج  )�لو�قعة  �أدوميم  كتلة  كانت   2013-2012 �صنتي  خالل 

�الحتالل للقد�ص، و�لتي ت�صكل حماولة �لتمدد �ليهودي �الأ�صا�صية نحو �ل�رشق( هي �لكتلة �لثالثة 

من حيث عدد �لوحد�ت �ل�صكنية �لتي �أقرت فيها، فعلى مدى �صنتني �أقر فيها 3,023 وحدة �صكنية. 

عند در��صة �جتاهات �لتو�صع يف كتلة �أدوميم على مدى زمني �أطول ف�صنجد �أن �لتو�صع خالل 

2011 مل يزد عن 40 وحدة �صكنية، بينما و�صل يف 2012 �إىل 2,490 وحدة، و�نخف�ص يف 2013 �إىل 

�لتايل للت�صويت على ع�صوية فل�صطني كدولة  �ليوم  2012 يف  وحدة، وقد جاء �الإعالن �صنة   414

مر�قب غري ع�صو يف �الأمم �ملتحدة، �صمن “�الإجر�ء�ت �لعقابية” �الإ�رش�ئيلية رد�ً على هذه �خلطوة.

على  متعمد  فعل  كرّد  جاء  بل  ثابتة،  �صيا�صة  ي�صكل  �أدوميم  كتلة  باجتاه  �لتو�صع  �أن  يبدو  وال 

تطور �صيا�صي ��صتفز �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، فكتلة �أدوميم هي �لكتلة �الأعجز عن ��صتقطاب �ل�صكان 

�إال  باأكملها  �لقد�ص  بلدية  م�صاحة  مب�صاحتها  تو�زي  كونها  من  وبالرغم  �لقد�ص.  حميط  يف  �ليهود 

�آالف م�صتوطن خالل ع�رش �صنو�ت، حيث بلغ �لعدد  �إال بنحو �صبعة  �ل�صكان فيها مل يزد  �أن عدد 

ل يف �ل�صنو�ت �ملا�صية موقف  . يف �لوقت عينه، ت�صكَّ
64

�ألف م�صتوطن  36 2011 نحو  يف نهاية �صنة 

يف  ي�صهم  ما  وهذ�  �لدولتني،  حّل  �آمال  على  يق�صي  �لكتلة  هذه  تو�صع  باأن  يرى  و�أوروبي  �أمريكي 

ردع “�إ�رش�ئيل” عن �لتوجه للتو�صع فيها، �أو حتى الإكمال مقاطع �جلد�ر حولها، ويف�رش ��صتخد�م 

�لتو�صع يف هذه �لكتلة كردٍّ �صيا�صي على تطور�ت ترى فيها “�إ�رش�ئيل” من طرفها تهديد�ً مل�صاحلها. 

نوف زيون نحو املرحلة الثالثة: 

 Digal كا�صتثمار ل�رشكة “ديغال” لال�صتثمار �لعقاري Nof Zion بد�أ م�رشوع نوف زيون

.Investments & Holdings Ltd، كمبادرة خا�صة لتاأ�صي�ص �صاحية �صكنية ر�قية تخ�ص�ص 

لالأثرياء على �ل�صفح �ل�صمايل جلبل �ملكب يف مو�جهة �لبلدة �لقدية للقد�ص، وكانت موجهة �أ�صا�صاً 

خالل  منه  �الأوىل  �ملرحلة  يف  �لعمل  �نتهى  وقد   ،
65

�الأمريكية �ملتحدة  �لواليات  يف  �ليهود  للم�صرتين 

�صنة 2008 بالتز�من مع �الأزمة �القت�صادية �لعاملية �لتي بد�أت يف �لواليات �ملتحدة. و�جه م�رشوع 

نوف زيون يف ذلك �لوقت تعرث�ً يف �لبيع و�لت�صويق، حتى �إن �ل�رشكة �مل�صتثمرة عر�صت على �أطر�ف 

. بقي �مل�رشوع متعرث�ً حتى �صنة 
66

عربية و�إ�صالمية �إمكانية بيع �ملرحلة باأكملها من خالل و�صطاء

2011، حيث جرت ت�صوية �أزمته �ملالية بدخول �رشكاء جدد، وبح�صوله على رعاية وز�رة �الإ�صكان 

وبلدية �الحتالل يف �لقد�ص لتخ�ص�ص �مل�صتعمرة لليهود �ملتدينني، فا�صتوؤنف �لعمل باملرحلة �لثانية 

للمرحلة  �الأ�صا�ص  �الإ�رش�ئيلي حجر  �الإ�صكان  2013. وقد و�صع وزير  �صنة  �أو�خر  �نتهت يف  �لتي 
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. وتطمح مر�حل �لتو�صع �لثانية و�لثالثة �إىل حّل 
�لثالثة من هذه �مل�صتعمرة يف �آب/ �أغ�صط�ص 672013

�ليهودية، من خالل حماولة ربطها مب�صتعمرة  �ل�صكنية  �الأحياء  �مل�صتعمرة عن  م�صكلة عزلة هذه 

تلبيوت �ل�رشقية �لو�قعة �إىل �جلنوب �لغربي لنوف زيون. 

خريطة 6/4: م�شتعمرة نوف زيون

14,462 وحدة �صكنية يف م�صتعمر�ت  2012-2013 �إقر�ر بناء  يف �ملح�صلة، فقد �صهدت �صنتا 

من   %47 لها  خ�ص�ص  �لتي  �جلنوبي  �لقاطع  م�صتعمر�ت  على  �أ�صا�صي  ب�صكل  تركزت  �لقد�ص، 

�لوحد�ت  من   %24 لها  خ�ص�ص  �لتي  �ل�صمايل  �لقاطع  م�صتعمر�ت  تليها  �ل�صكنية،  �لوحد�ت  تلك 

 2011 �صنة  خالل  �ملقرة  �ل�صكنية  �لوحد�ت  للتحليل  �أ�صيفت  ولو  �ل�صنتني.  خالل  �ملقرة  �ل�صكنية 

جتاه  �ال�صتيطانية  �لتخطيط  �صيا�صات  يف  �أ�صا�صي  تغري  ��صتنتاج  فيمكن   ،6/10 �جلدول  يف  كما 

��صتيطانية مركزية ود�خلية وخارجية مل تتمكن من حتقيق �جلذب  باأطو�ق  �لتفكري  �لقد�ص؛ من 

�أكرث  �صيا�صة  �إىل  �لقد�ص،  غربي  �ليهودي  �ملركز  عن  وعزلتها  تباعدها  ظّل  يف  �ملاأمول  �ل�صكاين 

يت�صالن  و�ل�صمال  �جلنوب  يف  عر�صيني  ��صتيطانيني  قاطعني  ت�صكيل  تتبنى  وحتفظاً  و�قعية 

�لبلدة  ويطوقان  له،  طبيعياً  �متد�د�ً  وي�صكالن  مبا�رش�ً،  �ت�صاالً  �لقد�ص  غربي  �ليهودي  باملركز 

�لقدية ويعزالنها عن معظم �لكتلة �ل�صكانية �لفل�صطينية �ملرتكزة يف �الأحياء �الأبعد.
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جدول 6/10: اأعداد الوحدات ال�شكنية املقرة يف م�شتعمرات القد�س وباقي ال�شفة الغربية

682013-2011

الطاقة ال�شتيعابية املتوقعةالن�شبة )%(العددالفئة

18,16544.661,761الوحدات املقرة يف القاطع اجلنوبي

4,95312.216,840الوحدات املقرة يف القاطع ال�شمايل

الوحدات املقرة يف بقية م�شتعمرات القد�س 

وال�شفة الغربية
17,60043.259,840

40,718100138,441اإجمايل الوحدات املقرة

بنى حتتية تعزز التواجد اليهودي:  .3

�لقد�ص  يف  �الحتالل  بلدية  تعمل  �لتي  �لتحتية  �لبنى  يف  ذ�تها  �ال�صتيطان  �جتاهات  قر�ءة  يكن 

�لذي   50 رقم  �ال�صتيطاين  بالطريق  تعزيزه  يجري  �جلنوبي  �مل�صتعمر�ت  فقاطع  تاأ�صي�صها،  على 

ي�صله باملركز �ليهودي غربي �لقد�ص �ملحتلة، وقاطع �مل�صتعمر�ت �ل�صمايل يجري تعزيزه بالطريق 

�ال�صتيطاين رقم 21 �لذي ي�صله مبنطقة عطاروت �ل�صناعية �ملقامة على �أر��صي قلنديا، بينما يهدف 

للم�صجد  �لغربية  �جلنوبية  �ملنطقة  �إىل  �ليهود  �لزو�ر  من  �ملزيد  جذب  �إىل  �لهو�ئي  �لقطار  م�رشوع 

�الأق�صى حيث �صاحة �لب�ق و�ملعامل �لتهويدية من حولها.

الطريق رقم 50:

يف  �الحتالل  لبلدية  �لتابعة   ،Moriah موريا   - �لقد�ص  تطوير  �رشكة  بد�أت   2013 �صنة  خالل 

�لقد�ص، ب�صق �لطريق �ال�صتيطاين رقم 50 �لذي يهدف �إىل تاأمني ربط مبا�رش بني قاطع �مل�صتعمر�ت 

�جلنوبي و�ملركز �ليهودي غربي مدينة �لقد�ص، فيعزز بذلك فر�ص جناح هذ� �لقاطع يف جذب �ل�صكان 

�ليهود. يهدف هذ� �لطريق يف �لوقت عينه �إىل ربط �صكان كتلة غو�ص عت�صيون �ال�صتيطانية يف بيت 

60 �لو��صل لتلك  حلم باملركز �ليهودي ملدينة �لقد�ص من خالل �ت�صاله بالطريق �ال�صتيطاين رقم 

�مل�صتعمر�ت، م�صتحدثاً بذلك تو��صالً جغر�فياً بني �لقد�ص بحدودها �لبلدية وكتلة غو�ص عت�صيون 

جنوباً. وتبلغ �مليز�نية �ملقدرة لهذ� �لطريق نحو 1.1 مليار دوالر، �إذ �صيكون طريقاً �رشيعاً متعدد 



�أر��صي بلدتي بيت �صفافا و�رشفات، و�أن  238 دومناً من  �أن يلتهم  �مل�صارب و�خلدمات، ويتوقع 

يحوِّل كلتا �لبلدتني �إىل �صو�حي هام�صية ال متلك �أّي تو��صل جغر�يف مع �أّي كتلة �صكانية فل�صطينية 

.
69

يف مدينة �لقد�ص

خريطة 6/5: الطريق رقم 50

�مل�صدر: معهد �الأبحاث �لتطبيقية - �لقد�ص )�أريج(.

الطريق رقم 21:

ر�مات  م�صتعمرة  ي�صل  طريق  �صّق  على  بالعمل  �الإ�رش�ئيلية  �جلر�فات  بد�أت   2013/1/21 يف 

�ل�صناعية  عطاروت  مبنطقة  �ل�صمايل،  �مل�صتعمر�ت  قاطع  يف  �لتو�صع  مركز  ت�صكل  �لتي  �صلومو، 

�مل�صتعمرة  لهذه  �ل�صكاين  �جلذب  تعزيز  �إىل  �لطريق  ويهدف  �صماالً،  قلنديا  �أر��صي  على  �ملقامة 

على  قدرة  و�الأكرث  �الأقرب  �صيكونون  حيث  �ل�صناعية،  �ملنطقة  يف  ل�صكانها  عمل  فر�ص  بتوفري 

�لو�صول ملن�صاآت منطقة عطاروت �ل�صناعية دون �أن ي�صطرو� لالحتكاك بال�صكان �لفل�صطينيني يف 

�صاحية بيت حنينا �لتي تف�صل بني �ملنطقتني. من �ملتوقع �أن ي�صتمر �إن�صاء هذ� �لطريق حتى �صنة 

.
70

2015، و�أن ت�صل تكلفته �إىل قر�بة 30 مليون دوالر �أمريكي
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خريطة 6/6: الطريق رقم 21

�مل�صدر: معهد �الأبحاث �لتطبيقية - �لقد�ص )�أريج(.

م�رسوع القطار الهوائي جنوب البلدة القدمية:

يف 2013/5/1، ن�رشت بلدية �لقد�ص على موقعها �الإلكرتوين خطة لبناء قطار هو�ئي “تلفريك” 

لنقل �لركاب �إىل باب �ملغاربة مدخل �صاحة �لب�ق. وقالت �لبلدية �إن هذ� �لقطار �صيتكون من خطني 

لهذ�  �لق�صوى  �لنقل  طاقة  وتبلغ  �لقد�ص،  غربي  من  و�لثاين  �لزيتون،  جبل  من  �الأول  رئي�صيني: 

�لهدف منه  باأن  �ملخطط  . و�لو��صح من 
71

�ل�صاعة �آالف م�صافر يف   6-4 �لقطار باالجتاهني ما بني 

هو جلب �أكب عدد ممكن من �ل�صياح �ليهود �إىل منطقة حائط �لب�ق و�حلي �ليهودي، و�لتي ت�صكل 

بوؤرة �لتو�جد �ليهودي يف �لبلدة �لقدية للقد�ص، وقد جاء �لك�صف عن هذ� �ملخطط يف �أثناء �حلمالت 

�لقد�ص نري بركات  “�إ�رش�ئيل”، و�لتي كان رئي�ص بلدية  �لبلدية يف  �النتخابية ملر�صحي �النتخابات 

ي�صتعد خلو�صها يف �آب/ �أغ�صط�ص 2013 �أمالً يف �لفوز بوالية جديدة.



خريطة 6/7: م�رسوع القطار املعلق للبلدة القدمية اأيار/ مايو 2013

رابعًا: التطورات ال�شيا�شية املتعلقة بالقد�س: 

تطورات املوقف الأمريكي من القد�س:   .1

�صهدت �صنة 2012 تطور�ت مهمة يف �ملوقف �الأمريكي من �لقد�ص، خ�صو�صاً و�أنها كانت �صنة 

ويكن  �لتنازالت،  من  �ملزيد  وحت�صيل  �ل�صهيوين  لالبتز�ز  �صانحة  فر�صة  و�صكلت  �نتخابات، 

�إجمال هذه �لتطور�ت مبا يلي:
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 International أ. يف 2012/7/31 �صدر عن �خلارجية �الأمريكية تقرير �حلريات �لدينية يف �لعامل�

�ل�صيا�صة  يف  جديدة  مو�قف  �لتقرير  هذ�  حمل  وقد   ،2011 ل�صنة   Religious Freedom Report

�خلارجية �الأمريكية، فبعد �أن كان ي�صار للم�صجد بكلمة “�حلرم �ل�رشيف/ جبل �ملعبد” تغري �لرتتيب 

2009 و2010 وما  �أزيلت �ملالحظة �ملعتادة يف تقارير  “جبل �ملعبد/ �حلرم �ل�رشيف”، كما  لي�صبح 

وباأن  �الإ�صالم”،  يف  �لبقاع  �أقد�ص  �أحد  هو  �ل�رشيف  “�حلرم  باأن  تقول  و�لتي  �لتقرير  بد�ية  قبلهما 

يتبنى  بات  �لتقرير  باأن  ت�صي  تعديالت  يف   ،
�ملعبد”72 جبل  با�صم  عينه  للمكان  ي�صريون  “�ليهود 

ت�صمية “جبل �ملعبد” كت�صمية �أ�صا�صية للمكان. �لتطور �الأبرز كان �نتقاد �لتقرير الإجر�ء�ت �حلكومة 

“�ل�صماح فقط  �الإ�رش�ئيلية لكونها “حترم غري �مل�صلمني من فر�صة �لعبادة يف جبل �ملعبد”، منتقد�ً 

للم�صلمني بال�صالة” يف �مل�صجد، وممار�صة �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية “باإخر�ج غري �مل�صلمني �إذ� ظهر �أنهم 

 كما �نتقد �صيا�صة �الأوقاف �الأردنية يف “تقييد دخول غري �مل�صلمني �إىل �مل�صجد 
يوؤدون �صلو�ت”73

�الأق�صى وقبة �ل�صخرة” ويق�صد �لتقرير هنا �مل�صجد �لقبلي، كما �أنه �نتقد �الأوقاف لـ“حظر �رتد�ء 

�لرموز �لدينية غري �الإ�صالمية يف �حلرم �ل�رشيف”. 

لقد جاء هذ� �لتقرير متقدماً على موقف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية نف�صها يف هذ� �ل�صاأن، وو�صعها يف 

موقع “�لدفاع” عن نف�صها و“تبير” �صيا�صاتها يف منع غري �مل�صلمني من �ل�صالة يف �مل�صجد، وقد 

 ،
74

ذ�ته �ملوقف  ليكر�ص   2013 �صنة  منت�صف  و�ل�صادر   ،2012 ل�صنة  �لدينية  �حلريات  تقرير  جاء 

وهذ� يعني �أن �ملوقف �الأمريكي من �مل�صجد �الأق�صى قد تغري بالفعل، ومل يكن �الأمر جمرد خطاأ �أو 

موقف مت�رشع يف �لتقرير �ل�صابق.

ب. �إدر�ج بند “�لقد�ص عا�صمة �إ�رش�ئيل” بند�ً على �لبنامج النتخابي للمر�صَحني، �جلمهوري 

و�لديوقر�طي يف �ل�صباق �لرئا�صي.

�لعاملة يف  �لعربية و�الإ�صالمية  �ل�صعبية  �ملوؤ�ص�صات  �لدولية، كبى  �لقد�ص  و�صع موؤ�ص�صة  ج. 

.
جمال �لقد�ص على الئحة “�الإرهاب” يف 752012/10/4

اتفاقية رعاية املقد�شات:  .2

علن يف عّمان عن توقيع �تفاقية لرعاية �لقد�ص بني ملك �ململكة �الأردنية �لها�صمية 
ُ
يف 2013/3/31 �أ

“�تفاقية  با�صم  و�لفل�صطينية  �الأردنية  �الأنباء  وكاالت  لها  وعنونت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ورئي�ص 

عليها  �ملوقعة  �الأطر�ف  و�صفة  �التفاقية،  لهذه  �ملتاأنية  و�ملر�جعة  و�ملقد�صات”.  �لقد�ص  عن  �لدفاع 

تخب من �لناحية �لعملية باأنها ال حتمل �أّي قيمة قانونية، بل رمبا ال حتمل �أكرث من �ل�صفة �الأدبية 

و�العتبارية.
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فالطرف �لفل�صطيني �ملوقع ال يلك �أّي دور يف �لقد�ص ب�صفته رئي�صاً لل�صلطة �لفل�صطينية، بل �إن 

�تفاقية �أو�صلو حترم عليه ذلك، و�إن كانت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، ودولة فل�صطني �ملفرت�صة 

متلك �حلق �مل�صتقبلي يف �لقد�ص كجزء من حّق تقرير �مل�صري لل�صعب �لفل�صطيني باأ�رشه، وهو ما مل 

يتحقق بعد. وهذ� ما يجرد هذه �التفاقية من �أّي قيمة قانونية �أو و�قعية، �صوى �أنها تعرتف باالأمر 

�لو�قع �لقائم وتكر�صه �أدبياً، ورمبا تف�ص �أّي ��صتباك حمتمل حول متثيل �لقد�ص بعد قبول فل�صطني 

كدولة مر�قب غري ع�صو يف �الأمم �ملتحدة.

عنونت  �خلب  تناقلت  �لتي  �الإعالم  و�صائل  وخمتلف  �لر�صمية  �الأنباء  وكاالت  �أن  من  وبالرغم 

لالتفاقية باأنها “�تفاقية للدفاع عن �لقد�ص و�ملقد�صات”، �أو “حلماية �مل�صجد �الأق�صى و�ملقد�صات”، 

�إال �أن �التفاقية ال تذكر كلمة “حماية” �أو �صيئاً من م�صتقاتها �إال يف تو�صيف �لدور �لتاريخي لل�رشيف 

�حل�صني بن علي، وال تذكر كلمة “�لدفاع” �صوى يف تو�صيف دور �الأردن بكونه “�أقدر على �لعمل 

للدفاع عن �ملقد�صات �الإ�صالمية...”. 

�الأق�صى  �مل�صجد  تهدد  �لتي  �الأخطار  �أّي من  �التفاقية على ذكر  ياأِت ن�صُّ  عالوة على ذلك، مل 

و�ملقد�صات، فهي تخلو من كلمة “�حتالل” �أو �أّي من م�صتقاتها، وال تذكر “�إ�رش�ئيلي” وال �أياً من 

.
م�صتقاتها، وكذلك �الأمر مع كلمة “�صهيوين” و“�عتد�ء” و“�نتهاك”76

و�لبوؤر  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  �صهدت 

 ،2012 �صنة  خالل  ملحوظاً  تو�صعاً  �ال�صتيطانية 

�الأبحاث  معهد  �أجر�ها  حتليلية  در��صة  ففي 

�صنة  بد�ية  منذ  �أنه  )�أريج(،  �لقد�ص   - �لتطبيقية 

نف�صها،  �ل�صنة  من  �أغ�صط�ص  �آب/  وحتى   2012

ومن �أ�صل 199 م�صتعمرة �إ�رش�ئيلية هي �لعدد �لكلي للم�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية، 

نفذت “�إ�رش�ئيل” �أعمال تو�صع يف 151 م�صتعمرة، �أي ما ن�صبته 76% من �لعدد �لكلي للم�صتعمر�ت 

)منازل  كرفاناً  و854  بناية   1,018 و�إ�صافة  بناء  �لتو�صع  و�صمل  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية 

 .
77ً

متنقلة( جديد�

عالية  بوترية  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  يف  �ال�صتيطاين  �لتو�صع  ��صتمر  وقد 

ممثلة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  عنها  �أعلنت  �لتي  �لتو�صع  خُمططات  �إن  حيث   ،2013 �صنة  خالل 

�ملدنية  و�الإد�رة  “�إ�رش�ئيل”،  �أر��صي  ود�ئرة  و�الإ�صكان،  �لبناء  )وز�رة  �ملختلفة  بوز�ر�تها 

يف  ومكانتها  �مل�صتعمر�ت  حيوية  على  توؤكد  بطريقة  عنها  �الإعالن  مّت  وغريها...(،  �الإ�رش�ئيلية 

خمططات  عن   2012 �صنة  خالل  علن 
ُ
�أ قد  وكان  �لفل�صطيني.  �جلانب  مع  نهائي  ت�صوية  �تفاق  �أّي 

خام�شًا: التو�شع اال�شتيطاين 

االإ�شرائيلــــــي فـــــي 

ال�شفـــــــة الغربيـــــة
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لبناء  وعطاء�ت  خمططات  عن  علن 
ُ
فاأ  2013 �صنة  يف  �أما  �صكنية؛  وحدة   12,244 لبناء  وعطاء�ت 

�أ�صل  من  فل�صطينية  حمافظات  ثماين  يف  �إ�رش�ئيلية،  م�صتعمرة   36 يف  ��صتيطانية  وحدة   11,066

�لوحد�ت  جمموع  من   %72( ��صتيطانية  وحدة   7,957 �أي  �أغلبها  �لغربية،  �ل�صفة  يف  حمافظة   11

�لتي  �لعن�رشي،  �لف�صل  �ملنطقة غرب جد�ر  �لو�قعة يف  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  �ال�صتيطانية( يف 

.
78

ت�صعى “�إ�رش�ئيل” �إىل �صمها �إىل حدودها

وخالل �صنة 2013، �صادرت “�إ�رش�ئيل” ما م�صاحته 10,800 دومناً من �الأر��صي �لفل�صطينية 

دومناً   196 بينها  من  �ملختلفة،  و�ال�صتيطانية  �لع�صكرية  لال�صتعماالت  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  يف 

؛ 
79

�أكرث من ن�صف هذه �مل�صاحة )5,770 دومناً( يف متوز/ يوليو �لقد�ص. وقد مّت م�صادرة  �رشقي 

وهو �ل�صهر �لذي و�فق فيه �لطرف �لفل�صطيني على ��صتئناف مفاو�صات �لت�صوية، بعد �نقطاع د�م 

نحو ثالث �صنو�ت. 

يف  �لقاطنني  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صتوطنني  عدد  �رتفاع  �إىل  �أريج  عن  �ل�صادرة  �الأرقام  و�أ�صارت 

�مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية من 240 �ألف م�صتوطن �صنة 1990 �إىل �أكرث من 656 �ألف م�صتوطن �صنة 

2012، ويقطنون يف 196 م�صتعمرة �إ�رش�ئيلية، و232 بوؤرة ��صتيطانية موزعة يف جميع �أنحاء �ل�صفة 

. وطبقاً الأريج فاإن عدد �مل�صتوطنني يف 
80

�لغربية، مبا يف ذلك تلك �لتي مّت �إقامتها يف �رشقي �لقد�ص

لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �إح�صائيات  �أما   .
812013 �صنة  م�صتوطن  �ألف   693 بلغ  �لغربية  �ل�صفة 

نهاية  يف  م�صتوطناً   563,546 بلغ  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صتوطنني  عدد  �أن  �إىل  فت�صري  �لفل�صطيني 

�زد�د  وقد   .
82

�لقد�ص حمافظة  يف  م�صتعمرة   26 قر�بة  منها  م�صتعمرة،   144 يف  وي�صكنون   ،2012

�لغربية �ملحتلة بن�صبة  �ل�صفة  �الإ�رش�ئيلية يف  �مل�صتعمر�ت  �ليهود يف  �ل�صكاين للم�صتوطنني  �لتعد�د 

2000، يف �لوقت �لذي كان فيه �ملعدل �لطبيعي للنمو  4.7-4.9% منذ �صنة  �صنوية ترت�وح ما بني 

�ل�صكاين يف “�إ�رش�ئيل” هو %1.7. 

عملية  �إطالق  �إعادة  بعد  حتى  �ال�صتيطانية  �أن�صطتها  متابعة  على  “�إ�رش�ئيل”  �أ�رشت  وقد 

عطاء�ت  طرح  على  مو�فقتها  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  فاأ�صدرت  �ل�صلمية؛  �لت�صوية  مفاو�صات 

ومناق�صات لـ 1,573 وحدة ��صتيطانية جديدة يف �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، 

يف   Maariv معاريف  �صحيفة  وك�صفت   .
832013/7/31 يف  �ملفاو�صات  من  �الأوىل  �جلولة  بدء  عند 

بناء  لتمرير  �ليهودي  �لبيت  حزب  رئي�ص  بينت  ونفتايل  نتنياهو  بني  �رشي  �تفاق  عن   2013/7/31

4,500 وحدة �صكنية مب�صتعمر�ت �ل�صفة و�لقد�ص. ويف �جلولة �لثانية من �ملفاو�صات، وبالتحديد، 

يف  ��صتيطانية  وحدة   2,125 لبناء  ومناق�صات  عطاء�ت  على  “�إ�رش�ئيل”  و�فقت   ،2013/8/13 يف 

وحدة   1,500 ببناء   2013 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  قر�ر�ً  نتنياهو  �أ�صدر  كذلك  �لغربية؛  �ل�صفة 
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�لفل�صطينيني خالل عملية  �لقد�ص، بالتز�من مع �الإفر�ج عن دفعة ثانية من �الأ�رشى  ��صتيطانية يف 

. كما قام وزير دفاع دولة �الحتالل بتجميد قر�ر �حلكومة �ل�صابقة، �لذي �صمح باإقامة 
84

�ملفاو�صات

�الإ�رش�ئيلية  للمحاكم  قر�ر�ت  و�ألغى  �الأغو�ر،  �أر��صي  من  جزء  على  �لفل�صطينية  �لنويعمة  مدينة 

.
85

بتفكيك �أربع بوؤر ��صتيطانية وعمل على �رشعنتها بطرق ملتوية

�ال�صتيطانية  �الإجر�ء�ت  خطورة  من  �لتقليل  حتاول  �أنها  يظهر  �لتي  �الإ�رش�ئيلية،  �مل�صادر  �أما 

و�لتهويدية، فت�صري �إىل �أن عدد �لوحد�ت �ل�صكنية �ال�صتيطانية �لتي بد�أ �لعمل فيها يف �ل�صفة �لغربية 

، وبلغ عدد �لوحد�ت 
�صنة 2013 بلغ 2,534 وحدة، بينما كان قد بد�أ �لعمل بـ 1,133 وحدة يف 862012

�ل�صكنية �لتي مّت �النتهاء من �لعمل فيها 1,271 وحدة يف �صنة 2012، بينما بلغ عددها 1,365 وحدة 

.
يف �صنة 872013

ومكوناً  �أ�صا�صياً  جزء�ً  فل�صطني  يف  �لزر�عة  تعدُّ 

و�لثقايف  �لوطني  �لن�صيج  مكونات  من  رئي�صياً 

حيث  �لفل�صطيني،  و�الجتماعي  و�القت�صادي 

باالأر�ص  وت�صبث  وحتد  �صمود  عنو�ن  متثل 

�مل�صتهدفة بامل�صادرة و�ال�صتيطان. �أدى �حل�صار �الإ�رش�ئيلي و�ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية خالل �صنتي 

2012-2013 �إىل �إحد�ث �أ�رش�ر كبرية يف هذ� �لقطاع �لزر�عي �حليوي من �أبرزها: 

جتريف و�قتالع وحرق �الأ�صجار �ملثمرة و�لتي تقدر باأكرث من 45 �ألف �صجرة زيتون، وغريها  	·
�لكثري من �أ�صجار �حلم�صيات باالإ�صافة �إىل تدمري �ملن�صاآت �لزر�عية.

م�صادرة �آالف �لدومنات ل�صالح �مل�صتعمر�ت و�إقامة �لطرق �اللتفافية.  	·

حرية  على  �صلبية  ب�صورة  �أثَّر  كما  للخارج،  �لزر�عية  �ل�صادر�ت  على  �أثَّر  �لذي  �ملعابر،  �إغالق  	·
وخ�صو�صاً  �ل�صلع  هذه  بع�ص  تعر�صت  حيث  �لوطن،  د�خل  �لزر�عية  �ل�صلع  وت�صويق  نقل 

�خل�رش�و�ت و�لفو�كه للتلف مما �أدى �إىل تدين �أ�صعارها. 

�إغالق ميناء �ل�صيد يف غزة و�حلد من حركة �ل�صيادين، ما �أوقع نحو مليوين دوالر خ�صارة يف  	·
�لرثوة �ل�صمكية.

�لفل�صطينية،  و�الأر�ص  �لفل�صطينيني  �ملز�رعني  على  �عتد�ء�ته  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  و��صل  وقد 

فقد �أقدم على جتريف �أر��صي �ملو�طنني �لفل�صطينيني يف �الأغو�ر بد�ية و�إىل هدم قرى عربية هناك 

باأكملها وتهجري �أهلها منها، ال بل وتخريب �ملحا�صيل �لزر�عية �لتي تعود لالأهايل وحرمانهم من 

جمعها وقطفها، ناهيك عما يقوم به �مل�صتوطنون من ر�ّص للمحا�صيل �لفل�صطينية باملبيد�ت �ل�صامة، 

وقطع �آالف �أ�صجار �لزيتون و�حلم�صيات و�لفاكهة.

�شاد�شًا: االعتداءات االإ�شرائيلية 

علـــى الزراعــة وعلــى 

مــ�شـــــادر امليــــــــاه
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�ملز�رعني  مبطاردة  يقومون  �لذين  �مل�صلحني،  �مل�صتوطنني  �عتد�ء�ت  من  �ملز�رعون  ويعاين 

�لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية، بهدف �إرهابهم و�إجبارهم على ترك حما�صيلهم �لزر�عية. فمثالً، 

يف  عنب  كرمة  و20  زيتون،  �صجرة   250 وحتطيم  تك�صري  مّت   ،)2012/10/10-4( �أ�صبوع  خالل 

�أر��صي  �صهدت  �لزيتون،  ثمار  قطاف  مو�صم  بدء  ومع  ونابل�ص.  حلم  وبيت  �هلل  ر�م  حمافظات 

�لعديد من  �الإ�رش�ئيلي يف  �لغربية ت�صعيد�ً ملحوظاً يف �العتد�ء�ت؛ وكانت قو�ت �الحتالل  �ل�صفة 

على  �لفل�صطينيني  �ملز�رعني  وجتب  �حلماية،  لهم  وتوفر  �مل�صتوطنني،  جانب  �إىل  تقف  �حلاالت 

. وقد قام �الإ�رش�ئيليون خالل مو�صم قطاف �لزيتون )2012/11/30-9/15( 
88

�أر��صيهم مغادرة 

م�صتعمرون  نفذها  �عتد�ء   70 منها  و�ملز�رعني،  �لزيتون  �أ�صجار  على  �عتد�ء   76 من  �أكرث  بتنفيذ 

�صجرة   2,183 على  �العتد�ء  مّت  فقد  �الإ�رش�ئيلي؛  �الحتالل  جي�ص  نفذها  �عتد�ء�ت  و�صتة  يهود، 

2013، قامت قو�ت �الحتالل  . ويف �صنة 
89

�أو �خللع بالقطع  1,900 �صجرة ت�رشرت  مثمرة، منها 

.
90

و�مل�صتوطنون باقتالع ما يزيد عن 13,057 �صجرة مثمرة منها 880 �صجرة يف �رشقي �لقد�ص

على  عدو�نها  �أثناء  يف  �لزر�عي  للقطاع  ممنهج  بتدمري  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  قامت  وقد 

قطاع غزة، فيما ُعرف بعملية عمود �ل�صحاب �أو حجارة �ل�صجيل يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2012. 

من  �أكرث  �لنباتي  �الإنتاج  قطاع  خ�صائر  قيمة  بلغت  �لفل�صطينية،  �لزر�عة  وز�رة  تقدير�ت  فح�صب 

110 ماليني دوالر، �صملت خ�رشو�ت وفو�كه خمتلفة وحما�صيل حقلية وغريها، ف�صالً عن تدمري 

�صجرة من �الأ�صجار   10,062 �لعدو�ن  . وقد جرفت قو�ت �الحتالل خالل هذ� 
91

�ألف بئر زر�عية

1,016 دومناً من �لدفيئات �لزر�عية  �ملثمرة )زيتون، وحم�صيات، وفو�كه(، ودّمرت ما م�صاحته 

و2,704 دومنات من �خل�رشو�ت �ملك�صوفة و467 دومناً من �لفر�ولة و4,271 دومناً من �ملحا�صيل 

. كما �أن 
92

�حلقلية. كما دمرت 22 م�صتالً زر�عياً وحمطتْي جتارب وم�صتلني تابعة لوز�رة �لزر�عة

��صتهد�ف �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية لالأر��صي �لزر�عية �لفل�صطينية، جعل منها �أر��ص ٍ منكوبة بالقنابل 

�الأ�صلحة  وخمتلف  �ملن�ّصب   Uranium و�ليور�نيوم   White Phosphorus shells �لفو�صفورية 

.
93

�ملحرمة دوليًا

حفر  على  �ملفرو�صة  �لقيود  وب�صبب  �جلوفية،  لالأحو��ص  “�إ�رش�ئيل”  ال�صتنز�ف  ونتيجة 

�لتي  �لكمية  من  �أقل  �إىل  �لفل�صطينيني  قبل  من  �مل�صتخرجة  �ملياه  كمية  تقل�صت  وتاأهيلها،  �الآبار 

من  مكعب  مرت  مليون   138 ي�صتخرجون  �لفل�صطينيون  كان  حيث  �أو�صلو.  �تفاقية  عليها  ن�صت 

مياه �الأحو��ص �جلوفية لل�صفة �لغربية يف �صنة 1999 غري �أن هذه �لكمية �نخف�صت لت�صل �إىل �أقل 

. �أما بالن�صبة 
من 93 مليون مرت مكعب يف �صنة 2009 و�إىل 86.9 مليون مرت مكعب يف �صنة 942011

178.8 مليون مرت مكعب وهو  بـ   2011 �ل�صاحلي فلقد قدرت كمية �ال�صتخر�ج يف �صنة  للحو�ص 

�ل�صاحلي من  �أ�صعاف. ويعاين �حلو�ص  باأكرث من ثالثة  للحو�ص  �الآمن  �ال�صتخر�ج  يفوق كمية 

�إبر�هيم رئي�ص �صلطة �لبيئة لدى �حلكومة �ملقالة يف غزة،  تدهور نوعية �ملياه، حيث �أعلن يو�صف 
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90% من مياه �خلز�ن �جلويف يف قطاع غزة �أ�صبحت غري �صاحلة  2013، �أن  يف �أو�خر �أيار/ مايو 

لال�صتخد�م �الآدمي، نتيجة الإجر�ء�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �ملتمثلة ب�رشقة �ملياه، وجتريف �الآبار 

�صو�طئ غزة غري  20% من  ن�صبته  ما  �أن  �إبر�هيم  و�أكد  �ملياه.  ��صتخد�م  تر�صيد  �حلدودية وعدم 

.
95

�صاحلة لال�صتجمام، ب�صبب ثلوث هذه �مل�صاحة باملياه �لعادمة

�أزمة �ملياه يف غزة ممار�صات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، �لذي قام باإن�صاء  �أ�صباب  �أهم  وقد كان من 

�ل�صدود يف �ملناطق �ل�صمالية �ل�رشقية ملنع و�صول �ملياه من �ل�صفة �لغربية، و�عرت��ص �ملياه �جلوفية 

�لقادمة لقطاع غزة. �إ�صافة �إىل ��صتنز�ف �ملياه عب حفر �آبار جلذب �ملياه، وحجز مياه �لوديان د�خل 

�خلط �الأخ�رش، خ�صو�صاً و�دي غزة �لذي يلعب دور�ً يف زيادة �لر�صيد �جلويف. كما حفر �الحتالل 

.
96

�أكرث من 24 بئر�ً يف �مل�صتعمر�ت �لتي حتا�رش �لقطاع ال�صتنز�ف ماليني �الأمتار �ملكعبة من �ملياه

وذكر تقرير مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا( - �الأر��صي �لفل�صطينية 

�ل�صفة  يف  �لطبيعية  �لينابيع  ع�رش�ت  على  ��صتولو�  �ليهود  �مل�صتوطنني  �أن   ،2012 �صنة  يف  �ملحتلة 

�لغربية �ملحتلة، ليمنعو� �أو يقيدو� و�صول �لفل�صطينيني �إىل م�صادر �ملياه. و�أ�صاف �أن �مل�صتوطنني 

�إىل مو�قع �صياحية، وقامو� با�صتخد�م بع�صها لل�صباحة، وو�صعو� طاوالت  حولو� �أربعني ينبوعاً 

، على ح�صاب 
97

ومقاعد للتنزه و�أعطوها �أ�صماء عبية. وقد وفَّر ذلك وظائف و�إير�د�ت للم�صتعمر�ت

�لفل�صطينيني ومعاناتهم.

وباالإ�صافة �إىل �لتوزيع غري �لعادل للمياه بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، و�رشقة “�إ�رش�ئيل” 

للمياه �لفل�صطينية، تبز م�صكلة عدم وجود �صبكات مياه لعدد من �لتجمعات �ل�صكانية �لفل�صطينية؛ 

فمثالً، ترف�ص “�إ�رش�ئيل” ربط م�صاكن �لفل�صطينيني يف �ملنطقة ج ب�صبكة �ملياه، لذلك يتوجب على 

�ملياه  �رش�ء  �إىل  �ل�صيف  يف  ي�صطرهم  ذلك  �أن  كما  د�ئم،  ب�صكل  �ملياه  �رش�ء  منهم  �الآالف  ع�رش�ت 

.
98

باأ�صعار تبلغ �أ�صعاف �الأ�صعار �لتي يدفعها “جري�نهم” من �مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني

وت�صري �إح�صاء�ت �ملياه يف �ل�صفة �لغربية، �لتي قام بها �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �صنة 2010، 

جتمعات   109 هو  مياه  �صبكات  فيها  يوجد  ال  �لتي  �لفل�صطينية  �ل�صكانية  �لتجمعات  عدد  �أن  �إىل 

�صكانية. لذلك يقوم �ملو�طنون يف هذه �ملناطق باالعتماد على �رش�ء �صهاريج �ملياه باأ�صعار عالية، 

من  ولعل  لهم.  �ملعاناة  من  �لكثري  ي�صبب  مما  بديلة،  كم�صادر  �الأمطار  مياه  جمع  �آبار  حفر  وعلى 

�أغرب �الإجر�ء�ت �لتي تقوم بها “�إ�رش�ئيل”، �أنها يف �لوقت �لذي تقوم فيه ب�صحب �ملياه من �أر��صي 

لهم، حيث  �لفائ�ص منها  بها مدنها، تعود وتبيع  لتزود  �لفل�صطينيني وت�صتنزف مياههم �جلوفية 

 Israel National Water Company ميكروت  �رشكة  من   2011 �صنة  �مل�صرت�ة  �ملياه  كمية  بلغت 

�لقد�ص  )با�صتثناء ذلك �جلزء من حمافظة  �لغربية  �ل�صفة  56.9 مليون مرت مكعب يف   )Mekorot(

.
99

�لذي �صمته “�إ�رش�ئيل” بعد �حتاللها لل�صفة �لغربية �صنة 1967(
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منازل  هدم  عمليات  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  تابعت 

يف  عامة،  ومباٍن  منازَل  من  �ل�صكان  وطرد  �لفل�صطينيني 

منطقة ج من �ل�صفة �لغربية )وهي �ملنطقة �خلا�صعة ل�صيطرة ع�صكرية ومدنية �إ�رش�ئيلية كاملة(، 

وكذلك يف �رشقي �لقد�ص. 

جنيف  ميثاق  من   53 للمادة  �نتهاكاً  �ل�صكان  وطرد  �لبيوت  هدم  عمليات  معظم  وت�صكل 

�الأر��صي  )�أوت�صا( -  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  �لر�بع. ووفقاً الإح�صاء�ت مكتب 

 165 بينها  �مل�صنفة ج، من  �ملنطقة  540 مبنى يف  2012 قر�بة  �ملحتلة، فقد هدم خالل  �لفل�صطينة 

 815 تهجري  �إىل  �أدى  مما  للبناء،  �إ�رش�ئيلية  تر�خي�ص  على  ح�صولها  عدم  بحجة  �صكنياً  مبنى 

�لبناء  رخ�ص  طلبات  من   %5 على  �إال  �الحتالل  ُيو�فق  ومل   .
100

�أطفال ن�صفهم  من  �أكرث  �صخ�صاً 

�لتي تقدم بها �لفل�صطينيون يف �ملنطقة ج. 

وت�صري در��صة ملعهد �أريج �أن عدد �ملنازل �لتي هدمتها �صلطات �الحتالل يف �ل�صفة �لغربية خالل 

�صنة 2013 بلغ 267 منزالً منها 95 منزالً يف �رشقي �لقد�ص. �أما �ملنازل �ملهددة بالهدم فبلغ عددها 

.
101

978 منزالً منها 255 منزالً يف �رشقي �لقد�ص

�أثناء  يف  �لعامة،  و�ملر�فق  للمباين  و��صعة  تدمري  باأعمال  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  وقامت 

�لثاين/  �ل�صجيل يف ت�رشين  �أو حجارة  �ل�صحاب  عدو�نها على قطاع غزة، فيما ُعرف بعملية عمود 

 ،963 بلغ  �ملدمرة  �ل�صكنية  �ملنازل  عدد  �أن  �الإن�صان  حلقوق  �مليز�ن  مركز  و�أو�صح   .2012 نوفمب 

بني  ومن  بالغة؛  �أ�رش�ر  بها  حلقت   179 جزئياً  �ملدمرة  �ملنازل  بني  ومن  كلياً،  دمرت   92 بينها  من 

�ملنازل �ملدمرة 52 ��صتهدفت ب�صكل مبا�رش. وقال �ملركز �إن قو�ت �الحتالل دمرت ع�رش�ت �ملن�صاآت 

�لعامة �لتي حلقت بها �أ�رش�ر متفاوتة، من بينها ع�رش م�صت�صفيات ومر�كز �صحية، و35 مدر�صة، 

ومقر�ِن �ثنان جامعيان، و15 موؤ�ص�صة �أهلية، و30 م�صجد�ً، و14 موؤ�ص�صة �إعالمية ومركز بحثي، 

و92 من�صاأة �صناعية وجتارية، ومركز متوين تابع لوكالة �الأونرو�، وثمانية مقر�ت وز�رية )يذكر 

�أن جممع �أبو خ�رشة يحوي �لكثري من �ملقر�ت �لوز�رية، وجرى �حت�صابه كحالة و�حدة(، و14 مقر�ً 

�أمنياً و�رشطياً، وخم�صة مقر�ت لبنوك، وثالثة مالعب و�أندية ريا�صية، وثالثة فنادق، و34 مركبة، 

.
102

وثالثة مقابر، وج�رشين

كبري  تغيري  �أّي  �لعن�رشي  �لعزل  جد�ر  ي�صهد  مل 

ذلك،  ومع   ،2013 �صنة  خالل  بنائه  حالة  على 

�أ�صدر جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي متديد�ً ل�رشيان مفعول عدد من �الأو�مر �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية 

�لغربية،  �ل�صفة  يف  مناطق  عدة  يف  �جلد�ر”  بناء  “لغر�ص  وذلك  �لع�صكري  لال�صتخد�م  �ل�صادرة 

�شابعًا: هدم املباين

ثامنًا: اجلدار العن�شري العازل
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منها مدينة بيت جاال غربي بيت حلم، وقرية �لوجلة �صمايل غرب بيت حلم، وقرية بلعني غربي 

وح�صب  �خلليل.  حمافظة  من  �جلنوبي  �جلانب  وعلى  قلقيلية،  يف  �لعتمة  عزون  وقرية  �هلل،  ر�م 

55 كم من �جلد�ر )7%من �لطول �لكلي للجد�ر( حتت  2014/3/1، هناك  �أريج �ل�صادر يف  تقرير 

 )%29( �جلد�ر  من  كم   224 هناك  �أن  حني  يف  منه،   )%64( كم   495 بناء  ��صتكمل  بينما  �لبناء؛ 

�ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  عن  �ل�صادر  �لتقرير  �أما   .
103

�لتخطيط مرحلة  يف  تز�ل  ما 

�الإن�صانية )�أوت�صا( - �الأر��صي �لفل�صطينة �ملحتلة يف �صنة 2013، “�الأثر �الإن�صاين للجد�ر”، فذكر 

10% من م�صار هذ� �جلد�ر قيد �الإن�صاء، و28% منه مّت  �إن�صاوؤه، فما ز�ل  �أنه باالإ�صافة �إىل ما مّت 

 .
104

�لتخطيط لبنائه ومل ي�رشع بالعمل فيه بعد من قبل �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية

�الأمم  مكتب  تقرير  ح�صب   ،2012 يوليو  متوز/  حتى  لالأ�رش�ر  �ملتحدة  �الأمم  �صجل  تلقى  وقد 

على  �جلد�ر  “تاأثري  �ملحتلة،  �لفل�صطينة  �الأر��صي   - �الإن�صانية)�أوت�صا(  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة 

�ألف �صكوى من حدوث �رشر مادي ناجم   26 �أكرث من  �أ�صا�صية”،  �الإن�صانية - حقائق  �الأو�صاع 

“�الأثر �الإن�صاين للجد�ر”، يعتمد نحو  . وح�صب تقرير 
105

عن بناء �جلد�ر يف �صمال �ل�صفة �لغربية

11 �ألف فل�صطيني، يعي�صون يف 32 جممعاً تقع خلف م�صار �جلد�ر، على ح�صولهم على ت�صاريح 

�الأر��صي  �إىل  �لو�صول  �أجل  و�أنه من   .
106

�لعي�ص يف منازلهم �أجل مو��صلة  �أو ترتيبات خا�صة من 

�لزر�عية يتم توجيه �ملز�رعني �إىل 74 بو�بة على �جلد�ر، غالبيتها )�أي 52 منها( مفتوحة فقط خالل 

.
107

مو�صم قطف �لزيتون )من ت�رشين �الأول/ �أكتوبر �إىل كانون �الأول/ دي�صمب(

�لغربية  �ل�صفة  يف  �إ�رش�ئيلية  م�صتعمرة   150 جمموع  من  م�صتعمرة   71 �أن  �لتقرير  و�أ�صاف 

تقع خلف �جلد�ر ويقيم ما يزيد على 85% من �مل�صتوطنني يف �ملنطقة بني �خلط �الأخ�رش وم�صار 

�أن  �أ�صا�صية”،  حقائق   - �الإن�صانية  �الأو�صاع  على  �جلد�ر  “تاأثري  تقرير  و�أو�صح   .
108

�جلد�ر

ب�صبب  ب�صدة  للتقوي�ص  تعر�صت  فل�صطينياً  جتمعاً   150 من  يقرب  ملا  �لزر�عية  �لعي�ص  م�صادر 

نظام �لت�صاريح و�لبو�بات، �لتي تقيد قدرتهم على �لو�صول �إىل �أر��صيهم �لزر�عية �لو�قعة ور�ء 

�جلد�ر. ويتم رف�ص غالبية طلبات �حل�صول على ت�صاريح عادة، على �أ�صا�ص عدم متكن �ملز�رع 

“�لبو�بات  فتح  و�أجب  �الإ�رش�ئيلية.  �ل�صلطات  ير�صي  نحو  على  باالأر�ص”  “�صلته  �إثبات  من 

�لزر�عية” لفرتة حمدودة حاملي �لت�صاريح على �لتوقف عن �لزر�عة، �أو �النتقال من �حلا�صالت 

 .
109

�لتي تعتمد على �لعمل �لكثيف �إىل �حلا�صالت �لتي ُتروى مبياه �الأمطار حمدودة �لقيمة

و��صتناد�ً �إىل �لتقرير نف�صه، فاإنه يف �أثناء مو�صم قطاف �لزيتون �صنة 2011، مّت رف�ص نحو %42 

من �لطلبات، �لتي قدمت للح�صول على ت�صاريح للو�صول �إىل مناطق ور�ء �جلد�ر، و�ل�صبب �ملذكور 

.
هو “�لدو�عي �الأمنية” �أو عدم وجود “�صلة باالأر�ص”110
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خريطة 6/8: الأرا�شي الفل�شطينية املعزولة باجلدار املمتد على اخلط الأخ�رس 

واجلدار ال�رسقي املقرتح

�مل�صدر: �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وز�رة �لدولة، مركز �ملعلومات ل�صوؤون �جلد�ر و�ال�صتيطان.
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خريطة 6/9: م�شار اجلدار العازل يف ال�شفة الغربية متوز/ يوليو 2011

�مل�صدر: موقع فل�صطني بالعربية، مرتجم عن �الأ�صل باللغة �الإجنليزية، مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية 

)�أوت�صا( - �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.
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خريطة 6/10: تاأثري اجلدار العن�رسي على الأو�شاع الإن�شانية 1112012
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و��صل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صيا�صة تعزيز 

نفوذه وت�صهيل حياة م�صتوطنيه يف �ل�صفة 

�لغربية؛ من خالل �لتو�صع يف بناء �لطرق. وقال عبد �لهادي حنت�ص، �خلبري �لفل�صطيني يف �صوؤون 

�ال�صتيطان، �أن ما يعرف بـ“�لطرق �اللتفافية” �لتي �صيدتها “�إ�رش�ئيل” على �أر��صي �ل�صفة �لغربية 

يبلغ طولها نحو 900 كم؛ ونبّه �إىل وجود مقرتحات �إ�رش�ئيلية ب�صق طرق جديدة يقدر طولها بنحو 

�لزر�عية  �الأر��صي  من  دومن  �ألف   18 عن  يزيد  ما  نهب  �إىل  �أدت  �لطرق  هذه  �أن  و�أو�صح  كم.   600

.
112

�لفل�صطينية، و�قتالع ع�رش�ت �الآالف من �أ�صجار �لزيتون و�لعنب

وح�صب �ملخطط �ل�صهيوين �جلديد �لذي مّت تعديله، �صيتم �ل�رشوع ب�صق �صبكة طرقات جديدة 

9 �لذي �صريبط  “�إ�رش�ئيل” مب�صتعمر�تها يف �ل�صفة. وقد مّت �ل�رشوع مبخطط �صارع رقم  تربط 

منطقة �صاحل �لبحر قرب �خل�صرية ب�صمال �ل�صفة، وعلى طول ع�رشين كيلومرت�ً باجتاه �صارع 

منطقة  �إىل  و�صوالً  �لعن�رشي،  �لف�صل  جد�ر  مبحاذ�ة  وجّت،  باقة  مبفرق  لريبط  )�لعابر(   6 رقم 

�الأر��صي  د�خل  فل�صطينية  قرى  �ملخطط  �أ�رش�ر  �صت�صيب  كما  �الأردن.  مع  و�حلدود  �الأغو�ر 

61، و�صي�صادر  �لثاين للمخطط �ملعروف ب�صارع رقم  �ملقطع  1948، يف  �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 

بني  جغر�يف  تو��صل  �أّي  و�صيمنع  وجّت؛  �لغربية  باقة  الأهايل  خا�صة  مبلكية  دومن   700 نحو 

.
113

�لقريتني، و�صيبتلع جميع �الأر��صي �لتي كانت خم�ص�صة لتو�صعهما

وذكر تقرير ملنظمة بت�صيلم - مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي حلقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة 

 ،B’Tselem-The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories

لال�صتعمال  �ل�صفة  �صو�رع  من  كم   67 “�إ�رش�ئيل”  خ�ص�صت   ،2013 فب�ير  �صباط/  لغاية  �أنه 

�حل�رشي �أو �حل�رشي تقريباً لالإ�رش�ئيليني. بل �إن “�إ�رش�ئيل” حتظر على �لفل�صطينيني حتى قطع 

�لتي ال ي�رشي  �ل�صو�رع �ملجاورة  �إىل  ُتقيد و�صولهم  �ل�صو�رع بال�صيار�ت، بطريقة  ق�صم من هذه 

�ل�صيار�ت  من  �لنزول  �إىل  �لفل�صطينيني  �مل�صافرين  من  �لكثري  ي�صطر  لذلك  ونتيجة  �حلظر.  عليها 

.
114

وقطع �ل�صارع �صري�ً على �الأقد�م و�لعثور على مو��صالت بديلة من �لناحية �الأخرى

�الأر��صي   - )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  وثَّق  �أخرى،  جهة  من 

2012، حول معيقات �حلركة  �أنهاه يف حزير�ن/ يونيو  �لذي  �ل�صامل  �مل�صح  �ملحتلة، يف  �لفل�صطينة 

ور�صم خر�ئط، وجود 542 حاجز�ً ومعيق حركة، تعيق �إمكانية تنقُّل وو�صول �لفل�صطينيني د�خل 

61 حاجز�ً ع�صكرياً ماأهوالً باجلنود ب�صورة د�ئمة  �أنحاء �ل�صفة �لغربية. وتت�صمن هذه �ملعيقات 

باجلنود  ماأهولة  )ت�صبح  جزئياً  حاجز�ً  و25  �الأخ�رش(،  �خلط  على  �لو�قعة  �حلو�جز  )با�صتثناء 

و�لتالل  �لطرق،  متاري�ص  ذلك  يف  مبا  �جلنود  ي�صغلها  ال  معيقاً  و436  فح�صب(،  حمددة  الأغر��ص 

 .115
�لرت�بية، و�جلدر�ن �لرت�بية، وبو�بات �لطرق، وحو�جز �لطرق، و�خلنادق

تا�شعًا: الطرق االلتفافية واحلواجز
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خريطة 6/11: احلواجز الإ�رسائيلية يف ال�شفة الغربية

يف  نتوقع  �أن  فيمكن  بالقد�ص،  �ملتعلقة  للتطور�ت  �لتف�صيلية  �لقر�ءة  هذه  على  بناء 

غري  �ل�صيا�صي  نفوذها  من  �ال�صتفادة  “�ملعبد”  جماعات  تو��صل  �أن  �لقريب  �مل�صتقبل 

�مل�صبوق، و�صتعمل على تكثيف �القتحام للم�صجد، وفر�ص تغيري د�ئم وحقيقي يف قو�عد �لدخول 

�الأديان  وز�رة  �إد�رة  حتت  �مل�صجد  وو�صع  بالكامل  �الإ�صالمية  �الأوقاف  �صطب  وحماولة  �إليه، 

�الإ�رش�ئيلية، �أو على �الأقل �لو�صول الإد�رة م�صرتكة بني �لطرفني. ومن �ملتوقع �أن يو��صل �مليز�ن 

�صتحاول  �لتي  �الأ�صا�صية  �لقوة  نقطة  �أن  �إال  �لعرب،  �ل�صكان  ل�صالح  �َصريُه  �لقد�ص  يف  �لديوغر�يف 

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �ال�صتفادة منها هي ح�رش �أعد�د �ملقد�صيني �ملعزولني خارج �جلد�ر وحماولة 

خال�شة

�مل�صدر: �ملجل�ص �القت�صادي �لفل�صطيني للتنمية و�الإعمار )بكد�ر(.
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 االأر�س واملقد�شات

يف  وتركزها  �ال�صتيطان  وترية  ت�صتمر  �أن  �ملتوقع  ومن  منهم.  �لزرقاء  �الإقامة  بطاقات  �صحب 

�لتي تعزز  �لتحتية  �لبنية  �إجناز م�رشوعات  �لعمل على  �لقاطعني �جلنوبي و�ل�صمايل، و�أن ي�صتمر 

يبد�أ بكبح  �أن  �صاأنه  �لقاطعني، و�حتمالية طرح م�رشوعات جديدة. وهذ� يف حال حتققه من  هذين 

�الختالل �لديوغر�يف ل�صالح �لفل�صطينيني يف �ملدينة.

وال يظهر �أن معاناة �ل�صعب �لفل�صطيني �صتتوقف ب�صبب �ل�صيا�صات �ال�صتيطانية و�لتهويدية 

�لثاين من �صنة  �لن�صف  �ل�صلمية يف  �لت�صوية  �إذ مل توؤثر عملية ��صتئناف مفاو�صات  �الإ�رش�ئيلية؛ 

�لتي  �الإ�رش�ئيلية  و�حلكومة  �لغربية.  �ل�صفة  مناطق  يف  �مل�صتعرة  �ال�صتيطان  ُحمّى  على   2013

�أكرث  تتابع ب�صكل  تزد�د عن�رشية وتطرفاً، و�إىل جانبها جمتمع �صهيوين ي�صري يف �الجتاه ذ�ته، 

حدَّة وفعالية بر�مج م�صادرة �الأر��صي وبناء �لوحد�ت �ل�صكنية �ال�صتيطانية، وو�صع �ليد على 

م�صادر �ملياه، وتدمري �لبنى �لتحتية �لفل�صطينية، وبناء جد�ر �لف�صل �لعن�رشي، وت�صييد �لطرق 

�اللتفافية.

�ال�صتفادة  حُماولًة  نف�صها،  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صات  ت�صتمر  �أن  �ملتوقع  من  �لقريب،  �ملدى  ويف 

عملية  ��صتحقاقات  نتيجة  عربية  بلد�ن  عدة  تعانيها  �لتي  و�حلالة  �لفل�صطيني،  �ل�صعف  حالة  من 

تدخالت  ومن  �لتغيري  م�صار  على  مرتدة  موجات  ومن  د�خلية،  �رش�عات  من  و�لثور�ت  �لتغيري 

�لعمل  �الأمريكي، يف  �لغطاء  �لدولية، وخ�صو�صاً  �لبيئة  �ال�صتفادة من  �صت�صتمر يف  خارجية. كما 

كدولة فوق �لقانون وال تخ�صع لل�صغط وال للمحا�صبة. غري �أن �إمكانية �إعادة ترتيب �لفل�صطينيني 

�لعربية  �ملنطقة  �الأو�صاع يف  �نتفا�صة جديدة، و�إعادة ترتيب  �إطالقهم  �لد�خلي، و�إمكانية  لبيتهم 

�الإ�رش�ئيلي  �لطرف  على  �صيفر�ص  �ملنطقة،  �صعوب  ل�صالح  و�لتغيري  �لثور�ت  م�صار  يخدم  مبا 

ح�صابات جديدة خمتلفة. 
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املوؤ�سرات ال�سكانية واالقت�سادية والتعليمية

ال �صّك �أن �الإح�صاء�ت �ل�صكانية و�القت�صادية و�لتعليمية تعطي دالالت مهمة حول 

�أو�صاع �ل�صعب �لفل�صطيني وم�صار�ته �مل�صتقبلية �ملحتملة. غري �أنه من �ل�رشوري 

حتت  �أوىل،  جهة  من  ن�صفه،  يقع  �إذ  ��صتثنائية؛  �أو�صاعاً  يو�جه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  �إىل  �لتنبيه 

�الحتالل �ل�صهيوين �لغا�صم بكل ما يلك من �أدو�ت قهر و��صتغالل وتدمري وتعطيل، بينما يعي�ص 

خرى، يف �ل�صتات و�ملنايف، حيث يعاين من مر�رة �لت�رشد و�للجوء 
ُ
�لن�صف �لثاين لهذ� �ل�صعب، من جهة �أ

و�حلرمان. وهنا تبز �إ�صكالية �لدر��صات �الإح�صائية �لتي ال ُتنبه �إىل هذه �حلالة �ال�صتثنائية و�إىل دور 

�الحتالل يف تعطيل �لقدرة �النتاجية و�الإبد�عية لل�صعب �لفل�صطيني، وتعطيل �لبنى �ملوؤ�ص�صية للدولة 

�لفل�صطينية وموؤ�ص�صاتها. كما �أن عدد�ً من �جلو�نب �الإح�صائية، وخ�صو�صاً �ل�صكانية، تنحو منحى 

بلد�ن عديدة  �لفل�صطيني يف �خلارج، وموزعة على  �ل�صعب  ب�صبب وجود كتلة �صخمة من  تقريبياً 

و�أنظمة �صيا�صية خمتلفة.

يحاول هذ� �لف�صل ما �أمكن تقدمي �صورة مو�صوعية لالأو�صاع �ل�صكانية �لفل�صطينية يف �لد�خل 

�لقطاع  �ل�صفة  مناطق  على  و�لتعليمية  �القت�صادية  للجو�نب  در��صته  يف  يركز  �أنه  غري  و�خلارج. 

حيث يكن تقدمي �إح�صاء�ت �أقرب للدقة، ب�صبب وجود موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لفل�صطينية �لتي ُتعنى 

بهذه �جلو�نب.

اأواًل: املوؤ�شرات ال�شكانية:

1. تعداد الفل�شطينيني يف العامل:

ن�صمة مقارنة  11.807 مليون  �لعامل نحو  2013 يف  �صنة  نهاية  �ملقدر يف  �لفل�صطينيني  بلغ عدد 

.
بنحو 11.553 مليون ن�صمة نهاية �صنة 2012 و11.225 مليون ن�صمة �صنة 12011

�لتي  �لتاريخية  فل�صطني  يف  يقيمون  فل�صطينيني  �إىل  �الإقامة  مكان  ح�صب  �لفل�صطينيون  يتوزع 

ت�صّم �الأر��صي �ملحتلة يف �ل�صنتني 1948 و1967، و�لذين يقدر عددهم بنحو 5.916 ماليني ن�صمة 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  ن�صمة  ماليني   4.485 وبو�قع  �لعامل،  يف  �لفل�صطينيني  ن�صف  ي�صكلون 

�ملحتلة �صنة 1967، �أي ما ن�صبته 38% من �إجمايل عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل، ونحو 1.43 مليون 

فل�صطيني يقيمون يف �الأر��صي �لفل�صطينية �لتي �حتلت �صنة 1948 “�إ�رش�ئيل”، �أي بن�صبة12.1 % 

)�نظر جدول 7/1(.

مقدمة
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ن�صف  ي�صكلون  ن�صمة،  ماليني   5.891 بـنحو  عددهم  فيقدر  �ل�صتات  يف  �لفل�صطينيون  �أما 

يقدر  �لتي  �الأردن،  وخا�صة  �ملجاورة  �لعربية  �لدول  يف  معظمهم  ويرتكز  �لعامل،  يف  �لفل�صطينيني 

عدد �لفل�صطينيني فيها نهاية �صنة 2013 بنحو 3.535 ماليني ن�صمة، �أي بن�صبة 29.9% من �ل�صعب 

فل�صطيني  مليون   1.691 بنحو  �لفل�صطينيني  عدد  فيقدر  �لعربية  �لدول  باقي  يف  �أما  �لفل�صطيني، 

بن�صبة 14.3%، يرتكز معظمهم يف �لدول �لعربية �ملجاورة: لبنان، و�صورية، وم�رش، ودول �خلليج 

5.6% من  ن�صبته  ما  �أي  �ألفاً   665 �الأجنبية نحو  �لدول  �لفل�صطينيني يف  بلغ عدد  �لعربي. يف حني 

�إجمايل عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل )�نظر جدول 7/1(. 

11.553 مليون فل�صطيني،  �لعامل نحو  �لفل�صطينيني �ملقدر فـي  2012 بلغ عـدد  ويف نهاية �صنة 

منهم 4.357 ماليني ن�صمة فـي �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، ونحو 1.398 مليون فل�صطيني يقيمون 

�الأردن،  يف  فل�صطيني  ماليني   3.459 يقارب  وما  “�إ�رش�ئيل”،   1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  يف 

و1.683 مليون يف باقي �لدول �لعربية. يف حني بلغ عدد �لفل�صطينيني نحو 656 �ألفاً يف �لدول �الأجنبية 

)�نظر جدول 7/1(. 

جدول 7/1: عدد الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنتي 2012 و2013 )بالألف ن�شمة(2

مكان الإقامة

20122013

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

الأرا�شي املحتلة �شنة 1967

2,684.123.22,754.723.3�ل�صفة �لغربية

1,672.914.51,730.714.7قطاع غزة

1,430.212.1*1,398.312.1*الأرا�شي املحتلة �شنة 1948 “اإ�رسائيل”

3,535.230**3,459.129.9**الأردن

1,682.914.61,690.614.3الدول العربية الأخرى

655.55.7665.35.6الدول الأجنبية

11,552.810011,806.7100املجموع الكلي

بالن�صبة للمو�طنني �لفل�صطينيني يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948، فهي ال ت�صمل �ملو�طنني يف �الأر��صي �لتي �حتلت �صنة 1967   *
مبا فيها حمافظة �لقد�ص، وال ت�صمل �لعرب �ل�صوريني �أو �للبنانيني �أو �مل�صيحيني غري �لعرب �أو فئة �الآخرين. يف �ملقابل تن�رش 

�لفل�صطينيني  �أن عدد  �لفل�صطيني، حيث جند  �أرقام �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء  �أرقاماً تختلف عن  �الإح�صاء�ت �الإ�رش�ئيلية 

�لعرب يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948 بلغ نحو 1.683 مليون ن�صمة ل�صنة 2013، و�إذ� ما حذفنا عدد مو�طني �رشقي �لقد�ص 

ً تقريباً، فاإن �لعدد  �لذي بلغ نحو 308 �آالف )�عتماد�ً على �إح�صائيات �صنة 2012( وعدد مو�طني �جلوالن �لذي يبلغ 25 �ألفا

ي�صبح نحو 1.35 مليون ن�صمة ح�صب �الإح�صاء�ت �الإ�رش�ئيلية.

عددهم  بلغ  حيث   ،2009 �صنة  نهاية  ح�صاد  على  باالعتماد  تقديرهم  مّت  فقد  �الأردن،  يف  �لفل�صطينيني  لعدد  ** بالن�صبة 
3,240,473، وباالعتماد على معدالت �لنمو �ل�صنوي �ل�صادرة عن د�ئرة �الإح�صاء�ت �لعامة �الأردنية، و�لتي تقدر بـ %2.2.



297

املوؤ�شرات ال�شكانية واالقت�شادية والتعليمية

ن�شبة الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنة 2013 )%(

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن �لالجئني �لفل�صطينيني لي�صو� فقط �أولئك �ملقيمني خارج فل�صطني، و�إمنا 

هناك نحو 1.924 مليون الجئ مقيمني يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 1967، كما �أن هناك نحو 150 �ألف 

الجئ طردو� من �أر�صهم، لكنهم ما ز�لو� مقيمني يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948 “�إ�رش�ئيل”؛ وبالتايل 

فاإن جمموع �لالجئني �لفل�صطينيني ي�صل �إىل نحو 7.872 ماليني الجئ، �أي نحو 68.1% من جمموع 

�ل�صعب �لفل�صطيني وذلك ح�صب تقدير�ت �صنة 2012. ورمبا يكون هناك بع�ص �لتكر�ر يف �حت�صاب 

بع�ص �الأعد�د، ب�صبب �النتقال من �ملكان �مل�صجل فيه �لالجئ �أو �لذي يحمل جو�ز �صفره، �إىل مكان 

عمل �أو �إقامة �آخر؛ لكن ذلك ال يوؤثر �إال ب�صكل حمدود على �لن�صبة �لكبرية لالجئني.

جدول 7/2: اأعداد الالجئني الفل�شطينيني يف العامل ح�شب تقديرات �شنة 32012

البلد
ال�شفة

الغربية
�شوريةلبنانالأردن“اإ�رسائيل”*قطاع غزة

باقي الدول 

العربية

الدول 

الأجنبية
املجموع

797,4951,126,886150,0003,459,100474,053528,711680,136655,5007,871,881العدد
* عدد تقريبي.

اأعداد الالجئني الفل�شطينيني يف العامل ح�شب تقديرات �شنة 2012
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2. اخل�شائ�س الدميوغرافية للفل�شطينيني:

اأ. ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

يقدر عدد �لفل�صطينيني يف نهاية �صنة 2013 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بنحو 4.485 ماليني فرد 

منهم نحو 2.755 مليون يف �ل�صفة �لغربية )61.4%(، و1.731 مليون فرد )38.6%( يف قطاع غزة.

�لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  من   %44.2 �أن  �إىل   ،2013 ل�صنة  �ملتوفرة  �لتقدير�ت  وت�صري 

1.984 مليون  1948، حيث يقدر عددهم بنحو  �أبناء فل�صطني �ملحتلة  وقطاع غزة هم الجئون من 

 %29.7 �ألف الجئ بن�صبة   818 �لغربية نحو  �ل�صفة  �إذ بلغ عددهم يف   .2013 الجئ يف نهاية �صنة 

من جممل مو�طني �ل�صفة �لغربية، �أما يف قطاع غزة فبلغ عددهم نحو 1.166 مليون الجئ بن�صبة 

67.4% من جممل مو�طني قطاع غزة.

جدول 7/3: مقارنة بني جمموع املواطنني والالجئني الفل�شطينيني يف كل من ال�شفة والقطاع

42013-2012

مكان الإقامةال�شنة
الالجئوناملواطنون

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

2012

2,684,06661.6797,49529.7ال�شفة الغربية
1,672,86538.41,126,88667.4قطاع غزة

4,356,9311001,924,38144.2ال�شفة والقطاع

2013
2,754,72261.4818,48929.7ال�شفة الغربية

1,730,73738.61,165,87067.4قطاع غزة
4,485,4591001,984,35944.2ال�شفة والقطاع

ويتاز �ملجتمع �لفل�صطيني يف �ل�صفة و�لقطاع باأنه جمتمع فتي، حيث قدرت ن�صبة �الأفر�د �لذين 

39.9%، مع وجود �ختالف و��صح بني �ل�صفة  بـ   2013 15 عاماً يف نهاية �صنة  �أعمارهم عن  تقل 

�لغربية وقطاع غزة، فقد بلغت �لن�صبة 37.7% يف �ل�صفة �لغربية مقابل 43.3% يف قطاع غزة؛ بينما 

�لفل�صطيني، فقد بلغت ن�صبة  �أو �مل�صنني �صوى ن�صبة �صئيلة من �ملجتمع  ال ت�صكل فئة كبار �ل�صن 

كبار �ل�صن )65 عاماً فاأكرث( 2.9% من جممل �ملو�طنني، بو�قع 3.2% يف �ل�صفة �لغربية و2.4% يف 

قطاع غزة )�نظر جدول 7/5(. 

بلغ عدد �لذكور �ملقدر يف نهاية �صنة 2013 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة نحو 2.279 مليون ذكر 

مقابل 2.207 مليون �أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها 103.2 ذكر لكل مئة �أنثى. �أمـا يف �ل�صفة �لغربية 

مقد�رها  جن�ص  بن�صبة  �أنثى،  مليون   1.355 مقابل  ذكر  مليون   1.399 نحو  �لذكور  عدد  بلغ  فقد 

103.3، يف حني بلغ عدد �لذكور يف قطاع غزة نحو 879 �ألف ذكر مقابل 852 �ألف �أنثى، بن�صبة جن�ص 
.
مقد�رها 5103.2
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�صّن  يف  �صخ�ص  مئة  لكل  �ملعالني  �الأ�صخا�ص  )عدد  �الإعالة  ن�صبة  باأن  �لبيانات  ت�صري 

74.8 يف  1997 �إىل  101.3 يف �صنة  15-64( يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة قد �نخف�صت من  �لعمل 

�صنة 2013. �أما على م�صتوى �ملنطقة فيالحظ �أن هناك فارقاً كبري�ً يف ن�صبة �الإعالة لكل من �ل�صفة 

و�لقطاع؛ حيث �نخف�صت يف �ل�صفة �لغربية من 94.7 �صنة 1997 �إىل 69.5 �صنة 2013، �أما يف قطاع 

 .
غزة فقد �نخف�صت من 114.5 يف �صنة 1997 �إىل 84.1 �صنة 62013

وت�صري �لبيانات �إىل �رتفاع طفيف يف �لعمر �لو�صيط )�لعمر �لذي يق�صم �ل�صكان �إىل جمموعتني 

مت�صاويتني من ناحية �لعدد، �أي �أن ن�صف عدد �ل�صكان �أ�صغر من هذ� �لعمر و�لن�صف �لثاين �أكب 

1997-2013، حيث تر�وح �لعمر �لو�صيط ما  منه( يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة خالل �ل�صنو�ت 

2013. عند مقارنة �لبيانات بني �ل�صفة �لغربية  1997 و19.3 عاماً يف �صنة  16.4 عاماً يف �صنة  بني 

وقطاع غزة كل على حدة خالل �لفرتة نف�صها يالحظ �ختالف �لعمر �لو�صيط، حيث �رتفع �لعمر 

2013، يف حني �رتفع �لعمر  20.3 عاماً يف �صنة  �إىل   1997 17.4 عاماً يف �صنة  يف �ل�صفة �لغربية من 

.
�لو�صيط يف قطاع غزة من 14.8 عاماً يف �صنة 1997 �إىل 17.9 عاماً يف �صنة 72013

غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �خلام  �ملو�ليد  معدل  �أن  �إىل  �ل�صكانية  �لتوقعات  ت�صري  كما 

�أما   .2015 �صنة  31.9 مولود�ً  �إىل   2013 �ملو�طنني �صنة  �ألف من  لكل  32.6 مولود�ً  من  �صينخف�ص 

على م�صتوى �ملنطقة فنالحظ �أن هناك تبايناً يف معدل �ملو�ليد �خلام لكل من �ل�صفة �لغربية وقطاع 

غزة، حيث قدر معدل �ملو�ليد �خلام �صنة 2013 يف �ل�صفة �لغربية 29.7 مولود�ً، يف حني قدر يف قطاع 

.
8
غزة 37.1 مولود�ً لل�صنة نف�صها

وت�صري �لبيانات �ملتوفرة �إىل �أن معدالت �لوفيات �خلام منخف�صة ن�صبياً �إذ� ما قورنت باملعدالت 

�ل�صائدة يف �لدول �لعربية. كما يتوقع �نخفا�ص معدالت �لوفيات �خلام �ملقدرة يف �ل�صفة �لغربية 

لكل  وفاة  حاالت   3.6 �إىل   2013 �صنة  �ملو�طنني  من  �ألف  لكل  وفاة  حاالت   3.8 من  غزة  وقطاع 

�أن هناك فارقاً �صئيالً يف معدل  �أما على م�صتوى �ملنطقة فيالحظ   .2015 �ألف من �ملو�طنني �صنة 

�لوفيات �خلام  �نخفا�ص معدل  �لغربية وقطاع غزة، حيث يتوقع  �ل�صفة  �لوفيات �خلام لكل من 

وفاة  حاالت   3.8 �إىل  �لغربية  �ل�صفة  يف   2013 �صنة  يف  �ملو�طنني  من  �ألف  لكل  وفاة  حاالت   4 من 

�لوفيات �خلام يف قطاع غزة  �نخفا�ص معدل  2015. يف حني يتوقع  �ملو�طنني �صنة  �ألف من  لكل 

 .2015 3.5 حاالت وفاة لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة  2013 �إىل نحو  3.7 حاالت وفاة يف �صنة  من 

�لطبية، وحت�صن �لوعي  �إىل حت�صن نوعية �حلياة وفر�ص �حل�صول على �خلدمات  وهو ما ي�صري 

.
9

�ل�صحي لدى �ملو�طنني وتطور �خلدمات �ل�صحية

بلغ معدل �لزيادة �لطبيعية للمو�طنني �صنة 2013 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 2.9%، بو�قع 

2.6% يف �ل�صفة �لغربية و3.4% يف قطاع غزة. ومن �ملتوقع �أن تبقى معدالت �لنمو كما هي خالل 
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�ل�صنو�ت �الأربع �لقادمة )2014-2017(. حيث �إن ��صتمر�ر حت�صن �مل�صتوى �ل�صحي، و�نخفا�ص 

�لطبيعية  �لزيادة  معدل  �رتفاع  �إىل  �صيوؤدي  مرتفعة،  �خل�صوبة  معدالت  وبقاء  �لوفيات،  م�صتوى 

�لزيادة  هذه  ال�صتيعاب  مالئمة  و�جتماعية  �قت�صادية  �صيا�صات  �صيتطلب  ما  وهو  للمو�طنني، 

�ملتوقعة. وتعد �خل�صوبة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة مرتفعة �إذ� ما قورنت بامل�صتويات �ل�صائدة 

لالإناث،  خا�صة  �ملبكر  �لزو�ج  �إىل  �خل�صوبة  م�صتويات  �رتفاع  ويعود  �الأخرى.  �لدول  يف  حالياً 

.
10

و�لرغبة يف �الإجناب، باالإ�صافة �إىل �لعاد�ت و�لتقاليد �ل�صائدة يف �ملجتمع �لفل�صطيني

 هنالك دالئل توؤكد على �أن معدل �خل�صوبة لدى �ملر�أة �لفل�صطينية بد�أ يف �النخفا�ص، خ�صو�صاً 

منذ �لعقد �الأخري من �لقرن �لع�رشين. فا�صتناد�ً �إىل نتائج م�صح �الأ�رشة �لفل�صطيني 2010، فقد طر�أ 

4.4 مو�ليد للفرتة  �نخفا�ص على معدل �خل�صوبة �لكلية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث بلغ 

��صتمر�ر  فيالحظ  بالقطاع  �ل�صفة  مقارنة  عند  �أما   .1997 �صنة  يف  مو�ليد   6 مقابل   2009-2008

 ،2009-1997 �لفرتة  �لغربية خالل  لل�صفة  بالن�صبة  �لكلية يف قطاع غزة  �رتفاع معدل �خل�صوبة 

حيث بلغ 4 مو�ليد للفرتة 2008-2009 يف �ل�صفة �لغربية مقابل 5.6 مو�ليد يف �صنة 1997. �أما يف 

.
قطاع غزة فقد بلغ هذ� �ملعدل 5.2 مو�ليد للفرتة 2008-2009 مقابل 6.9 مو�ليد يف �صنة 111997

مو�ليد   4.1 بلغ  �لذي  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لكلية  �خل�صوبة  معدل  �رتفاع  ويالحظ 

بلغ  �إذ  �لعربية؛  بالدول  مقارنة  �لقطاع(  يف  مو�ليد  و4.9  �ل�صفة  يف  مو�ليد   3.8 )بو�قع   2010 �صنة 

معدل �خل�صوبة �لكلية يف �الأردن 3.5 مو�ليد، ويف م�رش 3 مو�ليد، ويف تون�ص 2.2 مو�ليد وذلك يف 

.
12

�صنة 2012، لذ� ُتعّد �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة من �ملناطق ذ�ت م�صتوى �خل�صوبة �ملرتفع

نتيجة النخفا�ص معدالت �لوفاة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �رتفع �لعمر �ملتوقع لالأفر�د حيث 

بلغ توقع �لبقاء على قيد �حلياة �صنة 2013 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 72.9 عاماً )71.5 عاماً 

للذكور و74.4 عاماً لالإناث(، مع وجود �ختالف بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث بلغ توقع 

عاماً  و74.8  للذكور  عاماً   71.9( عاماً   73.3 �لغربية  �ل�صفة  يف   2013 �صنة  �حلياة  قيد  على  �لبقاء 

لالإناث(، يف حني بلغ �لعمر �ملتوقع يف قطاع غزة 72.3 عاماً )71 عاماً للذكور و73.8 عاماً لالإناث(. 

ومن �أ�صباب �رتفاع معدالت �لبقاء على قيد �حلياة �الأخرى حت�صن �مل�صتوى �ل�صحي، و�النخفا�ص 

 .
13

�لتدريجي ملعدالت وفيات �لر�صع و�الأطفال

ت�صري بيانات �صنة 2012 �إىل �أنه طر�أ �نخفا�ص يف متو�صط حجم �الأ�رشة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع 

غزة مقارنة مع �صنة 1997، حيث �نخف�ص متو�صط حجم �الأ�رشة �إىل 5.3 �أفر�د �صنة 2012 مقارنة 

�إىل  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  �نخف�ص  �آخر  جانب  من   .1997 �صنة  �أفر�د   6.4 مع 

5.1 �أفر�د �صنة 2012 مقارنة مع 6.1 �أفر�د �صنة 1997، �أما يف قطاع غزة فقد �نخف�ص متو�صط حجم 

.
�الأ�رشة �إىل 6 �أفر�د يف �صنة 2012 مقارنة مع 6.9 �أفر�د يف �صنة 141997
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مبحافظات  مقارنة  غزة  قطاع  حمافظات  جميع  يف  مرتفعة  �ل�صكاين  �لنمو  معدالت  �أن  يالحظ 

�لبلح،  يليها حمافظتي رفح ثم دير  �أعالها فهو يف حمافظة �صمال قطاع غزة،  �أما  �لغربية.  �ل�صفة 

بينما كان �أعلى معدل منو يف �ل�صفة �لغربية يف حمافظتي طوبا�ص و�خلليل. 

ويتوزع �ملو�طنون �لفل�صطينيون على 16 حمافظة، منها 5 حمافظات يف قطاع غزة، و11 حمافظة 

لعدد  ن�صبة  �أعلى  �صجلت  �خلليل  حمافظة  �أن  �إىل   2013 ل�صنة  �لبيانات  وت�صري  �لغربية.  �ل�صفة  يف 

�ملو�طنني حيث بلغت 15% من �إجمايل �ملو�طنني يف �ل�صفة و�لقطاع، ثم حمافظة غزة حيث �صجلت 

ما ن�صبته 13.3%، يف حني بلغت ن�صبة �ملو�طنني يف حمافظة �لقد�ص 9.1%. كما ت�صري �لبيانات �إىل �أن 

حمافظة �أريحا و�الأغو�ر �صجلت �أدنى ن�صبة لعدد �ملو�طنني حيث بلغت 1.1% من �إجمايل �ملو�طنني يف 

�ل�صفة و�لقطاع. و�جلدول �لتايل يثل توزيع �ملو�طنني، ح�صب تقدير�ت �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء 

�لفل�صطيني، يف حمافظات �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة:

جدول 7/4: عدد املواطنني املقدر ح�شب املحافظة ل�شنتي 2007 و152013

معدل النمو ال�شنوي20072013املحافظة

2013-2007
2,345,1072,754,7222.7ال�شفة الغربية

256,212299,7752.7جنني
48,77161,6054طوبا�ص
158,213177,1341.9طولكرم
321,493368,4772.3نابل�ص
91,046106,6902.7قلقيلية
59,46468,4102.4�صلفيت

278,018333,5973.1ر�م �هلل و�لبرية
41,72450,0763.1�أريحا و�الأغو�ر

362,521407,9022�لقد�ص
176,515207,7072.7بيت حلم

551,130673,3493.4�خلليل
1,416,5391,730,7373.4قطاع غزة
270,245342,0304�صمال غزة

496,410597,3913.1غزة
205,534251,4283.4دير �لبلح
270,979325,9263.1خانيون�ص

173,371213,9623.6رفح
3,761,6464,485,4592.9ال�شفة والقطاع
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عدد املواطنني املقدر يف حمافظات ال�شفة الغربية 2013

عدد املواطنني املقدر يف حمافظات قطاع غزة 2013

ب. فل�شطني املحتلة �شنة 1948 “اإ�رسائيل”:

بلغ عـدد �لفل�صطينيني �ملقدر يف نهاية �صنة 2013 يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948 “�إ�رش�ئيل” نحو 

1.43 مليون فل�صطيني مقارنة بـنحو 1.398 مليون فل�صطيني �صنة 2012، �أي بزيادة قدرها %2.3. 

�أن ن�صبة �الأفر�د   2012 “�إ�رش�ئيل” ل�صنة  وتظهر �لبيانات �ملتوفرة حول �ملو�طنني �لفل�صطينيني يف 

دون �لـ 15 عاماً قد بلغت 36.1%، يف حني بلغت ن�صبة �الأفر�د �لذين تبلغ �أعمارهم 65 عاماً فاأكرث 

 .
16%4.1
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وح�صب �لبيانات �ملتوفرة ل�صنة 2012، بلغ معدل �خل�صوبة �لكلي للفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل” 

“�إ�رش�ئيل”  يف  �خل�صوبة  مبعدل  قيا�صاً  ن�صبياً  مرتفعاً  �ملعدل  هذ�  وُيعّد  �مر�أة،  لكل  مو�ليد   3.3

�لبالغ 3 مو�ليد لكل �مر�أة. كما �أ�صارت �لبيانات لل�صنة نف�صها �إىل �أن متو�صط حجم �الأ�رشة �لفل�صطينية 

�ملو�طنني  من  �ألف  لكل  مولود�ً   24.8 نحو  �خلام  �ملو�ليد  معدل  وبلغ  �أ�رشة.  لكل  �أفر�د   4.8 بلغ 

�لفل�صطينيني. كما بلغ معدل �لوفيات �خلام 2.8 حالة وفاة لكل �ألف من �ملو�طنني �لفل�صطينيني، �أما 

معدل وفيات �لر�صع فكان 6.6 حاالت وفاة لكل �ألف من �ملو�ليد �الأحياء؛ علماً �أن ن�صبة �جلن�ص بلغت 

102.2 ذكر لكل مئة �أنثى. وهذه �لبيانات ال ت�صمل �ملو�طنني �لعرب يف ه�صبة �جلوالن �ل�صورية، كما 

�لذين  �للبنانيني  �إىل �لعرب  �إ�صافة  �لقد�ص،  J1 من حمافظة  ال ت�صمل �ملو�طنني يف منطقة جي و�حد 

�نتقلو� لالإقامة �ملوؤقتة يف “�إ�رش�ئيل”، حيث �إن “�إ�رش�ئيل” حت�صي جميع هذه �لفئات �صمن �صكانها 

.
17

و�صمن �لعرب ككل

ج. الأردن:

3.535 ماليني ن�صمة، مقارنة مع  2013 بنحو  يقدر عدد �لفل�صطينيني يف �الأردن يف نهاية �صنة 

3.459 ماليني ن�صمة نهاية �صنة 2012، وذلك بناء على تقدير�ت �لباحث )�نظر جدول 7/1(.

�الأردن  يف  �لفل�صطينية  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  بلغ   ،2010 ل�صنة  �ملتوفرة  �لبيانات  وح�صب 

للن�صاء  �لكلية  �خل�صوبة  معدل  بلغ  كما   .%2.2 �ل�صنوي  �لنمو  معدل  وبلغ  �أفر�د،   4.8

مولود�ً   29.2 �خلام  �ملو�ليد  معدل  وبلغ  �مر�أة،  لكل  مو�ليد   3.3 نحو  �الأردن  يف  �لفل�صطينيات 

لكل �ألف من �ل�صكان. كما بلغ معدل وفيات �لر�صع يف �ملخيمات �لفل�صطينية يف �الأردن 22.6 حالة 

وفاة  حالة   25.7 �خلام�صة  دون  �الأطفال  وفيات  معدل  بلغ  بينما  حّي،  مولود  �ألف  لكل  وفاة 

.
18

نف�صها لل�صنة  حّي  مولود  �ألف  لكل 

هناك  فاإن  )�الأونرو�(  �لفل�صطينيني  �لالجئني  لت�صغيل  �ملتحدة  �الأمم  وكالة  �إح�صاء�ت  وح�صب 

2,110,114 الجئاً م�صجالً، وذلك يف 2013/1/1، مقارنة مع 2,047,367 الجئاً م�صجالً يف 2012/1/1. 

�الأمر �لذي يعني �أن معدل �لنمو �ل�صكاين لالجئني �مل�صجلني فقط يف �الأردن هو نحو 3.1% �صنوياً. 

ويعي�ص نحو 18% منهم يف �ملخيمات يف 2013/1/1. و�جلدير بالذكر �أنه ح�صب �إح�صاء�ت �الأونرو� 

.
19ً

يف 2013/7/1 هناك 2,133,756 الجئاً م�صجال

د. �شورية:

بلغ عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �مل�صجلني لدى �الأونرو� يف �صورية 528,711 ن�صمة يف 2013/1/1، 

مقارنة مع 510,444 ن�صمة يف 2012/1/1، �أي مبعدل منو �صنوي يقدر بـ 3.6%. ويعي�ص نحو %30 

منهم يف �ملخيمات يف 2013/1/1، مع مالحظة �أن عدد �لالجئني �ملذكور �أعاله ال ي�صمل �لفل�صطينيني 
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�لذين ُهّجرو� �إىل �صورية �صنتي 1967 و1970، الأن معظمهم غري م�صجلني يف قيود �لوكالة. و�جلدير 

 .
20ً

بالذكر �أنه ح�صب �إح�صاء�ت �الأونرو� يف 2013/7/1 هناك 546,646 الجئاً م�صجال

�زد�دت معاناة �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية نتيجة لل�رش�ع �لد�ئر هناك. وبالرغم من �أن 

�إال  �ل�صوري؛  �لد�خلي  �ل�صاأن  يف  �لتدخل  عدم  هو  �لفل�صطينية  وللف�صائل  لالجئني  �لعام  �ل�صلوك 

�ألف فل�صطيني يف   540 �إىل م�صارح لال�صتباكات و�لدمار. ومن بني نحو  �أن خميماتهم قد حتولت 

�مل�صتمرة؛ و��صطر  للم�صاعدة  بحاجة ما�صة  �ألفاً   440 2014 نحو  �أ�صبح هناك يف مطلع  �صورية، 

خارج  للجوء  ��صطر  بينما  �صورية،  د�خل  �أمناً  �أكرث  �أماكن  �إىل  و�لت�رشد  للهجرة  �ألفاً   270 نحو 

�ألفاً،   53 نحو  ��صتقبلت  �لتي  لبنان  على  �لالجئني  هوؤالء  وتوزع  �آخرين.  �ألفاً   80 نحو  �صورية 

تركيا  �إىل  �نتقلو�  الجئون  وهناك   .860 وغزة  �آالف،   6 وم�رش  �ألفاً،   14 ��صتقبلت  �لتي  و�الأردن 

.
21

وليبيا وماليزيا وغريها

وقد تعر�ص نحو 52 �ألف منزل من منازل �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية ل�صكل من �أ�صكال 

يف  لالجئني  �إيو�ء  مر�كز  �إىل  للتحول  �الأونرو�  مد�ر�ص  من  مدر�صة   18 و��صطرت  �ل�صديد.  �ل�رشر 

�صورية؛ بينما تعر�ص 68 مبنى من مبان �الأونرو� الأ�رش�ر �أو مل يعد باالإمكان �لو�صول �إليها. ومن 

بني 66 �ألف طالب فل�صطيني، �لتحق بال�صنة �لدر��صية نحو 47 �ألفاً منهم. ويف �لوقت نف�صه، فقد مّت 

�الأونرو� منا�صد�ت  �أطلقت  لالأونرو� يف �صورية. وقد  23 مركز�ً �صحياً  �أ�صل  13 مركز�ً من  �إغالق 

�إن�صانية جلمع مبلغ 417 مليون دوالر لتغطية �حتياجات �لالجئني �لفل�صطينيني �ل�رشورية خالل 

 .
�صنة 222014

�أن   2009 �أيدينا حول �لفل�صطينيني �ملقيمني يف �صورية �صنة  �لبيانات �ملتوفرة بني  �أحدث  ت�صري 

ن�صبة �الأفر�د دون �لـ 15 عاماً بلغت 33.1%، يف حني بلغت ن�صبة �لذين تبلغ �أعمارهم 65 عاماً فاأكرث 

بلغ  �لفل�صطينية  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  �أن  �إىل   2010 ل�صنة  �لبيانات  �أ�صارت  كما   .%4.4

�صنة  �لكلي يف  بلغ معدل �خل�صوبة  �آخر  1.6%. من جانب  �ل�صنوي  �لنمو  �أفر�د، وبلغ معدل   4.1

2010 للفل�صطينيني يف �صورية 2.5 مولود�ً لكل �مر�أة، وبلغ معدل �ملو�ليد �خلام 29.2 مولود�ً لكل 

28.2 حالة وفاة لكل �ألف  �ألف من �ل�صكان، كما بلغ معدل وفيات �لر�صع للفل�صطينيني يف �صورية 

�ألف مولود حي  31.5 حالة وفاة لكل  مولود حّي، بينما بلغ معدل وفيات �الأطفال دون �خلام�صة 

.
23

لل�صنة نف�صها

هـ. لبنان:

لبنان  يف  كمقيمني   2013/1/1 يف  �الأونرو�  لدى  �مل�صجلني  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد  يبلغ 

 .%1.8 بـ  �أي مبعدل منو �صنوي يقدر   .2012/1/1 465,798 ن�صمة يف  474,053 فرد�ً مقارنة مع 
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ويعي�ص نحو 50% منهم يف �ملخيمات يف 2013/1/1. و�جلدير بالذكر �أنه ح�صب �إح�صاء�ت �الأونرو� 

.
24ً

يف 2013/7/1 هناك 478,740 الجئاً م�صجال

2011، �أن ن�صبة �الأفر�د دون  تظهر �لبيانات �ملتوفرة حول �لفل�صطينيني �ملقيمني يف لبنان �صنة 

6.1%، وبلغت  فاأكرث  65 عاماً  �أعمارهم  31.1%، يف حني بلغت ن�صبة �لذين تبلغ  15 عاماً بلغت  �لـ 

ن�صبة �جلن�ص 98.2 ذكر�ً لكل مئة �أنثى. كما �أ�صارت �لبيانات �إىل �أن ن�صبة �الإناث �لفل�صطينيات غري 

ون�صبة   ،%52.2 �ملتزوجات  ن�صبة  وبلغت   ،%43.7 بلغت  فاأكرث(  عاماً   12( لبنان  يف  �ملتزوجات 

.
�ملطلقات 2.3%، وبلغت ن�صبة �الأر�مل 25%1.7

بلغ  �لفل�صطينية  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  �أن  �إىل   2011 ل�صنة  �ملتوفرة  �لبيانات  �أ�صارت  كما 

معدل  بلغ  حني  يف  �مر�أة،  لكل  مولود�ً   2.8 �لكلي  �خل�صوبة  معدل  بلغ  �آخر  جانب  من  �أفر�د.   4.4

�ألف مولود حّي، بينما بلغ معدل وفيات  15 حالة وفاة لكل  وفيات �لر�صع للفل�صطينيني يف لبنان 

.
26

�الأطفال دون �خلام�صة 17 حالة وفاة لكل �ألف مولود حّي

و. مقارنات عامة بني الفل�شطينيني:

يكننا   ،7/5 جدول  يف  �مللخ�صة  �لرئي�صية،  �لديوغر�فية  �ملوؤ�رش�ت  بع�ص  مقارنة  خالل  من 

مالحظة عدة �أمور �أهمها: 

�أن ن�صبة �صغار �ل�صن للفل�صطينيني، �أقل من 15 عاماً، هي �أعلى ما تكون يف قطاع غزة و�أدناها يف  	·
لبنان.

�أن ن�صبة �الإعالة يف قطاع غزة هي �أعلى ن�صبة، يليها �الإعالة لل�صكان �لفل�صطينيني يف �الأردن، ثم يف  	·
“�إ�رش�ئيل”، ثم �ل�صفة �لغربية، بينما ُت�صكل كل من �صورية ولبنان �أدنى ن�صبة �إعالة. 

�أن �أعلى ن�صبة لكبار �ل�صن �لذين يبلغون 65 عاماً فاأكرث تتو�جد يف لبنان ثم �الأردن، و�أدنى ن�صبة  	·
تتو�جد يف قطاع غزة.

لبنان  يف  و�أدناها  �لغربية،  و�ل�صفة  غزة  قطاع  يف  تكون  ما  �أعلى  هي  �خلام  �ملو�ليد  معدالت  �أن  	·
و“�إ�رش�ئيل”، �الأمر �لذي ي�صكل �صغوطاً �صكانية على قطاع غزة بالذ�ت. 

حاالت   3.8 بلغت  حيث  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  مرتفعة  بقيت  �خلام  �لوفاة  معدالت  �أن  	·
و�إجر�ء�ته و�صيا�صاته  �الإ�رش�ئيلي  �إىل �الحتالل  �أ�صا�صية  2013، ويعود ذلك ب�صورة  �صنة  وفاة 

�لعن�رشية �ملتعاقبة لعدة عقود، وخا�صة عمليات �لقتل �لتي متار�صها.

�أن معدالت �لزيادة �لطبيعية )�لفرق بني معدالت �ملو�ليد و�لوفيات( قد ظلّت على حالها يف مناطق  	·
�ل�صلطة �لفل�صطينية، �إال �أنها بقيت مرتفعة يف قطاع غزة مقارنة بال�صفة �لغربية.
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جدول 7/5: ملخ�س لبع�س املوؤ�رسات الدميوغرافية للفل�شطينيني ح�شب مكان الإقامة27

املوؤ�رس
ال�شفة الغربية

2013
قطاع غزة

2013
جمموع ال�شفة 

والقطاع 2013

“اإ�رسائيل”
2012

الأردن

2010
�شورية

2010
لبنان

2011

37.743.339.936.135.9ن�شبة الأفراد 15 عاماً فاأقل %
(2007(

33.1
(2009(31.1

3.22.42.94.15.2ن�شبة الأفراد 65 عاماً فاأكرث %
(2007(

4.4
(2009(6.1

ن�شبة الإعالة 

)لكل مئة من الأفراد 15-64 عاماً(
69.584.174.877.9

(2007(
84

(2007(
59.7

(2007(
62.1

(2007(

اجلن�س  ن�شبة 

اأنثى( مئة  لكل  )ذكر 
103.3103.2103.2102.2–100.4

(2009(98.2

معدل املواليد اخلام 

)مولود لكل األف من ال�شكان(
29.737.132.624.829.229.225.8

(2010(

معدل الوفاة اخلام 

)حالة وفاة لكل األف من ال�شكان(
43.73.82.8–2.8

(2006(–

معدل اخل�شوبة الكلي 

)مولود لكل امراأة(

3.8
(2010(

4.9
(2010(

4.1
(2010(3.33.32.52.8

2.63.42.92.5معدل الزيادة الطبيعية
(2010(2.21.62.2

(2010(

متو�شط حجم الأ�رسة 

)فرد لكل اأ�رسة معي�شية(

5.1
(2012(

6
(2012(

5.3
(2012(4.84.84.14.4
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3. الالجئون الفل�شطينيون:

بيانات  وهي  عملها  مناطق  يف  �لالجئني  الأعد�د  جديدة  بيانات  باإعطاء  �الأونرو�  وكالة  قامت 

�إىل �صيغة رقمية، قد  �أن قيامها بتحويل �صجالتها  �ل�صابقة؛ حيث ذكرت  �إح�صائياتها  خمتلفة عن 

مّكنها من تقدمي �إح�صاء�ت �أكرث تف�صيالً. وقامت بت�صنيف �مل�صجلني لديها �إىل “الجئني م�صجلني” 

�أولئك �مل�صتحقني لتلقي  �إن �مل�صجلني �الآخرين ي�صملون  “�أ�صخا�ص م�صجلني �آخرين”. وقالت  و�إىل 

�مل�صتفيدين  ذلك  ي�صمل  بدقة. وقد  �الإلكرتوين  �أن تو�صح معنى ذلك على موقعها  خدماتها، دون 

ممن ال ينطبق عليهم تعريف �لوكالة لالجئ �لفل�صطيني، وهو تعريف قا�رش ال يغطي كافة فئات 

بامل�صجلني  ُي�صمى  وما  �مل�صجلني،  �لفل�صطينيني  �لالجئني  �أعد�د  يو�صح  �لتايل  و�جلدول  �لالجئني. 

�الآخرين، وفق تقدير�ت �الأونرو� يف 2013/7/1:

جدول 7/6: عدد الفل�شطينيني امل�شجلني يف �شجالت الأونروا يف 282013/7/1

جمموع الأ�شخا�س امل�شجلنياأ�شخا�س م�شجلون اآخرونالالجئون امل�شجلوناملنطقة

748,899157,470906,369ال�شفة الغربية

1,221,11063,9231,285,033قطاع غزة

444,48034,260478,740لبنان

507,90438,742546,646�شورية

2,054,52779,2292,133,756الأردن

4,976,920373,6245,350,544املجموع

الفل�شطينيون امل�شجلون يف �شجالت الأونروا يف 2013/7/1
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بنحو   2013/7/1 يف  �خلم�صة  �الأونرو�  عمليات  مناطق  يف  �مل�صجلني  �لالجئني  عدد  يقدر 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  �الأردن، و41% منهم يف  39.9% منهم يف  ماليني ن�صمة، يقيم نحو   5.351
�ملحتلة �صنة 1967 )موزعني على 24% يف قطاع غزة و16.9% يف �ل�صفة �لغربية( و�لباقي %19.1 

�لالجئني  خميمات  يف  �لقاطنني  ن�صبة  وبلغت   .)7/6 جدول  )�نظر  ولبنان  �صورية  يف  م�صجلون 

2013/7/1، كما يالحظ �أن ن�صبة �لقاطنني يف �ملخيمات يف لبنان وقطاع غزة  29% يف  �لفل�صطينيني 

هي �الأعلى مقارنة بباقي �ملناطق.

�أن متو�صط حجم �لعائلة يف جميع مناطق تو�جد �لالجئني يتناق�ص مع �لزمن ب�صكل  ويالحظ 

لكل  �أفر�د   4.4 لي�صبح   ،2006 �صنة  �أ�رشة  لكل  �أفر�د   4.6 �لعام من  �ملتو�صط  �نخف�ص  فقد  طفيف. 

�أ�رشة �صنة 2010.

جدول 7/7: عدد الالجئني الفل�شطينيني من الأفراد واملواليد والعائالت امل�شجلني يف الأونروا 

املنطقة29 ح�شب 

املنطقة

عدد الأفراد 

الكلي يف 

2013/7/1

معدل املواليد 

اخلام

)2010(

متو�شط 

حجم العائلة 

)2010(

عدد 

العائالت

)2010(

عدد 

املخيمات

عدد الأفراد يف 

املخيمات يف 

2013/7/1

ن�شبة الأفراد 

املقيمني يف املخيمات 

يف 2013/7/1 )%(

906,36929.4444,50219218,94124ال�شفة الغربية

1,285,03331.44.5106,0098547,40543قطاع غزة

478,74025.83.955,92612241,32250لبنان

546,64619.64.135,0169164,45630�شورية

2,133,75629.24.873,02510373,99318الأردن

4.4314,478581,546,11729–5,350,544املجموع
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عدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف الأونروا ح�شب املنطقة يف 2013/7/1

عدد الأفراد املقيمني يف املخيمات وامل�شجلني يف الأونروا ح�شب املنطقة يف 2013/7/1

4. اجتاهات النمو ال�شكاين:

على �لرغم من �لرت�جع �لن�صبي ملعدالت �لزيادة �لطبيعية يف �أو�صاط �ل�صعب �لفل�صطيني، �إال �أن 

�ليهودي �ال�صتيطاين يف  �ل�صعوب، ومقارنة باملجتمع  �لزيادة تظّل مرتفعة مقارنة بغريه من  هذه 

فل�صطني. وباالإ�صارة �إىل �أن عدد �لفل�صطينيني يف فل�صطني �لتاريخية، ح�صب تقدير�ت �جلهاز �ملركزي 

�ليهود  2013، يف حني بلغ عدد  5.9 ماليني ن�صمة يف نهاية �صنة  �لفل�صطيني، بلغ نحو  لالإح�صاء 

6.1 ماليني ن�صمة بناء على تقدير�ت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية، وبناء على معدالت �لنمو 

�ل�صنوية، و�لبالغة 2.9% للفل�صطينيني يف �ل�صفة و�لقطاع، و2.5% لفل�صطينيي 1948 “�إ�رش�ئيل”، 
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و1.7% لليهود؛ فاإن عدد �لفل�صطينيني و�ليهود �صيت�صاوى يف فل�صطني �لتاريخية خالل �صنة 2016، 

حيث �صي�صل عدد كل منهما �إىل 6.42 ماليني تقريباً؛ وذلك فيما لو بقيت معدالت �لنمو على حالها. 

 ،2020 �ل�صكان وذلك يف �صنة  48.9% فقط من  �ملقيمني يف فل�صطني نحو  �ليهود  و�صت�صبح ن�صبة 

حيث �صي�صل عددهم �إىل نحو 6.87 ماليني مقابل نحو 7.18 ماليني فل�صطيني. 

جدول 7/8: عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2020-2011 

)بالألف ن�شمة(30

ال�شنة

عدد الفل�شطينيني

عدد اليهود

فل�شطني التاريخيةفل�شطني املحتلة �شنة 1948 “اإ�رسائيل”ال�شفة والقطاع 

20114,2311,3675,5985,898
20124,3571,3985,7556,000
20134,4851,4305,9156,103
20144,6151,4666,0816,207
20154,7491,5036,2526,313
20164,8871,5416,4286,420
20175,0291,5806,6096,529
20185,1751,6206,7956,640
20195,3251,6616,9866,753
20205,4791,7037,1826,868

عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2011-2020 )بالألف ن�شمة(
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�لفل�صطينية  �القت�صادية  �لتطور�ت  �صكلت 

م�صار  يف  حاد�ً  منعطفاً  و2013   2012 ل�صنتي 

�صنة  �لنمو  هذ�  تر�جع  �إذ  �القت�صادي.  �لنمو 

2012، ثم �نخف�ص يف �ل�صنة �لتالية ب�صورة �أ�صّد؛ 

و�أن  خ�صو�صاً  قادمة،  ل�صنو�ت  �لركود  �أو  �لنمو  ببطء  تت�صف  جديدة  مرحلة  ببدء  ينذر  مما 

2014 يكتنفها �لغمو�ص، �صمن م�صار�ت متعددة ترت�وح بني توقعات تفاوؤلية  �صنة  توقعات منو 

و�أخرى ت�صاوؤمية. وهي م�صار�ت قائمة على �فرت��صات لها ما يبرها، بحيث يتعذر �لتنبوؤ مب�صار 

�الإ�رش�ئيلية،  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �ملفاو�صات  نتائج  ب�صاأن  م�صتقرة  غري  �أو�صاع  ظّل  يف  حمدد 

ومن  وهدمها،  �حلدودية  �الأنفاق  �إغالق  ومن  �ملطبق،  �حل�صار  من  غزة  قطاع  معاناة  �إىل  �إ�صافة 

�لبنية �لتحتية �ملتهالكة. �أما يف �ل�صفة �لغربية فهي تعاين من ��صتمر�رية �لتهويد وبناء �مل�صتعمر�ت، 

�الأفر�د  �نتقال  ��صتمر�ر حركة  �أو  �نتظام  يتعذر  �الأمنية بحيث  للحو�جز  �إ�صافة  �لفا�صل،  و�جلد�ر 

وتد�ول �ل�صلع. هذ� �إىل جانب تعرث �إنهاء ملف �النق�صام �لفل�صطيني.

الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية )ال�شفة والقطاع(:  .1

ُيعدُّ �لناجت �ملحلي �الإجمايل �أحد �أهم �ملوؤ�رش�ت �القت�صادية و��صعة �النت�صار؛ وهو يعك�ص حركة 

�لتطور و�لنمو �القت�صادي كمح�صلة مل�صاركة خمتلف �أن�صطة �ملجتمع.

اأ. معدل منو الناجت املحلي الإجمايل: 

من  �رتفع  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  فاإن  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  لبيانات  ��صتناد�ً 

6,797.3 مليون دوالر �صنة 2012 �إىل 6,896.7 مليون دوالر* �صنة 2013 �أي مبعدل �صنوي قدره 

�إىل  �النتباه  3.7%؛ مع �رشورة  �لتو�يل ومبتو�صط قدره  �ملذكورتني على  لل�صنتني  5.9% و%1.5 

2004. ويعدُّ معدل  �أن هذه �الأرقام حمت�صبة باالأ�صعار �لثابتة بناء على �أن �صنة �الأ�صا�ص هي �صنة 

هذ� �لنمو منخف�صاً جد�ً مقارنة ب�صنة 2011 و�ل�صنو�ت �ل�صابقة، با�صتثناء �صنة 2006 �لتي �صجلت 

تر�جعاً �صالباً بن�صبة 5.2% )�نظر جدول 7/9(.

يف  �القت�صادي  للن�صاط  �لدويل  �لنقد  �صندوق  تقييم  مع  �لنمو  من  �مل�صتوى  هذ�  ويتفق 

�ل�صغوط  ��صتمر�ر  مع  متوقعاً،  كان  مما  �أ�صعف  ظّل  �لنمو  باأن   2013 ل�صنة  و�لقطاع  �ل�صفة 

�إذ� �عتمدنا �صنة 2010 ك�صنة �أ�صا�ص، فاإن �لتقدير�ت �الأولية باالأ�صعار �لثابتة للناجت �ملحلي �الإجمايل يف �ل�صلطة �لفل�صطينية   *
�صنة 2013 تبلغ 11,906.9 مليون دوالر. �نظر:

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، التقرير ال�شحفي للتقديرات الأولية للح�شابات القومية الربعية )الربع الرابع 

2013( )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �آذ�ر/ مار�ص 2014(، يف:
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_QNAQ42013A.pdf

ثانيًا: املوؤ�شرات االقت�شادية 

            يف ال�شـفـة الغـربـيـة 

            وقـــطــــــــاع غـــــــزة
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�الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  بفعل  �ل�صائد،  �القت�صادي  �ملناخ  ذلك  ويعزز   .
31

�لعامة �ملحفزة  �ملالية 

يف  �لرت�جع  عو�مل  �أبرز  �أحد  فهو  ثم  ومن  �الإنتاجية،  و�مل�رشوعات  لالأن�صطة  قة  و�ملعوِّ �ملثبطة 

�ملذكورتني. لل�صنتني  �القت�صادي  �لنمو 

�أما عن توقعات �لنمو للفرتة 2014–2016 فيعك�صها خّط �الجتاه �لعام لتحليل �النحد�ر �لب�صيط، 

و�لذي ي�صري �إىل توقع حدوث منو �صنوي بنحو 5.4% مع هبوط تدريجي تباعاً، ��صتناد�ً ملح�صلة 

�ل�صيناريوهات �مل�صتقبلية.

جدول 7/9: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 2004–2013 

32
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

20042005200620072008ال�شنة

4,198.44,559.54,322.34,554.14,878.3الناجت املحلي الإجمايل

+7.1+5.4–5.2+8.6+12معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

2013**2012*200920102011ال�شنة

5,239.35,724.56,421.46,797.36,896.7الناجت املحلي الإجمايل

+1.5+5.9+12.2+9.3+7.4معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

�لتي ال ت�صمل ذلك �جلزء من حمافظة  �لفل�صطيني  �ملركزي لالإح�صاء  �إح�صاء�ت �جلهاز  بناًء على  �لو�ردة  �الأرقام  مالحظة: 

�لقد�ص �لذي �صّمته “�إ�رش�ئيل” عنوة بعيد �حتاللها لل�صفة �لغربية �صنة 1967. كما �أن �صنة �الأ�صا�ص هي 2004. و�صوف ينطبق 

هذ� على كافة �جلد�ول �لتالية.

* تقدير�ت �أولية. 
** بيانات 2013 حم�صوبة ��صتناد�ً للقيم �لفعلية لالأرباع �لثالثة �الأوىل لل�صنة نف�صها. 

الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 2004–2013 بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(
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معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي للناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 2004–2013 )%(

ب. معدل منو الناجت يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

كان هناك تباين ملحوظ يف معدل �لنمو بني �ل�صفة و�لقطاع يف �صنتي 2012 و2013، ففي �ل�صفة 

�نخف�ص بن�صبة 0.4%، مقابل منو �إيجابي يف �لقطاع قدره 6.9%، وكانت �ملح�صلة �نخفا�ص معدل 

�لنمو فل�صطينياً على �لنحو �ملذكور )�نظر جدول 7/11(.

ح�صة  فكانت  �لفل�صطيني  �ملحلي  �لناجت  تكوين  يف  و�لقطاع  �ل�صفة  من  كل  �إ�صهام  عن  �أما 

�لزيادة  نحو  متجهة  للقطاع  منخف�صة  ح�صة  مقابل  لالنخفا�ص،  �جتاهها  مع  عالية،  �ل�صفة 

 %61.4 �ل�صفة  مو�طنو  ُي�صكل  حيث  �ملو�طنني،  �أعد�د  �حل�صبان  يف  �آخذين   ،)7/10 جدول  )�نظر 

لل�صفة  �لو��صعة  �مل�صاحة  �إىل  باالإ�صافة  ؛ هذ� 
332013 �ل�صفة و�لقطاع �صنة  من جمموع مو�طني 

��صتمر�رية  يف�رش  مما  �لقطاع.  على  �مل�صددة  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  و�إجر�ء�ت  بالقطاع،  مقارنة 

�إ�صهام �ل�صفة يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل باملقارنة مع نظريه يف �لقطاع. �رتفاع 

جدول 7/10: الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2008–2013 

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(34

ال�شنة
ال�شفة والقطاعقطاع غزةال�شفة الغربية

الن�شبة )%(القيمةالن�شبة )%(القيمةالن�شبة )%(القيمة

20083,716.776.21,161.623.84,878.3100
20093,979.6761,259.7245,239.3100
20104,315.475.41,409.124.65,724.5100
20114,764.774.21,656.725.86,421.4100

*20125,030.5741,766.8266,797.3100
**20135,008.472.61,888.327.46,896.7100

* تقدير�ت �أولية.
** بيانات 2013 حم�صوبة ��صتناد�ً للقيم �لفعلية لالأرباع �لثالثة �الأوىل لل�صنة نف�صها.
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الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2008–2013 بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

جدول 7/11: معدل منو الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2008–2013 

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(35

2013**2012*2008200920102011ال�شنة

ال�شفة 

الغربية

3,716.73,979.64,315.44,764.75,030.55,008.4القيمة
معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
12+7.1+8.4+10.4+5.6+0.4–

قطاع غزة

1,161.61,259.71,409.11,656.71,766.81,888.3القيمة
معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
6.1–8.4+11.6+17.6+6.6+6.9+

* تقدير�ت �أولية.
** بيانات 2013 حم�صوبة ��صتناد�ً للقيم �لفعلية لالأرباع �لثالثة �الأوىل لل�صنة نف�صها.

��صتهالك  معدل  �أن  �إال  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  عب  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  منو  تباين  من  وبالرغم 

2012، بينما �نخف�ص �الدِّخار بن�صبة  144.2% من هذ� �لناجت �صنة  �لفل�صطينيني ظّل مرتفعاً وبلغ 

44.2%؛ مما يعك�ص �نت�صار ثقافة �لتو�صع �ال�صتهالكي، دون �نتهاج �صيا�صة تر�صيدية، خ�صو�صاً 
و�أن معظم �ملو�طنني من ذوي �لدخول �ملتدنية، وال تفي دخولهم بتلبية �حتياجاتهم �ل�رشورية؛ مع 

.
36ً

خطورة حتويل �قت�صاد �صعٍب حتت �الحتالل �إىل �قت�صاٍد ��صتهالكي �أكرث منه �قت�صاد�ً �إنتاجيا

�لنمو  يف  نوعية  نقلة  لتحقيق  و�عدة،  تز�ل  ما  �لذ�ت  على  �العتماد  فر�ص  فاإن  هذ�  من  وبالرغم 

نطاق  خارج  �أو  م�صتغالً،  لي�ص  �القت�صادية  �ملو�رد  من  مهماً  جزء�ً  و�أن  خ�صو�صاً  �القت�صادي 
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�لقيمة  جمموع  فاإن  �لفل�صطيني  �القت�صاد  م�صتقبل  حول  �لدويل  �لبنك  لتقرير  فا�صتناد�ً  �ل�صيطرة. 

�مل�صافة �ملبا�رشة وغري �ملبا�رشة �ملحتمل حتقيقها كنتيجة لتخفيف �لقيود �ملفرو�صة على �ملنطقة ج 

35% من �لناجت �ملحلي �الإجمايل، مما ي�صهم ب�صورة كبرية يف �العتماد على �لذ�ت. وهي  �صيعادل 

منطقة خا�صعة �أمنياً و�إد�رياً لـ“�إ�رش�ئيل” وت�صكل نحو 61% من م�صاحة �ل�صفة �لغربية. وبعبارة 

�أخرى، فاإن جوهر م�صكلة �القت�صاد �لفل�صطيني يكمن يف �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وفيما ينتج عنه من 

.
37

�إفر�ز�ت �صلبية خمتلفة

ج. الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رسائيل”:

�أن�صطتها �ل�صلعية و�خلدمية على حدٍّ �صو�ء،  �إنتاجية كبرية من خالل  “�إ�رش�ئيل” طاقة  متتلك 

ويتمتع �لعاملون لديها مب�صتويات �إنتاجية عالية مكنتهم تباعاً من حتقيق ناجت حملي متز�يد؛ �إذ 

�إىل نحو   2008 213.227 مليار دوالر �صنة  �الأ�صعار �جلارية، من نحو  �لناجت، ح�صب  �رتفع هذ� 

291.819 مليار دوالر �صنة 2013، بزيادة قدرها 78.592 مليار دوالر وبن�صبة 36.9%. ويقرتن 

و�نت�صارها.  �ل�صادر�ت  حجم  على  ينعك�ص  كما  و�لع�صكرية،  �ملدنية  �ملنتجات  بتنوع  �لنمو  هذ� 

�الأ�صعار  ح�صب  وز�د  بـ“�إ�رش�ئيل”،  مقارنة  متو��صعاً  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  كان  وفل�صطينياً 

�جلارية من نحو 6.247 مليار�ت دوالر �إىل نحو 11.297 مليار دوالر يف �لفرتة نف�صها، ومثَّل ن�صبة 

حمدودة مقارنة بالناجت �الإ�رش�ئيلي. ويغطي هذ� �الإنتاج جزء�ً ي�صري�ً من حاجة �الأ�صو�ق �ملحلية، 

�إعاقة حركة �ل�صادر�ت.  للعر�قيل �الإ�رش�ئيلية �لتي عطلت م�صرية �ملوؤ�ص�صات �الإنتاجية، مع  نظر�ً 

 )%2,583( �صعفاً   26 بنحو  �لفل�صطيني  نظريه  عن  يزيد  �الإ�رش�ئيلي  �ملحلي  �لناجت  �أن  ويالحظ 

�صنة 2013. �أما عن توقعات �لنمو �مل�صتقبلية فتتجه، �إذ� ما بقيت �لظروف �لد�خلية و�خلارجية كما 

ن ن�صبي حمدود لالقت�صاد �لفل�صطيني. هي، نحو ��صتمر�ر فجوة �لنمو بني �لبلدين، ونحو حت�صُّ

جدول 7/12: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رسائيل” 2008–2013 

بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(38

“اإ�رسائيل”ال�شلطة الفل�شطينيةال�شنة

20086,247213,227

20096,720206,289

20108,331232,115

20119,775258,138

2012*10,255257,482

2013**11,297291,819
* تقدير�ت �أولية.

** بيانات 2013 حم�صوبة ��صتناد�ً للقيم �لفعلية لالأرباع �لثالثة �الأوىل لل�صنة نف�صها.
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الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رسائيل” 2008–2013 

بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

2. متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية:

تكمن �أهمية هذ� �ملوؤ�رش يف قيا�صه لقدرة �الأفر�د على �لوفاء باحتياجاتهم �ل�صلعية و�خلدمية من 

وقت الآخر، خ�صو�صاً عند �حت�صابه باالأ�صعار �لثابتة؛ ومن ثم �ملحافظة على �لقوة �ل�رش�ئية للعملة 

�مل�صتخدمة. ويتوقف م�صتوى هذ� �ملوؤ�رش على معدل منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل �حلقيقي ومعدل 

�لنمو �ل�صكاين.

اأ. املتو�شط العام لن�شيب الفرد:

 1,679.3 �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  �لفرد  ن�صيب  متو�صط  بلغ  �ملتاحة  للبيانات  ��صتناد�ً 

�صنة   %2.7 ن�صبته  منو  ومبعدل  �لتو�يل،  على  و2013   2012 ل�صنتي  دوالر**  و1,660  دوالر 

�رشورة  مع   ،%0.8 �صنوي  مبتو�صط  �أي   ،2013 �صنة   %1.1 قدره  �صالٍب  و�نخفا�ص   2012

 2004 �النتباه �إىل �أن هذه �الأرقام حمت�صبة باالأ�صعار �لثابتة بناء على �أن �صنة �الأ�صا�ص هي �صنة 

.)7/13 )�نظر جدول 

�ملحلي  �لناجت  من  �لفرد  ن�صيب  ملتو�صط  �لثابتة  باالأ�صعار  �الأولية  �لتقدير�ت  فاإن  �أ�صا�ص،  ك�صنة   2010 �صنة  �عتمدنا  ** �إذ� 
التقرير  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �نظر: �جلهاز  2,855.1 دوالر.  تبلغ   2013 �صنة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �الإجمايل يف 

ال�شحفي للتقديرات الأولية للح�شابات القومية الربعية )الربع الرابع 2013(.
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جدول 7/13: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية 2004–2013 

بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(39

20042005200620072008ال�شنة
1,3171,387.21,275.41,303.21,356.3القيمة

+4.1+2.2–8.1+5.3+7.3معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

2013**2012*200920102011ال�شنة
1,415.21,502.11,635.21,679.31,660القيمة

–1.1+2.7+8.9+6.1+4.3معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

* تقدير�ت �أولية.
** بيانات 2013 حم�صوبة ��صتناد�ً للقيم �لفعلية لالأرباع �لثالثة �الأوىل لل�صنة نف�صها.

متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية 2004–2013 

بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي ملتو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة 

الفل�شطينية 2004–2013 )%(
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ب. متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شفة والقطاع:

يف  تر�جع  �لذي  و2013   2012 ل�صنتي  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفرد  ن�صيب  منو  �ختالف  يالحظ 

عن  �أما   .%3.35 وبلغ  �لقطاع  يف  �أعلى  وكان  �ملذكورتني،  لل�صنتني  كمتو�صط   %0.05 �إىل  �ل�صفة 

مقارنة  �ل�صفة  يف  �أكرث  تر�جع  مع  �لنمو  تباطوؤ  ال�صتمر�ر  فت�صري   2016 �صنة  حتى  �لنمو  توقعات 

بالقطاع.

جدول 7/14: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع

40
2008–2013 بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

2013**2012*2008200920102011ال�شنة

ال�شفة 

الغربية

1,723.61,796.31,896.12,037.62,093.32,035.6القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
9.1+4.2+5.6+7.5+2.7+2.8–

قطاع غزة

806.5847.2917.91,042.81,074.51,114.4القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
9–5+8.3+13.6+3+3.7+

* تقدير�ت �أولية.
** بيانات 2013 حم�صوبة ��صتناد�ً للقيم �لفعلية لالأرباع �لثالثة �الأوىل لل�صنة نف�صها.

متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2008–2013 

بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(
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ج. متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رسائيل”:

ظّل متو�صط ن�صيب �لفرد يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية منخف�صاً مقارنة بنظريه �الإ�رش�ئيلي، 

�إذ بلغ متو�صط ن�صيب �لفرد �الإ�رش�ئيلي نحو 13 �صعف ن�صيب �لفرد �لفل�صطيني يف �صنتي 2012 

و2013. ويعود ذلك �أ�صا�صاً �إىل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�صيا�صاته �لتع�صفية �لتي متنع �لنمو �لطبيعي 

�إىل �نخفا�ص م�صتوى �لناجت �ملحلي �لفل�صطيني، يف �لوقت �لذي  لالقت�صاد �لفل�صطيني؛ مما يوؤدي 

�أعلى مقارنة باجلانب �الإ�رش�ئيلي، وبيئات عمل  �لفل�صطينيون معدالت �رتفاع �صكاين  يعي�ص فيه 

قا�صية حتت �الحتالل، مما ينعك�ص �صلباً على م�صتويات �الأجور و�ملعي�صة و�الّدخار. ومن ثم فاإن 

�لتمتع مب�صتوى معي�صي مرتفع  �الإ�رش�ئيلي  للفرد  تتيح  هناك فجوة كبرية تف�صل بني �جلانبني، 

مقابل م�صتوى معي�صي فل�صطيني متدٍن.

وقد بلغ ن�صيب �لفرد �لفل�صطيني من �لناجت �ملحلي �الإجمايل باالأ�صعار �جلارية يف مناطق �ل�صلطة 

دوالر�ً  و2,489   2012 �صنة  دوالر�ً   2,534 بـ  مقارنة   ،2013 �صنة  دوالر�ً   2,719 �لفل�صطينية 

�جلارية  باالأ�صعار  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  �الإ�رش�ئيلي  �لفرد  ن�صيب  بلغ  حني  يف   .2011 �صنة 

36,227 دوالر�ً �صنة 2013، مقارنة بـ 32,569 دوالر�ً �صنة 2012 و33,252 دوالر�ً �صنة 2011.

جدول 7/15: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رسائيل” 

2008–2013 بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(41

“اإ�رسائيل”ال�شلطة الفل�شطينيةال�شنة

20081,73729,006

20091,81527,571

20102,18630,458

20112,48933,252

2012*2,53432,569

2013**2,71936,227

* تقدير�ت �أولية.
** بيانات 2013 حم�صوبة ��صتناد�ً للقيم �لفعلية لالأرباع �لثالثة �الأوىل لل�صنة نف�صها.
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متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رسائيل” 2008–2013 

بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(

3. الدَّين العام:

يثل �لدين �لعام �لتز�ماً على �ملدين ب�صد�د �أق�صاطه و�أعبائه، لي�صكل عبئاً ثقيالً على �لدول �لتي 

تعجز عن �صد�ده يف مو�عيد ��صتحقاقه. و�ملتتبع حلجم �لدين �لعام �لفل�صطيني مب�صدريه �لد�خلي 

و�خلارجي يجده �آخذ�ً يف �الرتفاع من 1,557 مليون دوالر يف �صنة 2008 �إىل 2,376 مليون دوالر 

يف �صنة 2013، حمققاً زيادة على �متد�د �لفرتة �ملذكورة قدرها 819 مليون دوالر وبن�صبة %52.6 

)�نظر جدول 7/16(.

و�أما تطور�ت �لدين ل�صنتي 2012 و2013 فت�صري �إىل منو مرتفع مبعدل 12.2% يف �ل�صنة �الأوىل 

لبد�ية  4%، مع بقاء �لدين مرتفعاً  �أي مبتو�صط قدره  �لتالية،  4.3% يف �ل�صنة  ثم �نخفا�ص مبعدل 

2014 وما تالها )�نظر جدول 7/16(.

66.4%، ثم  2008 ومبعدل  �لدين �صنة  �لعظمى من  �لن�صبة  �لديون �خلارجية قد مثلت  وكانت 

 %53.4 �إىل   %33.6 2013، ومن ثم تز�يدت �لديون �لعامة �لد�خلية من  46.7% �صنة  �إىل  تر�جعت 

يف �لفرتة �ملذكورة؛ �أي �إن �ل�صلطة �لفل�صطينية �عتمدت على �مل�صادر �ملحلية ب�صكل كبري كامل�صارف 

.
42

و�صلطة �لطاقة وغريها، لكونها تتم ب�رشوط وتي�صري�ت �أف�صل

�ملمنوح  �الئتمان  �مل�رشيف حيث جتاوز  �لنظام  �لد�خلي خماطره على  فللدين  �أخرى  ومن جهة 

. �أما �لدين 
43

للحكومة حقوق �مللكية الإجمايل �مل�صارف، مما ��صتدعى �لتعامل بحذر مع هذه �لظاهرة

زيادة  �إىل  �إ�صافة  ن�صبياً،  عالياً  منو�ً  حمققاً  �لزيادة،  يف  ي�صتمر  �أن  فُمتوقع  و2016   2015 ل�صنتي 

متو�صط ن�صيب �لفرد منه.
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جدول 7/16: الدين العام لل�شلطة الفل�شطينية 2008–2013 )باملليون دولر(44

200820092010201120122013ال�شنة

5236498401,0991,3851,268الدين املحلي

1,0341,0871,0431,1141,0981,109الدين اخلارجي

1,5571,7361,8842,2132,4832,376اإجمايل الدين العام

متو�شط ن�شيب الفرد من الدين العام 

)بالدولر(
407441465531578530

الدين العام لل�شلطة الفل�شطينية 2008–2013 )باملليون دولر(

4. املوازنة العامة لل�شلطة الفل�شطينية )رام اهلل(:

�لعجز  فجوة  ��صتمر�ر  ب�صبب  و��صعاً  جدالً  تز�ل  وما  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لعامة  �ملالية  �صكلت 

ب�صاأن  �النتقاد�ت  �إىل  �إ�صافة  �ال�صتد�نة،  يف  و�لتو�صع  �ملانحني،  على  كبري  ب�صكل  و�العتماد  �ملايل، 

�لتجاوز�ت �ملالية، و�خللل �لهيكلي للمو�زنة �لعامة، خ�صو�صاً لت�صخم �لرو�تب و�الأجور بالن�صبة 

�إجمايل  �أن  يجد  و2013   2012 �صنتي  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ملالية  و�ملتتبع   .
45

�لنفقات جمموع  �إىل 

�الإنفاق �لعام ب�صقيه �جلاري و�لتطويري قد �رتفع مبعدل 0.03% و4.9% على �لتو�يل ومبتو�صط 

قدره 2.5% )�نظر جدول 7/17(.

�أما �الإير�د�ت �لعامة �لتي ت�صتمل �الإير�د�ت �ملحلية �ل�رشيبية وغري �ل�رشيبية و�إير�د�ت �ملقا�صة 

و�ل�رش�ئب �ملرجتعة، فحققت منو�ً متبايناً بلغ 2.9% و3.6% لل�صنتني �ملذكورتني على �لتو�يل �أي 
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مبتو�صط قدره 3.3%. مما يعك�ص �لتح�صن �مللحوظ يف جباية �الإير�د�ت �إ�صافة �إىل �ل�صيا�صة �ملالية 

�لد�عمة لتقلي�ص عجز �ملو�زنة �لعامة من خالل زيادة �حل�صيلة. بحيث تر�جع �لعجز �ملايل ب�صكل 

ل�صيا�صة  ن�صبياً  جناحاً  م�صكالً  �لتو�يل،  على  و2013   2012 ل�صنتي  و%8   %5.8 ومبعدل  ملمو�ص 

تقلي�ص �لعجز )�نظر جدول 7/17(.

ويتفق هذ� مع �صعي �حلكومة �لفل�صطينية لاللتز�م ب�صيا�صة مالية، وفق ��صرت�تيجية م�صتقرة، 

.
46

ت�صتند �إىل حت�صني �الأد�ء �ل�رشيبي وتو�صيع قاعدته، وكفاءة �إد�رة �لدَّين

النقدي  الأ�شا�س  وفق   2014–2008 الفل�شطينية  لل�شلطة  العامة  املالية   :7/17 جدول 

47
دولر( )باملليون 

موازنة 2008200920102011201220132014ال�شنة

3,2733,1902,9832,9613,0473,2513,865نفقات جارية

215186275296211168350نفقات تطويرية

3,4883,3763,2583,2573,2583,4194,215اإجمايل النفقات العامة

1,7801,5491,9282,1762,2402,3202,586�شايف اإجمايل الإيرادات

–1,629-1,099-1,018-1,081-1,330-1,827-1,708العجز الكلي

املالية العامة لل�شلطة الفل�شطينية 2008–2014 وفق الأ�شا�س النقدي )باملليون دولر(
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�خلزينة  فيها  تعاين  ومعقدة،  �صعبة  ظروف  يف  �إعد�دها  فجاء   2014 ل�صنة  �لعامة  �ملو�زنة  �أما 

، لذ� 
48

�أزمة مالية خانقة من حيث قدرة �حلكومة على �ال�صتجابة ملختلف ��صتحقاقاتها �لعامة من 

��صتندت �ملو�زنة �إىل ��صرت�تيجية تعظيم �ملو�رد �لذ�تية، �لهادفة لتح�صني �لقر�ر �ل�صيا�صي، وتعزيز 

�أو�صاع �ملالية �لعامة،  . وت�صعى �ملو�زنة لزيادة �صبط 
49

��صتقالليته و�لوفاء باحتياجات �ملو�طنني

للحّد من فجوة �لتمويل �لكبرية، ملو�جهة �لزيادة يف نفقات �الأجور. ومن �أهد�فها �الأخرى تخفي�ص 

�لت�صغيلية  �لنفقات  من  و�حلّد  �لنقدية  �لبدالت  �رشف  تر�صيد  مع  �لوقود،  �أ�صعار  دعم  �إعانات 

.
50

و�لتحويلية، �إ�صافة خلف�ص �صايف �الإقر��ص

 ،2016–2013 وتر�فق عر�ص هذه �ملو�زنة مع طرح ��صرت�تيجية منظومة �الإير�د�ت لل�صنو�ت 

و�ملت�صمنة خف�ص �لديون للحّد من �لفجوة �لتمويلية. مع �الإ�صارة �إىل �أن �حلكومة �جلديدة يف ر�م �هلل 

متكنت خالل فرتة مز�ولة مهامها منذ حزير�ن/ يونيو 2013 من تقلي�ص �لديون من 4.8 مليار�ت 

 .
51

دوالر �إىل 4.4 مليار�ت دوالر

5. املوازنة العامة حلكومة ت�شيري الأعمال )قطاع غزة(:

يف  متثلت   2007 يونيو  حزير�ن/  �أحد�ث  �أعقاب  يف  مالية  تد�بري  باتخاذ  غزة  يف  �حلكومة  قامت 

�إعد�د مو�زنات �صنوية، لتمكنها من �لقيام مبهامها و�لتز�ماتها �ملرتتبة على �النق�صام �لفل�صطيني، 

وكان طبيعياً �أن تتجه �لنفقات �لعامة للتز�يد، ملو�جهة �الأعباء �جلديدة للحكومة.

�أخذت  �لعامة  �لنفقات  �أن  2010–2013 يت�صح  للفرتة  �ملايل للحكومة يف غزة  �لو�صع  ومبتابعة 

2013، نتيجة �لتطور�ت �ملرتبطة بت�صديد �حل�صار. كما  �جتاهاً مت�صاعد�ً مع تر�جع حمدود �صنة 

�جتهت �الإير�د�ت �لعامة نحو �لزيادة ب�صكل ملمو�ص خالل �لفرتة 2010–2012، غري �أنها عانت من 

�الأنفاق  معظم  و�إغالق  �مل�صددة،  �مل�رشية  �حلدودية  �الإجر�ء�ت  ب�صبب   2013 �صنة  �لرت�جع  بع�ص 

�لتي ُتعدُّ �رشيان حياة �أ�صا�صي القت�صاد غزة حتت �حل�صار.

جدول 7/18: املالية العامة حلكومة ت�شيري الأعمال يف قطاع غزة 2010–2014 )باملليون دولر(52

موازنة 20102011201220132014ال�شنة

284.1366.4440.4423.5698النفقات اجلارية

1.99.35.67.885النفقات الراأ�شمالية والتطويرية

286375.7446431.3783اإجمايل النفقات العامة

43.4121148.7153.1130الإيرادات ال�رسيبية

58.267.779.25665الإيرادات غري ال�رسيبية

101.6188.7227.9209.1195اإجمايل الإيرادات املحلية

–588–222.2–218.1–187–184.4العجز
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املالية العامة حلكومة ت�شيري الأعمال يف قطاع غزة 2010–2014 )باملليون دولر(

2013 �لرتكيز على نوعية وجودة �خلدمات �لعامة، �إ�صافة لتوجيه  وكان قد روعي يف مو�زنة 

�لتنمية �القت�صادية،  �أ�صهم يف  �لتنموية �ملحفزة لال�صتثمار، مما  �مل�صاريع  �لتطويرية نحو  �لنفقات 

.
53

دون �إغفال �لعمل �الإغاثي و�لتنموي �ملرتبط باأو�صاع �حل�صار

�أما مو�زنة 2014، فاإن م�رشوع قانونها قدر �إجمايل �لنفقات �لعامة �ملتوقعة بنحو 894 مليون 

؛ �أي بن�صبة 12.4% مقارنة بالتقدير�ت �ل�صابقة 
55

، ثم جرى خف�صه �إىل 783 مليون دوالر
54

دوالر

�أي  195 مليون دوالر،  �لعامة �ملعدل فيقدر بنحو  مر�عاة ال�صتد�د �حل�صار. و�أما حجم �الإير�د�ت 

على  رئي�صي  ب�صكل  �العتماد  يعك�ص  مما  75.1%؛  وبن�صبة  دوالر  مليون   588 يبلغ  كبري  بعجز 

�لد�عمة للخدمات  �ملالية  �ل�صيا�صة  �لتاأكيد جمدد�ً على  �لعجز. مع  �مل�صادر �خلارجية يف تغطية هذ� 

.
56

�لعامة مبا فيها �الأمن و�لنظام �لعام، ملا لهما من �أهمية و��صرت�تيجية حيوية

�أما �لتوقعات �ملالية �لعامة ل�صنتي 2015 و2016 فت�صري ال�صتمر�ر منو �لنفقات و�الإير�د�ت، مع 

��صتمر�ر �لعجز �ملايل �ملرتبط بدعم خارجي متقلب.

6. العمل والبطالة:

�لعاملني  للطلب، وت�صمل:  رئي�صياً  مهماً، وم�صدر�ً  ب�رشياً  �قت�صادياً  �لعاملة مورد�ً  �لقوى  ُتعدُّ 

�النت�صار  و��صع  موؤ�رش�ً  �لت�صغيل  م�صتوى  وُيعدُّ  عنه.  و�لباحثني  فيه  �لر�غبني  و�ملتعطلني  فعالً، 

لداللته على مدى �ال�صتفادة من �لعن�رش �لب�رشي، با�صتخد�م مقيا�ص ن�صبة �مل�صاركة بني �لبالغني. 

 2011 �صنة   %43 من  �مل�صاركة  ن�صبة  �رتفعت  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �مل�صتوى  وعلى 

�أما  حُمرِّكة.  �إنتاجية  كطاقة  �لب�رشي  �لعن�رش  ��صتغالل  ن  حت�صُّ عاك�صة   ،
572013 �صنة   %43.6 �إىل 
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بقية �لقوى �لب�رشية فهي غري م�صاركة يف �لعملية �الإنتاجية كالطالب �لبالغني يف �ملر�حل �لتعليمية 

�ملختلفة، وربات �لبيوت غري �لعامالت، و�ملر�صى و�ملعاقني وغريهم.

 ،2012 نهاية  1.114 مليون يف  فبلغ  �ل�صفة و�لقطاع  �لفل�صطينية يف  �لعاملة  �لقوى  �أما جمموع 

و�أما �لعاملون فعالً فبلغ عددهم 858 �ألفاً بن�صبة 77% من جمموع �لقوى �لعاملة؛ وعليه، بلغ عدد 

�ملتعطلني 256 �ألفاً ي�صكلون 23% من جمموع هذه �لقوى. �أي �إن جزء�ً كبري�ً من �لطاقة �الإنتاجية 

يهدد  مما  �ل�رشورية،  �حتياجاته  ملو�جهة  �لالزمة  �لدخل  م�صادر  من  وحمروم  متعطل  �لب�رشية 

وكان  و�ملزمنة.  �لعالية  �لبطالة  ظاهرة  ملو�جهة  كبرية  جهود  بذل  ويتطلب  �ملجتمعي،  �الأمان  حالة 

للممار�صات �الإ�رش�ئيلية دوٌر كبرٌي يف حدوثها، خ�صو�صاً عقب �نتفا�صة �الأق�صى يف �أيلول/ �صبتمب 

2000 )�نظر جدول 7/19(.

�لقطاع  يف  و%31  �ل�صفة،  يف   %19 بلغت  �إذ  و�لقطاع،  �ل�صفة  بني  �لبطالة  حالة  وتتفاوت 

فهي  و�لنوعية،  �لعمرية  �لفئات  بني  ب�صدة  فروقها  �ت�صعت  كما   .)7/19 جدول  )�نظر   2012 �صنة 

عالية جد�ً بني �ل�صباب وخ�صو�صاً �خلريجني، و�أكرث �رتفاعاً لدى �الإناث؛ مع معاناة ن�صاء قطاع غزة 

تهمي�صاً متز�يد�ً يف �صوق �لعمل. وتت�رشر �ل�صابات �أكرث من غريهن بالرغم من �رتفاع م�صتوياتهن 

.
58

�لتعليمية

�أما تطور�ت �لقوى �لعاملة ل�صنة 2013 فت�صري �إىل تقلُّب حمدود يف م�صتوى �لت�صغيل، و��صتمر�ر 

منهم  مليون   1.155 فبلغت  �لعاملة  �لقوى  �أعد�د  و�أما  �ملتعطلني.  باإحباط  �ملقرونة  �لبطالة  ت�صاعد 

759 �ألفاً يف �ل�صفة، و396 �ألفاً يف �لقطاع، ومب�صاركة عالية يف �ل�صفة مبعدل 45% مقابل 41.2% يف 

�لقطاع. و�أما معدالت �لبطالة على م�صتوى �ل�صفة و�لقطاع فبلغت 23.4%، مع تباينها �ل�صديد بني 

.
59

�ل�صفة و�لقطاع، مما يعني �رتفاع معدالت �الإعالة بني �مل�صتغلني

جدول 7/19: توزيع الأفراد من �شّن 15 عاماً فاأكرث يف كل من ال�شفة والقطاع ح�شب القوى العاملة 

والبطالة 2008–2013 )بالألف(60

200820092010201120122013

ال�شفة الغربية

609643665718743759القوى العاملة
120114114124141141البطالة

19.717.717.117.31918.6ن�شبة البطالة )%(

قطاع غزة

299308311341371396القوى العاملة
12111911898115129البطالة

40.538.637.928.73132.6ن�شبة البطالة )%(

ال�شفة والقطاع

9089519761,0591,1141,155القوى العاملة
241233232222256270البطالة

26.524.523.8212323.4ن�شبة البطالة )%(
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ن�شبة البطالة لالأفراد من �شّن 15 عاماً فاأكرث يف كل من ال�شفة والقطاع 2008–2013 )%(

�أما �لعمالة �لفل�صطينية يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948 “�إ�رش�ئيل”، و�رشقي �لقد�ص و�مل�صتعمر�ت 

يف �ل�صفة �لغربية فبلغت نحو 105 �آالف عامل يف نهاية �صنة 2013، متثل 13.5% من جمموع �لقوى 

�لعاملة يف �ل�صفة �لغربية، ويعمل نحو 34,300 عامل دون ت�صاريح �إ�رش�ئيلية ر�صمية، �إ�صافة �إىل 

18,700 عامل يحملون وثائق �إ�رش�ئيلية �أو جو�ز�ت �أجنبية. �أي �إن قر�بة 32.7% من عمال �ل�صفة 

�لعاملني يف هذه �ملناطق مهددون باملالحقة �الأمنية وُمعرَّ�صون البتز�ز �أ�صحاب �الأعمال. ومن جهة 

.
�أخرى، فما ز�ل عمال قطاع غزة حمرومني من �لعمل د�خل “�إ�رش�ئيل”61

7. تطور الن�شاط ال�شناعي:

�لتحويلية،  و�ل�صناعات  �ملحاجر،  و��صتغالل  �لتعدين  هي:  فروع  ح�صيلة  �لن�صاط  هذ�  يغطي 

�ل�صحي  �ل�رشف  و�أن�صطة  �ملياه  و�إمد�د�ت  �لهو�ء،  وتكييف  و�لبخار  و�لغاز  �لكهرباء  و�إمد�د�ت 

81% من جمموع �لن�صاط  �أبرزها مبعدل  و�إد�رة �لنفايات ومعاجلتها. وُتعدُّ �ل�صناعات �لتحويلية 

�ل�صناعات  ثم   ،%11.9 بن�صبة  �لكهرباء  قطاع  �الأهمية  من  �لثانية  �لدرجة  يف  ياأتي  ثم  �ل�صناعي، 

�لتعدينية و��صتغالل �ملحاجر بن�صبة 5.8%، و�أخري�ً �ملياه و�ل�رشف �ل�صحي و�لنفايات ومعاجلتها 

 2013 �أ�صهمت �صنة  �لكهرباء و�لغاز و�ملياه قد  �إمد�د�ت  2013. وكانت  1.2%، وذلك ل�صنة  بن�صبة 

بزيادة مرتفعة يف �لنمو بلغت 12.7%، مما عزز منو �لن�صاط �ل�صناعي، وذلك للزيادة �مل�صطردة يف 

�لطلب على �إمد�د�ت �لكهرباء ��صتهالكاً و�إنتاجاً )�نظر جدول 7/20(.

�أن �لناجت �ملحلي �ل�صناعي  2012 و2013 يت�صح  ومبتابعة تطور�ت �لن�صاط �ل�صناعي ل�صنتي 

بلغ 810.5 ماليني دوالر �صنة 2012، ُم�صكِّالً 11.9% من �لناجت �ملحلي �الإجمايل باالأ�صعار �لثابتة، 

ُم�صكِّالً  دوالر  مليون   889.6 �إىل   2013 �صنة  �رتفع  كما   .2011 ب�صنة  مقارنة   %4.8 منو  ومبعدل 
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12.9% من �لناجت �ملحلي �الإجمايل، ومبعدل منو 9.8% مقارنة ب�صنة 2012؛ �أي مبتو�صط �صنوي 

�صنتي  خالل  منوه  تدهور  بعد  ملمو�صة  �إجناز�ت  بذلك  حمققاً  �ملذكورتني،  لل�صنتني   %7.3 قدره 

2009 و2010. 

جدول 7/20: الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 2008–2013 

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(62

2013**2012*2008200920102011ال�شنة

21.522.624.349.149.251.6التعدين وا�شتغالل املحاجر

539.3540.6544.6625.4657.6720.8ال�شناعات التحويلية

165.4104.791.39094.3106.3اإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

اإمدادات املياه واأن�شطة ال�رسف ال�شحي واإدارة 

النفايات ومعاجلتها
34.922.125.599.410.9

761.1690685.7773.5810.5889.6املجموع

+9.8+4.8+12.8-0.6-9.3+9.4معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

* تقدير�ت �أولية.
** بيانات 2013 حم�صوبة ��صتناد�ً للقيم �لفعلية لالأرباع �لثالثة �الأوىل لل�صنة نف�صها.

الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 2008–2013 

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(
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8. تطور الن�شاط الزراعي:

ُتعدُّ �لزر�عة ن�صاطاً تقليدياً مهماً يقوم على �إنتاج �ملحا�صيل �لغذ�ئية �ل�رشورية حلاجة �ل�صوقني 

�ملحلي و�خلارجي. ومبتابعة تطور�ت هذ� �لن�صاط ل�صنتي 2012 و2013 يت�صح �أن �لناجت �لزر�عي 

بلغ 332.6 مليون دوالر �صنة 2012، م�صجالً ن�صبة �نخفا�ص قدرها 12.6% مقارنة مع �صنة 2011، 

وم�صكالً 4.9% فقط من �إجمايل �لناجت �ملحلي باالأ�صعار �لثابتة. كما تر�جع �لناجت �ملحلي �لزر�عي �إىل 

286.4 مليون دوالر �صنة 2013 بن�صبة �نخفا�ص قدرها 13.9% مقارنة مع �صنة 2012، ومبتو�صط 

عجز لل�صنتني قدره 13.3%، مما جعل �إ�صهام �لزر�عة يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل يرت�جع �إىل %4.2 

)�نظر جدول 7/21(.

�إذ �نخف�ص ب�صكل حاد  �إىل تدين م�صتوى �لناجت �لزر�عي يف �ل�صفة،  ويعود هذ� �لرت�جع جزئياً 

21.8%، مع  2013، �أي بن�صبة  187.9 مليون دوالر �صنة  2012 �إىل  240.4 مليون دوالر �صنة  من 

“�إ�رش�ئيل”  حرمان �لفل�صطينيني من ��صتغالل �الأر��صي �لزر�عية يف �ملنطقة ج �لتي ت�صيطر عليها 

�أن  �لتدهور  هذ�  حدة  من  خفف  ومما  فل�صطينياً.  ح�صيلته  على  �صلباً  �نعك�ص  مما   ،
63ً

و�أمنيا �إد�رياً 

�لناجت �لزر�عي يف قطاع غزة قد حقق زيادة ملمو�صة بن�صبة 7%، �إذ �رتفع من 92.2 مليون دوالر 

2013، بالرغم من حرمان �لفل�صطينيني يف قطاع غزة من  98.7 مليون دوالر �صنة  �إىل   2012 �صنة 

.
64

��صتغالل �رشيطهم �حلدودي و�ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية �لتع�صفية

جدول 7/21: الناجت املحلي الإجمايل الزراعي لل�شلطة الفل�شطينية 2008–2013 

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(65

2013**2012*2008200920102011ال�شنة

286.1293.2287.8380.6332.6286.4القيمة

–13.9–12.6+32.2–1.8+2.5+13.4معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

* تقدير�ت �أولية.
** بيانات 2013 حم�صوبة ��صتناد�ً للقيم �لفعلية لالأرباع �لثالثة �الأوىل لل�صنة نف�صها.
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 2013–2008 الفل�شطينية  لل�شلطة  الزراعي  الإجمايل  املحلي  الناجت 

دولر( )باملليون  الثابتة  بالأ�شعار 

9. التبادل التجاري:

�لتي  �لدولية،  �القت�صادية  و�ملعامالت  �لعالقات  �أ�صكال  �أحد  �خلارجي  �لتجاري  �لتبادل  ُيعدُّ 

�حتياجات  فتلبي  حملياً  �ملتوفرة  غري  �ل�صلع  و��صتري�د  للخارج،  �ملحلي  �لفائ�ص  ت�رشيف  تتيح 

�مل�صتهلكني.

�لقيود  قلة  مع  �ال�صتري�د،  على  �عتماد�ً  �ملناطق  �أكرث  من  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مناطق  وُتعدُّ 

�الإ�رش�ئيلية عليها با�صتثناء �ل�صلع �الإنتاجية �لتي تنه�ص باقت�صاديات �لبالد. ويف �ملقابل فاإن فر�ص 

�لت�صدير للخارج تظّل حمدودة نتيجة �لعر�قيل �الإ�رش�ئيلية، مما يعني زيادة عجز �مليز�ن �لتجاري 

كمح�صلة للفرق بني �ل�صادر�ت و�لو�رد�ت.

2012 مع �خلارج يت�صح �أن  ومبتابعة تطور �لتبادل �لتجاري لل�صلطة �لفل�صطينية خالل �صنة 

2011، كما  7.4% مقارنة ب�صنة  4,697.4 مليون دوالر بزيادة معدلها  �لو�رد�ت بلغ نحو  �إجمايل 

�مليز�ن  عجز  �رتفع  وعليه،   .%4.9 معدلها  وبزيادة  دوالر  مليون   782.4 نحو  �ل�صادر�ت  بلغت 

�لتجاري ل�صنة 2012 بن�صبة 7.9% مقارنة بال�صنة �ل�صابقة، وبلغ �لعجز نحو 3,915 مليون دوالر 

وبن�صبة 83.3% من جمموع �لو�رد�ت )�نظر جدول 7/22(.

و�أما يف �صنة 2013 فقد حت�صنت �ل�صادر�ت لرتتفع �إىل نحو 839.4 مليون دوالر بزيادة قدرها 

57 مليون دوالر عن �ل�صنة �ل�صابقة، ومبعدل قدره 7.3%. و�نخف�صت �لو�رد�ت �صنة 2013 لت�صل 

�إىل نحو 4,579.8 مليون دوالر، وبنق�ص قدره نحو 117.6 مليون دوالر مقارنة بال�صنة �ل�صابقة، 

وبن�صبة 2.5 %. وبالتايل بلغ �لعجز نحو 3,740.4 مليون دوالر وبنق�ص قدره نحو 174.6 مليون دوالر 
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�صنة   %81.7 وبلغت  �لو�رد�ت  مبجموع  مقارنة  �لعجز  ن�صبة  �نخف�صت  وعليه   ،%4.5 وبن�صبة 

2013 بدالً من 83.3% �صنة 2012؛ وهو توجه �إيجابي يقلل من عجز �مليز�ن �لتجاري كقيمة مطلقة 

وكن�صبة مئوية )�نظر جدول 7/22(.

جدول 7/22: امليزان التجاري ال�شلعي لل�شلطة الفل�شطينية 2008–2013 )بالألف دولر(66

العجزالوارداتال�شادراتحجم التبادل التجاريال�شنوات

20084,024,614558,4463,466,1682,907,722–

20094,119,140518,3553,600,7853,082,430–

20104,534,025575,5133,958,5123,382,999–

20115,119,308745,6614,373,6473,627,986–

20125,479,725782,3694,697,3563,914,987–

*20135,419,200839,4004,579,8003,740,400–

* بيانات �أولية.

2014–2016 في�صري �الجتاه �لعام نحو زيادة  �أما عن توقعات حركة �لتبادل �خلارجي للفرتة 

حجم هذ� �لتبادل مع ��صتمر�ر �ت�صاع فجوة �لعجز، وياأتي ذلك ب�صبب �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية �لتي 

ت�صمح بالتو�صع �ال�صتري�دي �ال�صتهالكي مع عرقلة �ل�صادر�ت. ومن �الأهمية مبكان خف�ص عجز 

وذلك  �رتفاعها؛  من  �حلّد  �أو  �لو�رد�ت  �إنقا�ص  مبر�عاة  ممكن،  م�صتوى  الأدنى  �لتجاري  �مليز�ن 

بالتمييز بني �ل�رشوريات و�لكماليات و�ل�صلع �ال�صتهالكية و�الإنتاجية ومدى �لقدرة على �إنتاجها 

حملياً. ومبر�جعة قو�ئم �لو�رد�ت ل�صنة 2011 جند يف طليعتها �لوقود و�لطاقة بنحو 912.4 مليون 

هاتني  �إن  �أي  2.7%؛  بن�صبة  �الأ�صود  �الإ�صمنت  ثم  �لو�رد�ت،  جمموع  من   %21.6 وبن�صبة  دوالر 

. وبالتو�زي مع ما �صبق، فهناك حاجة 
67

�لو�رد�ت ��صتحوذتا على نحو ربع قيمة  �ل�صلعتني فقط 

لتطوير �ل�صادر�ت وتنويعها، وزيادة منوها، وتو�صيع �آفاقها مع بلد�ن �لعامل، الأجل تقلي�ص عجز 

�مليز�ن �لتجاري ب�صكل ملمو�ص �صمن �صيا�صات جتارية مدرو�صة.

�إح�صاء�ت �جلهاز �ملركزي  “�إ�رش�ئيل”، ح�صب  �أما �ملبادالت �لتجارية لل�صلطة �لفل�صطينية مع 

�ل�صادر�ت  قيمة  بلغت  حيث  و��صتري�د�ً؛  ت�صدير�ً  عالية  ن�صباً  ف�صكلت  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء 

�لفل�صطينية �إىل “�إ�رش�ئيل” نحو 639.18 مليون دوالر، �أي 81.7% من جملة �ل�صادر�ت �لفل�صطينية 

�أي  دوالر،  مليون   3,351.8 نحو  “�إ�رش�ئيل”  من  �لفل�صطينية  �لو�رد�ت  قيمة  وبلغت   ،2012 �صنة 

لـ“�إ�رش�ئيل”  �لتجارية  �لتبعية  حالة  يوؤكد  �لذي  �الأمر  �لفل�صطينية،  �لو�رد�ت  جملة  من   %71.3

)�نظر جدول 7/23(.
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ومن �جلدير بالذكر، �أن د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية تقدم �أرقاماً خمتلفة �إىل حّد ما حول 

�لتبادل �لتجاري مع �ل�صلطة �لفل�صطينية ل�صنة 2012؛ �إذ ت�صري �إىل �أن قيمة �لو�رد�ت �لفل�صطينية من 

بنحو  �لفل�صطيني  �لر�صمي  �لرقم  من  �أكرث  وهو  دوالر،  مليون   3,833 نحو  بلغت  “�إ�رش�ئيل” 

482 مليون دوالر؛ �أما جمموع �ل�صادر�ت �لفل�صطينية �إىل “�إ�رش�ئيل” فبلغ 538 مليون دوالر، وهو 

.
68

�أقل من �لرقم �لر�صمي �لفل�صطيني بـ 101 مليون دوالر

جدول 7/23: ال�شادرات والواردات ال�شلعية وحجم التبادل التجاري لل�شلطة الفل�شطينية مع دول 

69
خمتارة 2011–2012 )بالألف دولر(

البلدان

الواردات الفل�شطينية من:ال�شادرات الفل�شطينية اإىل:حجم التبادل التجاري

201220112012201120122011

3,989,9793,734,875639,180643,8533,350,7993,091,022“إسرائيل”

234,024215,148854418233,170214,730تركيا

197,342194,127__197,342194,127الصين

156,989128,90958,55838,92798,43189,982الأردن

114,819101,4817671,135114,052100,346ألمانيا

66,03563,1951,0921,37864,94361,817إيطاليا

63,40749,5711,0191,35362,38848,218فرن�شا

57,44248,60413,5778,70243,86539,902أمريكا

156,67756,140_56,67756,141إسبانيا

45,66832,69911,0439,65434,62523,045اململكة العربية ال�شعودية

42,63947,60023169742,40846,903كوريا اجلنوبية

36,67033,5825939736,61133,185ال�شويد

36,36635,0311,63599834,73134,033م�رس

32,43631,3182,6371,79429,79929,524بريطانيا

349,232347,02751,71736,354297,515310,673باقي دول العامل

5,479,7255,119,308782,369745,6614,697,3564,373,647املجموع
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ال�شادرات ال�شلعية الفل�شطينية اإىل دول خمتارة 2012 )بالألف دولر(

الواردات ال�شلعية الفل�شطينية من دول خمتارة 2012 )بالألف دولر(

10. امل�شاعدات الأجنبية وتوجهاتها:

�مل�صاريع  متويل  الأغر��ص  �ملانحني،  بدعم  وثيقاً  �رتباطاً  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مالية  �رتبطت 

و�لب�مج �لتنموية، وذلك منذ �تفاق �ملبادئ يف �أيلول/ �صبتمب 1993 بني منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

و“�إ�رش�ئيل”، �إذ جرت �لرتتيبات لعقد �جتماع �ملانحني يف و��صنطن يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1993، 

�لذي �نبثقت عنه هيئة ��صت�صارية لتقرير �مل�صاعد�ت �لو�جب تقديها لتنمية �لفل�صطينيني. ثم تو�لت 
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حماوالت �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية بدء�ً ببنامج �ملعونة �لطارئة )1994–1995( وما تاله 

. و�إذ� كان �لدعم موجهاً يف �لبد�ية خلطط وبرنامج �لتنمية 
70

من �خلطط �ملقرتنة مب�صاعد�ت �ملانحني

�إال �أنه �رشعان ما حتول لدعم �ملو�زنات �لعامة دون تغطية �لعجز ب�صكل كامل �أو د�ئم. 

�لفل�صطينية  �أن هناك فروقات ب�صيطة يف جمموع �لدعم �خلارجي لل�صلطة  ومن �جلدير بالذكر 

ل�صنتي 2012 و2013، بني �أرقام وز�رة �ملالية �لفل�صطينية و�أرقام �صلطة �لنقد �لفل�صطينية. و�جلدول 

�لتايل ي�صري �إىل تطور �لدعم �خلارجي بناء على �أرقام �صلطة �لنقد �لفل�صطينية.

71
جدول 7/24: تطور دعم الدول املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2004–2014 )باملليون دولر(

موازنة 2004200520062007200820092010201120122013ال�شنة

2014

3533497381,0121,7631,3551,1468097771,2511,329منح لدعم املوازنة

منح لدعم امل�شاريع 

التطويرية
028728131021547131169155107300

اإجمايل املنح 

وامل�شاعدات
3536361,0191,3221,9781,4021,2779789321,3581,629

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
43.1–80.2+60.2+29.7+49.6+29.1-8.9-23.4-4.7-45.7+20+

تطور دعم الدول املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2004–2014 )باملليون دولر(
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�لفرتة  يف  م�صتمر  ب�صكل  �ملانحني  من  دعماً  تلقت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �صبق  مما  ويت�صح 

2004–2013 بلغ جمموعه 11,255 مليون دوالر ومبتو�صط �صنوي 1,125.5 مليون دوالر، �إال �أن 

هذ� �لدعم كان متقلباً وتر�وح بني حدين �أدنى و�أق�صى )353–1,978( مليون دوالر ل�صنتي 2004 

و2008 على �لتو�يل. وكانت ح�صة �مل�صاريع �لتطويرية منخف�صة ومتقلبة، ومل تكن هناك �صيا�صة 

ثابتة للدعم من حيث ��صتقر�ره و�نتظامه. وكان �لدعم قد مّر بعدة مر�حل بدء�ً بالتز�يد لل�صنو�ت 

2004–2008 ثم �لرت�جع لل�صنو�ت 2009–2012 متجهاً لالنخفا�ص من جديد، تطبيقاً لل�صيا�صات 

�لر�مية لتقليل عجز �ملو�زنة �لعامة تباعاً.

جمدد�ً،   2013 �صنة  خالل  �لدعم  �رتفع  �إذ   ،2014–2013 فلل�صنتني  �لثالثة  �ملرحلة  �أما 

تر�جع  يعني  مما   ،2014 �صنة  �لدعم  ��صتمر�ر  توقع  مع  �لعامة،  �لنفقات  بزيادة  م�صحوباً 

قد  �لتوجه  هذ�  �أن  ويظهر  �لدعم.  هذ�  على  �العتماد  لتقليل  �عتمادها  �ل�صابق  �ل�صيا�صات  تطبيق 

بزيادة  �مل�صحوبة  �ل�صلمية  �لت�صوية  مفاو�صات  ��صتئناف  لقبول  �الأمريكية  بال�صغوط  �رتبط 

�ملانحة. �لدول  دعم 

�لقر�ر  با�صتقاللية  يقرتن  مل  �أنه  �إال  �ملالية،  �مل�صاكل  على  للتغلب  �لدعم  �أهمية  من  وبالرغم 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �لذ�ت، كما �صجع  �العتماد على  �لفل�صطيني، و�الرتقاء مب�صتوى  �القت�صادي 

على �لتو�صع يف �الإنفاق و�ال�صتد�نة كلما �قت�صت �ل�رشورة.

�لواليات  ت�صدرتها  فقد   ،2013 �صنة  يف  �ملانحة  و�لدول  �جلهات  بتف�صيالت  يتعلق  فيما  �أما 

مببلغ  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  ثم  دوالر،  مليون   349.4 مببلغ  �الأمريكية  �ملتحدة 

�لبنك  249.7 مليون دوالر، يليها  �لفل�صطينية �الأوروبية مببلغ  �الآلية  مليون دوالر، ثم   261.3

بن�صبة  لل�صلطة قد ز�د  �لعربية  �لدول  �أن متويل  �ملالحظ  238 مليون دوالر. ومن  �لدويل مببلغ 

�لفرتة  يف  �لعرب  �ملمولني  ت�صدرت  �ل�صعودية  و�أن   ،2010 ب�صنة  مقارنة   2013 �صنة   %67.1

�لظاهرة  �لزيادة  من  وبالرغم   .%67.7 �إىل   %38.1 من  ترت�وح  �صنوية  بن�صب   2013–2010

�الأخرى.  �لدول  توفره  �لذي  �الأجنبي  �لتمويل  من  بكثري  �أقل  ظلت  �أنها  �إال  �لعربي  �لتمويل  يف 

مقابل  دوالر  مليون   230.8(  2010 �صنة  �لدويل  �لتمويل  من  فقط   %25.3 ي�صاوي  ما  مثَّل  فقد 

مقابل  دوالر  مليون   272.7(  2012 �صنة   %54.2 ن�صبة  �إىل  وو�صل  دوالر(،  مليون   912.7

 ،2012 41.4% عن �صنة  2013 بن�صبة  502.7 مليون دوالر(. ومع �أن �لتمويل �لعربي ز�د �صنة 

�إال �أن ن�صبته مقارنة بالتمويل �لدويل قد �نخف�صت يف �ل�صنة نف�صها �إىل 44.2% )385.7 مليون دوالر 

مقابل 873.1 مليون دوالر(.
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جدول 7/25: م�شادر متويل الدعم اخلارجي لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2013 )باملليون دولر(72

2010201120122013امل�شدر
230.8288.2272.7385.7متويل الدول العربية

143.7181.7103.8261.3�ململكة �لعربية �ل�صعودية
42.942.584.348.7�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

26.352.325.927.3�جلز�ئر
29.58.9-9.8قطر

8.11.63.26.4م�رش
5.1-10.1-ُعمان

2628--�لعر�ق
912.7526.1502.7873.1متويل املجتمع الدويل

(PEGASE( 374.6287.7212.3249.7�الآلية �لفل�صطينية �الأوروبية
279.5172.1266.1238�لبنك �لدويل

349.4-222.951.7�لواليات �ملتحدة �الأمريكية
15.914.624.325.2فرن�صا
9.8--9.9رو�صيا
1--9.9�لهند

168.9156.2106.5*129.8*التمويل التطويري
1,273.3983.2931.61,365.3املجموع

* ي�صمل �لتمويل �لتطويري ِمنَحاً قدية ل�صالح �لوز�ر�ت، و�لتمويل �مل�صرتك لدعم م�صاريع وز�رة �لرتبية و�لتعليم، وِمنَحاً 
لبناء قدر�ت للموؤ�ص�صات �لفل�صطينية �لتنظيمية و�القت�صادية وغريها.

م�شادر متويل الدعم اخلارجي لل�شلطة الفل�شطينية 2013 )باملليون دولر(
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التوقعات القت�شادية لأداء ال�شلطة الفل�شطينية على املدى  .11
القريب واملتو�شط:

توقعات  هناك  كانت   ،2014 ل�صنة  �لفل�صطينية  �القت�صادية  �الأو�صاع  ال�صت�رش�ف  حماولة  يف 

:
73

متعددة للنمو �القت�صادي، تر�وحت بني �لتفاوؤل و�لت�صاوؤم، مع م�صاٍر يقع بينهما كما يلي

�ل�صالم،  مباحثات  ب�صاأن  م�صجعة  عو�مل  حدوث  �فرت��ص  على  ويقوم  املتفائل:  امل�شار  اأ. 

�لدعم  زيادة  نحو  �ملانحني  يحفز  �إيجابي  مناخ  �إيجاد  يف  ي�صهم  مما  �ل�صيا�صية،  و�الأو�صاع 

�مل�صار  بنجاح  �ملرتبطة  �مل�صاريع  وتنفيذ  �لتحتية،  �لبنية  حت�صني  مع  �لر�هنة،  بحالته  مقارنة 

�لتفاو�صي، وتخفي�ص �لقيود �ملعرقلة للنمو �القت�صادي، ليرت�وح منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل 

. وهي معدالت يكن حتقيقها ��صتناد�ً �إىل معدالت منو مماثلة لل�صنو�ت 
بني 7.4% و74%10.9

.2011–2008

�الأو�صاع  �ل�صلمية، وتدهور  �لت�صوية  �فرت��ص تعرث مفاو�صات  ويقوم على  املت�شائم:  امل�شار  ب. 

�نخفا�ص  مع  �الإ�رش�ئيلية،  �لعر�قيل  تطبيق  يف  و�لت�صدد  �ملانحني،  دعم  وتقلي�ص  �ل�صيا�صية، 

�ملقا�صة. و�صيكون  �لتهرب منه، وحدوث مماطالت يف حتويالت  �لتح�صيل �ل�رشيبي وزيادة 

لهذه �الأو�صاع �نعكا�صاتها �ل�صلبية على حركة �لن�صاط �القت�صادي، ليح�صل تر�جع �صالب يف 

وزيادة  �لبطالة  معدالت  بارتفاع  مقرتناً   ،
و75%8.9  %0.5 بني  يرت�وح  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت 

م�صتويات �لفقر، وتر�جع م�صتويات �الّدخار ونزوح �ال�صتثمار�ت.

م�صحوبة  ملمو�ص،  جوهري  تغري  دون  �لر�هنة  �الأو�صاع  بقاء  �إىل  وي�صتند  الأ�شا�س:  امل�شار  ج. 

با�صتمر�ر تدفق �أمو�ل �ملانحني مب�صتوياتها �حلالية، وكذلك �تخاذ �إجر�ء�ت مالية مالئمة حتا�صياً 

لتدهور �الأو�صاع �لر�هنة. وبناء على ذلك فاإن توقعات منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل �صترت�وح بني 

، وهي ال تتجاوز كثري�ً معدل �لنمو �ل�صكاين، مما يجعل �لزيادة يف ن�صيب �لفرد 
3.2% و76%3.8

حمدودة.

 دون �مل�صتوى على �ملدى 
ٍ
وكانت توقعات �صندوق �لنقد �لدويل ُتقدِّر �لنمو بنحو 2.5%، مع �أد�ء

جمهولة  �ل�صلمية  �لت�صوية  حمادثات  لنتائج  ��صتناد�ً  �لبطالة،  معدل  ت�صاعد  �إىل  يوؤدي  �ملتو�صط، 

�نطالق  يتوقع  �إذ  و�ملتو�صط.  �لق�صري  �ملدى  على  �مل�صار�ت  هذه  �ل�صندوق  �أجمل  وقد   .
77

�لنتائج

مبادر�ت �ملانحني �لرئي�صيني عند حدوث �نفر�ج يف �لت�صوية �ل�صلمية، خ�صو�صاً  “�ملبادرة �القت�صادية 

من �أجل فل�صطني” �لتي قد ُتهيئ لنمو حقيقي بنحو 6.5% �صنوياً خالل �لفرتة 2014–2019. �أما 

ف�صل مفاو�صات �لت�صوية �ل�صلمية، ف�صيت�صبَّب يف �أزمة �صيا�صية حادة، توؤدي النكما�ص �قت�صادي 

�لفل�صطيني  �القت�صاد  لقدرة  للتحقُّق،  �الأقرب  هو  �الأ�صا�ص  �مل�صار  ولعل   .
78

�لدعم بتقلي�ص  مقرتناً 

على �لتكيف مع خمتلف �لتطور�ت، يف ظّل �حلر�ص على حتا�صي تدهور �الأو�صاع �لر�هنة.
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وعليه، فهناك حاجة ما�صة لقر�ءة متعمقة لهذه �لتوقعات، و�خلروج با�صتنتاجات تفيد �صانعي 

�لقر�ر، خ�صو�صاً و�أن �رتفاعات �لنمو �ل�صكاين �لفل�صطيني لها �نعكا�صاتها �خلطرية على �مل�صاكل 

ما  مع   ،
792020 �صنة  ن�صمة  مليون   7.2 نحو  �إىل  �صريتفع  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  فعدد  �ملزمنة. 

ي�صاحبه من �أو�صاع معي�صية معقدة وبنية حتتية مدمرة. وهي �لق�صايا �لتي �أ�صارت �إليها تقارير 

.
80

�ملنظمات �لدولية ُمنبِّهًة لالأزمات �لتي قد تن�صاأ عند تعذر معاجلة �مل�صاكل �لر�هنة

مر�رة  من  �لفل�صطيني  �ل�صعب  معاناة  من  بالرغم 

�هتماماً  للتعليم  يعطي  �أنه  �إال  و�لت�رشيد،  �الحتالل 

و�لتعبري  �ل�صمود  �أدو�ت  �أهم  �أحد  فيه  كبري�ً، ويجد 

عن �لذ�ت وعن �لهوية �لوطنية ب�صكل �إيجابي مبدع. 

�لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة يف  �لتعليمية  �أبرز �ملوؤ�رش�ت  ويقدم هذ� �جلزء عدد�ً من 

�صنتي 2012 و2013.

1. احلالة التعليمية والثقافية العامة:

�لعربي  �لعامل  يف  تقدماً  �حلاالت  �أكرث  �أحد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيون  يثل 

 2012 �صنتي  4.1% و3.7% يف  �الأمية  ن�صبة  بلغت  �الأمية، حيث  �ملتعلمني وحمو  ن�صبة  من حيث 

و2013 على �لتو�يل، وبلغت ن�صبة �ملتعلمني ممن ي�صتطيعون �لقر�ءة و�لكتابة و�مل�صتويات �الأعلى 

�لعامل  يف  �لن�صبة  هذه  يف  �لفل�صطينية  �حلالة  يناف�ص  وال  نف�صيهما.  �ل�صنتني  يف  و%96.3   %95.9
 %98.9 6-11 عاماً من كال �جلن�صني  . ويبلغ معدل �اللتحاق بالتعليم لالأفر�د 

81
�إال قطر �لعربي 

.
وفق �صنة 822013

�إح�صائيات  فت�صري  �ملنزل،  يف  و�الت�صاالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  باأدو�ت  يتعلق  فيما  �أما 

2012 �إىل توفر هاتف نقال لدى 95.7% من �الأ�رش يف �ل�صفة و�لقطاع، كما يتوفر لدى %40  �صنة 

منها خط ثابت، ولدى 97.3% منها جهاز تلفزيون، ولدى 95% منها القط ف�صائي، ولدى %51.4 

�إح�صائيات  32.1% من هذه �الأ�رش من خدمات �الإنرتنت. وت�صري  منها جهاز حا�صوب، وي�صتفيد 

�صنة 2012 �إىل �أنه يوجد يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 2,725 م�صجد�ً )1,864 يف �ل�صفة و861 يف 

656 مركز�ً ثقافياً  2013 يوجد يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة  �لقطاع(.  وح�صب �إح�صائيات �صنة 

 .
83

)574 يف �ل�صفة و82 يف �لقطاع(، و15 متحفاً و9 م�صارح

وبالن�صبة لظروف �صعبٍ حتت �الحتالل، يعاين من �حل�صار، ومن تدمري بنيته �لتحتية، وعدم 

�لقدرة على تطوير نف�صه �إال �صمن �ل�رشوط �لتي ي�صعها �الحتالل؛ فاإن ذلك يدل على مدى �إ�رش�ر 

�ل�صعب �لفل�صطيني على �لتعلم و�لتو��صل �لثقايف و�الإعالمي، وجناحه على �الأقل يف �رش�ع �الإر�د�ت 

�لتعليمي يف بيئة �حتالل مدمرة وحُمبطة.

ثالثًا: املوؤ�شرات التعليمية 

           يف ال�شفــة الغربيــة 

           وقـــــطـــاع غـــــــــزة
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2. التعليم الأ�شا�شي والثانوي:

و�لثانوي  و�الإعد�دي(  )�البتد�ئي  �الأ�صا�صي  �لتعليم  تغطي  �لتي  �ملد�ر�ص  جمموع  بلغ 

2,784 مدر�صة، وموزعة على 2,094 مدر�صة يف �ل�صفة �لغربية، و690 مدر�صة يف قطاع غزة، للعام 

�لدر��صي 2014/2013؛ �أي �أن نحو 75.2% من هذه �ملد�ر�ص موجودة يف �ل�صفة، و24.8% موجودة 

جمموعه  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  موجودة  �حلكومية  �ملد�ر�ص  معظم  �أن  �ملالحظ  ومن  �لقطاع.  يف 

1,668 مدر�صة بن�صبة 80.9%، �أما �ملد�ر�ص �حلكومية يف �لقطاع فقد بلغ عددها 395 مدر�صة بن�صبة 

19.1% فقط. ويعو�ص نق�ص �ملد�ر�ص يف �لقطاع �إىل حّد ما وجود مد�ر�ص وكالة �الأونرو� �لتي يبلغ 

عددها 245 مدر�صة، يف مقابل 97 مدر�صة لهذه �لوكالة يف �ل�صفة �لغربية. و�إذ� ما و�صعنا يف �عتبارنا 

�أن عدد مو�طني �ل�صفة �لغربية يبلغ 2.755 مليون ن�صمة مقابل 1.731 مليون ن�صمة يف قطاع غزة 

بعدد  مقارنة  �ل�صفة  يف  �ملد�ر�ص  عدد  �أن  ندرك  �لقطاع(،  يف   %38.6 مقابل  �ل�صفة  يف   %61.4 )�أي 

�ملو�طنني �أعلى من مثيله يف �لقطاع. ولعل ذلك يعود يف جانب منه �إىل توزع �أهل �ل�صفة على م�صاحات 

ن�صبة  وجود  تعك�ص  كما  �أكرث؛  مد�ر�ص  وجود  ي�صتدعي  مما  و�ملدن،  و�لقرى  �الأر�ص  من  �أو�صع 

�أعلى من مو�طني  ن�صب  ُتعانيها  �لتي  و�لعوز  �لفقر  �لقطاع حالة  �الأونرو� يف  لوكالة  �أعلى  مد�ر�ص 

�لقطاع )�نظر جدول 7/1 وجدول 7/26(.

جدول 7/26: عدد مدار�س التعليم الأ�شا�شي والثانوي يف كل من ال�شفة والقطاع

 ح�شب نوع املدر�شة 842014/2013-2010/2009

املجموعمدار�س خا�شةمدار�س الأونروامدار�س حكوميةالبيان

2010/2009
1,534972861,917ال�شفة
38722845660القطاع

1,9213253312,577ال�شفة والقطاع

2011/2010
1,573983041,975ال�شفة
39923840677القطاع

1,9723363442,652ال�شفة والقطاع

2012/2011
1,609993112,019ال�شفة
39624448688القطاع

2,0053433592,707ال�شفة والقطاع

2013/2012
1,639993212,059ال�شفة
39924550694القطاع

2,0383443712,753ال�شفة والقطاع

2014/2013
1,668973292,094ال�شفة
39524550690القطاع

2,0633423792,784ال�شفة والقطاع
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عدد مدار�س التعليم الأ�شا�شي والثانوي يف كل من ال�شفة والقطاع ح�شب نوع املدر�شة 2014/2013

نحو   2014/2013 �لدر��صي  للعام  و�لثانوي  �الأ�صا�صي  �لتعليم  مد�ر�ص  يف  �لطلبة  عدد  ويبلغ 

�الإناث؛  من  طالبة  و579,794  �لذكور،  من  طالب   571,908 على  موزعني  طالب  مليون   1.152
وبزيادة يبلغ مقد�رها نحو 1.3% عن عدد �لطالب يف �لعام �لدر��صي 2013/2012. �أما عدد �ملعلمني 

62,110 معلمني يف  2014/2013 مقابل  �لدر��صي  �لعام  يف  63,017 معلماً  بلغ  �ملد�ر�ص فقد  يف هذه 

�لعام  يف  معلمة  و37,261  معلماً   25,756 �ملعلمني  هوؤالء  بني  وكان  2013/2012؛  �لدر��صي  �لعام 

�أما   .2013/2012 25,675 معلماً و36,435 معلمة يف �لعام �لدر��صي  2014/2013 مقابل  �لدر��صي 

�ألف   15 بلغ نحو  �لذكور و�الإناث، حيث  �ُصعب  بني  �أنه متقارب جد�ً  فيبدو  �لدر��صية  �ل�ُصعب  عدد 

�لدر��صي  للعام  �ملختلطة  �ل�ُصعب  عدد  بلغ  بينما   ،2014/2013 �لدر��صي  �لعام  يف  منهم  لكل  �ُصعبة 

نف�صه 7,756 �ُصعبة )�نظر جدول 7/27(.

جدول 7/27: اأعداد املدار�س والطلبة واملعلمني وال�ُشعب يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 

852014/2013-2013/2012

البيان

عدد ال�ُشعبعدد املعلمني*عدد الطلبةعدد املدار�س

2013/20122014/20132013/20122014/20132013/20122014/20132013/20122014/2013

995992563,406571,90825,67525,75614,84815,053ذكور

923933573,333579,79436,43537,26115,09015,355اإناث

8358597,5877,756خمتلطة**

2,7532,7841,136,7391,151,70262,11063,01737,52538,164جمموع

* �ملعلمون: جميع �لعاملني يف �ملدر�صة ما عد� �مل�صتخدمني و�الأذنة.
** �أعد�د �لطلبة و�ملعلمني يف �ملد�ر�ص �ملختلطة موزعة على بندي �لذكور و�الإناث.
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اأعداد الطلبة يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 2014/2013-2013/2012

اأعداد املعلمني يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 2014/2013-2013/2012
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اأعداد ال�ُشعب يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 2014/2013-2013/2012

عددها  �لبالغ  �حلكومية  �ملد�ر�ص  �أن  �إىل   2014/2013 �لدر��صي  للعام  �لتقارير  وت�صري 

2,063 مدر�صة تبلغ ن�صبتها 74.1% من جمموع �ملد�ر�ص يف �ل�صفة و�لقطاع. �أما �لطالب يف �ملد�ر�ص 
�حلكومية، و�لذين يبلغ جمموعهم 764,219 طالباً فتبلغ ن�صبتهم 66.4% من جمموع طلبة �ل�صفة 

70.4% من جمموع  44,391 معلماً، �أي ما ن�صبته  و�لقطاع. ويبلغ عدد معلمي �ملد�ر�ص �حلكومية 

�أي ما ن�صبته  25,933 �صعبة  �ملد�ر�ص �حلكومية  �ل�ُصعب يف  �ل�صفة و�لقطاع. كما يبلغ عدد  معلمي 

يحظى  �حلكومي  �لتعليم  �أن  �ملوؤ�رش�ت  هذه  وتبني  و�لقطاع.  �ل�صفة  يف  �ل�ُصعب  جمموع  من   %68
باأكرث من ثلثي �لعملية �لتعليمية يف مد�ر�ص �لتعليم �الأ�صا�صي و�لثانوي؛ و�إذ� ما و�صعنا يف �العتبار 

ما تغطيه مد�ر�ص وكالة �الأونرو�، ف�صنجد �أن معظم �لطلبة يعتمدون على �لتعليم حمدود �لتكاليف 

 7/27 جدول  )�نظر  �خلا�ص  للتعليم  تلجاأ  حمدودة  بن�صب  مقارنة  �ملد�ر�ص،  هذه  توفره  �لذي 

وجدول 7/28(.

جدول 7/28: اأعداد املدار�س والطلبة واملعلمني وال�ُشعب يف املدار�س احلكومية يف ال�شلطة 

الفل�شطينية 862014/2013-2010/2009

عدد      عدد املعلمني*عدد الطلبةعدد املدار�سال�شنة

2010/20091,921766,190**22,952-

2011/20101,972766,23442,33925,223

2012/20112,005761,69142,96125,323

2013/20122,038762,49943,81425,679

2014/20132,063764,21944,39125,933
* �ملعلمون: جميع �لعاملني يف �ملدر�صة ما عد� �مل�صتخدمني و�الأذنة.

** �لبيانات ت�صمل �ل�صفة �لغربية فقط.
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3. التعليم اجلامعي:

جامعياً  تعليماً  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �جلامعات  من  �لعديد  توفر 

�لعام  ُيظهر  حيث  �جلامعات،  هذه  �أكب  نابل�ص  يف  �لوطنية  �لنجاح  جامعة  وتعد  لطلبتها.  تقليدياً 

21,327 طالباً، تليها �جلامعة �الإ�صالمية يف غزة  �أن عدد طلبتها قد بلغ   2013/2012 �لدر��صي 

بـ 19,938 طالباً، ثم جامعة �الأق�صى يف قطاع غزة بـ 17,094 طالباً. ويبلغ جمموع �لطالب �جلامعيني 

للعام �لدر��صي نف�صه يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 123,484 طالباً موزعني على 68,548 طالباً يف 

�ل�صفة؛ و54,936 طالباً يف �لقطاع؛ �أي �أن ن�صبة �لطلبة �جلامعيني يف �لقطاع تبلغ نحو 44.5% من 

38.6% من جمموع �ل�صكان يف  �أن ن�صبة مو�طني �لقطاع هي  �لطلبة يف �ل�صفة و�لقطاع، مع �لعلم 

�ل�صفة و�لقطاع )�نظر جدول 7/3 وجدول 7/29(.

ومن ناحية �أخرى، فيظهر �أن عدد �لطالبات �الإناث يف �جلامعات يفوق عدد �لطالب �لذكور، �إذ بلغ 

جمموع �لطالبات �الإناث يف �جلامعات �لتي تقدم تعليماً تقليدياً 71,909 طالبات، مقابل 51,575 من 

�لطلبة �لذكور يف �لعام �لدر��صي 2013/2012؛ �أي �أن ن�صبة �لطالبات بلغت 58.2%، مقابل %41.8 

�لعربي؛ و�إن كان لي�ص هنا ثمة جمال  �لذكور. وهي ظاهرة مل تعد م�صتغربة يف عاملنا  من �لطالب 

�لتعليمي  �أخذ موقعها  �لفل�صطينية يف  �لفتاة و�ملر�أة  �إىل جناح  لدر��صتها، لكنها ت�صري يف جانب منها 

�جلامعي،  تعليمها  ال�صتكمال  لها  �أف�صل  ن�صبية  ظروف  توفر  و�إىل  �لرجل،  �أخيها  جانب  �إىل  �ملميز 

�إىل �لعمل  مقارنة بال�صباب �لفل�صطيني �لذي ي�صطر يف �لعديد من �الأحيان ملغادرة مقاعد �لدر��صة 

مل�صاعدة �أهله يف مو�جهة تكاليف �حلياة وم�صاعبها، كما �أن هناك �لعديد من �لطالب �لذكور يحظون 

بفر�ص در��صية بن�صبة �أعلى يف �خلارج )�نظر جدول 7/29(.

من  مثيله  بكثري  يفوق  ز�ل  ما  �لرجال  من  �لتدري�ص  هيئة  �أع�صاء  عدد  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 

 )%79.9( �لرجال  من  �أ�صاتذة   5,309 جمموعه  ما   2013/2012 �لدر��صي  �لعام  يف  بلغ  �إذ  �لن�صاء، 

مقابل 1,332 �أ�صتاذة من �لن�صاء )20.1%(، مبعنى �أنه ما ز�ل من �ملبكر �أن تنعك�ص �لن�صبة �ملرتفعة 

�لتدري�ص  هيئة  �أعد�د  �أن  �إىل  �الإ�صارة  مع  �جلامعات.  يف  �لتدري�ص  هيئات  على  �جلامعات  يف  لالإناث 

ت�صمل جميع �الأ�صاتذة يف �جلامعات و�لكليات من غري كليات �ملجتمع �ملتو�صطة. وما ز�ل هناك عدد 

كبري من �لطالبات �خلريجات �لالتي ال يلتحقن ب�صوق �لعمل ويتحولن �إىل ربَّات بيوت، وهو ما يعيد 

.
87

�رتفاع ن�صبة �لذكور يف جماالت �لعمل
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جدول 7/29: اأعداد الطلبة يف اجلامعات التقليدية يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 

882013/2012

ا�شم اجلامعة

الطلبة امل�شجلون

املجموعالإناثالذكور

9,11612,21121,327النجاح الوطنية

5,9726,10412,076القد�س

3,6186,3239,941بريزيت

1,8315,2877,118اخلليل

3,2853,1026,387العربية الأمريكية

2,2392,1804,419فل�شطني التقنية - خ�شوري/ طولكرم

1,8971,5673,464بوليتكنيك/ فل�شطني

7662,3643,130بيت حلم

546140686ال�شتقالل

7,77412,16419,938الإ�شالمية/ غزة

4,96612,12817,094الأق�شى/ غزة

7,0897,47314,562الأزهر/ غزة

2,2005432,743فل�شطني/ غزة

276323599غزة

51,57571,909123,484املجموع

اأعداد الطلبة يف اجلامعات التقليدية يف ال�شلطة الفل�شطينية 2013/2012 
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اأعداد الطلبة يف اجلامعات التقليدية يف كل من ال�شفة والقطاع 2013/2012

�لدر��صي  للعام  طالباً   61,592 لـ  مفتوحاً  جامعياً  تعليماً  �ملفتوحة  �لقد�ص  جامعة  وتوفر 

2013/2012 بينهم21,811  من �لذكور، و39,781 من �الإناث. وتتوزع مر�كز هذه �جلامعة بني 

.
89

17 مركز�ً يف �ل�صفة �لغربية و5 مر�كز يف قطاع غزة

جدول 7/30: اأعداد الطلبة يف التعليم اجلامعي املفتوح يف ال�شلطة الفل�شطينية 

ح�شب اجلن�س 902013/2012

اجلامعة

الطلبة امل�شجلون

املجموعالإناثالذكور

21,81139,78161,592القد�س املفتوحة
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اأعداد الطلبة يف التعليم اجلامعي املفتوح يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 2013/2012

4. الكليات اجلامعية واملتو�شطة:

كلية  كلية جامعية و20   18( كلية جامعية ومتو�صطة   38 �لغربية وقطاع غزة  �ل�صفة  يوجد يف 

متو�صطة(. وبح�صب �الأرقام �ملتوفرة لدى وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، فاإن هناك 34 كلية جامعية 

ومتو�صطة تقدم �لتعليم لـ 28,505 طالب للعام �لدر��صي 2013/2012؛ من بينها 15 كلية جامعية 

فيها  يدر�ص  متو�صطة  كلية  و19  �لبكالوريو�ص،  درجة  طلبتها  ومتنح  طالباً   16,232 فيها  يدر�ص 

.
91

12,273 طالباً، ومتنح طلبتها �صهادة �لدبلوم �ملتو�صط

جدول 7/31: اأعداد الطلبة يف الكليات اجلامعية واملتو�شطة يف ال�شلطة الفل�شطينية 

ح�شب اجلن�س 922013/2012

عدد الكلياتالكليات

الطلبة امل�شجلون

املجموعالإناثالذكور

157,6668,56616,232اجلامعية

196,3915,88212,273املتو�شطة

3414,05714,44828,505املجموع
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اأعداد الطلبة يف الكليات اجلامعية واملتو�شطة يف ال�شلطة الفل�شطينية 2013/2012

بعد نحو 66 عاماً من كارثة متزيق �لن�صيج �الجتماعي لل�صعب �لفل�صطيني �إثر حرب 

�لتاريخية؛  فل�صطني  يف  �لوطني  تر�به  على  يعي�ص  �ل�صعب  هذ�  ن�صف  ز�ل  ما   ،1948

ولعل �أعد�ده �صتتفوق على �أعد�د �ليهود على هذه �الأر�ص قريباً )�صنة 2016-2017(. وهو ما يثل 

�لعبء  من  للتخل�ص  غا�صمة  ُطرق  �إىل  �للجوء  يحاول  قد  �لذي  �الإ�رش�ئيلي،  للجانب  قلق  م�صدر 

�ل�صكاين �لفل�صطيني. وما ز�ل نحو 80% من �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ل�صتات يقيم يف �ملنطقة �ملحيطة 

بفل�صطني، بانتظار يوم عودة قريب. وبالرغم من �أن ن�صبة �لزيادة �ل�صكانية و�خل�صوبة �لفل�صطينية 

�صهدت بع�ص �لرت�جع يف �ل�صنو�ت �ملا�صية؛ �إال �أنها ظلت ن�صباً مرتفعة مقارنة باجلانب �الإ�رش�ئيلي 

وبباقي بلد�ن �لعامل.

وباالإ�صافة �إىل معاناة �ل�صعب �لفل�صطيني من بط�ص �الحتالل وقهره، �إال �أنه يعاين �أي�صاً معاناة 

قا�صية يف �ل�صتات و�ملنايف؛ وخ�صو�صاً يف مناطق �ل�رش�ع و�الأزمات. وقد كان �أبرز مظاهر �ملعاناة 

2011؛  �صنة  منذ  فيها  �لد�ئر  �ل�رش�ع  ب�صبب  �صورية  يف  �ملقيمني  بالفل�صطينيني  حلَّت  �لتي  �لكارثة 

وهي كارثة ال جتد لها �أفقاً قريباً للحل، وت�صتدعي ت�صافر كل �جلهود ملديد �لدعم و�مل�صاعدة لهم؛ 

و�إبعادهم عن دفع �الأثمان ب�صبب �ال�صتحقاقات �لد�خلية و�ملو�قف �ل�صيا�صية.

يف  تتجلى  معاناته  جو�نب  �أبرز  فاإن  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �القت�صادي  �جلانب  �أما 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي وتعطيله للبناء �القت�صادي �حلقيقي و�ملوؤ�ص�صي، و�صعيه لتحويل �القت�صاد 

�لفل�صطيني �إىل �قت�صاد ��صتهالكي تابع وحتت مطرقة �لتدمري و�مل�صادرة و�ال�صتغالل و�حل�صار. 

كما يعاين �القت�صاد �لفل�صطيني من م�صاكل �عتماده على �لدعم �خلارجي، ومن بوؤر ف�صاد �إد�ري 

خال�شة
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�القت�صادي  �لعمل  فاإن  ولذلك  و�لقطاع.  �ل�صفة  بني  وجغر�يف  �صيا�صي  �نق�صام  حالة  ومن  ومايل، 

�العتماد  وعدم  �الحتالل  عن  لالنفكاك  �لالزمة  �لتحتية  �لبنى  الإيجاد  ي�صعى  �أن  عليه  �لفل�صطيني 

عليه، و�إيجاد �لبيئة �لالزمة ومقومات �ل�صمود ل�صعب ين�رشف همه �الأ�صا�صي للحرية و�ال�صتقالل 

ولي�ص ملجرد “�لرفاهية” حتت �الحتالل.

وي�صكل �لتعليم �لفل�صطيني �إحدى �ال�رش�قات �لتي ُتعّب عن �الإمكانات �ملذخورة �لهائلة لل�صعب 

ل �أحد �أكرث �حلاالت تقّدماً يف �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي  �لفل�صطيني، وحر�صه على �لتميّز، بحيث �صكَّ

بالرغم من معاناته حتت �الحتالل. ولذلك فاإن �ال�صتثمار يف �لتعليم يجب �أن ي�صتمر ويزد�د باعتباره 

ياأخذ  �أن  يجب  �ال�صتثمار  هذ�  �أن  غري  “�الإن�صان”.  يف  ��صتثمار  الأنه  �ال�صتثمار  �أنو�ع  و�أف�صل  �أهم 

�صكله �لنوعي و�مل�صتمر، فلي�ص هو جمرد حمٍو لالأمية، �أو توزيع لل�صهاد�ت، و�إمنا يجب �أن تظهر 

ثماره يف خمرجات �لتعليم وقدرته على �الإبد�ع و�لنهو�ص باملجتمع وعالج م�صكالته.
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اإ�سدارات مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�سارات

اأولً: الإ�شدارات باللغة العربية:

�شل�شلة التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني:

1.  ب�صري نافع وحم�صن حممد �صالح، حمرر�ن، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2005، 2006.
2.  حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، 2007.
3.  حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، 2008.
4.  حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، 2009.
5.  حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، 2010.
6.  حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2010، 2011.
7.  حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011، 2012.

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية:

8.  حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، خمتارات من الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2005، 2006.
9.  حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، 2008.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، 2009.  .10
الفل�شطينية  الوثائق  حمررون،  �لكيايل،  فخري  �حلميد  وعبد  �صعد  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .11

ل�شنة 2008، 2011.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2009، 2012.  .12

�شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً:

عبا�ص �إ�صماعيل، عن�رسية اإ�رسائيل: فل�شطينيو 48 منوذجاً، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )1(، 2008.  .13
الحتالل  حتت  الفل�شطينية  املراأة  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �ل�صالحات  و�صامي  �بحي�ص  ح�صن   .14

الإ�رسائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )2(، 2008.

�أحمد �حليلة ومرمي عيتاين، معاناة الطفل الفل�شطيني حتت الحتالل الإ�رسائيلي، �صل�صلة �أول�صت   .15
�إن�صاناً؟ )3(، 2008.

�أول�صت  �صل�صلة  الإ�رسائيلي،  الحتالل  �شجون  يف  الفل�شطيني  الأ�شري  معاناة  هالل،  �أبو  فر��ص   .16
�إن�صاناً؟ )4(، 2009.

يا�رش علي، املجازر الإ�رسائيلية بحق ال�شعب الفل�شطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )5(، 2009.  .17
مرمي عيتاين ومعني منّاع، معاناة الالجئ الفل�شطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )6(، 2010.  .18

�أول�صت  �صل�صلة  الإ�رسائيلي،  الحتالل  حتت  واملقد�شات  القد�س  معاناة  �صالح،  حممد  حم�صن   .19
�إن�صاناً؟ )7(، 2011.

ح�صن �بحي�ص وخالد عايد، اجلدار العازل يف ال�شفة الغربية، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )8(، 2010.  .20
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مرمي عيتاين و�أمني �أبو وردة وو�ّصاح عيد، معاناة العامل الفل�شطيني حتت الحتالل الإ�رسائيلي،   .21
�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )10(، 2011.

�صل�صلة  الإ�رسائيلي،  الحتالل  حتت  الفل�شطيني  املري�س  معاناة  دغل�ص،  وعاطف  عيتاين  فاطمة   .22
�أول�صت �إن�صاناً؟ )11(، 20.11.

فاطمة عيتاين ونظام عطايا، معاناة البيئة والفالح الفل�شطيني حتت الحتالل الإ�رسائيلي، �صل�صلة   .23
�أول�صت �إن�صاناً؟ )12(، 2013.

�شل�شلة تقرير معلومات:

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، معاناة قطاع غزة حتت احل�شار الإ�رسائيلي، �صل�صلة   .24
تقرير معلومات )1(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، معابر قطاع غزة: �رسيان حياة اأم اأداة ح�شار، �صل�صلة   .25
تقرير معلومات )2(، 2008.

الحتالل  مع  ال�رساع  يف  الفل�شطينية  ال�شواريخ  اأثر  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .26
الإ�رسائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )3(، 2008.

ما  الإ�رسائيلية  الفل�شطينية  املفاو�شات  م�شار  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .27
تقرير  �صل�صلة   ،)2008 ربيع   -  2007 )خريف  دم�شق  يف  العربية  والقمة  “اأنابولي�س”  بني 

.2008 معلومات )4(، 

�صل�صلة  الإ�رسائيلية،  ال�شيا�شية  الطبقة  يف  الف�شاد  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .28
تقرير معلومات )5(، 2008.

بني  غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  املائية  الرثوة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .29
احلاجة الفل�شطينية والنتهاكات الإ�رسائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )6(، 2008. 

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، م�رس وحما�س، �صل�صلة تقرير معلومات )7(، 2009.  .30
العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة )2008/12/27- ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة،   .31

2009/1/18(، �صل�صلة تقرير معلومات )8(، 2009.
ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، حزب كادميا، �صل�صلة تقرير معلومات )9(، 2009.  .32

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، الرتان�شفري )طرد الفل�شطينيني( يف الفكر واملمار�شات   .33
الإ�رسائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )10(، 2009.

واإ�رسائيل،  الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  الأمني  امللف  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .34
�صل�صلة تقرير معلومات )11(، 2009.

تقرير  �صل�صلة  العراق،  يف  الفل�شطينيون  الالجئون  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .35
معلومات )12(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، اأزمة خميم نهر البارد، �صل�صلة تقرير معلومات )13(، 2010.  .36
الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطيني  الت�رسيعي  املجل�س  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .37

وقطاع غزة 1996-2010، �صل�صلة تقرير معلومات )14(، 2010.
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تقرير  �صل�صلة  الأداء،  وتقييم  العمل  برامج  الأونروا:  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .38
معلومات )15(، 2010.

ال�شلمية  الت�شوية  م�شار  يف  الأوروبي  الحتاد  دور  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .39
للق�شية الفل�شطينية، �صل�صلة تقرير معلومات )16(، 2010.

تقرير  �صل�صلة  الفل�شطينية،  والق�شية  تركيا  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .40
.2010 معلومات )17(، 
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