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اأ. موؤمن حممد ب�شي�شو:

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

�لفل�صطينية.  �لف�صائلية  بال�صوؤون  ويخت�ص  �لفكرية،  بال�صوؤون  مهتم 

عمل مدير�ً لتحرير �صحيفة �ل�صدى، ومدير�ً للمركز �لعربي للبحوث 

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

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

كاتب  حالياً.  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  م�صت�صار�ً  يعمل 

�الإلكرتونية  و�ملو�قع  و�ملجالت  �ل�صحف  من  �لعديد  يف  د�ئم  �صحفي 

�لفل�صطينية 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 

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

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

�إ�رش�ئيل”،  يف  �لع�صكرية  و“�ملوؤ�ص�صة  �الإ�رش�ئيلي”،  “�ال�صتيطان 
وتوىل  و�الإ�رش�ئيلية”.  �ل�صهيونية  و�مل�صطلحات  �الأعالم  و“معجم 

للدر��صات  �لفل�صطيني  للمركز  ��صرت�تيجيني  تقريرين  حترير 

�الإ�رش�ئيلية “مد�ر” يف ر�م �هلل، لعامي 2006 و2007. ن�رشت له �لكثري 

و�لدوريات  �ملجالت  من  �لعديد  يف  �ملُحّكمة  و�لبحوث  �لدر��صات  من 

�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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اأ. هاين “حممد عدنان” امل�رسي:

للكتاب  �لعام  �الحتاد  يف  وع�صو  �صيا�صي،  وحملل  و�صحفي  كاتب 

و�ل�صحفيني �لفل�صطينيني و�حتاد �ل�صحفيني �لعامليني منذ �صنة 1980. 

و�لدر��صات  �ل�صيا�صات  الأبحاث  �لفل�صطيني  �ملركز  موؤ�ص�صي  �أحد 

وحتى   2011 ني�صان  منذ  �لعام  ومديره  م�صار�ت   - �ال�صرت�تيجية 

و�الأبحاث لالإعالم  �لفل�صطيني  �ملركز  ومدير  موؤ�ص�ص  وهو   �الآن. 

مدير  من�صب  �صغل   .2011-2005 �لفرتة  خالل  بد�ئل   - و�لدر��صات 

عام �الإد�رة �لعامة للمطبوعات و�لن�رش و�صوؤون �ملوؤ�ص�صات �الإعالمية 

يف وز�رة �الإعالم يف �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �لفرتة 1995-2005. ُن�رشت 

له مئات �ملقاالت و�لدر��صات و�الأبحاث، و�صارك يف �لكثري من �ملقابالت 

�ملوؤمتر�ت  من  �لعديد  يف  �صارك  كما  �ملختلفة،  �الإعالم  و�صائل  مع 

�أمناء يف موؤ�ص�صة يا�رش عرفات،  �لعربية و�لدولية. وهو ع�صو جمل�ص 

وم�صت�صار يف �صبكة �ل�صيا�صات �لفل�صطينية، وع�صو جلنة �حلكومة يف 

حو�ر �لقاهرة.

فريق �لتحرير يف مركز �لزيتونة.

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 

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

�لوطنية  و�ل�صلطة  و2012–2013،  و2011،   2009 لل�صنو�ت 

و�لتطور�ت   ،2013–1994 و�الأد�ء  �لتجربة  يف  در��صات  �لفل�صطينية: 

�الأمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�رش�ع �الإر�د�ت: �ل�صلوك �الأمني لفتح 

وحما�ص و�الأطر�ف �ملعنية، 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.

الثالــــث: الف�شـــــل 

لقـــــــ�شيـــــــــــــــة ا

لفل�شطــيــنــيــــــة ا

العربـــــي والعــــامل 
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اأ. وائل اأحمد �شعد:

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

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت يف  �لعام يف مركز  للمدير  وم�صاعد�ً 

بريوت. �ألّف كتاباً بعنو�ن �حل�صار، و�صارك يف �إعد�د وحترير عدد من 

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

�صنوياً عن مركز �لزيتونة، و�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية: در��صات يف 

�لتجربة و�الأد�ء 1994–2013، و�رش�ع �الإر�د�ت: �ل�صلوك �الأمني لفتح 

وحما�ص و�الأطر�ف �ملعنية، و�لتطور�ت �الأمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

وقر�ء�ت نقدية يف جتربة حما�ص وحكومتها 2006–2007، كما ي�رشف 

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

من �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �ملحلية و�لدولية.

د. �شعيد احلاج:

و�الإ�صالمية.  �لعربية  �ملنطقة  وق�صايا  �لرتكي  �ل�صاأن  يف  وباحث  كاتب 

تخرج من كلية �لطب يف جامعة هاجتبة يف تركيا. َعِمَل، �إىل جانب عمله 

ثم مقدم بر�مج يف عدة قنو�ت تلفزيونية. له  �ملهني، حمرر�ً ومر��صالً 

مئات �ملقاالت �لدورية يف عدد من �ل�صحف و�ملو�قع �لعربية �ملعروفة. 

�ملر�كز  من  عدد  يف  من�صورة  �لرتكي  �ل�صاأن  عن  در��صات  عدة  وله 

�لبحثية مثل مركز �جلزيرة للدر��صات، ومركز �لزيتونة، ومركز �إدر�ك 

�لرتكية يف  �لتجربة  للدر��صات. حا�رش يف عناوين متعددة بخ�صو�ص 

�إعالمية  �إطالالت  وله  و�لدولية،  �ملحلية  و�ملوؤمتر�ت  �مللتقيات  من  عدد 

�لق�صية  وحول  �لرتكي  �ل�صاأن  يف  للحديث  ف�صائية  قنو�ت  عدة  يف 

�لفل�صطينية و�لعامل �لعربي.

اأ. د. طالل عرتي�شي:

عميد �صابق للمعهد �لعايل للدكتور�ه يف �جلامعة �للبنانية، مدير �صابق 

�ال�صرت�تيجية  �لدر��صات  ملركز  �صابق  مدير  �الجتماعية،  �لعلوم  ملعهد 

يف  وباحث  �للبنانية،  �جلامعة  يف  �الجتماع  علم  �أ�صتاذ  بريوت،  يف 

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

جدل  رجال:  بال  دولة  موؤلفاته:  من  وعربية.  لبنانية  در��صات 

و�جلمهورية   ،2005 �صنة  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  و�الإ�صالح  �ل�صيادة 

✻ 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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�الإقليمية، و�صيا�صاتها  �لد�خلية  حتوالتها  يف  و�إير�ن   �ل�صعبة: 

نافع، ب�صري  مع  باال�صرت�ك  و�الأزمة  �لدولة  و�إير�ن:   ،2006  �صنة 

�إ�صكاليات وبد�ئل،  2008، وجيو-��صرت�تيجيا �له�صبة �الإير�نية:  �صنة 

مع  و�ل�صيا�صة،  �لتاريخ  يف  مر�جعة  و�إير�ن،  و�لعرب   ،2009 �صنة 

)جتربة  �ملهم�صة:  �لفئات  ودعم   ،2012 �صنة  �لباحثني،  من  جمموعة 

�ملجتمع �ملدين يف دعم عائالت �ل�صجناء(، �صنة 2014.

اأ. د. وليد عبد احلي:

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

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، 

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

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:

�الإعالم  لق�صم  رئي�صاً  َعِمَل  �لقد�ص.  �صوؤون  يف  متخ�ص�ص  باحث 

2004–2007، و�صغل  �لفرتة  �لدولية يف  �لقد�ص  و�الأبحاث يف موؤ�ص�صة 

موقع �ملدير �لتنفيذي فيها يف �لفرتة 2008–2010. ع�صو ملتقى �لقد�ص 

لدر��صات �لتدريبي  �لدبلوم  برنامج  يف  ومدرب  �الأردن،  يف   �لثقايف 

–2005 �لقد�ص  على  عني  كتاب  بتحرير  قام  �مللتقى.  يف  �ملقد�ص  بيت 

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

�أبحاث حول  2009–2013. له عدة  �إعد�ده يف �لفرتة  2008، و�أ�صهم يف 

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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�مليد�نيتني  �لدر��صتني  يف  �أ�صهم  كما  لبنان،  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني 

خالل  �لزيتونة  مركز  �أجر�هما  �للتني  لبنان  يف  �لفل�صطينيني  لالجئني 

�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�رش�ئيلي لتهويد �لنقب”.

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 

لطلبة  بريزيت  جامعة  يف  متفرغ  غري  وحما�رش�ً  عّمان،  يف  �الأندل�ص 

�لتقارير  من  �لعديد  باإعد�د  قام  �ملفتوحة.  �لقد�ص  وجامعة  �ملاج�صتري 

من  �لعديد  يف  �صارك  كما  و�لتدريبية،  �لتعليمية  و�ملو�د  �الإح�صائية 

�ملوؤمتر�ت �الإقليمية و�لدولية.

امل�شاركون يف كتابة التقرير

الف�شـــــل ال�شابــــع:

املوؤ�شرات ال�شكانية

واالقت�شـــــاديــــــــة

والتعــــليمــيـــــــــة

✻ املوؤ�شرات ال�شكانية



2014-2015التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

20

اأ. د. معني حممد عطا رجب:

�أ�صتاذ �القت�صاد يف عدة جامعات فل�صطينية بغزة. �صارك يف تاأ�صي�ص كلية 

�لتجارة باجلامعة �الإ�صالمية بغزة. كما �صارك يف تاأ�صي�ص كلية �القت�صاد 

�صنو�ت.  لعدة  عميدها  وكان  بغزة،  �الأزهر  جامعة  يف  �الإد�رية  و�لعلوم 

�أبحاث  ملعهد  �لفل�صطينية، ومن�صقاً  �لنقد  ل�صلطة  م�صت�صار�ً  عمل �صابقاً 

جمعيات  عدة  يف  ع�صو  )ما�ص(.  �لفل�صطيني  �القت�صادية  �ل�صيا�صات 

�أبحاث و�أور�ق عمل من�صورة  علمية �قت�صادية حملية وعربية. له عدة 

يف �لدوريات �ملتخ�ص�صة �ملحلية و�الإقليمية. �صارك يف موؤمتر�ت حملية 

وعربية ودولية عديدة. له عدة موؤلفات جامعية يف �لنظرية �القت�صادية، 

و�لتكامل  �الإ�صالمي،  و�القت�صاد  و�مل�صارف،  و�لنقود  �لعامة،  و�ملالية 

�القت�صادي،  و�القت�صاد �لفل�صطيني، ومناهج �لبحث �لعلمي، و�لتخطيط 

�القت�صادي. �أ�رشف على عدة ر�صائل علمية جامعية.

فريق �لتحرير يف مركز �لزيتونة.

✻ املوؤ�شرات االقت�شادية

✻ املوؤ�شرات التعليمية
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مقدمة التقرير

�ل�صابقة،  �ل�صنو�ت  �أح�صن حاالً من   2015–2014 �لفل�صطينية يف �صنتي  مل يكن و�صع �لق�صية 

منهكة  عربية  وبيئة  �إ�رش�ئيلي،  وتطرٌف  فل�صطيني،  د�خلي  تعرٌث  �ملرحلة  تلك  على  غلب  حيث 

ومن�صغلة ب�رش�عاتها �لد�خلية، وبيئة دولية مل يعد �ل�صاأن �لفل�صطيني يف �ُصلَّم �أولوياتها.

من  وبالرغم   ،2014/4/23 يف  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  لتفعيل  �ل�صاطئ  �تفاق  توقيع  من  بالرغم 

ت�صكيل حكومة �لوفاق �لوطني بعد ذلك، �إال �أن �إنفاذ برنامج �مل�صاحلة ظلَّ متعرث�ً، ل�صبب مبا�رش 

هو عدم ��صتيعاب �ملوظفني �لذين عينتهم حكومة ت�صيري �الأعمال، �لتي قادتها حركة حما�ص؛ �إال �أن 

�لت�صوية  م�صاري  وتعار�ص  وحما�ص،  فتح  بني  �لثقة  كاأزمة  حا�رشة  ظلت  �ملبا�رشة  غري  �الأ�صباب 

حقيقي  تطبيق  عملية  �أي  يف  �ملوؤثر  و�لدوليني  و�لعرب  �الإ�رش�ئيليني  �لالعبني  وح�صور  و�ملقاومة، 

�ل�صيا�صي”.  “�الإ�صالم  وتيار�ت  �ملقاومة  لتيار�ت  بالعد�ء  يتعلق  فيما  وخ�صو�صاً  للم�صاحلة، 

��صتمر نحو �لذي  �الإ�رش�ئيلي،  �لعدو�ن  بطولية �صّد  فيه قطاع غزة حرباً  �لذي خا�ص  �لوقت   ويف 

خم�صني يوماً يف �صيف 2014، �إال �أن �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي و�لدويل مل يقم �إال بالقليل من و�جبه 

�إجر�ء�ته  �إن �لنظام �مل�رشي ز�د من  �إعمار �لقطاع، ويف رفع �حل�صار، بل  يف مو�جهة �لعدو�ن ويف 

ب�صكل غري م�صبوق يف �إغالق �ملنافذ مع �لقطاع. كما �أن �نتفا�صة �لقد�ص �لتي �ندلعت يف خريف 2015، 

وقدمت منوذجاً �صبابياً مبدعاً يف �لعمل �ملقاوم، مل تعاِن فقط من �رش��صة �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية، 

و�إمنا من �الإجر�ء�ت �الأمنية لل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، ومن �لتجاهل �لعربي و�لدويل.

ما ز�لت حالة “�ل�صيولة” و�لال ��صتقر�ر و�ل�رش�ع �لد�خلي، و��صتنز�ف �لطاقات و�الإمكانيات، 

�ل�صاأن  �ل�صلبية على  �لعربية، تعك�ص ظاللها  �ملنطقة  بفل�صطني ويف  �ملحيطة  �ال�صرت�تيجية  �لبيئة  يف 

�لفل�صطيني. وما ز�لت خماطر �لتفتيت و�النق�صام �لطائفي و�لعرقي حا�رشة بقوة؛ غري �أن �لقوى 

و�لتيار�ت �لنه�صوية و�لوحدوية ما تز�ل ت�صعى ال�صرتد�د مو�قعها. وبالرغم من رفع علم فل�صطني 

يف �الأمم �ملتحدة، �إال �أن �مللف �لفل�صطيني تر�جعت مكانته، ومل يعد �صمن �الأجندة �ل�صاخنة يف �لبيئة 

�لدولية.

هذ� هو �ملجلد �لتا�صع من �صل�صلة �لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني. وبف�صل �هلل �صبحانه، فاإن 

هذ� �لتقرير 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، 

�إطار مو�صوعي وحتليلي من�صبط مبعايري ومناهج  �لعلمية يف  �ملادة  �أن يقدم  و�إمنا يحر�ص على 

مقدمة التقرير
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�لبحث �لعلمي، مع �ل�صعي ال�صت�رش�ف �مل�صار�ت �مل�صتقبلية �لقريبة. ويتميز �لتقرير �ال�صرت�تيجي 

�ملقاومة  وم�صار�ت  �الإ�رش�ئيلي،  و�مل�صهد  �لفل�صطيني،  �لد�خلي  �لو�صع  يغطي  فهو  ب�صموله، 

و�لت�صوية �ل�صلمية، و�الأبعاد �لعربية و�الإ�صالمية 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.

ال بّد من تقدمي �ل�صكر �جلزيل للزمالء �ملتخ�ص�صني و�خلب�ء �لذين �صاركو� يف كتابة �لتقرير، 

ولل�صادة �مل�صت�صارين �لذين �أ�صهمو� يف مر�جعة ن�صو�صه؛ وكذلك لفريق �لعمل يف مركز �لزيتونة 

�لعلمية،  �ملادة  توفري  يف  دورهم  لهم  كان  �لذين  �الأر�صيف  ق�صم  وموظفي  �لتحرير  م�صاعدي  من 

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

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

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 رّب العاملني

                                                                                                                                                             املحرر

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

الو�سع الفل�سطيني الداخلي

�ل�صعيد  على  �نق�صام  و��صتمر�ر  تاأزم  �صنتا  باأنهما  و2015   2014 �صنتا  �ت�صمت 

غزة  قطاع  على  �ل�رش�ص  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  من  فبالرغم  �لد�خلي.  �لفل�صطيني 

�مل�صاحلة  عجلة  دور�ن  من  وبالرغم  جمة،  وتد�عيات  هائل  دمار  من  خلّفه  وما   ،2014 �صيف 

�لفل�صطينية �لد�خلية وت�صّكل حكومة �لتو�فق �لوطني مطلع حزير�ن/ يونيو 2014، �إال �أن �النق�صام 

ومل  �لو�قع.  �أر�ص  على  حقيقي  تغرّي  �أّي  دون  �ملوقف،  �صيد  ظلَّ  و�الإد�ري،  و�جلغر�يف  �ل�صيا�صي 

�الإد�رية،  وهياكلها  �حلكومية  �ملوؤ�ص�صات  دمج  يتم  �أو  غزة  قطاع  على  �صيطرتها  �حلكومة  تب�صط 

حيث برزت ق�صيتا �ملعابر و�ملوظفني كعنو�نني رئي�صيني يف �الأزمة �مل�صتمرة بني حما�ص من جهة، 

غزة،  قطاع  الأهايل  �ملعاناة  وترية  ت�صاعف  و�صط  �أخرى،  جهة  من  �لتو�فق  وحكومة  فتح  وحركة 

جر�ء ��صتمر�ر �حل�صار وعدم تقدمي �حلكومة خلدماتها الأهايل �لقطاع. 

وعلى مد�ر �صنتي 2014 و2015 مل تتوقف عجلة �لتن�صيق �الأمني بني �الأجهزة �الأمنية لل�صلطة يف 

ر�م �هلل ونظريتها �الإ�رش�ئيلية، بالرغم من جمود م�صرية �لت�صوية و�ملفاو�صات، و�نطالق �نتفا�صة 

�لتن�صيق  بوقف  ق�صت  �لتي  �لتحرير  ملنظمة  �لتابع  �ملركزي  �ملجل�ص  قر�ر�ت  من  وبالرغم  �لقد�ص، 

�الأمني. كما ��صتد �الحباط �لفل�صطيني مع تعرث عملية �إعادة �إعمار �لقطاع يف ظّل عدم وفاء �لدول 

�ملانحة بالتز�ماتها �ملالية.

ر�مي  برئا�صة  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  حكومة  ��صتمرت 

�الأوىل  �خلم�صة  �الأ�صهر  يف  �أعمالها  مز�ولة  يف  �هلل  �حلمد 

من �صنة 2014. فالتزمت �حلكومة على �ل�صعيد �ل�صيا�صي باالإطار �لذي حدده �حلمد �هلل عند �أد�ئه 

�لق�صم، حيث �أعلن �آنذ�ك �أن حكومته هي حكومة �لرئي�ص عبا�ص “وملتزمة ببنامج منظمة �لتحرير 

 .
�لفل�صطينية”1

�أعقاب  وبالرغم من �لدعو�ت �لفل�صطينية اللتز�م �حلياد جتاه �الأحد�ث �لتي وقعت يف م�رش يف 

بـ“�الإ�صالم  �الإطاحة  �أن  ر�أى  �ملجدالي  �أحمد  �لفل�صطيني  �لعمل  وزير  �أن  �إال   ،2013/7/3 �نقالب 

�إال  �أن ر�أيه ال يعك�ص �لر�أي �لر�صمي للحكومة،  . ومع 
2
�ل�صيا�صي” �أكب خدمة للق�صية �لفل�صطينية

�أنه �صبَّ )من طرف وزير م�صوؤول( يف خانة تعميق �النق�صام، و�أعطى ر�صالة �صلبية جتاه تيار�ت 

�الإ�صالم �ل�صيا�صي �لفل�صطينية، وعلى ر�أ�صها حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي.

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أمام  �لد�صتورية  �ليمني  حكومته  تاأدية  عند  �هلل،  �حلمد  ر�مي  �أ�صار 

ودعم  �ال�صتيطان  ملقاومة  كبري�ً  �هتماماً  “�صتويل  �حلكومة  �أن  �إىل   ،2013/6/6 يف  عبا�ص  حممود 

مقدمة
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“�مل�صكلة �لرئي�صة يف عدم منو �لعملية  ، و�أن 
�أر�صه ب�صكل كبري”3 �صمود �ملز�رع �لفل�صطيني على 

؛ لكن ن�صاط �حلكومة �قت�رش على 
�القت�صادية تكمن يف �الحتالل”، و�أن �الحتالل “يجب �أن ينتهي”4

�لتهويد و�قتحامات  �لقد�ص يف مو�جهة  و�لدفاع عن  �ال�صتيطان  يتعلق مبقاومة  فيما  �لت�رشيحات 

�مل�صتوطنني للم�صجد �الأق�صى. وقد �أ�صادت �حلكومة �لفل�صطينية بالقرويني يف قرية ق�رشة �صمال 

2014، نحو ع�رشة م�صتوطنني،  �لثاين/ يناير  �لذين �حتجزو� و�رشبو� يف كانون  �لغربية،  �ل�صفة 

. غري 
�لنف�ص”5 عن  “دفاعاً  كان  ما حدث  �أن  �الإ�رش�ئيلي، معتبة  �إىل �جلي�ص  ت�صليمهم  يتم  �أن  قبل 

“�صبكة �الأمان �حلكومية و�ملجتمعية يف مو�جهة �مل�صتوطنني” �لتي وعد �حلمد �هلل بت�صكيلها يف  �أن 

.
6
2014/1/17 مل ُتب�رش �لنور

�الأ�رشى  قانون  بتطبيق  �لتز�مها  �حلكومة  �أكدت  فقد  و�ملحررين،  �الأ�رشى  يخ�ص  فيما  �أما 

 ،
7
و�ملحررين �ملعدل ل�صنة 2014، وبذل كّل ما من �صاأنه توفري �حلياة �لكرية لالأ�رشى و�ملحررين

�لف�صائلي  �لتن�صيق  جلنة  عن  و�ملنبثقة  و�ملعتقلني،  �الأ�رشى  �صوؤون  ملتابعة  �لعليا  �لهيئة  �أن  غري 

 .
8
بنابل�ص، �أكدت على وجود مماطلة متعمدة من �حلكومة لتنفيذ هذ� �ال�صتحقاق

وتابعت حكومة �حلمد �هلل جانباً من �لتز�ماتها جتاه قطاع غزة، فو��صلت دفعها لرو�تب �ملوظفني 

يف �ل�صلطة  من  بطلب  �لعمل،  عن  �مل�صتنكفني  من  )ومعظمهم  �هلل  ر�م  حكومة  بهم  تعرتف   �لذين 

ت  ؛ كما �صرَيّ
9
ر�م �هلل(، بنحو 69% من �ملبالغ �لتي تنفقها على �لقطاع، وفو�تري عدد من �خلدمات

�أهل  قافلة من �الأدوية و�ملو�د �ملخبية و�مل�صتلزمات �لطبية �إىل قطاع غزة، وقال �حلمد �هلل خماطباً 

 .
غزة “ل�صتم وحدكم يف مو�جهة �حل�صار وتد�عياته، فنحن معكم و�صعبنا باأكمله خلفكم”10

وكان من �لتحديات �لتي و�جهتها حكومة �حلمد �هلل م�صكلة �لف�صاد يف �ملوؤ�ص�صات �حلكومية، فقد 

�أكد “تقرير �لف�صاد ومكافحته لعام 2014” �ل�صادر عن �الئتالف من �أجل �لنز�هة و�مل�صاءلة )�أمان(، 

�إد�رة جبايتها، ويحمي بع�ص  على غياب �ل�صفافية يف و�رد�ت �ل�صلطة �لتي ي�رشف �الحتالل على 

�ل�صحية  �خلدمة  �رش�ء  كلفة  و�أن  بالف�صاد،  �خلا�صة  باجلر�ئم  �ملتهمني  من  �لفارين  �أو  �لفا�صدين 

�ملركبات �حلكومية  ��صتخد�م  �لتجاوز�ت يف  ��صتمر�ر  �أي�صاً  �لتحديات  �ل�صحة. ومن  تهدر مو�زنة 

وهدر �ملال �لعام، �أمام �صعف �إجر�ء�ت �لرقابة و�مل�صاءلة يف �الإد�رة �لعامة للرت�خي�ص، مع �الرتفاع 

.
11

�مل�صتمر يف رو�تب �مل�صوؤولني يف �لهيئات و�ملوؤ�ص�صات �لر�صمية غري �لوز�رية

ت�صكيل  على  وحما�ص  فتح  فيه  تو�فقت  �لذي   ،2014/4/23 يف  �ل�صاطئ”  “�إعالن  من  وبالرغم 

2014، مبنع  حكومة تو�فقية حتل حمل حكومتي ر�م �هلل وغزة، فقد قامت �حلكومة يف �أيار/ مايو 

�إىل وجود تو�فق فل�صطيني بني  �الإ�صارة  �ملقربة من حما�ص، مع  �ليومية  توزيع �صحيفة فل�صطني 

توزيع  و�ل�صفة  غزة  من  �ل�صادرة  �لفل�صطينية  �ل�صحف  ��صتئناف  على  وحما�ص  فتح  حركتي 

.
�أعد�دها يف عموم �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 121967
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�أبريل  ني�صان/  �أو�خر  يف  عبا�ص  حممود  بت�رشف  ��صتقالتها  و�صعت  قد  �حلكومة  هذه  وكانت 

�أدت حكومة  2014/6/2، عندما  �ل�صاطئ. وتابعت حكومة ر�م �هلل عملها حتى  �إعالن  2014، عقب 

�لتو�فق �لوطني �ليمني �لقانونية �أمام رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية حممود عبا�ص. 

�إ�صماعيل هنية فتابعت عملها حتى بدء عمل  �الأعمال يف قطاع غزة برئا�صة  �أما حكومة ت�صيري 

�لفرتة حتديات كبى على  �أي�صاً. وكانت حكومة هنية تو�جه خالل تلك  �لوطني  �لتو�فق  حكومة 

من  ز�د  �لذي  �لقطاع،  على  �ملفرو�ص  �حل�صار  �صدة  ب�صبب  و�الجتماعي  �القت�صادي  �ل�صعيدين: 

حدة �لبوؤ�ص و�ملعاناة بني �ملو�طنني، وب�صبب ��صتمر�ر �لتوتر �ل�صيا�صي و�مليد�ين بني حكومة هنية 

و�ل�صلطات �مل�رشية.

�لفل�صطينية، و�أعلن عن  �مل�صاحلة  2014 �صنة  �إ�صماعيل هنية �صنة  باإعالن  وقد بد�أت �حلكومة 

. وبالفعل �أعلن هنية 
13

قر�ر�ت لدفع عجلة �مل�صاحلة وجدت ترحيباً من �لرئي�ص عبا�ص وحركة فتح

�مل�صاحلة،  تطبيق  جتاه  نية  ح�صن  بادرة  �إطار  يف  غزة  �إىل  فتح  من  وعن�رش�ً  كادر�ً   120 عودة  عن 

. وخطا هنية خطوة 
14

موؤكد�ً �أن �حلكومة وحما�ص قدمتا مبادر�ت �إيجابية لدفع �مل�صاحلة �إىل �الأمام

�أ�صا�ص  على  �النق�صام  الإنهاء  طريق  خريطة   2014/3/23 يف  قدم  عندما  �مل�صاحلة  جتاه  �إ�صافية 

.
15

�ل�رش�كة وتبني �ملقاومة �مل�صلحة

وعقب توقيع �إعالن �ل�صاطئ للم�صاحلة يف 2014/4/23، �صادت موجة من �لتفاوؤل حكومة هنية 

حول ت�صكيل حكومة تو�فقية، قادرة على �إنهاء معاناة �أهايل �لقطاع، و�إخر�جه من �أزماته �لكبى، 

و�صط تاأكيد�ت �أنها لن تتخلى عن ثو�بتها �ل�صيا�صية. وبد� هنية �أكرث تفاوؤالً حني �أكد على �إبر�م �تفاق 

 .
16

على �إن�صاء �صندوق وطني لتعوي�ص �صحايا �النق�صام بنحو 60 مليون دوالر

ويف غمرة �جلهود �لر�مية �إىل ت�صكيل حكومة �لتو�فق �لوطني، �أكد هنية �أن حما�ص ُت�صلّم �حلكم 

حما�ص  خروج  �أن  على  للتاأكيد  �أخرى  منا�صبة  يف  عاد  �أنه  �إال   ،
17

ووحدته �ل�صعب  �أجل  من  طو�عية 

جاهزة  �أنها  هنية  حكومة  فيه  �أكدت  �لذي  �لوقت  يف   .
18

�حلكم مربع  مغادرة  يعني  ال  �حلكومة  من 

لدفع ��صتحقاقات �مل�صاحلة وت�صليم �ملهام كاملة حلكومة �لتو�فق �لقادمة، ويف �للحظة �لتي كان فيها 

�ل�صابقة قدمتا كل  �أن حما�ص وحكومته  �أكد هنية  �لقانونية،  �ليمني  �لتو�فق يوؤدون  وزر�ء حكومة 

.
19

�صيء الإنهاء �النق�صام، معرباً عن �ال�صتعد�د �لتام للتعاون مع �حلكومة �جلديدة

ويف �لوقت نف�صه، بذلت حكومة هنية جهود�ً ملمو�صة يف �صبيل دعم م�رشوع �ملقاومة، وقال هنية 

يف  م�صوؤوليتها  عن  تتخلى  لن  حكومته  �إن  بغزة،  �لد�خلية  وز�رة  نظمتها  ع�صكرية  فعاليات  خالل 

حماية ظهر �ملقاومة، موؤكد�ً �أن قو�ت وز�رة �لد�خلية ت�صكل نو�ة �صلبة لبناء �أمني يتد لكل �الأر�ص 

. ويف 2014/3/10، جدد هنية موقف حكومته حول �ملقاومة، موؤكد�ً 
�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 201967

. ويف منا�صبة �أخرى 
21

�أنها خّط �أحمر ال يكن �لتنازل عنها، و�أن �صالحها موجه نحو “�إ�رش�ئيل” فقط



2014-2015التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

28

�أعمال حركة حما�ص و�ملقاومة �لفل�صطينية،  �أ�رش �جلنود �الإ�رش�ئيليني يت�صدر جدول  �أن  �أكد هنية 

.
22

م�صدد�ً على �أن حترير �الأ�رشى لن يتم �إال بخطف �جلنود

وحافظت حكومة هنية على �إجنازها �ملهم �ملتمثل يف قدرتها على �صبط �الأو�صاع �الأمنية �لد�خلية 

يف �لقطاع. ويف �إثر توقيع �إعالن �ل�صاطئ، حذر هنية من �أن �مل�صاحلة ال تعني عودة �لفلتان �الأمني 

 .
23

من جديد، موؤكد�ً �أن جلنة عربية �صت�رشف على �إعادة بناء �الأجهزة �الأمنية ح�صب �تفاق �مل�صاحلة

ومل يتو�ن هنية وم�صوؤولون �أمنيون يف حكومته، يف �أكرث من منا�صبة، يف �لت�صديد على حر�صهم 

على �أمن م�رش وح�صن �لعالقة معها، على �لرغم من �حلمالت �لت�صويهية �لتي تقودها بع�ص و�صائل 

. ويف 
24

�الإعالم �مل�رشية �صّد حما�ص و�أهايل �لقطاع، �لتي �أعقبت �النقالب على �لرئي�ص حممد مر�صي

يف ظّل  �مل�رشية وحما�ص منعطفاً حاد�ً، وخ�صو�صاً  �ل�صلطات  �لعالقة بني  فيه  �لذي دخلت  �لوقت 

قر�ر حظر حما�ص وتوجيه لو�ئح �تهام بحق بع�ص قادتها �لع�صكريني، ومن بينهم �صهد�ء، عاجلت 

.
25

�حلكومة �الأمر بهدوء، نافية �أّي تدخل لها يف �ل�صاأن �مل�رشي �لد�خلي

برئا�صة  �لوطني  �لتو�فق  حكومة  ت�صكلت 

حالة  لتنهي   ،2014/6/2 يف  �هلل  �حلمد  ر�مي 

�لت�صارب و�الزدو�ج �الإد�ري بني �ِصقَّي �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، و�صط 

ظّل  يف  بها  �ملنوطة  �ملهمات  �إجناز  على  بقدرتها  و�صعبياً،  ر�صمياً  �لفل�صطيني،  �لتفاوؤل  من  حالة 

�الآمال �رشعان ما تبخرت على وقع  تلك  لكن  �النق�صام.  �لتي خلّفها  �لكبى  �الإ�صكاليات و�ملعاناة 

�خلالفات بني حركتي فتح وحما�ص، دون �أن تفلح �جلهود يف ر�أب �ل�صدع بني �لطرفني. 

نهاية وحتى  ت�صكيلها  منذ  �لتو�فق  حكومة  تولتها  �لتي  �مللفات  �أهم  �إىل  �الإ�صارة   ويكن 

�صنة 2015، وذلك على �لنحو �لتايل:

1. العالقة مع غزة:

طغت �خلالفات و�لتوتر�ت على جمرى عالقة �حلكومة مع قطاع غزة �لذي ت�صيطر عليه، عملياً، 

حركة حما�ص. وكانت خالفات قد ن�صبت بني حما�ص وفتح قبيل �الإعالن عن ت�صكيل �حلكومة حول 

ب�صكل  حكومته  �لتز�م  �هلل  �حلمد  �أعلن  حني  �آخر  خالف  �إىل  لي�صار  و�خلارجية،  �الأ�رشى  وز�رتي 

مطلق بالبنامج �ل�صيا�صي ملنظمة �لتحرير، �الأمر �لذي رف�صته حما�ص. ومل مت�ِص �إال ب�صعة �أيام 

حتى ت�صدرت �أزمة �لرو�تب م�صهد �لعالقة بني �حلكومة وحما�ص، �إذ رف�صت �حلكومة دفع رو�تب 

موظفي حكومة هنية �ل�صابقة �لذين يبلغ عددهم 40 �ألفاً تقريباً، وقررت ت�صكيل جلنة قانونية �إد�رية 

. وقال �لناطق با�صم حكومة �لوفاق 
26

للنظر يف ق�صية �ملوظفني وفق �لقانون و�الحتياجات �الإد�رية

ثانيًا: حكومة التوافق الوطني
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�إيهاب ب�صي�صو، “�إن �حلكومة بذلت ق�صارى جهدها حلل �أزمة رو�تب موظفي غزة، فمنذ �أن �أعلنت 

قطر ��صتعد�دها لتحويل 20 مليون دوالر �صهرياً لرو�تب موظفي غزة، رف�صت �لبنوك ��صتالم هذه 

�لتو�فق على  . و�صددت حكومة 
�الإ�رش�ئيلي”27 من تعر�صها مل�صايقات من �جلانب  �الأمو�ل خوفاً 

. ويف �ملقابل 
�أنها “ت�صعى لتاأمني �لدعم �ملايل من �لدول �لعربية ملعاجلة جميع تد�عيات �النق�صام”28

قال رئي�ص وزر�ء حكومة �لتو�فق �لوطني ر�مي �حلمد �هلل �إن “�ل�صلطة �لفل�صطينية لن تدفع رو�تب 

�ل�صابقة( قابلة  )�أزمة عدم دفع رو�تب موظفي حكومة غزة  �الأزمة  �ألف موظف، وبالتايل فاإن   40

. وقال ريا�ص 
للتجدد، لعدم وجود تعهد�ت موؤكدة من قطر �أو �أّي دولة �أخرى لدفع تلك �الأمو�ل”29

�ملالكي وزير �خلارجية �لفل�صطيني، �إن �حلكومة �لفل�صطينية مل تلتزم �صمن �التفاق، وحركة فتح 

�أي�صاً، بدفع رو�تب موظفي حركة حما�ص، ور�أى �أن نقل هذه �الأزمة وحتميلها للحكومة يف �ليوم 

.
�الأول يف ت�صكيلها يعك�ص نيات “غري طيبة”30

لتقدمي  �لطو�رئ  حالة  �حلكومة  �أعلنت   2014/7/8 يف  غزة  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  بدء  ومع 

، وقامت برفع م�صتوى �ملعونات �لطارئة لغزة �إىل 55 مليون 
31

�لدعم الأهايل غزة يف مو�جهة �لعدو�ن

 )16 مليون دوالر(، لتعود �حلكومة جمدد�ً وتخ�ص�ص مبلغ ع�رشة ماليني �صيكل �إ�صافية 
32

�صيكل

. وبالرغم من بع�ص �ملو�قف �ملت�صنجة �لتي �صدرت عن م�صوؤولني 
33

)2.9 مليون دوالر( دعماً لغزة

بعدم  فيها  هدد  و�لتي  �الأمنية،  �الأجهزة  با�صم  �لناطق  �ل�صمريي  عدنان  بينهم  ومن  �ل�صلطة،  يف 

با�صتهد�ف  حما�ص  و�تهام  حزبية،  م�صالح  مقابل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  باأبناء  بالت�صحية  �ل�صماح 

، �إال �أن �حلكومة �أكدت �أنها �صوف تتحمل م�صوؤولياتها جتاه قطاع غزة.
34

عنا�رش فتح بغزة

موظفي  “نقابة  هددت  حيث  �صعبة،  مرحلة  دخلت  �لعدو�ن  �نتهاء  �إثر  �لرو�تب  �أزمة  �أن  وبد� 

غزة”، بعدم �ل�صماح ملوظفي �ل�صلطة �لوطنية بالعودة �إىل �أماكن عملهم بالوز�ر�ت و�ملد�ر�ص، �إال بعد 

حّل م�صكلة رو�تب من وظفتهم حركة حما�ص. وعلَّق �حلمد �هلل على عجزه يف حّل م�صكلة �لرو�تب 

بقوله “يد�ي مربوطتان وكذلك قدماي ومطلوب مني �ل�صباحة”. وك�صف �أنه “مّت حتذير �حلكومة 

و�لبنوك �لعاملة يف �الأر��صي �لفل�صطينية �أنه يف حال دفع )رو�تب �ملوظفني( حلكومة حما�ص �ل�صابقة 

يف غزة �صيتم مقاطعة �حلكومة”. وقال “كل دول �لعامل، ومل يتبَق �أحد مل ُيحذِّر �أنه �إذ� دفعت هذه 

�الأمو�ل، ف�صيتم مقاطعة �حلكومة و�ل�صعب �لفل�صطيني”؛ م�صيفاً �أنه يف حال �ملقاطعة “فاإن �لنظام 

.
�مل�رشيف �لفل�صطيني �صيتعر�ص الإ�صكالية كبرية، تهدد �لو�صع �لفل�صطيني �لعام”35

وخطت �حلكومة خطوة عملية جتاه غزة عندما ز�رتها بكامل �أع�صائها يف 2014/10/9، وعقدت 

، �إال 
36

جل�صة خا�صة فيها، ووعد �حلمد �هلل خاللها بحل كافة م�صكالت غزة خالل �ملرحلة �لقادمة

�لبملانية،  كتلتها  نو�ب  �أحد  عدو�ن  عاطف  ل�صان  على  ر�أت  �لزيارة  نتائج  ر�قبت  �لتي  حما�ص  �أن 

. غري �أن
37

 �أن �حلمد �هلل مل يِف باأي من وعوده �ملتعلقة بحل م�صكالت قطاع غزة �لكبرية و�لكثرية
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قطرية  منحة  �إطار  يف  �ملدنيني  غزة  ملوظفي  كدفعة  دوالر   1,200 مبلغ  تقدمي  عن  �أعلن  �هلل  �حلمد 

. ويف هذ� �الإطار، �أكد نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص مو�صى
38

 على طريق حّل �أزمة �لرو�تب

لينالو� حقوقهم  و�أنها تعمل جاهدة  �ملوظفني يف قطاع غزة،  لن تتخلى عن  �أن حركته  �أبو مرزوق 

.
39

كباقي موظفي �ل�صلطة. ونبّه �إىل �أن �الأمور �صتكون يف منتهى �ل�صعوبة دون �إنهاء �أزمة �ملوظفني

وتاأجلت زيارة كانت مقررة لر�مي �حلمد �هلل وحكومته لغزة نهاية �لثلث �الأول من ت�رشين �لثاين/ 

��صتهدفت  تفجري�ت  بفعل  �لقطاع،  م�صكالت  وحّل  �مل�صاحلة  ملف  متابعة  بهدف   ،2014 نوفمب 

مد�خل منازل لقياد�ت من فتح ومن�صة �حتفال يف ذكرى رحيل �لرئي�ص يا�رش عرفات. وكما كان 

متوقعاً عقب وقوع �لتفجري�ت، فقد ن�صبت �أزمة جديدة بني حما�ص و�حلكومة، حيث �أكدت وز�رة 

. وهو ما 
40

�لد�خلية بغزة �أن عدم �رشف ميز�نية ت�صغيلية للوز�رة يوؤثر على عملها �ملدين و�الأمني

، لتبادر �لوز�رة 
41

��صتدعى رّد �حلمد �هلل �لذي �أكد �أن حما�ص هي �ل�صلطة �الأمنية �لفعلية يف قطاع غزة

 .
42

بالقول �إنها تفتقد �ملرجعية �الإد�رية نظر�ً المتناع �حلمد �هلل عن �لتو��صل معها

�لقد�مى  غزة  موظفي  عودة  غزة،  يف  عقدتها  جل�صة  خالل  �حلكومة،  قررت  �ل�صنة،  نهاية  ومع 

)�مل�صتنكفني( و��صتيعاب �ملوظفني )�ملُعينني(، و�أعلنت �أن حجم �إنفاق �ل�صلطة على �لقطاع ال يقل عن 

 .
43%47

لكن عجلة �التهامات �ملتبادلة عادت للدور�ن من جديد، �إذ و�صف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لذي تقوده 

حما�ص، يف جل�صة عقدت يف غزة يف كانون �لثاين/ يناير 2015، قر�ر�ت �حلكومة باأنها باطلة وغري 

، يف �لوقت �لذي قرنت فيه �حلكومة �أد�ء دورها بتمكينها من �أد�ء مهامها كاملة يف غزة 
44

د�صتورية

، يف �إ�صارة �إىل حما�ص �لتي تتهمها �حلكومة مبنعها من ممار�صة �أعمالها وب�صط 
45

دون �أّي عر�قيل

�لتي  �لبنوك  وبع�ص  �لبيد  مكاتب  �رشعت   ،2015 يناير  �لثاين/  كانون  ويف  غزة.  على  �صيادتها 

تخ�صع الإد�رة حركة حما�ص يف قطاع غزة ب�رشف �صلفة مالية ملوظفي غزة، �لذين مل تعرتف بهم 

 .
46

بعد حكومة �لتو�فق �لفل�صطينية

�آذ�ر/  �لد�خلية بغزة منت�صف �صهر  �لتوتر بني حما�ص و�حلكومة عندما ك�صفت وز�رة  و��صتد 

مار�ص 2015 عن �عرت�فات لعنا�رش من �أمن �ل�صلطة قدمو� معلومات عن �ملقاومة، وقامو� ب�صل�صلة 

.
47

تفجري�ت يف �أماكن خمتلفة د�خل �لقطاع

وقبل نهاية �آذ�ر/ مار�ص ز�ر �حلمد �هلل غزة، ير�فقه وفد رفيع من حكومته بتوجيه مبا�رش من 

ت�صليم  مقابل  �ملوظفني  مل�صكلة  حّل  وو�صع  �لد�خلية،  �مل�صاحلة  تكري�ص  بهدف  عبا�ص،  �لرئي�ص 

�ملعابر �حلدودية �لتي ي�صيطر عليها موظفو حكومة هنية �ل�صابقة، �إال �أن جهوده باءت بالف�صل. ويف 

2015/4/7 �أقدمت �حلكومة على �إعادة ت�صكيل �للجنة �لقانونية �الإد�رية �خلا�صة بالنظر يف ق�صايا 

. وتال ذلك زيارة قام بها وفد وز�ري من �حلكومة 
48

�ملوظفني، وت�صكيل جلنة لت�صلُّم معابر �لقطاع
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لغزة يف 2015/4/20 لبحث ق�صية �ملوظفني، �إال �أن �لوفد قطع زيارته لغزة، حمّمالً حما�ص م�صوؤولية 

�أد�ء مهامه يف �لقطاع. ور�أى م�صوؤول ملف �مل�صاحلة �لوطنية ع�صو مركزية حركة فتح  منعه من 

�لنائب عز�م �الأحمد، �أن “وحدة �لوطن �أهم من كل �ملوظفني ومن �حلكومات، وحدة �ملوؤ�ص�صات هي 

وحدة �لوطن، ووحدة �حلكومة هي وحدة �ل�صلطة و�لوحدة �لقانونية”، و�أ�صاف �أن حما�ص ن�صفت 

.
كّل �صيء وحولت “ق�صية �ملوظفني �إىل قمي�ص عثمان لتعطيل تنفيذ كل بنود �تفاق �مل�صاحلة”49

ويف 2015/6/3، عقد �ملجل�ص �لت�رشيعي �جتماعاً يف غزة، بح�صور نو�ب كتلة حما�ص �لبملانية، 

حيث �تهم فيه �ل�صلطة �لفل�صطينية بالف�صاد ونهب �أمو�ل �لقطاع، ودعا �إىل �إخ�صاع �جلهات �مل�صوؤولة 

على  و�حلكومة  �لقيادة  “�إن  �هلل،  �حلمد  �رشَّح   ،2015 يونيو  حزير�ن/  ويف   .
50

للتحقيق �ل�صلطة  يف 

.
��صتعد�د حلل ق�صية موظفي قطاع غزة، ولكن ب�صكل متو�ٍز مع ت�صلم �حلكومة ملعابر �لقطاع”51

�أدو�ت �حلرب �لال �أخالقية �أزمة موظفي قطاع غزة هي �إحدى  �أن  �أبو مرزوق  �أكد   ويف �ملقابل، 

تقوم  �أن  على  ن�ّص  �مل�صاحلة  �تفاق  الأن  لتحدث،  تكن  مل  �ملوظفني  م�صكلة  �أن  ور�أى  �حلركة.  �صّد 

وخالل  �أنه  �إىل  و�أ�صار  كافة.  �ملوظفني  وحقوق  دمج  جتاه  م�صوؤولياتها  بكافة  �لتو�فق  حكومة 

مفاو�صات وقف �إطالق �لنار يف �لقاهرة، �أفاد �جلانب �مل�رشي �أال �عرت��ص �إ�رش�ئيلي �أو �أمريكي على 

مو�صوع �ملوظفني، م�صيفني �أنها ق�صية د�خلية وال يحق الأي �أحد �لتدخل فيها. ولفت �أبو مرزوق 

يعودو�  �أن  �ملوظفني  بخ�صو�ص  �حلركة  مطالب  على  د�ئماً  يردون  كانو�  �حلكومة  �أع�صاء  �أن  �إىل 

.
52

للرئي�ص عبا�ص الأن �لقر�ر بخ�صو�صهم �صيا�صي

جهة،  من  حما�ص  بني  متفجرة  خالف  نقطة  وم�رش  غزة  قطاع  بني  �لبي  رفح  معب  و�صكل 

و�ل�صلطة �لفل�صطينية وم�رش من جهة �أخرى، �إذ �أ�رشت م�رش على ت�صلّم حكومة �لتو�فق للمعب 

��صتمر�ر  جر�ء  غزة  قطاع  �جتاحت  �لتي  �الإن�صانية  �الأزمة  و�إنهاء  فتحه،  الإعادة  رئي�صي  ك�رشط 

�إغالقه. غري �أن حما�ص �أ�رشَّت �أن يكون ذلك �صمن تطبيق حزمة بنود �مل�صاحلة، مبا يف ذلك �لتز�م 

�حلكومة ب�رشف رو�تب �ملوظفني، �لذين �صبق �أن عينتهم حكومة هنية. �الأمر �لذي ��صتدعى مبادرة 

ف�صائلية مّت طرحها على حما�ص و�حلكومة نهاية 2015 بهدف حّل �الأزمة، �إال �أنها مل تلَق جتاوباً 

حقيقياً من �لطرفني حتى كتابة هذ� �لتقرير.

�أثناء �صفرهم  �أربعة من عنا�رش كتائب �لق�صام، �جلناح �مل�صلح حلما�ص، يف  كما �صكل �ختطاف 

وحفر   ،2015 �أغ�صط�ص  �آب/  �صهر  �أو�خر  رفح  ملعب  �مل�رشية  �لبو�بة  �جتيازهم  بعد  �خلارج  �إىل 

�ل�صلطات �مل�رشية لقناة مائية ت�صخ مياه �لبحر الإغر�ق �الأنفاق على �حلدود �مل�رشية مع قطاع غزة 

�صهر �أيلول/ �صبتمب 2015، عن�رَشي توتر كبري بني حما�ص من جهة، وفتح و�ل�صلطة �لفل�صطينية 

�لكاملة عن  �مل�صوؤولية  �ل�صلطات �مل�رشية  �أخرى. فقد حملت حما�ص  و�ل�صلطات �مل�رشية من جهة 

.
53ً

حياة �ملقاومني �الأربعة، ودعت لتاأمني �الإفر�ج عنهم فور�
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كما �تهمت حما�ص �لرئي�ص عبا�ص و�ل�صلطة بتحري�ص �ل�صلطات �مل�رشية �صّد قطاع غزة و�أهله 

�ل�صامدين، وذلك �نطالقاً من ت�رشيحات �أدىل بها �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي من �أن كافة 

 .
54

�الإجر�ء�ت �لتي تتم على �حلدود تتم بالتن�صيق بني م�رش و�ل�صلطة �لفل�صطينية

�أعدت �حلكومة خطة تف�صيلية مللف  2014، فقد  �لقطاع عقب عدو�ن  �إعمار  �إعادة  وحول ملف 

�إعادة �الإعمار بتكلفة �أربعة مليار�ت دوالر تقريباً، و�أكدت م�صوؤوليتها �لتامة عن متابعة هذ� �مللف، 

وهو ما مّت ر�صده يف هذ� �لف�صل ب�صكل تف�صيلي يف �جلانب �ملتعلق بانعكا�صات �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي 

على قطاع غزة يف �صيف 2014 على �لو�صع �لد�خلي �لفل�صطيني. 

2. الت�شكيلة الوزارية:

�إد�رياً، �صادقت �حلكومة يف 2014/9/2 على قر�ر �إلغاء وز�رة �الأ�رشى وحتويلها �إىل هيئة وطنية 

�إثر   ،2014/12/10 �أبو عني يف  ، فيما ��صت�صهد رئي�ص هيئة �صوؤون �جلد�ر و�ال�صتيطان زياد 
55

عليا

�رشبه باأعقاب بنادق وغاز جنود �الحتالل لدى م�صاركته يف م�صرية �صعبية �صلمية ملقاومة �جلد�ر 

. ويف 2015/7/30 �تفق �لرئي�ص عبا�ص ورئي�ص �حلكومة �حلمد �هلل على �إجر�ء تعديل 
56

�صمال ر�م �هلل

وز�ري �صمل خم�ص حقائب، �الأمر �لذي �أثار �نتقاد�ت �لف�صائل �لفل�صطينية، ويف مقدمتها حما�ص، 

�لتي �أعلنت عدم �عرت�فها بالوزر�ء �جلدد.

3. الق�شايا ال�شيا�شية:

تابعو� يف  قد  �لفل�صطينيون  �أحد�ث �صيا�صية جوهرية، وكان  �أّي   2015–2014 �لفرتة  ت�صهد  مل 

 General �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �أمام  عبا�ص  �لرئي�ص  خطاب   ،2015 �صبتمب  �أيلول/  نهاية 

مر�جعة  ب�صدد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  فيه  �أعلن  �لذي   ،Assembly of the United Nations

كافة �التفاقيات �ل�صيا�صية و�الأمنية و�القت�صادية مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، ب�صبب تنكر حكومات 

�آثاره �ملبا�رشة على �حلكومة �لتي  �الحتالل �ملتعاقبة لالتفاقيات �ملوقعة مع �ل�صلطة؛ و�لذي يرتك 

تتوىل حتويل �أّي قر�ر�ت �صيا�صية �إىل �إجر�ء�ت وتطبيقات عملية. لكن �صنة 2015 �نق�صت دون �أّي 

خطو�ت عملية من قبل �ل�صلطة جتاه �لوعود �لتي �أطلقها �لرئي�ص عبا�ص.

�لدويل  �الأمن  جمل�ص  �إىل  للتوجه  حماوالت  عدة  ف�صل  بعد  �إال  �ملوقف  لهذ�  �ل�صلطة  ت�صطر  ومل 

United Nations Security Council لعر�ص م�صاريع قر�ر�ت حتدد جدوالً زمنياً الإنهاء �الحتالل 

مع نهاية �صنة 2017، و�لتي كان �آخرها �مل�رشوع �لفرن�صي �لذي كان ي�صتهدف �إعادة �إحياء �لعملية 

�ل�صيا�صية بني �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل”، و�لذي تر�جعت عنه فرن�صا حتت �صغوط �أمريكية و�إ�رش�ئيلية 

مطلع �صهر متوز/ يوليو 2015.
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�ملحكمة  �إىل  باالن�صمام  ر�صمي  طلب  بتقدمي  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيام   2015 مطلع  و�صهد 

�جلنائية �لدولية International Criminal Court (ICC)، و�لذي �أتى بعد توقيع �صكوك �ن�صمام 

�ل�صلطة �لفل�صطينية ملجموعة من �ملو�ثيق و�ملعاهد�ت �لدولية، مبا فيها ميثاق روما ملحكمة �جلنايات 

�إقر�ر م�رشوع الإنهاء �الحتالل �صمن �صقف زمني  �لدولية، وذلك رد�ً على ف�صل جمل�ص �الأمن يف 

. ويف 2015/5/18، تلقت فل�صطني مو�فقة ر�صمية على �الن�صمام �إىل منظمة �جلمارك �لعاملية 
57

حمدد

لالن�صمام  ر�صمياً  طلباً   2015/8/3 يف  قدمت  كما   ،World Customs Organization (WCO)

�نتفا�صة  �ندالع  �الإ�رش�ئيلية عقب  ��صتمر�ر �جلر�ئم  INTERPOL. ويف ظّل  �الإنرتبول  �إىل منظمة 

�لقد�ص، دعا ريا�ص �ملالكي وزير �خلارجية، �الحتاد �الأوروبي European Union (EU) �إىل لعب 

، فيما �أيد وزر�ء �خلارجية �لعرب مر�جعة �تفاقيات �ل�صلطة مع 
58

دور فاعل يف مفاو�صات �لت�صوية

)�نظر   .
59

حالها على  �الأو�صاع  بقاء  حال  �لفل�صطيني،  �ملركزي  �ملجل�ص  لقر�ر�ت  وفقاً  “�إ�رش�ئيل” 
حول �ملفاو�صات وم�صار �لت�صوية �ل�صلمية يف �لبند خام�صاً يف �لف�صل �لثاين(.

4. الو�شع املايل والقت�شادي:

مل ُتختب حكومة �لتو�فق جدياً يف �ملجالني �ملايل و�القت�صادي �إال بعد �أن قامت حكومة �الحتالل 

لتوجهها  �ل�صلطة  من  �نتقامية  كخطوة  “�ملقا�صة”،  �لفل�صطينية  �ل�رش�ئب  �أمو�ل  عائد�ت  بحجز 

مب�رشوع قر�ر يدعو �إىل �إنهاء �الحتالل �إىل جمل�ص �الأمن �لدويل نهاية كانون �الأول/ دي�صمب 2014، 

. ونتيجة لذلك، 
60

لتاأكيد�ت وزير �ملالية �صكري ب�صارة 70% من مو�ردها وفقاً  �أفقدها  �الأمر �لذي 

مالية  �أزمة  �لوزير،  جهاد  �لنقد  �صلطة  حمافظ  عن  �صادرة  ت�رشيحات  ح�صب  �حلكومة،  و�جهت 

 .
61

خانقة ��صطرت �لبنوك لالعتذ�ر عن تقدمي �لقرو�ص لها بغية متكينها من دفع رو�تب �ملوظفني

تبعاً لذلك، �أقرت �حلكومة مو�زنة طو�رئ ل�صنة 2015 �بتد�ء من 2015/4/1 بهدف تر�صيد �لنفقات 

وزيادة �الإير�د�ت، حيث �أكد وزير �ملالية �صكري ب�صارة �أنه فور �نفر�ج �الأزمة �ملالية ف�صيتم تقدمي 

.
62

مو�زنة تكميلية جديدة

ويف 2015/4/18، تو�صلت �حلكومة �إىل �تفاق مع �الحتالل حول فّك �حلظر عن عائد�ت �ل�رش�ئب 

�ملالية،  �الأزمة  وجر�ء   .
63

�لكهرباء قطاع  يف  وخ�صو�صاً  و�ال�صتقطاعات،  �خل�صومات  بع�ص  مع 

، ما ��صطر 
�رتفع حجم �لدين �لعام على �ل�صلطة بن�صبة 7.1% خالل �لربع �الأول من �صنة 642015

 .
65

�حلكومة لتخ�صي�ص 400 مليون �صيكل )100 مليون دوالر( لت�صديد م�صتحقات �لقطاع �خلا�ص

�نخفا�ص  منا�صبة  يف  ب�صارة  �لوزير  �أكد  �إذ  �خلارجي،  �ملايل  �لدعم  يف  تر�جعاً   2015 �صنة  و�صهدت 

، فيما �أ�صارت وز�رة �ملالية نهاية �أيلول/ �صبتمب 2015 
66

�لدعم �خلارجي بن�صبة 22% خالل �ل�صنة

. )�نظر حول 
67

�إىل �أن خزينة �ل�صلطة تلقت 28% فقط مما توقعته من م�صاعد�ت ومنح مالية خارجية

�لو�صع �القت�صادي لل�صلطة �لفل�صطينية يف �لبند ثانياً من �لف�صل �ل�صابع(.
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5. الو�شع الأمني:

�رتبط �لو�صع �الأمني �لد�خلي حلكومة �لتو�فق بالنطاق �جلغر�يف لل�صفة �لغربية فح�صب، نظر�ً 

�لتي  �لعو�ئق  بفعل  �دعاء�تها،  ح�صب  غزة،  قطاع  على  ونفوذها  �صيطرتها  ب�صط  من  متكنها  لعدم 

ت�صعها حركة حما�ص.

�الأمنية  �الأجهزة  مع  بالتن�صيق  كثرية  �أحيان  يف  تتم  )�لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ملد�همات  عد�  وفيما 

للم�صتوطنني  �لد�خلي  �الأمني  �لو�صع  فاإن  �ل�صلطة،  عليها  ت�صيطر  �لتي  للمناطق  �لفل�صطينية( 

�الأمنية  �الأجهزة  قامت  وقد  �الإ�رش�ئيليني.  �مل�صوؤولني  جانب  من  مقبوالً  كان  و�الحتالل 

�لفل�صطينية بحمالت �عتقال لنا�صطني من حركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، و�لتي كان �أبرزها 

بالتخطيط  �ل�صلطة  �تهمتهم  �لذين  حما�ص  عنا�رش  من  �لع�رش�ت  �أ�صابت  �لتي  �العتقاالت  حملة 

�ل�صلطة  �أمن  �صّد  �أخرى  وهجمات  �ل�صفة،  �أمن  لتقوي�ص  �إ�رش�ئيلية  �أهد�ف  �صّد  هجمات  لتنفيذ 

جملة �ل�صلطة  رو�ية  كذبت  �لتي  حما�ص  من  عنيف  فعل  رّد  �أثار  �لذي  �الأمر  �دعاء�تها،   ح�صب 

.
68 وتف�صيالً

�الإ�صالمية  �لدولة  تنظيم  قبل  من  �ل�صلطة  ملناطق  �أمني  �خرت�ق  الأي  �ل�صلطة  نفي  الفتاً  وكان 

خلية  عنا�رش  �عتقال  زعمت  �لتي   ،2015 �صنة  مطلع  �الإ�رش�ئيلية  �التهامات  الأحد  وفقاً  “د�ع�ص” 
.
69

تابعة للتنظيم يف منطقة �خلليل بال�صفة

مطلع و�لده�ص  �لطعن  �أ�صلوب  ��صتخد�م  عليها  غلب  �لتي  �لقد�ص  �نتفا�صة  �ندالع   ومع 

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015، �لتزمت �حلكومة و�أجهزتها �الأمنية �حلياد �مليد�ين يف معظم �الأحيان، 

�الحتالل  و�إجر�ء�ت  وقمع  عنف  �أن  موؤكدة  �أنف�صهم،  عن  �لدفاع  يف  �لفل�صطينيني  حّق  عن  ود�فعت 

و�الإعد�مات  �الإرهاب  منا�صبة  من  �أكرث  يف  �حلكومة  ود�نت  �لعنف.  من  مزيد�ً  �إال  يولّد  ال  �لتع�صفية 

 .
70

بال�صفة �الأو�صاع  �إ�صعال  يف  �الأ�صا�صي  �لعامل  هي  �مل�صتوطنني  جر�ئم  �أن  موؤكدة  �الإ�رش�ئيلية، 

ال�صتخد�م  حماولة  �أّي  ومنع  �لقد�ص  �نتفا�صة  ع�صكرة  عدم  على  حر�صها  �حلكومة  �أبدت  وبينما 

.
72

، فقد دعت يف �لوقت نف�صه �إىل توفري �حلماية �لدولية لل�صعب �لفل�صطيني
71

�ل�صالح فيها

ل�صبط  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  مر�قبة  كامري�ت  لن�رش  �الحتالل  مع  �تفاقاً  �الأردن  وّقع  وحني 

�لو�صع �الأمني و�مليد�ين، رف�صت �حلكومة هذ� �التفاق ور�أت فيه فخاً يهدف العتقال �لفل�صطينيني 

. )�نظر حول �لتن�صيق �الأمني بني �ل�صلطة و�الحتالل يف �لبند خام�صاً من هذ� 
73

بحجة �لتحري�ص

�لف�صل(.
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�لد�خلية  �لوطنية  �مل�صاحلة  ق�صية  �صكلت 

على  �لفل�صطينيني  لدى  �الأ�صا�صية  �لق�صية 

مت�ص  لكونها  و2015   2014 �صنتي  مد�ر 

ومع  و�ملعي�صية.  �لوطنية  حياتهم  جوهر 

ذلك، فاإن عجز طريف �النق�صام عن حتويل ن�صو�ص �تفاقات �مل�صاحلة �لنظرية �إىل و�قع وتطبيقات 

عملية، �أدخل �لفل�صطينيني يف حالة من �لياأ�ص من �إمكانية طّي �صفحة �النق�صام و�إنهاء �لقطيعة بني 

�لطرفني، حتى �إن حديث �مل�صاحلة �أ�صحى مادة ممجوجة تقابل بالال مباالة لدى �لغالبية �ملحبطة 

من �لفل�صطينيني.

�أثبتت كل حماوالت �لو�صول �إىل م�صاحلة بني فتح وحما�ص، كما �أثبتت كل �التفاقات �لتي متت 

لعقد �مل�صاحلة �بتد�ء من �تفاقات �لقاهرة للم�صاحلة حتى كتابة هذه �ل�صطور، �أن �مل�صاحلة ب�صكلها 

�أن جوهر  �لو�قع. و�ل�صبب  �أر�ص  �لتنفيذ، وي�صعب تنزيلها على  �ملطروح، تكاد تكون غري ممكنة 

مبا�رشة  معاجلة  �مل�صاحلة  م�صاريع  كل  يف  يَعالَج  ال  تتجاوزه  �أن  للم�صاحلة  ير�د  �لذي  �النق�صام 

�أو  �إىل ت�صكيل حكومة تو�فق،  �أو �لهروب  �إجر�ء�ت جانبية،  �إىل �تفاق على  و�رشيحة؛ و�إمنا ُي�صار 

�لتح�صري النتخابات، مع �أن �أ�صا�ص �النق�صام بني �لطرفني مرتبط بالتعار�ص �جلوهري بني م�صاري 

�لت�صوية و�ملقاومة.

على  �حلرب  بعد  �لعربية  �جلامعة  جمل�ص  �جتماعات  يف  وعلناً  ر�صمياً  عبا�ص  حممود  �رشح 

�إال م�صاحلة  ال  �أن  �لقاهرة،  يف  غزة  قطاع  �إعمار  �إعادة  موؤمتر  يف  خطابه  يف  كما   ،2014 غزة   قطاع 

على �أ�صا�ص:

1. قر�ر �صيا�صي و�حد يف �حلرب و�ل�صلم.

2. و�صالح و�حد.

3. و�صلطة و�حدة.

باتفاقات  و�العرت�ف  و�لت�صوية  �لتفاو�ص  �صيا�صة  يعني  �لو�حد  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  كان  فاإذ� 

 �أو�صلو Oslo Accords و“نبذ �لعنف”. وهو ما ال تقبل به حما�ص وال �جلهاد وال �جلبهة �ل�صعبية،

وال ت�صلم به، كما يريد عبا�ص، �جلبهة �لديوقر�طية �أو �لف�صائل �الأخرى. و�إذ� كان �ل�صالح �لو�حد 

يعني �صالح �الأجهزة �الأمنية �مللتزمة بالتن�صيق �الأمني وبت�صفية �ملقاومة �مل�صلحة و�النتفا�صة، وكل 

ما يدخل �صمن �إطار �لعنف حتى �ملو�جهات باحلجارة و�ملولوتوف ناهيك عن �ل�صكاكني و�لده�ص، 

�لتي  �الأمنية  �الأجهزة  حّل  كذلك  �الأنفاق،  وت�صليم  غزة  قطاع  يف  �ملقاومة  �صالح  نزع  يقت�صي  مما 

حتمي �ملقاومة و�الأنفاق. و�إذ� كانت �ل�صلطة �لو�حدة تعني �أن ت�صبح �ل�صلطة يف قطاع غزة خا�صعة 

ثالثًا: التطورات املتعلقة مب�شار 

           امل�شاحلة الوطنية واإعادة

           ترتيب البيت الفل�شطيني
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�إال  �إذ� كانت هذه �رشوط حممود عبا�ص �لتي ال م�صاحلة  ل�صيا�صات و�لتز�مات �ل�صلطة يف �ل�صفة؛ 

با�صتحقاقات ال يكن قبولها  �أن �مل�صاحلة �صت�صطدم عملياً  �أن ُيعرتف علناً  �أ�صا�صها، فيجب  على 

من قوى �ملقاومة.

فتح  حركتي  بني  �ملتبادلة  �لعالقة  على  خيمت  �إيجابية  باأجو�ء  ��صتُهلّت  قد   2014 �صنة  وكانت 

وحما�ص، �إذ مّت �التفاق بني عز�م �الأحمد م�صوؤول ملف �مل�صاحلة يف فتح و�إ�صماعيل هنية نائب رئي�ص 

تو�فق وطني تنهي  ت�صكيل حكومة  �أجل  لقاء قريب يجمعهما، من  �ل�صيا�صي حلما�ص على  �ملكتب 

فتح  من  وفدين  بني  جمع  لقاء  يف  ثماره  �أول  وجد  ما  وهو   ،
74

و�لقطاع �ل�صفة  بني  �النق�صام  حالة 

.
75

وحما�ص يف 2014/2/9 مبنزل هنية، لو�صع خطة عملية لتطبيق �تفاق �مل�صاحلة

2014/4/23، حني مّت توقيع �إعالن �ل�صاطئ عقب لقاء جمع  وبقيت �الأو�صاع على حالها حتى 

وفد�ً يثل منظمة �لتحرير برئا�صة عز�م �الأحمد بوفد من حما�ص برئا�صة �إ�صماعيل هنية يف منزل 

تو�فق  حكومة  ت�صكيل  و�أهمها  �مل�صاحلة،  �تفاق  بنود  تطبيق  على  ون�ّص  �ل�صاطئ،  مبخيم  هنية 

�لت�رشيعية  �النتخابات  �إجر�ء  �أ�صابيع مع  �ملنظمة خالل خم�صة  للجنة تفعيل  �جتماع  وطني وعقد 

.
76

و�لرئا�صية و�ملجل�ص �لوطني، ب�صكل متز�من، بعد �صتة �أ�صهر من ت�صكيل �حلكومة

باإعالن  �لفل�صطينية  و�ملجتمعية  و�لف�صائلية  �ل�صعبية  �الأو�صاط  فيه  رحبت  �لذي  �لوقت  ويف 

�ل�صاطئ، �نتقد نايف حو�متة �الأمني �لعام للجبهة �لديوقر�طية هذ� �الإعالن، حمذر�ً من �أن حكومة 

.
77

�لتو�فق �لوطني �لفتحاوية �حلم�صاوية لن تعي�ص طويالً كما قال

على  و�تفقتا  �حلكومة  ت�صكيل  حول  م�صاور�تهما  وحما�ص  فتح  حركتا  �أنهت   2014/5/28 ويف 

ت�صمية ر�مي �حلمد �هلل رئي�صاً حلكومة �لتو�فق، فيما مّت �الإعالن �لر�صمي عن ت�صكيل �حلكومة يف 

2014/6/2، ومّت حتديد مهامها يف �إعادة توحيد �ملوؤ�ص�صات �ملدنية و�الأمنية و�إعادة �إعمار غزة و�إعادة 

حما�ص  بني  حمدودة  �إجر�ئية  بدت  �لتي  �خلالفات  بع�ص  من  بالرغم  و�لقطاع،  �ل�صفة  �إىل  �للحمة 

و�لرئا�صة �لفل�صطينية.

حما�ص  بني  �جلوهرية  �خلالفات  �أول  تفجرت  �حلكومة،  عمل  على  �الأول  �ل�صهر  �نق�صاء  ومع 

من  �ملوظفني  بني  بالتمييز  �حلكومة  قر�ر�ت  حما�ص  رف�صت  �إذ  �ملوظفني،  ملف  حول  و�حلكومة 

حيث عودة �ملوظفني �لذين ��صتنكفو� عن �أد�ء وظائفهم بعد �أحد�ث �صنة 2007، و�إخ�صاع �ملوظفني 

�لتابعني لها الإعادة �لبحث و�لتقييم �لقانوين و�الإد�ري قبل �إعطائهم رو�تبهم، معتبة ذلك جتاوز�ً 

.
78

التفاق �مل�صاحلة

تاأخذ منحى  بد�أت  �أخرى،  �لتو�فق من جهة  �لعالقة بني حما�ص من جهة، وفتح وحكومة  لكن 

توتر مكتوم )ومعلن �أحياناً(، بعد مقتل ثالثة م�صتوطنني على يد مقاومني )�كتُ�صف الحقاً �أنهم من 
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 ،2014 2014/6/12؛ وبعد مو�جهة حما�ص للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على �لقطاع يف �صيف  حما�ص( يف 

)فتح  فل�صطيني م�صرتك  ت�صكيل وفد  �لقتال. وبالرغم من  الإنهاء  و�إ�رش�رها على �رشوط حمددة 

�أن قيادة فتح وخ�صو�صاً عبا�ص، مل  �إال  وحما�ص و�لف�صائل( يف مفاو�صات �لقاهرة ب�صاأن �لهدنة؛ 

حما�ص  عبا�ص  �لرئي�ص  �تهم  وقد  �لقطاع.  يف  �ملقاومة  بقر�ر  حما�ص  “�نفر�د”  من  �نزعاجها  تخِف 

باإقامة حكومة ظّل يف قطاع غزة، �الأمر �لذي نفته حما�ص، معتبة ت�رشيحاته توتريية وال حترتم 

.
79

�لوحدة �لوطنية

غزة  لزيارة  خا�صة  جلنة  فتح  �صكلت  �حلرب،  نهاية  عقب  �ملوقف  الحتو�ء  حماولة  ويف 

مل  �للقاء  �أن  �إال  �مل�صاحلة،  بينها  ومن  �الأ�صا�صية  �لفل�صطينية  �لق�صايا  حول  حما�ص  مع  و�لتحاور 

�لعالقة  �لق�صايا  خمتلف  �إجناز  على  �التفاق  خالله  وجرى   ،2014/9/25 يف  �لقاهرة  يف  �إال  ينعقد 

�إعمار غزة، ورو�تب �أد�ء عملها يف غزة، و�إعادة   و�أهمها �ل�رش�كة �ل�صيا�صية، ومتكني �حلكومة من 

�ملوظفني.

�أن  �إىل  �لتفاهمات،  هذه  تنفيذ  بخ�صو�ص  �الأر�ص  على  ملمو�ص  تقدم  �أّي  يطر�أ  مل  ذلك  �إثر  ويف 

ملفات  تطبيق  �صبل  تعرت�ص  �لتي  �لعقبات  لتذليل  غزة  �إىل  رفيع  وفد  �إر�صال  نيتها  عن  فتح  �أعلنت 

باإحياء  يخت�ص  مهرجان  هام�ص  على   ،2014 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  مطلع  حما�ص  مع  �مل�صاحلة 

�لذكرى �ل�صنوية �لعا�رشة لوفاة �لرئي�ص �لر�حل يا�رش عرفات، وخ�صو�صاً يف ظّل عودة �لرت��صق 

فتح  قياد�ت  من  عدد  منازل  �أمام  تفجري�ت  ب�صل�صلة  ذلك  ��صطدم  وقد   .
80

�لطرفني بني  �الإعالمي 

بغزة، �إ�صافة �إىل تفجري من�صة مهرجان �لرئي�ص �لر�حل عرفات يف 2014/11/7، ما حد� بحركة فتح 

، بالرغم 
81

التهام حما�ص وحتميلها م�صوؤولية وقوع �لتفجري�ت بحكم �صلطتها �الأمنية على �لقطاع

. كما د�نت �لف�صائل �لفل�صطينية �ملختلفة 
82

من �إد�نة حما�ص لهذه �لتفجري�ت ودعوتها ملالحقة �جلناة

.
83

هذه �لتفجري�ت

ويف رّد فعل م�صاد، هدد خليل �حلية ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص بنزع �لثقة من �حلكومة، 

، فيما �تهم حممد فرج �لغول رئي�ص 
84

متهماً �لرئي�ص عبا�ص بتعطيل عملها ومعاملة غزة كقرية نائية

من  �لثقة  نيلها  عدم  بحكم  و�لد�صتورية  �لقانونية  �ل�رشعية  بعدم  �حلكومة  �لبملانية  حما�ص  كتلة 

حّل  �إىل  حما�ص  با�صم  �ملتحدثني  �أحد  ر�صو�ن  �إ�صماعيل  دعا  ذ�ته،  �لوقت  يف   .
85

�لت�رشيعي �ملجل�ص 

. تبعاً لذلك، حاولت �أربعة 
86

�حلكومة، متهماً �إياها بالف�صل يف �لقيام مب�صوؤولياتها جتاه �أهايل �لقطاع

ف�صائل هي: �جلهاد �الإ�صالمي، و�جلبهتان �ل�صعبية و�لديوقر�طية، وحزب �ل�صعب، ر�أب �ل�صدع 

.
87

بني فتح وحما�ص، �إال �أن جهودها باءت بالف�صل

ومع �قرت�ب �نتهاء �ملدة �لزمنية �ملتو�فق عليها حلكومة �لتو�فق يف 2014/12/2، �رتفع من�صوب 

حلما�ص  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  مرزوق  �أبو  مو�صى  طالب  حيث  �حلركتني،  بني  جديد  من  �لتوتر 
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�إىل  باالفتقار  عبا�ص  �لرئي�ص  متهماً  �لقائمة،  �حلكومة  عن  كبديل  وطنية  وحدة  حكومة  بت�صكيل 

، نافياً وجود حكومة ظّل تديرها حما�ص يف قطاع غزة ح�صب
88

�ل�صيا�صي الإنفاذ �مل�صاحلة  �لقر�ر 

.
89

�تهامات فتح

ومع مطلع �صنة 2015، علت موجة من �لتفاوؤل عقب �إعالن ر�مي �حلمد �هلل رئي�ص �حلكومة عن 

، �إال �أن بياناً �صدر عن 
90

نيته زيارة قطاع غزة، وتعهده بحل م�صكالت �لقطاع خالل �أربعة �أ�صابيع

�حلكومة �أكد �أن �حلكومة لن تتمكن من �لقيام بدورها �إال بعد متكينها من �أد�ء مهامها كاملة دون �أّي 

عر�قيل ف�صائلية، ما �أعاد �الأمور �إىل �ملربع �الأول، ودفع حما�ص للقول باأن هذ� �لبيان يثل �نقالباً 

 .
91

على �مل�صاحلة

وعادت م�صاعي �لتو�فق جمدد�ً مطلع �صباط/ فب�ير 2015، عقب �إعالن ف�صائل منظمة �لتحرير 

عن نيتها �إر�صال وفد عنها �إىل قطاع غزة للقاء حما�ص، �إال �أن عز�م �الأحمد عّطل تلك �مل�صاعي ح�صب 

د�خل  “لوبياً”  هناك  �أن  �أي�صاً  �أكدت  �لتي  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  عن  �صادرة  �تهامات 

�ل�صلطة �لفل�صطينية ي�رش على تعطيل �مل�صاحلة وتهمي�ص قطاع غزة.

ومع عودة �لرت��صق �الإعالمي بني �لطرفني و�صيوع �أنباء غري موؤكدة حول نية ف�صائل �ملنظمة 

 �إر�صال وفد عنها �إىل �لقطاع، �أكد �صالح �لبدويل �أحد قادة حما�ص �أن �لرت��صق �الإعالمي �حلا�صل

و��صتعمال  �مل�صاحلة  بعرقلة  عبا�ص  �لرئي�ص  متهماً  غزة،  �إىل  �ملنظمة  من  وفد  �إر�صال  �إىل  يحتاج  ال 

.
92

�ملنظمة لتحقيق �أهد�ف �صيا�صية خا�صة

للف�صائل  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  قدمت �جلبهة   2015 �أبريل  ني�صان/  �صهر  ينتهي  �أن  وقبل 

�النق�صام  �إنهاء  �أجل  من  طريق  وخريطة  �أفكار�ً  ت�صمل  تف�صيلية  مذكرة  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية 

نائب  �أن  غري  وحما�ص.  فتح  معه  تتفاعل  مل  �لذي  �الأمر   ،
93

�لفل�صطينية �لوطنية  �لوحدة  و��صتعادة 

رئي�ص مكتب حما�ص �ل�صيا�صي �إ�صماعيل هنية دعا �ل�صعودية �إىل جتديد م�صاعيها الإنهاء �النق�صام 

، وهو ما ��صتدعى رف�صاً فتحاوياً على ل�صان حممد ��صتية ع�صو مركزية فتح 
94

وتطبيق �مل�صاحلة

و�أمني مقبول �لقيادي باحلركة، �للذْين �أكد� �أن ملف �مل�صاحلة ال يحتاج �إىل و�صاطات جديدة، و�أن 

�ملطلوب ال يتعدى تطبيق �التفاقيات �ملبمة بني �لطرفني، متهمني حما�ص مبحاولة حتييد م�رش عب 

.
95

�إدخال �ل�صعودية على خّط �مل�صاحلة بني �لطرفني

لقاء  بري  نبيه  �للبناين  �لنو�ب  جمل�ص  رئي�ص  رعى  �مل�صاحلة،  ملف  �لتام  �جلمود  �صاد  وفيما 

مقرتحات  تت�صمن  مهمة  مبادرة  وقدم  بريوت،  �للبنانية  �لعا�صمة  يف  وحما�ص  فتح  بني  م�صرتكاً 

. لكن �التهامات 
96

لدفع قطار �مل�صاحلة �لفل�صطينية �إىل �الأمام، �الأمر �لذي القى ترحيباً من �لطرفني

�ملتبادلة بني �لطرفني جعلت من هذه �ملبادرة مبادرة نظرية بحتة دون �أّي نتائج عملية. تال ذلك قيام 
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نائب رئي�ص �حلكومة، لبحث  �أبو عمرو  �إىل قطاع غزة برئا�صة زياد  باإر�صال وفد  �لتو�فق  حكومة 

ملَفي �ملعابر و�ملوظفني، دون �أن تتمخ�ص �للقاء�ت عن �تفاقات جدية يف نهاية �ملطاف.

حول  �جلدل  عاد   2015 يونيو  حزير�ن/  مطلع  �لتو�فق  حلكومة  �الأول  �لعام  �نق�صاء  ومع 

وحدة  حكومة  ت�صكيل  حما�ص  على  فتح  طرحت  فقد  �لو�جهة،  �إىل  ت�صكيلتها  وطبيعة  �حلكومة 

للم�صاركة  ��صتتبع و�صع حما�ص ثالثة �رشوط  ما  �لتو�فق، وهو  بديالً عن حكومة  وطنية جديدة 

�صيا�صي  برنامج  تبني  وعدم  �هلل،  �حلمد  ر�مي  �حلكومة  رئي�ص  تغيري  وهي  �ملنتظرة،  �حلكومة  يف 

�تفاق �مل�صاحلة مبا يف ذلك �العرت�ف مبوظفي حكومة  بـ“�إ�رش�ئيل”، و�لعمل على تطبيق  يعرتف 

.
97

هنية �ل�صابقة

حكومة  �أّي  يف  حما�ص  م�صاركة  عدم  �حلية  خليل  �أكد  حني  �لرف�ص  �إىل  حما�ص  موقف  وتطور 

. غري 
98

��صتثناء�ت �لد�خلية حلو�ر وطني �صامل دون  مقبلة، ما مل تخ�صع �حلكومة وم�صاور�تها 

�أن �لرئي�ص عبا�ص قام بتكليف ر�مي �حلمد �هلل باإجر�ء تعديل وز�ري ر�أت فيه حما�ص �نقالباً على 

.
99

�مل�صاحلة، موؤكدة عدم �عرت�فها ب�رشعية �أّي تعديل وز�ري دون �لتو�فق معها

بعدم  حما�ص  تهديد�ت  ظّل  يف   2015/7/31 يف  �حلكومة  على  �لوز�ري  �لتعديل  جرى  وهكذ� 

�العرت�ف بالتعديل �حلا�صل، وو�صط معار�صة بع�ص �الأو�صاط �لقيادية يف فتح، ومن بينها عز�م 

�الأحمد �لذي �أكد �أن �لتعديل �لوز�ري مل يكن مبر�ً، الأن مفاو�صات ت�صكيل حكومة وحدة وطنية 

كانت متو��صلة.

وبالرغم من �لتعديل �لوز�ري، �لذي جتاوز حما�ص وجاء خالفاً لرغبتها، �إال �أن �حلركة ��صتمرت 

ل�صان خالد م�صعل  ما جاء على  �ملجاالت؛ وهو  �لوطنية يف خمتلف  �ل�رش�كة  �إىل حتقيق  يف دعوتها 

رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة؛ �لذي �صدد على �أهمية �لديوقر�طية و�رشورة حتمل �مل�صوؤولية 

.
100

�لوطنية يف ظّل �لتحديات و�ملخططات �الإ�رش�ئيلية

و�أمام �ملخططات �الإ�رش�ئيلية �لتي ��صتهدفت �مل�صجد �الأق�صى وحماوالت تق�صيمه زمانياً ومكانياً 

يف �أيلول/ �صبتمب 2015، �أعلن عز�م �الأحمد �أنه تلقى تكليفاً من �لرئي�ص عبا�ص بالتو��صل مع حما�ص 

. يف �لوقت ذ�ته، دعا �أ�صامة حمد�ن �أحد قادة 
101

بهدف �تخاذ خطو�ت عملية يف �إطار حتقيق �مل�صاحلة

حما�ص �لرئي�ص عبا�ص �إىل توحيد �ل�صف �لفل�صطيني، موؤكد�ً �أن حتقيق �مل�صاحلة �صريدع �الحتالل 

 .
102

عن تق�صيم �مل�صجد �الأق�صى

مركزية  �تخذت  حني  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �مل�صهد  �قتحام  على  ت�صارف  جديدة  �أزمة  �أن  وبد� 

وقّدم  للمنظمة،  �لتابع  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  عقد  ب�رشورة  قر�ر�ً   ،2015/8/16 يف  فتح، 

2015/8/22 ��صتقاالتهم من  حممود عبا�ص وت�صعة من �أع�صاء �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير يف 
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ع�صويتها. وح�صبما قال و��صل �أبو يو�صف ع�صو �للجنة �لتنفيذية، فقد �أ�صبح هناك فر�غ قانوين، 

حتديدها  )مّت  �صهر  خالل  طارئة  جل�صة  لعقد  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  دعوة  متت  عليه  وبناء 

�صائب  عبا�ص  كلَّف  كما   .
103

�لتحرير ملنظمة  جديدة  تنفيذية  جلنة  النتخاب   ،)2015/9/15–14 يف 

عريقات مب�صوؤولية �أمانة �رش منظمة �لتحرير، وذلك بعدما �أقال يف 2015/6/30 يا�رش عبد ربه من 

.
104

هذ� �ملن�صب

ر�أتها  �لتي  �لطريقة،  بهذه  �لوطني  �ملجل�ص  عقد  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  رف�صت 

من  يثل،  ذلك  على  عبا�ص  �إ�رش�ر  �أن  ور�أت  �لوطنية.  �التفاقات  لكل  ومتجاوزة  متفردة  طريقة 

�لناحية �لعملية، �صطباً لالتفاقات �لوطنية ومتزيقاً لل�صف �لوطني، “وت�صكيل �ملنظمة وفق مقا�صات 

. كما رف�صت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �مل�صاركة يف دورة 
عبا�ص �ل�صخ�صية و�حلزبية”105

و�أو�صحت  “طارئة”،  ��صتثنائية  �أم  عادية  �أكانت  �صو�ء  �إليها،  �لدعوة  متت  �لتي  �لوطني  �ملجل�ص 

ويطيل  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  يف  �الأزمة  يعّمق  �أن  �صاأنه  من  �لوطني  للمجل�ص  جديدة  دورة  عقد  �أن 

�الإعد�د  يجري  �صيا�صية  م�صاريع  لتمرير  �لوطني  �ملجل�ص  ��صتغالل  من  وحذرت  �النق�صام،  �أمد 

�مل�صاركة  عدم  قر�ر  �أن  �إىل  �جلبهة  و�أ�صارت  �ملفاو�صات.  �إىل  و�لعودة  و�أوروبا  و��صنطن  يف  لها 

موؤ�ص�صات  يف  �ل�صعبية  �جلبهة  لع�صوية  تعليقاً  �أو  �ن�صحاباً  يعني  ال  �لوطني  �ملجل�ص  دورة  يف 

حما�ص  حركتي  يف  �ملتمثلة  غزة،  يف  �ملقاومة  ف�صائل  ودعت   .
106

�لفل�صطينية �لتحرير  منظمة 

�ل�صاعقة،  وقو�ت  �الأحر�ر،  وحركة  �ملجاهدين،  وحركة  �ملقاومة،  وجلان  �الإ�صالمي،  و�جلهاد 

الأنه  �لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص  النعقاد  �لدعوة  مقاطعة  �إىل  �لعامة،  �لقيادة   - �ل�صعبية  و�جلبهة 

عن  �صي�صدر  ما  كل  �أن  و�أكدت  �لوطنية.  بالعالقات  وم�صا�صاً  �لوطني  للم�رشوع  تهديد�ً  ي�صكل 

يف �مل�صاركني  �الأ�صخا�ص  �إال  يثل  ولن  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  الأبناء  ملزماً  يكون  لن  �جلل�صة   هذه 

.
107

هذه �جلل�صات

وعلى �صعيد مت�صل، طالب �صبعون نائباً يف بيان موقع باأ�صمائهم بدعوة �الإطار �لقيادي �ملوؤقت 

ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية لالجتماع فور�ً وفق �تفاقات �مل�صاحلة، وقال �لنو�ب �إنهم ال يعار�صون 

“�صّد  لكنهم  جامعة”،  تو�فقية  �أ�ص�ص  “وفق  �ملنظمة  هيئات  �أو  �لوطني  �ملجل�ص  يف  �مل�صاركة  مبد�أ 

. كما وّقع مئات 
�خلطو�ت �النفر�دية �ملتعجلة �ملت�صببة مبزيد من �النق�صام و�لت�رشذم و�لتفّرد”108

.
109

�ل�صخ�صيات �الأكاديية و�مل�صتقلة على عري�صة تطالب بتاأجيل �الجتماع

ل�صحب  فتح  وقيادة  عبا�ص  �لرئي�ص  ��صطر  �ملجل�ص،  عقد  على  �لو��صعة  �العرت��صات  وب�صبب 

�جتماع  عقد  تاأجيل   ،2015/9/9 يف  �لزعنون،  �صليم  �لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  فاأعلن  لعقده،  �لدعوة 

�لف�صائل  لدى  وترحيباً  �رتياحاً  لقي  ما  وهو   .
110

عادية جل�صة  لعقد  مب�صاور�ت  و�لبدء  �ملجل�ص، 

.
111

�لفل�صطينية
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2015 يف �أ�صعف م�صتوياتها،  وعلى ما يبدو، فاإن فر�ص حتقيق �مل�صاحلة كانت يف نهاية �صنة 

يف  د�خلي  فل�صطيني  تقارب  الإحد�ث  �لقد�ص  �نتفا�صة  هيّاأتها  �لتي  و�ملناخات  �لظروف  من  بالرغم 

خالل  وفتح  حما�ص  بني  �لوفاق  �صيناريو  �صعود  باإمكانية  �لتنبوؤ  ي�صعب  لذ�،  �الحتالل.  مو�جهة 

�ملرحلة �لقادمة، يف ظّل �ملعطيات �لر�هنة، �إال �إذ� حدث تغري در�ماتيكي يف �مل�صهد �لفل�صطيني �لد�خلي 

يدفع بعجلة �مل�صاحلة �إىل �الأمام.

وفتح  جهة،  من  حما�ص  بني  �ملتوترة  �لعالقة  �حتلت 

�لف�صاء  يف  و��صعاً  حيز�ً  �أخرى  جهة  من  و�ل�صلطة 

و2015،   2014 �صنتي  مد�ر  على  �لفل�صطيني  �لوطني 

حيث غلب عليها �لرت��صق �الإعالمي �لد�ئم، يف ظّل ت�صارب برناجمي فتح وحما�ص حول مو�صوع 

�ملقاومة، و�ملفاو�صات، و�التفاقيات، و�لتن�صيق �الأمني.

يف  و�مل�صحية  �ل�صيا�صية  للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز  �أجر�ها  �لتي  �لر�أي  ��صتطالعات  وتعك�ص 

يف  وحما�ص  فتح  بني  �ال�صتقطاب  حالة  ��صتمر�ر   ،)2015–2014( �لتقرير  هذ�  ي�صملها  �لتي  �لفرتة 

�ل�صارع �لفل�صطيني. �إذ حت�صل فتح وحما�ص على ثلثي �الأ�صو�ت تقريباً؛ بنحو ثلث �الأ�صو�ت لكل 

منهما، بينما حت�صل �لف�صائل �الأخرى جمتمعة على نحو 11%. وهناك نحو 20–23% مل يقررو� 

ملن �صي�صوتون، وعادة ما تتوزع معظم �أ�صو�تهم على فتح وحما�ص. وكان الفتاً يف �ال�صتطالعات 

يف  �أعلى  �صعبية  على  فتح  وح�صول  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �أعلى  �صعبية  على  حما�ص  ح�صول  تكر�ر 

�لقطاع. كما كان الفتاً �لرت�جع يف �صعبية �لرئي�ص عبا�ص يف حال حدوث �نتخابات رئا�صية يف مو�جهة 

�إ�صماعيل هنية كمر�صح عن حما�ص، �إذ يح�صل هنية على 51% من �الأ�صو�ت مقابل 41% لعبا�ص، 

وفق ��صتطالع كانون �الأول/ دي�صمب 2015. 

هذ� �ال�صتقطاب �لذي ت�صري �إليه �ال�صتطالعات، يوؤكد �صعوبة �أن يقوم �أّي طرف باإلغاء �أو تهمي�ص 

�لطرف �الآخر، و�رشورة ترتيب �لبيت �لفل�صطيني ب�صكل ي�صتوعب �جلميع ويحرتم �أوز�نهم. ويف 

�لوقت نف�صه، فاإن �ملعطيات �الأخرى لال�صتطالعات توؤكد تز�يد �الإحباط من م�صار �أو�صلو ومن �أد�ء 

قوية  ر�صالة  يعطي  ما  وهو  �مل�صلحة.  لالنتفا�صة  �لتاأييد  تز�يد  مع  �الأمني،  �لتن�صيق  ومن  �ل�صلطة 

للف�صائل وللقيادة �لفل�صطينية ب�رشورة عمل مر�جعة �صاملة للتجربة �لفل�صطينية يف ظّل �أو�صلو؛ 

وح�صم �مل�صار�ت مبا يعزز روح �ملقاومة و�ملحافظة على �لثو�بت.

مع مطلع �صنة 2014 �تهمت حما�ص فتح بال�صعي الإخر�جها من �مل�صهد �ل�صيا�صي، نافية يف �لوقت 

. ومل تفلح عودة 
112

نف�صه مو�فقتها على �إعطاء �لرئي�ص عبا�ص تفوي�صاً باملو�فقة على حّل �لدولتني

ثالثة قياديني من فتح �إىل غزة ممن غادروها �إبان �أحد�ث �صيطرة حما�ص على غزة �صنة 2007، وهم 

رابعًا: العالقات الف�شائلية 
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�لغنو�صي  ر��صد  �إدخال  �الأحمد  عز�م  وحماولة  ز�يدة،  �أبو  و�صفيان  ياغي  وعالء  �صمالة  �أبو  ماجد 

و�إحد�ث  �لقطيعة  �إنهاء  يف  وحما�ص،  فتح  بني  �لو�صاطة  خّط  على  �لتون�صية  �لنه�صة  حركة  زعيم 

.
113

�لتقارب بني �حلركتني

با�صم  �ملتحدث  �لقو��صمي  �أ�صامة  قال  فيما  عليها،  م�رش  بتحري�ص  فتح  حما�ص  �تهمت  فقد 

حركة فتح، �إن حركة حما�ص وجماعة �الإخو�ن كانتا تخططان حلل م�صكلة �لالجئني فى �صيناء عن 

طريق �إقامة �إمارة لالجئني �لفل�صطينني يف قطاع غزة، و�متد�دها 60 �ألف كم �إىل �صيناء، �الأمر �لذي 

�أن حما�ص جزء من �حلركة �لوطنية  ��صطر �لقوى �لوطنية و�الإ�صالمية يف قطاع غزة للتاأكيد على 

.
114

�لفل�صطينية، نافية �أّي دور خارجي حلما�ص يف م�رش

ويف �لوقت �لذي ��صتد فيه �لتوتر بني فتح وحما�ص، لوحظ �أن جمرى �لعالقة بني حما�ص و�جلهاد 

�الإ�صالمي �أخذ منحى �آخر ذ� طابع �إيجابي، يف ظّل ت�رشيحات رم�صان عبد �هلل �الأمني �لعام حلركة 

�جلهاد �الإ�صالمي �لذي �أكد �أن حما�ص و�جلهاد �رشكاء يف �حلرب و�ل�صلم على �ل�صو�ء، و�لتي جاءت 

�إز�ء  وفتح  حما�ص  مو�قف  و��صتمرت   .
115

غزة قطاع  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  من  يومني  بعد 

�لق�صايا �لوطنية �لفل�صطينية وردود �لفعل �لف�صائلية عليها، حيث غلب عليها �لطابع �ل�صعار�تي، 

و�صوالً �إىل حلظة ت�صكيل حكومة �لتو�فق �لوطني مطلع حزير�ن/ يونيو 2014 �لتي �أعقبتها موجة 

من �لتفاوؤل ما لبثت �أن �نق�صعت يف ظّل عودة �خلالفات �ملتبادلة حول �لعديد من �مللفات بني �لطرفني. 

فقد ردت فتح ب�صدة على �تهامات حما�ص للرئي�ص عبا�ص باأن مو�قفه ال متثل �ل�صعب �لفل�صطيني، 

، وهو ما تّوج نهاية حزير�ن/ يونيو 
116

موؤكدة �أن مو�قف حما�ص مل متثل يوماً ما �ل�صعب �لفل�صطيني

2014 بتحذير�ت �أطلقها مو�صى �أبو مرزوق من �أن حما�ص قد ت�صطر للعودة �إىل �إد�رة قطاع غزة يف 

.
117

ظّل تهمي�ص �ل�صلطة لغزة و�أهلها

�ملقاومة  فيها  و�صف  �لتي  عبا�ص  �لرئي�ص  ت�رشيحات  �إثر  وفتح  حما�ص  بني  �لتوتر  و��صتد 

يوليو  متوز/  غزة  على  �لعدو�نية  �حلرب  �ندالع  �أعقبت  �لتي  �الأوىل  �الأيام  يف  �حلروب”،  بـ“جتارة 

“�إ�رش�ئيل”  �إن من حّق  فيها  قال  �لتي  �ل�صلطة  �ملالكي وزير خارجية  2014، وت�رشيحات ريا�ص 

�لدفاع عن نف�صها، طاملا ��صتمر �إطالق �ل�صو�ريخ من قطاع غزة، وهو ما دفع �أبو مرزوق لو�صفه 

طالبت  حني  مد�ه  �لتوتر  وبلغ   .
118Benjamin Netanyahu نتنياهو  بنيامني  خارجية  وزير  باأنه 

فتح حما�ص بخلع عباءة جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني وتعليق ع�صويتها يف �جلماعة، وحني �تهم عدنان 

�ل�صمريي �لناطق با�صم �الأجهزة �الأمنية بال�صفة حما�ص با�صتهد�ف عنا�رش فتح بغزة �إبان �حلرب، 

.
119

و�صوالً �إىل �تهام �صلطان �أبو �لعينني ع�صو مركزية فتح حلما�ص بفر�ص �لو�صاية على �لقطاع

حما�ص،  مع  �لعالقة  م�صتقبل  لبحث  فتحاوية  جلنة  بت�صكيل  �خلا�صة  �الأفكار  بع�ص  تفلح  ومل 

م�صرية  من  �حلد  يف  �لد�خلي،  �لفل�صطيني  �ملاأزق  من  للخروج  م�صعل  خالد  طرحها  �لتي  و�الأفكار 
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الو�شع الفل�شطيني الداخلي

بني  �الإعالمي  �لرت��صق  ��صتمر  �إذ   ،2014 �صبتمب  �أيلول/  مطلع  �حلرب  �نتهاء  �إثر  بينهما  �لتوتر 

�لطرفني على �لرغم من بع�ص �جلهود �لف�صائلية �لتي حاولت تلطيف �الأجو�ء بني �حلركتني. وهو ما 

��صتدعى �إطالق دعوة من رم�صان عبد �هلل �أمني عام حركة �جلهاد يف 2014/10/23 الإحد�ث �إ�صالح 

حقيقي و�رشيع يف كافة �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية، بهدف �إنقاذ �لو�صع �لفل�صطيني ور�أب �ل�صدع بني 

تاأييدها  �الأحمد  �أبدت فتح على ل�صان عز�م  �إذ  �آذ�ناً �صاغية،  �هلل  �لفل�صطينيني. ومل جتد دعوة عبد 

.
120

لالإجر�ء �مل�رشي �لقا�صي باإقامة منطقة عازلة على �حلدود مع قطاع غزة

ويف �لوقت �لذي بد� فيه ب�صي�ص من �الأمل يف ظّل �إعالن نية وفد من حكومة �لتو�فق زيارة غزة 

مد�خل  طالت  �لتي  �لتفجري�ت  جاءت   ،2014 نوفمب  �الأول/  ت�رشين  مطلع  �لقائمة  �مل�صكالت  حلل 

�ل�صنوية  �لذكرى  �ملنوي عقده يف  �ملن�صة �خلا�صة باالحتفال  قياد�ت فتح، وتفجري  بيوت عدد من 

�إنهاء �النق�صام وعودة �لوئام �لوطني. فقد  �أمل يف  �أّي بارقة  لرحيل �لرئي�ص عرفات، لتق�صي على 

�صيطرتها  بفر�ص  و�تهامها  �لتفجري�ت،  هذه  م�صوؤولية  حلما�ص  فتح  حتميل  حّد  �التهامات  بلغت 

�أورث �إحباطاً ف�صائلياً عاماً عّب عنه نايف  ؛ �الأمر �لذي 
121

�الأمنية وهيمنتها �النف�صالية على غزة

�إىل  �لفل�صطينية  �لقيادة  د�عياً  وحما�ص،  فتح  ملو�قف  �إد�نته  يف  �لديوقر�طية  �جلبهة  زعيم  حو�متة 

لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  �تهمت  ذ�ته  �الإطار  يف   .
122

و�الجتماعية �ل�صيا�صية  �صيا�صاتها  ت�صحيح 

فل�صطني حكومة �لتو�فق بتهمي�ص قطاع غزة، وز�دت على ل�صان رباح مهنا ع�صو مكتبها �ل�صيا�صي 

 .
123

�أن �لرئي�ص عبا�ص ال يريد غزة

و�جلهاد،  حما�ص،  هي:  �أ�صا�صية،  فل�صطينية  ف�صائل  �صتة  رف�صت   2014 �صنة  نهاية  ومع 

�ل�صلطة  قدمته  �لذي  �مل�رشوع  و�ل�صاعقة،  �لعامة،  و�لقيادة  و�لديوقر�طية،  �ل�صعبية  و�جلبهتني 

.
124

ملجل�ص �الأمن �لدويل بخ�صو�ص �إنهاء �الحتالل، لكونه ينتق�ص من �حلقوق و�لثو�بت �لفل�صطينية

و�صهدت �الأ�صابيع �الأوىل من �صنة 2015 جولة جديدة من �لرت��صق �الإعالمي بني حما�ص وفتح، 

. ورّد عليه �صالح �لبدويل بالتاأكيد على 
125ً

�إقليماً متمرد� �إىل �عتبار غزة  حيث دعا عز�م �الأحمد 

تقديها  خالل  من  �لغزيني  ع�رش�ت  بقتل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تورط  تثبت  لوثائق  حركته  �متالك 

. وهو ما جدد �تهامات فتح حلما�ص بعدم �لتخلي 
126

معلومات ��صتخبار�تية لالحتالل �إبان �حلرب

عن والئها جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، �الأمر �لذي رّد عليه �لبدويل بالتاأكيد على �أن فتح و�ل�صلطة 

.
127 

يقدمون معلومات كاذبة للمخابر�ت �مل�رشية، ال�صتعد�ئها �صّد حما�ص و�أهايل قطاع غزة

2015 �تخذت فتح وبقية �لف�صائل مو�قف م�صاندة حلما�ص يف وجه  ومع نهاية �صباط/ فب�ير 

�أكد جمال حمي�صن ع�صو مركزية فتح على  �إذ  �إرهابية”،  “حركة  قر�ر حمكمة م�رشية بت�صنيفها 

رف�ص �لقر�ر �لق�صائي �مل�رشي، كما رف�صت فيه حركة �جلهاد و�جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني 

حركة  من  قيادي  وفد  ز�ر  �مل�رشية،  و�ل�صلطات  حما�ص  بني  �ل�صدع  لر�أب  حماولة  ويف   .
128

�لقر�ر
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�جلهاد برئا�صة رم�صان عبد �هلل �لقاهرة، و�لتقى م�صوؤولني م�رشيني، وناق�ص �صبل حّل �الأزمة مع 

حما�ص وملف �مل�صاحلة �ملتعرثة ومعب رفح، وذلك دون �أن يتم �لك�صف عن �أّي نتائج على خلفية 

.
129

�لزيارة

و�صكلت قر�ر�ت �ملجل�ص �ملركزي للمنظمة مطلع �آذ�ر/ مار�ص 2015، و�لقا�صية بوقف �لتن�صيق 

�الأمني و�إعادة �لنظر يف �صائر �التفاقيات مع �الحتالل، نقطة �ختالف جديدة بني �ل�صلطة و�لف�صائل 

�صاحبت  �صكوكاً  هناك  �أن  غري  �لقر�ر،  بهذ�  و�لفل�صطينيون  �لف�صائل  رحبت  وقد  �لفل�صطينية، 

. وبالفعل فاإن عبا�ص 
130

�إمكانية تطبيقه، ولذلك �صككت حما�ص يف جدية �لقيادة �لفل�صطينية يف تنفيذه

مل ينفذه حتى كتابة هذه �ل�صطور. 

وعادت دورة �لرت��صق �الإعالمي بني حما�ص وفتح جمدد�ً، �إثر �تهام وز�رة �لد�خلية يف حكومة 

غزة �ل�صابقة الأع�صاء يف �أمن �ل�صلطة بر�م �هلل بالتورط يف تفجري�ت �صهدها قطاع غزة، �الأمر �لذي 

عبا�ص  �لرئي�ص  ت�رشيحات  على  ورد�ً   .
131

�لد�خلية �أزمتها  لت�صدير  حما�ص  من  حماولة  فتح  عدَّته 

و�أحد م�صت�صاريه، �لتي دعا فيها �إىل “عا�صفة حزم” �صّد غزة نهاية �آذ�ر/ مار�ص 2015، يف �إ�صارة 

تطالب  �لتي  �لت�رشيحات  هذه  �جلهاد  حركة  د�نت  �ليمنيني؛  �حلوثيني  �صّد  �خلليجي  �لتحالف  �إىل 

بتدخل عربي �صّد قطاع غزة، كما �صّن مو�صى �أبو مرزوق هجوماً عنيفاً على قيادة �ل�صلطة ب�صبب 

 .
132

هذه �لدعوة

بان�صمام  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  و�جلبهتان  حما�ص  رحبت   2015 �أبريل  ني�صان/  ومطلع 

�ل�صلطة �لفل�صطينية ر�صمياً �إىل �ملحكمة �جلنائية �لدولية، ودعت �إىل �الإ�رش�ع يف تقدمي �مللفات ملالحقة 

.
133

قادة �الحتالل على جر�ئمهم بحق �ل�صعب �لفل�صطيني

وقبل �أن تطوي �صنة 2015 ن�صفها �الأول، دخلت �لعالقة بني حما�ص وفتح منعطفاً حاد�ً عقب 

�تهامات �لرئي�ص عبا�ص حلما�ص باإجر�ء �ت�صاالت �رشية مع “�إ�رش�ئيل” عب و�صيط �إثيوبي، �الأمر 

.
134

�لذي ��صتدعى نفي �حلركة �لتي و�صفت هذه �التهامات باأنها �صخيفة

ويف �لوقت �لذي تد�ولت فيه �ل�صاحة �ل�صيا�صية �مل�رشوع �لفرن�صي �لذي ي�صعى لعودة �لطرفني 

�ملفاو�صات وي�صع معايري لدولة فل�صطينية خالل مدة زمنية  �إىل طاولة  �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي 

�مل�رشوع  هذ�  خماطر  من  حما�ص  وحركة  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  �جلبهتان  حذرت  حمددة،  غري 

 .
135

و�لتعامل معه، كونه يلتف حول �حلقوق و�لثو�بت �لفل�صطينية

و�زد�دت عالقة حما�ص بحركة فتح و�ل�صلطة �صوء�ً عقب �عتقال �ل�صلطة للع�رش�ت من عنا�رش 

�ملقاومة  و�إ�صعاف  �حلركة  �صوكة  لك�رش  حماولة  حما�ص  ر�أتها  �إذ   ،2015/7/3 يف  بال�صفة  حما�ص 

 .
137

، فيما �أكدت ف�صائل �ملقاومة �أن هذه �العتقاالت ال تخدم �إال �الحتالل
136

وخدمة الأمن �الحتالل

�لناطقني  �أحد  �لقو��صمي  �أ�صامة  ل�صان  �تهامات حما�ص، �صنت فتح هجوماً م�صاد�ً على  ورد�ً على 
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لف�صل  �ملتطرف  �الإ�رش�ئيلي  و�ليمني  �ال�صتيطان  قادة  مع  بالتفاو�ص  �حلركة  فيه  �تهمت  با�صمها، 

. وهو ما دفع خالد م�صعل للك�صف عن لقاء�ت �أجرتها حركته مع �أطر�ف 
138

قطاع غزة عن �ل�صفة

�أوروبية ودولية بهدف دفع جهود �إعمار �لقطاع، نافياً وجود �أّي حتركات من حما�ص باجتاه هدنة 

.
139

طويلة �الأمد مع �الحتالل

ومنت�صف �آب/ �أغ�صط�ص 2015 عادت فتح جمدد�ً التهام حما�ص باإجر�ء مفاو�صات مع “�إ�رش�ئيل” 

�أن ذلك ي�صتهدف تكري�ص  Tony Blair، موؤكدة  Quartet توين بلري  �لرباعية  �للجنة  عب مبعوث 

. غري 
140

�النق�صام، وف�صل غزة عن �ل�صفة، و�اللتفاف على �ل�رشعية �لفل�صطينية �لتي متثلها �ملنظمة

�أن �إ�صماعيل هنية رف�ص مو�قف فتح �لتي عدَّها حماولة لت�صويه مو�قف حما�ص، موؤكد�ً �أن حما�ص 

.
141

لن تقبل بدولة يف غزة و�أن بو�صلتها ثابتة نحو �لقد�ص وكّل فل�صطني

زمانياً  �الأق�صى  �مل�صجد  تق�صيم  �إىل  �لر�مية  خمططاتها  تنفيذ  �الحتالل  حكومة  ت�رشيع  ومع 

ومكانياً، وتو�صع عمليات �ملقاومة �ل�صعبية �لفل�صطينية رد�ً عليها، �أكد �إ�صماعيل هنية �أو�خر �أيلول/ 

يد  باإطالق  و��صحة  قر�ر�ت  �إىل  حتتاج  و�مل�صاحلة  و�لتحرير  �الأق�صى  معركة  �أن   2015 �صبتمب 

. وقد وجد ذلك �صد�ه لدى عبا�ص زكي ع�صو مركزية 
142

�ملقاومة يف �ل�صفة، ووقف �لتن�صيق �الأمني

فتح �لذي دعا لالرتد�د عن �تفاق �أو�صلو �لذي و�صفه بامل�صوؤوم، وعن عملية �لت�صوية �لتي و�صفها 

 .
143

بالفا�صلة، و�النطالق نحو ��صرت�تيجية جديدة ملو�جهة ��صتحقاقات �ملرحلة �ملقبلة

�ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �أمام  خطاباً  عبا�ص  �لرئي�ص  �ألقى   2015 �صبتمب  �أيلول/  ونهاية 

بها  يلتزم  ما مل  و�الأمنية و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �التفاقيات  �الحتالل مبر�جعة  فيه حكومة  هدد 

�الحتالل، وهو ما ر�أت فيه فتح و�ملنظمة بد�ية ملرحلة جديدة يف تاريخ �لق�صية �لفل�صطينية، فيما مل 

جتد فيه عدد من �لف�صائل تهديد�ً جدياً، ور�أت �أنه دون �لتوقعات و�الآمال.

على  للمحافظة  فتح  دعت   ،2015 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  مطلع  �لقد�ص  �نتفا�صة  �ندالع  ومع 

طابعها �ل�صعبي، حمذرة حكومة �الحتالل من �مل�صا�ص بالو�صع �لتاريخي للم�صجد �الأق�صى، فيما 

دعت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �إىل ت�صكيل قيادة موحدة لتنظيم �ملعركة مع �الحتالل، بينما 

دعت حما�ص �ل�صلطة لوقف �لتن�صيق �الأمني وتوفري �لغطاء للمقاومة بال�صفة، ناهيك عن �لتو�فق 

.
144

على ��صرت�تيجية وطنية موحدة حلماية �النتفا�صة، و�ملز�وجة بني �لفعل �ل�صيا�صي و�مليد�ين

�مل�رشية  و�ل�صلطات  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني  �تفاق  عن  �الأحمد  عز�م  �أعلن   ،2015/11/16 ويف 

، غري �أن حما�ص قالت �إنها لي�صت طرفاً يف هذ� �التفاق، ولكنها �أعربت يف 
145

الإعادة ت�صغيل معب رفح

. لكن م�صادر م�رشية 
146

�لوقت نف�صه، عن ��صتعد�دها للتعاطي مع �أّي مقرتح �إيجابي لفتح �ملعب

م�صوؤولة نفت �لتو�صل الأي �تفاق حول �ملعب، وهو ما عز�ه �لبع�ص �إىل تدخالت من جانب حممد 

دحالن، �أدت �إىل �إحباط �التفاق �ملفرت�ص يف �للحظة �الأخرية.
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�أر��صٍ  توزيع  نيتها  عن  غزة  يف  لها  �لتابعة  �حلكومية  و�لوز�ر�ت  حما�ص  �أعلنت  وعندما 

�الأخرى وموؤ�ص�صات  �ملالية، �صنت فتح و�لف�صائل  �ملوظفني كبديل عن م�صتحقاتهم  حكومية على 

�لف�صائل تكري�صاً فيها  ر�أت  فيما  �إذ عّدتها فتح جرية،  �صّد هذه �خلطوة،  �ملدين هجوماً   �ملجتمع 

.
147

لالنق�صام

وهكذ�، فقد تركزت فعالية �لعالقات �لفل�صطينية �لبينية، �صلطة وف�صائل، يف بوؤرة �خلالف �لد�ئم 

و�لتوتر �مل�صتمر بني حما�ص من جهة، وفتح و�ل�صلطة من جهة �أخرى، ولي�ص من �ل�صعوبة مبكان 

توقع ��صتمر�ره على �لنمط ذ�ته خالل �ملرحلة �لقادمة.

مد�ر  على  �ال�صطر�بات  بع�ص  فتح  حلركة  �لد�خلي  �لتنظيمي  �لو�صع  �صهد  �أخرى،  جهة  من 

نهاية با�صتقالتها  غزة  قطاع  يف  لفتح  �لعليا  �لقيادية  �لهيئة  تقدمت  فقد  و2015.   2014  �صنتي 

كانون �لثاين/ يناير 2014 �حتجاجاً على تعطيل �صالحياتها، �الأمر �لذي دفع مركزية فتح الإر�صال 

. كما قدم ع�رش�ت �لكو�در من فتح 
148

وفد �إىل �لقطاع بهدف ت�صويب �الأو�صاع �لد�خلية يف �حلركة

��صتقاالتهم نهاية �صباط/ فب�ير 2014 بحجة �صيا�صة �لتعيينات �خلاطئة د�خل �حلركة.

يف مو�ز�ة ذلك، ��صتد �خلالف �لفتحاوي �لد�خلي بني �لرئي�ص عبا�ص و�ملو�لني له وبني �لقيادي 

 ،
149

�ملف�صول من �حلركة حممد دحالن، �إذ �أ�صدر عبا�ص �أمر�ً بف�صل عدد من �أتباع دحالن من فتح

�الأمر �لذي دفع �لطرفني �إىل مو�جهة �إعالمية تّوجت بدعوة دحالن لت�صكيل جبهة فل�صطينية موحدة 

.
150

ملقاومة �صلوك عبا�ص

كما �أنهت فتح �نتخاباتها �لد�خلية ملعظم �أقاليمها، يف �ل�صفة �لغربية و�خلارج، يف ظّل �إ�صكاليات 

بني  �مل�صتفحل  �خلالف  بحكم  غزة،  قطاع  الأقاليم  �لد�خلية  �النتخابات  �إجر�ء  �عرت�صت  و��صحة 

بني  �ملو�قف  تقريب  حاول  �لذي  �لر�صمي  �مل�رشي  �جلهد  من  وبالرغم  ودحالن.  عبا�ص  �أن�صار 

هذ�  �أن  �إال  و2015،   2014 �صنتي  �أو�خر  وخ�صو�صاً  بينهما،  �مل�صاحلة  و�إحد�ث  وعبا�ص  دحالن 

�جلهد باء بالف�صل يف نهاية �ملطاف ب�صبب مو�قف عبا�ص �لر�ف�صة، �لتي ال يبدو عليها �أّي �صكل من 

2015 �صادقت  �لثاين/ نوفمب  �ملرونة يف هذ� �ملو�صوع. ويف منت�صف ت�رشين  �أو  �لرت�جع  �أ�صكال 

للحركة، وتق�صي  �ل�صابع  للموؤمتر  �لتح�صريية  �للجنة  �أع�صاء  مركزية فتح على تو�صيات رفعها 

.
151

بتاأجيل �ملوؤمتر �إىل �أجل غري م�صمى ب�صبب ��صتمر�ر �خلالفات �لد�خلية و�صعود تيار دحالن

فيما  �ل�صفة،  يف  �لن�صبي  �لتنظيمي  �ال�صتقر�ر  من  نوعاً  �صت�صهد  فتح  �إن  �لقول  يكن  هنا  من 

�صتبقى تعاين من عدم �ال�صتقر�ر �لتنظيمي �لد�خلي يف قطاع غزة، ما مل يتم ح�صم �خلالف �ملحتدم 

بني عبا�ص ودحالن.

وخالل �لفرتة �لتي يتناولها هذ� �لتقرير، �أخذت مالمح �الأزمة �ملالية حلركة �جلهاد �الإ�صالمي 

تظهر يف �الأفق بعد �إغالق مكتب ف�صائية فل�صطني �ليوم يف �لقد�ص �ملحتلة، �لتي تديرها �حلركة من 
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�إير�ن  و�نزعاج  و�إير�ن،  �حلركة  بني  خالفات  �إىل  تعود  �الأزمة  هذه  �أن  ويظهر   .
152

فل�صطني خارج 

عدم  ذلك  يف  مبا  عربي،  بلد  �أّي  �صوؤون  يف  �لتدخل  وعدم  �حلياد  �صيا�صة  �جلهاد  حركة  �لتز�م  من 

�ملايل  لدعمها  كبرية  بتقلي�صات  �إير�ن  وقامت  وغريها.  و�ليمن  �صورية  يف  �الإير�ين  �ملوقف  تاأييد 

�لت�صغيلية  �مليز�نية  ويف  ملتفرغيها  �ل�رشف  يف  للحركة  كبرية  مبعاناة  ت�صبَّب  مما  �جلهاد؛  حلركة 

.
153

ملوؤ�ص�صاتها

ومن �جلو�نب �لتي �نعك�صت �صلباً على �لعالقات �الإير�نية مع حركة �جلهاد، قيام ه�صام �صامل، 

ن�رش�ً  �ل�صابرين  “حركة  بتاأ�صي�ص   ،2014 �صنة  يف  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  عن  �ملن�صق  �لقيادي 

و�ملو�قف  �الأجندة  مع  �أكرث  تتماهى  فل�صطينية  حركة  وهي  غزة.  قطاع  يف  ِح�ْصن”   – لفل�صطني 

�إليها  نظرت  كما  بحذر.  معها  تعاملت  �لتي  حما�ص  من  ترحيباً  تلَق  مل  حركة  وهي   .
154

�الإير�نية

“�لت�َصيُّع”  �أو لن�رش  للنفوذ �الإير�ين  �أن تكون مدخالً  �أطر�ف فل�صطينية عديدة بقلق، وبخ�صية من 

�ل�صاحلات”؛ وهي و�جهة عمل  “�لباقيات  باإغالق جمعية  �ل�صلطات يف غزة  �لقطاع. وقد قامت  يف 

�ملتعلق  �ل�صيا�صي، بخالف ترخي�صها  �لعمل  2016/3/13، بحجة ممار�صتها  �ل�صابرين يف  حلركة 

.
155

بالعمل �خلريي

�لعام لالأمني  نائباً   ،2014 يناير  �لثاين/  كانون  يف  فوؤ�د،  �أحمد  �أبو  �نتخب  �أخرى،  جهة   من 

للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، خلفاً لعبد �لرحيم ملوح �لذي قدم ��صتقالته من �لهيئات �لقيادية 

للجبهة خالل �ملوؤمتر �لعام �ل�صابع، حيث جرى �ختيار �الأمني �لعام �أحمد �صعد�ت ونائبه و�أع�صاء 

.
156

�لهيئة �لقيادية للجبهة يف �لد�خل و�ل�صتات

وعقدت �للجنة �ملركزية للجبهة �لديوقر�طية دورتها �لر�بعة برئا�صة �أمينها �لعام نايف حو�متة 

�ل�صاحة  عا�صتها  �لتي  �ل�صيا�صية  �لتطور�ت  �صل�صلة  �أمام  فيها  وتوقفت   ،2014 فب�ير  �صباط/  يف 

�لتقارير  �أمام  توقفت  كما  �ال�صتيطان،  وقف  ودون  �الأمريكية،  �الإد�رة  �صغط  حتت  �لفل�صطينية 

�لتنظيمية �ملقدمة لها من خمتلف �لهيئات �لقيادية، و�تخذت ب�صاأنها �لقر�ر�ت �لالزمة، و�أ�صدرت يف 

. ويف �لذكرى �لـ 45 النطالقة �جلبهة �لديوقر�طية، �أر�صل 
157

ختام �أعمالها �لبالغ �لوطني �ل�صيا�صي

نايف حو�متة يف 2014/2/22 ر�صالة �إىل �ل�صعب �لفل�صطيني، دعا فيها حممود عبا�ص وكل ف�صائل 

وقوى �ل�صعب �لفل�صطيني �إىل رف�ص �تفاق �الإطار �الأمريكي، كما دعا حكومة �إ�صماعيل هنية يف غزة 

.
158ً

وحكومة �ل�صلطة �إىل �ال�صتقالة وت�صكيل حكومة تو�فق وطني فور�

ويف �آب/ �أغ�صط�ص 2015، عقدت �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، موؤمترها �لعام �ل�صابع 

ونطالبها  بها  ن�صمح  ولن  �أحمر  خّط  �أونرو�  “تقلي�صات  عنو�ن  حتت  غزة،  �صمال  حمافظة  يف 

�ل�صيا�صي  �ل�صعيد  على  �لعمل  توجهات  من  جملة  �إقر�ر  ومّت  خدماتها”،  بتقدمي  باال�صتمر�ر 

و�الجتماعي و�لديوقر�طي، و�أبرز �الأ�صكال �لتنظيمية �ملطلوبة لتو�صيع �ل�صغط �ل�صعبي، و�إيجاد 
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حلول مل�صكالت �لفئات �الجتماعية �ملت�رشرة من �لعدو�ن و�النق�صام، مبا يّكن من تعزيز �ل�صمود 

كافة  يثلون  مندوباً  ثالثني  �نتخاب  مّت  كما  �الإغالق.  و�صيا�صة  و�حل�صار  �لعدو�ن  ومو�جهة 

.
159

�لقطاعات �لعاملة

لي�ص �رش�ً �أن ��صتمر�ر �لتن�صيق �الأمني بني �أجهزة �الأمن 

ي�صكل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أمن  و�أجهزة  �الإ�رش�ئيلية 

عقدة �لعقد و�لعقبة �لكاأد�ء �لتي تعرت�ص حتقيق �لوفاق 

�أحقاد�ً  و�لوئام �لفل�صطيني �لد�خلي. فقد �نعك�ص �لتن�صيق �الأمني على �لد�خل �لفل�صطيني وكر�ص 

و�صغائن د�خل �لو�صط �لف�صائلي و�لن�صيج �ملجتمعي �لفل�صطيني. وعلى مد�ر �صنتي 2014 و2015 

من  �لرغم  على  �الإ�رش�ئيلية  للتاأكيد�ت  وفقاً  وتائرها  ز�دت  بل  �الأمني،  �لتن�صيق  عجلة  تتوقف  مل 

�أحد�ث �نتفا�صة �لقد�ص �لتي �ندلعت �أو�خر �صنة 2015. و�صهدت �صنتي 2014 و2015 عدة حاالت 

و�صلمتهم �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  �أعادتهم  حيث  �ل�صلطة،  مناطق  �إىل  �إ�رش�ئيليني  م�صتوطنني   لدخول 

�إىل جي�ص �الحتالل.

��صتمر�ر  غزة  قطاع  يف  �لتخطيط  بوز�رة  �ملعلومات  مركز  عن  �صادر  حكومي  تقرير  وثق  كما 

�أجهزة  يد  �أخرى على  �الإ�صالمي وف�صائل  لعنا�رش حما�ص و�جلهاد  �العتقال و�ال�صتدعاء  حاالت 

�أمن �ل�صلطة يف �ل�صفة �لغربية، باالإ�صافة �إىل ��صتمر�ر عقد ع�رش�ت �الجتماعات �الأمنية مع �أجهزة 

.
160

�أمن �الحتالل

ويف داللة الفتة على حجم وم�صتوى �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل، تعهد �لرئي�ص عبا�ص نهاية 

“�إ�رش�ئيل” بغ�ص �لنظر عن ��صتئناف �ملفاو�صات 2014 مبو��صلة �لتن�صيق �الأمني مع   �أيار/ مايو 

.
�أم ال، موؤكد�ً �أن “�لتن�صيق �الأمني مقد�ص و�صن�صتمر به، بغ�ص �لنظر �ختلفنا �أو �تفقنا”161

يف �ملقابل، دعت حما�ص �ل�صلطة �إىل �لكّف �لفوري عن عمليات �لتن�صيق �الأمني، ووقف �الجتماعات 

و�للقاء�ت �الأمنية مع �الحتالل، و�إد�نة حمالت �العتقال �مل�صعورة �لتي ي�صنها �الحتالل �صّد قياد�ت 

ورموز �ل�صعب �لفل�صطيني، و�لتي م�ّصت رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي و�لعديد من �لنو�ب و�لقياد�ت 

.
162

�ل�صيا�صية

م�صتوطنني  ثالثة  �ختطاف  عقب  خا�صاً  منحى  �أخذت  �الحتالل  مع  �الأمنية  �لعالقات  لكن 

2014/6/12 قرب مدينة �خلليل بال�صفة �لغربية، حيث تعهد �لرئي�ص عبا�ص بتقدمي  �إ�رش�ئيليني يف 

موؤكد�ً  �ملختطفني،  وحما�صبة  عائالتهم  �إىل  و�إعادتهم  �لثالثة،  �مل�صتوطنني  على  للعثور  �مل�صاعدة 

يف  ي�صب  �لذي  �الأمني  بالتن�صيق  �إيانه  عن  معرباً  �ل�صاأن،  بهذ�  �الحتالل  مع  �صتن�صق  �ل�صلطة  �أن 

.
163

م�صلحة �ل�صلطة، بهدف حماية �ل�صعب �لفل�صطيني على حّد قوله

خام�شًا: االأجهــزة االأمنيـة

              والتن�شيق االأمني
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�أمن  �أجهزة  �أن  �إ�رش�ئيلية  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  عبا�ص  �لرئي�ص  �أو�صح  �صاأن،  ذ�ت  داللة  ويف 

�ل�صلطة متكنت منذ بد�ية �صنة 2013 وحتى �صهر حزير�ن/ يونيو 2014 من �إحباط ما ال يقل عن 43 

 .
164

حماولة ��صتهد�ف �إ�رش�ئيليني

2014/7/8، دعت ف�صائل يف منظمة �لتحرير �للجنة  ولدى بدء �حلرب �الإ�رش�ئيلية على غزة يف 

 .
165

بوقفه قر�ر  و�تخاذ  �أعمالها  جدول  على  �الأمني  �لتن�صيق  مو�صوع  باإدر�ج  للمنظمة  �لتنفيذية 

على  �الإ�رش�ئيلية  ونظريتها  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  بني  �الأمنية  �للقاء�ت  فبقيت  يتم،  مل  ذلك  �أن  �إال 

�لعدو�ن �أحدثه  �لذي  �لهائل  وللدمار  للمدنيني،  �لو�قعة  �لقتل  لعمليات  �عتبار  �أّي  دون   حالها، 

على �لقطاع.

�لرئي�ص عبا�ص، عقب حماولة  �إ�رش�ئيلية هجوماً على  �أو�صاط �صيا�صية و�إعالمية  وعندما �صنت 

�لتي  و�لده�ص  �لطعن  عمليات  وبع�ص   Yehuda Glick غليك  يهود�  �الإ�رش�ئيلي  �حلاخام  �غتيال 

قوالً  �الأمني  �لتن�صيق  يقد�ص  عبا�ص  �لرئي�ص  �أن  �إ�رش�ئيليون  �أمنيون  قادة  �أكد  فل�صطينيون،  نفذها 

“�إ�رش�ئيل”، و�أنه  �أجهزته �الأمنية خمل�صة يف تنفيذ �التفاقات و�اللتز�مات �الأمنية مع  وعمالً، و�أن 

“ين�صق معنا �صّد حما�ص و�ملقاومة �لفل�صطينية”، فيما جدد م�صوؤولون �أمنيون يف �ل�صلطة �إخال�صهم 
.
لالتفاقيات �الأمنية مع “�إ�رش�ئيل”166

�أّي تغيري على حجم وم�صتوى  2015، مل يطر�أ  �صنة  2014 ودخول  �صنة  �نطو�ء �صفحة  ومع 

�الأبرز  �ل�صيا�صي  �حلدث  �أن  بيد  �الإ�رش�ئيلية،  ونظريتها  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  بني  �الأمني  �لتن�صيق 

�لذي فر�ص نف�صه على �ل�صاحة �لفل�صطينية كان قر�ر �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني، يف 2015/3/5، 

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطة  مع  كافة  باأ�صكاله  �الأمني  �لتن�صيق  “وقف  �جتماعه،  خالل  قرر  �لذي 

�ملجل�ص  �أع�صاء  حينها  �صفق  وقد   ،
�جلانبني”167 بني  �ملوقعة  باالتفاقيات  �لتز�مها  عدم  �صوء  يف 

تو�جه  �أن  �مل�صتغرب  من  يكن  ومل  �ل�صطور.  هذه  كتابة  حتى  ينفذ  مل  �لذي  �لقر�ر،  لهذ�  وقوفاً 

ظّل  يف  �الأر�ص،  على  و�قع  �إىل  حتوله  عدم  يف  و�لثقة  مباالة،  �لال  من  بنوع  �لقر�ر  هذ�  “�إ�رش�ئيل” 
بخ�صو�ص  �ملركزي  �ملجل�ص  قر�ر  باأن  عبا�ص  �لرئي�ص  من  مقربة  م�صادر  عن  �صادرة  تاأكيد�ت 

�إال عب �إ�صد�ر مر�صوم رئا�صي،  وقف �لتن�صيق �الأمني ما هو �إال جمرد تو�صية، و�أن وقفه ال يتم 

.
168

وهو �أمر بعيد �ملنال

�إجر�ء مفاو�صات �رشية  Uri Savir عن  �أوري �صافري  �الأ�صبق  �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي  وقد ك�صف 

معاريف  �صحيفة  �أكدت  بينما  �لفل�صطينية،  �لهبة  ملو�جهة  و�إ�رش�ئيلية  فل�صطينية  �أمنية  جهات  بني 

ن�رش  قد  �الإ�رش�ئيلي،   Walla و�ال  موقع  �أن  كما   .
1692015 �صنة  �أمنياً  لقاء   140 تنظيم   Maariv

قد �ل�صلطة  باأن  فيها  ذكر  معطياٍت  و�الحتالل،  �ل�صلطة  بني  �الأمني  �لتن�صيق  حول  له  تقرير   يف 
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ما  2014 �صنة  �أعادت  بينما   ،2015 �صنة  �لغربية  �ل�صفة  يف  مناطقها  دخلو�  �إ�رش�ئيلياً   634  �أعادت 

.
170

ال يقل عن 622 �آخرين

يف  حما�ص  من  نا�صطني  �صّد  �أمنية  حملة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صنت  �الأمني،  �لتن�صيق  �إطار  ويف 

�ل�صفة �لغربية، حيث �أكدت �أو�صاط ��صتخبارية �إ�رش�ئيلية �أن هذه �حلملة تاأتي بالتن�صيق مع جهاز 

يتتبع  �لذي  �الإ�رش�ئيلي،   Israel Security Agency—ISA (Shabak) )�ل�صاباك(  �لعام  �الأمن 

خاليا مالية تدفع �أمو�الً وم�صتحقات لعائالت حما�ص ومعتقليها، ما يوؤكد �ل�رش�كة �الأمنية للجانبني 

.
171

و��صتمر�ر �لتن�صيق �الأمني بينهما

�الأمنية للم�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف  �لبيئة  �لتن�صيق �الأمني، حت�صنت  وكنتيجة لثبات ور�صوخ 

�ل�صفة �لغربية، وعزت �لتقدير�ت �الإ�رش�ئيلية ذلك �إىل �لهدوء �الأمني �ل�صائد يف �ل�صفة �لذي يعود �إىل 

.
172

تبادل �الأدو�ر �ملحكم بني �الأجهزة �الأمنية �لتابعة لل�صلطة ونظريتها �الإ�رش�ئيلية

وبد� �أن �إيغال �ل�صلطة يف تعاونها �الأمني مع �الحتالل قد ��صتفز بع�ص �لف�صائل �لفل�صطينية، �إذ 

�أ�صوة بحركتي  �الأمني  �لتن�صيق  �ل�صعبية لتحرير فل�صطني من لهجة خطابها �صّد  �صّعدت �جلبهة 

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي. وخاطب رباح مهنا ع�صو مكتبها �ل�صيا�صي �لرئي�ص عبا�ص و�أجهزة �أمن 

�ل�صلطة بال�صفة قائالً: “�أال تخجلون من �ال�صتمر�ر يف �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل رغم جر�ئمه 

�ملتو��صلة بحق �أبناء �صعبنا؟”، م�صيفاً: “�أال ترون �أن �إجر�ء�ت �الحتالل �ملتكررة بحق �صعبنا مبر�ً 

.
لكم لوقف �لتن�صيق �الأمني �لبغي�ص؟!”173

ويف �لوقت �لذي دعت فيه قوى وف�صائل فل�صطينية لالنتقام، وتفعيل �ملقاومة �صّد �مل�صتوطنني 

يف �ل�صفة، عقب جرية �إحر�ق عائلة دو�ب�صة يف نابل�ص مطلع �آب/ �أغ�صط�ص 2015، �صارعت حركة 

فتح، �لعمود �لفقري لل�صلطة، على ل�صان ع�صو جلنتها �ملركزية جبيل �لرجوب للتاأكيد على رف�ص 

ما �أ�صماه �رتكاب �عتد�ء�ت على �أهد�ف �إ�رش�ئيلية �نتقاماً لعائلة دو�ب�صة، موؤكد�ً �أن �ل�صلطة �صتو��صل 

.
174

مكافحة كل من يحاول �إف�صال توجهها �ل�صيا�صي، يف �إ�صارة �إىل عمليات �ملقاومة

و�ال  ملوقع  ��صمه(  ذكر  عن  )�متنع  �الحتالل  جي�ص  يف  �ل�صباط  كبار  �أحد  ت�رشيحات  وجاءت 

�الإ�رش�ئيلي، و�لتي �أكد فيها �أن �لرئي�ص عبا�ص ينع عب �لتن�صيق �الأمني �ندالع �نتفا�صة فل�صطينية 

ثالثة على �لرغم من �ملو�جهات �ليومية بال�صفة، لت�صفي مزيد�ً من �لو�صوح و�الإ�رش�ر على �لنهج 

.
175

�الأمني لل�صلطة

�لكني�صت  يف  �لنائبة  ز�رت   ،2015 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  مطلع  �لقد�ص  �نتفا�صة  �ندالع  ومع 

�الإ�رش�ئيلي ك�صانيا �صفاتلوفا ر�م �هلل و�جتمعت مع �أحد كبار قادة �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية �لذي 
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طماأنها على �لتن�صيق �الأمني، و�أن �أجهزة �أمن �ل�صلطة تعمل جاهدة �صّد كّل من يحاول �مل�صا�ص باأمن 

. ويف غمرة �أحد�ث �النتفا�صة ودعو�ت �لف�صائل �لفل�صطينية لل�صلطة بوقف �لتن�صيق 
“�إ�رش�ئيل”176

�الأمني، ن�رشت �صحيفة معاريف تقرير�ً �أكدت فيه �أن �لرئي�ص عبا�ص ي�صكل حامي حمى �لتن�صيق 

�أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  نقلت  لذلك،  وم�صد�قاً   .
177

قولها حّد  على  “�الإرهاب”  والجم  �الأمني 

تاأكيده  رم�صان  �إبر�هيم  �للو�ء  جنني  حمافظ  عن   2015/11/17 يف  �لعبية   Yedioth Ahronoth

حاجز  على  �إ�رش�ئيليني  جنود�ً  ت�صتهدف  كانت  طعن  عمليات  ثالث  منعت  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  �أن 

�لثاين/ ت�رشين  من  �الأول  )�لن�صف  �الأخريين  �الأ�صبوعني  خالل  جنني  �صمال  �الإ�رش�ئيلي   �جللمة 

.
178

نوفمب 2015(

بالرغم من �ندالع �نتفا�صة �لقد�ص، �لتي لقيت دعماً و��صعاً من �ل�صعب �لفل�صطيني، و�لتي ولّدت 

�صغطاً كبري�ً على �ل�صلطة �لفل�صطينية، �إال �أن �ل�صلطة حاولت ح�رشها يف �إطار �صيق، وحتت �صقف 

�ل�صلطة  �أ�رّشت  ولذلك،  �ل�صلطة.  �أجندة  وفق  لها  �ل�صيا�صي  �لتوظيف  �أجل  من  به،  �لتحّكم  يكن 

�لفل�صطينية على ��صتمر�ر �لتن�صيق �الأمني مع �صلطات �الحتالل، بالرغم من وجود �أغلبية فل�صطينية 

تطالب بوقف هذ� �لتن�صيق.

�للو�ء ماجد فرج، الأ�صبوعية  �لفل�صطينية،  �ل�صياق، جاءت ت�رشيحات مدير �ملخابر�ت  ويف هذ� 

ديفين�ص نيوز Defense News �الأمريكية، �لتي ُن�رشت يف 2016/1/18، باأن “�أجهزتنا �عتقلت نحو 

مائة فل�صطيني منذ ت�رشين �الأول/ �أكتوبر وحتى �الآن، كانو� يخططون لتنفيذ عمليات �صّد �أهد�ف 

�إ�رش�ئيليني  �صّد  هجوم  مائتي  �إحباط  من  متكنت  كما  بع�صهم،  من  �أ�صلحة  و�صادرت  �إ�رش�ئيلية 

خالل �لفرتة ذ�تها”. وو�صف فرج، يف �ملقابلة، �لتن�صيق �الأمني بني �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل” بـ“ج�رش 

�إىل  �لعودة  �ل�صيا�صيني نحو  �ملنا�صبة بني  �لظروف  �أن تتهياأ  �إىل  �لطرفني  يكن بقاوؤه مو�صوالً بني 

قائمة  �الأمني  �لتن�صيق  تاأكيده على �رشورة �حلفاظ على عالقات  مفاو�صات جادة”. وجّدد فرج 

حتقيق  من  �لفل�صطينيني  يقّربا  لن  و�الإرهاب  “�لعنف  م�صيفاً  �الإ�رش�ئيلي،  و�جلي�ص  �ل�صلطة  بني 

.
حلمهم”179

ويف �إ�صارة ال تخلو من دعم و��صح ملدير �ملخابر�ت �لفل�صطينية، �نبى حممود عبا�ص للدفاع عن 

�صيا�صة �لتن�صيق �الأمني، و�لتاأكيد على �أن �اللتز�م به ال رجعة عنه؛ لكونه �أحد �أهم �لتز�مات �تفاقيات 

“�إننا   ،2016/1/21 يف  �هلل  ر�م  يف  �الإ�رش�ئيلية  �الإعالم  و�صائل  لقائه  خالل  عبا�ص  قال  وقد  �أو�صلو، 

. و�أكد يف 2016/1/23، �أن “�لتن�صيق 
مع �ملقاومة �ل�صعبية �ل�صلمية و�صّد �لتطرف بكافة �أ�صكاله”180

�الأمني مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي ال ز�ل قائماً، و�أجهزتنا �الأمنية متنع �أّي مو�طن من تنفيذ �أّي عمل”. 

�الأمن  يقتلون،  ثم  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  على  �حلجارة  الإلقاء  �أطفالنا  يذهب  �أن  نقبل  “لن  و�أ�صاف: 
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�الأمني  “�لتن�صيق  �أن  عبا�ص  و�أو�صح  �صخ�صياً”.  مني  وباأو�مر  حلمايتهم،  ذلك  ينع  �لفل�صطيني 

قائم لهذه �للحظة، لكن بعد �الآن ال �أعلم ما �صيكون. نحن نقوم بو�جبنا على �أكمل وجه، وال �أ�صمح �أن 

جر �إىل معركة ال �أريدها، فال �أريد معركة ع�صكرية ال �أقدر عليها، وال �أريد �أن يعي�ص �صعبي يف م�صري 
ُ
�أ

.
�أ�صود”. وتابع عبا�ص قوله باأنه “�إذ� بقيت �إ�رش�ئيل غري ملتزمة باالتفاقيات لن نلتزم بها”181

�أز�لت  كما  �الأمني،  �لتن�صيق  �إليه  و�صل  �لذي  �ملدى  وفرج،  عبا�ص  من  كل  ت�رشيحات  �أظهرت 

حتى  �أو  �الأمني  �لتن�صيق  وقف  خيار  من  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لقيادة  �حلقيقي  �ملوقف  عن  �ل�صتار 

عدم  �أكدت  كما  �مل�صدود،  �لتفاو�صي  �مل�صار  جد�ر  يف  ثغرة  �إحد�ث  �أجل  من  �الأقل،  على  به  �لتلويح 

فنّدت  كما  �الأمني.  �لتن�صيق  بوقف  �لفل�صطيني  �ملركزي  �ملجل�ص  قر�ر  تنفيذ  يف  �لقيادة  هذه  جدية 

�للجنة �ملركزية  �لتنفيذية وع�صو  �للجنة  �أمني �رش  �لت�رشيحات، ما ُن�رش عن �صائب عريقات  هذه 

لفتح من �أن �ل�صلطة �صتبد�أ قطع عالقاتها مع “�إ�رش�ئيل” ر�صمياً مطلع �صنة 2016، مبا فيها وقف 

.
182

�لتن�صيق �الأمني

وقد �صهد �لتن�صيق �الأمني تن�صيطاً وتفعيالً �أكب يف كانون �الأول/ دي�صمب 2015، حيث ر�صدت 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أمن  الأجهزة  �نتهاكاً   265 �لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صيا�صيني  �ملعتقلني  �أهايل  جلنة 

 Haaretz هاآرت�ص  �صحيفة  وحتدثت   .
183

حما�ص حركة  وخ�صو�صاً  �ملقاومة  وكو�در  �أبناء  بحق 

�الإ�رش�ئيلية يف 2016/1/7، عن تقرير الأجهزة �الأمن �الإ�رش�ئيلية ي�صري �إىل �أن قيادة �ل�صلطة يف ر�م �هلل 

عملت على تقلي�ص “�لتحري�ص” يف �الإعالم، ون�رشت عنا�رشها �الأمنية بالزي �لر�صمي يف مناطق 

�لتما�ص، خ�صو�صاً يف �الأ�صابيع �الأخرية، وجدَّدت �حلمالت �العتقالية لعنا�رش حما�ص، مع تر�جع 

25 نا�صطاً، معنية  ٍن كبرٍي يف �لتن�صيق �الأمني، و�عتقال �صبكة من  يف م�صاركة عنا�رش فتح، وحت�صُّ

 .
184

بالعمل �لع�صكري حلما�ص

وحر�صت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية على �لتاأكيد على �أهمية �لتن�صيق �الأمني مع �ل�صلطة �لفل�صطيني 

بال�صفة  �لعمليات �صّد �الحتالل وم�صتوطنيه  �الأقل من تنفيذ  �أو �حلّد على  ومدى جناعته يف منع 

�أن تن�صيق �جلي�ص و�الأجهزة �الأمنية  �أكّد تقدير ع�صكري �إ�رش�ئيلي على  �لغربية، ويف هذ� �ل�صياق، 

مع  �لعالقات  يف  �أ�صا�صية  لبنًة  ُيعد  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �لتابعة  �الأمنية  �الأجهزة  مع  �الإ�رش�ئيلية 

و�أ�صار   .
185

�لغربية �ل�صفة  �لفل�صطينيني يف  �ملو�جهة مع  تفاقم  �أْن يحول دون  �صاأنه  �جلانبني، من 

تو��صل  �ل�صلطة  �أمن  “�أجهزة  �أن  �إىل   Moshe Ya‘alon يعلون  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير 

�لتعاون �الأمني” مع �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، و�إىل قدرة هذ� �جلي�ص، بالتعاون و�لتن�صيق مع �ل�صلطة، 

.
186

على �لق�صاء على �نتفا�صة �لقد�ص
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غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أ�صاب 

�صيف 2014 �أهايل �لقطاع يف �لعمق و�ل�صميم، 

قو�ئم  �إىل  منهم  �الآالف  ع�رش�ت  و�أحال 

�أ�صاب  �لذي  �لهائل  �لدمار  ظّل  يف  �النتظار، 

فاإن �لدمار،  من  �لكثري   ،2012 وعدو�ن   2009/2008 عدو�ن  خلّف  ولئن  وممتلكاتهم.   بيوتهم 

عدو�ن 2014 كان �الأ�صد و�الأكرث عنفاً وق�صوة، ما جعل ملف �إعادة �إعمار �لقطاع �مللف �الأكرث �أهمية 

لدى �أهايل �لقطاع يف مرحلة ما بعد �نتهاء �لعدو�ن )�نظر �أي�صاً حول �لعدو�ن على غزة يف بند ثالثاً يف 

�لف�صل �لثاين من هذ� �لتقرير(. لذ�، كانت خيبة �أمل �أهايل �لقطاع جر�ء �صعف وتعرث عملية �إعادة 

�الإعمار كبرية، بحجم كب �آمالهم �ملرجوة وطموحاتهم �ملن�صودة. 

وقد بد�أت �جلهود �خلا�صة باإعادة �الإعمار بني يدي مباحثات �لتهدئة غري �ملبا�رشة �لتي جرت يف 

�لقاهرة يف 2014/8/11، �إذ تو�فقت حركتا فتح وحما�ص على ت�صكيل هيئة وطنية بقر�ر من �لرئي�ص 

ُينهي  �أن  وقبل   .
187

ودويل وعربي  فل�صطيني  بقبول  وتتمتع  �الإعمار  �إعادة  تتوىل  بحيث  عبا�ص، 

�لعدو�ن �صهره �الأول، �صكلت حكومة �لتو�فق جلنة وز�رية لالإ�رش�ف على جهود �لتح�صري الإعمار 

. و�أكد مفيد �حل�صاينة وزير 
188

�لقطاع، و�الإعد�د ملوؤمتر �ملانحني �لذي �صتنطلق بعده عجلة �الإعمار

�الأ�صغال و�الإ�صكان يف �حلكومة �أن غزة �أ�صحت منطقة منكوبة بكل ما حتمله �لكلمة من معنى، �إذ 

بلغت خ�صائرها ما بني 6–8 مليار�ت دوالر، وبلغ عدد �لوحد�ت �ل�صكنية �لتي دمرت ب�صكل كامل 

�أو �أ�صيبت ب�صكل بالغ وغري �صاحلة لل�صكن 20 �ألفاً، �إ�صافة �إىل قر�بة 40 �ألف وحدة دمرت ب�صكل 

وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  ووكالة  للحكومة  تابعة  مدر�صة   180 بينها  من  وطفيف،  متو�صط 

 United Nations Relief and Works )�الأونرو�(  �الأدنى  �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني 

.
189Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

وما �أن �نتهى �لعدو�ن حتى �أكدت حما�ص على ل�صان خليل �حلية �أن حكومة �لتو�فق هي �مل�صوؤولة 

. وحذر رم�صان عبد �هلل 
190

عن �إعمار �لقطاع، معرباً عن ��صتعد�د حركته لدعم �حلكومة و�إ�صنادها

من مغبة �لتهاون يف ملف �إعادة �الإعمار، موؤكد�ً �أن �ل�صعب �لفل�صطيني لن يت�صامح مع من ي�صتنكف 

. ومل يتو�ن قادة حما�ص يف �لتاأكيد، خالل �أكرث من منا�صبة، على 
191

عن �لوفاء با�صتحقاقات هذ� �مللف

رف�ص �أّي مقاي�صة مللف �إعادة �الإعمار ب�صالح �ملقاومة حتت �أّي ظرف من �لظروف.

ويف ظّل عظم �ملاأ�صاة �لتي حاقت باأهايل �لقطاع جر�ء �لعدو�ن، دعا مو�صى �أبو مرزوق �ل�صلطة 

�لفل�صطينية للبدء بعملية �إعادة �الإعمار دون �نتظار موؤمتر �ملانحني �ملقرر يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 

. ويف �لوقت �لذي تعهدت فيه �ململكة �لعربية �ل�صعودية بتقدمي 
192

2014 وو�صول �أمو�ل �إىل خزينتها

، ن�رشت حكومة �لتو�فق تفا�صيل خطتها �لوطنية الإعادة �إعمار 
193

500 مليون دوالر الإعمار �لقطاع

�شاد�شًا: انـعكــا�شـــات العـدوان

              االإ�شرائيلي على قطاع

              غـــــــــزة �شيـــف 2014
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، وتال ذلك قيام �حلكومة بزيارة غزة يف 2014/10/9، 
194ً

�لقطاع بتكلفة �أربعة مليار�ت دوالر تقريبا

�هلل  �حلمد  ر�مي  رئي�صها  ووعد  �لقطاع،  �أر�ص  على  �الأوىل  للمرة  �أع�صائها  بكامل  �جتمعت  حيث 

باإعادة �إعمار �لقطاع، موؤكد�ً �أن �حلكومة �أنهت كل �خلطط �لتف�صيلية لعر�صها على موؤمتر �ملانحني 

. لكن موجة من �الإحباط �صادت �ل�صاحة �لفل�صطينية نهاية ت�رشين �الأول/ 
195

�ملقرر عقده يف �لقاهرة

�أكتوبر 2014 يف ظّل ت�رشيحات ر�مي �حلمد �هلل �لتي �أكد فيها �أنه مل ي�صل �حلكومة “فل�ص و�حد” 

.
196ً

من �ملبالغ �لتي وعدت بها �لدول �ملانحة الإعمار غزة موؤخر�

وعندما �أعلن روبرت �صريي Robert Serry �ملبعوث �لدويل لل�رشق �الأو�صط عن خطته الإعادة 

�إعمار �لقطاع مطلع ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2014، و�صيوع مو�فقة �أبو مرزوق �ل�صخ�صية عليها، 

�إعادة  من  �ملنتفعني  على  �إ�رش�ئيلياً  فيتو  ت�صع  �لتي  �خلطة،  على  حما�ص  مو�فقة  مرزوق  �أبو  نفى 

�الإعمار، ورف�صتها بقية �لف�صائل، د�عية �إىل تغيريها �أو تعديل �الأخطاء �لو�ردة بها على �أقل تقدير. 

وبالفعل، �أكد �أبو مرزوق نهاية ت�رشين �لثاين/ نوفمب �أن روبرت �صريي قام بتعديل خطته لت�صبح 

تقاع�ص  حال  يف  �خليار�ت،  من  �لعديد  لديها  حما�ص  �أن  موؤكد�ً  �لفل�صطيني،  �لطرف  من  قبوالً  �أكرث 

�أبو مرزوق رف�ص  2014 جدد  . ومع نهاية 
197

�إعادة �الإعمار �إز�ء عملية  �جلهات �ملعنية عن دورها 

�إىل �أن هناك توجهاً لت�صكيل هيئة وطنية لالإ�رش�ف على عملية �إعادة  حركته خلطة �صريي، م�صري�ً 

، �إال �أن هذه �لفكرة مل تتطور من �صياقاتها �لنظرية �لبحتة �إىل م�صار�ت تطبيقية و�قعة.
198

�الإعمار

وكانت خطة روبرت �صريي قد ت�صمنت فكرة هدنة بني “�إ�رش�ئيل” وبني �لف�صائل �لفل�صطينية 

رفع  �أثنائها  يف  ويتم  �لوطني،  �لتو�فق  حكومة  مظلة  حتت  �لهدنة  تكون  و�أن  �أعو�م،  خم�صة  ملدة 

�الأر�ص  فوق  للمقاومة  �لع�صكري  �لن�صاط  وجتميد  �الإعمار،  و�إعادة  غزة،  قطاع  عن  كلياً  �حل�صار 

وحتت �الأر�ص. غري �أن �لالفت للنظر �أن �صريي مل يطرح م�رشوعه �إال بعد �نتهاء واليته، مما �أعطى 

�للجنة  مبعوث  بلري،  توين  �أما  وم�صد�قيته.  جديته  من  جانباً  �مل�رشوع  فقد�ن  على  �صلبياً  موؤ�رش�ً 

�لرباعية طو�ل �ل�صنو�ت �لثمان �ملا�صية )2007–2015(، فقد برز هو �الآخر يف �الأيام �الأخرية قبيل 

�نتهاء واليته، ليتحدث عن �رشورة و�صع حّد ونهاية ملعاناة قطاع غزة، و�أعلن بعد زيارة �لقطاع 

�إ�رش�ئيلية  �لعامة خلطته فتتحدث عن تنازالت  �ملوؤ�رش�ت  �أما  �الأو�صاع تتغري.  لروؤية  �أنه متحم�ص 

)وكاأن �لطرف �الإ�رش�ئيلي يقتطع جانباً من حقوقه!!(، وعن فتح معابر �لقطاع، وعن حالة وحدة 

فل�صطينية ت�صّجع �لت�صوية �ل�صلمية. وتابع بلري ن�صاطه فالتقى خالد م�صعل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي 

حلركة حما�ص، معب�ً عن �رشورة فّك �حل�صار عن �لقطاع، وعن �رشورة عدم جتاوز حركة حما�ص 

.
199

و�لتعامل �الأوروبي �ملبا�رش �لعلني معها

بغ�ص �لنظر عن مبادرتي �صريي وبلري �إال �أنه من �ملوؤكد �أن ربيع و�صيف 2015 �صهد� ن�صاطاً 

�أوروبياً متز�يد�ً لتقدمي مقاربة مقبولة )من جميع �الأطر�ف( لفك �حل�صار وبدء �الإعمار. وقد ن�صط 
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مع  �خلا�صة  عالقاته  بلري  لتوين  �أن  كما  �مل�صمار،  هذ�  يف  �الإ�صكندنافية...  و�لدول  �ل�صوي�رشيون 

و�لد�عمتان  حما�ص  ملوقف  �ملتفهمتان  وتركيا،  قطر  �أن  ويظهر  و�الأمريكان.  �لبيطانية  �ل�صلطات 

.
200

بقوة لفك �حل�صار وتنفيذ �الإعمار، قد قدمتا مقرتحات لرفع �حل�صار مقابل هدنة طويلة �الأمد

و�أكدت حما�ص �أن �أطر�فاً غربية �صلمتها �قرت�حات لهدنة طويلة �ملدى و�أنها تقوم بدر��صتها... 

و�ملطلع على ردود حما�ص وتعليقاتها بهذ� �ل�صاأن، و�لتي جاءت على �أل�صنة عدد من قادتها وناطقيها 

و�أ�صامة  �لر�صق،  وعزت  مرزوق،  �أبو  ومو�صى  هنية،  �إ�صماعيل  �أمثال  و�الإعالميني،  �ل�صيا�صيني 

و�إ�صماعيل  �لنونو،  وطاهر  �لبدويل،  و�صالح  برهوم،  وفوزي  زهري،  �أبو  و�صامي  حمد�ن، 

ر�صو�ن،... يالحظ �أن موقف حما�ص يتلخ�ص يف:

وجوب وجود �صمانات تلزم “�إ�رش�ئيل” بفك �حل�صار، ووقف �عتد�ء�تها، وبالتايل بدء �الإعمار.  .1

�أن تكون �لتهدئة طويلة �ملدى �صمن حالة تو�فق وطني، وخ�صو�صاً ف�صائل �ملقاومة يف قطاع   .2

غزة.

“�إ�رش�ئيل” بال�صفة �لغربية، و�أال توؤدي باأي �صكل لف�صل  �أال تكون �لتهدئة على ح�صاب تفرد   .3

.
201

�ل�صفة عن �لقطاع

�إثر  �لزجاجة  عنق  دخل  قد  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �لو�صع  �أن  بد�   2015 ل�صنة  �الأوىل  �الأيام  ويف 

تدهور �لعالقة بني حما�ص وحكومة �لتو�فق، �لتي �أعلنت �أنها لن ت�صتطيع �أن تتحمل م�صوؤولياتها 

جتاه عملية �إعادة �الإعمار ما مل يتم متكينها من فر�ص ح�صورها و�صيطرتها على قطاع غزة، مبا يف 

ذلك ��صتالم م�صوؤولية �ملعابر، وذلك على خلفية �تهام �حلكومة حلما�ص بتعطيل عمل وفد وز�ري 

�إىل قطاع غزة لبحث بع�ص �لق�صايا، وعلى ر�أ�صها ق�صية �ملوظفني �لذين  قادم من �ل�صفة �لغربية 

 .
��صتنكفو� عن �لعمل مع �صيطرة حما�ص على غزة �صيف 2022007

مليون   15 حولت  قطر  �أن  �لتو�فق  حكومة  �أعلنت   2015 يناير  �لثاين/  كانون  �نت�صاف  ومع 

دوالر لرتميم �ملنازل �ملت�رشرة جزئياً، وتقدمي �مل�صاعد�ت للنازحني جر�ء �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على 

.
203

�لقطاع

�لتز�ماتها  بكامل  �لوفاء  يف  �ملانحة  �لدول  وتلكوؤ  و�حلكومة،  حما�ص  بني  �لعالقة  �أزمة  ظّل  ويف 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أحمد بحر رئي�ص  ل�صان  �أطلقت حما�ص حتذير�ً على  �الإعمار،  �إعادة  جتاه ملف 

�لفل�صطيني باالإنابة من �أن �الأو�صاع يف قطاع غزة تتجه نحو �النفجار يف ظّل تاأخر �الإعمار وت�صديد 

.
204

�حل�صار

وزير  �حل�صاينة  مفيد  �أو�صح  �إذ  موقفها،  وتبير  �صاحتها  تبئة  يف  كثري�ً  �حلكومة  تتاأخر  ومل 

بخ�صو�ص  �ل�صلطة  خزينة  و�صل  ما  �إجمايل  �أن  متفرقة،  منا�صبات  يف  و�الإ�صكان،  �لعامة  �الأ�صغال 
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ملف �إعادة �الإعمار ال يتعدى 200 مليون دوالر؛ معلناً بدء مرحلة جديدة تعنى ببناء �لبيوت �ملهدمة 

كلياً �صمن �إعادة �الإعمار بالرغم من تباطوؤ تدفق �أمو�ل �ملانحني ومو�د �لبناء، موؤكد�ً حاجة قطاع 

 .
205

غزة �إىل 130 �ألف وحدة �صكنية ب�صبب �لدمار �لذي خلفه �لعدو�ن

�لتو�فق، وزير �القت�صاد، ورئي�ص  نائب رئي�ص حكومة  �أعلن حممد م�صطفى   2015/3/10 ويف 

�ملن�صاآت  الأ�صحاب  تعوي�صات  ب�رشف  �لبدء  عن  �جلنوبية،  �ملحافظات  الإعمار  �لوز�رية  �للجنة 

؛ 
206

�القت�صادية ذ�ت �الأ�رش�ر �لطفيفة، من خالل منحة قطرية بهدف دعم عودتها للعمل و�الإنتاج

�جلهد  لعرقلة  بال�صعي  و�حلكومة  �ل�صلطة  يف  �أطر�فاً  �تهم  حما�ص  قادة  �أحد  حمد�ن  �أ�صامة  �أن  �إال 

�إعمار غزة،  2015/3/28 �تهم �لرئي�ص عبا�ص حما�ص بعرقلة  . ويف 
207

�لقطري �خلا�ص باإعمار غزة

 .
208

وذلك خالل كلمته يف �لقمة �لعربية مب�رش، �الأمر �لذي رف�صته �حلركة

و�نطالقاً من رغبتها يف ت�رشيع عملية �إعادة �الإعمار، قررت �حلكومة يف �جتماعها يف 2015/4/7 

هذ�  مع  �لتعاطي  رف�صت  حما�ص  �أن  �إال  غزة،  قطاع  �إىل  �ملعابر  كافة  ��صتالم  لرتتيب  جلنة  ت�صكيل 

�الإجر�ء �إال على �أ�صا�ص تنفيذ �صامل حلزمة �تفاق �مل�صاحلة، ما �أعاد �الأمور بني حما�ص و�حلكومة 

�إىل نقطة �ل�صفر من جديد. وخالل ور�صة عمل يف 2015/4/9 �أكد �لوزير �حل�صاينة �أن عملية �إعادة 

منا�صبة  ويف  يومياً،  �الإ�صمنت  من  كيلوغر�م(  ماليني  )ثمانية  طّن  �آالف  ثمانية  �إىل  بحاجة  �الإعمار 

�أخرى، يف 2015/4/12، �أ�صار حامت عوي�صة وكيل وز�رة �القت�صاد يف غزة �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” �صمحت 

الإعادة  �لكويتية  �ملنحة  و�صول  و�إثر  �الإعمار.  باإعادة  �خلا�صة  �الحتياجات  من  فقط   %5 بتوريد 

�الإعمار �لبالغة 200 مليون دوالر، ناق�ص ر�مي �حلمد �هلل مع �للجنة �خلا�صة بعملية �إعادة �الإعمار 

.
209

�صبل تنفيذ م�صاريع �الإعمار، موؤكد�ً �أن �إعادة �الإعمار هي م�صوؤولية �حلكومة ب�صكل مبا�رش

مهماتها  بتعطيل  حما�ص  �حلكومة  �تهمت  �لتو�فق،  حكومة  ت�صكيل  على  كامل  عام  مرور  ومع 

وم�صوؤولياتها �خلا�صة باإعادة �الإعمار من خالل رف�صها ت�صليم �لوز�ر�ت و�ملعابر و�ل�صماح بعودة 

2015، �أعلن �لوزير �حل�صاينة عن �تفاق  . وقبل �أن ينتهي حزير�ن/ يونيو 
210

�ملوظفني �إىل �أعمالهم

حول �آلية �إدخال مو�د �لبناء من �جلانب �الإ�رش�ئيلي بني �الأطر�ف �لثالثة، �ملكونة من وز�رة �الأ�صغال 

 United Nations Office for �مل�صاريع  خلدمات  �ملتحدة  �الأمم  ومكتب  �ملدنية  �ل�صوؤون  ووز�رة 

Project Services (UNOPS) �مل�رشفة و�مل�صوؤولة عن مر�قبة �آلية �إعادة �الإعمار، منوهاً �إىل �أن هذه 

، قبل �أن 
211

�الآلية ت�صتهدف �أ�صحاب �ملنازل �ملهدمة كلياً، و�ملباين �جلديدة، و�إ�صافة طو�بق جديدة

يعلن جمدد�ً عن مو�فقة “�إ�رش�ئيل” على �إدخال مو�د �لبناء �لالزمة الإعادة �إعمار 663 وحدة �صكنية 

 .
212

تهدمت كلياً خالل �لعدو�ن

�أمو�ل  ل�رشف  �الإعد�د  بدء  عن  �حل�صاينة  ك�صف   ،2015 �أغ�صط�ص  �آب/  �صهر  �نت�صاف  ومع 

�لدفعة �لثانية من منحة �الإعمار �لقطرية بعد �حل�صول على مو�فقة �إ�رش�ئيلية ل�رشف مو�د �لبناء 
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. ومع حلول �لعام �لدر��صي �جلديد مطلع �أيلول/ �صبتمب 2015 مّت �إفر�غ جميع 
213

�ملخ�ص�صة لهم

مر�كز �الإيو�ء من �ملو�طنني �لبالغ عددهم 450 �ألفاً ممن �رشدهم �لعدو�ن نتيجة تدمري منازلهم.

ووفقاً للجهات �مل�صوؤولة يف �ل�صلطة فقد مّت �إز�لة 560 طناً )560 �ألف كغ( من ركام �ملنازل �ملدمرة 

�ملناطق  2,200 كرفاناً متنقالً يف جميع  �أكرث من  �ل�صلطة  �أنحاء قطاع غزة، حيث وفرت  يف خمتلف 

. و�أعلن �لوزير �حل�صاينة يف 2015/10/26، �أن �ملنحة �لكويتية الإعادة �إعمار 
214

�لتي �صملها �لعدو�ن

، فيما قّدرت 
215

قطاع غزة �صتبد�أ بتنفيذ م�صاريعها خالل �أ�صابيع بهدف �إعمار 2,000 وحدة �صكنية

.
216

�لوز�رة خ�صائر �الإن�صاء�ت يف قطاع غزة جر�ء عدو�ن 2014 بقر�بة ثالثة مليار�ت دوالر

مي�رش”  “قر�ص  �تفاقية  �الإيطالية  و�حلكومة  �لفل�صطينية  �حلكومة  وقعت   ،2015/11/18 ويف 

�أن ت�صدده  )16.7 مليون دوالر( على  15 مليون يورو  �إعمار قطاع غزة، وذلك بقيمة  �إعادة  لدعم 

، يف �لوقت ذ�ته �لذي �أ�صار فيه �لوزير �حل�صاينة �إىل �إ�صالح 90% من 
217ً

�حلكومة على مدى 40 عاما

�الأ�رش�ر �جلزئية يف بيوت غزة �لتي ت�رشرت خالل عدو�ن 2014.

بغزة  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وز�رة  وكيل  �أعلن   ،2015 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  نهاية  ومع 

�صكنية،  وحدة  �ألفي  �أو  الألف  عنها  ُيعلن  قد  جديدة،  ثانية  قطرية  منحة  وجود  عن  �رشحان  ناجي 

باالإ�صافة �إىل منح �إعمار جديدة مقدمة من دول خمتلفة، �أبرزها �لكويت، و�ل�صعودية، و�الإمار�ت، 

الألفي �لالجئني  وت�صغيل  غوث  وكالة  مبهامها  تقوم  بحيث  �الأمريكية،  �ملتحدة   و�لواليات 

وحدة �صكنية.

ترقى  ال  وحمدودة  بطيئة  بوترية  تتم  �الإعمار  �إعادة  �أعمال  ز�لت  ما   2015 �صنة  �نق�صاء  ومع 

�النق�صام بني  ��صتمر�ر  �لفل�صطيني، ر�صمياً وف�صائلياً و�صعبياً، يف ظّل  �لطموح  �إىل م�صتوى  بحال 

�أو تغرّي جوهري خالل �ملرحلة �لقادمة  �أّي تطور ملمو�ص  �أن يطر�أ عليها  �لفل�صطينيني. وال ُيتوقع 

�إال �إذ� تبدلت �ملعطيات، وب�صطت حكومة �لتو�فق �لوطني نفوذها على قطاع غزة �لذي ت�صيطر عليه، 

عملياً، حركة حما�ص، مبا يجعل �آلية �لتعاطي مع ملف �إعادة �الإعمار خمتلفة عن ذي قبل.

من خالل ��صتقر�ء جتربة �صنتي 2014 و2015 يكن �لقول �إن هناك �إدر�كاً فل�صطينياً 

فاحل�صار  �لد�خلي.  �لفل�صطيني  �لو�صع  على  لالنق�صام  �ل�صلبية  للتد�عيات  متز�يد�ً 

بالغة  و�إن�صانية  ومعي�صية  �قت�صادية  ظروف  من  خلّفه  وما  غزة،  قطاع  على  �ملفرو�ص  �مل�صدد 

�ل�صعوبة، و�ملخططات �الإ�رش�ئيلية �لعن�رشية �إز�ء �ال�صتيطان و�لتهويد، ورف�ص حكومة �الحتالل 

�لق�صية  مكانة  وتر�جع  �لفل�صطينية،  �لوطنية  و�لتطلعات  �حلقوق  من  �الأدنى  للحد  �ال�صتجابة 

�لفل�صطينية دولياً، وم�صتوى �ال�صتياء �ل�صعبي جر�ء ��صتمر�ر �النق�صام، كل ذلك يدفع لل�صري نحو 

�لتحديات  مو�جهة  يف  �لفل�صطيني  �لتمو�صع  الإعادة  �الأدنى،  بحده  ولو  �لوطني،  �لتو�فق  من  نوٍع 

خال�شة
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�لكبى �لتي تو�جهها ق�صية فل�صطني. وقد دلّت جتربة �ل�صنتني �ملا�صيتني على و�صول �الحتالل 

�الإ�رش�ئيلي و�الإد�رة �الأمريكية و�ملنظومة �لدولية �ملتو�طئة يف فر�ص �حل�صار �إىل قناعة با�صتحالة 

غزة  قطاع  على  عملياً،  ت�صيطر،  �لتي  حما�ص  حركة  و�إخ�صاع  �لفل�صطينية  �ل�صعبية  �الإر�دة  ك�رش 

�لدولية، ما ��صطرهم للبحث عن �صيغ جديدة للتعامل مع غزة و�أهلها، من  لل�رشوط و�الإمالء�ت 

بينها تقدمي مقرتحات لتخفيف �حل�صار بهدف منع غزة من بلوغ حافة �النفجار.

وجود  مع  خ�صو�صاً  وحا�رش�ً،  قائماً  يظلُّ  �النق�صام  ��صتمر�ر  �صيناريو  فاإن  �أخرى،  جهة  من 

عو�مل فاعلة ال ي�صتهان بها تدفع باجتاهه. فبنامج حما�ص �لقائم على �ملقاومة ورف�ص �تفاقات 

مع  جوهري  ب�صكل  يتعار�ص  �لرباعية،  �رشوط  وباقي  بـ“�إ�رش�ئيل”  �العرت�ف  ورف�ص  �أو�صلو 

�الأمر  ويحتاج  ��صتحقاقات.  من  عليه  ينبني  وما  �ل�صلمية  �لت�صوية  م�صار  على  �لقائم  فتح  برنامج 

�ملرحلة  �أولويات  يحدد  تو�فقي  م�صاٍر  �إىل  و�صوالً  للم�صارين،  و�ملر�جعات  �جلهد  من  �لكثري  �إىل 

وبرناجمها �ل�صيا�صي وي�صبط �لثو�بت، بحيث تتم �إد�رة �الختالف ب�صكل مقبول للجميع، يف بنى 

موؤ�ص�صية و�حدة، كمنظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�ل�صلطة �لفل�صطينية. وهي مهمة ع�صرية، قد يكون 

موؤد�ها �لتخلي عن �تفاقات �أو�صلو �أو تغيري وظيفة �ل�صلطة �لفل�صطينية... وبالتايل دفع ��صتحقاقات 

كبرية، قد يرف�صها كثري من �ملنتفعني من �لو�صع �حلايل.

قادر على تعطيل عمل  �الإ�رش�ئيلي  �لطرف  �أن  �مل�صاحلة  برنامج  �إنفاذ  يزيد من �صعوبة  ومما 

�حلكومة وتعطيل �النتخابات، وتعطيل �أّي تطوير لالأجهزة �الأمنية وباقي �أجهزة �ل�صلطة يف �ل�صفة 

�أن  كما  �ملقاومة.  تيار  و�أن�صار  و�أن�صارها  حلما�ص  فيها  حقيقية  �رش�كة  هناك  كان  ما  �إذ�  �لغربية، 

�حلقيقية  �مل�صاركة  تعقيد  من  تزيد  �ل�صيا�صي  �الإ�صالم  لتيار�ت  �ملعادية  و�لدولية  �الإقليمية  �لبيئة 

هذ�،  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  �أو  �لتحرير  منظمة  بناء  �إعادة  �أو  تفعيل  يف  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حلما�ص 

من  طويلة  جتربة  ب�صبب  حدث  قد  وحما�ص  فتح  بني  �لثقة  عدم  من  كبري�ً  �رشخاً  �أن  �إىل  باالإ�صافة 

�ل�رش�ع و�الحتكاك بني �لطرفني.

وتعك�ص ��صتطالعات �لر�أي �لتي �أجر�ها �ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية حالة 

�إحباط متز�يدة جتاه �تفاقات �أو�صلو، �إذ يوؤيد 68% من �مل�صتطلعني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 

دي�صمب  �الأول/  كانون  ��صتطالع  وفق   ،%25 �صوى  بقاءها  يوؤيد  وال  �التفاقات،  هذه  عن  �لتخلي 

حّل  يوؤيدون  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  ن�صف  نحو  فاإن  نف�صه،  �ال�صتطالع  ووفق   .2015

ومطالبات   ،%60 بنحو  �مل�صلحة  �النتفا�صة  �إىل  للعودة  و��صع  تاأييد  وهناك  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة 

 .%26 �صوى  �لت�صوية  مفاو�صات  م�صار  يوؤيد  ال  بينما   ،%65 �إىل  ت�صل  عبا�ص  �لرئي�ص  با�صتقالة 

وقد تكررت هذه �لنتائج، �أو قريباً منها، يف ��صتطالعات �صابقة، مما يعّب عن �أزمة حقيقية تو�جهها 

.
218

�ل�صلطة �لفل�صطينية يف م�صار �لت�صوية �لذي تتبناه، ويف �لدور �لوظيفي �لذي تقوم به
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وعلى ذلك، فاإن �لرغبة �ل�صادقة بتحقيق �مل�صاحلة يجب �أن يرت�فق معها برنامج بناء للثقة، مع 

بناء  �إىل منظومة عمل فاعلة حتت  للو�صول  �لفل�صطيني  �لعمل  مر�جعات حقيقية وجادة مل�صار�ت 

موؤ�ص�صي و�حد، مبا يحافظ على �لثو�بت، ويتابع م�رشوع �لتحرير. ولهذ�، فامل�صاحلة �ملمكنة هي 

�مل�صاحلة �لتي حتافظ على �صالح �ملقاومة، وتوقف �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل يف �ل�صفة �لغربية، 

وت�صعى �إىل حتويل �ل�صلطة �إىل �صلطة مقاومة تتبنى �النتفا�صة �ل�صاملة، �لتي تتحقق �لوحدة �لوطنية 

على �أ�صا�صها، �صعياً يف هذه �ملرحلة لدحر �الحتالل، وتفكيك �مل�صتعمر�ت، وفّك �حل�صار عن قطاع 

غزة، و�إطالق كل �الأ�رشى.
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امل�سهد االإ�سرائيلي الفل�سطيني

2014–2015 يف �ال�صتفادة من �أجو�ء �النق�صام  “�إ�رش�ئيل” خالل �لفرتة  ��صتمرت 

�لفل�صطيني، و�ل�صعف و�لت�صتت �لعربي، �لذي �زد�د �إنهاكه بالتحديات و�ل�رش�عات 

�لد�خلية، كما ��صتفادت من �لغطاء �الأمريكي �لغربي �لذي يبقيها “دولة فوق �لقانون”. ومع �زدياد 

�لت�صوية  م�رشوع  يو�جهها  �لتي  �الحباطات  ومع  �لتطرف،  نحو  �ل�صهيوين  �ملجتمع  توجهات 

�ل�صلمية، فاإن �ل�صعب �لفل�صطيني ما ز�ل يوؤكد �صموده وثباته على �أر�صه، من خالل كافة �أ�صكال 

�ملقاومة و�لتي ظهرت �أبرز جتلياتها يف �الأد�ء �لبطويل يف مو�جهة �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة 

يف �صيف 2014، ويف �نتفا�صة �لقد�ص �لتي ت�صاعدت �أو�خر �صنة 2015. 

�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 2014–2015.

�صهدت �لفرتة 2014–2015 �صل�صلة من �الأحد�ث �ل�صيا�صية 

فرتة  خالل  و�نتهى  �آنياً  كان  منها  بع�ص  “�إ�رش�ئيل”،  يف 

زمنية حمدودة، و�لبع�ص �الآخر ��صتمر لفرتة وتفاعل مع 

�أحد�ث �أخرى يف �صياقات �أخرى يتناولها هذ� �لتقرير مبجمله، ومن �أبرزها:

1. �شقوط حكومة وت�شكيل اأخرى:

�جلناح  �إن  حيث   ،
1
�ال�صتقر�ر عدم  ظاهرة  من   )2015–2013( �لثالثة  نتنياهو  حكومة  عانت 

�ليميني يف �الئتالف �حلكومي �أظهر نيته يف �لتمرد د�خل �صفوف �حلكومة ملنع �لتو�صل �إىل �تفاق 

 ،
2
ت�صوية �صلمية مع �لفل�صطينيني، وفق خطة جون كريي John Kerry وزير �خلارجية �الأمريكي

. ورف�ص هذ� �جلناح �لتفاو�ص مع 
3
�لتي تق�صي باالعرت�ف بالقد�ص عا�صمة لدولة فل�صطني �لعتيدة

يكفي  مبا  ير�صخ  مل  �لفل�صطيني  �لطرف  �أن  ويق�صد  نا�صج،  غري  �أنه  بذريعة  �لفل�صطيني  �لطرف 

ملتطلبات �ليمني �الإ�رش�ئيلي �ملتطرف.

و��صتمر�ر�ً لعدم �ال�صتقر�ر هذ�، فاإن معظم �أحز�ب �الئتالف �حلكومي كانت ُتهّدد باالن�صحاب 

 Knesset منه وتفكيكه، وبالتايل �لتوجه �إىل �نتخابات نيابية مبكرة، �أي قبل �نتهاء دورة �لكني�صت

�لـ 19 �لقانونية. 

مقدمة

اأواًل: امل�شهد االإ�شرائيلي 

        ال�شيا�شـي الداخلـي
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و�صهدت �ل�صاحة �ل�صيا�صية �لد�خلية يف “�إ�رش�ئيل” حالة ��صطر�ب م�صتمر �أ�صا�صه تنامي رف�ص 

�إىل �جلدل �لد�خلي حول  �أو تفاو�صية مع �لفل�صطينيني، باالإ�صافة  �ليمني �لدخول يف عملية �صلمية 

“يهودية �لدولة”. و�أ�صارت ��صتطالعات �لر�أي �لتي �أجريت يف 2014 �إىل تعّزز �صفوف �ليمني فيما 
 .

4
لو �أجريت �نتخابات مبكرة

وبات نتنياهو رهينة بني متطريف حزبه و�الأحز�ب �ليمينية �الأخرى يف �ئتالف حكومته. ونتيجة 

لهذه �حلالة، و�زدياد �لتناق�صات د�خل �حلكومة، قّدم عدد من وزر�ئها ��صتقاالتهم، كما و�أن نتنياهو 

�أّدى �إىل  Tzipi Livni، ما  Yair Lapid وت�صيبي ليفني  �أقال وزيرين يف حكومته وهما يائري البيد 

تفكك �الئتالف، وبالتايل توجه �إىل �لكني�صت بطلب �مل�صادقة على �إجر�ء �نتخابات مبكرة. وجوهر 

�خلالفات د�خل �حلكومة كان حول �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي – �لفل�صطيني �لذي ُيلقي بظالله بقوة على 

 .
5
�حلكومة، بالرغم من �أنها تعمل كل جهدها لعدم �إظهاره كعامل رئي�صي

�إن �الإعالن عن �نتخابات مبكرة للكني�صت �الإ�رش�ئيلي يف دورته �لع�رشين، حّرك بع�ص �ملن�صقني 

�أخرى،  �أحز�ب  �إىل ت�صكيل  Likud ب�صبب خالفاتهم �ل�صخ�صية و�ملنهجية مع نتنياهو  �لليكود  عن 

خو�صه  عن  �أعلن  �لذي  �ل�صابق،  �لليكود  ع�صو   Moshe Kahlon كحلون  مو�صيه  بينهم  كان 

�لكني�صت،  يف  مقاعد  بع�رشة  وفازت   ،Kulanu “ُكلنا”  ��صم  حتمل  م�صتقلة  بقائمة  �النتخابات 

و�ن�صمت �إىل �الئتالف �حلكومي، وتوىل رئي�صها كحلون وز�رة �ملالية. �أما حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا” 

�أعلن  Avigdor Lieberman فقد  �أفيجدور ليبمان  Yisrael Beitenu بزعامة  )ي�رش�ئيل بيتينو( 

يف  فقط،  مقاعد  �صتة  على  وح�صل   ،
62015 �نتخابات  خلو�ص  متهيد�ً  �لليكود  مع  �لوحدة  فّك  عن 

�لليكود. وخ�صارة هذ� �حلزب  �ل�صابق �صمن �رش�كته مع  �لكني�صت  11 مقعد�ً يف  بـ  �أنه حظي  حني 

�صارون �أريل  �أ�ص�صه  �لذي   Kadima كاديا  حزب  �أما  �الأ�صا�ص.  يف  كحلون  قائمة  ل�صالح   كانت 

Ariel Sharon و�إيهود �أوملرت Ehud Olmert يف 2005 فقد �ختفى عن �ل�صاحة �ل�صيا�صية بان�صمام 

.
7Labor Party إىل حزب �لعمل� Shaul Mofaz رئي�صه �صاوؤول موفاز

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صية  �ل�صخ�صيات  من  �لعديد  �عتز�ل  �أي�صاً،   2015–2014 �لفرتة  و�صهدت 

للحياة �ل�صيا�صية و�حلزبية، ومنها ليمور ليفنات Limor Livnat من حزب �لليكود و�لتي �صغلت 

يف  بيتنا”  و“�إ�رش�ئيل  �صابقاً،  �لليكود  من   Uzi Landau لند�و  وعوزي  �لوز�رية،  �حلقائب  بع�ص 

للعرب،  ومناه�صته  �ملتطرفة  مبيوله  وُعرف  وز�رية  منا�صب  عدة  �صغل  وقد   ،19 �لـ  �لكني�صت 

Binyamin Ben–Eliezer من حزب �لعمل، على خلفية ف�صاد مايل وفتحت  �إليعيزر  وبنيامني بن 

.
8
حتقيقات معه بهذ� �خل�صو�ص

�ل�صيا�صية يف  2014/12/8 بد�أت �الأحز�ب و�حلركات  19 يف  �لـ  �لكني�صت  وفور �الإعالن عن حّل 

“�إ�رش�ئيل” جتهز نف�صها خلو�ص �نتخابات �لكني�صت �لـ 20 يف �آذ�ر/ مار�ص 2015. وبناء عليه �أعلنت 
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ت�صيبي ليفني زعيمة حزب �حلركة )هتنوعا( )The Movement )Hatnua عن حتالفها مع حزب 

�لعمل با�صم جديد وهو “�ملع�صكر �ل�صهيوين Zionist Camp”، و��صعاً �أمامه )�أي �ملع�صكر( هدف 

�إىل تفوق هذ� �ملع�صكر  �إىل �حلكم. و�أ�صارت ��صتطالعات �لر�أي  تفويت �لفر�صة على عودة نتنياهو 

ليبمان  �إقناع  حماولة  �إىل  نتنياهو  دفع  ما  �ليمني،  و�أحز�ب  �لليكود  مع�صكر  على  حمدود  ب�صكل 

مبنا�صفة رئا�صة �حلكومة، يف حال �لتحالف معه، �إال �أن �الأخري رف�ص هذ� �القرت�ح. 

ما  �حلزب  د�صتور  بتعديل  لليكود  �لوحيدة  زعامته  على  �حلفاظ  جهده  جّل  نتنياهو  وحاول 

يتيح له �لزعامة دون غريه، وذلك من خالل تعيني مر�صح خارجي يف كل ع�رشية يف قائمة �لليكود 

�النتخابية بدون مروره )�أي �ملر�صح( يف �النتخابات �لتمهيدية )�لد�خلية( لليكود. باالإ�صافة �إىل �أن 

نتنياهو جتاهل، وما يز�ل، موؤ�ص�صات �حلزب، خ�صو�صاً �للجنة �ملركزية ومركز �حلزب، وال ياأبه 

لنقا�صاتهما بتاتاً. ويف �لوقت ذ�ته، ال يتيح �ملجال لبوز وظهور جيل �صيا�صي قيادي، ي�صمن حالة 

موؤ�ص�صات  �متياز�ت  ق�صم  على  با�صتمر�ر  نتنياهو  يعمل  كما  �لليكود.  �صفوف  بني  �ال�صتمر�رية 

�لليكود، وبالتايل تركيز �ملزيد منها بيده. 

بني  �ل�صخ�صي  �مل�صتوى  على  �لعالقات  �صبكة  فاإن  �أعاله،  ذكرنا  ما  وفوق  �أخرى،  جهة  ومن 

�لليكود بعد نتنياهو(،  �أعالم  �أبرز  �أحد  Gideon Sa‘ar، )جدعون �صاعر  نتنياهو وجدعون �صاعر 

قد و�صلت �إىل �لدرك �الأ�صفل. و�صاعر هذ� ك�صب �صعبية كبرية وو��صعة يف �صفوف �أع�صاء �لليكود، 

خ�صو�صاً من �ل�صباب �لذين يرون فيه زعيماً قادماً للحزب ورئي�صاً للحكومة. لكن �صاعر �أ�صيب 

باالإحباط من �صيا�صات و�أمناط �صلوك نتنياهو جتاه �حلزب وجتاهه، فاأعلن عن تنحيه عن �حلياة 

. وال بّد من �الإ�صارة 
9
�ل�صيا�صية، ولو موؤقتاً، كما �أ�صار �إىل ذلك عدد من �ملر�قبني و�ملحللني �ل�صيا�صيني

هنا، �إىل �أن قياديني بارزين يف �لليكود قد هجرو� �حللبة �ل�صيا�صية كلياً، �أو جزئياً، �أو هجرو� �لليكود 

 ،Dan Meridor ود�ن مريدور ،David Levy جّر�ء ت�صادمهم مع نهج نتنياهو، ومنهم: د�فيد ليفي

وروين ميلو Roni Milo، ومو�صيه كحلون، وغريهم.

ي�صاي  )�إيلي(  �إلياهو  زعيمه  �ن�صحاب   Shas �صا�ص  حزب  �صهد  فقد  �ملتدينة،  �الأحز�ب  يف  �أما 

زعامة   Aryeh Deri درعي  �أرييه  وتوىل  جديدة،  �نتخابية  قائمة  وت�صكيل  منه   Eliyahu Yishai

.
حزب �صا�ص متهيد�ً خلو�ص �نتخابات �صنة 102015

ومتثيلها  عددها  حيث  من  �ل�صغرية  �الأحز�ب  كرثة  من  معروف،  هو  كما  “�إ�رش�ئيل”،  تعاين 

�الأحز�ب  بع�ص  �صعت  عليه،  بناء  م�صتقرة.  حكومة  ت�صكيل  ُتعيق  �لظاهرة  وهذه  �لكني�صت.  يف 

و�حلركات �ل�صيا�صية �إىل و�صع حدٍّ لها عن طريق رفع ن�صبة �حل�صم من 2% �إىل 3.25%، ما يوؤدي 

�إىل �ختفاء �الأحز�ب �ل�صغرية. و��صتغلها ليبمان زعيم حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا” ملنع و�صول �الأحز�ب 

،
11

 �لعربية �إىل �لكني�صت كجزء من عملية �إق�صاء �ملو�طنني �لعرب يف “�إ�رش�ئيل” عن �لعمل �ل�صيا�صي
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�الأحز�ب  �أن  �إال  �حل�صم،  ن�صبة  رفع  من  بالرغم  لكنه  �صدهم.  �أخرى  متييزية  �صيا�صات  ولتطبيق 

2015 �صنة  �نتخابات  خا�صت  �لتي  �مل�صرتكة”  “�لقائمة  يف  �لبع�ص  بع�صها  مع  حتالفت   �لعربية 

.
12ً

ككتلة و�حدة وحظيت بـ 13 مقعد�

وخا�صت �الأحز�ب �ل�صيا�صية �نتخابات برملانية للكني�صت �لع�رشين يف �صهر �آذ�ر/ مار�ص 2015 

بـ 26 قائمة �نتخابية. ويظهر �جلدول �لتايل �لت�صكيالت �حلزبية ع�صية هذه �النتخابات:

جدول 2/1: اأبرز الت�شكيالت احلزبية ع�شية انتخابات الكني�شت الع�رسين

الأحزابالجتاه

اليمني
،The Jewish Home (HaBayit HaYehudi) لليكود، و�لبيت �ليهودي�

و“�إ�رش�ئيل بيتنا”، وُكلنا

�ملع�صكر �ل�صهيوين، ي�ص عتيد )يوجد م�صتقبل( Yesh Atidاملركز

مريت�ص Meretzمركز ي�شار

الأحزاب املتدينة
 United )ويهود �لتور�ة )يهدوت هتور�ة ،Agudat Yisrael صا�ص، و�أغود�ت ي�رش�ئيل�

Torah Judaism (Yahadut Hatorah)

�لقائمة �مل�صرتكةالأحزاب العربية

ويف قر�ءة متاأنية لب�مج �الأحز�ب �الإ�رش�ئيلية �لتي خا�صت �النتخابات �لبملانية يتبني لنا �أنها 

�لعرب  مع  و�لتعامل  �لدولة”،  “يهودية  وجوهر  �صكل  على  �حلفاظ  ق�صايا  يف  معظمها  يف  متقاربة 

لدى  جنوح  وهناك  �لقومية.  بحقوقهم  �العرت�ف  ولي�ص  �لدينية  �النتماء�ت  قاعدة  على  كمو�طنني 

�الأحز�ب �الإ�رش�ئيلية �إىل �لرت�جع عن فكرة حّل �لدولتني، و�الإبقاء على �حلال كما هو، مع حماوالت 

جادة لتعزيز �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �ل�صفة �لغربية، بتحقيق �ملزيد من �ل�صيطرة على �الأر��صي 

يف �لدولة”  “�أر��صي  “�إ�رش�ئيل”  ت�صميه  ما  على  �ليد  ب�صط  طريق  عن  �أو  �مل�صادر�ت،  طريق   عن 

�ل�صفة �لغربية، ويف �لوقت ذ�ته �ال�صتمر�ر يف فر�ص ح�صاٍر ظامل على قطاع غزة، بالرغم من عدم 

حتقيق �أّي هدف ع�صكري و�صيا�صي يف �صل�صلة �لعدو�نات �ملتتالية �لتي نفذتها “�إ�رش�ئيل” على �لقطاع.

�حلكم،  يف  وبقائه  �النتخابات  هذه  يف  تفّوقه  على  ليحافظ  جاّدة  مبحاوالت  نتنياهو  وقام 

تيقنه  منطلق  من  رف�ص  �الأخري  �أن  �إال  �ل�صهيوين،  �ملع�صكر  مع  تفاهمات  �إىل  �لتو�صل  فحاول 

بني كبري  تقارب  هناك  بال�رش�ع  تتعلق  �صيا�صية  ق�صايا  يف  �أنه  �لعلم  مع  �النتخابات.  يف   بفوزه 

�ملع�صكر �ل�صهيوين و�لليكود، ومن �أبرزها �أن �لقد�ص هي �لعا�صمة �لوحيدة و�الأبدية لـ“�إ�رش�ئيل”، 

�حتمال  نتنياهو هو من  ��صتوىل على  �لذي  . كان �خلوف 
13

لتق�صيمها... وال لالن�صحاب منها، وال 

�نتقال �حلكم �إىل �لي�صار، وعندها، وفق ت�صور�ته وت�صوير�ته، ينتهي �مل�رشوع �ال�صتيطاين. وبّث 

خالل دعاياته �النتخابية �أ�صكال خمتلفة من �لرتويع و�لتخويف و�لتفزيع، كان �أبرزها تلك �لعبارة 

�لتي بثتها دعايته �النتخابية ع�صية �القرت�ع، باأن “�لعرب يهرولون �إىل �صناديق �القرت�ع باحلافالت 
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باآالفهم”؛ مما �أدى �إىل حالة فزع �صديدة يف �أو�صاط �الإ�رش�ئيليني، وزيادة يف ن�صبة �مل�صّوتني حلزبه. 

كانت هذه �لعبارة �لعن�رشية �لو��صحة مثار غ�صب �صديد لدى �لعرب �لفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل”، 

 ،Barack Obama �أوباما  بار�ك  �ملتحدة  �لواليات  برئي�ص  ممثلة  �الأمريكية  �الإد�رة  لدى  وحتى 

فوزه  بعد  الحقاً  عنها  يعتذر  �أن  و��صطر  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �لي�صارية  �ل�صيا�صية  �الأو�صاط  وبع�ص 

.
14

باالنتخابات

ويو�صح �جلدول �لتايل نتائج �نتخابات �لكني�صت �لـ 20 مقارنة بالكني�صت �لـ 19:

جدول 2/2: نتائج انتخابات الكني�شت الـ 20 مقارنة بالكني�شت الـ 1519

ا�شم القائمة

الكني�شت الـ 20

2015/3/17
الكني�شت الـ 19

2013/1/22

عدد الأ�شوات 

ال�شاحلة
عدد املقاعد

عدد الأ�شوات

 ال�شاحلة
عدد املقاعد

985,40830الليكود
885,16331

214,9066“اإ�رسائيل بيتنا”

-–786,31324املع�شكر ال�شهيوين )العمل واحلركة(

432,11815--العمل

189,1676--احلركة )هتنوعا(

371,60211543,45819ي�س عتيد

283,9108345,98512البيت اليهودي

78,9742--كادميا

241,6137331,86811�شا�س

210,1436195,8927يهود التوراة )يهدوت هتوراة(

165,5295172,4036مريت�س

القائمة امل�شرتكة )املوحدة، وحدا�س، 

والتجمع، والتغيري(
446,58313--

138,4504--القائمة العربية املوحدة

اجلبهة الدميوقراطية لل�شالم وامل�شاواة 

)حدا�س(
--113,4394

97,0303--التجمع الوطني الدميوقراطي )بلد(

--315,36010ُكلنا

5,881,6965,656,705عدد الذين يحق لهم القرتاع

4,254,7383,833,646جمموع الأ�شوات الكلي

4,210,8843,792,742جمموع الأ�شوات ال�شاحلة
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نتائج انتخابات الكني�شت الـ 20 يف 2015/3/17

نتائج انتخابات الكني�شت الـ 19 يف 2013/1/22

�أن   ،2013 �صنة   19 �لـ  �لدورة  �نتخابات  مع  �النتخابات  هذه  نتائج  مقارنة  خالل  من  لنا  يتبني 

ن�صبة  جتاوز  يف  �نتخابية  قائمة   12 وجنحت   ،32 بلغ  فيها  �صاركت  �لتي  و�لقو�ئم  �الأحز�ب  عدد 

�لليكود مع 19، حتالف  �لـ  �لدورة  �نتخابات  �أنه يف  �أي�صاً  �لكني�صت. ونالحظ  �إىل   �حل�صم و�لدخول 

بينها، حيث  �لعربية فلم تتوحد فيما  �الأحز�ب  �أما  بيتنا” �صمن قائمة و�حدة م�صرتكة،  “�إ�رش�ئيل 
قوتها  على  حمافظة  �حل�صم،  ن�صبة  �جتازت  وكلها  م�صتقلة،  قائمة  يف  �النتخابات  منها  كل  خا�ص 

�النتخابية يف �ل�صارع �لعربي �لفل�صطيني يف �لد�خل.
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عدد  �أن  للكني�صت،  �الأخريتني  �النتخابات  جولتي  مقارنة  خالل  من  �أي�صاً،  مالحظته  يكن  ما 

�لقو�ئم/ �الأحز�ب تقل�ص �إىل 10 يف �لكني�صت �لـ 20، و�لو��صح �أن مردَّ ذلك �إىل وحدة �لقو�ئم �لعربية، 

و�ختفاء حزب كاديا. ويكن مالحظة �أن �لليكود عزز مو�قعه، �إذ ح�صد 30 مقعد�ً بذهابه منفرد�ً يف 

هذه �النتخابات، دون حتالف مع “�إ�رش�ئيل بيتنا”، كما كان يف �نتخابات �لكني�صت �لـ 19. �أما حزب/ 

�لليكود، الأن رئي�صها �ن�صق  “ُكلنا” برئا�صة كحلون، فلي�صت بعيدة بتاتاً عن فكر وممار�صة  قائمة 

�أفكاره وتطلعاته. من جهة �أخرى، عززت �الأحز�ب �ليمينية و�لدينية مو�قعها  عن �لليكود ويحمل 

يف �نتخابات �لكني�صت �لـ 20، وهذ� ما �صاعد نتنياهو �إىل �لتوجه نحو ت�صكيل حكومة �ئتالفية يينية 

متطرفة، بالرغم من �لفو�رق بني �لليكود كحزب علماين و�الأحز�ب �الأخرى، خ�صو�صاً �ملتدينة.

�لعمل  حزبي  بني  فالوحدة  �لليكود.  �أمام  �صديدة  بهزية  ُمني  �ل�صهيوين  �ملع�صكر  �أن  حني  يف 

�لكني�صت يف  ع�صو�ً   15 بر�صيد  �النتخابات  هذه  خا�ص  �لعمل  فحزب  كثري�ً.  تثمر  مل   و�حلركة 

زيادة �ملع�صكر  لهذ�   20 �لـ  �لكني�صت  �نتخابات  ح�صاد  وكان  �أع�صاء.   6 بـ  �حلركة  وحزب   ،19  �لـ 

�ملركز مقابل  �الإ�رش�ئيلي، وحتى  �لي�صار  فيه  �لذي ير  �ملاأزق  تبني  �لنتيجة  �أع�صاء فقط. وهذه   3

“�إ�رش�ئيل” يف  زيادة قوة �ليمني، وخ�صو�صاً �ليمني �ملتطرف. وباملح�صلة، فاإن توجه �لناخبني يف 

هذه �النتخابات، و�أي�صاً يف �النتخابات �لتي �صبقتها هو نحو �ملزيد من �لتطرف.

د يف قائمة و�حدة  و�لالفت لالنتباه يف هذه �النتخابات، توّجه �الأحز�ب و�لقو�ئم �لعربية �إىل �لتوحُّ

�أ�رشنا  م�صرتكة. و�لد�فع �لرئي�صي و�ملركزي لت�صكيل قائمة م�صرتكة هو رفع ن�صبة �حل�صم، �لتي 

�إليها �صابقاً. �إن رفع هذه �لن�صبة كان �ملق�صود بها، من قبل �لد�عني �إليها، وعلى ر�أ�صهم زعيم حزب 

فخافت  �لكني�صت.  �إىل  عرب  منتخبني  و�صول  دون  �حليلولة  ليبمان،  �أفيجدور  بيتنا”  “�إ�رش�ئيل 
�ل�صاحة  عن  �ختفائها  �أي  �الإ�رش�ئيلي،  �لبملان  �صمن  �ل�صيا�صي  وجودها  على  �لعربية  �الأحز�ب 

�خلالفات  من  وبالرغم  �حل�صم.  ن�صبة  حترز  ومل  منفردة،  توجهت  لو  فيما  �لتمثيلية،  �حلزبية 

 20 �لـ  �إىل �نتخابات �لكني�صت  �أن �لذهاب معاً يف قائمة م�صرتكة  �إال  �جلوهرية بني �الأحز�ب �لعربية 

كان فيه فو�ئد جمة، و�أبرزها ولو ظاهرياً، �لوحدة فيما بينها وو�صع �خلالفات جانباً، وتف�صيل 

�مل�صلحة �لعامة على �خلا�صة �ل�صيقة يف حدود كل حزب. وكذلك، كان جناح �لقائمة �صفعة قوية 

لليمني �الإ�رش�ئيلي �ملتطرف، �ل�صاعي �إىل �إبعاد و�إق�صاء �لعرب عن �حلياة �ل�صيا�صية يف “�إ�رش�ئيل”. 

�مل�صتوى �خلا�ص  )فيه حتٍد كبري على  �ل�صكل نحو ممار�صة فعل �صيا�صي  بهذ�  �لتوجه  �أن  ويظهر 

�لظروف  مع  و�لتاأقلم  �لتحرك  على  بر�جماتية  قدرة  يتلكون  �أنهم  على  يدلُّ   )1948 بفل�صطينيي 

وفل�صطينياً  وعربياً  حملياً  �لعام،  �مل�صتوى  على  كذلك  و�لظهور  �مل�صتجدة،  و�لتحديات  �جلديدة، 

وعاملياً، باأنهم دعاة وحدة وتوحيد. 
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ن�صبياً  مرتفعة  م�صاركٍة  ن�صبة  �إىل  �لكني�صت  �نتخابات  يف  �لعربية  �مل�صاركة  معطيات  وت�صري 

و�صلت �إىل 63.5%، وهي �لن�صبة �الأعلى منذ �نتخابات �لكني�صت �لـ 15 يف �صنة 1999 و�لتي و�صلت 

ن�صبة �مل�صاركة فيها �إىل 75%؛ بعد �أن و�صلت �إىل 53.4% يف �نتخابات 2009، و56.5% يف �نتخابات 

�نتخابات برملانية  �أول  �أعلى م�صتوى له منذ  �إىل  �لكني�صت و�صل  �لعربي يف  �لتمثيل  �أن  2013. كما 

�إ�رش�ئيلية �صنة 1949، حيث و�صل �لعدد �إىل 16 نائباً عربياً، منهم 12 نائباً من �لقائمة �مل�صرتكة )�لتي 

فاز منها 13 نائباً �أحدهم يهودي(؛ بينما فاز �أربعة �آخرون موزعون على �أربعة �أحز�ب �صهيونية 

هي �ملع�صكر �ل�صهيوين، ومريت�ص، و�لليكود، و“�إ�رش�ئيل بيتنا”. وللمرة �الأوىل كذلك، ت�صبح كتلة 

عربية هي �لكتلة �لثالثة يف �لبملان، من حيث عدد �لنو�ب، بعد �لليكود و�ملع�صكر �ل�صهيوين.

و�أ�صارت �الإح�صائيات �أن 82.4% من �الأ�صو�ت �لعربية ذهبت �إىل �لقائمة �مل�صرتكة، بينما ذهبت 

�ملثلث،  منطقة  يف   %94 �إىل  �مل�صرتكة  �لقائمة  �صعبية  وو�صلت  �صهيونية.  �أحز�ب  �إىل  منها   %16.8

و87% يف �لنقب، و77% يف �ل�صمال. و�أثرت ن�صبة ت�صويت �لدروز �ملرتفعة لالأحز�ب �ل�صهيونية، 

�لتي مل ت�صوت لها  �لعربية  للقائمة  �لعربي  �لت�صويت  81% تقريباً، يف خف�ص جممل  و�لتي بلغت 

�نتخابات  يف  للدروز  �النتخابي  لل�صلوك  مقاربة  ن�صبة  وهي  18.8%؛  بن�صبة  �إال  �لدرزية  �ملناطق 

. وعادة ما يكون هناك نو�ب دروز يف �لكني�صت عن �أحز�ب �صهيونية.
2009 و2013 16

وقد ُكلف نتنياهو بت�صكيل �حلكومة �لـ 34 )وهي حكومته �لر�بعة(، ومتكن من ت�صكيلها بائتالف 

61 ع�صو كني�صت. ونالت  �أي من  �لتور�ة؛  �ليهودي، وُكلنا، و�صا�ص، ويهود  �لليكود، و�لبيت  من: 

. ووزعت �حلقائب �لوز�رية بني �أع�صاء �الئتالف �حلكومي 
�حلكومة ثقة �لبملان يف 172015/5/14

.
وزيدت حقيبتان، ما يتنافى و�لقانون �ملحدد لعدد �حلقائب وهو 1818

وت�صكلت �حلكومة من 11 وزير�ً عن �لليكود، بع�صهم توىل �أكرث من وز�رة، و3 وزر�ء عن قائمة 

ُكلنا، و3 وزر�ء عن حزب �لبيت �ليهودي، و3 عن �صا�ص ووزير�ً و�حد�ً عن يهود �لتور�ة.

وُقّدمت عدة �لتما�صات للمحكمة �لعليا �صّد �حلكومة، خ�صو�صاً مبا يتعلق و�التفاقيات �الئتالفية 

�الأحز�ب  م�صالح  برزت  �إذ  �لعامة،  و�مل�صلحة  و�ل�صفافية  �لديوقر�طية  �أ�ص�ص  مع  تتنافى  لكونها 

�ملوؤلفة للحكومة، و�هتمامها بتوفري �ملبالغ �لالزمة ملوؤ�ص�صاتها. لكن �ملحكمة رّدت هذه �اللتما�صات 

و�لطعون كلها من منطلق حرية �لت�رشف �صمن �لقانون. 

�أّي �ختالف �أو خالف  ويعتقد مر�قبون �أن �ئتالف حكومة نتنياهو هو يف غاية �له�صا�صة، و�أن 

يف �لر�أي و�ملوقف بينه وبني �أحد �أع�صاء �حلكومة �صو�ء من حزبه �أم من حزب �آخر قد يودي بها. 

“�إ�رش�ئيل”  يف  �حلكومات  �أن  يوؤكد  ما  جديدة،  برملانية  �نتخابات  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  �صتذهب  وعندها 

لي�صت ثابتة �أو م�صتقرة ب�صكل د�ئم، و�أنه من غري �ملعقول �أن جترى �نتخابات مّرة كل �صنتني. وهذ� 

يعك�ص �أن طريقة �النتخابات و�حلكم حتتاج �إىل �إعادة نظر وبناء من جديد.
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وقّدمت �قرت�حات ل�صطب تر�صح �لنائب حنني زعبي من حزب �لتجمع �لوطني �لديوقر�طي، 

على خلفية م�صاركتها يف �صفينة �حلرية �لرتكية لفك �حل�صار عن غزة )يف �صنة 2010(، تقّدمت به 

�أحز�ب وحركات �ليمني �ملتطرف �إىل جلنة �النتخابات �ملركزية للكني�صت �لع�رشين �لتي قبلتها، لكن 

�ملحكمة �لعليا رف�صت طلب �ل�صطب، و�أتيح للنائب زعبي �مل�صاركة يف �النتخابات. وهذه لي�صت �ملرة 

�الأوىل �لتي تعمل فيها �الأحز�ب �ليمينية على منع تّر�صح نائب عربي، وذلك من منطلقات خالفات 

.
�صيا�صية، ومنع م�صاركة �لعرب يف �حلياة �ل�صيا�صية يف “�إ�رش�ئيل”19

خالل �صعت  �أنها  �إال  �لكني�صت  يف  نتنياهو  حكومة  ه�صا�صة  من  بالرغم  �أنه  فيه  �صّك  ال   مّما 

�صنة 2015 لو�صع نهاية حمتومة مل�صار �لتفاو�صات مع �جلانب �لفل�صطيني، و�أن �صيا�صتها �لقمعية 

توجهاتها  �إىل  ت�صري   ،2015 من  �الأخري  �لربع  يف  �لقد�ص  يف  �ندلعت  �لتي  �ل�صكاكني”  “ثورة  جتاه 

�ملتطرفة لل�صغط على �لفل�صطينيني للتنازل عّما بقي لهم من �أر�ص وحقوق، و�إجبارهم على �لتوقيع 

على �ملزيد من �تفاقيات �الإذالل. لكن، �إىل جانب هذ�، فاإن ثمة بو�در لهبوب رياح هزة �صيا�صية د�خل 

“�إ�رش�ئيل”؛ وهو ما قد يدفع �إىل توجه �الإ�رش�ئيليني �إىل �نتخابات برملانية �أخرى يف نهاية 2016 �أو 
، غري �أنها من �ملحتمل �أن تفرز م�صهد�ً م�صابهاً ملا هو قائم حالياً. 

مطلع 202017

2. قوانني عن�رسية:

ُطرح مو�صوع “يهودية �إ�رش�ئيل” للنقا�ص �لو��صع يف �لكني�صت و�أي�صاً يف �أروقة �أخرى كو�صائل 

 ين�صُّ 
21

�لتعليم فقد طرح م�رشوع قانون عن�رشي �الإعالم وجهاز �لرتبية و�لتعليم. ومبا يخ�ص 

ل�صعب  هي  �لدولة  و�أن  �ليهودي،  لل�صعب  كدولة  “�إ�رش�ئيل”  تعزيز  هو  �جلهاز  هذ�  دور  �أن  على 

“�إ�رش�ئيل” فقط، مع �حرت�م �الأقليات �لدينية فيها.

وجتري حماولة ت�رشيع قانون يلغي �ملكانة �لقانونية للغة �لعربية كلغة ر�صمية يف “�إ�رش�ئيل” منذ 

�أن �أقيمت يف �صنة 1948. وتندرج هذه �ملحاولة �صمن م�رشوع كبري وهو تهويد لكامل �أ�صكال �حلياة 

 .
22

يف “�إ�رش�ئيل”، وكجزء من �إق�صاء وتهمي�ص �لعربية، وتطويع �لناطقني بها للم�رشوع �الإ�رش�ئيلي

�لفل�صطينيني  �لعمال  �صفر  مبنع  �مل�صتوطنني  ملطالب  “�إ�رش�ئيل”  يف  �حلرب  وزير  و��صتجاب 

بالبا�صات �الإ�رش�ئيلية من منازلهم �إىل مو�قع �لعمل يف “�إ�رش�ئيل”، بل تخ�صي�ص �صفريات خا�صة 

بهم، لكونهم —�أي �لعمال— ي�صكلون خطر�ً على حياة �الإ�رش�ئيليني. وتندرج هذه �خلطوة �صمن 

.
23

�صيا�صات �الأبرتهايد �الإ�رش�ئيلية يف �لف�صل بني �ل�صكان

وُطرح �أي�صاً م�رشوع “قانون �لدولة �لقومية لل�صعب �ليهودي”، ود�ر نقا�ص حاد يف �لكني�صت 

�لديوقر�طية  �صَود” يف حياة 
َ
“�أ قانوناً  ر�آه  و�لعلمانية. وهناك من  و�ملتدينة  �ليمينية  �الأحز�ب  بني 

يف “�إ�رش�ئيل”، وكان منهم رئي�ص “�إ�رش�ئيل” روؤوفني ريفلني Reuven Rivlin. ومّت جتميده بناء 

على طلب �الأحز�ب �ملتدينة ك�رشط الئتالفها مع نتنياهو يف �أثناء ت�صكيله حكومته �لر�بعة يف 2015.
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بطرد  ونادى  �الأوىل،  �ملرة  لي�صت  وهي  ليبمان،  ل�صان  على  عن�رشية  ت�رشيحات  و�صدرت 

�لتفوق �لديوجر�يف  “�إ�رش�ئيل” بيهودها و�الإبقاء على  “�إ�رش�ئيل” للحفاظ على نقاوة  �لعرب من 

�ليهودي، و�أي�صاً دعا �إىل تبادل مناطق للتخلّ�ص من �أكب عدد من �لعرب، وهو بذلك يلّمح �إىل م�رشوع 

�صّم منطقة �ملثلث �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية، مقابل �صّم �مل�صتعمر�ت يف �ل�صفة، ما يوؤدي �إىل تناق�ص 

عدد �لعرب يف “�إ�رش�ئيل” وزيادة �ليهود، ويرى ليبمان �أن �لعرب يف “�إ�رش�ئيل” هم مبثابة طابور 

خام�ص.

�لقد�ص  وبلدية  “�إ�رش�ئيل”  حكومة  قبل  من  جادة  حماوالت   2015–2014 فرتة  و�صهدت 

“�لعبية” بتهويد �لقد�ص ب�صكل فعلي مكثف. ويف �ل�صياق ذ�ته ��صتمرت حماوالت وزر�ء و�أع�صاء 
كني�صت وزعماء يف �حلركة �ال�صتيطانية �الإ�رش�ئيلية باقتحام �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك بنية تثبيت 

مز�عم “�إ�رش�ئيل” بحق �ليهود فيه حتت م�صمى “جبل �لهيكل”. و�جلدير بالذكر �أن ��صتمر�ر هذه 

�ملحاوالت دون توقف من طرف �الإ�رش�ئيليني يعدُّ �أحد �أ�صباب هبّة �أو �نتفا�صة �لقد�ص �لتي �نطلقت 

�ملقد�صيني  على  �خلناق  وت�صييق  �مل�صايقات  حاالت  و�زد�دت   .2015 �صنة  من  �الأخري  �لربع  يف 

وتنغي�ص حياتهم �ليومية من خالل ما تقوم به قو�ت �الحتالل بالتفتي�ص �مل�صتمر لالأفر�د، و�لبيوت، 

و�ملحالت �لتجارية، ومنع دخول �لفل�صطينيني ممن هم دون �لـ 45 عاماً �إىل �الأق�صى �ملبارك لل�صالة 

يوم �جلمعة، وهدم �لبيوت بذريعة عدم �لرتخي�ص، وطرد عائالت مقد�صية من منازلها، خ�صو�صاً 

، بذر�ئع خمتلفة.
24

يف �صلو�ن

 وحرقه حيّاً على يد ثالثة 
25

 وبلغت ذروة �ل�رش�ع يف �لقد�ص باختطاف �لفتى حممد �أبو خ�صري

�أحد�ث،  من  وتالها  �صبقها  وما  هذه  �لب�صعة  �حلرق  عملية  حّركت  ولقد  عن�رشيني.  م�صتوطنني 

 .
26

�ملقد�صيني وغريهم، لاللتفاف حول �لقد�ص وتوفري �حلماية لها من نهج �لتهويد �ملت�صاعد

و�لتي  نابل�ص،  جنوب  دوما  قرية  يف  دو�ب�صة  عائلة  �إحر�ق  جرية  خ�صري  �أبو  جرية  و�أعقبت 

. ومل ُت�رْشِع �صلطات �الحتالل يف �لك�صف عن 
27

�أظهرت ب�صاعة جر�ئم �الحتالل من خالل م�صتوطنيه

ُمنفذي هذه �جلرية الأ�صباب �أمنية كما �دعى وزير �حلرب يعلون... ولكن جر�ء �لنقا�ص �الإعالمي 

وحوكمو�.  بالقتلة  �لتعريف  ومّت  �تهام،  لو�ئح  قدمت  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صارع  يف  �حلاد  و�جلماهريي 

�إذ ك�صفت عن خلفيات عن�رشية موؤطرة يف  �لفعلة،  �أكرث من جمرد حماكمة  �أبعاد�ً  �لق�صية  و�أخذت 

�مل�صتعمر�ت  �ملقامة عنوة يف  �لدينية  �ملعاهد  �لديني يف  �لتدري�صية و�خلطاب  �لتعليم و�لكتب  بر�مج 

يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص �لعربية �لتي يتعلم بها هوؤالء �مل�صتوطنون. و�أكرث من ذلك، ك�صفت عن 

نهج �صلوكي عن�رشي ظهر يف حفل زفاف م�صتوطنني حني رفعو� �صورة عائلة دو�ب�صة على ر�أ�ص 

�صكني ورق�صو� بها؛ �إنه �صلوك �أ�صبه بالفا�صية و�لنازية. وبد�أت �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية بالك�صف 

 متلك خططاً �إجر�مية خطرية بحق �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية. 
28

عن ع�صابات يهودية �إرهابية

ومن �أبرز �أهد�فها �لعمل على ترحيل �لفل�صطينيني من �أر��صيهم وبيوتهم. ومن �لطبيعي �أن تك�صف 
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هذه �الأحد�ث �ملوؤملة عن عجز �ل�صلطة �لفل�صطينية عن توفري �الأمن و�ل�صالمة ملو�طنيها بالرغم من 

��صتمر�ر �لتن�صيق �الأمني مع “�إ�رش�ئيل”.

من  ب�صل�صلة  �مل�صتوطنني  جر�ئم  على  �لرد  �إىل  �لفل�صطينيني  ميل  من  دو�ب�صة  حادثة  وز�دت 

بـ“�نتفا�صة  ُيعرف  �أ�صبح  مبا  متثلت  وم�صتوطنيه،  �الحتالل  جنود  مع  و�ملو�جهات  �لعمليات 

�إىل �قرت�ح  “�إ�رش�ئيل بيتنا”  �ل�صكاكني”. وهذ� �لو�صع دفع بليبمان من حزب  “ثورة  �أو  �لقد�ص” 

م�رشوع قانون تطبيق �أحكام باالإعد�م باملقاومني �لفل�صطينيني.

3. ق�شايا الف�شاد: 

د�نت �ملحكمة �ملركزية يف تل �أبيب رئي�ص حكومة “�إ�رش�ئيل” �الأ�صبق �إيهود �أوملرت بتلقي ر�صاوى 

. و�أ�صدرت �ملحكمة 
29

وخيانة �الأمانة فيما عرف با�صم “ف�صيحة هويل الند Holyland” يف �لقد�ص

ذ�تها حكمها �لقا�صي ب�صجن �أوملرت �صّت �صنو�ت. �إال �أن حماميي �أوملرت ��صتاأنفو� للمحكمة �لعليا يف 

�لقد�ص، ومّتت تبئته من تلقي �لر�صوة يف �لف�صيحة �ملذكورة، وُخفف �حلكم ل�صنة ون�صف بق�صايا 

على  ودلّلت  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �لعام  �لر�أي  �أو�صاط  يف  كبرية  �صجة  �ملحاكمة  هذه  و�أثارت   .
30

�أخرى

�لتناق�صات يف �لتعاطي �لق�صائي مع ق�صايا ف�صاد مايل تخ�ص �صخ�صيات �صيا�صية. وكانت ف�صيحة 

مالية �أخرى يف �صفوف قياد�ت حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا” قد �نك�صفت يف 2014 ومفادها حتويل مبالغ 

وزير  وكان  قانونية.  غري  ب�صورة  �حلزب  لهذ�  مو�لية  �إ�رش�ئيلية  جلمعيات  �لنقود  من  جد�ً  طائلة 

كري�صينباوم  فانيا  �لد�خلية  وزير  ونائبة   Stas Misezhnikov مي�صجنيكوف  �صتا�ص  �ل�صياحة 

�أن هذه  فيه  �صّك  �تهام بحقهما. ومما ال  لو�ئح  �الأ�صماء، وقدمت  �أبرز  Fania Kirshenbaum من 

.
31

�لف�صيحة قد �أثرت على م�صوتي �حلزب من �ملهاجرين ذوي �الأ�صول �لرو�صية

بها  قام  �رشيبية،  م�صتحقات  ت�صديد  من  و�لتهرب  �أمو�ل  غ�صيل  ف�صيحة  عن  �لنقاب  وك�صف 

طويلة  ل�صاعات  معه  �لتحقيق  ومّت  �إليعيزر،  بن  بنيامني  �لعمل  حزب  يف  �ل�صابق  و�لقيادي  �لوزير 

�الأكرث خطورة يف تاريخ  �لبع�ص  ر�آها  �تهام،  يف وحدة �الختال�ص و�الحتيال، وُقدمت بحقه الئحة 

�إىل �صخ�صية �صيا�صية مرموقة. وت�صمل الئحة �التهام �لتي قدمتها �لنيابة  ه  “�إ�رش�ئيل”، مما يوجَّ
�لعامة �لتهم �لتالية: تلقي وتقدمي ر�صاوى، وغ�صيل )تبيي�ص( �أمو�ل )�أخفى مئات �آالف �لدوالر�ت 

. و�صت�صهد �ل�صاحة �ل�صيا�صية يف �صنة 
32

يف خزنة بيته ومّت ك�صفها(، و�إخالل بالثقة، و�الحتيال،...

 .
33

2016 حماكمة مثرية يف هذه �لق�صية وغريها من ق�صايا �لف�صاد �ملايل و�الإخالل بالثقة

�الإعالم  �ل�صيا�صية ويف دهاليز  �ملحافل  �أثارت ردود فعل قوية يف  �أخرى  وهناك ف�صيحة مالية 

 Gershon م�صيكا  غري�صون  و��صمه  �ال�صتيطانية  �حلركة  زعماء  كبار  �أحد  بقيام  متعلقة  وهي 

يف  �ملقرر  �إطار  خارج  �ال�صتيطاين  للم�رشوع  كبرية  حكومية  مبالغ  بتحويله  باالعرت�ف   Mesika

.
34

�ملو�زنة �ملالية �لعامة
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�إن م�صل�صل تورط �صيا�صيني وموظفي حكومة يف ق�صايا �ختال�صات مالية وغ�صيل �أمو�ل ي�صري 

�إىل فقد�ن �ملنظومة �لقيمية و�الأخالقية و�الحتيال على �لقانون و�اللتفاف عليه، مب�صاعدة وتغطية 

.
35

من رجال �رشطة وم�صوؤولني كبار يف �أجهزة �لدولة

و�نت�رشت يف �الإعالم �الإ�رش�ئيلي تقارير و�أخبار عن ف�صائح حتر�ص جن�صي قام بها م�صوؤولون 

وزير  ف�صيحة  و�أبرزها  �أ�صّدها  وكان  يهود،  دين  ورجال  وع�صكريون  �رشطة  ورجال  �صيا�صيون 

 ،
�لد�خلية ونائب رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �صيلفان �صالوم Silvan Shalom يف نهاية �صنة 362015

وكانت �لتهم �صده بد�أت باالنت�صار يف �صنة 2014، وتو�لت خالل �صنة 2015. و��صطر �صالوم، وهو 

�إىل �لتنحي عن �حلياة �ل�صيا�صية جر�ء �ل�صغط �ل�صيا�صي و�ل�صعبي  من قياديي �لليكود �لبارزين، 

و�الإعالمي �صده. وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن ف�صائح من هذ� �لقبيل قد تتالت خالل �ل�صنتني �ملن�رشمتني 

�أنه مل يعد هناك  �ل�صخرية،  �أنه قيل من قبيل  �أو�صاط �صباط كبار يف �جلي�ص و�ل�رشطة، لدرجة  يف 

 .
37

�صباط يديرون هذه �ل�رشطة

كما و��صطر ينون ماجال Yinon Magal ع�صو كني�صت عن حزب �لبيت �ليهودي، وهو �صحفي 

تعّر�صن  �صيد�ت وفتيات  قبل  تقدمي �صكاوى �صده من  ب�صبب  �لكني�صت  �ال�صتقالة من  �إىل  �صابق، 

�أورن حز�ن  �لكني�صت  . كما ويتعر�ص ع�صو 
38

لتحر�ص جن�صي منه، حيث �عرتف هو نف�صه بذلك

Oren Hazan من �لليكود �إىل تهم باإد�رة كازينو و“بيت دعارة” يف �إحدى �لدول �الأوروبية، لكنه مل 

ي�صتقل �إىل حني كتابة هذ� �لتقرير.

رئي�ص  مقر  ف�صيحة  �أبرزها  وكان  �لتقرير،  يدر�صها  �لتي  �لفرتة  يف  �لف�صائح  هذه  �زد�دت 

�ملكانة  باإنفاق مايل خيايل، و��صتغاللها   Sara Netanyahu �لوزر�ء وتورط زوجته �صارة نتنياهو 

زجاجات  عن  عبارة  وهي  �لفارغة”،  “�لزجاجات  بف�صيحة  ُعرف  مبا  م�رشوعة  غري  �أمو�ل  جلني 

�لتدوير ونيلها مبالغ  ثم بيعها ل�رشكات  �ملقر، ومن  ل�صو�ئل خمتلفة قامت بتجميعها يف م�صتودع 

�لعام  �لر�أي  �أثار  ما  �ملقر،  هذ�  م�صتخَدمي  مع  و�لقا�صي  �لفظ  تعاملها  ف�صيحة  وكذلك   .
39

كبرية

�صكاوى  على  بناء  معها  بالتحقيق  �ل�رشطة  با�رشت  حيث  �لق�صائي،  و�مل�صتوى  �الإعالم  وو�صائل 

نفتايل  ماين  �حلكومة  رئي�ص  بيت  على  �لعام  �لقيِّم  ر�أ�صهم  وعلى  �مل�صتخدمني،  من  عدد  بها  تقّدم 

Mani Naftali. وقدمت الئحة �تهام بحق زوجة نتنياهو يف حمكمة �لعمل يف �لقد�ص، و�أقرت �ملحكمة 

 �دعاء�ت نفتايل باأن �صارة نتنياهو تعاملت معه وغريه بفظاظة وق�صوة، وغرمتها بـ 170 �ألف �صيكل

)قر�بة 44 �ألف دوالر(.

4. املالحقات والت�شييقات ال�شيا�شية: 

ملحوظ،  ب�صكل  �ملا�صيتني  �ل�صنتني  خالل  �ل�صيا�صية  و�لت�صييقات  �ملالحقات  �زد�دت 

وخ�صو�صاً �أنها كانت موجهة �صّد �ملو�طنني �لعرب يف “�إ�رش�ئيل”. وكان �أبرزها �ملالحقة �ل�صيا�صية 
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معادية  �أطر�ف  مع  ولقائه  ل�صورية  زيارته  بتهمة   
40

نّفاع �صعيد  �ل�صابق  �لنائب  �صّد  و�لق�صائية 

“�إ�رش�ئيل” قد  �لعرب يف  �ملو�طنني  �أن مئات من  لـ“�إ�رش�ئيل”، وفق ما ورد يف الئحة �التهام، علماً 

 ز�رو� �صورية برتتيبات معينة �أجريت لهذه �لغاية. و�أ�صدرت حمكمة �إ�رش�ئيلية حكماً ب�صجن نفاع

ت�صعة �صهور.

– �جلناح  “�إ�رش�ئيل” باإخر�ج �حلركة �الإ�صالمية  �أي�صاً، جاء قر�ر حكومة  و�صمن هذ� �ل�صياق 

تابعة  وموؤ�ص�صة  جمعية   19 خالل  من  تنفذ  �لتي   ،
41

ن�صاطاتها كافة  وحظر  �لقانون  عن  �ل�صمايل 

�لقانون و�إال �صيعاقب كل من  �إنها ملزمة بوقف ن�صاطاتها وفق  �إذ  �أوالً،  لها، �رشبة قوية للحركة 

“�إ�رش�ئيل” من ت�صاعد �صعبية ومكانة  . وثانياً ك�صفت �ملزيد من خماوف 
42

�أو يتعامل معها يعمل 

�حلركة يف �أو�صاط م�صلمي فل�صطينيي 1948، خ�صو�صاً و�أن �حلركة تقوم ب�صل�صلة من �لن�صاطات 

�أنه دولة  �ل�صيا�صية و�لدينية و�الجتماعية و�القت�صادية و�لثقافية، مما تعدُّه �حلكومة  و�لفعاليات 

�أن  ُيفرت�ص  تاأدية و�جباتها جتاه من  �لدولة يف  بغياب  �إال  �لن�صاط  لياأتي هذ�  د�خل دولة. وما كان 

تعدَّهم يف ح�صاباتها مو�طنني. ومن جهة �أخرى تك�صف هذه �خلطوة عن �صري حكومة “�إ�رش�ئيل” 

�مل�صكوك  �إطار  يف  و�عتبارهم  ومر�قبتهم  عليهم  �خلناق  وت�صييق  �لعرب  �ملو�طنني  حما�رشة  نحو 

 .
43ً

بهم د�ئما

ن�صاط  �أن حظر  �الأخ�رش،  �الإ�صالمية د�خل �خلط  ر�ئد �صالح، رئي�ص �حلركة  �ل�صيخ  �أكد  وقد 

�أد�ء ر�صالتها و�النت�صار للثو�بت �لتي قامت من �أجلها، ويف مقدمتها �لدفاع  �حلركة لن يثنيها عن 

عن �لقد�ص و�الأق�صى �ملباركني. و�أ�صار �ل�صيخ �صالح �إىل �أن �حلا�صنة �ل�صعبية للحركة �الإ�صالمية 

عربية،  جهة  و�تهم  ع�صدها.  من  يفت  لن  قادتها  و�عتقال  مالحقة  �أن  موؤكد�ً  �مل�صري،  �صتو��صل 

. كما �تهم كمال �خلطيب، نائب �ل�صيخ ر�ئد 
44

رف�ص �الإف�صاح عن ��صمها، بدعم حظر ن�صاط �حلركة

�صالح، �أطر�فاً عربية ر�صمية بالتو�فق مع “�إ�رش�ئيل”، على حظر �حلركة، ور�أى �أن �ل�صبب ور�ء 

قر�ر �حلظر هو موقف �حلركة من �مل�صجد �الأق�صى، ودفاعها عنه. وقال �خلطيب: “و�هم نتنياهو 

وحكومته، �إن ظنو� �أننا �صنغادر �صاحة �لعمل، و�لدفاع عن �الأق�صى، لن نعدم �لو�صيلة، ولن نرت�جع 

.
يوماً عن هذ� �لهدف”45

ور�أى ليبمان رئي�ص حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا”، �أن �حلركة �الإ�صالمية و�أع�صاء �لكني�صت �لعرب 

ي�صكلون تهديد�ً ��صرت�تيجياً لـ“�إ�رش�ئيل”، و�صاطره �لر�أي �صيلفان �صالوم وزير �لد�خلية �الأ�صبق. 

�أما نتنياهو نف�صه، فر�أى �أن �حلركة حتّر�ص على �لعنف يف �رشقي �لقد�ص و�ملدن و�لقرى �لعربية يف 

�لد�خل. و�تَّهم نتنياهو �حلركة �الإ�صالمية بالوقوف ور�ء �الأحد�ث �لد�ئرة يف �الأر��صي �لفل�صطينية. 

يف حني ر�أى �لنائب �أين عودة رئي�ص �لقائمة �مل�صرتكة، حظر �حلركة حتري�صاً على �لعرب، و�صتعمل 

. و�أ�صار �الأكاديي زكريا �لقاق �ملحا�رش يف جامعة �لقد�ص 
46

قائمته على منع تنفيذ مثل هذ� �لقر�ر
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باأبو دي�ص �لقريبة من �لقد�ص، باأن “�إ�رش�ئيل” ت�صعى لتجريد �حلركة �الإ�صالمية من مهامها وعملها 

 .
47

يف �مل�صجد �الأق�صى، و�أن �إخر�ج �حلركة من �لقانون �صي�صعفها

مبثابة  هو  �حلركة  حظر  �أن  وغريهم  وعرب  �إ�رش�ئيليون  مر�قبون  يرى  �أخرى  جهة  من  لكن 

خطاأ �صيا�صي ترتكبه �حلكومة، و�أنها بهذ� �حلظر قد عّززت وجود �حلركة ون�صاطها �لذي ��صتمر 

�ل�صابق حينما كان ي�صغل  �ل�صاباك  Yoram Cohen رئي�ص  منذ ثالثة عقود. ور�أى يور�م كوهني 

“�إ�رش�ئيل”  تعّدها  ن�صاطات  مع  �الإ�صالمية  �حلركة  تربط  �أدلة  �أّي  يرى  ال  �ل�صاباك  �أن  من�صبه، 

. ويكن �عتبار هذه �خلطوة �صمن �صل�صلة خطو�ت تقوم بها حكومة نتنياهو �حلالية 
“�إرهابية”48

 و�صابقاتها يف فر�ص �ملزيد من �لقيود على �لعرب، وو�صعهم حتت جمهر �ملر�قبة على �أ�صا�ص �أنهم

معّرفني كـ“عدو د�خلي”. 

5. انتخاب رئي�س جديد لـ“اإ�رسائيل”: 

من  كني�صت  ع�صو  )وهو  ريفلني  روؤوفني  هو  لـ“�إ�رش�ئيل”  جديد�ً  رئي�صاً  �لكني�صت  �نتخب 

، وهو معروف مبو�قفه �ليمينية 
49

)18–16 �لـ  �لليكود و�صغل من�صب رئي�ص �لكني�صت يف دور�تها 

�ملت�صددة، و�أي�صاً يتميز بثبات وجوده يف �لليكود وعدم �جنر�ره ور�ء من�صقني عنه، باالإ�صافة �إىل 

موؤ�ص�صة  �إلغاء  يف  يرغب  �لذي  لنتنياهو  نك�صة  �نتخابه  ويعدُّ  نتنياهو.  معار�صي  �أ�صد  من  كان  �أنه 

�لرئا�صة يف “�إ�رش�ئيل”، وتركيز �صالحيات �إد�رة �حلكم بيده. مبعنى �آخر، ت�صهد �ل�صيا�صة �لد�خلية 

�جلدير  ومن  نتنياهو.  ن�صخة  وفق  و�لقر�ر  �الإد�رة  ديكتاتورية  �إىل  �مليل  من  مزيد�ً  “�إ�رش�ئيل”  يف 

بالذكر �أن هذه �ملوؤ�ص�صة هي رمزية ولي�صت فعلية. �إال �أن عدد�ً من روؤ�صاء “�إ�رش�ئيل”، وخ�صو�صاً 

�أثره على م�صاهد �صيا�صية معينة. وهكذ� يفعل ريفلني يف عدد  �متلك خلفية �صيا�صية، قد ترك  من 

عن�رشية،  قو�نني  طرح  عند  وخ�صو�صاً  بحرية،  ر�أيِه  عن  ُيعّب  حيث  �ل�صيا�صية،  �لق�صايا  من 

�ملنظور وفق  �لو�حدة،  �لدولة  نظام  يوؤيد  حيث  فل�صطينية،  دولة  �إن�صاء  موؤيدي  من  لي�ص  �أنه   ِعلماً 

�ل�صهيوين - �الإ�رش�ئيلي. 

6. تداعيات العدوان على غزة:

�صهدت �ل�صاحة �لد�خلية يف “�إ�رش�ئيل” �نق�صاماً بخ�صو�ص �لعدو�ن على غزة. حيث �إن �جلانب 

�أن �لعدو�ن مل يكن �رشورياً.  �إىل �مل�صتوى �ل�صيا�صي بادعاء  �ال�صتخبار�تي وّجه �نتقاد�ت �صديدة 

ل�صيا�صات  وب�صدة  ناقدة  �إ�صار�ت  �ل�صابقة  �ال�صتخبار�تية  �ل�صخ�صيات  من  عدد  عن  و�صدرت 

�حلكومة بهذ� �ملو�صوع. وتكبّدت “�إ�رش�ئيل” خ�صائر ج�صيمة ب�رشية ومالية، ومل تنفعها م�رشحية 

�ال�صتجد�ء لتحقيق تعاطف دويل معها على �أ�صا�ص �أنها �ل�صحية �لد�ئمة، �إذ بات �الأمر معروفاً لكل 

دول �لعامل. ولكن جرى وما يز�ل يجري �ملزيد من �لت�صييق و�حل�صار على قطاع غزة ومنع �إدخال 
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�الحتياجات و�للو�زم �حلياتية �ل�رشورية �إال بكميات حمدودة ومر�قبة من قبل “�إ�رش�ئيل”. وف�صل 

�أما على  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  �الإ�رش�ئيلية بحق  �ملمار�صات  لهذه  �لدويل كافة يف و�صع حّد  �ملجتمع 

�صعيد �لتعامل �ل�صيا�صي �لد�خلي يف “�إ�رش�ئيل”، فهناك �صبه �إجماع بني كافة �الأحز�ب �ل�صهيونية 

ب�رشورة �ال�صتمر�ر يف ح�صار غزة بذريعة �حليلولة دون تعر�ص �جلنوب �الإ�رش�ئيلي �إىل قذ�ئف 

ومنح  �حل�صار  فّك  �إىل  يوؤدي  مب�صتوى  تكن  مل  بالعدو�ن  �ملنددة  �الأ�صو�ت  ولكن  �لقطاع...  من 

.
50

�لفل�صطينيني مزيد�ً من حرية �لتنقل و�لعبور

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 

�أي ما  6.336 ماليني يهودي،  8.464 ماليني ن�صمة، بينهم  2015 بنحو  “�إ�رش�ئيل” يف نهاية �صنة 
ن�صبته 74.9% من �ل�صكان. وذلك مقارنة بنحو 8.297 ماليني ن�صمة، بينهم 6.219 ماليني يهودي، 

�أي ما ن�صبته 75% من �ل�صكان يف نهاية �صنة 2014. �أما عدد �ل�صكان �لعرب، ومن �صمنهم �صكان 

 %20.8 �أي ما ن�صبته  1.757 مليون،  2015 بنحو  �لد�ئرة �صنة  �لقد�ص و�جلوالن، فقدرته  �رشقي 

)�نظر �ل�صكان  من   %20.7 ن�صبته  ما  �أي   ،2014 �صنة  مليون   1.72 بنحو  مقارنة  �ل�صكان،   من 

�ألفاً   25( و�جلوالن   )
51ً

تقريبا �ألفاً   324( �لقد�ص  �رشقي  �صكان  عدد  حذفنا  ما  و�إذ�   .)2/3 جدول 

تقريباً(، فاإن عدد ما يعرف بفل�صطينيي 1948 )�أي �ملنطقة �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948( ي�صبح 

نحو 1.41 مليون �صنة 2015، �أي نحو 16.6% من �ل�صكان. 

وقد �صنفت د�ئرة �الإح�صاء �الإ�رش�ئيلية �صنة 2015 نحو 370 �ألف �صخ�ص على �أنهم “�آخرون”، 

�أي ما ن�صبته 4.4%، مقارنة بنحو 357 �ألفاً �ُصنِّفو� على �أنهم “�آخرون” �صنة 2014، �أي ما ن�صبته 

4.3%. 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 �لقناة �الإ�رش�ئيلية �ل�صابعة Arutz Sheva، وهي قناة م�صتوطنني مت�صددين، فقد و�صل 

عدد �مل�صتوطنني �ليهود يف مطلع �صنة 2016 �إىل 375 �ألفاً يف �رشقي �لقد�ص، ونحو 407 �آالف م�صتوطن 

. وقد �أكد وزير �حلرب مو�صيه يعلون 
52

يف باقي �ل�صفة �لغربية، �أي ما جمموعه 782 �ألف م�صتوطن

تقدير�ت �لقناة �ل�صابعة فيما يتعلق بباقي �ل�صفة �لغربية، يف معر�ص رده على �النتقاد�ت يف �جتماع 

.
53

�أع�صاء �لكني�صت حلزب �لليكود يف كانون �لثاين/ يناير 2016، و�ملتعلقة ب�صعف �ال�صتيطان
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يف �مل�صتوطنني  �أعد�د  حول  �ل�صابعة  �لقناة  تقدير�ت  توؤكد  دقيقة  معطيات  لدينا  تتوفر   وال 

�رشقي �لقد�ص، و�لتي تقدرها م�صادر �أخرى بنحو 200 �ألف م�صتوطن فقط. غري �أن معطيات معهد 

من  تقرتب   Applied Research Institute - Jerusalem )ARIJ( )�أريج(  �لتطبيقية  �الأبحاث 

�الأرقام �لتي ت�صري �إليها �لقناة. وقد الحظ �ملعهد �أن �جلهات �لر�صمية �الإ�رش�ئيلية �ملخت�صة جتنح �إىل 

�إخفاء �لعدد �حلقيقي للم�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية، رمبا لتخفيف �أّي �صغوط حمتملة عليها �صّد 

ممار�صاتها �ال�صتيطانية و�لتهويدية �لتي ما ز�ل �ملجتمع �لدويل يعدُّها غري �رشعية، و�صبباً يف تعطيل 

�أرقاماً  �الإ�رش�ئيلية ي�صدر  �ملركزية  �الإح�صاء  �أن د�ئرة  �إىل  �ملعهد  �ل�صلمية. ونبه  �لت�صوية  م�رشوع 

لتجمعات ��صتيطانية يزيد عدد قاطنيها عن خم�صة �آالف م�صتوطن، و�أن هناك جتمعات ��صتيطانية 

 مل يتم �إدر�جها ر�صمياً. وح�صب قاعدة معلومات �أريج ل�صنة 2015، يقيم يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها

لعدد  �أريج  تقدير�ت  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر   .
54

م�صتوطن �ألف   750 جمموعه  ما  �لقد�ص  �رشقي 

�ألفاً  656 من  �أكرث  بلغ  �لقد�ص(  �رشقي  ذلك  يف  )مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيليني   �مل�صتوطنني 

.
�صنة 2012، و693 �ألفاً �صنة 552013

جدول 2/3: اأعداد ال�شكان يف “اإ�رسائيل” 2009–562015

اليهوداإجمايلال�شنة

العرب )مبن فيهم �شكان 

�رسقي القد�س واجلولن(

اآخرون

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

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

20148,296,9006,219,2001,720,300357,400

20158,463,5006,336,0001,757,400370,100
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اأعداد ال�شكان يف “اإ�رسائيل” 2009 و2014–2015

ويف �صنتي 2014 و2015 بلغ معدل �لنمو �ل�صكاين يف “�إ�رش�ئيل” 2%، وهو تقريباً �ملعدل نف�صه 

منذ �صنة 2003، مع �لعلم �أنه قد ولد يف “�إ�رش�ئيل” 171,444 ن�صمة و176,427 ن�صمة خالل �صنتي 

، وفقاً الأحدث �الإح�صاء�ت �ملن�صورة حتى كتابة هذ� �لتقرير.
57

2013 و2014 على �لتو�يل

مهاجر�ً،   27,850 �ملركزية،  �الإح�صاء  د�ئرة  ح�صب  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  قدم   2015 �صنة  وخالل 

مقارنة بـ 16,929 مهاجر�ً و24,112 مهاجر�ً يف �صنتي 2013 و2014 على �لتو�يل )�نظر جدول 2/4(. 

وتظهر هذه �الأرقام تز�يد�ً ن�صبياً يف معدل �لهجرة يف �صنتي 2014 و2015 مقارنة بال�صنو�ت �لع�رش 

�لتي �صبقتها، غري �أنها تظل معدالت �صئيلة مقارنة بالعقد �الأخري من �لقرن �لع�رشين؛ بعد ��صتنفاد 

�خلز�نات �لب�رشية �ليهودية �مل�صتعدة للهجرة �لو��صعة، و�قت�صار معظم يهود �خلارج على بلد�ن 

�أمريكا �ل�صمالية و�أوروبا، �لتي ال يجد يهودها حافز�ً لهجرتها على نحو و��صع. ولعل  متقدمة يف 

�لتز�يد �لن�صبي يف �ل�صنتني �ملا�صيتني يعود يف بع�ص جو�نبه �إىل حالة �ال�صتقر�ر و�لتقدم �القت�صادي 

�لتي  و�لدينية  �ليمينية  للقوى  �لو��صع  �لن�صاط  و�إىل  �خلارجية،  �لتهديد�ت  وتر�جع  �الإ�رش�ئيلي، 

من  �أعد�د  �صعور  و�إىل  و�لتهويد،  و�ال�صتيطان  �لهجرة  بر�مج  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  على  تهيمن 

�ليهود بعدم �ال�صتقر�ر نتيجة ت�صخيم �حلو�دث �لتي ت�صتهدفهم كما ح�صل يف فرن�صا.

منها.  �مل�صادة  �لهجرة  ��صتمر�ر  مع  تر�فقت  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �لهجرة  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

يحملون   16,200 نحو   2013 �صنة  “�إ�رش�ئيل”  من  خرج  فقد  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  وح�صب 

جو�ز�ت �إ�رش�ئيلية، بينهم 800 عربي؛ بينما رجع يف �ل�صنة نف�صها 8,900، بينهم نحو 445 عربياً. 

. وهناك موؤ�رش�ت �إ�رش�ئيلية تذكر �أن عدد 
58

�أي �إن معدل �لهجرة �مل�صادة بلغ نحو 7,300 �صخ�ص

 .
59

�الإ�رش�ئيليني �ملقيمني يف �خلارج يقدر بنحو 750 �ألفاً وفق تقدير�ت وز�رة �ال�صتيعاب �الإ�رش�ئيلية

وذلك وفقاً الأحدث �الإح�صاء�ت �ملن�صورة حتى كتابة هذ� �لتقرير.
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جدول 2/4: اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رسائيل” 1990–602015

2005–20002009–19952004–19901999–1994ال�شنة

609,322346,997182,20886,859العدد

املجموع الكلي201020112012201320142015ال�شنة

16,63516,89316,56016,92924,11227,8501,344,365العدد

وي�صري �لر�صم �لبياين �لتايل �إىل تطور �أعد�د �ملهاجرين �ليهود �إىل “�إ�رش�ئيل” لكل خم�ص �صنو�ت 

يف �لفرتة 1991–2015، مع �الإ�صارة �إىل �أن �صنة 1990 �صهدت قدوم 199,516 مهاجر�ً يهودياً �إىل 

“�إ�رش�ئيل”.

اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رسائيل” 1991–2015

�لديوجر�فية و�لنا�صط يف  �أ�صار �ملتخ�ص�ص بال�صوؤون  �لعامل، فقد  �ليهود يف  �أما بالن�صبة لعدد 

�لوكالة �ليهودية Jewish Agency for Israel، �رشجيو ديال بريجوال Sergio DellaPergola، �إىل 

�أن عدد �ليهود يف �لعامل ُقدر يف نهاية �صنة 2013 بـ 14.213 مليون ن�صمة، بزيادة بلغت 358 �ألف عن 

نهاية �صنة 2012 �أي بن�صبة زيادة مقد�رها 2.6%، وفقاً الأحدث �الإح�صاء�ت �ملن�صورة حتى كتابة 

هذ� �لتقرير )�نظر جدول 2/5(. ويف �ل�صياق ذ�ته ما ز�لت تنطلق حتذير�ت من ت�صارع ما يطلق عليه 

�لزو�ج �ملختلط، وهو ما  �رتفاع ن�صبة  “�إ�رش�ئيل”، ب�صبب  �ليهودية خارج  �لديانة  �أتباع  “ذوبان” 
.
61

يلقي بظالله على زيادة �أعد�د �ليهود على م�صتوى �لعامل وخ�صو�صاً يف �لدول �لغربية
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62
جدول 2/5: اأعداد اليهود يف العامل ح�شب البلد 2013 )بالألف ن�شمة(

الوليات “اإ�رسائيل”البلد

املتحدة
املجموعباقي الدولاأ�شرتاليااأملانياالأرجنتنيرو�شيابريطانياكندافرن�شا

6,103.25,700475385.3290186181.3118112.5661.514,212.8العدد 

4340.13.32.721.31.30.80.84.7100الن�شبة )%(

ن�شبة اليهود يف العامل ح�شب البلد 2013 )%(

وما ز�ل �أبناء فل�صطني �ملحتلة 1948 يعانون من �صيا�صات �لتمييز �لعن�رشي �الإ�رش�ئيلي، و�أ�صار 

2015 مبناق�صة “�إ�رش�ئيل” �أن �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي ��صتمر خالل �صنة   تقرير حول �لعن�رشية يف 

.
9 �قرت�حات لقو�نني متييزية، بينما ناق�ص 16 �قرت�حاً لقو�نني متييزية خالل �صنة 632014

و�صوريي  �لقد�ص  �رشقي  فل�صطينيي  تدمج  �الإ�رش�ئيلية  �الإح�صائيات  فاإن  �صابقاً،  �أ�رشنا  وكما 

عن  �لتحدث  عند  �حل�صبان  يف  �ملالحظة  هذه  و�صع  ينبغي  ولذلك  1948؛  فل�صطينيي  مع  �جلوالن 

 ،2014 �لديني و�الأو�صاع �الجتماعية لهوؤالء �ملو�طنني. وبناء عليه، فوفق معطيات �صنة  �لتوزيع 

نَّة( بن�صبة 84.5%، و136 �ألفاً من �لطائفة �لدرزية بن�صبة  يوجد نحو 1.5 مليون من �مل�صلمني )�ل�صُّ

�أما من ناحية معدالت �لنمو �ل�صكاين يف �صنتي   .
64%7.5 �ألفاً من �مل�صيحيني بن�صبة  7.9%، و129 

.
65

2014 و2015 فقد بلغ هذ� �لنمو 2.2% عند �لعرب مقارنة بـ 1.9% عند �ليهود

National Insurance Institute of Israel )NII( وبح�صب تقرير �أ�صدرته موؤ�ص�صة �لتاأمني �لوطني 

 .2013 47.4% يف �صنة  2013، بلغت ن�صبة �لفقر لدى �لعائالت �لعربية  يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 
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وبلغ معدل �الأ�صخا�ص �لذين يعملون يف �صّن �لعمل، 73.8% من �لرجال �لعرب و34.7% من �لن�صاء 

�لعرب �صنة 2013، مقارنة بـ 81% من �لرجال �ليهود و79.1% من �لن�صاء �ليهود. �أما معدل �الأجر 

15 دوالر�ً( لدى  �لعرب و54.2 �صيكل )نحو  10 دوالر�ت( لدى  36.3 �صيكل )نحو  بال�صاعة فبلغ 

، وذلك ح�صب �أحدث �ملعطيات �ملتوفرة حتى كتابة هذ� �لتقرير.
66

�ليهود

وبلغ متو�صط �لعمر �ملتوقع لدى �لعرب 76.9 عاماً لدى �لذكور و81.2 لدى �الإناث يف �صنة 2014، 

باملقابل بلغ متو�صط �لعمر �ملتوقع يف �ل�صنة نف�صها لدى �ليهود 81.8 عاماً لدى �لذكور و84.5 لدى 

.
67

�الإناث

2. املوؤ�رسات القت�شادية:

ُقدِّر �لناجت �ملحلي �الإجمايل )Gross Domestic Product )GDP يف �صنة 2015 بـ 1,150.8 مليار 

 2014 �صنة  دوالر(  مليار   305.7( �صيكل  مليار   1,093.7 بـ  مقارنة  دوالر(،  مليار   296.1( �صيكل 

و1,055.8 مليار �صيكل )292.4 مليار دوالر( �صنة 2013. ووفق هذه �لتقدير�ت، فاإن �لناجت �ملحلي 

�صجل منو�ً بالعملة �ملحلية بلغ 3.6% و5.2% ل�صنتي 2014 و2015 على �لتو�يل. �أما عند �حت�صاب 

�لنمو  ن�صبة  �أن  جند  فاإننا  �لدوالر،  مقابل  �ل�صيكل  قيمة  تذبذب  وب�صبب  بالدوالر،  �لنمو  ن�صبة 

2014 مقارنة بال�صنة  4.5% �صنة  2015، بينما �رتفعت بن�صبة  3.1% �صنة  �نخف�صت مبا مقد�ره 

�لتي �صبقتها )�نظر جدول 2/6(. ومن �جلدير بالذكر �أن هذه �لنتائج تخالف توقعات �لنمو لدى بنك 

. مع 
، و2.4% �صنة 692015

“�إ�رش�ئيل” �ملركزي Bank of Israel، �لتي بلغت 2.5% �صنة 682014
مالحظة �أن �الإح�صائيات �لتي نعر�صها م�صتقاة من �مل�صادر �لر�صمية، وهي م�صادر تقوم بتحديث 

�لبيانات و�إجر�ء تعديالت عليها بني فرتة و�أخرى.

70
جدول 2/6: اإجمايل الناجت املحلي الإ�رسائيلي 2009–2015 بالأ�شعار اجلارية

ال�شنة
اإجمايل الناجت املحلي 

)باملليون �شيكل(

اإجمايل الناجت املحلي 

)باملليون دولر(

�شعر �رسف ال�شيكل

)ح�شب بنك “اإ�رسائيل” املركزي(

2009818,189208,0533.9326

2010876,129234,6983.733

2011936,619261,7643.5781

20121,001,044259,6143.8559

20131,055,828292,4163.6107

20141,093,674305,6753.5779

20151,150,786296,0683.8869
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اإجمايل الناجت املحلي الإ�رسائيلي 2009–2015 )باملليون دولر(

�صيكل   137,376 بلغ   2015 �صنة  �الإ�رش�ئيلي  �لفرد  دخل  معدل  فاإن  �الإح�صائيات  وح�صب 

�صيكل  و131,061   2014 �صنة  دوالر(   37,222( �صيكل   133,178 بـ  مقارنة  دوالر(،   35,343(

)36,298 دوالر( �صنة 2013. ووفق هذه �الإح�صائيات، فاإن معدل دخل �لفرد �صجل منو�ً بالعملة 

�ملحلية بلغ 1.6% و3.2% ل�صنتي 2014 و2015 على �لتو�يل. �أما عند �حت�صاب ن�صبة �لنمو بالدوالر، 

 %5 �لنمو �نخف�صت مبا مقد�ره  �أن ن�صبة  �ل�صيكل مقابل �لدوالر، فاإننا جند  وب�صبب تذبذب قيمة 

�صنة 2015، بينما �رتفعت بن�صبة 2.5% �صنة 2014 مقارنة بال�صنة �لتي �صبقتها. ولذلك يجب عدم 

مقابل  �ملحلية  بالعملة  �حل�صاب  �ختالف  �إىل  �النتباه  يتم  مل  �إذ�  دقيقة  غري  ال�صتنتاجات  �مل�صارعة 

�لدوالر )�نظر جدول 2/7(. 

71
جدول 2/7: معدل دخل الفرد الإ�رسائيلي 2009–2015 بالأ�شعار اجلارية

معدل دخل الفرد )بالدولر(معدل دخل الفرد )بال�شيكل(ال�شنة

2009109,35327,807

2010114,96630,797

2011120,65033,719

2012126,59932,833

2013131,06136,298

2014133,17837,222

2015137,37635,343
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معدل دخل الفرد الإ�رسائيلي 2009–2015 )بالدولر(

�أما فيما يتعلق مبو�زنة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، فاإن معطيات د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية 

مليار   445.085 بلغ   2014 ل�صنة  �ملعتمدة  �مليز�نية  يف  �لكلي  �مل�رشوفات  جمموع  �أن  �إىل  ت�صري 

دوالر( مليار   125.5 )نحو  �صيكل  مليار   453.074 بـ  مقارنة  دوالر(  مليار   124.4 )نحو   �صيكل 

 �صنة 2013؛ غري �أن �الأد�ء �حلقيقي للم�رشوفات Budget Performance بلغ 446.416 مليار �صيكل

دوالر( مليار   117.9 )قر�بة  �صيكل  مليار   425.528 مقابل   2014 �صنة  يف  دوالر(  مليار   124.8( 

 .
�صنة 722013

وت�صمل   Ordinary Budget �العتيادية  �مليز�نية  �أولها  حماور،  ثالثة  على  �مليز�نية  وتتوزع 

م�صاريف �لرئا�صة ورئا�صة �لوزر�ء و�لوز�ر�ت...، و�لثانية ت�صمل ميز�نية �لتطوير و�صد�د �لديون، 

�العتيادية  �مليز�نية  �أن   2014 ل�صنة  �مليز�نية  �أد�ء  من  ويالحظ  للم�صاريع.  ميز�نية  ت�صمل  و�لثالثة 

�صيكل  مليار   72.705 �صمنها  من  دوالر(،  مليار   85.9 )نحو  �صيكل  مليار   307.439 على  حازت 

دوالر(  مليار�ت   4 )نحو  �صيكل  مليار  و14.262  �جلي�ص،  على  �رشفت  دوالر(  مليار   20.3 )نحو 

�لتعليم،  15.6 مليار دوالر( �رُشفت على  �لعام، و55.945 مليار �صيكل )نحو  �رُشفت على �الأمن 

و36.681 مليار �صيكل )نحو 10.3 مليار�ت دوالر( �رُشفت على �ل�صوؤون �الجتماعية. كما يالحظ 

99.088 مليار  �أن �صد�د �لديون قد �قتطع جزء�ً كبري�ً من �ملجموع �لكلي للم�رشوفات حيث بلغت 

94.417 مليار �صيكل )26.1 مليار دوالر(  بـ  2014 مقارنة  27.7 مليار دوالر( �صنة  �صيكل )نحو 

.
�صنة 732013

)قر�بة �صيكل  مليار   416.051 كان   2014 ل�صنة  �لفعلي  �الإير�د�ت  جممل  فاإن  �ملقابل،   يف 

116.3 مليار دوالر( مقارنة بـ 410.956 مليار�ت �صيكل )قر�بة 113.8 مليار دوالر( �صنة 2013. 

�أي �صيكل  مليار�ت   104.9( �لدخل  �رشيبة  من  ياأتي  �الإير�د�ت  من  كبري�ً  جانباً  �أن  �لو��صح   ومن 
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نحو 29.3 مليار دوالر( ومن �رشيبة �لقيمة �مل�صافة )87.2 مليار �صيكل �أي نحو 24.4 مليار دوالر( 

 .
كما يف ميز�نية �صنة 742014

�مليز�نية معطيات  �لتقرير  هذ�  كتابة  حتى  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  توفر   ومل 

ل�صنة 2015. 

تركز  �الإ�رش�ئيلية  �ملالية  وز�رة  موقع  من  عليها  �حل�صول  �أمكن  �لتي  �الإح�صائيات  �أن  ويظهر 

 Updated على �مليز�نية �العتيادية �ملتعلقة �أ�صا�صاً باحلكومة ووز�ر�تها، فتظهر ميز�نيتها �ملحدَّثة

�أن  دون  دوالر(  مليار   94.7 )نحو  �صيكل  مليار   338.856 مقد�ره  �إنفاقاً   2014 ل�صنة   Budget

�إىل �جلو�نب �ملتعلقة ب�صد�د �لديون و�مل�صاريع. وعلى �لطريقة نف�صها، فاإن �مليز�نية �ملحدَّثة  ت�صري 

.
75

ل�صنة 2015 تظهر �إنفاقاً مقد�ره 353.788 مليار �صيكل )نحو 91 مليار دوالر(

ولذلك، فقد يحدث بع�ص �لتعار�ص و�الإرباك لدى �لباحثني بح�صب �الإح�صائيات و�الأرقام �لتي 

ت�صدرها جهات ر�صمية �إ�رش�ئيلية، دون حتديد دقيق للم�صطلح، �إن كان �ملق�صود �مليز�نية �لكلية 

�لعامة Grand Total �أم �مليز�نية �العتيادية؛ و�إن كان �ملق�صود �مليز�نية �لتي �أقرتها �حلكومة �أم �لتي 

�أقرها �لكني�صت، �أم �مليز�نية �لفعلية �ملحدَّثة لالإير�د�ت و�مل�رشوفات بعد �النتهاء من �ل�صنة �ملالية.

ل�صنتي  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لفعلية  �لعامة  و�مل�رشوفات  �الإير�د�ت  �لتايل  �جلدول  ويو�صح 

2013 و2014:

جدول 2/8: الإيرادات وامل�رسوفات العامة الفعلية للحكومة الإ�رسائيلية 2013–762014

البيان
20132014

مليون دولرمليون �شيكلمليون دولرمليون �شيكل

الإيرادات

247,01968,413260,23572,734�إير�د�ت جارية

148,60441,157136,61438,183�إير�د�ت ر�أ�صمالية

15,3334,24719,2025,367م�صاريع

410,956113,817416,051116,284جمموع الإيرادات الكلي

امل�رسوفات

295,62281,874307,43985,927�مليز�نية �العتيادية

114,46331,701119,77433,476ميز�نية �لتطوير و�صد�د �لديون

15,4434,27719,2035,367م�صاريع

425,528117,852446,416124,770جمموع امل�رسوفات الكلي

-7.3-3.5ن�شبة العجز )%(

63.955 مليار دوالر  2015 فقد بلغت ما جمموعه  ل�صنة  �الإ�رش�ئيلية  بال�صادر�ت  وفيما يتعلق 

2013؛ وبذلك  2014، و66.788 مليار دوالر �صنة  68.968 مليار دوالر �صنة  مقارنة مبا جمموعه 

 تكون �ل�صادر�ت قد �نخف�صت بن�صبة 7.3% �صنة 2015، بعد �أن كانت قد حققت �رتفاعاً بن�صبة %3.3
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�صنة 2014. �أما �لو�رد�ت ل�صنة 2015 فبلغت ما جمموعه 62.036 مليار دوالر مقارنة مبا جمموعه 

72.341 مليار دوالر �صنة 2014، و72 مليار دوالر �صنة 2013؛ وبذلك تكون �لو�رد�ت قد �نخف�صت 

)�نظر  2014 ل�صنة   %0.5 بن�صبة  �رتفاعاً  حققت  قد  كانت  �أن  بعد   ،2015 �صنة   %14.2  بن�صبة 

جدول 2/9(. مع �لعلم �أن هذه �الإح�صاء�ت ال ت�صمل �لتجارة �خلارجية من �خلدمات ��صتري�د�ً وت�صدير�ً. 

ذلك  فاإن  �الإ�رش�ئيلي،  بال�صيكل  و�لو�رد�ت  �ل�صادر�ت  �حت�صاب  عند  �أنه  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

�صيحدث �ختالفاً يف �ملعطيات، �إذ �صرتتفع قيمة �ل�صادر�ت بن�صبة 0.9% �صنة 2015، وبن�صبة %2.2 

%0.5 مقد�ره  �نخفا�ص  مقابل   2015 �صنة   %6.8 بن�صبة  �لو�رد�ت  �صتنخف�ص  كما   ،2014  �صنة 

�ملرتبطة  �الإح�صائيات  �الإ�رش�ئيلي على  �ل�صيكل  قيمة  �نخفا�ص  �نعكا�ص  2014. وبالرغم من  �صنة 

يف  حت�صناً  ثمة  و�أن  �لو�رد�ت،  فاتورة  خف�ص  يف  حت�صناً  ثمة  �أن  �ملالحظ  �أن  �إال  �الأجنبية،  بالعملة 

خف�ص ن�صبة �لعجز �لتجاري �الإ�رش�ئيلي يف �صنتي 2014 و2015 )�نظر جدول 2/9(. 

77
جدول 2/9: اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ�رسائيلية 2012–2015 بالأ�شعار اجلارية

ن�شبة الفائ�س/ العجز )%(الوارداتال�شادرات

2012
243,388.5281,712.7مليون �شيكل

15.8-

63,145.373,121.4مليون دولر

2013
241,171.8259,889.5مليون �شيكل

7.8-

66,788.472,000.3مليون دولر

2014
246,481.4258,586.3مليون �شيكل

4.9-

68,967.972,341مليون دولر

2015
248,677.3241,099.6مليون �شيكل

3+
63,955.462,036مليون دولر

اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ�رسائيلية 2012–2015 )باملليون دولر(
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ففي لـ“�إ�رش�ئيل”،  �أول  جتاري  ك�رشيك  �ملعتاد  مبركزها  تتمتع  �ملتحدة  �لواليات  تز�ل   وما 

�صنة 2015 بلغت �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل �لواليات �ملتحدة نحو 18.127 مليار دوالر، �أي ما يثل 

28.3% من جممل �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية، مقابل نحو 18.568 مليار دوالر يف �صنة 2014 )%26.9 

�صنة  فبلغت  �ملتحدة  �لواليات  من  �الإ�رش�ئيلية  �لو�رد�ت  �أما  �الإ�رش�ئيلية(.  �ل�صادر�ت  جممل  من 

 2015 نحو 8.081 مليار�ت دوالر، �أي ما يثل 13% من جممل �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية، مقابل نحو

8.56 مليار�ت دوالر يف �صنة 2014 )11.8% من جممل �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية(. وُتعوِّ�ص “�إ�رش�ئيل” 

�لذي  �لتجاري،  �لفائ�ص  خالل  من  �لتجاريني،  �رشكائها  معظم  مع  �لتجاري  عجزها  كبري  حدٍّ  �إىل 

�لواليات  مع   ،2014 �صنة  دوالر  مليار�ت  و10.008   2015 �صنة  دوالر  مليار�ت   10.046 يقارب 

�ملتحدة، وهو ما يعدُّ دعماً كبري�ً لالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي )�نظر جدول 2/10(.

و�حتلت �ل�صني موقع ثاين �أكب �رشيك جتاري لـ“�إ�رش�ئيل”، حيث بلغت �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية 

و�لو�رد�ت   ،2014 �صنة  دوالر  مليار  و2.793   2015 �صنة  دوالر  مليار�ت   3.246 نحو  �إليها 

�الإ�رش�ئيلية منها 5.768 مليار�ت دوالر �صنة 2015 و5.994 مليار�ت دوالر �صنة 2014. و�حتلت 

هوجن كوجن �ملركز �لثالث، حيث بلغ حجم �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين نحو 7.36 مليار�ت دوالر 

�صنة 2015 بينما كان 8.268 مليار�ت دوالر �صنة 2014.

�لتبادل  حجم  بلغ  حيث   ،2015 �صنة  يف  �لر�بع  �ملركز  �إىل  �ل�صابع  �ملركز  من  بريطانيا  وتقدمت 

�لتجاري نحو 6.281 مليار�ت دوالر، بعد �أن كان 6.308 مليار�ت دوالر �صنة 2014. كما �حتفظت 

�صوي�رش� باملركز �خلام�ص ليبلغ حجم �لتبادل �لتجاري نحو 5.922 مليار�ت دوالر يف �صنة 2015، 

بعد �أن كان 6.615 مليار�ت دوالر �صنة 2014 )�نظر جدول 2/10(.

هي   2015 �صنة  �إليها  “�إ�رش�ئيل”  �صدَّرت  �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  فاإن  �ل�صابقة،  �لدول  جانب  و�إىل 

 بلجيكا )2.482 مليار دوالر(، و�لهند )2.264 مليار دوالر(، وهولند� )2.145 مليار دوالر(، وتركيا

“�إ�رش�ئيل”  ��صتوردت  �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  �أما  وماليزيا.  و�أملانيا،  وفرن�صا،  دوالر(،  مليار   1.714(

و�إيطاليا دوالر(،  مليار�ت   3.275( وبلجيكا  دوالر(،  مليار�ت   3.81( �أملانيا  فهي   2015 �صنة   منها 

)2.491 مليار دوالر(، وتركيا )2.446 مليار دوالر(، وهولند� )2.422 مليار دوالر(، و�لهند )�نظر 

جدول 2/10(.

مليار�ت   3.3( بلجيكا  هي  �إليها  “�إ�رش�ئيل”  �صدَّرت  �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  فاإن   ،2014 �صنة  يف  �أما 

مليار   2.203( و�لهند  دوالر(،  مليار   2.485( وهولند�  دوالر(،  مليار   2.756( وتركيا  دوالر(، 

منها  “�إ�رش�ئيل”  ��صتوردت  �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  �أما  و�إيطاليا.  وماليزيا،  وفرن�صا،  و�أملانيا،  دوالر(، 

و�إيطاليا دوالر(،  مليار�ت   3.818( وبلجيكا  دوالر(،  مليار�ت   4.652( �أملانيا  فهي   2014 �صنة   يف 

و�لهند دوالر(،  مليار   2.419( وهولند�  دوالر(،  مليار   2.684( وتركيا  دوالر(،  مليار   2.784( 

)2.241 مليار دوالر( )�نظر جدول 2/10(. 
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 جدول 2/10: حجم التبادل التجاري وال�شادرات والواردات الإ�رسائيلية مع دول خمتارة

78
2014–2015 بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

البلدان

الواردات الإ�رسائيلية من:ال�شادرات الإ�رسائيلية اإىل:حجم التبادل التجاري

201520142015201420152014

26,207.427,127.818,126.818,567.78,080.68,560.1الوليات املتحدة

9,013.78,786.93,245.72,7935,7685,993.9ال�شني

7,359.68,267.75,310.16,128.92,049.52,138.8هوجن كوجن

6,280.96,308.44,008.53,974.82,272.42,333.6بريطانيا

5,922.36,614.61,496.41,424.64,425.95,190�شوي�رسا

5,756.57,1182,481.53,299.63,2753,818.4بلجيكا

5,244.96,379.81,4351,727.83,809.94,652اأملانيا

4,567.34,903.72,1452,484.92,422.32,418.8هولندا

4,159.65,439.21,713.62,755.62,4462,683.6تركيا

4,145.24,443.22,2642,202.71,881.22,240.5الهند

3,3683,877.7877.31,093.52,490.72,784.2اإيطاليا

3,286.23,228.91,6811,668.11,605.21,560.8فرن�شا

2,130.62,456.1784.91,036.81,345.71,419.3اإ�شبانيا

1,929.22,081.5767.7787.51,161.51,294اليابان

1,716.31,985578.1627.81,138.21,357.2كوريا اجلنوبية

1,434.81,427.71,419.51,375.715.352ماليزيا

1,404.71,939.6678.3965.3726.4974.3رو�شيا

9031,103735.6922.1167.4180.9الربازيل

787.71,342.8438.3950.6349.4392.2قرب�س

30,373.536,477.313,768.114,180.916,605.422,296.4بلدان اأخرى

125,991.4141,308.963,955.468,967.962,03672,341املجموع العام
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ال�شادرات الإ�رسائيلية اإىل دول خمتارة 2015 )باملليون دولر(

الواردات الإ�رسائيلية من دول خمتارة 2015 )باملليون دولر(

ل�صنتي  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  قائمة  و�ملحاجر  بالتعدين  �ملتعلقة  �ل�صناعية  �ل�صلع  ت�صدرت 

2014 و2015؛ حيث بلغت ن�صبتها 81.5% و84.6% على �لتو�يل. وبلغت ن�صبة �صايف �ل�صادر�ت 

وتلك  �لزر�عية  �ل�صادر�ت  �أما   .2015 �صنة  و%13.5   2014 �صنة   %16.2 �ملا�ص  من  �الإ�رش�ئيلية 
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 �ملتعلقة بالغابات و�ل�صيد فبلغت ن�صبتها 2.4% �صنة 2014 و2.2% �صنة 2015 )�نظر جدول 2/11(.

 technological للتكنولوجيا  توظيفها  درجة  �إىل  ��صتناد�ً  �ل�صناعية  �ل�صادر�ت  توزيع  ولدى 

intensity فاإن �صناعات �لتكنولوجيا �لعالية �صكلت يف �صنة 2015 ما ن�صبته 50.1% من جممل هذه 

و�صناعات   ،%43.2 �ملتو�صطة  �لتكنولوجيا  �صناعات  �صكلت  بينما  �ملا�ص(،  )با�صتثناء  �ل�صادر�ت 

 .
�لتكنولوجيا �ملتدنية 79%6.7

80
جدول 2/11: ال�شادرات الإ�رسائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية 2013–2015 )باملليون دولر(

�شلع �شناعية�شلع زراعيةال�شنة
املا�س

اأخرى
�شادرات 

مرجتعة
املجموع

اخلامامل�شقول

20131,495.246,271.96,293.72,9103.7103.6–56,870.9

20141,392.447,024.96,287.93,064.52.7105–57,667.4

20151,168.145,178.64,994.22,200.71.4116.2–53,426.8

�أما فيما يتعلق بالو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية فقد ت�صدرت �ملو�د �خلام قائمة �لو�رد�ت يف �صنتي 2014 

و%12.1،   %17.9 �لوقود  ن�صبة  وبلغت  �لتو�يل،  على  و%44   %39 ن�صبتها  بلغت  حيث  و2015، 

�أما �ملا�ص  13% و%14.2،  17.6% و19.5%، ومو�د �ال�صتثمار  �ل�صلع �ال�صتهالكية  وبلغت ن�صبة 

�نخفا�ص قيمة  �لتو�يل. ويعود �صبب  2014 و2015 على  12% و10.3% يف �صنتي  فبلغت ن�صبتها 

�ل�صادر�ت و�لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية من �ملا�ص النخفا�ص �لقيمة �ل�رش�ئية �لعاملية للما�ص يف �ل�صنتني 

2014–2015 )�نظر جدول 2/12(. 

وجتدر �ملالحظة �إىل �أن و�رد�ت �لوقود �الإ�رش�ئيلية ل�صنة 2015 بلغت نحو 7.41 مليار�ت دوالر، 

وهو ما ي�صكل تر�جعاً ن�صبته 42% مقارنة ب�صنة 2014، وُيعزى ذلك �إىل �ال�صتثمار�ت �الإ�رش�ئيلية 

Tamar يف  يف جمال ��صتخر�ج �لغاز يف حو�ص �ملتو�صط �ل�رشقي؛ حيث بد�أ �الإنتاج من حقل تامار 

�صنة 2013 بكميات تكفي “�إ�رش�ئيل” طو�ل 15–20 عاماً مقبالً.

81
جدول 2/12: الواردات الإ�رسائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية 2013–2015 )باملليون دولر(

ال�شنة
ال�شلع 

ال�شتهالكية
املواد اخلام

املواد 

ال�شتثمارية
الوقود

املا�س امل�شقول 

واخلام
املجموعاأخرى

201311,506.827,202.98,879.614,560.28,269.9682.671,102

201412,545.627,820.39,316.512,769.88,584.1443.371,479.6

201511,952.126,701.58,723.27,406.66,284.1234.861,302.3

دعماً  تتلقى  تز�ل  ما  �أنها  �إال  و�ملتقدمة،  �لغنية  �لدول  من  ُتعدُّ  “�إ�رش�ئيل”  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�أمريكياً �صنوياً بلغ �صنة 2015 ما جمموعه 3.11 مليار�ت دوالر من بينها 3.1 مليار�ت دوالر على 

3.115 مليار دوالر لكل  2014 و2013 ما جمموعه  �صكل منحة ع�صكرية، بينما بلغ �لدعم ل�صنتي 
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�صنة، من بينها 3.1 مليار�ت دوالر على �صكل منحة ع�صكرية �صنة 2014، وهو �ملبلغ نف�صه �ملعتمد 

ل�صنة 2013. وبذلك يبلغ ما تلقته “�إ�رش�ئيل” من دعم �أمريكي يف �لفرتة 1949–2015 ما جمموعه 

نحو 124.469 مليار دوالر، ح�صب �حل�صيلة �لنهائية للتقرير �ملقدم من خدمة �أبحاث �لكوجنر�ص 

 .
82Congressional Research Services )CRS(

83
جدول 2/13: امل�شاعدات الأمريكية لـ“اإ�رسائيل” 1949–2015 )باملليون دولر(

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

599.6727.811,426.529,933.931,551.929,374.7جمموع امل�شاعدات

املجموع2009201020112012201320142015الفرتة

2,583.92,803.83,029.23,0983,1153,1153,110124,469.3جمموع امل�شاعدات

3. املوؤ�رسات الع�شكرية: 

و2015   2014 �صنتي  خالل  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  على  �لرتقب  من  حالة  �صيطرت 

ب�صبب �الأحد�ث �جلارية على حدود “�إ�رش�ئيل” �ل�صمالية، خ�صو�صاً مع �لتدخل �لع�صكري �لرو�صي 

يف �ل�صاحة �ل�صورية، حمدثاً خلالً يف مو�زين �لقوى �أعاد خلط �الأور�ق. �أما �حلدود �جلنوبية، و�لتي 

“�لردع” هناك، حيث �أقّر قائد فرقة غزة  2014، فلم حتقق  �صهدت وقوع عدو�ن على غزة �صيف 

ف�صائل  لردع  �إمكانية  هناك  لي�ص  باأّنه   ،Itai Virov فريوف  �يتاي  �لعميد  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف 

. تر�فق ذلك مع تز�يد تهديد “�ملنظمات �جلهادية 
�ملقاومة و�أن “هذه �حلرب لي�صت حرباً ر�دعة”84

�لعاملية”، �إ�صافة �إىل ذلك تز�يد تهديد �حلرب �الإلكرتونية Cyber Warfare، مع دخول عن�رش تهديد 

]�الإنرتنت[”  �لكو�بل  تلك  لقطع  عملية  لتنفيذ  “�إمكانية  من  �لتخوف  يف  متثل  �جلانب  هذ�  يف  جديد 

. كما �أ�صاب �إعالن �التفاق �لنووي بني طهر�ن و�لقوى �لعظمى يف 
85

�لتي متد “�إ�رش�ئيل” باخلدمات

2015/7/14، تل �أبيب بخيبة �أمل عبَّ عنها رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �لذي �نتقد 

. بينما �أحدثت �نتفا�صة 
86

�التفاق ب�صدة، معلناً �أنه ي�صمن طريق طهر�ن �إىل �متالك �ل�صالح �لنووي

�ل�صكاكني وعمليات �لده�ص و�إطالق �لنار �لتي نفذها فل�صطينيون يف �ل�صفة �لغربية، يف �لربع �الأخري 

من �صنة 2015، �إرباكاً لدى �صناع �لقر�ر �الإ�رش�ئيليني، وو�صعت �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف حتٍد جديٍد 

مل يعهده منذ �نح�صار �نتفا�صة �الأق�صى. 

اأ. التعيينات والتغيريات الهيكلية:

�لتغري�ت  2014 بظاللها على حركة  �الإ�رش�ئيلية على قطاع غزة �صيف  �إخفاقات �حلرب  �ألقت 

 ،Benny Gantz جانت�ص  بني  برئا�صة  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  هيئة  بها  قامت  �لتي  و�لتنقالت 

على  �لعدو�ن  خالل  �لبية  �لعمليات  يف  �صاركت  �لتي  �لع�صكرية  �الألوية  �أ�صخم  قادة  طالت  حيث 
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 Paratroopers Brigade �ملظليني  لو�ء  بقائد  �الإطاحة  �لتغيري�ت،  قائمة  ر�أ�ص  على  كان  وقد  غزة. 

منه.  بدالً   Nimrod Aloni �ألوين  منرود  �ل�صابط  وتعيني   Eliezer Toledano توليد�نو  �إليعازر 

Ofer Vinter، ومّت  Givati Brigade عوفر فينرت  كما �صملت �حلملة �الإطاحة بقائد لو�ء جفعاتي 

عامو�ص  تعيني  �جلي�ص  قرر  كما  مكانه،   Yaron Finkelman فينكلمان  يارون  �ل�صابط  تعيني 

 هكوهني Amos HaCohen قائد�ً جديد�ً للو�ء ناحال Nahal Brigade مكان �للو�ء �أوري جوردين

.
87Ori Gordin

ومتت �الإطاحة بقائد لو�ء كفري Kfir Brigade �آ�رش بن لولو Asher Ben Lulu، حيث خلفه يف 

قيادة �للو�ء قائد منطقة �خلليل �الأ�صبق غاي حزوت Guy Hazot. و�صملت �لتنقالت �أي�صاً �الإطاحة 

كقائد  Dan Neuman نويان  د�ن  تعيني  مّت  حيث  �ملدرعات  �صالح  يف  و188   7 �للو�ئني   بقائدي 

 Nir يف حني مّت تكليف �ل�صابط نري بن د�فيد ،Nadav Lotan للو�ء 188 ليخلف بذلك ند�ف لوتان

. ويف 2014/9/18، مّت ترقية �لعميد 
88Tomer Ifrah لقيادة �للو�ء 7  خلفاً لتومري يفر�ح Ben-David

هرت�صي هليفي Herzi Halevi لرتبة لو�ء وتعيينه رئي�صاً ل�صعبة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية )�أمان( 

، �لذي ��صتلم مهام من�صب قائد �ملنطقة �لع�صكرية 
89Aviv Kochavi Aman خلفاً الأفيف كوخايف 

.
90Yair Golan ل�صمالية يف 2014/11/2، خلفاً للجرن�ل يائري جوالن�

ويف 2014/12/14، �صادقت �حلكومة على تعيني نائب رئي�ص هيئة �أركان �جلي�ص، �للو�ء غادي 

�آيزنكوت مهام من�صبه  Gadi Eisenkot، خلفاً لرئي�ص �الأركان بني جانت�ص، وقد ت�صلم  �آيزنكوت 

. مل ينتظر �آيزنكوت �أن يتوىل مهام من�صبه، بل قام بتنفيذ هذه �لتعيينات 
ر�صمياً يف 912015/2/16

 Depth �لعمق  جلبهة  كقائد  للخدمة   Tal Russo رو�صو  طال  �جلرن�ل  �أعاد  فقد  جانت�ص،  عهد  يف 

Tamir Hayman، رئي�ص لو�ء  2015/1/25 برتفيع �لعميد تامري هايان  Command، كما قام يف 

�لكليات  رئا�صة  توليه  �إىل  باالإ�صافة  �ل�صمال،  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قيادة  �إىل  و�لتوجيه،  �لتدريب 

.
92

�لع�صكرية

�إن�صائها،  41 عاماً على  �لدرزية، بعد   Herev Battalion �آيزنكوت حّل كتيبة حريف  وقد قرر 

 .
93

على �أن يتفرق جنود �لكتيبة على �لوحد�ت �لع�صكرية �ملختلفة يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي

Yossi Cohen رئي�صاً جديد�ً جلهاز  2015/12/7، عن تعيني يو�صي كوهني  و�أعلن نتنياهو، يف 

Tamir Pardo �لذي �نتهت واليته يف كانون �لثاين/ يناير  Mossad بدالً من تامري باردو  �ملو�صاد 

2016، وتوىل كوهني ما يعرف بـ“جمل�ص �الأمن �لقومي National Security Council”، وقد عمل 

. كما قام �جلي�ص بت�صكيل كتيبة �صيفان Sayfan تابعة لـ“وحدة 
94

�صابقاً يف جهاز �ملو�صاد لعدة �أعو�م

.
�لهند�صة”، مهمتها مو�جهة “�ملو�د �لنووية و�لكيماوية و�لبيولوجية على �لياب�صة”95
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ب. القوى الب�رسية:

مع مقارنة  �ملنتحرين  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  جنود  عدد  يف  �رتفاعاً   2015–2014 �صنتا   �صجلت 

�صنة 2013، فقد ذكر �جلي�ص �أن �صنة 2015 �صجلت �نتحار 15 جندياً، 10 منهم كانو� �صمن �خلدمة 

. �أما بخ�صو�ص حاالت 
، مقارنة بـ 15 جندياً �نتحرو� �صنة 2014، و7 جنود �صنة 972013

96
�الإلز�مية

�صهدت   ،2014 �صنة  �أن  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  معطيات  ذكرت  فقد  �لع�صكرية،  �خلدمة  من  �لتهرب 

 .
98

ت�صجيل نحو 1,900 متهرب من �خلدمة و2,700 فاّر منها

طوبولن�صكي  حجاي  �جلرن�ل  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف  �لب�رشية  �لطاقة  �صعبة  رئي�ص  وك�صف 

Hagai Topolansky، �أن نحو 50% من �الإ�رش�ئيليني ال يتجندون للجي�ص، ن�صفهم غري م�صمولني 

 .
99

باخلدمة �لع�صكرية �الإلز�مية، و�لن�صف �الآخر يتهرب بذريعة �لدين

2015 غطت �لفرتة منذ بد�ية  و�أظهرت معطيات للجي�ص �الإ�رش�ئيلي يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

عاماً   18 �أعمارهم  تبلغ  ممن  �لذكور  من   %50 �أن  �الإح�صائية،  ن�رش  تاريخ  وحتى   2015 �صنة 

�ل�صبان  �نخف�صت ن�صبة جتنيد  250%، فيما  �لفتيات فارتفع بن�صبة  �أما جتنيد  يتجندون للجي�ص، 

�لبدو بـ 50%، و�صجلت �لطائفة �لدرزية ن�صبة 88% وهي �لن�صبة ذ�تها �لتي �صجلها �لرجال �ليهود 

.
100

من �أبناء �لطائفة �الأثيوبية

  Tzabar battalion ت�صبار  كتيبة  قائد  �أقيل   2014/12/24 ففي  �الأخالقي،  �مل�صتوى  على  �أما 

ومل   .
101

مبجند�ت �جلن�صي  بالتحر�ص  �ملتهم   ،Liran Hajbi حاجبي  لري�ن  جفعاتي  للو�ء  �لتابعة 

علن عن �الإطاحة بثمانية يحملون رتبة 
ُ
ي�صلم جهاز �ل�رشطة من ق�صايا ف�صاد، ففي 2015/1/27، �أ

 .
102

لو�ء متورطني يف تلقي ر�صاوى و�عتد�ء�ت جن�صية خالل �صنة ون�صف �ل�صنة من ن�رش �خلب

 Menashe  للو�ء مينا�صه �أربيف� ،Lahav 433 كما �عتزل قائد وحدة �لتحقيق الهاف 433 �أو

لو�ء  �رشطة  قائد  �أما   .
103

هد�يا بتلقيه  لال�صتباه   2014 فب�ير  �صباط/  يف  �ل�رشطة  من   Arbiv

 ،2014 �صبتمب  �أيلول/  يف  مببادرته  �عتزل  فقد   ،Bruno Stein �صتاين  برونو  �لو�صطى،  �ملنطقة 

. ويف
104

لزبائنه �إغالق ملفات  لل�رشطة مقابل  باإعطاء ر�صاوى  عليه �صبهات   ب�صبب عالقته مبحامٍ 

كوهني كوبي  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  قائد  �عتزل   2015 يناير  �لثاين/   كانون 

Kobi Cohen لال�صتباه باإقامته عالقة مع �إحدى مروؤو�صاته. كما خ�صع نائب �ملفت�ص �لعام �للو�ء 

ني�صيم مور Nissim Mor، للتحقيق يف 2015/1/26 بتهمة ممار�صة عالقات جن�صية مع ثماين ن�صاء 

 .
105

حتت �إمرته

يف  �جلن�صي  �العتد�ء  حاالت  �أن   ،2015/4/28 يف  ن�رشت  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  معطيات  وبينت 

�صفوف �جلي�ص يف ت�صاعد م�صتمر يف �ل�صنو�ت �الأخرية، وح�صب �ملعطيات فقد قدمت 777 �صكوى 

�عتد�ء جن�صي يف �صنة 2012، بينها 511 �صكوى ذ�ت �صلة باملالحقة �جلن�صية، ويف �صنة 2013 �رتفع 
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561 �صكوى ذ�ت �صلة باعتد�ء�ت جن�صية د�خل �جلي�ص، ويف  930 �صكوى، بينها  �إىل  �لعدد لي�صل 

.
106

�صنة 2014 �رتفع �لعدد مرة �أخرى، لي�صل �إىل 1,073 �صكوى

جندي  �ألف   20 قر�بة  �أن  عن  �لنقاب   ،2015/6/10 يف  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  وك�صفت 

�إ�رش�ئيلي ُي�صجنون �صنوياً، 71% منهم ب�صبب �لتهرب و�لتغيب من �خلدمة، و21% منهم يحاكمون 

.
107

بتهم “خرق �الن�صباط”، و�لبقية بتهم جنائية

ج. خطط وتوجهات ع�شكرية: 

على  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �ملحيطة  و�الإقليمية  �لعربية  �لبيئة  يف  �جلارية  و�لتحوالت  �الأحد�ث  �أثرت 

تتح�صب  “�إ�رش�ئيل”  فباتت  �الإ�رش�ئيلية؛  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  وتوجهات  وخطط  ��صرت�تيجيات 

ملجابهة م�صتقبلية مع قوى ع�صكرية متتلك �لفاعلية وال تاأخذ �صكل �جليو�ص �لنظامية، على غر�ر 

طريق  عن  معها،  �ملو�جهة  خالل  �حل�صم  �إمكانية  ت�صعف  حيث  �لن�رشة؛  وجبهة  د�ع�ص  تنظيم 

�لو�صائل و�خلطط �لع�صكرية �لتقليدية �لتي مترَّ�ص �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عليها، ور�كم قوته و�صّكل 

بنيته وهيكليته منذ تاأ�صي�صه على �أ�صا�صها. �أ�صف �إىل ذلك �لقدر�ت �لع�صكرية �ملت�صاعدة وتكتيكات 

�إد�رة �ملعركة �لتي باتت تتمتع بها حركات �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة وحزب �هلل يف لبنان، 

و�لتي باتت يف �ل�صنو�ت �الأخرية، �لتهديد �ال�صرت�تيجي �الأكب للكيان �الإ�رش�ئيلي، بعد خروج معظم 

�جليو�ص �لعربية من د�ئرة �لتهديد �الفرت��صية لـ“�إ�رش�ئيل”، من �لناحية �لنظرية على �الأقل.

عن  ر��صية  غري  منها  خرجت   ،2014 �صيف  غزة  قطاع  مع  حرب  يف  “�إ�رش�ئيل”  دخول  ومع 

منجز�تها �لردعية و�لع�صكرية، و�أدت �إىل ن�صوب �رش�ع بني �مل�صتوى �لع�صكري ومعها وز�رة �لدفاع 

وبني وز�رة �ملالية �الإ�رش�ئيلية حول حجم �مليز�نية �لع�صكرية، بعد حماولة وز�رة �ملالية من خالل 

تو�صيات جلنة لوكر Locker Committee �لتي �صكلتها، فر�ص �رشوط وقيود على مو�زنة وز�رة 

�الحتياطية  �لقو�ت  عديد  بخف�ص  طالبت  حيث  �الإ�رش�ئيلي؛  �جلي�ص  بنية  مرة،  الأول  م�صت  �لدفاع 

برئي�ص  دفع  ما   ،
108

�جلي�ص وتدريبات  بر�مج  على  �مل�صاريف  برت�صيد  طالبت  كما  و�لنظامية، 

2015/7/20، وذلك  Gideon Plan يف  �إىل �الإعالن عن خطة جدعون  �آيزنكوت  هيئة �الأركان غادي 

 ��صتباقاً لن�رش تو�صيات لوكر �لتي ن�رشت يف �ليوم �لتايل. وقد ت�صمنت خطة جدعون ت�رشيح قر�بة

�خلم�ص  �ل�صنو�ت  خالل  �لد�ئمة،  باخلدمة  �صابط  �ألف  و25  �الحتياط،  قو�ت  من  جندي  �ألف   100

قوة  تعزيز  نحو  �الجتاه  ��صتمر�ر  مقابل  يف  مدفعية،  وكتائب  مدرعات  �ألوية  و�إغالق  �ملقبلة، 

�ال�صتخبار�ت و�حلرب �الإلكرتونية )�ل�صايب( و�صالح �جلو، كما تهدف هذه �خلطة �إىل تق�صري مدة 

.
109

�ال�صتعد�د للحرب لت�صبح يوماً و�حد�ً وحتى �صاعات بدالً من �أيام معدودة

ويف �صياق ما تقدم، قرر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف 2015/7/6، ت�صكيل فرقة كوماندو خا�صة تكون 

قادرة على مو�جهة �الأ�صاليب �لقتالية �لتي ت�صتخدمها �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة وحزب �هلل، 

.
وذلك بعد �أن تبني للجي�ص وجود فجو�ت كبرية يف جاهزيته للقتال باأ�صلوب “حرب �لع�صابات”110
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ويف �أيار/ مايو 2015 قرر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ��صتحد�ث وحدة ملعرفة عمق �أر�ص �لعدو تت�صف 

بال�رشعة لتنفيذ مهام �رشية وخطرية خالل �ملعركة، بح�صب �صحيفة معاريف، وقالت �ل�صحيفة �إن 

هذه �لوحدة جاءت كنوع من ��صتخال�ص �لعب من �حلرب على قطاع غزة يف �صيف 2014 �لتي ُدمر 

.
111

خاللها �أكرث من 45 دبابة ومدرعة تابعة للجي�ص

�آيزنكوت،  غادي  �الأركان  رئي�ص  قرر  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  تاريخ  يف  م�صبوقة  غري  خطوة  ويف 

تعميم وثيقة ع�صكرية رفيعة تعرِّف “��صرت�تيجية �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي”، وحتدد �أهد�فه �لع�صكرية 

وطرق حتقيقها. وتك�صف �لوثيقة و�لتي ُعرفت �أي�صاً بـ“عقيدة �آيزنكوت”، على �ملالأ، عن �الأهد�ف 

وعن  �الإ�صالمية،  �لتنظيمات  مو�جهة  على  ترتكز  �لتي  �حلا�رش  يف  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لع�صكرية 

وديوقر�طية.  يهودية”  “دولة  “�إ�رش�ئيل”  على  �حلفاظ  يف  و�ملتمثلة  للجي�ص  �لقومية  �الأهد�ف 

لبنان  يف  �الأهد�ف  من  �الآالف  ع�رش�ت  م�صبقاً،  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  �صيحدد  �لوثيقة،  هذه  و�صمن 

.
112

وغزة ل�رشبها يف وقت ق�صري، يف �الأيام �الأوىل من �حلرب �لقادمة

وح�صب �لوثيقة، فاإن �أعد�ء “�إ�رش�ئيل” يف �حلا�رش لي�صو� دوالً جماورة تهدد بالهجوم عليها من 

كل جانب، �إمنا �لتنظيمات �الإ�صالمية مثل د�ع�ص، وحركة حما�ص وحزب �هلل على وجه �خل�صو�ص. 

��صتخد�م قو�ت  �أي  “�لتف�صيل”،  �لنافذ يف �ال�صرت�تيجية هو  �ملبد�أ  �لقتال،  ��صرت�تيجية  ومن جانب 

�آخر ب�رشعة، بدالً من  �إىل  �لتنقل من مكان  ع�صكرية تعتمد على و�صائل قتالية متطورة وباإمكانها 

�ال�صرت�تيجية  وفق  �لع�صكرية  �لقيادة  وتتوقع  مكان.  كل  يف  ع�صكرية  قو�ت  وجود  على  �العتماد 

.
113

�جلديدة �أن يهاجم �جلي�ص �آالف �الأهد�ف يف �الأيام �الأوىل للحرب

غادي  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  قرر  �الإلكرتونية،  للحرب  �ال�صتعد�د�ت  �صياق  ويف 

�آيزنكوت، �إعادة تنظيم بنية �حلرب �الإلكرتونية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي جمدد�ً؛ بحيث يتم �إقامة ذر�ع 

لها ب�صكل مماثل للذر�عني �لبحري و�جلوي، وتكون م�صوؤولة عن تفعيل �لقوة بكل ما يرتبط مبجال 

.
114

�ل�صبكة �لعنكبوتية

د. املناورات الع�شكرية:

ويف جمال �ملناور�ت و�لتدريبات �لع�صكرية، �نعك�صت �الأحد�ث و�لتحوالت �لع�صكرية و�الأمنية 

وقد  و2015،   2014 �صنتي  خالل  �لع�صكرية  �ملناور�ت  و�أهد�ف  بر�مج  على  بـ“�إ�رش�ئيل”  �ملحيطة 

بحيث  �ل�صاملة؛  و�ملناور�ت  �لتدريبات  على  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  تركيز  خالل  من  ذلك  �أثر  ظهر 

�إدخال  �إىل  باالإ�صافة  و�جلو،  و�لبحر  �لب  الأ�صلحة  تتبع  وفرق  �ألوية  �لو�حدة  �ملناورة  يف  ت�صرتك 

�أقيمت  �لتي  تقنيات وحتديات �حلرب �الإلكرتونية يف �العتبار. وقد بدت هذه �ملناور�ت خ�صو�صاً 
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خالل �صنة 2015، كاأنها ترجمة لعقيدة رئي�ص �الأركان �آيزنكوت، كما متثلت فيها تو�صيات “خطة 

جدعون” ب�صكل كبري، فيما يبدو �نعكا�صاً لت�صور �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية لطبيعة �حلروب و�لتحديات 

�لع�صكرية و�الأمنية، �لتي �صتو�جهها “�إ�رش�ئيل” يف �ل�صنو�ت �لقادمة.

 وك�صفت �صحيفة يديعوت �أحرونوت، يف 2014/3/8، عن �أن مناورة ع�صكرية م�صرتكة ل�صالح 

نوع من  مروحيات  فيها  ��صتخدمت   2014/3/7 يف  �نتهت  �الأمريكي  ونظريه  �الإ�رش�ئيلي   �جلو 

و�لهبوط  �الإقالع  على  �لقدرة  جتمع  �لتي  �ل�صنع،  �أمريكية   V-22 Osprey �أو�صبي  يف-22 

�صيناريوهات ت�صعيد حمتملة يف تدريباً حول  �أجرى �جلي�ص   2014/4/24 . ويف 
115

 ب�صكل عمودي

�جلبهة  حتديات  ملو�جهة  �لبالد  �صمال  يف  مناورة  �أجرى   ،2015/1/23 يف  �أما   .
116

�لغربية �ل�صفة 

. ويف �آذ�ر/ مار�ص 2015، �أجرى متريناً هدفه �لتعامل مع �صيناريوهات عدة، منها �ندالع 
117

�ل�صمالية

.
118

مو�جهات و��صعة يف �ل�صفة �لغربية

وقد �أجرى �جلي�ص يف �صنة 2015، �صل�صلة تدريبات ع�صكرية مكثفة، حتاكي �صيناريو �ال�صتيالء 

. و�أجرى 
119

�أّي مو�جهة م�صتقبلية مع حركة حما�ص يف غزة �لفل�صطيني يف  �ل�صاحلي  �لقطاع  على 

�صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي مناور�ت ع�صكرية م�صرتكة، يف ني�صان/ �إبريل 2015، يف �الأجو�ء �ليونانية 

 S-300 �أو  �أ�ص-300  �إىل حماكاة مو�جهة �صو�ريخ منظومة  �أنها هدفت  14 يوماً، يبدو  على مد�ر 

�أ�صبوعاً كامالّ من �لتدريبات �صملت مهمة  �أنهى �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي،   ،2015/5/8 . ويف 
120

�لدفاعية

.
121

�جتياز �حلدود مع �الأردن و�صورية

و�أجرت �جلبهة �لد�خلية �الإ�رش�ئيلية مناورة يف �لفرتة 2015/5/31–2015/6/4، مب�صاركة �أكرث 

�صقوط  حتاكي  �الإنقاذ،  ومنظمات  �ملختلفة  �حلكومية  �لوز�ر�ت  جانب  �إىل  حملية  �صلطة   240 من 

 ،2015/6/2 يف  �نطلقت  كما   .
122

�هلل حزب  مع  م�صتقبلية  مو�جهة  يف  يومياً  �صاروخ  �ألف  من  �أكرث 

توقعات  وفق  �لتدريب  �صيناريو  بناء  مّت  حيث   ،Turning Point 15 �أو   15 حتول  نقطة  مناور�ت 

وخ�صو�صاً  �أحد�ث،  من  �ملنطقة  ت�صهده  ما  ظّل  يف  �الأو�صاع  تطور  الحتماالت  وع�صكريني  �أمنيني 

 Exercise Red Flag كما جرت يف �لواليات �ملتحدة يف �صنة 2015 مناورة �لعلم �الأحمر .
123

�صورية

�أجرى  كما   .
124

و�ل�صنغافورية و�الأردنية  و�الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �جلو  �أ�صلحة  مب�صاركة  �جلوية 

�جلي�صان �الإ�رش�ئيلي و�الأملاين يف �لن�صف �لثاين من �صنة 2015، يف “�إ�رش�ئيل”، تدريبات م�صرتكة 

.
125

على �لقتال، تت�صمن �حتالل مدينة تبدو كمدينة فل�صطينية، و�صفت باأنها �الأكب بني �جلي�صني

هـ. منظومات ال�شواريخ:

�لليزر �صكاي �صيلد لنظام  2014/2/25 عن جتربة ناجحة  �الإ�رش�ئيلية يف  �لدفاع   �أعلنت وز�رة 

�لطائر�ت  حلماية  �ُصمم  لل�صو�ريخ،  م�صاد  دفاعي  نظام  وهو   ،Skyshield �ل�صماء(  )درع 

.
126

�لتجارية
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بطاريات  �أربع  لـ“�إ�رش�ئيل”  قدمت  �أملانيا  �إن  يعلون  مو�صيه  �لوزير  قال   ،2015/5/11 ويف 

جهات  ترى   ،Iron Dome �حلديدية  �لقبة  منظومة  يخ�ص  وفيما   .
127Patriot باتريوت  �صو�ريخ 

 ،2014 �صيف  غزة  عدو�ن  خالل  �صجلت  �ملنظومة  �أن  �لع�صكرية،  �لقياد�ت  مقدمتها  يف  �إ�رش�ئيلية 

م�صد�قيتها  يف  �أخرى  �إ�رش�ئيلية  جهات  ت�صّكك  بينما  كبرية،  بن�صبة  غزة  �صو�ريخ  بتحييد  جناحاً 

منظومة �عرت�صت  �الإ�رش�ئيلي،  للجي�ص  ر�صمية  �أرقام  ففي  �ال�صرت�تيجي.  �ملنظور  يف   وجدو�ها 

�لقبة �حلديدية قر�بة 90% من �لقذ�ئف �لتي ��صتهدفتها خالل عدو�ن غزة 2014، من بينها �صو�ريخ 

 Makor Rishon ور�أى تقرير ل�صحيفة ماكور ري�صون .
128

طلقت باجتاه �لقد�ص ومنطقة تل �أبيب
ُ
�أ

�لعبية، نقالً عن م�صوؤول ع�صكري �إ�رش�ئيلي رفيع �مل�صتوى، �أن حركة حما�ص قامت على �الأرجح 

بـ“��صتخال�ص �لنتائج” من حرب 2014، و�أدركت �أن �لقبة �حلديدية جنحت يف �حلد من قدرتها على 

“�إ�رش�ئيل”، من خالل ��صتخد�م �صو�ريخ متو�صطة �ملدى وبعيدة �ملدى؛ ما  �لت�صبب باإ�صابات يف 

دفع �حلركة �إىل �لرتكيز على �إنتاج �ل�صو�ريخ ق�صرية �ملدى.

ويف مقابل حمالت �ملديح و�لثناء على �لقبة �حلديدية، �نتقد �ملحلل �لع�صكري و�لطيار �ل�صابق يف 

�صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي روؤوفني بدهت�صور Reuven Pedatzur هذه �ملنظومة، وقال يف مقال ن�رش 

يف �صحيفة هاآرت�ص، �إن نتائج �أبحاث خبريين �إ�رش�ئيلينْي و�آخر �أمريكي مبجال �لدفاع �ل�صاروخي 

�ملقاومة  �أطلقتها  �لتي  �ل�صو�ريخ  من  فقط   %5 �عرت��ص  يف  �حلديدية  �لقبة  جناح  على  دلت 

و�أما   .
1292014 غزة  عدو�ن  نهاية  يف  �الحتالل  جي�ص  �أعلن  كما  منها،   %84 ولي�ص  �لفل�صطينية، 

“جائزة  Mordechai Shefer، �حلائز على  �ملهند�ص �ملخت�ص ب�صناعة �ل�صو�ريخ مردخاي �صيفر 

�أمن �إ�رش�ئيل”، فقال �إن منظومة �لقبة �حلديدية هي �أكذوبة و�أن ما ين�رشه �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عن 

جناح �ملنظومة يف �عرت��ص عدد كبري من �لقذ�ئف �ل�صاروخية ما هو �إال خدعة، وقال �إن �النفجار 

. ويف هذ� �ل�صياق �عرتف قائد �صالح �جلو 
130

�لذي يعقب �إطالق �لقذ�ئف ما هو �إال عملية تدمري ذ�تية

�الإ�رش�ئيلي �أمري �إي�صل Amir Eshel، باأن منظومة �لقبة �حلديدية لن يكون مبقدورها توفري حماية 

.
131

تامة لالإ�رش�ئيليني، متوقعاً �أن يت�صبب ذلك بخيبة �أمل للجمهور

�ملقاومة،  ل�صو�ريخ  �لت�صدي  يف  �ملنظومة  هذه  وف�صل  جناح  عن  �حلديث  عن  �لنظر  وبغ�ص 

�ل�صماء وتعطيل حركة �ملالحة �جلوية من و�إىل مطار �ل�صو�ريخ كانت كافية الإغالق  �أن هذه   غري 

بن جوريون Ben-Gurion يف �للد لعدة �أيام خالل �حلرب، ويف مقال ن�رشته �صحيفة هاآرت�ص يتفق 

�أن�صار  Uri Misgav مع ع�صكريني يف �الحتياط وم�صوؤولني �صيا�صيني من  �أوري م�صجاف  �ملعلق 

فكرة “�لهجوم و�الجتياح حتى �لن�رش”، يف قولهم �إن �ملنظومة ت�صهم يف �رتكاب خطاأ ��صرت�تيجي 

يكمن باالكتفاء بالدفاع �أمام �ملقاومة �لفل�صطينية دون ح�صم و�نت�صار.
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�لذي   Yossi Melman ميلمان  يو�صي  �ال�صرت�تيجية  لل�صوؤون  �ملحلل  م�صجاف  مع  يتفق  كما 

مل  �حلديدية  �لقبة  �أن  مو�صحاً  فح�صب،  �لدفاعية  باالأنظمة  يتاأتى  ال  �حلروب  يف  �النت�صار  �إن  قال 

توفر حالً لقذ�ئف �لهاون Mortar ق�صرية �ملدى �لتي ت�صببت مبقتل �لعديد من �جلنود خالل حرب 

؛ وكنتيجة لذلك، �بتكر �جلي�ص 
132

2014، و�أ�صابت �لع�رش�ت منهم، �إ�صافة الإ�صابة ع�رش�ت �ملدنيني

�الإ�رش�ئيلي منظومة ر�ز Raz وهي عبارة عن ر�د�ر متطور، يعطي تنبيهاً ل�صكان �لغالف ملدة خم�ص 

.
133

ثو�ين قبل �صقوط �لقذيفة

�أجرت عدة  �أبيب  �أن تل  �إال  �لقبة،  �إىل منظومة  �لتي ُوجهت  �لقا�صية  �لرغم من �النتقاد�ت  وعلى 

دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن  كما   ،
1342015 �صنة  ناجحة  �إنها  قالت  جتارب 

2015 �أنه �صين�صب منظومة �لقبة �حلديدية العرت��ص �ل�صو�ريخ على منت �لبو�رج �حلربية حول 

�أعلنت  . مبو�ز�ة ذلك 
135

للت�صدي الأي ق�صف حمتمل �ملتو�صط،  �لبحر  �لغاز يف  �لتنقيب عن  حقول 

منظومة  على  �عرت��ص  جتارب  �صل�صلة  �أجرت  �أنها   ،2015/12/21 يف  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة 

 Arrow �ل�صهم )حيت�ص(  �أجريت جتربة ناجحة ملنظومة  . كما 
136Magic Wand �ل�صحرية  �لع�صا 

.
)Hetz( يف 1372015/12/10

�صارع  ،2014 عدو�ن  �نتهاء  قبيل  �حلديدية  �لقبة  �صو�ريخ  من  كبرية  كميات  نفاذ   وبعد 

مليون   225 بقيمة  مايل  دعم  حزمة  �إقر�ر  �إىل   ،2014/8/2 يف  �الأمريكي   Congress �لكوجنر�ص 

ملجل�ص  �لتابعة  �مل�صلحة  �لقو�ت  جلنة  �صادقت   ،2015/4/30 ويف  �حلديدية.  �لقبة  لدعم  دوالر 

على   US House of Representatives Armed Services Committee �الأمريكي  �ل�صيوخ 

 منح “�إ�رش�ئيل” نحو 474 مليون دوالر من �أجل تطوير �أنظمة �لدفاع �ل�صاروخي، جاءت بو�قع:

وحيت�ص،  �ل�صحرية  �لع�صا  ملنظومتي  دوالر  مليون  و165  �حلديدية،  للقبة  دوالر  مليون   41.1

مكافحة جمال  يف  و�لتطوير  �لبحث  �أجل  من  دوالر  مليون   267.6 تخ�صي�ص  على  �صادقت   كما 

 .
138

�الأنفاق، وتطوير منظومات للك�صف �ملُبّكر عن �الأنفاق

و. التَّ�شلح وجتارة ال�شالح:

بعد �أكرث من �أربعني عاماً من خدمة طائرة �لتدريب �صكاي هوك Skyhawk �الأمريكية �ل�صنع، 

ت�صلم �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي يف 2014/3/21، طائرة �لتدريب �الإيطالية من طر�ز اليف Lavi، وهي 

.
�الأوىل من بني ثالثني طائرة �أو�صى عليها، ومن �ملقرر �أن يت�صلمها خالل �صنة 1392016

�أنه بد�أ يتلقى قذ�ئف هاون �إ�رش�ئيلية �ل�صنع �صديدة   ،2014/4/3 و�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف 

�لبحرية  �صالح  تزويد  مّت   ،2014 �صنة  ويف   .
140GPS �أ�ص  بي  جي  توجيه  باأجهزة  مزودة  �لدقة، 

�إنها �صت�صكل  Adir، قيل  �أدير  �الإ�رش�ئيلي باأجهزة ر�د�ر �إ�رش�ئيلية �ل�صنع متطورة جد�ً من طر�ز 

. وك�صفت �صحيفة وورلد تريبيون 
141

رد�ً ناجعاً على �صو�ريخ ياخونت Yakhont �لرو�صية �ل�صنع
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World Tribune �الأمريكية يف 2014/8/29، �لنقاب عن �أن “�إ�رش�ئيل” خ�ص�صت ميز�نية ت�صل �إىل 

مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  تلقى  كما   .
142

�الأنفاق ملكافحة  منظومة  لبناء  دوالر  مليون   750

يعلون، دعماً من حكومته بقيمة ملياَري دوالر ل�رش�ء �ملعد�ت �حلربية كافة، �ملو�فق عليها من ِقبل 

.
143

وز�رة �لدفاع �الأمريكية )�لبنتاجون( Pentagon، من بينها طائر�ت �أمريكية من نوع �أو�صبي

نها من �خرت�ع جهاز �أكو� �صيلد  و�أعلنت �رشكة �إنتاج �الأ�صلحة �الإ�رش�ئيلية د�صيت DSIT عن متكُّ

 .
144

AquaShield، ملو�جهة ت�صلل قو�ت �لكوماندوز �لبحري

على للح�صول  و��صنطن  مع  �تفاق  �إىل  تو�صلت  �أنها   ،2015/2/22 يف  “�إ�رش�ئيل”   و�أعلنت 

�إ�رش�ئيليون �ل�صفقة  F–35. وعّد مر�قبون  �أو  �إ�صافية من نوع �أف–35  �أمريكية  14 طائرة مقاتلة 

�لبلدين ال تتاأثر باالأزمة يف �لعالقات بني نتنياهو  �أن �لعالقات �الأمنية و�لع�صكرية بني  تاأكيد�ً على 

.
145

و�لرئي�ص بار�ك �أوباما

وك�صفت م�صادر �إ�رش�ئيلية �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يتبنى خطة جديدة لتطوير قدر�ته �الإلكرتونية 

�لقتال.  له معلومات و�صور�ً حيوية خالل  يوفر  ��صطناعياً  قائد كتيبة قمر�ً  ومبوجبها يتلك كل 

و�صي�صتخدم �جلي�ص هذه �لتكنولوجيا يف مهمات عملياته، منها �لبحث عن �الإ�رش�ئيليني �ملفقودين، 

�جلي�ص  �أركان  هيئة  مقر  من  �ملبا�رش  �لبث  خالل  من  �لعمليات  ومتابعة  �ل�صالح،  تهريب  و�إحباط 

�الإ�رش�ئيلي. و�صبق �أن ��صتخدمت هذه �الأقمار �ال�صطناعية ب�صكل و��صع خالل عدو�ن غزة 2014، 

.
بهدف تاأمني معلومات مهمة عن غزة، ولذ� هناك من �أ�صماها “�حلرب �ل�صبكية �الأوىل”146

من  �ملدّرعة  �جلند  ناقلة  �إنتاج  تو�صيع  على   ،2015/5/5 يف  �إ�رش�ئيلية،  وز�رية  جلنة  و�صادقت 

طر�ز منر Namer، و�لتي �صيتم تزويدها بـ“معطف �لريح Windbreaker” وهي منظومة حلماية 

. ويف �صنة 2015 طورت �ل�صناعات �جلوية �الإ�رش�ئيلية، ر�د�ر 
147

�ملدّرعات و�لدبابات من �لقذ�ئف

�ألرت� – �صي1 �أو ULTRA–C1 ي�صتطيع �كت�صاف �الأهد�ف �لتي تبعد على مدى 500 كم وحتى �آالف 

. وذكرت �صحيفة �جلريوز�ليم بو�صت 
�لكيلومرت�ت، وكذلك �الأقمار �ل�صناعية �لتابعة لـ“�لعدو”148

The Jerusalem Post �أن قيادة �جلي�ص قررت �إحالة �لدبابات من نوع مريكافا 2 �أو Merkava 2 �إىل 

�لتقاعد، وحتويلها �إىل ناقالت جند، بعد ف�صل �لناقالت �ل�صابقة يف �حلرب �الأخرية على غزة �صيف 

 .
1492014

دولفني  طر�ز  من  غو��صة  �أملانيا  من  �الإ�رش�ئيلي  �لبحرية  �صالح  ت�صلّم   2015/12/17 ويف 

يف حيفا  ميناء  و�صلت  و�لتي  �لغو��صة،  وهذه   .Rahav رهاف  �صميت 
ُ
�أ و�لتي   ،Dolphin 

كانون �لثاين/ يناير 2016، هي �خلام�صة من طر�زها و�لتي مثّلت �نتقال �صالح �لبحرية �الإ�رش�ئيلي 

هذه  متلكه  ملا  �لثانية”،  �لنووية  �ل�رشبة  “��صرت�تيجية  ع�رش  �لبع�ص  عدَّه  �آخر،  �إىل  ع�رش  من 

.
150

�لغو��صات من قدرة على �إطالق �صو�ريخ حتمل روؤو�صاً نووية
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فقد  مهماً،  تطور�ً  و�لهند  “�إ�رش�ئيل”  بني  و�لع�صكرية  �الأمنية  �لعالقة  �صهدت  �أخرى،  جهة  من 

�أعلن مو�صيه يعلون �أن حكومته �صتعزز �لتعاون �الأمني مع �لهند. وجاء هذ� �الإعالن ُبعيد لقاء عقده 

يعلون مع رئي�ص �حلكومة �لهندية نارندر� مودي Narendra Modi يف ظّل �أحاديث عن �إبر�م �صفقات 

ت�صليحية وتكنولوجية بقيمة 1.5 مليار دوالر. و�أ�صار يعلون يف �جتماع عقده مع رئي�ص �حلكومة 

��صتمر�ر  ننتظر  و“�أننا  �لهند  مع  �لتعاون  بتو�صيع  وز�رته  رجال  �أمر  �أنه  �إىل  نيودلهي،  يف  �لهندية 

تبادل �خلب�ت و�لتكنولوجيا، و�الإنتاج يف �لهند”. وقد �أعلنت �رشكة رفائيل لل�صناعات �لع�صكرية 

�ملتطورة Rafael Advanced Defence Systems �أنها وّقعت �تفاقاً للتعاون مع جمموعة كلياين 

Kalyani group �لهندية، يف �إطاره �صيتم يف �لهند عب �رشكة م�صرتكة �صتقام لهذ� �لغر�ص، �إنتاج 

ق�صم من منظومات �ل�صو�ريخ �لتي تعاقدت �لهند، على �رش�ئها من “�إ�رش�ئيل”. وجرى �الإعالن عن 

. وك�صف يعلون �أن �لعالقة �الأمنية بني 
�أن �ل�رش�كة تتم بن�صبة 51% للهند و49% لـ“�إ�رش�ئيل”151

.
152

“�إ�رش�ئيل” و�لهند �أ�صبحت يف �لعلن بعد �صنو�ت ظلت خاللها يف �خلفاء

�أن  �الإ�رش�ئيلية،  �لدفاع  لوز�رة  تقرير  ذكر  فقد  �الإ�رش�ئيلية  �الأ�صلحة  �صادر�ت  بخ�صو�ص  �أما 

�نخفا�صاً طر�أ على �ل�صادر�ت بقيمة مليار دوالر �صنة 2014 قيا�صاً ب�صنة 2013، لكن �رتفاعاً طر�أ 

على �صادر�ت �الأ�صلحة بن�صبة 40% �إىل دول �أفريقية. و�أ�صارت �ملعطيات �إىل �أنه خالل �صنة 2014 

5.66 مليار�ت دوالر، بينما بلغ  �أ�صلحة بحجم  وّقعت م�صانع �الأ�صلحة �الإ�رش�ئيلية على �صفقات 

حجم هذه �ل�صفقات 6.5 مليار�ت دوالر يف �صنة 2013. ويف مو�ز�ة ذلك �رتفعت �صادر�ت �الأ�صلحة 

�الإ�رش�ئيلية �إىل دول �أفريقية، �صنة 2014، حيث مّت توقيع �صفقات بحجم 318 مليون دوالر، وهو 

�رتفاع بحجم �ل�صادر�ت بن�صبة 40% قيا�صاً ب�صنة 2013. وقالت �لوز�رة �إن “�إ�رش�ئيل” ما ز�لت 

.
153

تعّد �أحد �أكب ع�رش دول م�صدرة لالأ�صلحة يف �لعامل

�أما فيما يتعلق ب�صنة 2015، فقد ك�صف �لعقيد مي�صيل بن باروخ Michel Ben–Baruch رئي�ص 

 Defense Ministry’s International �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  يف  �لع�صكرية  �ل�صادر�ت  ق�صم 

Defense Cooperation Directorate (SIBAT) يف 2016/4/7، �لنقاب عن �أّن حجم توقيع عقود 

�ل�صادر�ت �الأمنية لـ“�إ�رش�ئيل” يف �صنة 2015 بلغ نحو 5.7 مليار دوالر. ولفت �مل�صوؤول �إىل �أن هناك 

.
154

�رتفاعاً مقارنة ب�صنة 2014، حينها و�صل حجم توقيع �لعقود �إىل نحو 5.66 مليار دوالر

لل�صادر�ت �لرئي�صية  �ملحركات  �أبرز  كانت  فقد  �أبيب،  تل  يف  �لر�صمية  للبيانات   ووفًقا 

 ،)%14( �ل�صالح  ومن�صات  �لذخرية   ،)%14( �جلوية  و�الأنظمة  �لطائر�ت  حت�صني  2015؛  �صنة 

�لر�د�ر�ت و�حلروب �الإلكرتونية )12%(، �لطائر�ت من دون طيار )11%(، �ملر�قبة و�الإلكرتونيات 

�لبيانات  وتناولت  وغريها.   ...،)%10( و�ملعلومات  �ال�صتخبار�ت  منظومات   ،)%11( �ل�صوئية 

�آ�صيا  منطقة  ��صتوردت  حيث  �جلغر�يف  للتق�صيم  وفقاً  �الإ�رش�ئيلية،  �لع�صكرية  �ل�صادر�ت  نف�صها 
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�ل�صمالية  و�أمريكا  دوالر،  مليون   1,629 و�أوروبا  دوالر،  مليون   2,321 جمموعه  ما  و�لبا�صيفيك 

.
155

1,023 مليون دوالر، و�أمريكا �لالتينية 577 مليون دوالر، و�إفريقيا 163 مليون دوالر

ز. املوازنة الع�شكرية:

وقعت خالفات بني �مل�صتويني �لع�صكري و�ملايل قبل �إقر�ر مو�زنة 2015؛ حيث �قرتحت جلنة لوكر 

 ،
156

حتديد �مليز�نية �لع�صكرية بـ 59 مليار �صيكل )نحو 15.5 مليار دوالر( لل�صنو�ت �خلم�ص �لقادمة

دوالر( مليار   15.752 )نحو  �صيكل  مليار   60 بني  ترت�وح  مبيز�نية  جدعون  خطة  طالبت   فيما 

 ،
157

و65 مليار �صيكل )نحو 17.065 مليار دوالر( يف �ل�صنة، قابلة للزيادة بح�صب �رتفاع �الأ�صعار

�قرت�ح  على  و�لثالثة،  �لثانية  بالقر�ءتني   ،2015/11/19 يف  �صادق  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �أن  غري 

، وقد ح�صلت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية على 
قانون ميز�نية �لدولة لفرتة �ل�صنتني 2015–1582016

، كما ح�صلت وز�رة �لدفاع 
ميز�نية بقيمة 60.1 مليار �صيكل )15.47 مليار دوالر( ل�صنة 1592015

على ميز�نية 17 مليار دوالر ل�صنة 2016، بعدما مّت رفعها بنحو ملياري دوالر ح�صب مطلب وزير 

موجة  �ندالع  بعد  خ�صو�صاً  و�الأمنية،  �لع�صكرية  �الأغر��ص  لتغطية  وذلك  يعلون  مو�صيه  �لدفاع 

 .
160

�لعنف يف �لقد�ص وباقي �أر��صي �ل�صفة �لغربية

�أجل  من  �ملختلفة  �لوز�ر�ت  ميز�نيات  تقلي�ص  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أقرت   2014/8/31 ويف 

تغطية نفقات �لعدو�ن على قطاع غزة 2014، و�أقرت �قرت�ح رئي�ص �حلكومة تقلي�ص ملياَري �صيكل 

)با�صتثناء  �لوز�ر�ت  �لتقلي�ص كافة  �لدفاع. و�صمل  560.5 مليون دوالر( وحتويلها لوز�رة  )نحو 

)نحو �صيكل  مليار   1.5 بـ  �لدفاع  وز�رة  مو�زنة  لزيادة  �لتقلي�ص  مبلغ  و��صتخدم  �لدفاع(،   وز�رة 

.
161

420.4 مليون دوالر(، و�لباقي لتعوي�ص �الأ�رش�ر يف منطقة �جلنوب

بال�صاأن  �ملتخ�ص�صة  �الإ�رش�ئيلية   The Marker ماركر  ذ�  ل�صحيفة  خا�ص  تقرير  وذكر 

�أن قادة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي قامو�، ومنذ حرب متوز/ يوليو   ،2015/5/14 �القت�صادي، ن�رشته يف 

30%، وخد�ع وز�رة �ملالية ب�صاأن حقيقة  2006، بت�صخيم حجم �لنفقات وتكاليف �لعدو�ن بنحو 

تكاليف �حلرب. وجاء ن�رش �لتقرير �ل�صحفي، ليوؤكد ما �أعلنته وز�رة �ملالية �الإ�رش�ئيلية بعد �نتهاء 

عدو�ن غزة 2014، عندما رف�صت �ملالية �دعاء�ت �جلي�ص حول كلفة �لعدو�ن، �إذ طالب �جلي�ص بنحو 

�أن  �ملالية على  �أ�رشت وز�رة  بينما  للميز�نية،  �إ�صافة  3.248 مليار دوالر(  12 مليار �صيكل )نحو 

بتحويلها  �الأمر  لينتهي  دوالر(،  مليار   1.894 )نحو  �صيكل  مليار�ت   7 تتجاوز  مل  �لعدو�ن  نفقات 

.
مليز�نية �لدفاع كجزء من ميز�نية �صنة 1622014

�الحتياطية  للقو�ت  �لعملياتي  للن�صاط  �ملخ�ص�صة  �مليز�نية  �أن  ماركر  ذي  �صحيفة  ن�رشت  كما 

تر�جعت من 1.1 مليار �صيكل )نحو 280 مليون دوالر( يف �صنة 2014 �إىل ما بني 448–500 مليون 

.
�صيكل )نحو 127 مليون دوالر( يف �صنة 1632015
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ويظهر �جلدول �لتايل �لنفقات �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية �لفعلية يف �لفرتة 2007–2014:

164
جدول 2/14: النفقات الع�شكرية الإ�رسائيلية الفعلية 2007–2014 بالأ�شعار اجلارية

النفقات )باملليون دولر(النفقات )باملليون �شيكل(ال�شنة

200755,84913,595

200855,76115,542

200956,73814,428

201059,83016,027

201162,49417,466

201266,35617,209

201367,68918,747

201472,70520,321

النفقات الع�شكرية الإ�رسائيلية الفعلية 2007–2014 )باملليون دولر(

 2013 ل�صنة  �الإ�رش�ئيلية  �ملالية  وز�رة  ن�رشتها  �لتي  �ملحدثة  �مليز�نية  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 

67.5 مليار �صيكل )18.7 مليار دوالر(، بينما بلغ �الإنفاق نحو  �إنفاق �جلي�ص بلغ نحو  �أن  �أظهرت 

73.4 مليار �صيكل )18.9 مليار  2014، وبلغ نحو  72.1 مليار �صيكل )20.2 مليار دوالر( يف �صنة 

�أعلى من �ملبالغ �ملعتمدة، و�أن  �أن �ملبالغ �لفعلية تكون عادة  . وهو ما يظهر 
1652015 دوالر( ل�صنة 

و�النتفا�صة(  )�ملقاومة  �لفل�صطينية  �لد�خلية  �لبيئة  يف  خ�صو�صاً  و�الأمنية،  �لع�صكرية  �لتطور�ت 

تفر�ص على �صانع �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي نفقات �إ�صافية.
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عدو�نها  و2015   2014 �صنتي  يف  “�إ�رش�ئيل”  تابعت 

على �ل�صعب �لفل�صطيني؛ حيث �صهد �صيف �صنة 2014 

 ”Protective Edge طلق عليه �إ�رش�ئيلياً عملية “�جلرف �ل�صامد
ُ
عدو�ناً �إ�رش�ئيلياً كبري�ً متثل مبا �أ

��صتمرت  �أعقبتها تهدئة برعاية م�رشية  �ملاأكول”. وقد  “�لع�صف  طلق عليه فل�صطينياً عملية 
ُ
�أ وما 

طو�ل �صنة 2015، بالرغم من �خلروقات �الإ�رش�ئيلية “�ملحدودة” لها، و�لتي قابلها �نخفا�ص حاد يف 

طلق من �لقطاع 
ُ
�إطالق �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية من �لقطاع باجتاه �لبلد�ت و�ملدن �الإ�رش�ئيلية. فقد �أ

مّت  حيث  غزة،  على  �لعدو�ن  خالل  �إطالقه  مّت  ما  عد�   ،2014 �صنة  خالل  ومقذوفة  �صاروخاً   121

�إطالق 2,470 �صاروخاً ومقذوفة، مقابل 35 �صاروخاً ومقذوفة خالل �صنة 2015، وذلك ح�صب 

. كما ��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف �صنتي 2014 و2015 باإغالقها 
166

معطيات جهاز �الأمن �لعام )�ل�صاباك(

ملعابر قطاع غزة وت�صديدها للح�صار.

ويف �ل�صفة �لغربية، حظيت “�إ�رش�ئيل” بتهدئة ��صتمرت حتى بد�ية ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015، 

حيث �صهدت �نتفا�صة فل�صطينية �صعبية �صّد �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية �مل�صتمرة لل�صعب �لفل�صطيني 

ومقد�صاته، متيزت بالقيام بعمليات فردية، يف ظّل تز�يد �لتن�صيق �الأمني بني �أجهزة �الأمن يف �ل�صلطة 

وجي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على غر�ر �ل�صنو�ت �ل�صابقة، كما �أبقت “�إ�رش�ئيل” على �إجر�ء�تها يف 

1,793 عملية  2015 مقابل  2,347 عملية مقاومة يف �صنة  �لتوغالت و�العتقاالت. و�صجل �ل�صاباك 

معظم  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر  �لقد�ص.  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف   2014 �صنة  يف  �ُصجلت 

 .
167

�لعمليات �لتي �صجلت خالل �ل�صنتني يف �ل�صفة كانت ر�صق حجارة وزجاجات حارقة

1. �شهداء وجرحى:

��صت�صهد يف �صنة 2014 ما جمموعه 2,240 فل�صطينياً )�نظر جدول 2/15(. وُيعزى �رتفاع عدد 

�ل�صهد�ء �صنة 2014 �إىل عملية �جلرف �ل�صامد �أو �لع�صف �ملاأكول خالل �لفرتة 7/7–2014/8/26. وقد 

Euro-Mediterranean Human Rights Monitor ذكر �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان 

�أن عدد �ل�صهد�ء �لذين �رتقو� خالل �لعدو�ن بلغ 2,147 �صهيد�ً، و�أن عدد �جلرحى و�صل �إىل �أكرث من 

. يف �ملقابل، ��صت�صهد يف �صنة 2015 
168

ع�رشة �آالف جريح، غالبيتهم من �الأطفال و�لن�صاء و�مل�صنني

179 فل�صطينياً بر�صا�ص قو�ت �الحتالل و�مل�صتوطنني يف كل من قطاع غزة و�ل�صفة  ما جمموعه 

.
169

�لغربية مبا فيها �لقد�ص

 .
، بينما ُجرح 1,618 فل�صطينياً يف �صنة 1712015

وقد ُجرح 11,449 فل�صطينياً يف �صنة 1702014

مقتل �جلهاز  �صجل  بينما   ،2014 �صنة  يف  �إ�رش�ئيلياً   89 مقتل  �ل�صاباك  جهاز  �صجل  �ملقابل   ويف 

يف �إ�رش�ئيلياً   375 جرح  كما  فل�صطينيون.  نفذها  عمليات  نتيجة   2015 �صنة  يف  �إ�رش�ئيلياً   29 

.
172 

�صنة 2014، وذلك مقابل 249 يف �صنة 2015 )�نظر جدول 2/15(

ثالثًا: العدوان واملقاومة
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 جدول 2/15: القتلى واجلرحى الفل�شطينيون والإ�رسائيليون يف ال�شفة الغربية

 
وقطاع غزة 2011–1732015

ال�شنة

اجلرحىالقتلى

الإ�رسائيليونالفل�شطينيونالإ�رسائيليونالفل�شطينيون

201111822*554159

2012275101,966309

201349617144

20142,2408911,449375

2015179291,618249

* يت�صمن عدد�ً من �ملت�صامنني �لدوليني.

القتلى الفل�شطينيون والإ�رسائيليون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2011–2015

اجلرحى الفل�شطينيون والإ�رسائيليون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2011–2015
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2. اأ�رسى ومعتقلون:

تعّد �صنتا 2014 و2015 على غر�ر �ل�صنني �لتي �صبقتهما من ناحية ��صتمر�ر معاناة �الأ�رشى؛ 

بينهم �أ�صري،   6,900 نحو   2015 �صنة  نهاية  يف  �الحتالل  �صجون  يف  �الأ�رشى  عدد  و�صل   حيث 

�لقد�ص، من   500 بينهم  �لغربية،  �ل�صفة  من   6,482 �الأ�رشى  عدد  وبلغ  طفالً.  و450  �أ�صرية   55 

و328 من قطاع غزة، و90 من فل�صطينيي 48، باالإ�صافة �إىل ع�رش�ت �ملعتقلني �لعرب من جن�صيات 

خمتلفة. ومن بني �الأ�رشى �أكرث من 650 �أ�صري�ً �ُصنفو� على �أنهم �إما معتقلون �إد�ريون �أو موقوفون 

بانتظار �ملحاكمة، �أو من َتعدُّهم �صلطات �الحتالل “مقاتلني غري �رشعيني” )�نظر جدول 2/16(. 

�أما يف نهاية �صنة 2014 فقد و�صل عدد �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل نحو 6,200 �أ�صري، بينهم 22 

�أ�صرية و152 طفالً. وبلغ عدد �الأ�رشى 5,729 من �ل�صفة �لغربية، و371 من قطاع غزة، و380 من 

�لقد�ص و100 من فل�صطينيي 48، باالإ�صافة �إىل ع�رش�ت �ملعتقلني �لعرب من جن�صيات خمتلفة. ومن 

بني �الأ�رشى 450 �ُصنفو� على �أنهم معتقلون �إد�ريون )�نظر جدول 2/16(.

7,110 مو�طنني  لـ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �عتقال قو�ت  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  ر�صد مركز 

�أيام  خالل  متعرجاً  كان  �العتقاالت  لتلك  �لبياين  �خلط  �أن  غري   ،
1742014 �صنة  خالل  فل�صطينيني 

وبذلك  يومياً.  حالة   19 ونحو  �صهرياً،  حالة   592 �العتقاالت  متو�صط  وبلغ   ،2014 �صنة  و�صهور 

بلغت  و�لتي   ،2015 �صنة  خالل  �العتقاالت  وحجم  تتقارب   2014 �صنة  خالل  �العتقاالت  تكون 

. وخالل �صنة 2015، بلغت حاالت �العتقال يف �صفوف �لقا�رشين و�الأطفال نحو 
175ً

6,830 معتقال

�عتقال ملو�طنني  120 حالة  �أكرث من  2014. كما جرت  72% عن �صنة  2,200 حالة، بزيادة قدرها 

ب�صبب ن�صاطهم على مو�قع �لتو��صل �الجتماعي “�لفي�ص بوك Facebook” يف �صنة 2015. وت�صري 

معطيات �ل�صنة نف�صها، �إىل �أن قو�ت �الحتالل �عتقلت 225 �مر�أة كما �عتقلت 234 من قطاع غزة، من 

بينهم 32 تاجر�ً عند مرورهم من معب بيت حانون “�إيرز”، بالرغم من ح�صولهم على ت�صاريح 

.
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بالدخول

مركزة  �عتقاالت  حملة  �صهدت   2014 �صنة  �أن  �إىل  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز  و�أ�صار 

و�رش�صة بعد حادثة �ختفاء �مل�صتوطنني �لثالثة قرب �خلليل يف حزير�ن/ يونيو، حيث مّت �عتقال ما 

�أقل من �صهرين، و�حتلت مدينة �لقد�ص �لن�صيب �الأكب  �آالف مو�طن فل�صطيني يف  يزيد عن ثالثة 

2014 و2015،  �العتقاالت خالل �صنتي  �ألفي حالة. وطالت  �العتقال و�لتي جتاوزت  من عمليات 

كما يف �ل�صنو�ت �ملا�صية، كافة �رش�ئح وفئات �ملجتمع �لفل�صطيني دون ��صتثناء، مبن فيهم �الأطفال 

و�الإعالميني  �حلقوقيني،  و�لنا�صطني  �ل�صن،  وكبار  و�ملر�صى،  و�ملحرَّرين،  و�الأكادييني  و�لن�صاء 

و�أماكن  �ل�صارع  من  �الختطاف  �أو  �لبيوت،  كاقتحام  عدة  باأ�صكال  وُنفذت  و�لنو�ب،  و�ل�صحفيني، 
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�لعمل، و�قتحام �مل�صت�صفيات و�ختطاف �ملر�صى و�مل�صابني، �أو عب “وحد�ت �مل�صتعربني”، �أو عب 

.
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�ملعابر و�حلو�جز �لع�صكرية، كما �عتقلت �لع�رش�ت من �ل�صيادين يف عر�ص �لبحر بقطاع غزة

جدول 2/16: الأ�رسى واملعتقلون يف �شجون الحتالل يف نهاية كل �شنة خالل الفرتة 2011–1782015

الأطفالالن�شاءحمكومون مدى احلياةقطاع غزةال�شفة الغربية*املجموع الكلي للمعتقلنيال�شنة

20114,4173,8564595256132

20124,7434,11543752910193

20135,0234,40838947617154

20146,2005,72937148123152

20156,9006,48232850255450

* �أعد�د تقريبية وفق �إح�صائيات موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري وحقوق �الإن�صان.

يف  ��صتوؤنفت  �لتي  و“�إ�رش�ئيل”،  �لتحرير  منظمة  بني  �ل�صلمية  �لت�صوية  مفاو�صات  �إطار  ويف 

104 �أ�رشى، من �لذين مّت �عتقالهم  “�إ�رش�ئيل” باإطالق �رش�ح  2013، �لتزمت  �أو�خر متوز/ يوليو 

قبل �تفاق �أو�صلو �صنة 1993. وقد مّت �إطالق �رش�ح 78 �أ�صري�ً منهم على ثالث دفعات يف 2013/8/14 

�لر�بعة �لذي كان  �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 
179

�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، 

ملدة  1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  خارج  �ل�صفر  من  بحرمانهم  �أ�صري�ً،   21  وعددهم 

 .
180

ع�رشة �أعو�م، �إ�صافة �إىل منعهم من �لتنقل خارج حدود حمافظة �الأ�صري �ملحرر ملدة عام كامل

�صّعدت  فقد  �لعك�ص  على  بل  حت�صن،  �أّي  و2015   2014 �صنتي  يف  �الأ�رشى  �أو�صاع  ت�صهد  مل 

و�لتعذيب،  �لطبي  �الإهمال  خالل  من  �الأ�رشى،  جتاه  �لقمعية  �إجر�ء�تها  من  �الحتالل  �صلطات 

و��صتمر�ر حرمان �الأ�رشى من زيارة ذويهم ب�صكل فردي، حتت ما ي�صمى �ملنع �الأمني، �أو ب�صكل 

�الأغطية  و�صّح  �لطعام،  �صوء  �إىل  باالإ�صافة  غزة،  قطاع  �أ�رشى  �أهايل  مع  حا�صل  هو  كما  جماعي 

و�ملالب�ص، وم�صادرة �أمو�ل �الأ�رشى، وهي ممار�صات ت�صكل �نتهاكاً ج�صيماً لقو�عد �لقانون �لدويل 

�الإن�صانية؛ وهي ت�صتوجب  �إىل جر�ئم حرب وجر�ئم �صّد  �الإن�صاين، وترتقي يف كثري من �الأحيان 

توثيقها ب�صكل علمي وت�صليط �ل�صوء عليها، و�إثارتها يف كافة �ملحافل وعلى كافة �ل�صعد.

ويف هذ� �ل�صياق، ذكر مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات باأن �صنة 2014 ُتعّد من �أ�صوء �ل�صنو�ت 

�صفقة  �صمن  حمرر�ً  �أ�صري�ً   71 �ختطاف  �الحتالل  �إعادة  �صهدت  و�لتي  �الأ�رشى،  على  مرت  �لتي 



113

امل�شهد االإ�شرائيلي الفل�شطيني

�ل�صابقة �الأحكام  و�أعاد  منهم،  �صبعة  �رش�ح  �أطلق  حمرر�ت،  �أ�صري�ت  �أربع  بينهم  �الأحر�ر،   وفاء 

لـ 19 منهم. و�صهدت �صنة 2014 �لعديد من �لقر�ر�ت �لتع�صفية �لتي فر�صها �الحتالل على �الأ�رشى، 

�نتق�صت من حقوقهم و�صيقت عليهم معي�صتهم، �أبرزها م�صادقة �للجنة �لوز�رية لالحتالل على 

قانون يخوِّل �ملحاكم �صالحية منع رئي�ص �لدولة من �لعفو عن �أ�رشى فل�صطينيني �أو تخفيف مدة 

�حلكم عليهم، و�إ�صد�ر قر�ر ي�صمح لعنا�رش �لوحد�ت �خلا�صة با�صتخد�م �ل�صالح خالل علميات 

�لتفتي�ص و�القتحام. كما مّت تقلي�ص زيارة �الأهل ملرة و�حدة كل �صهرين، وتخفي�ص �ملبلغ �مل�صموح 

.
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و�صوله �إىل �الأ�رشى �صهرياً عب �الأهل �إىل �أربعمئة �صيكل )نحو 103 دوالر�ت(

وفيما يتعلق ب�صنة 2015 فقد �أفادت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين �أن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

�رتكب 16 جرية حرب، و�صبعة جر�ئم �صّد �الإن�صانية بحق �الأ�رشى خالل �ل�صنة. وذكرت �لهيئة 

2015 �صهدت �أكب حملة من ت�رشيع �لقو�نني �لتع�صفية و�لعن�رشية بحق �الأ�رشى، حيث  �أن �صنة 

�ملدد  رفع  وقانون  �لطعام،  عن  �مل�رشبني  لالأ�رشى  �لق�رشية  �لتغذية  قانون  و�إقر�ر:  مناق�صة  مّت 

�لزمنية و�الأحكام بحق �الأطفال ر��صقي �حلجارة، وقانون ت�صديد عقوبة �حلد �الأدنى على ر��صقي 

�حلجارة يف �لقد�ص، وقانون حماكمة �الأطفال دون �صّن 14 عاماً، وقانون �لتفتي�ص �جل�صدي ودون 

وجود �صبهات، وقانون �إعفاء �ملخابر�ت من توثيق �لتحقيق، وتطبيق �لقانون �جلنائي �الإ�رش�ئيلي 

يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967 ل�صالح �مل�صتوطنني، وم�رشوع قانون �إعد�م �الأ�رشى، 

 .
182

وم�رشوع قانون �إد�نة فل�صطينيني دون �صبهات

العتقال الإداري:

�إىل  حماكمة  �أو  حمددة  تهم  دون  “�إ�رش�ئيل”  حتتجزهم  �لذين  �الإد�ريني  �ملعتقلني  عدد  ز�د 

،2014 �صنة  نهاية  يف  معتقالً   450 عددهم  كان  �أن  بعد   ،2015 نهاية  يف  معتقالً   650 من   �أكرث 

2/17(. و�أ�صارت موؤ�ص�صات �الأ�رشى، �لتي ت�صم  2013 )�نظر جدول  و155 معتقالً يف نهاية �صنة 

�صوؤون  وهيئة  �الإن�صان،  وحقوق  �الأ�صري  لرعاية  �ل�صمري  وموؤ�ص�صة  �لفل�صطيني،  �الأ�صري  نادي 

�الأ�رشى و�ملحررين، �إىل �رتفاع عدد حاالت �العتقال �الإد�ري بعد �نطالق �نتفا�صة �لقد�ص يف ت�رشين 

�الأول/ �أكتوبر 2015. و�أعلنت �ملوؤ�ص�صات، يف تقرير لها، �أن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أ�صدرت 

161 �أمر �عتقال �إد�ري خالل �صباط/ فب�ير 2016، بينها 92 �أمر�ً جديد�ً، وهو ما يرفع عدد �ملعتقلني 

�الإد�ريني يف �صجون �الحتالل �إىل نحو 750 �أ�صري�ً. وذكر نادي �الأ�صري �أن هذه هي �ملرة �الأوىل �لتي 

ي�صل فيها عدد �ملعتقلني �الإد�ريني �إىل هذ� �حلد منذ �صنة 2009، و�أ�صاف �أن �صلطات �الحتالل �أ�صدر 

.
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قر�ر�ت باالعتقال �الإد�ري بحق 84 فل�صطينياً خالل ع�رشة �أيام

وعلى �لرغم من �أن �العتقال �الإد�ري حمظور يف �لقانون �لدويل، ويخالف �أب�صط حقوق �الإن�صان، 

فقد ��صتمر �الحتالل يف �إ�صد�ر �أو�مر �العتقال �الإد�ري بحق �رش�ئح خمتلفة من �ملجتمع �لفل�صطيني، 
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منهم �أع�صاء يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، ون�صطاء حقوق �إن�صان، وعمال، وطلبة، وحمامون، 

و�أمهات وجتار... . ونتيجة جلوء �صلطات �الحتالل لالعتقال �الإد�ري، وجتديده مر�ت غري حمددة، 

جلاأ �ملعتقلون �الإد�ريون ملو�جهته باالإ�رش�ب عن �لطعام، وخا�صو� “معركة �الأمعاء �خلاوية”. ففي 

2014/4/24 بد�أ �ملعتقلون �الإد�ريون �إ�رش�باً جماعياً عن �لطعام، �صمي بـ“َمي وملح”، وذلك الإنهاء 

�نتهى باإطالق �رش�حهم،  �لطعام،  �إ�رش�باً فردياً عن  �الأ�رشى  �الإد�ري. كما خا�ص بع�ص  �العتقال 

يوماً   260( �ل�رش�ونة  و�أين   ،)2012( �صلبي  وهناء  و2015(،   2012/2011( عدنان  خ�رش  منهم: 

، وحممد عالن، �لذي �أطلق �رش�حه 
184

2013/2012(، و�صامر �لعي�صاوي )2012/8/1–2013/4/23(

بعد �أن خا�ص �إ�رش�باً مفتوحاً عن �لطعام ملدة 65 يوماً خالل �صنة 2015، وحممد �لقيق، �لذي �أنهى 

يف  �الإد�ري  �عتقاله  �إنهاء  �الحتالل  �صلطات  تعهدت  بعدما  يوماً،   94 بعد   2016/2/26 يف  �إ�رش�به 

.
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2016/5/21 بقر�ر جوهري غري قابل للتمديد

�ل�صيا�صة �جلائرة و�لتع�صفية،  �إنهاء هذه  �الإد�ريني خطوة مهمة نحو  �ملعتقلني  �إ�رش�ب  و�صكل 

�لفحو�صات  و�إجر�ء  �لغذ�ئية،  و�ملدعمات  �لفيتامينات،  �أ�صكال  كل  �ملعتقلون  هوؤالء  رف�ص  فقد 

�الحتالل  �صلطات  دفع  مما   ،
186

�الإد�ري �عتقالهم  على  �حتجاجاً  فقط،  �ملاء  على  و�عتمدو�  �لطبية، 

�الحتالل  �صلطات  طبقت  وقد  �لطعام،  عن  �مل�رشبني  لالأ�رشى  �لق�رشية  �لتغذية  قانون  الإقر�ر 

�لقانون الأول مرة على �ملعتقل �الإد�ري حممد �لقيق يف 2016/1/12، عب �إدخال حماليل �إىل ج�صده 

 .
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�مل�رشبني على  �لق�رشية  �لتغذية  تطبيق  �لدويل  �لقانون  حظر  من  �لرغم  على  وذلك  عنه،  رغماً 

نهاية كل �صنة خالل �الإ�رش�ئيلية يف  �ل�صجون  �الإد�ريني يف  �ملعتقلني  �أعد�د  �لتايل   ويو�صح �جلدول 

�لفرتة 2010–2015:

 جدول 2/17: اأعداد املعتقلني الإداريني يف ال�شجون الإ�رسائيلية يف نهاية كل �شنة

خالل الفرتة 2010–1882015

201020112012201320142015ال�شنة

207310178155450650املعتقلون الإداريون

3. احل�شار الإ�رسائيلي على ال�شعب الفل�شطيني:

�لتو�يل، وفر�صت  �لتا�صعة على  لل�صنة  �الإ�رش�ئيلي ح�صار قطاع غزة  و��صلت قو�ت �الحتالل 

مزيد�ً من �إجر�ء�ت �حل�صار على �ل�صكان، كما ��صتمرت يف فر�ص قيود م�صددة على حركة �ملعابر 

على  هيكلي  تغيري  و2015   2014 �صنتي  خالل  يطر�أ  ومل  �الأفر�د.  بحركة  �ملتعلقة  وتلك  �لتجارية 

�إجر�ء�ت �حل�صار، حيث مل مت�ص �لت�صهيالت �ملزعومة �لتي تعلنها �صلطات �الحتالل جوهر �لقيود 

.
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�ملفرو�صة على حرية �حلركة لالأفر�د و�لب�صائع
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م�صددة  قيود  فر�ص  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  �صلطات  و��صلت  �الأفر�د،  حركة  �صعيد  فعلى 

�إىل �لقطاع  ل�صكان  �لوحيد  �ملنفذ  )�إيريز(،  حانون  بيت  معب  عب  غزة  قطاع  �صكان  تنقل   على 

�ل�صفة �لغربية. وقد جنم عن هذه �لقيود حرمان �أكرث 1.8 مليون ن�صمة من حقهم يف �لتنقل. فيما �أدى 

�إغالق �ل�صلطات �مل�رشية �صبه �لد�ئم ملعب رفح �لبي �إىل حرمان �صكان �لقطاع من حقهم يف حرية 

�صبه كامل ملعب رفح بح�صب وز�رة  �إغالقاً   2015 �لقطاع. و�صهدت �صنة  و�إىل  �لتنقل و�ل�صفر من 

�لد�خلية يف غزة، �لتي قالت �إن �ل�صلطات �مل�رشية فتحته 21 يوماً فقط، على فرت�ت متفرقة، للحاالت 

بح�صب  ،2015 �صنة  خالل  لل�صفر  ما�صة  بحاجة  هم  ممن  �ملو�طنني  عدد  بلغ  وقد   .
190

 �الإن�صانية

بك�صوفات  م�صجلني  �صخ�ص  �ألف   15 منهم  �صخ�ص،  �ألف   90 نحو  غزة،  يف  و�حلدود  �ملعابر  هيئة 

.
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وز�رة �لد�خلية، بينهم 3,500 حالة حتويل طبي للعالج يف �خلارج

وعلى �صعيد حركة �لب�صائع و�ل�صلع �لتجارية، فقد �أغلقت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلية �ملعب 

�لتجاري �لوحيد لقطاع غزة ملدة 143 يوماً خالل 2015، �أي ما ن�صبته 39.1% من جممل �أيام �ل�صنة. 

ومن  �ل�صكان،  يحتاجها  �لتي  �الأ�صا�صية  و�الحتياجات  �ل�صلع  من  �لعديد  يف  نق�صاً  ذلك  �أحدث  وقد 

��صتمرت  وقد  �لبناء.  مو�د  �أ�صناف  ومعظم  �لطهي،  غاز  وخ�صو�صاً  �لوقود  �أنو�ع  معظم  �صمنها 

�صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف حظر ت�صدير كافة منتجات قطاع غزة لل�صنة �لتا�صعة على �لتو�يل. 

�صلع  معظمها  �لغزية،  �ملنتجات  من  جد�ً  حمدودة  كميات  بت�صدير  �صمحت  حمدود،  ��صتثناء  ويف 

زر�عية. وقد بلغ معدل �صادر�ت �لقطاع �صاحنتني يومياً، بينما كانت ت�صل قبل فر�ص �حل�صار �إىل 

.
192

150 �صاحنة يف �ليوم �لو�حد

�لد�ئرة  مدير  و�أ�صار  غزة،  قطاع  بخ�صو�ص  و“�إ�رش�ئيل”  م�رش  بني  �لتن�صيق  ��صتمر  كما 

موؤمتر  خالل   ،Amos Gilad جلعاد  عامو�ص  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  يف  و�الأمنية  �ل�صيا�صية 

تاأمني  يخ�ص  فيما  �إ�رش�ئيلياً  م�رشياً  تن�صيقاً  هناك  �أن  �إىل   ،2015 �الإ�رش�ئيلي   Herzliya هرت�صليا 

من  �الإرهاب  مكافحة  يف  �إ�رش�ئيل  ت�صاعد  “م�رش  �إن  جلعاد  وقال  �الإرهاب”.  و“مكافحة  �حلدود 

�الآن  معزولة  �أ�صبحت  “حما�ص  �أن  م�صيفاً  معادية”،  الأهد�ف  ��صتخدمت  �لتي  �الأنفاق  هدم  خالل 

. مع �لعلم �أن �لنظام �مل�رشي دمر نحو �ألفي نفق 
يف قطاع غزة، وللدور �مل�رشي �لف�صل يف ذلك”193

هاآرت�ص  2015. وذكرت �صحيفة  نهاية  2013 حتى  يوليو  على �حلدود مع قطاع غزة منذ متوز/ 

�لتي  �ملباحثات  �َصري  ب�صاأن  “�إ�رش�ئيل” تو�صيحات  �أن م�رش طلبت من   2016/1/7 �الإ�رش�ئيلية يف 

�إن  �إ�رش�ئيليون  م�صوؤولون  وقال  بينهما.  م�صاحلة  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  بهدف  تركيا،  مع  جتريها 

ت عن حتفظها على منح تركيا دور�ً يف قطاع غزة، وطلبت معرفة ما �إذ� كانت  �حلكومة �مل�رشية عبَّ

.
194

“�إ�رش�ئيل” تعهدت لالأتر�ك بتخفيف �حل�صار عن غزة
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�لت�رشيحات  وكذب  غزة،  قطاع  على  �حل�صار  ��صتمر�ر  �إىل  �مليد�نية  �لوقائع  ت�صري  وبالتايل 

�الإ�رش�ئيلية �ملتعاقبة ب�صاأن تخفيف �حل�صار عن �لقطاع. وتوؤكد �لوقائع �أن هدف �صيا�صات �ل�صلطات 

�ملحتلة هو ماأ�ص�صة �حل�صار �ملفرو�ص على �لقطاع، وجعله يحظى مبو�فقة دولية، ما يعني جناحها 

يف �اللتفاف على قو�عد �لقانون �لدويل، مبا يف ذلك �لقانون �لدويل �الإن�صاين وقانون حقوق �الإن�صان 

.
195

�لدويل

4. العدوان على قطاع غزة 2014:

ً  تعر�ص قطاع غزة �إىل عدو�ن �إ�رش�ئيلي و��صع يف �لفرتة 2014/7/7–2014/8/26، ��صتمر 51 يوما

�ملقاومة  عليه  و�أطلقت  �ل�صامد  �جلرف  عملية  “�إ�رش�ئيل”  عليه  �أطلقت  �لذي  �لعدو�ن  هذ�  وُيعّد   

�لقطاع  على  “�إ�رش�ئيل”  ت�صنها  �لتي  �لثالثة  �حلرب  هو  �ملاأكول،  �لع�صف  حرب  �لفل�صطينية 

يف �ل�صجيل  حجارة  وحرب   ،2009/1/18–2008/12/27 �لفرقان  حرب  بعد  �صنو�ت؛  �صّت   خالل 

من  �النتقام  �صيا�صة  مار�ص  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  و��صحاً  وكان   .2012 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين 

�ملدنيني يف قطاع غزة ب�صكل كبري؛ ومتثلت �ل�صورة �الأبرز لذلك يف عمليات قتل جماعي ل�صكاٍن عّزل 

.
196

يف بيوتهم، ما يثُل �نتهاكاً �صارخاً للقو�نني �لدولية ومو�ثيق حقوق �الإن�صان

51 يوماً من �حلرب، قدرتها )وحتديد�ً حما�ص( على  �لبطويل للمقاومة خالل  �الأد�ء  �أظهر  وقد 

120 كم، لت�صل يف هذه �ملعركة �إىل كّل �لتجمعات  تطوير �أنظمة �صو�ريخها، فازد�د مد�ها �إىل نحو 

�ل�صهيونية يف فل�صطني �ملحتلة. كما متكنت �ملقاومة من �خرت�ق �جلانب �الإ�رش�ئيلي بر�ً وبحر�ً وجو�ً، 

وقدمت �ملقاومة مفاجاآت جديدة متميزة كالطائر�ت من دون طيار...؛ وحافظت قيادة �لعمل يف قطاع 

غزة على منظومة �لقيادة و�ل�صيطرة، ومل تتعر�ص لل�رشب �أو �لتعطيل؛ ومتكنت من �ال�صتمر�ر يف 

حالة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لطرف  ووقع  فعال.  ب�صكل  �ملقاومة  وعمليات  و�ملوؤ�ص�صات  �لوز�ر�ت  ت�صيري 

“عمى ��صتخباري” على �الأر�ص، مما �أ�صعف بنك �أهد�ف �الإ�رش�ئيليني �ملحتملة؛ كما حققت �ملقاومة 
�لقو�ت  وجهتها  �لتي  �لب�صعة  �لعنيفة  �ل�رشبات  من  بالرغم  و��صع،  �صعبي  و�إجماع  �لتفاف  حالة 

�الإ�رش�ئيلية للمناطق �ملدنية.

بلغ  �الإجمايل  �ل�صحايا  عدد  �أن  �إىل  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  �أعدها  �لتي  �الإح�صائية  وت�صري 

2,147 �صهيد�ً، منهم 530 طفالً، و302 �مر�أة، و23 �صهيد�ً من �لطو�قم �لطبية، و16 �صحفياً. وبلغ 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  وهاجم  �مر�أة.  و2,101  �أطفال   3,303 منهم  جريحاً،   10,870 �جلرحى  عدد 

بر�ً  وقذيفة  و�صاروخاً  �رشبة   60,664 يف   ،
197

�لقطاع يف  هدفاً   5,263 نحو  �لعدو�ن  �أيام  خالل 

وبحر�ً وجو�ً، �صملت مقر�ت حكومية، و�أنفاقاً، ومن�صات �صو�ريخ، ومنازل، ونا�صطني بارزين، 

رت ب�صكل كلي،  . كما �أدى �لعدو�ن �إىل تدمري 17,123 منزالً، منها 2,465 منزالً ُدمِّ
198

وخمازن �أ�صلحة

. وذكر وزير 
199

رت ب�صكل جزئي، �إ�صافة �إىل 39,500 من �ملنازل حلقت بها �أ�رش�ر و14,667 منزالً ُدمِّ
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�الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان يف �حلكومة �لفل�صطينية مفيد �حل�صاينة �أن قو�ت �الحتالل دمرت ب�صكل 

كبري نحو 20 �ألف وحدة �صكنية، بحيث �أ�صبحت غري �صاحلة لل�صكن، �إ�صافة لقر�بة 40 �ألفاً ب�صكل 

. كما �أعلنت وز�رة �الأوقاف �لفل�صطينية يف غزة عن تدمري 71 م�صجد�ً 
200

جزئي ومتو�صط وطفيف

 ب�صكل كامل، ونحو 200 م�صجد �آخر ب�صكل جزئي، باالإ�صافة �إىل ��صتهد�ف �أكرث من 24 عقار�ً وقفياً،

و12 مقبة، و6 جلان زكاة، وكني�صة و�حدة، ومدر�صة �رشعية و�حدة، وفرع كلية �لدعوة �الإ�صالمية 

.
201

�صمال �لقطاع، ومديرية �أوقاف غزة

�لتي  �ملبا�رشة  وغري  �ملبا�رشة  �القت�صادية  �خل�صائر  جمموع  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  قدر 

وز�رة  وكيل  �أن  غري  دوالر.  مليار�ت   3.6 بنحو  غزة  قطاع  يف  �القت�صادي  بالقطاع  حلقت 

لها  تعر�ص  �لتي  �خل�صائر  �إجمايل  �إن   2014/8/28 يف  قال  عمرو  تي�صري  �لفل�صطينية  �القت�صاد 

�ملبا�رشة �خل�صائر  “�صاملة  دوالر  مليار�ت  و8   7.5 بني  ترت�وح  �لعدو�ن  �أيام  خالل  غزة   قطاع 

.
وغري �ملبا�رشة”202

بينهم �إ�رش�ئيلياً، من   73 �إىل مقتل  �ل�صاباك،  �ملاأكول، ح�صب معطيات  �لع�صف  �أدت عملية   وقد 

67 جندياً، بينما بلغ عدد �جلرحى 312 �إ�رش�ئيلياً. كما �صقط على “�إ�رش�ئيل” نحو 4,692 �صاروخاً 

، ��صتهدفت م�صتعمر�ت �جلنوب �ملحيطة 
203

من قطاع غزة )2,968 �صاروخاً، و1,724 قذيفة هاون(

بالقطاع، باالإ�صافة �إىل تل �أبيب، و�لقد�ص، وحيفا، و�خل�صرية،... .

“�إ�رش�ئيل”  بنك  �أعلن  فقد  �حلرب  من  �ملبا�رشة  �الإ�رش�ئيلي  �القت�صاد  خ�صائر  يخ�ص  وفيما 

 �ملركزي، �صمن تقريره �ل�صنوي، �أن خ�صائر �لناجت �ملحلي نتيجة �لعدو�ن ُتقدر بـ 3.5 مليار�ت �صيكل

وغري  �ملبا�رشة  �القت�صادية  �الأ�رش�ر  �إ�رش�ئيلية  م�صادر  قّدرت  فيما   .
204

دوالر( مليون   894.9(

. كما �أعلن وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي 
205

�ملبا�رشة للحرب بـ 12 مليار �صيكل )نحو 3.07 مليار�ت دوالر(

�أن �لتكلفة �لع�صكرية �لبحتة للحرب ز�دت عن ت�صعة مليار�ت �صيكل   2014/9/2 مو�صيه يعلون يف 

ماركر ذي  �صحيفة  قالت  �ملبا�رشة،  غري  �خل�صائر  يخ�ص  وفيما   .
206

دوالر( مليار   2.5  )نحو 

The Marker �القت�صادية �ملتخ�ص�صة يف “�إ�رش�ئيل” �إن قطاع �ل�صياحة قد مني بخ�صائر كبرية بلغت 

نحو 650 مليون دوالر خالل �لعدو�ن. و�أ�صافت �أن �خل�صائر غري �ملبا�رشة ز�دت يف قطاع �ل�صناعة 

�لعدو�ن، خالل  �الأمريكي  �لدوالر  �أمام  �نخفا�صاً  �ل�صيكل  �صجل  كما   .
207

دوالر مليون   360  على 

.
حيث �رُشف يف 2014/9/10 على 3.614، وكان ُي�رشف يوم بد�ية �لعدو�ن 2014/7/8 بـ 2083.429

5. انتفا�شة القد�س 2015:

بغ�ص �لنظر عما يكن �أن نطلقه من ت�صميات على ما حدث يف فل�صطني يف بد�ية ت�رشين �الأول/ 

2015، �صو�ء هبة �أم �نتفا�صة �أم حر�ك، ولكن �لثابت باأن �ل�صعب �لفل�صطيني جتاوز حالة  �أكتوبر 

�لعجز عند قيادته، وهّب ليوجه للمحتل ر�صالة باأن �مل�صجد �الأق�صى و�ملقد�صات خّط �أحمر ال يكن 
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تخطيه. وكان هناك عدة �أ�صباب دفعت بال�صباب �لفل�صطيني �إىل �ملبادرة، من دون توجيه من قياد�ت 

تق�صيمه.  �أو  تهويده  ومنع  �الأق�صى،  على  �لد�هم  �خلطر  لوقف  �الحتالل  مع  للمو�جهة  ف�صائلية، 

و�النت�صار،  و�لتو�صع  �لنجاح  �إمكانات  حتمل  �لثالث،  �صهرها  �كتمل  وقد  �لقد�ص،  �نتفا�صة  وتبدو 

�ملتكررة،  �الإ�رش�ئيلية  لالنتهاكات  �لر�صوخ  عدم  على  �لفل�صطيني  �صباب  �إ�رش�ر  مع  خ�صو�صاً 

و�نطالقه نحو حتقيق هدف �حلرية دون م�صاورة �أو �إذن من �أحد، بعد �متالكه �أدو�ت تنفيذ عمليته، 

�صكينة كانت �أم و�صيلة �لنقل.

فل�صطينية  عمليات   210 و�لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاأن  لدر��صات  �لقد�ص  مركز  وثق  فقد 

�لعمليات  وتنوعت  �آخرين.   345 و�إ�صابة  �إ�رش�ئيلياً،   24 قتل  عن  �أ�صفرت  �إ�رش�ئيلية،  �أهد�ف  �صّد 

طعن، حماولة  و44  طعن،  عملية  و74  نار،  �إطالق  حادث   73 �لتايل:  �لنحو  على   �لفل�صطينية 

مطلع  منذ  �رتقو�  �صهيد�ً   142 �أن  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  �أفادت  كما   .
209

ده�ص عملية  و19 

�أ�صيب فيما  �صيد�ت.  و7  طفالً   27 بينهم   ،2015 �صنة  نهاية  وحتى   2015 �أكتوبر  �الأول/   ت�رشين 

.
210

15,710 بال�صفة �لغربية وقطاع غزة، بالر�صا�ص، �أو �الختناق، �أو �حلروق...

 2014 �صنتي  يف  “�إ�رش�ئيل”  �أبقت 

باالأحرى  �أو  �صيا�صتها  على  و2015 

�لو�صع  مع  �لتعامل  يف  ��صرت�تيجيتها 

�ل�صنو�ت  خالل  �تبعتها  �لتي  ذ�تها  لال�صرت�تيجية  �متد�د�ً  ت�صكل  و�لتي  �لد�خلي،  �لفل�صطيني 

 �ل�صابقة يف �صوء ��صتمر�ر �النق�صام �ل�صيا�صي و�جلغر�يف �لفل�صطيني، وتعرث جهود �مل�صاحلة منذ

�صنة 2007، وغياب �أّي دور عربي و�إ�صالمي فاعل وموؤثر يف �ل�صاأن �لفل�صطيني. 

�متعا�صاً ومعار�صة قوية  �الإ�رش�ئيلية  �لقيادة  �أبدت  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة  يت�صل مبلف  فيما 

�صّد توقيع حركتي حما�ص وفتح �تفاق �مل�صاحلة يف 2014/4/23 يف منزل رئي�ص �حلكومة يف قطاع 

�أحادية  �إجر�ء�ت  باتخاذ  وهدَّدت   ،
211

غزة مدينة  يف  �ل�صاطئ  خميم  يف  �لو�قع  هنية  �إ�صماعيل  غزة 

�جلانب، وفر�ص عقوبات �قت�صادية �صّد �ل�صلطة �لفل�صطينية. و�صارع رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �لذي كان مقرر�ً عقده بني وفدي  �لتفاو�صي،  �للقاء  �إلغاء  �إىل  بنيامني نتنياهو 

و“�إ�رش�ئيل” يف 2014/4/23، وقال نتنياهو �إن رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص “كان �أمامه 

خيار: �إما �ل�صالم مع �إ�رش�ئيل �أو �التفاق مع حما�ص �الإرهابية، و�ختار �التفاق مع حما�ص. ولذلك 

.
فهذه �رشبة لل�صالم، و�آمل يف �أن يغري ر�أيه”212

، قرر �ملجل�ص 
وبعد ت�صكيل حكومة �لتو�فق �لفل�صطينية برئا�صة ر�مي �حلمد �هلل يف 2132014/6/2

�لوز�ري �الإ�رش�ئيلي �مل�صغر لل�صوؤون �الأمنية و�ل�صيا�صية عدم �إجر�ء �أّي مفاو�صات مع �حلكومة 

رابعًا: املوقف االإ�شرائيلي من الو�شع 

           الفـل�شـــــــطينـي الـداخــــلي
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نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  �لفل�صطينية �جلديدة لكونها مدعومة من حركة حما�ص، وتخويل رئي�ص 

.
214

�صالحية فر�ص عقوبات �إ�صافية على �ل�صلطة �لفل�صطينية

�خلنق  منوذج  بني  �ملر�وحة  وهي  �صيا�صتها  على  “�إ�رش�ئيل”  �أبقت  فقد  غزة  قطاع  يف  �أما 

�القت�صادي و�ل�صغط �لع�صكري يف �لتعامل مع حركة حما�ص، �صعياً �إىل �إف�صال �لنموذج �لذي متثله 

 حما�ص، و�إىل كبح �نت�صارها يف �لو�صط �لفل�صطيني؛ ف�صّن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �ل�رشبة �لع�صكرية،

على  رد�ً  حما�ص؛  حركة  وم�صالح  قدر�ت  ت�صتهدف  �إنها  وقال   ،2014/7/8 يف  �ل�صامد،  �جُلُرف 

. وبعد توقيع �تفاق وقف �إطالق �لنار يف 
215

��صتمر�ر �إطالق �ل�صو�ريخ باجتاه �لبلد�ت �الإ�رش�ئيلية

قطاع غزة �لذي دخل حيّز �لتنفيذ يف 2014/8/26، حاولت “�إ�رش�ئيل” ��صتثمار هذه �لتهدئة ل�صاحلها 

من خالل تطبيق مبد�أ �لهدوء مقابل �لهدوء مع جتاهل تخفيف �حل�صار، ورف�ص فتح معب رفح 

غزة،  يف  حما�ص  حركة  على  �ل�صغط  بهدف  �القت�صادي  �ل�صغط  باأدو�ت  لالحتفاظ  �ملعابر؛  وبقية 

ومن �أجل �لتمهيد لر�صم م�صتقبل �صيا�صي جديد للقطاع، يحافظ على �مل�صالح �الأمنية الإ�رش�ئيلية.

به  تلّوح  مفتوحاً  �حتالله خيار�ً  باإعادة  “�إ�رش�ئيل” خيار �حلرب �صّد غزة و�لتهديد  �أبقت  كما 

عمليات  �صّن  من  حما�ص  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �ملظليني  لو�ء  يف  كتيبة  قائد  هدد  حيث  ت�صاء،  متى 

 Yuval على �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أو �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية �ملحاذية للقطاع. وقال يوفال �صتاينتز

�لتفكري  مّت  �إعادة �حتالل غزة  “�إن مو�صوع  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صوؤون �ال�صرت�تيجية  Steinitz، وزير 

فيه ب�صكل جدي و�أ�صتطيع �أن �أقول لك �صيئاً و�حد�ً: لو �أ�رشت حما�ص على مو��صلة �رشب �إ�رش�ئيل 

�لوحيد  �خليار  �صيكون  كان  غزة  قطاع  �حتالل  �إعادة  فاإن  �أخرى،  �أ�صهر  �أو  الأ�صابيع  بال�صو�ريخ 

“من �مل�صتحيل منع عملية ع�صكرية جديدة يف قطاع غزة،  �أفيجدور ليبمان،  . فيما قال 
�ملتاح”216

.
خالل �ل�صيف �لقادم ]�صيف 2015[”217

�حل�صار،  �إجر�ء�ت  تخفيف  يخ�ص  فيما  “�إ�رش�ئيل”  د�خل  يتنامى  بد�أ  جديد�ً  توجهاً  �أن  غري 

�لعالقات بني تركيا و“�إ�رش�ئيل” مرحلة  �إعادة  �لتوجه بعد دخول مفاو�صات  و�زد�دت جدية هذ� 

هاآرت�ص  �صحيفة  نقلت  فقد  �لبحث؛  طاولة  على  غزة  عن  �حل�صار  رفع  �رشط  وو�صع  متقدمة، 

تغيري  ب�رشورة  يعلون،  مو�صيه  �لدفاع  لوزير  تو�صياتهم  �أمنيني،  م�صوؤولني  عن  �الإ�رش�ئيلية 

�صيا�صة �لطوق �الأمني �ملفرو�صة على قطاع غزة، و�رشورة فتح �ملعابر؛ فمن �صاأن ذلك �أن ي�صهم يف 

. ويظهر �أن بع�ص �لتقدم �أخذ يظهر يف هذ� �مللف 
218

��صتتباب �الأمن على حدود �لقطاع لفرتة طويلة

يف �أو�خر �صنة 2015، بالرغم من �إعالن نتنياهو يف 2015/12/21، عن رف�صه �ل�رشط �لرتكي بفك 

؛ و�لذي قد ياأتي يف �صياق حماولة تقوية �ملوقف �الإ�رش�ئيلي يف 
219

�حل�صار �لبحري عن قطاع غزة

�لتفاو�ص.
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ويف خ�صم ت�صاعد �نتفا�صة �ل�صكاكني وعمليات �لطعن و�إطالق �لنار يف �ل�صفة �لغربية، حر�صت 

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية على �لتاأكيد على �أهمية �لتن�صيق �الأمني مع �ل�صلطة �لفل�صطيني ومدى جناعته 

يف منع �أو �حلّد على �الأقل من تنفيذ �لعمليات �صّد �الحتالل وم�صتوطنيه بال�صفة �لغربية، ويف هذ� 

مع  �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  و�الأجهزة  �جلي�ص  تن�صيق  �أن  على  �إ�رش�ئيلي  ع�صكري  تقدير  �أكّد  �ل�صياق، 

�الأجهزة �الأمنية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية، ُيّعد لبنًة �أ�صا�صية يف �لعالقات مع �جلانبني، من �صاأنه 

 .
220

�أن يحول دون تفاقم �ملو�جهة مع �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية

�النتفا�صة  �صّد  �الإجر�ء�ت  من  مزيد  على  حلثها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  على  �ل�صغط  �صبيل  ويف 

�ل�صلطة  مناطق  �حتالل  باإعادة  “�إ�رش�ئيل”  هددت  �هلل،  �حلمد  حكومة  وجه  يف  عقبات  وو�صع 

. كما قام �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بت�صديد �خلناق 
�لفل�صطينية بال�صفة �لغربية يف عملية �صور و�قي 2212

�ن�صياب  وعرقلة  �لع�صكرية  �حلو�جز  من  �لعديد  �إقامة  خالل  من  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �القت�صادي 

.
222

�لب�صائع و�ل�صلع �إىل �ل�صوق �ملحلية �لفل�صطينية، و�لت�صدير و�ال�صتري�د عب �الأردن

يف �لفل�صطيني  �ل�صاأن  مع  تتعامل  وهي  نف�صها  مع  مت�صارب  مو�صع  يف  “�إ�رش�ئيل”  ظهرت    

على  وت�صجع  حما�ص  مع  �الأجل  طويلة  هدنة  تريد  جهة  من  فهي  غزة.  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

نحو  �لتقدم  وترف�ص  �أثمان.  �أّي  دفع  يف  ترغب  ال  ولكنها  �لفل�صطيني،  �لد�خلي  �النق�صام  ��صتمر�ر 

�إىل منع �نهيارها خ�صية  �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل يف م�صاألة �لت�صوية �ل�صيا�صية، لكنها تتطلع 

ن�صوء و�قع جديد ي�صعب عليها �لتعامل معه.

�صيعت بعد �نتهاء �لعدو�ن على غزة يف �صيف 2014، عن �ت�صاالت 
ُ
 وعلى �لرغم من �الأنباء �لتي �أ

بني “�إ�رش�ئيل” وحركة حما�ص ب�صاأن هدنة طويلة �الأجل، �إال �أن حما�ص نفت ذلك متاماً، كما نفتها 

يقف  �لتي  بلري”،  “مبادرة  �لبع�ص  اه  �صمَّ ما  �إىل  �الإ�صارة  من  بّد  ال  �ل�صياق،  هذ�  ويف  “�إ�رش�ئيل”. 
�ملبادرة  هذه  حول  �لكبرية  �ل�صجة  وبعد  بلري.  توين  �الأ�صبق  �لبيطانية  �حلكومة  رئي�ص  خلفها 

تبني �أنها و�صاطة من دون تكليف، و�أن رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، وفق �ملر��صل 

�لع�صكري ليديعوت �أحرنوت �أليك�ص في�صمان Alex Fishman ، قال �إن “�لتعاطي معها �صيت�صبب 

باأ�رش�ر كبرية الإ�رش�ئيل، ويدفع �أبو مازن �إىل �ال�صتقالة، حيث يعتقد �الأخري �أن �ملبادرة هي خيانة 

�أو غري مبا�رشة مع حما�ص  �أن كل مفاو�صات مبا�رشة  �لفل�صطيني”. و�أو�صح نتنياهو  للمو�صوع 

.
223

�صتعطي �الأوروبيني �ل�رشعية لالعرت�ف بحما�ص

وقد �أكدت ت�رشيحات نتنياهو �ملتو�لية رف�صه ونفيه �إجر�ء مفاو�صات مبا�رشة وغري مبا�رشة 

مع حما�ص، ففي 2014/10/5 قال نتنياهو “لن نتفاو�ص مع عدو يريد �أن يدمرنا، ويدعو لذلك علناً 

ويلتزم ب�صفك دماء �الإ�رش�ئيليني”، و�أ�صاف “�ملفاو�صات مع حما�ص مرفو�صة طاملا تدعو �إىل تدمري 

. كما �أكد نتنياهو �أنه لن يعرتف يوماً بحما�ص، 
�إ�رش�ئيل. كيف لنا �أن نفاو�صهم ونقتل �أنف�صنا؟”224
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. ونقل موقع و�ال عن م�صدر م�صوؤول يف مكتب 
“ولو بطريقة غري مبا�رشة”225 �أبد�ً،  �أو يفاو�صها 

نتنياهو �أنه ال توجد �أّي مفاو�صات فعلية بني حما�ص و“�إ�رش�ئيل” �صو�ء بو�صاطة تركية �أم قطرية 

.
226

�أم عب توين بلري، وال باأي طريقة كانت

حركة  مع  �صيا�صية  مفاو�صات  جتري  ال  “�إ�رش�ئيل”  �أن  يعلون  مو�صيه  �لدفاع  وزير  �أكد  كما 

 United حما�ص، مو�صحاً �أن �لتن�صيق معها حول �إعادة �إعمار قطاع غزة، يجري عب �الأمم �ملتحدة

. وقد ربط يو�آف مردخاي Yoav Mordechai من�صق �لعمليات 
227

Nations �أو �ل�صلطة �لفل�صطينية

1967، عمليات �إعمار غزة وفّك �حل�صار عن غزة  �حلكومية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 

�أن  نتنياهو من عبا�ص  . كما طالب 
228

�لفل�صطينية على قطاع غزة لل�صلطة  �لفعلية  �ل�صيطرة  بعودة 

تتوىل �ل�صلطة �لفل�صطينية �إد�رة �صوؤون قطاع غزة بدالً من حما�ص، ودعا �إىل ممار�صة �ل�صغوطات 

.
229

�لدولية على عبا�ص لكي يفكك �رش�كته مع حما�ص

ما  �إذ�  �ل�صفة  يف  �لفو�صى  �حتماالت  من   ،2015 �صنة  يف  “�إ�رش�ئيل”  يف  �ملخاوف  تز�يدت  وقد   

�أ�رش عبا�ص على �ال�صتقالة، وبح�صب �أليك�ص في�صمان، فاإن �أجهزة �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية �أجرت 

�أبو  تخلف  باأن  توقعات  وو�صعت  �صيخلفه؛  من  حول  وخ�صو�صاً  �لتايل”،  “�ليوم  حول  نقا�صات 

مازن قيادة من ثالثة �أطر�ف هم �صائب عريقات، وماجد فرج، و�صالم فيا�ص. وتخ�صى “�إ�رش�ئيل” 

.
230

يف مثل هذ� �لو�صع �أن ال ي�صتطيع هوؤالء �ل�صيطرة على �الأر�ص

 ويعتقد �لبع�ص يف “�إ�رش�ئيل” �أنه �إذ� ��صتقال �أبو مازن فعلياً من رئا�صة �ل�صلطة و�ملنظمة، فاإن 

هذ� �صي�صكل �رشبة ملدى ثقة �الإ�رش�ئيليني بتقدير�تهم للظروف يف �ل�صاحة �لفل�صطينية. ورمبا لهذ� 

�ل�صبب حذَّر �ملعلق �الأمني يف �لقناة �لعا�رشة، �ألون بن د�فيد Alon Ben-David، من �أن تهديد�ت 

ي�صجل  �أن  يريد  عمره  من  �لثمانني  بلغ  �لذي  �لرجل  �إن  وقال  عابرة.  تعد  مل  باال�صتقالة  مازن  �أبو 

 .
231

لنف�صه خطوة يف �لتاريخ وال �أحد يجزم مباهية هذه �خلطوة

لـ“�إ�رش�ئيل” يف �صاأن خالفة عبا�ص؛ حيث ظهر ميلها لتاأييد حممد دحالن على   وقد ظهر دور 

معاريف  �صحيفة  ون�رشت  ومو�قف.  دالئل  عدة  خالل  من  خلالفته  �ملفرت�صني  �ملر�صحني  باقي 

وهو  لعبا�ص،  خلفاً  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  دحالن  يتوىل  �أن  يف  ياأمل  “نتنياهو  �أن  �الإ�رش�ئيلية 

و�أن  دبي،  يف  �ملقيم  دحالن،  للقاء   ]Isaac Molho[ موخلو  �إ�صحق  �ملحامي  �خلا�ص  مبعوثه  �أوفد 

�أن  هي  �لتقدير�ت  �أن  �ل�صحيفة  و�أ�صافت  مرة”.  من  �أكرث  �لتقيا  ودحالن  موخلو  �أن  هو  �العتقاد 

“�إ�رش�ئيل” تريد �حلفاظ على عالقتها مع دحالن “متهيد�ً للحظة �لتي يقرر فيها عبا�ص �لتنحي عن 
.
من�صبه كرئي�ص لل�صلطة �لفل�صطينية”232

و�أ�صارت م�صادر �إ�رش�ئيلية �إىل حدوث لقاء بني وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان 

وحممد دحالن يف نهاية �صنة 2014، يف فرن�صا، وذكر موقع و�لال �أن نتنياهو، �أر�صل ر�صالة �رشية 
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عب رئي�ص �ل�صاباك يور�م كوهني لعبا�ص، �أكد له فيها �أن �للقاء بني ليبمان مع دحالن مل يكن بعلمه 

.
233

�أو مو�فقته. غري �أنه من �مل�صتبعد �الإقد�م على هذه �خلطوة دون تن�صيق م�صبق مع نتنياهو

 وقد قال ليبمان، يف مقابلة بثتها �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لثانية يف 2015/1/16، �إنه يكن �لتو�صل 

حلل �صلمي للنز�ع يف �ملنطقة حتى نهاية �صنة 2015، لكن على “�إ�رش�ئيل” �لتخل�ص من عبا�ص لي�ص 

للتو�صل  �ملنطقة  يف  �لعربية  �لدول  و�صائر  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مفاو�صة  طريق  عن  �إمنا  باغتياله، 

من  �لعديد  “قابلت  ليبمان:  قال  باري�ص  يف  دحالن  مقابلته  عن  �صوؤ�له  وعند  �صامل.  �صالم  �إىل 

.
�ل�صخ�صيات �لعربية هناك، لكنني ال �أذكر �أ�صماءهم �الآن”234

 وك�صفت �لقناة �لعا�رشة �الإ�رش�ئيلية، نقالً عن م�صادر رفيعة يف �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، �لنقاب 

عن ح�صور �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي لدى م�رش حاييم كورين Haim Koren حلفل زفاف جنل حممد 

و�أكدت   .
235

بالقاهرة تاور  نايل  فريمونت  فندق  يف   ،2015 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �أقيم  و�لذي  دحالن، 

�صحيفة هاآرت�ص �أن دولة �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل” �تفقتا يف �صنة 2015، على تد�صني ممثلية لالحتالل 

يف �إمارة �أبو ظبي، يبدو �أن لدحالن دور فاعل يف هذ �الأمر، وعلق دحالن عب �صفحته على موقع 

تويرت Twitter: “�أبارك ملحمد بن ز�يد فتح مكتب متثيل �إ�رش�ئيلي يف �الإمار�ت، هذ� �لنجاح يوؤ�ص�ص 

.
لعالقات وطيدة �صت�صاهم يف حماربة �الإرهاب ودعم �ل�صالم و�ال�صتقر�ر”236

�صهدتها  �لتي  �لتطور�ت  وتقييم  عر�ص  �إن 

�صنتي  خالل  �لتقرير  يغطيها  �لتي  �لفرتة 

2014 و2015 و��صتقر�ء �الآفاق �مل�صتقبلية يبد�أ يف �لتوقف �أمام مبادرة جون كريي، وزير �خلارجية 

�الأمريكي، �لتي ��صتمرت ت�صعة �أ�صهر و�نتهت يف 2014/4/29، حيث رف�صها �لطرفان، كّل الأ�صبابه، 

بالرغم من حتّمل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �مل�صوؤولية �الأ�صا�صية عن �لف�صل، الأنها �أ�رشت على �رشورة 

ت�صمني “�تفاق �الإطار” �لذي حاول كريي �لتو�صل �إليه �عرت�ف �لفل�صطينيني بـ“�إ�رش�ئيل” كدولة 

 .
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“لل�صعب �ليهودي”، وعلى رف�ص �الن�صحاب من �رشقي �لقد�ص �ملحتلة

من  �الأكب  �لعدد  لت�صمل  وتو�صيعها  �لكبرية  �ال�صتيطانية  �لكتل  ب�صم  “�إ�رش�ئيل”  وطالبت 

مر�بطة  �إىل  �إ�صافة  حدودها،  ر�صم  ورف�ص  “ع�صو�ئية”،  ت�صمى  �لتي  و�مل�صتوطنات  �مل�صتوطنني 

قو�ت من حلف �صمال �الأطل�صي )�لناتو( )North Atlantic Treaty Organization )NATO لفرتة 

و�الأغو�ر  �حلدود  على  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  مر�بطة  على  �أ�رّشت  كما  قو�تها.  �ن�صحاب  بعد  موؤقتة 

حلق  تطبيقاً  و�حد  الجئ  عودة  ورف�صت  عاماً،   20–10 بني  ترت�وح  ملدة  ��صرت�تيجية  ومناطق 

، ومل تو�فق على عودة عدد معقول �صنوياً من �لالجئني حتى يف �إطار “مّل �ل�صمل”، �صمن 
238

�لعودة

�لقو�نني �ملعمول بها يف “�إ�رش�ئيل”.

خام�شًا: م�شار الت�شوية ال�شلمية
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�صالم  معاهدة  يف  �لبحث  من  بدالً  �الإطار”  “�تفاق  طرح  على  و�فق  �أنه  من  بالرغم  كريي  ف�صل 

و�تفاق نهائي، ر�صوخاً للمنطق �الإ�رش�ئيلي �لذي يف�ّصل �حللول �النتقالية حتى ال يبت يف �لق�صايا 

�الأ�صا�صية، وعلى �أن يقدم باعتباره وثيقة �أمريكية ولي�ص وثيقة م�صرتكة، لكي تتيح للطرفني �إبد�ء 

مالحظات عليها.

وف�صل كريي الأن �أّي ت�صوية تت�صمن �إقامة دولة فل�صطينية على �أ�صا�ص حدود 1967 مرفو�صة 

من �لتيار �ملركزي يف “�إ�رش�ئيل”، �إذ �إن ما حتاول عمله �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �حلالية و�حلكومات 

��صتيطاين  �حتاليل  و�قع  �أمر  فر�ص  ��صتكمال  يتم  حتى  حله؛  ولي�ص  �ل�رش�ع  �إد�رة  هو  �ل�صابقة 

عليه  يح�صل  �أن  يكن  ما  �أق�صى  ليكون  �صعباً،  �أمر�ً  �لفل�صطينية  �لدولة  �إقامة  يجعل  عن�رشي، 

عن  ومف�صولة  بال�صكان  ماأهولة  معازل  على  يقام  ذ�تي،  حكم  هو  �لنهائي  �حلل  يف  �لفل�صطينيون 

بع�صها �لبع�ص، ل�صمان �أن ال تقوم لها قائمة، ال يف �ملرحلة �لر�هنة وال يف �مل�صتقبل، ومّت قبول �ملنطق 

�الإ�رش�ئيلي، وبات �لبحث يدور يف خانة �إد�رة �ل�رش�ع ولي�ص حله.

لقد �أوقف كريي مبادرته عندما �قتنع باأن �ملوقف �الإ�رش�ئيلي متعنٌت جد�ً، وال يكن زحزحته 

من دون �صغط ال تريد �أن متار�صه �الإد�رة �الأمريكية، و�أن �جلانب �لفل�صطيني ال يكن �أن ي�صي 

�أبعد يف �إبد�ء �ملرونة و�لتنازالت من دون �أن يخ�رش قدرته على �إقناع �صعبه، �لذي �أ�صبحت �لهوة بينه 

وبني قيادته كبرية، وتت�صع با�صتمر�ر، جر�ء ف�صل �خليار�ت �ملعتمدة، وخ�صو�صاً خيار �ملفاو�صات 

�لثنائية برعاية �أمريكية. 

�لطلب  �إىل  حتى  �ال�صتجابة  عدم  حّد  �إىل  و�صل  نتنياهو  حكومة  تعنت  �أن  كريي  �أدرك  وعندما 

�لفل�صطيني بتجميد �ال�صتيطان، و�الإفر�ج عن �لدفعة �لر�بعة من �الأ�رشى �لذي جرى �عتقالهم قبل 

�تفاق �أو�صلو، بالرغم من �أن هذه �خلطوة كانت �صمن �تفاق �صبق ��صتئناف �ملفاو�صات، يت�صمن 

�إطالق �رش�حهم مقابل �متناع �جلانب �لفل�صطيني عن �الن�صمام �إىل �ملوؤ�ص�صات �لدولية طو�ل فرتة 

�الأ�صهر �لت�صعة �ملتفق �أن تكون �صقفاً للتو�صل �إىل �تفاق. وهذ� يعني �أن �إمكانية ��صتمر�ر �ملفاو�صات 

�أ�صبحت متعذرة ولي�ص فقط تو�صلها �إىل �تفاق.

تاريخية الإجناز ما مل  لها فر�صة  �ملنطقة و�الإقليم يوفر  �أن ما يجري يف  نتنياهو  ترى حكومة 

– �ل�صعودي،  يتم حتقيقه من �أهد�ف تو�صعية ��صتعمارية، وتر�هن على مفاعيل �ل�رش�ع �الإير�ين 

وخ�صو�صاً �أنه ياأخذ �صكل �ل�رش�ع �لطائفي و�ملذهبي، �إذ �إن “�إ�رش�ئيل” تر�هن على ت�صكيل حلف 

مع �لدول �لعربية �صّد �ملحور �الإير�ين، يفتح لها �أفقاً لدخول �ملنطقة من �أبو�ب عري�صة ال متر بحل 

�لق�صية �لفل�صطينية عن طريق �إقامة �لدولة �لفل�صطينية على حدود 1967، بل �إنها ترّوج الإمكانية 

�أن ت�صل من  �إقليمية، و�صتحاول  �إ�رش�ئيلية، و�إمنا  �لقادمة لي�صت فل�صطينية  �ملفاو�صات  �أن تكون 

خاللها �إىل حّل �إقليمي يقوم على ح�صاب �لفل�صطينيني.
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ن�صوء  وملنع  �ملفاو�صات،  �أجل  من  �أ�صبحت  �ملفاو�صات  باأن  �صابقاً  ��صتنتاجاً  يوؤكد  �صبق  ما 

بعد  جرت  �لتي  �ملفاو�صات  فاإن  �ل�صياق،  هذ�  يف  �لر�هن.  �لو�صع  على  و�حلفاظ  �أخرى،  خيار�ت 

Camp David يف  توقيع �تفاق �أو�صلو ب�صورة عامة، وبعد �نهيار وف�صل قمة كامب ديفيد �لثانية 

�صنة 2000 ب�صورة خا�صة، وبعد �لتخل�ص من يا�رش عرفات و�إعادة �صياغة �ل�صلطة، �أ�صبح هدفها 

�حلفاظ على �ل�صلطة، ولي�ص �لتو�صل �إىل حّل باإنهاء �الحتالل و�إقامة �لدولة؛ بدليل �أن �لفل�صطينيني 

�صارون  حكومة  رف�صتها  �لتي   ،2003 �صنة   Road Map �لدولية  �لطريق  خريطة  �إقر�ر  بعد  باتو� 

من خالل و�صع 14 حتفظاً عليها، ينفذون �اللتز�مات �لتي عليهم من جانب و�حد من دون �لتز�م 

�إ�رش�ئيلي مماثل.

�لقوى  مو�زين  ��صتمر�ر  ظّل  يف  ن�صهدها  �أن  يكن  و�لتي  �صهدناها  �لتي  �ملفاو�صات،  تكن  مل   

و�لعنا�رش �ملوؤثرة على ما هي عليه، من �أجل �لتو�صل �إىل حّل، بل من �أجل �إد�رة �ل�رش�ع �أو “�لنز�ع” 

كما يقولون )عملية من دون �صالم كما قال ديني�ص رو�ص Dennis Ross منذ �أعو�م(. حّل �ل�رش�ع 

و�إجناز �لدولة ذ�ت �ل�صيادة على حدود 1967 بحاجة �إىل تغيري قو�عد �للعبة ب�صكل جوهري، وهذ� 

يتطلب مقاربة خمتلفة جذرياً يتبناها �لفل�صطينيون ويعملون على �أ�صا�صها.

دولة  بقيام  تنادي  ز�لت  ما  �لتي  �الأحز�ب  تقل�ص  نالحظ  “�إ�رش�ئيل”،  يف  يجري  ما  ومبر�قبة 

تر�جع  حيث  �ال�صم،  �إال  �لدول  مقومات  من  تبقي  ال  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  بال�رشوط  حتى  فل�صطينية 

يف   2009 �صنة  �إيالن  بار  جامعة  يف  خطابه  يف  �أعلنه  �لذي  �لفل�صطينية  بالدولة  قبوله  عن  نتنياهو 

ت�رشيح ع�صية �النتخابات �الإ�رش�ئيلية. ثم عاد وتر�جع عن تر�جعه مع تاأكيده على ��صتحالة قيام 

، و�إذ� قامت، ال بّد من �لتز�مها بال�رشوط �الإ�رش�ئيلية �الأمنية 
239

�إ�صعار �آخر دولة فل�صطينية حتى 

نتنياهو  وبعد  �لدول.  �صوى  �صيء  باأي  عالقة  لها  قيامها  عند  جتعلها  �لتي  �ملعروفة،  و�ل�صيا�صية 

و�لي�صار  “�ل�صالم”  على مع�صكر  �لذي كان حم�صوباً  �لعمل  �ملتطرف، جاء حزب  و�ليمني  و�ليمني 

خطة  منها  بدالً  وطرح  �لفل�صطينية،  �لدولة  لقيام  منا�صب  غري  �لوقت  �أن  �الأخري  موؤمتره  يف  ليعلن 

لالنف�صال �أحادي �جلانب متت �ملو�فقة عليها باالإجماع، وت�صكل هذه �خلطة ��صتكماالً خلطة �أريل 

�صارون �لتي بد�أها يف غزة، وكان يخطط ال�صتكمالها يف �ل�صفة، ولكن �ملوت �ل�رشيري �لذي عاجله 

مل يتح له ذلك.

، وهي فكرة �صبق �أن طرحها 
240ٍ

وهناك �أحز�ب مثل “�إ�رش�ئيل بيتنا” تطرح تبادل �صكان و�أر��ص

�إيهود �أوملرت على عبا�ص، وكرر طرحها الحقاً بنيامني نتنياهو وحزب �لبيت �ليهودي �لذي يطالب 

ب�صم �ملناطق �مل�صنفة ج. وهناك �أحز�ب �أخرى تطالب ب�صم جميع �ل�صفة �لغربية وفر�ص �لتمييز 

عن  بعيد�ً  �لفل�صطينية  �لق�صية  وحّل  لطردهم  فر�صة  تتوفر  �أن  �إىل  �لفل�صطينيني،  على  �لعن�رشي 

“�إ�رش�ئيل”، عن طريق حّل �إقليمي، �أو على ح�صاب �الأردن.



125

امل�شهد االإ�شرائيلي الفل�شطيني

من  عدد  ل�صان  على  �الأمريكية  �الإد�رة  �أعلنت  حني  �ملتحدة،  �لواليات  �إىل  �لعدوى  و�نتقلت 

 �أركانها، �أبرزهم روبرت مايل Robert Malley، م�صوؤول ملف �ل�رشق �الأو�صط و�صمال �أفريقيا يف

�لبيت �الأبي�ص، يف �أو�خر �صنة 2015 باأن �إد�رة �أوباما لن تقوم مببادرة جديدة ال�صتئناف �ملفاو�صات 

�لفل�صطينيني،  حياة  ظروف  لتح�صني  مبادر�ت  به  �لقيام  يكن  ما  �أق�صى  و�أن  عهدها؛  نهاية  حتى 

خا�ص،  ب�صكل  �ل�صلطة  و�نهيار  عام،  ب�صكل  �لتدهور  ومنع  �الإ�رش�ئيليني،  وبني  بينهم  �لثقة  وبناء 

يف  �لنظر  و�إعادة  و�ال�صتقالة،  �ل�صلطة،  مفاتيح  بت�صليم  عبا�ص  حممود  تهديد�ت  ظّل  يف  خ�صو�صاً 

�لعالقة مع �الحتالل من عالقة مع �رشيك �صالم �إىل عالقة مع عدو و�حتالل، و�تخاذ قر�ر�ت بوقف 

�لتن�صيق �الأمني وتغيري �لعالقات �لتبعية �القت�صادية، �إ�صافة �إىل �لتلويح ب�صحب �عرت�ف �ملنظمة 

بـ“�إ�رش�ئيل”، رد�ً على عدم �عرت�فها بالدولة �لفل�صطينية، وتنكرها لكل �التفاقيات، و�مل�صي بتعميق 

�الحتالل وتو�صيع �ال�صتيطان، وعمل كل ما من �صاأنه قطع �لطريق على قيام دولة فل�صطينية.

ولكن  لتنفيذها،  حقيقية  نية  توجد  وال  لل�صغط،  وتكتيكات  مناور�ت  جمرد  �لتهديد�ت  هذه  �إن 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صغوط  من  �ملزيد  حتمل  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  قدرة  عدم  على  �ملوؤ�رش�ت  تتز�يد 

�الأمريكية، و�أبرزها �ملوجة �النتفا�صية، وتاآكل �رشعية وم�صد�قية �ل�صلطة و�لرئي�ص، وبدء معركة 

�خلالفة؛ كل ذلك يجعل من �الأهمية مبكان �الإبقاء على قوة دفع قبل �أن ت�صل �الأمور �إىل ما ال حتمد 

عقباه. و�أخري�ً، �ن�صمت �مل�صت�صارة �الأملانية �أجنيال مريكل Angela Merkel �إىل �ملنادين باأن �لوقت 

.
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�حلايل لي�ص وقت �إقامة �لدولة

�إن �لرئي�ص حممود عبا�ص ما يز�ل ير�هن على ��صتئناف �ملفاو�صات، لذلك مل ينفذ تهديد�ته بحل 

�ل�صلطة �لتي قال باأنها �أ�صبحت “بال �صلطة”، وال بوقف �اللتز�مات وفقاً لقر�ر�ت �ملجل�ص �ملركزي 

، و�أكدها يف خطابه يف �الأمم �ملتحدة يف دورة 2015، ويبذل كل 
�لتي �تخذها يف �آذ�ر/ مار�ص 2422015

�إن  �الآن—  —حتى  �ملفاو�صات، الأنه موؤمن كما يقول  �أي مبادرة ال�صتئناف  ما ي�صتطيع الإجناح 

�لذي  �الإ�رش�ئيلي  و�لتطرف  �لتعنت  بجد�ر  ��صطد�مه  من  بالرغم  �لوحيد  �لطريق  هي  �ملفاو�صات 

يزد�د �صماكة كل يوم، وال �أفق قريباً لتغيريه، الأن �لكثري من �ل�صو�هد تدل على �أن “�إ�رش�ئيل” ت�صري 

من  �الأدنى  �حلد  حتقق  ت�صوية  �أّي  على  بطو�عية  �ملو�فقة  بو�رد  ولي�صت  �لتطّرف،  من  �ملزيد  نحو 

�حلقوق �لفل�صطينية �ملقرر يف �لقانون �لدويل. 

كريي،  ف�صل  بعد  ما  الحقاً،  ح�صلت  �لتي  �لتطور�ت  ال�صتيعاب  �رشوري  �ل�صابق  �لعر�ص  �إن 

على  دولية  موؤ�ص�صات  �إىل  فل�صطينياً  �ن�صماماً  ذلك  من  بدالً  و�صهدنا  مفاو�صات،  ن�صهد  مل  حيث 

�ملتفق  �ملوعد  �لر�بعة يف  �لدفعة  �الإفر�ج عن  �الإ�رش�ئيلية  �الأوىل بعد رف�ص �حلكومة  �لدفعة  دفعات، 

، و�صملت �الن�صمام �إىل 15 موؤ�ص�صة ومعاهدة، �أبرزها �تفاقية جنيف �لر�بعة 
243

عليه )2014/3/29(

، وكان قد �صبقها �الن�صمام ملنظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم 
244Fourth Geneva Convention
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 United Nations Educational، Scientific and Cultural Organization )و�لثقافة )�ليون�صكو

ف�صل  بعد  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة  �إىل  �الن�صمام  فت�صمنت  �لثانية  �لدفعة  �أما   .)UNESCO(

�ل�رشورية  �الأمن  جمل�ص  �أع�صاء  من  �لت�صعة  �الأ�صو�ت  على  �حل�صول  يف  �لعربي  �لقر�ر  م�رشوع 

�أن عر�صه على  . مع 
245

لعر�صه للت�صويت، بعد تر�جع نيجرييا عن ��صتعد�دها للت�صويت جلانبه

�لت�صويت كان ال يعني �أنه �صيمر، فالـ“فيتو Veto” �الأمريكي كان يقف له باملر�صاد كما ظهر من 

خالل ت�صويت مندوب �لواليات �ملتحدة �صده، ولكن عدم �لو�صول �إىل ما يفر�ص ��صتخد�م �لفيتو 

بعدم �حل�صول على �الأ�صو�ت �لت�صعة يعفي �الإد�رة �الأمريكية من حرج كبري، فا�صتخد�م �لفيتو �صّد 

م�رشوع قر�ر ين�صجم مع �ل�رشعية �لدولية يظهر �ملعايري �ملزدوجة و�لدفاع �الأعمى عن “�إ�رش�ئيل” 

و�لتعامل معها كدولة فوق �لقانون �لدويل.

وهنا، ال بّد من مالحظة �إ�رش�ر �جلانب �لفل�صطيني على عر�ص �مل�رشوع على �لت�صويت بالرغم 

�أ�صحاب  �لدول  مندوبي  من  عدد�ً  �أن  من  �لرغم  وعلى  م�صمونة،  غري  �لت�صعة  �الأ�صو�ت  �أن  من 

�لع�صوية �ملوؤقتة يف جمل�ص �الأمن كان �صيتم ��صتبد�لهم بعد �أيام قليلة، و�أن �ملوؤيدين مل�رشوع �لقر�ر 

�لعربي من �ملوؤيدين �جلدد �أكرث من �لقد�مى �لذين ي�صتعدون للرحيل.

�لفيتو  با�صتخد�م  كبري  �حتمال  هناك  يكون  عندما  كثري�ً  �الأف�صل  من  �صبق،  ما  �إىل  �إ�صافة 

�الأمريكي �صّد م�رشوع قر�ر عربي �أن يحدث ذلك بعد �صمان �أن �لقر�ر �صيح�صل على �أغلبية كبرية 

12 �صوتاً.  �أكرث من  �لغالب على  �لعربي يح�صل يف  مثلما كان يح�صل �صابقاً، حيث كان �مل�رشوع 

�أن م�رشوع �لقر�ر �لعربي قدم للت�صويت من دون  �إىل  �إجمال هذه �لنقطة ال بّد من �الإ�صارة  وقبل 

�الأوىل،  �لقيادية  �ملوؤ�ص�صة  عن  �لقفز  حول  كبرية  �نتقاد�ت  �صبب  ما  �لتنفيذية،  �للجنة  على  عر�صه 

وخارجها(،  �ملنظمة  )د�خل  �لف�صائل  خمتلف  مع  �لق�صايا  هذه  مثل  حول  �لت�صاور  �رشورة  وعن 

من  ت�صمنه  وملا  و�لديبلوما�صيني،  �لقانونيني  من  �خلبة  وذوي  �لوطنية  و�لفعاليات  و�ملوؤ�ص�صات 

تنازالت جوهرية، وهذ� �أدى �إىل �صحبه وتعديله مع عدم �الأخذ بكل �ملالحظات �ملقدمة.

�جلدير ذكره �أن �الأمر نف�صه )عر�ص م�رشوع قر�ر على جمل�ص �الأمن من دون �صمان �الأ�صو�ت 

�لرئي�ص حممود عبا�ص على تقدمي  �أ�رّش  2011، عندما  �لت�صعة( ح�صل يف دورة �الأمم �ملتحدة �صنة 

طلب �حل�صول على �لع�صوية �لكاملة لدولة فل�صطني بالرغم من مطالبة فل�صطينية وعربية و��صعة 

�حل�صول  وبعد  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  خالل  من  �ملر�قبة  للع�صوية  �لطلب  تقدمي  يتم  باأن 

عليها يتم بعد ذلك تقدمي طلب للح�صول على �لع�صوية �لكاملة من موقف �أقوى. ومل يح�صل طلب 

�حل�صول على �لع�صوية �لكاملة يف �ملرتني على �الأ�صو�ت �لت�صعة، وهذه هزية كان يكن جتنبها، 

و�الأهم �أنه متت �إ�صاعة �صنة كاملة )يف �صنة 2011( بحجة “�أننا ال نخاف” من �لفيتو �الأمريكي وال 

من �ملجابهة مع �الإد�رة �الأمريكية، يف حني �أن ما ح�صل يف �ملرتني هو جتنب �ملو�جهة با�صم �ملو�جهة.
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�ملو�فقة على  �صل�صلة من �خلطو�ت، مثل عدم  �تخاذ  �لفل�صطينية على  �لقيادة  �أقدمت  ذلك،  بعد 

��صتئناف �ملفاو�صات من دون توفري متطلباتها، وتوقيع �تفاقيات دولية، و�الن�صمام �إىل موؤ�ص�صات 

تارة،  بحجة در��صته  تاأخر كثري�ً  �الن�صمام  �أن طلب  . مع 
246

�لدولية �جلنائية  �ملحكمة  من �صمنها 

بتقدمي  تردد  ظهر  �الن�صمام  وبعد  �أخرى،  تارة  �لف�صائل  جميع  وتوقيع  مو�فقة  على  وللح�صول 

�لتحقيق  تبا�رش  لكي  �ملحكمة؛  على  لل�صغط  �صخمة  �صيا�صية  حملة  تنظيم  عن  و�متناع  دعاوى 

وتوجية �لتهم على �جلر�ئم �ل�صابقة و�حلالية و�مل�صتمرة مثل �ال�صتيطان.

بكثري  �أكب  تاأثري  لها  �صيكون  كان  خطو�ت  وهي  �خلطو�ت،  هذه  �أهمية  من  �لتقليل  يكن  ال 

جعل  �إىل  تهدف  مرت�بطة،  متكاملة  �أدو�ت  ت�صتخدم  جديدة  و��صرت�تيجية  روؤية  �صمن  كانت  لو 

نفر�ص  و�صع  �إىل  و�لو�صول  �حلديث  يكن  حتى  يدعمها؛  ومن  لـ“�إ�رش�ئيل”  مكلفاً  �الحتالل 

�لدخول  “�إ�رش�ئيل”  قبول  بعد  �أو  مفاو�صات،  بال  �رشوط  دون  من  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  فيه 

و�مل�صاركة يف مفاو�صات قادرة على �لتو�صل �إىل ت�صوية توؤدي �إىل �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي و�إن�صاء 

�لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة يف �ل�صفة و�لقطاع. ولكنها يف �حلقيقة كانت خطو�ت تكتيكية ت�صتهدف 

ب�صكل  تعديلها  بعد  �أو  �ل�صابقة،  و�لقو�عد  �الأ�ص�ص  وفق  �ملفاو�صات،  ��صتئناف  �أجل  من  �ل�صغط 

 جزئي من خالل توفري �صبكة رعاية دولية �صكلية، ت�صم �إ�صافة الأطر�ف �للجنة �لرباعية �لدولية

دوالً عربية.

�إذ�  �ملفاو�صات  ال�صتئناف  م�صتعد  �أنه  وتكر�ر�ً  مر�ر�ً  يكرر  �لرئي�ص  �أن  �صبق،  ما  على  و�لدليل 

�أي مبادرة  �إىل تاأييد  “�إ�رش�ئيل” �لدفعة �لر�بعة من �الأ�رشى وجمدت �ال�صتيطان، وي�صارع  �أطلقت 

فرن�صية �أو غري فرن�صية ال�صتئناف �ملفاو�صات، من دون �الإ�رش�ر على تغيري �لقو�عد و�ملرجعيات، 

ومن دون �صحب �لتنازالت �لفل�صطينية �لتي قدمت يف �ملفاو�صات و�التفاقات �ل�صابقة، خ�صو�صاً 

“تبادل �الأر��صي” و�صّم  “�إ�رش�ئيل” يف �لوجود، و�ملو�فقة على مبد�أ  تلك �ملتعلقة باالعرت�ف بحق 

تكون  �أن  �إىل  �إ�صافة  �لالجئني،  لق�صية  عليه  متفق  عادل”  “حّل  وعلى  �ال�صتيطانية،  �لكتل  معظم 

�لدولة �لفل�صطينية منزوعة �ل�صالح.

�ل�صابقة،  �لدولية  �لقر�ر�ت  تفعيل  عدم  يف  �لفل�صطينية  للخطو�ت  �لتكتيكي  �لطابع  يظهر  كما 

�لقانونية  و�لفتوى  �مل�صري،  تقرير  وحّق  �الحتالل،  مقاومة  بحق  �ملرتبطة  �لقر�ر�ت  وخ�صو�صاً 

ملحكمة �لعدل �لدولية )International Court of Justice )ICJ، و�الن�صمام للموؤ�ص�صات �أو �ملحاكم 

�لدولية، وخ�صو�صاً �ملحكمة �جلنائية �لدولية، ودعم �ملقاطعة و�ملقاومة �ل�صعبية، حتى �ل�صلمية �لتي 

يتم �حلديث ليالً نهار�ً عن تبنيها، �إ�صافة �إىل �حتو�ء �ملوجة �النتفا�صية من خالل �جلمع بني تاأييدها 

وحما�رشتها وعدم تنظيمها ومّدها وتوفري رو�فع �صيا�صية ومالية وغريها لها، �أهمها بلورة قيادة 

موحدة ت�صع �أهد�فاً قابلة للتحقيق.
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و�إذ� نظرنا �إىل �لتحرك �لفرن�صي �لذي يطل بر�أ�صه كلما تر�جع �لدور �الأمريكي، يف حماولة مللء 

مثل  �الإيجابية،  �لنقاط  بع�ص  من  عليه  ينطوي  مما  )بالرغم  �أخرى  �أطر�ف  متالأه  �أن  قبل  �لفر�غ، 

(، جند �أنه ُمرتهن �إىل حّد كبري باملوقف 
247

�لتعهد باالعرت�ف بالدولة �لفل�صطينية �إذ� ف�صل �لتحرك

�أو  �أخ�رش  �إىل �صوء  لـ“�إ�رش�ئيل”، وبحاجة  �ملنحاز  و�أملانيا  �الأوروبي، خ�صو�صاً موقف بريطانيا 

عدم ممانعة �أمريكية؛ لذ� فاإن �أ�ص�صه ومنطلقاته تهبط با�صتمر�ر.

�أ�ص�ص  يحدد  �الأمن  جمل�ص  من  قر�ر  على  باحل�صول  �ملطالبة  من  �لفرن�صي  �ملوقف  �نتقل  لقد 

مّت  �إطار جدول زمني ق�صري، ثم  �إىل ت�صوية يف  للتو�صل  �أو مبادرة  �أّي حترك  ومنطلقات و�أهد�ف 

�لهبوط ب�صقف م�رشوع �لقر�ر، �إىل �لتخلي عنه ��صتجابة لن�صيحة �أمريكية، وتبني �ملطالبة بتو�صيع 

وخ�صو�صاً  �ل�صابقة،  �ملوؤمتر�ت  غر�ر  على  �إقليمي  �أو  دويل  موؤمتر  وعقد  �لدولية  �لرباعية  �للجنة 

موؤمتر �أنابولي�ص Annapolis Summit، �لذي كانت مهمته �لوحيدة توفري من�صة وغطاء ال�صتئناف 

�ملفاو�صات.

�إن توفري رعاية دولية د�ئمة من دون �أن يكون �الإطار �لدويل هو �ملظلة �لد�ئمة ومن دون حتديد 

�ملرجعية �لتي حتكم �ملفاو�صات؛ �صيعيد �إنتاج دور �صاهد �لزُّور �لذي لعبته �للجنة �لرباعية �لدولية، 

�إذ كانت �صكالً من �أ�صكال �لتحايل �لدويل على �ل�رشعية �لدولية. فاالأمم �ملتحدة يجب �أن تكون هي 

�الإطار �لذي ينظم ويقود �أّي حترك دويل )لتح�صيل جانب من �حلقوق �لفل�صطينية( ولي�صت جمرد 

طرف من �أربعة �أطر�ف، بعيد�ً عن �اللتز�م بالقانون �لدويل وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، ومن دون دور 

فاعل �صاغط، بل �أق�صى ما يكن �أن تقدمه هو �لن�صح، و�إذ� جتاوزت ذلك يكون �لغ�صب و�لرف�ص 

�الأمريكي باملر�صاد.

�إن �لعودة �إىل �ملفاو�صات لتحقيق روؤية حّل �لدولتني �لتي قام عليها م�رشوع �لت�صوية �ل�صلمية، 

من دون �لتز�م �إ�رش�ئيلي بالقانون �لدويل وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة كمرجعية، ومن دون �إطار دويل 

فاعل م�صتمر يلك �ل�صالحيات �لكاملة ليفر�ص على �لطرفني �لتو�صل �إىل حّل �صمن �صقف زمني 

تعني  �لدولية؛  �لقر�ر�ت  لكل  و�ملنتهك  و�ملحتل  �مل�صتعمر  �لطرف  على  �ل�صغط  خ�صو�صاً  ق�صري، 

تقدمي طوق جناة لالحتالل، ومتكينه من مو��صلة �حتالله وجر�ئمه �ملختلفة بغطاء دويل، ويكن �أن 

يوؤدي ملمار�صة �ل�صغط على �لطرف �ل�صعيف لكي يقبل بحلول تنتق�ص من �أب�صط حقوقة �لوطنية، 

�لذي  �لقائم  �لو�صع  ت�صتهدف �حلفاظ على  �صلمية،  ت�صوية  يف عملية من دون  باأن يكون طرفاً  �أو 

يتغري با�صتمر�ر ل�صالح �لطرف �الإ�رش�ئيلي جّر�ء �صيا�صة تغيري �حلقائق على �الأر�ص ب�صكل د�ئم، 

بغ�ص �لنظر عن طبيعة �حلكومة �لتي حتكم “�إ�رش�ئيل”.

نظرة يف امل�شتقبل القريب:

يتوقع مل�صار �ملفاو�صات و�لت�صوية �ل�صلمية �أن ي�صري يف �أحد م�صار�ت ثالث. �مل�صار �الأول يقوم 

على بقاء �لو�صع على ما هو عليه، �أقل �أو �أكرث قليالً، من دون تغيري�ت در�ماتيكية، وهذ� �ل�صيناريو 
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�النتفا�صية  �ملوجة  بدليل  لال�صتمر�ر،  قابالً  يعد  مل  �لفل�صطيني  �لو�صع  الأن  �حتماالته،  تتناق�ص 

على  �العتد�ء�ت  ��صتمر�ر  منها  عدة،  باأ�صكال  حمموم  ب�صكل  يت�صاعد  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  و�لعدو�ن 

خطة  و�إحياء  �ال�صتيطاين،  و�لتو�صع  و“�أ�رشلتها”،  �لقد�ص  تهويد  ��صتكمال  �أجل  من  �الأق�صى 

“�إ�رش�ئيل �لكاملة”، و�إز�لة �خلط �الأخ�رش، و�إقر�ر �ملزيد من �لقو�نني �لعن�رشية، و��صطر�ر قيادة 
�ملحكمة  �إىل  �الن�صمام  �ل�صعبية و�ملقاطعة، وتفعيل  باملقاومة  �لتهديد  �إىل  و�ل�صلطة  �لتحرير  منظمة 

�جلنائية �لدولية، �إ�صافة �إىل وقف �لتز�ماتها �ملرتتبة عليها يف �تفاق �أو�صلو.

�أما �مل�صار �لثاين �ملحتمل فيقوم على �أ�صا�ص �ل�صري باجتاه عملية �صيا�صية جديدة، �عتماد�ً على 

من  دويل  موؤمتر  لعقد  حت�صري  هناك  يكون  بحيث  لها،  م�صابه  �صيء  على  �أو  �لفرن�صية،  �ملبادرة 

خالل �جتماعات حت�صريية غري مبا�رشة �أو حتى مبا�رشة، ويكن توفري غطاء لها بعقدها يف �إطار 

موؤمتر يعقد حول �الأمن �الإقليمي كما تخطط �الإد�رة �لفرن�صية. و�صتكون هناك جهود فل�صطينية 

وجدول  �ل�صلمية،  �لت�صوية  لعملية  ومرجعية  �أ�ص�ص  و�صع  عنه  ينتج  �أو  يعقد  �ملوؤمتر  هذ�  جلعل 

�لدفعة  �ال�صتيطان و�الإفر�ج عن  �أو ينتج عنه جتميد  �ملفاو�صات، و�أن ي�صبقه  زمني ق�صري الإنهاء 

�الأ�صهر يف  �ملعتقلون  و�أولئك  عنهم،  �ملفرج  من  �عتقالهم  مّت  �لذين  و�الأ�رشى  �الأ�رشى،  من   �لر�بعة 

�الأخرية.

�أو دور له، و�أال تكون له مرجعية  �أّي م�صمون  �أن تفرغ �ملوؤمتر من  “�إ�رش�ئيل” ف�صتحاول  �أما 

على  حتافظ  حتى  �ل�صابقة،  �ملفاو�صات  �إليها  �نتهت  �لتي  �لنقطة  من  تبد�أ  و�أن  �ملفاو�صات،  �صوى 

�لتنازالت �لفل�صطينية �ل�صابقة وتبني عليها. كما �صت�صعى لتوظيفه لتطبيع عالقاتها مع عدد �إ�صايف 

من �لدول �لعربية، وحت�صني فر�ص �لتفاو�ص �الإقليمي، على �أمل �أن يقود ذلك يف �مل�صتقبل �إىل حّل 

من  �صو�ء  �الإ�رش�ئيلي،  للموقف  �أقرب  �صيغة  �صيكون  �ملوؤمتر  هذ�  يف  عليه  �صيتفق  ما  �إن  �إقليمي. 

على  قادر�ً  �الأر�ص  �لقوي على  �لطرف  �أوجه، و�صيكون  �أم تكون حمالة  �لر�صمية،  �ل�صيغة  خالل 

�إعطائها �لتف�صري �لذي ينا�صبه، ما يجعل عقد مثل هذ� �ملوؤمتر نوعاً من �إ�صاعة �لوقت، و�صبّاً للماء 

يف طاحونة “�إ�رش�ئيل”.

و�صتتز�يد �حتمالية هذ� �ل�صيناريو يف حال �صارت �الأزمات �الإقليمية، خ�صو�صاً �ل�صورية، نحو 

�أو �مل�صتمر لفرتة طويلة. وقد ي�صاعد على �إجناز هذ�  �أو �لتهدئة، و�لتعاي�ص �ملوؤقت،  نوع من �حلل 

�ل�صيناريو حتقيق م�صاحلة فل�صطينية عب ت�صكيل حكومة وحدة وطنية، حتى لو كانت من دون 

توفري �الأ�ص�ص �لكفيلة با�صتد�متها وجناحها.

بني  �صاملة  مو�جهة  باجتاه  �صت�صري  �الأحد�ث  �أن  �أ�صا�ص  على  فيقوم  �ملحتمل  �لثالث  �مل�صار  �أما 

�لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني. ويف هذه �حلالة ال جمال لعودة �ملفاو�صات �لثنائية ب�صيغتها �لقدية 

�أو ب�صيغة معدلة قليالً عنها. وتكون فر�صة �إنهاء �النق�صام و�إجناز �لوحدة يف هذ� �ل�صيناريو �أكب، 
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على  تركز  جديدة  مقاربة  و�عتماد  �ل�صابقة،  و�لتنازالت  �التفاقات  ملر�جعة  �لباب  �صتفتح  الأنها 

�ملقاومة وجعل �الحتالل مكلفاً لـ“�إ�رش�ئيل”، و�إىل درجة جتبها على �الن�صحاب، �صو�ء من طرف 

و�حد، �أم عب �ملفاو�صات.

�إن مثل هذ� �ل�صيناريو لي�ص مرجحاً يف �لوقت �لر�هن، ولكن ال يكن ��صتبعاده كلياً، ب�صبب تز�يد 

�ملطالبة �لفل�صطينية �ل�صيا�صية و�ل�صعبية بتبني مقاربة جديدة، ويف ظّل �إخفاق �خليار�ت �ل�صابقة؛ 

فال جمال للح�صول على دعم �صعبي جديد للمفاو�صات، بينما �لقيادة و�لبنى و�ملوؤ�ص�صات يف حالة 

�إذ� مل تقم �لف�صائل بعملية  تقادم، ويف ظّل ف�صاء جديد يطل بر�أ�صه ومر�صح للت�صاعد، خ�صو�صاً 

�فتقدتها بعد م�صي  �لتي  �ل�رشعية  �ملوؤ�ص�صات  �الأقل ينح  �إ�صالح على  �أو  تغيري وجتديد �صاملة، 

�لفرتة �لقانونية للرئي�ص و�ملجل�ص �لت�رشيعي، وبعد �ل�صلل �لذي تعاين منه موؤ�ص�صات �ملنظمة من 

دون  ومن  �جلديدة،  و�ملجموعات  للقوى  ��صتيعاب  دون  ومن  �لوطني،  للمجل�ص  �جتماعات  دون 

�إجر�ء  يكن  �لتي  �ملناطق  يف  حتى  �لوطني،  للمجل�ص  �نتخابات  �إجر�ء  وال  م�صاءلة  وال  مر�جعة 

�النتخابات فيها.

�النتخابات  �أحدثته  �لذي  �الإ�رش�ئيلية  لالأحز�ب  �لد�خلي  �لتَّمو�صع  �إعادة  �أن  يبدو 

لتوجهات  �لكلي  �مل�صار  على  جديد�ً  ت�صف  مل   ،2015 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �الإ�رش�ئيلية 

�ملتطرف.  �لديني  �الجتاه  ونحو  �ملت�صدد  �ليمني  نحو  جنوحه  يف  ��صتمر  �لذي  �ل�صهيوين،  �ملجتمع 

ولذلك، فقد ��صتمرت �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية حتت �إد�رة نتنياهو وحزب �لليكود، يف تبني مزيد من 

�لتو�صع �ال�صتيطاين، وتهويد �ملقد�صات، وقطع �لطريق على تطلعات �ل�صعب �لفل�صطيني يف �حلرية 

و�ال�صتقالل، و�الإف�صال �لعملي لـ“حّل �لدولتني”.

وبالرغم من ��صتقر�ر �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي، وقدرته على توفري ناجت حملي وُمعدُل دخِل فرٍد 

مرتفع؛ وبالرغم من �لتفوق �لطاغي للقوى �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، وبالرغم من حالة �لت�صع�صع 

�أن �ل�صعب  �إال  �لثور�ت و�ل�صلوك �لقمعي �لر�صمي و�لتدخالت �خلارجية؛  و�الإنهاك �لعربي نتيجة 

على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  و�إف�صال  بل  و�ل�صمود،  �لثبات  يف  متميزة  �إر�دة  عن  عبَّ  �لفل�صطيني 

 �لقطاع يف �صيف 2014 من خالل �الأد�ء �لبطويل للمقاومة �مل�صلحة. كما �أبدع �ل�صعب �لفل�صطيني يف

�أ�صكال �ملقاومة من خالل جيل من �ل�صباب �لذي و�جه �لغطر�صة  �ل�صفة �لغربية �صكالً جديد�ً من 

�الإ�رش�ئيلية بال�صكاكني... وغريها.

وبالتايل فاإنه و�إن كان �ل�صعب �لفل�صطيني ما ز�ل يعاين من �الحتالل، فاإن �مل�رشوع �ل�صهيوين 

ما ز�ل يحمل �أزماته من �صنة �إىل �أخرى، يف بيئة ترف�ص �ال�صت�صالم الإر�دته �أو �لتطبيع معه وتتطلع 

للنه�صة و�حلرية و�ال�صتقالل.

خال�شة
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الق�سية الفل�سطينية والعامل العربي

قادت �لتغري�ت و�لتطور�ت �لتي �صهدها �لعامل �لعربي خالل �صنتي 2014 و2015، 

مع  تفاعالتها  �صعيد  على  �أم  �لعربية  �لدول  يف  �لد�خلي  �مل�صهد  �صعيد  على  �صو�ء 

يف  غالبيتها  يف  �صبت  بالق�صية،  �ملحيطة  �ال�صرت�تيجية  �لبيئة  يف  حتوالت  �إىل  �لفل�صطينية،  �لق�صية 

�جتاه تعزيز موقع “�إ�رش�ئيل” يف �ل�رش�ع على ح�صاب �لعرب و�لفل�صطينيني ب�صورة عامة، وعلى 

ح�صاب قوى �ملقاومة.

“دول �لطوق”، وخ�صو�صاً �صورية وم�رش و�آثار �الأزمة  �لتي �صهدتها  �لتطور�ت  وقد �صّكلت 

لـ“�إ�رش�ئيل”  بالن�صبة  وخال�صتها  �لتحوالت.  هذه  حمور  غزة،  وقطاع  لبنان  من  كل  على  فيهما 

تر�جع موقع قوى �لتهديد �لرئي�صية على �جلبهتني �ل�صمالية و�جلنوبية؛ نظر�ً ملا ي�صّكله ��صتمر�ر 

�حلرب يف �صورية وتعمق تورط حزب �هلل فيها من ��صتنز�ف ع�صكري و�قت�صادي وب�رشي للجبهة 

�ل�صمالية، وما تعنيه يف �ملقابل ��صتعادة �لعالقة �ال�صرت�تيجية مع م�رش، �أكب قوة ع�صكرية عربية، 

من تاأمني للجبهة �جلنوبية، و�إ�صعاف للمقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة، �لتي تاأثرت �صلباً باالأزمة 

�ل�صورية كذلك.

يف �لوقت نف�صه، فاإن �حتد�م �ل�رش�ع �لد�خلي بني قوى �لتغيري و�لقوى �مل�صادة له يف عدة دول 

عربية، و�لذي �أ�صفر خالل �صنتي 2014 و2015 عن �نتكا�صة ثور�ت �لربيع �لعربي وتعمق �الأزمات 

�لد�خلية وتطورها حلروب د�خلية و�إقليمية، �أدى الإ�صعاف عو�مل �لقوة �لذ�تية �لعربية �لتي كانت 

ت�صكل، �أو من �ملمكن �أن ت�صكل، عو�مل د�عمة للق�صية �لفل�صطينية. فاخل�صائر �لب�رشية و�ل�صيا�صية 

و�القت�صادية �ل�صخمة �لتي �أحلقها �ل�رش�ع بالدول �لعربية، عالوة على �ل�رشخ �الجتماعي �لذي 

خ�صائرها  تعوي�ص  يف  طويلة  ل�صنو�ت  من�صغلة  �صتكون  �ملنطقة  �أن  يعني  مكوناتها،  بني  �أوجده 

وترميم �آثار �ل�رش�ع، �لذي قد يتد ل�صنو�ت �أخرى.

باالإ�صافة �إىل ذلك، فاإن هذه �ل�رش�عات �أخذت مكانة متقدمة �صمن �صلَّم �الأولويات على ح�صاب 

�لق�صية �لفل�صطينية، وخ�صو�صاً مع حتولها فعلياً �إىل عملية �إعادة ت�صكيل للخريطة �جليو-�صيا�صية 

للمنطقة، وتنازع للنفوذ بني �لقوى �الإقليمية �لرئي�صية، مب�صاركة �لقوى �لدولية �لكبى، وهو ما 

يتج�ّصد بو�صوح يف �الأزمة �ل�صورية.

وتبدو نقطة �لتحول هذه �أكب خطر يتهدد �لق�صية �لفل�صطينية يف �ملرحلة �حلالية، نظر�ً الأن عملية 

�إعادة ت�صكيل �ملنطقة تت�صمن �إعادة ت�صّكل �ملحاور بناء على تعريف جديد لالأولويات و�لتحالفات، 

وتقييم خمتلف مل�صادر �لتهديد، ب�صكل يوحي باأن �ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي مل يعد �ل�رش�ع 

مقدمة
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�ملركزي يف �ملنطقة، بل بات يحل مكانه �رش�ع عربي - �إير�ين �أو �رش�ع �صني - �صيعي، �إىل جانب 

�صبكة  تعقيد  من  ذلك  ليزيد  �لدماء،  و�إر�قة  �لتكفري  يف  تت�صاهل  متطرفة  �إ�صالمية  تنظيمات  بروز 

�مل�صالح و�لتحالفات يف �ملنطقة.

اأواًل: مواقف جامعة الدول العربية:

1. انعكا�س التغريات يف العامل العربي على الق�شية الفل�شطينية:

�صنتي  خالل  �لفل�صطينية  �لق�صية  يف  �لعربية  �لدول  جامعة  لعبته  �لذي  �لدور  �إن  �لقول  يكن 

2014 و2015، وم�صتوى �الهتمام �لذي �أولته لها، كان �أكرث حمدودية من ذي قبل.

�أجندة  على  تاأثريها   2011 �صنة  مطلع  منذ  �لعربي  �لعامل  ي�صهدها  �لتي  �لتغري�ت  و��صلت  فقد 

عمل جامعة �لدول �لعربية، مع �صغل �الأزمات �لد�خلية حيز�ً �أكب من �هتمامات �جلامعة و�أع�صائها 

على ح�صاب �لق�صية �لفل�صطينية، وخ�صو�صاً مع تطور �الأزمة يف �صورية، وتد�خلها مع �الأزمات 

�ل�صيا�صية يف كل من �لعر�ق و�ليمن ولبنان، بحيث باتت �أزمة �إقليمية ودولية للتنازع على �لنفوذ، 

لها �صد�رة �صلّم �الأولويات بالن�صبة للدول �لعربية وبقية دول �ملنطقة، باالإ�صافة �إىل كونها م�صدر�ً 

�إ�صافياً لالنق�صام �لعربي.

ويف �إطار �الن�صغال باالأزمات �لد�خلية، فقد �حتلت �ملو�جهة بني قوى �لتغيري و�لقوى �مل�صادة 

له مرتبة متقدمة على جدول �أولويات عدد من �لدول �لعربية خالل �صنة 2014، وجت�صدت يف �صكل 

حملة الإخر�ج �الإ�صالميني من �مل�صهد �ل�صيا�صي، وخ�صو�صاً �الإخو�ن �مل�صلمني. وقد ت�صببت هذه 

مفاعيله  كانت  �أخرى،  جهة  من  �خلليج  دول  وبقية  وم�رش  جهة،  من  قطر  بني  بخالف  �ملو�جهة 

�ن�صغاالً  بذلك  م�صّكلة   ،2014 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لكويت  يف  �ملنعقدة   25 �لـ  �لعربية  �لقمة  يف  حا�رشة 

�إ�صافياً عن �لق�صية �لفل�صطينية.

�أو  �لكويت  قمة  تقّدم  مل  �الأولويات،  �صلّم  يف  �لفل�صطينية  �لق�صية  مكانة  تر�جع  على  وعالوة 

ُيذكر للفل�صطينيني، �صو�ء يف  2015 جديد�ً  �آذ�ر/ مار�ص  �لقمة �لتالية �لتي ُعقدت يف �رشم �ل�صيخ يف 

�لفعل ردود  با�صتثناء  �الأخرى،  �مللفات  من  �أّي  �أم  �لت�صوية،  ملف  �أم  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة   ملف 

�لتقليدية.

كما تر�جعت مو�قف �جلامعة �لعربية عن �لتقدم �لذي حققته خالل �صنتي 2012 و2013 على 

�صعيد �لعالقة مع حركة حما�ص، وعلى م�صتوى �لت�صامن مع قطاع غزة خالل تعر�صه للعدو�ن 

�الإ�رش�ئيلي، فقد ظهر موقفها من عدو�ن �صيف 2014 )�جلرف �ل�صامد �أو �لع�صف �ملاأكول( هزيالً 

مقارنة باملوقف �لذي �تخذته للت�صامن مع �لقطاع خالل عدو�ن خريف 2012 )عمود �ل�صحاب �أو 
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حجارة �ل�صجيل(، و�لذي عبت عنه يف ذلك �لوقت زيارة وفد من وزر�ء �خلارجية �لعرب برئا�صة 

�ملبادرة  �ملرة بدعم  تتكرر، و�كتفت هذه  �صابقة مل  �إىل غزة، يف  �لعربية  �لدول  �لعام جلامعة  �الأمني 

�مل�رشية للتهدئة. وقد مثّل هذ� �لتغري موؤ�رش�ً على مدى تر�جع تاأثري توجهات �ل�صارع �لعربي على 

مو�قف �جلامعة �لعربية، مقابل عودة �ملوقف �لر�صمي �لتقليدي لالأنظمة ك�صقف يحدد �ملجال �ملتاح 

لها �لتحرك فيه.

2. املوقف من ال�رساع الفل�شطيني الداخلي:

جاءت مو�قف جامعة �لدول �لعربية يف غالبيتها معّبة عن �ملوقف �لعربي �لر�صمي من �ل�رش�ع 

�لفل�صطيني �لد�خلي، �لد�عم ب�صورة عامة لقيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل و�لرئي�ص حممود 

عبا�ص، مع ترحيبها باتفاق �مل�صاحلة �لفل�صطينية �لذي مّت توقيعه يف غزة يف ني�صان/ �أبريل 2014، 

ودعمها حلكومة �لوفاق �لوطني �لتي ت�صّكلت �إثره.

وت�صّكل �ل�صيغة �لتي ��صتخدمت يف �لقر�ر�ت �ل�صادرة عن �لقمة �لعربية �لـ 26 بهذ� �خل�صو�ص 

�لوطنية  �ل�رشعية  “�حرت�م  على  تاأكيدها  جددت  �إذ  �ملوقف،  هذ�  على  �لداللة  و��صح  موؤ�رش�ً 

�لوطنية”،  �مل�صاحلة  �لرئي�ص حممود عبا�ص، وتثمني جهوده يف جمال  �لفل�صطينية برئا�صة فخامة 

و��صتمر�ر دعمها حلكومة �لوفاق �لوطني “حتت قيادته”، وعلى “�اللتز�م بوحدة �لقر�ر و�لتمثيل 

لل�صعب  �ل�رشعي و�لوحيد  �ملمثل  باعتبارها  �لفل�صطينية  �لتحرير  �إطار منظمة  �لفل�صطيني”، حتت 

�ملُوّقع �مل�صاحلة  �تفاق  ن�ّص  �لذي  �ملوحد  �لقيادي  �الإطار  �إىل  �إ�صارة  �أّي  متجاوزة   ،
1
 �لفل�صطيني

�صنة 2011 على ت�صكيله.

كما جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �جلامعة مل ُت�صّجل �صمن حتركاتها �لديبلوما�صية �أو �ل�صيا�صية خالل 

�لفعل  ردور  با�صتثناء  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة  �إمتام  �صعيد  على  حقيقي  ن�صاط  �أّي  و2015   2014

�ملوؤيدة لالتفاقات �لتي مّت �لتو�صل �إليها، وتثمني �لدور �مل�رشي على هذ� �ل�صعيد، على �لرغم من �أن 

هذ� �لدور كان حمدود�ً يف �التفاق �الأخري.

3. املوقف من عملية الت�شوية:

مل حتمل �صنتا 2014 و2015 �أّي تغيري على �صعيد موقف �جلامعة �لعربية من ملف �لت�صوية، 

�إبد�ء  دون  عمرها  من  عاماً   13 م�صي  من  �لرغم  على  لل�صالم،  �لعربية  باملبادرة  بالتم�صك  �ملتمثل 

“�إ�رش�ئيل” �أّي جتاوب معها. وترّكزت جهودها يف توفري �لغطاء �ل�صيا�صي للمفاو�ص �لفل�صطيني، 
تقدمي  و�أبرزها  �لدولية،  �ملحافل  يف  خطو�ت  من  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة  �تخذته  ما  تاأييد  عب 

�صبكة بتوفري  �لتز�ماتها  على  �لتاأكيد  جانب  �إىل  �الأمن،  جمل�ص  يف  �الحتالل  الإنهاء  عربي   م�رشوع 

�أمان مايل لل�صلطة، ولكن دون �أن تنجح يف �إيجاد تاأثري حقيقي على م�صار �ملفاو�صات.
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�لقاطع  رف�صها  �لكويت  قمة  خالل  �جلامعة  �أعلنت  �ل�صلطة،  لقيادة  �لد�عمة  �ملو�قف  �صياق  ويف 

�لقيادة  على  متار�ص  �لتي  �ل�صغوطات  جميع  ورف�ص  يهودية”  “دولة  بـ“�إ�رش�ئيل”  �العرت�ف 

لنيل  �لفل�صطيني  �لتحرك  تاأييدهم  �لعرب  �خلارجية  وزر�ء  �أبدى  كما   ،
2
�ل�صاأن هذ�  يف  �لفل�صطينية 

مع  بالتز�من  �لدولية،  و�ملعاهد�ت  للمو�ثيق  و�الن�صمام  �ملتخ�ص�صة  �لدولية  �لوكاالت  ع�صوية 

مو�فقتهم على طلب وزير �خلارجية �الأمريكي جون كريي متديد جولة �ملفاو�صات �لفل�صطينية – 

.
�الإ�رش�ئيلية �لتي كان يفرت�ص �أن تنتهي يف 32014/4/29

ومع ف�صل تلك �ملفاو�صات يف حتقيق �أّي تقّدم، �أقرت �جلامعة �لعربية خطة حترك تتبنى توجه 

�لقيادة �لفل�صطينية �إىل جمل�ص �الأمن لطرح م�رشوع قر�ر الإنهاء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وفق جدول 

زمني حمدد، ومّت تقدمي م�رشوع �لقر�ر �إىل جمل�ص �الأمن عب �الأردن كممثل للمجموعة �لعربية يف 

�الأ�صو�ت  من  ثمانية  على  �صوى  ح�صوله  لعدم  �ملو�فقة  نيل  يف  ف�صل  �لقر�ر  �أن  �إال   ،2014/12/30

.
4
�لت�صعة �لتي يحتاجها، عالوة على ��صتخد�م �لواليات �ملتحدة حّق �لنق�ص )�لفيتو( �صده

وقد �أعادت �لقمة �لعربية �لـ 26 يف 2015 تكليف �للجنة �لوز�رية �لعربية �ملكلفة مبتابعة �لق�صية 

“دعم قر�ر�ت  �إىل جمل�ص �الأمن بقر�ر مماثل، وعّبت عن  �لفل�صطينية بو�صع خطة للتوجه جمدد�ً 

�ل�صيا�صية  �لعالقات  كل  يف  �لنظر  الإعادة  �لد�عية  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �ملركزي  �ملجل�ص 

�ملوقعة  �التفاقيات  �حرت�م  على  �إجبارها  ي�صمن  مبا   ،]....[ �إ�رش�ئيل  مع  و�الأمنية  و�القت�صادية 

.
و�حرت�م �لقانون �لدويل وقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية ذ�ت �ل�صلة”5

من  �لرغم  على  تكتمل،  مل   2015 �صنة  يف  �الأمن  جمل�ص  يف  جديد  م�رشوع  تقدمي  م�صاعي  ولكن 

مرورها بعدة مر�حل للخروج ب�صيغة يكن �أن حتظى باأكب قدر من �ملو�فقة، كان �أبرزها حماولة 

طرح م�رشوع قر�ر الإنهاء �الحتالل عب فرن�صا �لع�صو �لد�ئم يف �ملجل�ص، ولكن �ل�صغوط �الأمريكية 

.
6
دفعت باري�ص للرت�جع عن تقدمي �مل�رشوع

ثانيًا: مواقف عدد من الدول الرئي�شية واأدوارها:

1. م�رس:

�صبت �لتغري�ت �لد�خلية �لتي �صهدتها م�رش، كما تفاعالتها مع �لق�صية �لفل�صطينية يف �صنتي 

2014 و2015، يف �جتاه حت�صني �لبيئة �ال�صرت�تيجية بالن�صبة لـ“�إ�رش�ئيل”، من خالل تعزيز موقعها 

�لفل�صطينية  �ملقاومة  مع  �لعالقة  تردي  مقابل  �لقاهرة،  مع  م�صتقرة  عالقات  له  �إقليمي  ك�رشيك 

�مل�رشي على �جلهة  لالأمن  �لرئي�صي  �لتهديد  �أنه م�صدر  �لتعامل معه على  مّت  �لذي  يف قطاع غزة، 

�ل�رشقية للحدود.
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لـ“�إ�رش�ئيل”،  بالن�صبة  �صار�ً  نباأ  �صّكلت  م�رش  يف  �لتغيري  م�صار  عرقلة  فاإن  نف�صه،  �لوقت  ويف 

�إىل  لالإ�صالميني  �صعود  من  ر�فقه  وما  �لعربي  �لربيع  نتائج  �إىل  �صديد  بتوج�ص  تنظر  كانت  �لتي 

�لت�صوية  تتبنى  �لتي  �لعربية  �لقوى  موقع  تعزيز  �جتاه  يف  �صّب  �لتغري  هذ�  و�أن  �صيّما  ال  �ل�صلطة، 

كحل ��صرت�تيجي لل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي ن�صبة �إىل معار�صيها �لد�خليني، ولكن دون تقوية 

�لفل�صطينية وحركة فتح يف  �ل�صلطة  �ملثال على ذلك تقوية موقف  “�إ�رش�ئيل”. وكان  �أمام  موقعها 

�رش�عها �لد�خلي مع حركة حما�ص، ولكن دون تقدمي �أّي دعم فعلي ملوقفها �لتفاو�صي يف مو�جهة 

“�إ�رش�ئيل”.

اأ. انعكا�س التغريات الداخلية على الق�شية الفل�شطينية:

�صهدت م�رش خالل �صنتي 2014 و2015 جمموعة من �لتغري�ت �لد�خلية �لتي كان لها تاأثري�ت 

منذ  م�رش  تعي�صها  �لتي  �ل�صيا�صية  لالأزمة  ��صتمر�ر�ً  جاءت  و�لتي  �لفل�صطينية،  بالق�صية  مرتبطة 

ثورة 25 يناير 2011، نتيجة �ل�رش�ع بني قوى �لتغيري و�لقوى �مل�صادة له.

تر�صيماً  �ل�صنتني  هاتني  خالل  م�رش  �صهدتها  �لتي  �لتغري�ت  �صكلت  �ل�صيا�صي،  �مل�صتوى  على 

لعودة �ل�صيا�صة �مل�رشية جتاه �لق�صية �لفل�صطينية �إىل مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير، وخ�صو�صاً 

مع �نتخاب �مل�صري عبد �لفتاح �ل�صي�صي رئي�صاً، و��صتعادة �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية مقاليد �ل�صلطة جمدد�ً 

يف م�رش. وهو ما يعني �لعودة للتعامل مع �لق�صية �لفل�صطينية عب حمددين �أ�صا�صيني:

�الإ�رش�ئيلي، مع ما  �لعربي -  �ل�رش�ع  ��صرت�تيجي حلل  �ل�صلمية كخيار  �لت�صوية  �الأول، تبني 

ي�صتتبعه ذلك من دعم للطرف �لفل�صطيني �لذي يتبنى �خليار نف�صه، وتر�جع �لعالقة مع �الأطر�ف 

�لر�ف�صة له، وخ�صو�صاً حركة حما�ص، �لتي تردَّت عالقة �ل�صلطات �مل�رشية معها �أ�صالً على خلفية 

�مل�صلمني،  �الإخو�ن  ل�صالح  بعدها  وما  يناير   25 ثورة  خالل  �مل�رشي  �ل�صاأن  يف  بالتدخل  �تهامها 

�خل�صم �الأ�صا�صي لل�صلطة �لتي تولت �حلكم بعد �نقالب متوز/ يوليو 2013.

�أما �لثاين، فهو �إد�رة �لعالقة مع قطاع غزة ��صتناد�ً �إىل �عتبار�ت �الأمن �لقومي �مل�رشي بالدرجة 

حتمل  ورف�ُص  �صيناء،  جزيرة  �صبه  يف  �الأمنية  �الأو�صاع  تفاقم  ��صتمر�ر  مع  وخ�صو�صاً  �الأوىل، 

�أن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي هي من  �لقطاع، باعتبار  �الإن�صانية يف  �الأزمة  �أّي م�صوؤولية جتاه 

بالنظر  معنياً  يكن  مل  م�رش  يف  �لنظام  فاإن  وبالتايل  �مل�صوؤولية.  هذه  عليها  تتوجب  ومن  حتا�رشه 

�أ�صا�صياً  �إىل �الأنفاق �ملقامة بني �لقطاع و�الأر��صي �مل�رشية على �أنها حالة طبيعية، ولو كانت ممر�ً 

�أنه لي�صت هناك �صمانات باأنها ال ت�صتخدم  �لب�صائع وجتاوز �حل�صار �الإ�رش�ئيلي، طاملا  الإدخال 

الأغر��ص �أخرى. كما ال يعنيه تغيري طبيعة معب رفح كمعب خم�ص�ص لعبور �الأفر�د فقط، �إذ يثل 

فتحه و�إغالقه قر�ر�ً �صيادياً م�رشياً خا�صعاً العتبار�ت �أمنية و�صيا�صية عدة.
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وقد كان لتلك �لتغري�ت �نعكا�صات ملحوظة على �ل�صلوك �مل�رشي جتاه �لق�صية �لفل�صطينية يف 

عدد من �مللفات و�ملحطات، �أبرزها:

1. احلرب على الأنفاق:

و��صل �جلي�ص �مل�رشي عمليات هدم �الأنفاق �ملقامة بني قطاع غزة و�الأر��صي �مل�رشية، و�لتي 

�ل�رشورية يف ظّل  �لب�صائع و�ل�صلع  �لقطاع الإدخال  ت�صكل �رشيان حياة يعتمد عليه �صكان  كانت 

��صتمر�ر �حل�صار �الإ�رشئيلي، وذلك على خلفية ت�صنيفها كاإحدى �أهم �أ�صباب تدهور �لو�صع �الأمني 

يف �صيناء، لكونها ممر�ً لالأ�صلحة و�لعنا�رش �مل�صلحة. وجاء ذلك ��صتمر�ر�ً للحملة �لتي بد�أت عقب 

و�قعة قتل �جلنود �مل�رشيني يف رفح �مل�رشية يف 2012/8/5، و�لتي وجهت �أو�صاط م�رشية �تهامات 

لعنا�رش من حركة حما�ص بالتورط فيها. وكانت و�حدة من �ملوؤ�رش�ت �الأوىل للخالف بني �لرئي�ص 

. وقد 
7
�ملعزول حممد مر�صي و�ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية وعلى ر�أ�صها وزير �لدفاع عبد �لفتاح �ل�صي�صي

و�لقانونية  �لع�صكرية  �الإجر�ء�ت  من  جملة  عب  و2015   2014 �صنتي  خالل  �حلملة  هذه  تو�ّصعت 

للق�صاء على �الأنفاق ب�صورة نهائية، �صملت:

�إقامة �رشيط �أمني عازل على �حلدود �مل�رشية مع �لقطاع، وهو قر�ر �تخذته �ل�صلطات �مل�رشية   •

يف  �صيناء  �صمال  �لقو�دي�ص  كرم  منطقة  يف  ع�صكرية  نقطة  له  تعر�صت  �نتحاري  هجوم  �إثر 

فل�صطينية لعنا�رش  �تهامات  توجيه  مّت  حيث  ع�صكرياً،   28 مقتل  عن  و�أ�صفر   ،2014/10/24 

.
8
بامل�صاركة فيه

وت�صمن �لقر�ر بد�ية �إقامة منطقة خالية من �ل�صكان و�ملن�صاآت �ملدنية بعمق خم�صمئة مرت على 

، ثم مّت تو�صيعها تدريجياً �إىل عمق كيلومرتين بقر�ر�ت الحقة، 
9
�متد�د طول �حلدود مع �لقطاع

�أطول  مل�صافات  متتد  �أنفاق  �كت�صاف  �إثر  وذلك  كامل،  ب�صكل  �مل�رشية  رفح  مدينة  �إز�لة  �صملت 

.
10

د�خل �الأر��صي �مل�رشية

��صتخد�م تقنيات جديدة لهدم �الأنفاق، كان �أبرزها �صّخ مياه �لبحر د�خل �لرتبة عب �أنبوب �صخم   •

 .
11

النهيارها يوؤدي  مما  بها  �ملحيطة  �لرتبة  وخلخلة  �الأنفاق  �إغر�ق  بهدف  �حلدود،  طول  على 

وقد �أثارت هذه �خلطوة قلقاً كبري�ً لدى �لفل�صطينيني ب�صبب �الأ�رش�ر �لتي �صتلحقها مياه �لبحر 

بخز�نات �ملياه �جلوفية �لفل�صطينية، و�لتي ُتعّد م�صدر �ملياه �لرئي�صي يف قطاع غزة، باالإ�صافة 

�إىل �إ�رش�ر �ملياه �ملاحلة باالأر��صي �لزر�عية، وخطر حدوث تخلخل يف �لرتبة و�نهيار�ت يف �ملباين 

�أثاره هذ� �الإجر�ء،  . ورد�ً على �جلدل �لذي 
12

و�ملن�صاآت �ملقامة على �جلانب �لفل�صطيني للحدود

�أكد �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي �أن كافة �الإجر�ء�ت �لتي تتخذها بالده على �حلدود مع 

.
13

غزة تتم بالتن�صيق مع �ل�صلطة �لفل�صطينية
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بال�صجن  كان  غر�ص  الأي  جتهيزها  �أو  ��صتخد�مها  �أو  �الأنفاق  حفر  على  يعاقب  قانون  �إ�صد�ر   •

حلفره  م�رشوع  بوجود  �أو  با�صتخد�مه  �أو  نفق  بوجود  علمه  ثبت  من  كل  يعاقب  كما  �ملوؤبد، 

.
14

بالعقوبة نف�صها

و�الأر��صي  غزة  قطاع  بني  نفق  �ألفي  من  الأكرث  �مل�رشي  �جلي�ص  تدمري  من  �لرغم  على  ولكن 

، فاإن �آثار تدمري �الأنفاق ترّكزت على �الأو�صاع 
�مل�رشية، منذ وقوع �النقالب يف متوز/ يوليو 152013

�جلزيرة؛  �صبه  يف  �الأمني  �لو�صع  تدهور  ��صتمر�ر  مقابل  )و�صيناء(،  غزة  يف  و�لبيئية  �القت�صادية 

حيث ت�صاعدت �لهجمات �صّد �جلي�ص �مل�رشي و�لقوى �الأمنية جمدد�ً يف �صهري كانون �لثاين/ يناير 

و�صباط/ فب�ير 2016، من قبل تنظيم “والية �صيناء” �لذي بايع تنظيم “�لدولة �الإ�صالمية”.

وتثري هذه �ملالحظات �صكوكاً حول مدى فعالية �حلرب على �الأنفاق يف حتقيق �الأمن يف �صيناء. 

كما �أنها، �إىل جانب عدم ثبوت �التهام على �أّي �صخ�ص فل�صطيني بالتورط يف �أّي من �لهجمات، تطرح 

ت�صاوؤالً حول م�صد�قية �التهامات �ملوجهة لقطاع غزة بكونه م�صدر�ً ملثل هذه �الأعمال، وت�صنيفه 

على �أنه م�صدر تهديد لالأمن �لقومي �مل�رشي.

2. اإغالق معرب رفح:

كانت �إد�رة معب رفح من �أبرز �مللفات �لتي تاأثرت باالأزمة �ل�صيا�صية �لد�خلية يف م�رش وتغريُّ 

توجهات �الإد�رة �ل�صيا�صية للبالد، وبتدهور �لو�صع �الأمني يف �صيناء؛ حيث تر�جع �لعمل يف �ملعب 

ب�صكل كبري خالل �صنتي 2014 و2015، ليعود �إىل �حلالة �لتي كان عليها قبل ثورة 25 يناير، بعد �أن 

�ألغيت فعلياً �الإجر�ء�ت �لتي كانت �ل�صلطات �مل�رشية قد �تخذتها يف �أيار/ مايو 2011 لت�صهيل حركة 

�لفل�صطينيني على �ملعب، وتبددت كافة �لتطور�ت �الإيجابية �لتي مل�صها �لفل�صطينيون يف عمل �ملعب 

منذ ذلك �لوقت وحتى �نقالب متوز/ يوليو 2013. وقد متثّل هذ� �لرت�جع يف �إعادة ��صرت�ط �حل�صول 

على مو�فقة �أمنية لكافة �لفئات �لعمرية، بعد �أن كان هذ� �الإجر�ء مقت�رش�ً على �لذكور �لذين ترت�وح 

. وذلك باالإ�صافة �إىل زيادة عدد �أيام �إغالق �ملعب وتر�جع عدد �صاعات 
16ً

�أعمارهم بني 18–40 عاما

�لعمل فيه يف �الأيام �لتي ُفتح فيها �إىل �أربع �صاعات، حيث �أغلق �ملعب ملدة 241 يوماً خالل �صنة 2014 

)�أي �أنه كان مغلقاً بن�صبة 66% من �أيام �ل�صنة(، فيما �أغلق ملدة 344 يوماً يف 2015 )مغلق يف %94 

.
17

من �أيام �ل�صنة(

وعالوة على جتدد معاناة �لفل�صطينيني يف �حتجازهم لعدة �أيام يف “�صالة �لرتحيالت” يف �ملعب، 

نهاية مع  غزة  قطاع  يف  �لعالقني  �لفل�صطينيني  عدد  تز�يد  فقد  �لتالية،  وجهتهم  �إىل  نقلهم   بانتظار 

�صنة 2015 �إىل 25 �ألف �صخ�ص م�صجلني يف قو�ئم �لر�غبني بال�صفر لدى وز�رة �لد�خلية يف غزة، عد� 

.
18

عن �الآالف من غري �مل�صجلني



2014-2015التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

150

متوز/ �نقالب  �صبقت  �لتي  بالفرتة  مقارنة  و��صحاً  �ملعب  �إد�رة  �صيا�صة  يف  �لتغري   ويبدو 

يوليو 2013، حيث كان �لعمل يف �ملعب منتظماً ومل يغلق �صوى ملدة خم�صة �أيام خارج �أيام �الإجازة 

2013. كما كانت مدة �لعمل فيه هي  �الأ�صبوعية و�لعطل �لر�صمية خالل �ل�صهور �ل�صتة �الأوىل من 

�صبع �صاعات وفقاً لالإجر�ء�ت �لر�صمية �ملعلن عنها، ولكن �ملعب �أغلق ملدة مئة يوم يف �لن�صف �لثاين 

. و�إىل جانب �لتغري يف حركة �مل�صافرين 
19

من تلك �ل�صنة، و�نخف�ص عدد �صاعات �لعمل فيه �إىل �أربع فقط

موؤ�رش�ً  و�الأجانب  �لعرب  �لزو�ر  �أمام  �لقطاع  �إغالق  �إعادة  �صّكلت  فقد  �ملعب،  على  �لفل�صطينيني 

 �إ�صافياً على تغرّي �ل�صيا�صة �مل�رشية جتاهه، بعد �أن كانت غزة قد �نفتحت على �لعامل �خلارجي بعد

ثورة 25 يناير عب تلك �لزيار�ت. كما جددت �الإد�رة �مل�رشية �جلديدة مت�ّصكها باالإبقاء على طبيعة 

عمل رفح كما هي دون تغيري، باعتباره خم�ص�صاً حلركة �الأفر�د، وهو ما يظهر بو�صوح من خالل 

ب�صورة  ت�صري  �لتي  �ل�رشقية،  �حلدود  ل�صبط  �أعماله  حول  �مل�رشي  للجي�ص  �ل�صحفية  �لبيانات 

.
متكررة �إىل �أن معب كرم �أبو �صامل هو “�ملنفذ �ل�رشعي لدخول �لب�صائع �إىل قطاع غزة”20

ح�صار جتاه  لدورها  م�رش  ونظرة  رفح،  معب  �إد�رة  �صيا�صة  يف  �لتغري�ت  لقيا�ص   و��صتكماالً 

قطاع غزة ب�صكل عام، جتدر �الإ�صارة �إىل �ملو�قف �مل�رشية �لتي كانت قد �صدرت خالل �ملرحلة �لتالية 

باإجر�ء  �مل�رشي  �ل�صعب  جمل�ص  يف  �لعربية  �ل�صوؤون  جلنة  خاللها  �أو�صت  و�لتي  يناير،   25 لثورة 

در��صة قانونية للمعابر بني م�رش وغزة وطرق ت�صغيلها، مبا ي�صمح باإدخال �مل�صاعد�ت �الإن�صانية 

عن  �الحتالل  �صلطات  �متناع  حالة  يف  و�لكهرباء،  �لبرتولية  باملو�د  و�لتزويد  �لفل�صطيني،  لل�صعب 

. كما مّت 
21

�لقيام بالتز�ماتها بتوفري �حلماية و�خلدمات �ليومية لقطاع غزة باعتباره منطقة حمتلة

خالل تلك �لفرتة �حلديث عن خطة من ثالث مر�حل حلل م�صكلة �لكهرباء يف قطاع غزة ب�صكل نهائي 

.
22

وربطها مب�رشوع �لربط �لثماين

3. الو�شاطة امل�رسية للتهدئة:

�إىل تهدئة  للتو�صل  �لديبلوما�صية �مل�رشية  �لتي تعاملت بها  �لكيفية  كان هناك فارق و��صح يف 

عدو�ن خالل  �لتهدئة  بجهود  مقارنة   ،2014 �صيف  يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي   للعدو�ن 

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2012. فقد �أظهر �ل�صلوك �مل�رشي خالل عدو�ن 2014 رغبة �لقاهرة بالتعامل 

مع ملف قطاع غزة باعتباره �صاأناً م�رشياً، حيث رف�صت دخول �أّي �أطر�ف عربية �أخرى على خّط 

�لو�صاطة، وذلك على �لعك�ص من موقف �إد�رة �لرئي�ص مر�صي خالل عدو�ن 2012، �لذي حر�ص على 

�إ�رش�ك �أطر�ف �إقليمية ز�دت من قدرة م�رش على �ل�صغط على “�إ�رش�ئيل” لقبول �رشوط �ملقاومة، 

كرتكيا وقطر.

وعك�ص هذ� �ل�صلوك �أي�صاً رف�صها �العرت�ف باأي �رشعية �أو �صلطة حلما�ص يف �لقطاع —وهو 

مكا�صب  حتقيق  من  �ملقاومة  متكني  �أو  بغزة—  �ملتعلقة  �الأخرى  �لتطور�ت  كافة  يف  �أي�صاً  ظهر  ما 
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�أعلنت يف  �لتي  �صيا�صية؛ حيث جتاوزت �خلارجية �مل�رشية �ملقاومة يف غزة عند �صياغة مبادرتها 

يقاتل  �لذي  �لطرف  �أنها  من  �لرغم  على  مطالبها،  من  �أّي  �إىل  �الإ�صارة  جتاوزت  كما   ،2014/7/14

فعلياً على �الأر�ص. وهو ما �أدى �إىل رف�ص �ملقاومة للمبادرة، مع تاأكيد حركة حما�ص �أنها مل ُت�صت�رش 

.
23ً

ب�صاأنها ومل تبلّغ بها ر�صميا

�صّد �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �الأعمال  بني  ن�صها  يف  متاماً  �صاوت  �لتي  �ملبادرة  فاإن  �ملقابل،   يف 

قطاع غزة وعمليات �ملقاومة، بو�صفها “�أعماالً عد�ئية”، لقيت ترحيباً �إ�رش�ئيلياً فورياً، حيث �صادق 

�ملالية  �أ�صاد وزير  . كما 
24

�لتايل لالإعالن عنها �ليوم  �الإ�رش�ئيلي �مل�صغر عليها يف  �لوز�ري  �ملجل�ص 

على  حقيقية  �إجناز�ت  �أّي  من  حما�ص  حركة  حَترم  �أنها  باعتبار  ببنودها،  البيد  يائري  �الإ�رش�ئيلي 

. وقد رف�صت م�رش الحقاً تعديل �ملبادرة 
25

�الأر�ص، يف حني �صمنت �أال تقدم تل �أبيب �أّي تنازالت

�مل�رشي �صامح �صكري حملها �صمنياً  �إن وزير �خلارجية  بل  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  لتلبية مطالب 

م�صوؤولية �إطالة �أمد �حلرب وتاأخري �لتو�صل �إىل �تفاق لوقف �إطالق �لنار، يف حديث �صحفي له بعد 

.
26

�نتهاء �لعدو�ن، قائالً �إن عدم قبول �ملبادرة �مل�رشية مبكر�ً ت�صبب بزيادة حجم �خل�صائر �لب�رشية

�إعمار  �لدعوة ملوؤمتر دويل الإعادة  �لقاهرة لتعزيز دورها يف غزة عب  �لوقت نف�صه، �صعت  ويف 

يف  �لقاهرة  يف  ُعقد  �لذي  �ملوؤمتر  ومتّكن  �لفل�صطينية.  و�ل�صلطة  �لرنويج  مع  باال�صرت�ك  �لقطاع، 

2014/10/12 من جمع تعهد�ت مالية بقيمة 5.4 مليار�ت دوالر، كان �أبرز �ملتعهدين بتقديها هم: 

)200 مليون دوالر(، و�لكويت )500 مليون دوالر(، و�الإمار�ت   قطر )مليار دوالر(، و�ل�صعودية 

�أقرت  �لتي  �الإ�صافية  �مل�صاعد�ت  �لتعهد�ت  تلك  �صمن  من  و�حت�صبت  دوالر(.  مليون   200(

�ملتحدة  و�لواليات  دوالر(،  مليون   450( �الأوروبي  �الحتاد  من  كل  قبل  من  عموماً  للفل�صطينيني 

.
27

�الأمريكية )212 مليون دوالر(

ب. العالقات امل�رسية - الفل�شطينية:

�لذي  �لتقليدي  �ل�صكل  �لقاهرة و�لفل�صطينيني  �لر�صمية بني  �لعالقات  ��صتعادت  ب�صورة عامة، 

كانت تتخذه قبل ثورة 25 يناير، يف ظّل نظام �لرئي�ص �ملخلوع ح�صني مبارك، و�ملوؤيد لقيادة �ل�صلطة 

�لفل�صطينية يف ر�م �هلل وخيار �لت�صوية �ل�صلمية مع “�إ�رش�ئيل”، و�لد�عم ملوقفها يف �رش�عها �لد�خلي 

�لفل�صطينية،  �ملقاومة  لف�صائل  موؤثر  �صيا�صي  بدور  �العرت�ف  رف�صه  مقابل  حما�ص،  حركة  مع 

�لبو�بة �الأمنية )جهاز �ملخابر�ت(. وهو �الأمر �لذي  وحماولة حتجيمها وتوجيه �لعالقة معها عب 

�أحرز يف هذ� �ل�صياق بعد �لثورة، و�صمح حينها للم�صتوى �ل�صيا�صي  مثّل تر�جعاً عن �لتقدم �لذي 

باإد�رة �لعالقة مع خمتلف �الأطر�ف �لفل�صطينية، و�متالك عالقات متو�زنة معها باملح�صلة.

ويكن �ال�صتدالل على �لدعم �مل�رشي لل�صلطة يف خالفها مع حركة حما�ص من خالل ت�رشيحات 

�لقاهرة ور�م �هلل حول ملف �الأنفاق ومعب رفح؛ حيث �أّكد �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي �أن 
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�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع  �لكامل  بالتن�صيق  تتم  غزة  مع  �حلدود  ل�صبط  �مل�رشي  �جلي�ص  �إجر�ء�ت 

 و�صدد على �رشورة عودتها لقطاع غزة و�إ�رش�فها على �ملعابر، معتب�ً �أن ذلك �صيكون له �أثر كبري يف

. وكان لل�صفري �مل�رشي يف ر�م �هلل و�ئل عطية ت�رشيح م�صابه بخ�صو�ص فتح �ملعب، 
28

�نتظام فتحها

. ويف 
�لفل�صطينية”29 �ل�رشعية  �ل�صلطة  �آلية لفتحه حتت رعاية  “متعلق بو�صع  �الأمر  �إن هذ�  بقوله 

�جلهة �ملقابلة، برز ت�رشيح للرئي�ص حممود عبا�ص �أ�صار فيه �إىل فكرة �إغر�ق �الأنفاق مع قطاع غزة، 

�إنه مل يرتك منا�صبة �إال وطالب باإغالق �الأنفاق �صو�ء باإغر�قها باملياه �أم ببناء �صياج حديدي  قائالً 

على �حلدود، وذلك يف حديث له مع قناة �لبلد �مل�رشية، �صبق بدء �جلي�ص �مل�رشي بتلك �لعملية باأكرث 

.
30

من ت�صعة �صهور

هذ� �الختالل يف تو�زن �لعالقة بني م�رش وكل من قيادة �ل�صلطة وحركة حما�ص، باالإ�صافة �إىل 

تاأثري �الأو�صاع �ل�صيا�صية و�الأمنية، �نعك�ص على مدى قدرة �لقاهرة على ت�صكيل و�صيط حمايد يف 

�ل�رش�ع �لد�خلي بني �لطرفني، وعلى مدى قدرتها على ��صت�صافة �حلو�ر. ومع �أن �جلهود �مل�رشية 

مل تتوقف يف هذ� �الإطار، وكانت حا�رشة يف �تفاق �مل�صاحلة �لذي مّت توقيعه يف غزة بني فتح وحما�ص 

بح�صور ف�صائل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف 2014/4/22، �إال �أن �لعو�مل �ملذكورة �أدت �إىل تر�جع 

وترية �صري عملية �مل�صاحلة �لتي �أ�رشت �لقاهرة على �حتكار جهود �لو�صاطة فيها.

يوليو  متوز/  �نقالب  منذ  حما�ص  حركة  مع  �لر�صمية  �مل�رشية  �لعالقات  تدهور  ��صتمر�ر  جاء 

2013، و�لذي �صّكل �أبرز مو�صوعات �لعالقات �مل�رشية – �لفل�صطينية خالل �صنتي 2014 و2015، 

�صياق  يف  وذلك  م�رش.  تعي�صها  �لتي  �لد�خلية  �ل�صيا�صية  �الأزمة  يف  بالتدخل  حما�ص  التهام  نتيجة 

�حلملة �لتي ت�صنها �ل�صلطات �مل�رشية �صّد جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، و�تهامها بالتورط يف �أعمال 

“�الإرهاب” �صّد �لقوى �الأمنية �مل�رشية يف �صيناء.

�صّكلت �الأحكام �ل�صادرة عن �لق�صاء �مل�رشي �صّد حركة حما�ص، و�لتي �تخذت منحًى ت�صاعدياً 

يف حدتها، �نعكا�صاً ملدى تدهور عالقة �لقاهرة مع �حلركة، على �لرغم من �صعي �ل�صلطة �لتنفيذية 

�لق�صية  يف  موؤثر  كالعب  بدورها  �الحتفاظ  على  قدرتها  مدى  على  �الأحكام،  تلك  تاأثري  لتجنب 

�لفل�صطينية.

جاء �حلكم �الأول بحظر �أن�صطة حركة حما�ص يف م�رش ب�صورة موؤقتة يف 2014/3/4 “�حرت�زياً”، 

بانتظار �لبت يف ق�صيتي “�لتخابر” و“�قتحام �ل�صجون”، حيث ُوجهت لعنا�رش من حما�ص �تهامات 

حتميل  �صياق  ويف   .
31

�الإخو�ن قياد�ت  من  وعدد  مر�صي  حممد  �ملعزول  �لرئي�ص  جانب  �إىل  جنائية 

�أيار/  يف  �مل�رشية  �لعامة  �لنيابة  وجهت  �صيناء،  يف  �الأمنية  �الأو�صاع  تدهور  عن  �مل�صوؤولية  حما�ص 

�إىل  مايو 2014 �تهاماً للحركة باإمد�د عنا�رش تنظيم “�أن�صار بيت �ملقد�ص” )تغرّيت ت�صميته الحقاً 
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�صّد  هجماتهم  لتنفيذ  و�ل�صالح  باملال  �الإ�صالمية”(  “�لدولة  لتنظيم  مبايعته  بعد  �صيناء”  “والية 
.
32

�الأمن �مل�رشي يف �صيناء، وتوفري �لتدريب لهم يف قطاع غزة

ولكن �الأحكام �لق�صائية �الأكرث حدة �صّد حما�ص جاءت بت�صنيف كتائب �لق�صام �جلناح �مل�صلح 

حلركة حما�ص “منظمة �إرهابية” يف 2015/1/31، ثم �إدر�ج �حلركة نف�صها �صمن هذ� �لت�صنيف يف 

2015/2/28، وحملت �تهامات مبا�رشة لها بال�صلوع يف �عتد�ء�ت م�صلحة على قو�ت �الأمن �مل�رشية 

و�جلي�ص �مل�رشي يف �صيناء، �إىل جانب �تهامها بقتل �ملتظاهرين يف ميد�ن �لتحرير ودعمها “جماعة 

. �إال �أن �حلكمني مل يقّدما �أدلة ملمو�صة تثبت تورط �حلركة �أو �أّي من عنا�رشها 
�الإخو�ن �الإرهابية”33

يف �الأعمال �ملذكورة.

ونتيجة للجدل �لذي ثار حول تبعات هذ� �لت�صنيف على موقف �حلكومة �مل�رشية جتاه �حلركة، 

بالق�صية  مرتبطة  ملفات  عدة  يف  م�رش  دور  على  قيود  من  يفر�صه  �أن  �حلكم  هذ�  ملثل  يكن  وما 

�لفل�صطينية، فقد جلاأت �حلكومة �إىل �لطعن يف �حلكم �ل�صادر عن حمكمة �لقاهرة لالأمور �مل�صتعجلة 

عب هيئة ق�صايا �لدولة، باعتبار �أن هذه �ملحكمة لي�صت �صاحبة �الخت�صا�ص يف �لنظر يف ت�صنيف 

�لكيانات �الإرهابية، ومتكنت من ��صت�صد�ر حكم من حمكمة ��صتئناف �لقاهرة لالأمور �مل�صتعجلة 

. وهو �إجر�ء لقي ترحيباً من حركة حما�ص، ومن 
34

يف 2015/6/6 باإلغاء حكم حمكمة �لدرجة �الأوىل

�أو�صاط م�رشية عدة.

�أن  �إال  م�رش،  مع  �لعالقة  لتح�صني  �صعيها  عن  �لوقت  ذلك  منذ  مر�ر�ً  ت  عبَّ حما�ص  �أن  ومع 

�لتطور�ت �لتي �صهدتها �ل�صهور �الأوىل من �صنة 2016 ال توحي بقرب حتقيق هذ� �الأمر. فبعد �أيام 

بدء  �إىل  �لزهار حول تطلع �حلركة  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص حممود  �ملكتب  من ت�رشيحات ع�صو 

مرحلة جديدة مع م�رش، وحديثه عن �إمكانية عقد لقاء�ت مع �ل�صلطات �مل�رشية الإثبات عدم وجود 

�صدر   ،
35

�صيناء يف  �جلارية  �الأحد�ث  يف  خ�صو�صاً  �مل�رشي،  �لد�خلي  �ل�صاأن  يف  للحركة  تدخل  �أّي 

�تهام م�رشي جديد للحركة بالتورط يف �الأزمة �لد�خلية �مل�رشية. وجاء �التهام هذه �ملرة عب وزير 

�لد�خلية �مل�رشي، �للو�ء جمدي عبد �لغفار، باإعالنه �أن حركة حما�ص كانت متورطة �إىل جانب جماعة 

�الإخو�ن �مل�صلمني يف عملية �غتيال �لنائب �لعام �ل�صابق �مل�صت�صار ه�صام بركات، با�صتهد�ف موكبه 

ب�صيارة مفخخة يف 2015/6/29. وقال عبد �لغفار يف موؤمتر �صحفي �إن “�أجهزة �الأمن و�صعت يدها 

على خمطط وموؤ�مرة كبرية تهدف �إىل زعزعة ��صتقر�ر م�رش. و�إن �غتيال بركات �صدر بتوجيه من 

�لقياد�ت �الإخو�نية �لهاربة برتكيا، بالتن�صيق مع حركة حما�ص يف غزة، �لتي �أ�رشفت على �لعملية 

.
منذ بد�يتها حتى �نتهاء تنفيذها”36

�أما بالن�صبة لق�صية “�قتحام �ل�صجون”، فقد �أ�صدر �لق�صاء �مل�رشي فيها �أحكاماً باالإعد�م على 

107 �أ�صخا�ص، من بينهم قياد�ت يف حركة حما�ص وحزب �هلل، �إىل جانب حممد مر�صي و�ملر�صد �لعام 
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بعدما  �لقر�صاوي،  يو�صف  �مل�صلمني  علماء  �حتاد  ورئي�ص  بديع  حممد  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جلماعة 

وجتدر  يناير.   25 لثورة  �الأوىل  �الأيام  خالل  �لنطرون  و�دي  �صجن  من  �لهروب  ق�صية  يف  د�نتهم 

107 كانت لعنا�رش وقياد�ت يف حما�ص، من �أبرزهم  70 ��صماً من �أ�صل �الأ�صماء �لـ  �أن  �الإ�صارة �إىل 

 .2014 �الإ�رش�ئيلي على غزة يف �صيف  �لعدو�ن  ��صت�صهد خالل  �لذي   ،
37

�لعطار �أين نوفل ور�ئد 

و�أ�صدل �ل�صتار على ق�صية “�لتخابر” باإ�صد�ر حكم باإعد�م 16 �صخ�صاً، �أبرزهم نائب �ملر�صد �لعام 

لالإخو�ن خريت �ل�صاطر، بعد �إد�نتهم بـ“�لتخابر مع منظمات وجهات �أجنبية خارج �لبالد، و�إف�صاء 

�أ�رش�ر �الأمن �لقومي، و�لتن�صيق مع تنظيمات جهادية د�خل م�رش وخارجها، بغية �الإعد�د لعمليات 

.
�إرهابية د�خل �الأر��صي �مل�رشية”38

من جهة �أخرى، كان مو�صوع �صحب �جلن�صية �مل�رشية من فل�صطينيني، ح�صلو� عليها خالل 

 �لفرتة �لتي تلت ثورة 25 يناير، و�حد�ً من �لق�صايا �لتي تفاعلت �أي�صاً يف �إطار �لعالقات �مل�رشية -

يف  �إبر�هيم  حممد  �مل�رشي  �لد�خلية  وزير  �أعلن  �ل�صياق،  هذ�  ويف   .2014 �صنة  خالل  �لفل�صطينية 

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2014 وجود جلان “تقوم مبر�جعة كل قر�ر�ت �جلن�صية �لتي ُمنحت �لفرتة 

24 �ألف فل�صطيني، منهم حممود �لزهار  “�للجان �نتهت من فح�ص �أ�صول  �أن  �ملا�صية”، مو�صحاً 

و11 من �أفر�د �أ�رشته”، متهيد�ً “الإ�صد�ر قر�ر ب�صحب �جلن�صية من �الأ�صخا�ص �لذين ح�صلو� عليها 

. �إال �أن جمل�ص �لوزر�ء �مل�رشي مل يتخذ �إجر�ء�ت فعلية بهذ� �خل�صو�ص عقب ذلك 
دون وجه حق”39

�الإعالن.

م�رش عالقة  على  تد�عيات  له  كانت  حما�ص  وحركة  م�رش  بني  �لعالقات  يف  �لتدهور   هذ� 

على  تد�عيات  له  كانت  كما  رفح.  معب  و�إد�رة  �الأنفاق  هدم  �صعيد  على  وخ�صو�صاً  غزة،  بقطاع 

�لتي  �لفل�صطينية  �لق�صية  ت�صويه  حمالت  ظّل  يف  �صيّما  وال  عامة،  ب�صورة  بالفل�صطينيني  �لعالقة 

�تخذت من �ملوقف من حركة حما�ص مدخالً للتاأثري على �لر�أي �لعام �ملوؤيد للق�صية، و�لتي و�صلت 

�إىل حّد تاأييد “�إ�رش�ئيل” يف عدو�نها على غزة يف �صيف 2014.

ومن �أبرز �الأمثلة يف هذ� �ل�صياق ت�رشيحات �الإعالمي توفيق عكا�صة، �لتي �صتم فيها �أهل غزة 

على �لهو�ء مبا�رشة عب �صا�صة قناته “�لفر�عني”، و��صتنكر فيها �إر�صال �جلي�ص �مل�رشي �مل�صاعد�ت 

، على حدِّ تعبريه، وتغريد�ت �ل�صحفية عزة �صامي، نائب رئي�ص 
�إىل “من باعو� ق�صيتهم و�أنف�صهم”40

حترير �صحيفة �الأهر�م، عب �صفحتها على موقع �لتو��صل �الجتماعي تويرت، �لتي �صكرت فيها 

، ح�صب �دعاء�تها. وجتدر 
نتنياهو على �رشب حما�ص “�أ�ّص �لف�صاد و�خليانة و�لعمالة �الإخو�نية”41

�أمر قد ُيف�رّش  �أن مثل هذه �ملو�قف �صدرت يف معظمها عب منابر موؤيدة للنظام، وهو  �إىل  �الإ�صارة 

�الآر�ء  �الأقل، وي�صمح ملثل هذه  �أو غ�ّص طرف عنها على  �ملو�قف،  �أنه قبول ر�صمي ملثل هذه  على 

باالنت�صار. وتكمن خطورة هذه �حلمالت يف ��صتهد�فها للتاأييد �ل�صعبي للق�صية �لفل�صطينية، و�لذي 
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ي�صكل ر�فعة �أ�صا�صية لتعزيز دور م�رش �الإيجابي جتاه �لق�صية، كما �أثبتت �لتجربة �لق�صرية �لتي 

عاي�صتها �ل�صيا�صة �خلارجية �مل�رشية بعد ثورة 25 يناير.

ج. املوقف من عملية الت�شوية والعالقة مع “اإ�رسائيل”:

والتفاق �الإ�رش�ئيلية،   – �مل�رشية  للعالقات  �ال�صتقر�ر  عودة  و2015   2014 �صنتا   �صهدت 

كامب ديفيد �ملوقع بني �لطرفني، و�لذي كان م�صريه حمل قلق �إ�رش�ئيلي منذ قيام ثورة 25 يناير 

2011 و�الإطاحة بالرئي�ص ح�صني مبارك. وجاء ذلك نتيجة ال�صتعادة �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية �ل�صيطرة 

على زمام �حلكم يف م�رش، و�إعادتها �إىل �خلط �لذي ر�صمه لها �لرئي�ص �الأ�صبق �أنور �ل�صاد�ت، و�لذي 

يرى يف �لت�صوية مع “�إ�رش�ئيل” �أبرز عو�مل حفظ �ملكانة �ال�صرت�تيجية مل�رش يف �ملنطقة.

وقد برز هذ� �لتوجه ب�صكل و��صح يف خطاب �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي �أمام �الجتماع 

�أكد فيه  2015/1/22، �لذي  World Economic Forum  يف  �ل�صنوي للمنتدى �القت�صادي �لعاملي 

ودولة  �لدولتني،  حّل  على  بناء  �الإ�رش�ئيلي   - �لفل�صطيني  �لنز�ع  الإنهاء  �صاعية  “�صتظل  م�رش  �أن 

فل�صطينية بحدود 1967 وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية، باعتبار ذلك �ل�صبيل �لوحيد لتنعم كل �صعوب 

�ملنطقة باالأمن”. و�أ�صاف: “مل يكن �أحد يت�صور قبل حتقيق �ل�صالم �أن �ل�صالم بني م�رش و�إ�رش�ئيل 

عقل  يف  ي�صافر  �أن  على  �لقدرة  الأحد  يكن  مل  ت�صورو�،   ]....[ �ليوم  نر�ه  �لذي  بال�صكل  �صيكون 

.
ووجد�ن �لرئي�ص �ل�صاد�ت عندما طرح �ل�صالم. �ل�صنو�ت �أكدت �صو�ب عقليته و�صو�ب فكرته”42

على  ظهر  كما  و�الإ�رش�ئيلي،  �مل�رشي  �لطرفني،  ت�رشيحات  عنه  عبت  �لعالقة  يف  �الرتياح  �إن 

�الت�صاالت  ويف  قيا�صي،  م�صتوى  �إىل  بينهما  �الأمني  �لتن�صيق  م�صتوى  �رتفاع  خالل  من  �الأر�ص 

�إىل �مل�رشي  �ل�صفري  عودة  مع  عهدها  �صابق  �إىل  �لديبلوما�صية  �لعالقات  وعودة  بينهما،   �مل�صتمرة 

. على �جلانب �مل�رشي، بد�أت ت�رشيحات �لرئي�ص عبد �لفتاح 
43

تل �أبيب، بعد غياب ��صتمر ثالثة �أعو�م

�ل�صي�صي منذ �إعالن تر�صحه النتخابات �لرئا�صة، و�لتي قال فيها �إن معاهدة �ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل” 

م�صتقرة وثابتة منذ �أكرث من ثالثني عاماً، ومع �أنها “قابلت كثري�ً من �لتحديات ]....[ نحن نحرتمها 

و�صنحرتمها. وباملنا�صبة �الإ�رش�ئيليون يعلمون ذلك جيد�ً”؛ م�صدد�ً على �أن “�ل�صوؤ�ل على �لتز�منا 

�لعام  �لر�أي  �لقياد�ت ولدى  “مو�صوع م�صتقر لدى كل  �الأحد�ث” فهو  �ل�صالم جتاوزته  مبعاهدة 

�أن عدم تو�جد  “�إ�رش�ئيل” تدرك  �ل�صي�صي عن �عتقاده باأن  . وبعدها باأيام قليلة، عّب 
يف م�رش”44

�جلي�ص �مل�رشي يف �صيناء ي�صكل خطر�ً عليها قبل �مل�رشيني، وباأنها ال تعرت�ص على وجود �جلي�ص 

�مل�رشي بها و�نت�صاره على غري �لبنود �ملتفق عليها يف �تفاقية �ل�صالم. و�أ�صاف �أن “�جلي�ص �مل�رشي 

يتجول كما ي�صاء يف �صيناء، و�إذ� �قت�صت �الأمور �أو تد�عيات �الإرهاب يف �صيناء �إىل تعديل �التفاقية 

.
�صيتم تعديلها، ولن تعرت�ص �إ�رش�ئيل على ذلك؛ الأنها مدركة خلطورة �لو�صع”45
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�نتخابه، من بينها خطابه  �لتوجهات يف منا�صبات عدة بعد  �ل�صي�صي تعبريه عن هذه  وقد كرر 

يف  �ل�صالم  لتحقيق  بال�صعي  م�رش  �لتز�م  على  خالله  �صّدد  �لذي  غزة،  �إعمار  �إعادة  موؤمتر  خالل 

. كما �أكد يف وقت الحق خالل حو�ر ح�رشي مع قناة فر�ن�ص 24 �أو France 24 رف�صه الأن 
46

�ملنطقة

. وقد ذهب �ل�صي�صي �أبعد من ذلك، حني قال يف 
تكون بالده منطقة “خلفية” ملهاجمة “�إ�رش�ئيل”47

حو�ر �أجرته معه �صحيفة كوريريى ديال �صري� Corriere della Sera �الإيطالية: “نحن م�صتعدون 

و�صنطمئن  �ملحلية  �ل�رشطة  و�صن�صاعد  �لفل�صطينية،  �لدولة  د�خل  �إىل  ع�صكرية  قو�ت  الإر�صال 

�الإ�رش�ئيليني ب�صاأن دورنا �ل�صامن لي�ص لالأبد بالتاأكيد، ولكن للوقت �لالزم الإعادة �لثقة، ويجب �أن 

تكون هناك دولة فل�صطينية �أوالً الإر�صال قو�ت �إليها”، و�أو�صح �أنه حتّدث مطوالً مع رئي�ص �لوزر�ء 

وقت  ويف   .
48

�القرت�ح هذ�  حول  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  و�لرئي�ص  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي 

�الأمريكية   The Washington Post بو�صت  و��صنطن  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  �ل�صي�صي  �أكد  الحق، 

وجود عالقات قوية ود�فئة مع “�إ�رش�ئيل” ورئي�ص وزر�ئها بنيامني نتنياهو �لذي “يتو��صل معه 

.
دوماً ويتحدث �إليه كثري�ً”، وقال: “توجد ثقة وطماأنينة �صخمة بني م�رش و�إ�رش�ئيل”49

و�كب  �ل�صي�صي  بتوجهات  �لرتحيب  �أن  �ملالحظ  من  كان  فقد  �الإ�رش�ئيلي،  �جلانب  على  �أما 

�أبدت  �لتي  و�ملقاالت  بالتحليالت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صحافة  �صّجت  حيث  بلحظة،  حلظة  ت�رشيحاته 

�الرتياح  بد�  كما  رئي�صاً.  بانتخابه  ترحيبها  عن  الحقاً  وعّبت  �النتخابات،  يف  فوزه  يف  رغبتها 

�لر�صمي لنتيجة �النتخابات و��صحاً.

ويف هذ� �ل�صياق، تلقى �ل�صي�صي عقب �نتخابه �ت�صالني من �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي �صمعون برييز 

بالدهما  ��صتعد�د  معلنني  �لفوز،  على  لتهنئته  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  ورئي�ص   Shimon Peres

�لكامل للتعاون مع م�رش يف خمتلف �ملجاالت �صيا�صياً و�أمنياً. وعّب� خالل �الت�صالني عن قناعتهما 

�نطالقاً من  �لعامل،  �لذي ت�صتحقه بني دول  �ملكانة و�ملوقع  �إىل  “�لرئي�ص �جلديد �صيقود بالده  باأن 

.
خلفيته كجندي مقاتل، وقائد عظيم، يقدر �مل�صئولية وي�صعى خلدمة وطنه”50

�أما على �مل�صتوى �الإعالمي و�لبحثي، فقد و�صف �خلبري �الإ�رش�ئيلي يو�صي ميلمان �لعالقات 

“منذ �عتالء  �إنه  لـ“�إ�رش�ئيل”، وقال  �الإ�رش�ئيلية مع م�رش يف عهد �ل�صي�صي باأنها كنز ��صرت�تيجي 

�جلرن�ل عبد �لفتاح �ل�صي�صي للحكم يف م�رش، ن�صاأت بينه وبني �إ�رش�ئيل عالقات وثيقة هي �الأقوى 

من نوعها، وبات �لتعاون �الأمني بني �لقاهرة وتل �أبيب يف حالة حت�صن تدريجي مع مرور �لوقت”. 

و�أ�صاف �أن �مل�صالح �ملتبادلة للطرفني يف حماربة تنظيم د�ع�ص يف �صيناء وحركة حما�ص، �أ�صهمت يف 

. ور�أت در��صة �إ�رش�ئيلية �صادرة عن معهد �أبحاث �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي 
51

تعزيز هذ� �لتعاون

�نتخاب  �أن  �أبيب،  تل  جلامعة  �لتابع   ،The Institute for National Security Studies )INSS(

“�إ�رش�ئيل”  �ل�صالم مع  باعتباره يرى يف  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �الأن�صب و�الأح�صن  �الإمكانية  �ل�صي�صي هو 
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مع  �الأمني  �لتن�صيق  �إيجابيات  جيد�ً  يعرف  �لع�صكرية،  خلفيته  ب�صبب  �أنه  كما  ��صرت�تيجياً،  ذخر�ً 

.
“�إ�رش�ئيل”52

وقد �صهد �الإعالم �الإ�رش�ئيلي يف فرتة �لعدو�ن على غزة وما تالها �إ�صاد�ت بال�صي�صي وعالقته 

�لوثيق  �الأمني  “�لتعاون  �أن  �إىل  �ل�صياق  �الإ�رش�ئيلي يف هذ�  �أ�صار موقع و�ال  “�إ�رش�ئيل”، حيث  مع 

بني �إ�رش�ئيل وم�رش �لذي و�صل لذروة غري م�صبوقة يف فرتة حكم �جلرن�ل عبد �لفتاح �ل�صي�صي، 

�آخرين  وقادة  �ل�صي�صي  باأن  يوؤمنون  “جعلهم  هذ�  �أن  و�أ�صاف  �الإ�رش�ئيليني”،  �لقادة  ده�صة  �أثار 

يف �ملنطقة على ��صتعد�د لفتح �صفحة جديدة وتاريخية يف �لعالقات مع �إ�رش�ئيل وجتاهل �لق�صية 

.
�لفل�صطينية، �أو على �الأقل �لت�صليم بهدوء باأن �مل�صكلة لي�صت لها حّل”53

ويف �ل�صياق نف�صه، علقت �صحيفة هاآرت�ص على خطاب �ل�صي�صي يف موؤمتر �إعمار غزة بقولها �إن 

�جلمهور �الإ�رش�ئيلي ينظر �إىل �لرئي�ص �مل�رشي كـ“حليف خمل�ص”. وو�صفت خطاب �ل�صي�صي باأنه 

.
54

من �أهم �خلطابات �لتي �ألقاها زعماء عرب يف �ل�صنو�ت �الأخرية

وكانت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لعا�رشة قد �أ�صارت �إىل توثيق �لعالقات بني �ل�صي�صي ونتنياهو، وقالت 

�إن �الأخري يجري حمادثات هاتفية بوترية عالية والأوقات طويلة مع �ل�صي�صي، مو�صحة �أن نتنياهو 

.
55

ينظر بعني �لر�صا �إىل “�لعالقة �ال�صرت�تيجية” �لتي ن�صاأت مع م�رش

وعلى �ل�صعيد �الأمني، كانت هناك �إ�صاد�ت متكررة مب�صتوى �لتن�صيق بني م�رش و“�إ�رش�ئيل”، 

حيث �أ�صاد �جلرن�ل روعي �إلكابيت�ص Roei Elkabetz، قائد فرقة �إيالت Eilat �لع�صكرية، �مل�صوؤولة 

عن تاأمني �حلدود مع م�رش بالتعاون �الأمني �لذي يبديه �جلي�ص �مل�رشي منذ �نقالب متوز/ يوليو 

�إن   ،2014/6/6 Israel Hayom يف  �ليوم”  “�إ�رش�ئيل  �أجرتها معه �صحيفة  2013، وقال يف مقابلة 

قو�ته يف بع�ص �الأحيان ال جتد ما ي�صغلها ب�صبب �لدور �لذي يقوم به �جلي�ص �مل�رشي، م�صري�ً �إىل �أن 

.
�لعمليات �لتي ينفذها �مل�رشيون قد قل�صت حجم �لتحديات �لتي تتهدد “�إ�رش�ئيل”56

 Nimrod �صيفر  منرود  �جلرن�ل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �لتخطيط  �صعبة  رئي�ص  و�صف  كما 

 .
Shefer م�رش باأنها “�رشيك غري �عتيادي”، بل “�رشيك ممتاز”57

ويف �ل�صياق نف�صه، �أ�صار باحثون ومعلقون �إ�رش�ئيليون �إىل �أن حكومتهم تقدم دعماً �أمنياً مهماً 

�أ�صا�ص  على  �صيناء،  يف  �ملتطرف”  “�الإ�صالم  مقاتلي  حماربة  من  متكينه  �أجل  من  �ل�صي�صي،  لنظام 

�أن ��صتقر�ر هذ� �لنظام يثل م�صلحة ��صرت�تيجية لتل �أبيب، وفقاً للباحث يف �صوؤون �الأمن �لقومي 

�الإ�رش�ئيلي، �إيهود عيالم Ehud Eilam. يف حني قال معلق �ل�صوؤون �لع�صكرية يف �لقناة �الإ�رش�ئيلية 

�لثانية، روين د�نييل Ronnie Daniel، �إن “�إ�رش�ئيل” قدمت معلومات ��صتخبارية للجي�ص �مل�رشي 

.
مل�صاعدته على مو�جهة �جلهاديني، “وكل ما يطلبه هذ� �جلي�ص من م�صاعد�ت”58
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2. الأردن:

اأ. انعكا�س التغريات العربية على الق�شية الفل�شطينية:

على �لرغم من �الأزمات �لتي تع�صف مبحيطه، فقد حافظ �الأردن على كونه �لبلد �الأكرث ��صتقر�ر�ً 

بني دول �لطوق، �صو�ء على �ل�صعيد �لد�خلي، �أم على م�صتوى �صيا�صاته �خلارجية وحتالفاته. هذ� 

�ال�صتقر�ر، �إىل جانب �لعو�مل �لتاريخية و�جلغر�فية و�لديوجر�فية، �أتاح لالأردن �أن يكون �ل�صاحة 

�الأكرث تفاعالً مع جمريات �لق�صية �لفل�صطينية ر�صمياً و�صعبياً خالل �صنتي 2014 و2015. فمع �أن 

�لتغري�ت �مل�رشية كانت من �الأكرث تاأثري�ً على �لق�صية �لفل�صطينية، �إال �أن تعامل م�رش معها جاء من 

بو�بة قطاع غزة و�لو�صع �الأمني يف �صيناء، �أي باعتباره �صاأناً د�خلياً م�رشياً بالدرجة �الأوىل، فيما 

�صهد ح�صورها يف بقية �مللفات تر�جعاً ملحوظاً.

�لقد�ص  يف  �الأحد�ث  جمريات  على  مرّكز�ً  كان  �لر�صمي  �الأردين  �لتفاعل  فاإن  حال،  �أّي  وعلى 

وبد�  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �ملوقعة  �التفاقيات  مبوجب  �الأردن  لو�صاية  �خلا�صع  �الأق�صى،  و�مل�صجد 

بحالة  تاأثره  جانب  �إىل  �الأردين،  �ل�صعبي  بال�صغط  تاأثر  �مللف  هذ�  يف  �لر�صمي  �حلر�ك  �أن  و��صحاً 

�لغليان و�النتفا�صة �ل�صعبية يف �لقد�ص.

من جهة �أخرى، �صّكلت �لهو�ج�ص �الأمنية لالأردن جتاه �لتوتر�ت �لتي ت�صهدها �حلدود �ل�صمالية 

مع  لتحالفه  تر�صيخ  عامل  �أر��صيه،  �إىل  �الإ�صالمية”  “�لدولة  تنظيم  خطر  متدد  وجتاه  و�ل�رشقية، 

�لواليات �ملتحدة، ولتعاونه �الأمني معها ومع “�إ�رش�ئيل” يف هذ� �ل�صياق.

و�لنظام  �لعر�قية  �حلكومة  من  كل  مع  وحتالفاتها  �إير�ن  طموحات  فاإن  نف�صه،  �لوقت  ويف 

�ل�صوري وحزب �هلل، تزيد من قلق �الأردن مما ُي�صمى “�لهالل �ل�صيعي”، �لذي كان �لعاهل �الأردين 

لذلك  عالقاته.  يف  �صديدة  بدقة  ح�صاباته  ملو�زنة  وتدفعه  ت�صكيله،  من  خوفه  عن  عّب  من  �أول 

��صتقر�ر حدوده �أكرث من ذي قبل على تعزيز حتالفه مع دول �خلليج، وعلى  يبدو حري�صاً   فهو 

�لغربية.

يف �ملقابل، ويف �صوء هذه �ملحدد�ت، فاإن �ملوقع �ال�صرت�تيجي �لذي يتلكه �الأردن يجعله ي�صّكل 

�صمام �أمان للمنطقة، ويدفع “�إ�رش�ئيل” بالتايل ملو�زنة عالقاتها معه بدقة، وحتقيق ما يكنها من 

م�صالح دون دفعه لالنفجار. وهو ما قد يوفِّر له هو�م�ص �صغط يكن توظيفها فل�صطينياً، ل�صالح 

ح�صن ��صتخد�م �الأدو�ت و�لتو�زنات �ملنا�صبة.
ُ
�لق�صية �لفل�صطينية، �إن �أ

ب. العالقات الأردنية - الفل�شطينية:

حافظ �الأردن على عالقته �لوثيقة بقيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل و�لرئي�ص حممود عبا�ص، 

وهو ما ظهر من خالل �للقاء�ت �ملتكررة �لتي جمعت عبا�ص بامللك عبد �هلل �لثاين خالل �صنتي 2014 
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�ملتعرثة،  �الإ�رش�ئيلية   – �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  ملف  يف  �لتن�صيق  بهدف  جاءت  و�لتي  و2015، 

و�العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �مل�صجد �الأق�صى.

يف �ملقابل، عاد �لفتور ليخيّم جمدد�ً على عالقة �الأردن �لر�صمية بحركة حما�ص، بعد �أن كانت هذه 

�لعالقة قد �صهدت حت�صناً خالل �صنة 2012 ومطلع 2013، بو�صاطة من ويل عهد قطر �آنذ�ك �الأمري 

متيم بن حمد، وزيارة خالد م�صعل لالأردن ثالث مر�ت خالل �صنة و�حدة على ر�أ�ص وفد من �حلركة 

للقاء م�صوؤولني �أردنيني، كان �أبرزها �للقاء �لذي جمع وفد �حلركة بالعاهل �الأردين يف كانون �لثاين/ 

. ومنذ تلك �لزيارة، مل ُي�صّجل �أّي تطور فعلي �أو لقاء ر�صمي بني �لطرفني، فيما يظهر 
يناير 592013

�أنه جاء نتيجة لالأجو�ء �ل�صلبية جتاه �الإخو�ن �مل�صلمني )منذ متوز/ يوليو 2013 مع حدوث �النقالب 

�الإخو�ن  ملكها  �تهم  �لتي  �الأردن،  �صمنها  ومن  �لعربية،  �لدول  من  عدد  يف  م�رش(  يف  �لع�صكري 

. و�ُصّجلت زيارة مل�صعل �إىل �الأردن يف نهاية كانون �لثاين/ يناير 
60

�مل�صلمني باختطاف �لربيع �لعربي

2016، �إال �أن طبيعتها كانت عائلية بحتة، بهدف �الطمئنان �إىل �صحة و�لدته �لتي تقيم يف عّمان، ومل 

.
61

ت�صهد �لزيارة �أّي لقاء�ت معلنة مع �أّي م�صوؤول �أردين

وجاءت �لق�صية �لتي ُعرفت �إعالمياً بـ“ق�صية حما�ص” كموؤ�رش على �أن ظروف ��صتئناف �لعالقة 

قد تر�جعت، على �لرغم من �أن �ل�صلطات �الأردنية مل توجه حلركة حما�ص �تهاماً ر�صمياً بالتورط 

يف �لق�صية �لتي حوكم فيها 16 �صخ�صاً، ينتمي غالبيتهم حلركة �الإخو�ن �مل�صلمني �الأردنية ونقابة 

�ملتهمني  “م�صاركة معظم  �إىل  �أ�صارت  �التهام  �أردين حمرر. ولكن الئحة  �أ�صري  �ملهند�صني، وبينهم 

�صالح  على  �ملتهمني  من  عدد  تدريب  “جرى  �أنه  و�أ�صافت  غزة”،  قطاع  يف  �لع�صكري  بالتدريب 

�لكال�صينكوف ]Kalashnikov[، وت�صنيع �ملو�د �ملتفجرة، وجتنيد �ملتهمني عنا�رش من �أجل تنفيذ 

. وقد �أ�صدرت حمكمة �أمن �لدولة �الأردنية �أحكاماً �صّد 
عمليات ع�صكرية د�خل �ل�صفة �لغربية”62

حوكمو�  و�أربعة  �أعو�م،  وخم�صة  عام  بني  �أحكامهم  تر�وحت  موقوفني  ثمانية  منهم  �صخ�صاً،   12

غيابياً بال�صجن 15 عاماً، فيما مّت تبئة �أربعة من �ملتهمني لعدم كفاية �الأدلة. ولكن حركة �الإخو�ن 

.
�مل�صلمني نفت �التهامات �ملوجهة لعنا�رشها وو�صفتها باأنها “مفبكة”63

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن هذه �ملحاكمة متت وفقاً العتبار �لتهم تقع �صمن “�أعمال �الإرهاب” �لتي 

�لبملان  �أقره  �لذي  �ملحكمة �جلديد  بالنظر فيها. وكان قانون  �الأردنية  �لدولة  �أمن  تخت�ص حمكمة 

�إ�صافة ن�ّص  �إقر�ره، على خلفية رف�ص  قبل  قد �صهد جدالً حوله   2014 �أبريل  ني�صان/  �الأردين يف 

�أعمال  تعريف  ومن  �ملحكمة،  هذه  �أمام  �ملحاكمة  من  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صّد  عمل  �أّي  ي�صتثني 

. وهي ُتعيد �إىل �الأذهان ق�صية “تخزين �الأ�صلحة” �لتي حاكمت فيها حمكمة �أمن �لدولة 
64

�الإرهاب

 2006 �أبريل  ثالثة �أردنيني بتهمة تخزين �ل�صالح ل�صالح حركة حما�ص، جاء �عتقالهم يف ني�صان/ 

حما�ص  حركة  يف  و�لقيادي  �آنذ�ك  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  خارجية  لوزير  مقررة  كانت  زيارة  ع�صية 
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حممود �لزهار �إىل �الأردن. وقالت �حلركة وقتها �إن �لق�صية “�صيا�صية”، وجاءت بهدف منع �لزيارة 

.
65

�لتي �ألغتها �حلكومة �الأردنية �إثر عملية �العتقال، نافية �لتهم �ملن�صوبة �إليها يف �لق�صية

ج. املوقف من عملية الت�شوية والعالقة مع “اإ�رسائيل”:

برعاية  جتري  كانت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية   – �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  لدفع  جهده  �الأردن  و��صل 

�الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو  �لوزر�ء  �ل�صياق رئي�ص  �لثاين يف هذ�  �هلل  �مللك عبد  �أمريكية، و��صتقبل 

 جمعه بالرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص يف عّمان، و�آخر جمعه 
ٍ
يف 2014/1/16، بعد �أيام من لقاء

فيما  �لعليا  مب�صاحله  مت�صكه  على  �الأردن  �صدد  وقد   .
66

كريي جون  �الأمريكي  �خلارجية  بوزير 

يت�صل بق�صايا �لو�صع �لنهائي، موؤكد�ً يف هذ� �ل�صياق رف�صه �العرت�ف بـ“يهودية �إ�رش�ئيل”، ونفيه 

�أر�ص  على  موجود  غري  �صيا�صي  “وهم  باأنها  �الأردين  �لعاهل  و�صفها  �لتي  �لبديل  �لوطن  لفكرة 

�لتفاو�ص يف ما  �ملبا�رش عن  “�مل�صوؤول  �أن يكون  �الأردن بحقه يف  �إىل �حتفاظ  ، باالإ�صافة 
�لو�قع”67

. �إال �أن 
68

يخ�ص �لالجئني �لفل�صطينيني من مو�طنيه”؛ ويف رف�ص �أّي �صيغة تتعار�ص مع م�صاحله

�الأفق �مل�صدود �لذي و�جهته تلك �جلولة من �ملفاو�صات، مثل �صابقاتها، دفعت �الأردن لدعم �لتوجه 

�لفل�صطيني �إىل �الأمم �ملتحدة لطرح م�رشوع �إنهاء �الحتالل يف جمل�ص �الأمن، �لذي �صغل �الأردن مقعد 

�ملجموعة �لعربية فيه خالل �صنتي 2014 و2015.

من  بجملة  �لفرتة  هذه  خالل  تاأثرت  فقد  و“�إ�رش�ئيل”،  �الأردن  بني  بالعالقة  يت�صل  فيما  �أما 

�لعالقة، فيما دفع بع�صها �الآخر باجتاه تعزيزها؛  �ملتناق�صة، دفع بع�صها باجتاه توتري  �لعو�مل 

�أكب  �أن �ململكة حر�صت على �ملو�زنة بني هذه �لعو�مل بدقة، للحفاظ على  ولكن كان من �ملالحظ 

�لتوتري  عو�مل  ترّكز  �أدى  حيث  للعالقة،  مركباً  �صكالً  �ملح�صلة  وكانت  فيها.  �ال�صتقر�ر  من  قدر 

�لبارد”،  “�ل�صالم  حالة  و��صتمر�ر  �لطرفني  بني  �ل�صيا�صية  �الأزمة  تطور  �إىل  �ل�صيا�صي  �جلانب  يف 

بينما قاد تركز عو�مل تعزيز �لعالقة يف �جلانبني �القت�صادي و�الأمني �إىل منو يف �لتبادل �لتجاري 

 و�التفاقيات �القت�صادية بني �لبلدين، و�إىل زيادة يف �لتعاون �الأمني. وكانت �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية يف

�مل�صجد �الأق�صى وحماوالت تق�صيمه ورفع �لو�صاية �الأردنية عنه �أبرز نقاط �خلالف �ملتجددة بني 

عّمان وتل �أبيب، و�لتي ت�صاعدت حدتها على مدى �ل�صنو�ت �ملا�صية وبلغت ذروتها خالل �صنتي 

2014 و2015.

�الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ت�صعيد  مع  �الأردن  يف  �ل�صعبي  �لتفاعل  م�صتوى  �رتفاع  نتيجة  ذلك  جاء 

العتد�ء�تها بحق �مل�صجد �الأق�صى ومدينة �لقد�ص عموماً، بالتز�من مع ت�صاعد �النتفا�صة �ل�صعبية 

يف �لقد�ص. وهو ما حّث �لقيادة �الأردنية ب�صورة �أكب على �لتحرك لتد�رك �الأو�صاع، وخ�صو�صاً يف 

ظّل تفاعل �لبملان �الأردين مع هذ� �مللف وحتوله �إىل �أحد نقاط �ل�صجال �الأ�صا�صية مع �حلكومة، عب 

مطالبات �لنو�ب �ملتكررة بطرد �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي يف عّمان.
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مناق�صة  خلفية  على   ،2014 فب�ير  �صباط/  �صهر  يف  كانت  �لو�جهة  �إىل  جمدد�ً  �الأزمة  عودة  �إن 

و�لتي  �لقد�ص،  يف  و�مل�صيحية  �الإ�صالمية  �ملقد�صات  على  �الأردنية  �لو�صاية  ينهي  قانوناً  �لكني�صت 

�صّوت  حيث   ،1994 يف  و“�إ�رش�ئيل”  �الأردن  بني  �ملوقعة  عربة  و�دي  معاهدة  بنود  �أحد  ت�صكل 

من �الأردين  �ل�صفري  و��صتدعاء  عّمان  من  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  طرد  على  باالإجماع  �الأردين   �لبملان 

تل �أبيب، مهدد�ً بطرح �لثقة يف �حلكومة ما مل ت�صتجب للقر�ر، وطالب عدد من �لنو�ب �حلكومة بتقدمي 

، �إال �أن �حلكومة �الأردنية مل ت�صتجب لت�صويت �لبملان.
69

م�رشوع قانون يلغي معاهدة و�دي عربة

يف  �إ�رش�ئيليني  جنود  بر�صا�ص  ح�صني  �مللك  ج�رش  على  �أردين  قا�ٍص  ��صت�صهاد  فاقم  وقد 

�ل�صفري  لطرد  �أ�صبوعاً  �حلكومة  �لنو�ب  جمل�ص  �أمهل  حيث  �لوقت،  ذلك  يف  �لتوتر  من   2014/3/10

عدم  من  �لرغم  على  �ملهلة  �نق�صاء  عند  للحكومة  �لثقة  منح  �لبملان  ولكن  فيها.  �لثقة  طرح  قبل 

، بعد �أن �أبلغ �لنو�ب من “جهات عليا” يف �لدولة �الأردنية رف�صها �إ�صقاط �حلكومة 
70

�متثالها لطلبه

. ويف تطور الحق، ��صتدعت وز�رة �خلارجية �الأردنية �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي يف عّمان 
71

�أو طرد �ل�صفري

�مل�صجد، وعلى  �إىل  �الأردنية  �الأوقاف  �حتجاجاً على تقييد �صلطات �الحتالل دخول موظفي د�ئرة 

.
72

�العتد�ء�ت �ملتكررة بحقهم وحّق �مل�صلني

يف  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �أمام  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  خطاب  يف  حا�رش�ً  �لقد�ص  ملف  كان 

على  ها�صمياً  “و�صياً  ب�صفته  �الأق�صى،  للم�صجد  �نتهاك  �أّي  �صّد  وقوفه  �أكد  حيث   ،69 �لـ  دورتها 

�الأق�صى  جتاه  �الإ�رش�ئيلي  �لت�صعيد  ولكن   .
�لقد�ص”73 يف  و�مل�صيحية  �الإ�صالمية  �ملقد�صة  �الأماكن 

تو��صل من خالل �قتحامات �مل�صتوطنني وقو�ت �الحتالل و�صخ�صيات ر�صمية للم�صجد، وفر�ص 

بالتز�من مع حماولة  �إليه،  �الأوقاف  �مل�صجد وموظفي  �مل�صلني وحر��ص  قيود م�صددة على دخول 

�الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  و�صهدت  ومكانياً.  زمانياً  و�ليهود  �مل�صلمني  بني  لتق�صيمه  قانون  ت�رشيع 

�الأق�صى  للم�صجد  �الحتالل  �صلطات  �إغالق  مع   ،2014 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  نهاية  يف  ذروتها 

ب�صكل كامل عقب حماولة �غتيال �حلاخام �ملتطرف يهود� غليك �لذي ي�صّكل �أبرز رموز �قتحامات 

�مل�صتوطنني للم�صجد �الأق�صى، مما �أدى ال�صتعال �الأو�صاع يف مدينة �لقد�ص.

�أبيب،  تل  من  �الأردين  �ل�صفري  ال�صتدعاء   2014/11/5 يف  �الأردنية  �حلكومة  دفع  �لت�صعيد  هذ� 

. و��صتدعى و�صاطة �أمريكية لتهدئة �الأو�صاع، �نتهت بعقد 
74

وتقدمي �صكوى ر�صمية ملجل�ص �الأمن

نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �حلكومة  برئي�ص  �الأردين  �لعاهل  جمع   2014/11/13 يف  ثالثي  لقاء 

ووزير �خلارجية �الأمريكي جون كريي، �لذي �صمع حتذير�ً من �مللك عبد �هلل �لثاين من �أن �الإجر�ء�ت 

�لذي  �لدويل  �لتحالف  �إىل  �إ�صارة  �ملنطقة، يف  “�الإرهاب” يف  �الإ�رش�ئيلية �صرتبك جهود �حلرب على 

. و�أ�صفر �للقاء عن �تفاق 
ي�صارك فيه �الأردن �إىل جانب و��صنطن �صّد تنظيم “�لدولة �الإ�صالمية”75

“�إ�رش�ئيل” �حلفاظ على �لو�صع  على �تخاذ خطو�ت من �صاأنها تخفيف �لتوتر يف �لقد�ص، و�لتز�م 
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 .
76

�لقائم يف �الأماكن �ملقد�صة يف �ملدينة، و�حرت�م �لدور �لها�صمي �لتاريخي يف �حلفاظ عليها ورعايتها

.
77

وقد �صمحت “�إ�رش�ئيل” يف �ليوم �لتايل للم�صلني من كل �الأعمار بدخول �مل�صجد

�ل�صفري  با�صتدعاء  �الأردنية  �خلارجية  قامت  حتى  قليالً،  تهد�أ  �أن  �لعالقة  يف  �الأزمة  كادت  وما 

�الإ�رش�ئيلي يف �الأردن �حتجاجاً على ت�رشيحات �نتقد فيها جمل�ص �لنو�ب �الأردين، يف �لوقت �لذي 

بعثت فيه تل �أبيب بر�صائل �حتجاج لالأردن على خلفية مو�قف برملانية وحكومية متعلقة بت�صاعد 

.
78

عمليات �ملقاومة يف �لقد�ص

لرت�جع  موؤ�رش�ً  �صّكلت   2015/2/3 يف  �أبيب  تل  �إىل  �الأردين  �ل�صفري  عودة  �أن  من  �لرغم  وعلى 

م�صتوى توتر �لعالقة بني �لطرفني، �إال �أن جهود �مل�صتوطنني و�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية لفر�ص و�قع 

يكّر�ص �لوجود �ليهودي يف �الأق�صى و�ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية عليه تو��صلت على �الأر�ص، وبرزت يف 

هذ� �ل�صياق دعوة �لوزير �الإ�رش�ئيلي �أوري �أريل Uri Ariel، �لذي ي�صغل من�صبي وزير �الإ�صكان 

و�لزر�عة وينتمي حلزب �لبيت �ليهودي، �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �إىل منع �أعمال �لرتميم �لتي جتريها 

جانب  و�إىل   .
80

�مل�صجد �قتحام  يف  الحق  وقت  يف  وم�صاركته   ،
79

�الأق�صى �مل�صجد  يف  �الأوقاف  �إد�رة 

��صتمر�ر �القتحامات وت�صاعدها جمدد�ً، عاد �حلديث عن تق�صيم �الأق�صى بني �مل�صلمني و�ليهود، 

وهو ما دفع �مللك �الأردين �إىل �لتحذير من �أن ��صتمر�ر �ال�صتفاز�ز�ت يف �لقد�ص �صيوؤثر على �لعالقة 

بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل”، بقوله:

�الأخرية  �الإ�رش�ئيلية  �لت�صعيد�ت  ب�صبب  �لكبريين  و�لغ�صب  �لقلق  �الأردن  يف  ينتابنا 

�إ�رش�ئيل باأن هذ� لن  �لقد�ص، خ�صو�صاً يف �مل�صجد �الأق�صى. كنا قد تلقينا تطمينات من  يف 

و�إذ�  �ملا�صي.  يف  �صمعناها  �لتي  �لتطمينات  نف�ص  هي  هذه  فاإن  �حلظ،  ل�صوء  ولكن  يحدث، 

��صتمرت هذه �الأمور و�ال�صتفز�ز�ت يف �لقد�ص ]....[ فاإن ذلك �صيوؤثر على �لعالقة بني �الأردن 

.
81

و�إ�رش�ئيل، ولن يكون �أمام �الأردن خيار، �إال �أن يتخذ �الإجر�ء�ت �لتي ير�ها منا�صبة

وما لبثت �أن �ندلعت �رش�رة �نتفا�صة �لقد�ص يف 2015/10/1 عقب هذه �لتطور�ت، ليعود جون 

كريي للتو�صط جمدد�ً بني �لطرفني، ولقاء كّل من �لعاهل �الأردين و�لرئي�ص حممود عبا�ص يف عّمان، 

�أعلن بعدها عن �لتو�صل التفاق جديد بعد تعهد نتنياهو يف ت�رشيح مكتوب �أن “�إ�رش�ئيل لي�ص لديها 

�أّي نية لتق�صيم جبل �لهيكل )�مل�صجد �الأق�صى(، وترف�ص متاماً �أّي حماولة توحي بغري ذلك”؛ موؤكد�ً 

�حرت�م “�أهمية �لدور �خلا�ص لالأردن، كما ورد يف معاهدة �ل�صالم معه عام 1994، و�لدور �لتاريخي 

. وعلى �لرغم من هذ� �التفاق، �إال �أن توجهات �حلكومة �الإ�رش�ئيلية وتنامي 
للملك عبد �هلل �لثاين”82

جهود �ليمني لتغيري �لو�صع �لقائم يف �الأق�صى ت�صّكل عو�مل مرجحة لعودة �نفجار �الأزمة جمدد�ً.

ويف مقابل �لتوتر بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل” على �مل�صتوى �ل�صيا�صي، �ُصّجل خالل �صنتي 2014 

�لعو�مل  ت�صابك  مدى  على  موؤ�رش  يف  �لطرفني،  بني  و�الأمنية  �القت�صادية  �لعالقات  تطور  و2015 
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�لتجاري  �لتبادل  حجم  �رتفع  �القت�صادي،  �ل�صعيد  فعلى  بينهما.  �لعالقة  حتكم  �لتي  و�مل�صالح 

. ومّت توقيع �تفاقية من قبل 
بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل” بن�صبة 39.7% ما بني �صنتي 2013 و832015

 �رشكة �لكهرباء �لوطنية �الأردنية ل�رش�ء �لغاز �الإ�رش�ئيلي ملدة 15 عاماً، يف �صفقة ُقّدرت قيمتها بنحو

وبرومني  �لعربية،  �لبوتا�ص  �رشكتا  وقعتهما  مماثلتني  �تفاقيتني  �إىل  باالإ�صافة   ،
84

دوالر مليار   15

.
85

�لتابعة لها، قّدرت قيمتها بـ 771 مليون دوالر

كما برز يف هذ� �ل�صياق �لتوقيع يف �صباط/ فب�ير 2015 على بدء تنفيذ �ملرحلة �الأوىل من م�رشوع 

�ملياه  لنقل  �إن�صاء خّط  �لذي يقوم على  �مليت،  �الأحمر و�لبحر  �لبحر  �لو��صل بني  �لبحرين”  “ناقل 
من �لبحر �الأحمر �إىل �لبحر �مليت، بحيث متر مبحطات حتلية ي�صتفاد منها يف زيادة �ملخزون �ملائي 

للبلدين، ويف �حلد من تر�جع من�صوب مياه �لبحر �مليت، مع �إمكانية �إن�صاء حمطات لتوليد �لكهرباء 

.
86

با�صتخد�م �لطاقة �ملائية

�الأردن  بني  �الأمني  �لتعاون  تز�يد  على  عدة  موؤ�رش�ت  ظهرت  فقد  �الأمني،  �ل�صعيد  على  �أما 

و“�إ�رش�ئيل” ملو�جهة “�خلطر �مل�صرتك” على �حلدود �ل�صمالية و�ل�رشقية لالأردن، و�ملتمثل �أ�صا�صاً 

يف تنظيم “�لدولة �الإ�صالمية”، وذلك �إثر ت�صاعد �ملخاوف �الأردنية و�الإ�رش�ئيلية من �نفالت �لو�صع 

�الأردنية  للحدود  �خرت�ق  �أو  ت�صلل  عمليات  حدوث  �حتمال  وزيادة  و�لعر�ق،  �صورية  يف  �الأمني 

من قبل عنا�رش قد تعمل على تنفيذ هجمات �صّد �الأردن �أو “�إ�رش�ئيل”. وقد حمل حتذير �لعاهل 

�الأردين �لذي �صبقت �الإ�صارة �إليه، حول تاأثري �العتد�ء�ت على �مل�صجد �الأق�صى على جهود �حلرب 

على “�الإرهاب”، �إ�صارة �صمنية �إىل وجود تعاون بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل” يف هذ� �ل�صياق. �أما �أبرز 

�ملوؤ�رش�ت فكانت ت�صليم “�إ�رش�ئيل” طائر�ت مروحية قتالية من طر�ز كوبر� Cobra لالأردن، مبو�فقة 

 Reuters أمريكية، وذلك بهدف م�صاعدة �الأردن يف “تاأمني حدوده”، وفقاً ملا نقلته وكالة رويرتز�

�أ�صارت فيها �صحيفة  �إىل �الأنباء �لتي  . وذلك باالإ�صافة 
87

�أمريكي مطلع على �ل�صفقة عن م�صوؤول 

هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية �إىل �أن �الأردن ي�صتعني بطائر�ت �إ�رش�ئيلية لزيادة �لرقابة على �حلدود �الأردنية 

، وم�صاركة �لطرفني يف �ملناورة �لع�صكرية �جلوية �مل�صماة “�لعلم �الأحمر” —�لتي تقام
88

 �ل�صورية

�أردين -  �الأو�صط على تعاون  بال�رشق  �ملتعلق  �ملتحدة، و�لتي ركزت يف �صقها  �لواليات  يف  �صنوياً 

�إ�رش�ئيلي— �لتي جرى خاللها تزويد طائر�ت �أردنية بالوقود يف �جلّو من طائر�ت �إ�رش�ئيلية، يف 

.
89

�إطار هجوم على عدو متخيل، مب�صاركة �أمريكية

3. �شورية:

اأ. انعكا�س التغريات الداخلية على الق�شية الفل�شطينية:

على  تاأثري�ً  �لعربية  �لتغري�ت  �أكرث   2011 مار�ص  �آذ�ر/  منذ  �مل�صتمرة  �ل�صورية  �الأزمة  �صّكلت 

�لق�صية �لفل�صطينية؛ نظر�ً ملا �أحدثته من تغري�ت على �صعيد �لبيئة �ال�صرت�تيجية �ملحيطة بها، و�لتي 

يكن تلخي�صها فيما يلي:
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�الأزمة  حتّولت  حيث  �الإقليمية؛  �الأجندة  �صمن  �الإ�رش�ئيلي   - �لعربي  �ل�رش�ع  موقع  تغري   .1

�ل�صورية من �أزمة د�خلية �إىل حرب �إقليمية ودولية على �لنفوذ يف �ل�رشق �الأو�صط، وعملية ت�صارع 

على �إعادة ت�صكيل �خلريطة �جليو-�صيا�صية للمنطقة �نطالقاً من �الأر�ص �ل�صورية، وباتت بالتايل 

و�لقوى  و�إير�ن(،  وتركيا  �لعربية  )�لدول  �الإقليم  دول  �أجندة  على  �الأولويات  قائمة  ر�أ�ص  حتتل 

�لدولية �لتي متلك نفوذ�ً وم�صالح فيه )رو�صيا، و�لواليات �ملتحدة، و�لدول �الأوروبية(.

ب�صكل  �لفل�صطينية  بالق�صية  و�لدويل  �لعربي  �الهتمام  حجم  تر�جع  يف  �الأمر  هذ�  �أ�صهم  وقد 

ومرور  متعددة،  باأزمات  �ملنطقة  ��صتعال  ظّل  يف  وخ�صو�صاً  و2015،   2014 �صنتي  خالل  متز�يد 

�لق�صية �لفل�صطينية بحالة جمود يف م�صاري �لت�صوية و�ملقاومة.

�ل�رش�ع  عن  للبو�صلة  حرف  من  �ل�صورية  �الأزمة  حتمله  ما  هو  كله،  ذلك  من  �الأخطر  ولكن 

�ملركزي مع �مل�رشوع �ل�صهيوين كدخيل على �ملنطقة، �إىل �رش�ع بني �لقوى �الإقليمية �الأ�صيلة فيها، 

ب�صكل ي�صتنزف قو�ها ومو�ردها، وي�صمح لـ“�إ�رش�ئيل” باغتنام �لوقت لفر�ص �ملزيد من �حلقائق 

على �الأر�ص.

2. �إ�صعاف �جلبهة �ل�صمالية يف مو�جهة “�إ�رش�ئيل” ��صرت�تيجياً؛ حيث ي�صّكل ��صتمر�ر �الأزمة 

للن�صيج  متزيقه  عن  عد�  و�لب�رشية،  و�القت�صادية  �لع�صكرية  �لبالد  ملو�رد  ��صتنز�فاً  �صورية  يف 

�الجتماعي ب�صكل يعّوق يف �لغالب قيام كيان موحد �صمن �حلدود �جلغر�فية نف�صها. ومن جملة ما 

يعنيه ذلك بالن�صبة لـ“�إ�رش�ئيل”، �أن �أّي كيان �صيا�صي �صين�صاأ على حدودها �ل�صمالية، �صو�ء بقيت 

ل�صنو�ت طويلة يف ترميم ما دمرته �حلرب على خمتلف  �أم ال، �صيكون م�صتغرقاً  �صورية موحدة 

�مل�صتويات، مع بقاء �الحتمال قائماً يف وجود تهديد�ت �أخرى �صادرة عن تنظيمات م�صلحة، ولي�ص 

على م�صتوى �لدولة ككل.

ُبعده  فقد  �لذي  �ملمانعة”،  لـ“حمور  ��صتنز�فاً  متثّل  �ل�صورية  �الأزمة  فاإن  نف�صه،  �لوقت  ويف 

�لفل�صطيني مع خروج حركة حما�ص منه، ومع حلول �ملوقف من �لنظام �ل�صوري مكان �ملوقف من 

�ملقاومة يف فل�صطني كمعيار �أ�صا�صي يف حتديد �صفة “�ملمانعة” فيه. وي�صّكل ��صتغر�ق حزب �هلل على 

لـ“�إ�رش�ئيل” على  وجه �خل�صو�ص يف �الأزمة �ل�صورية ��صتنز�فاً و�إ�صغاالً الأبرز �لتهديد�ت �الأمنية 

�جلبهة �ل�صمالية.

�ل�صوريون  �لفل�صطينيون يف �صورية، كما عانى  �أما على �ل�صعيد �مليد�ين، فقد عانى �لالجئون 

�ملعارك و��صتد�دها. وت�صبب ذلك يف  ��صتمر�ر  نتيجة  �لبالد  �الإن�صانية يف  �الأزمة  تفاقم  عموماً، من 

عن  �ألفاً   280 نزح  حيث  �صورية،  يف  م�صجل  فل�صطيني  الجئ  �ألف   560 �أ�صل  من  �ألفاً   390 نزوح 

�أبرزها لبنان  �أخرى،  �إىل دول  �آالف الجئ   110 مناطق �صكنهم �الأ�صلية د�خل �صورية، فيما غادر 

لالجئني، متز�يدة  الأعد�د  مق�صد�ً  باتت  �لتي  �الأوروبية  و�لدول  �ألفاً(،   18( و�الأردن  �ألفاً(،   42( 
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�لباقون يف  �لالجئون  . ويعي�ص 
90

�أمامهم ب�صورية حدودها  �ملحيطة  �لدول  �إغالق  �صيّما يف ظّل  وال 

95% منهم لالأمن �لغذ�ئي وهم  �إن�صانية قا�صية، حيث يفتقر  �ألف الجئ( يف ظروف  �صورية )450 

�أن هناك ع�رش�ت �الآالف من �ملحا�رشين د�خل مناطق  �إن�صانية متو��صلة، علماً  بحاجة مل�صاعد�ت 

.
91

�لقتال وي�صعب �إدخال �مل�صاعد�ت �إليهم

وقد بلغ عدد �لفل�صطينيني �لذين فقدو� حياتهم يف �صورية ب�صبب �الأزمة 3,180 �صخ�صاً، وذلك 

 .
92ً

حتى مطلع �آذ�ر/ مار�ص 2016. فيما بلغ عدد �ملعتقلني 1,083 �صخ�صاً و�ملفقودين 282 �صخ�صا

�ملفرو�ص  �حل�صار  ��صتمر�ر  نتيجة  �ملعاناة،  هذه  عناوين  �أبرز  من  و�حد�ً  �لريموك  خميم  وكان 

�حل�صار هذ�  �صحايا  عدد  بلغ  حيث  عنه،  و�لكهرباء  �ملاء  و�نقطاع   ،2013 يوليو  متوز/  منذ   عليه 

 2015/4/1 يف  �ملخيم  على  �الإ�صالمية”  “�لدولة  تنظيم  عنا�رش  �صيطرة  �أدت  وقد   .
93ً

�صخ�صا  185

 ،
94

�ل�رش�ع د�ئرة  �إىل  و�أعادته  لتحييده،  �تفاق  �إىل  للتو�صل  �لتي كانت جارية  �ملباحثات  �إ�صقاط  �إىل 

م�صت�صفى  تدمري  �إىل  �أدى  مما  �لنظام،  قبل  من  �ملتفجرة  بالب�ميل  للق�صف  هدفاً  جمدد�ً  لي�صبح 

.
95

فل�صطني �لتابع للهالل �الأحمر، وهو �مل�صت�صفى �لوحيد د�خل �ملخيم

ب. العالقات ال�شورية - الفل�شطينية:

�إطار �صيق مت�صل  �لفل�صطينية يف   – �ل�صورية  �لعالقات  �إىل ح�رش جمال  �ل�صورية  �الأزمة  �أدت 

يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  على  وبانعكا�صاتها  �الأزمة،  من  �لفل�صطينية  �الأطر�ف  مبو�قف  مبا�رشة 

�صورية.

ويف هذ� �ل�صياق، ��صتمرت �لقطيعة بني �لنظام �ل�صوري وحركة حما�ص على خلفية �متناعها عن 

�ل�صورية، وتف�صيلها �صحب قياد�تها من دم�صق. بينما  �لثورة  �لع�صكري يف مو�جهة  تاأييد خياره 

�صهدت يف �ملقابل عالقة �لنظام بحركة فتح تطور�ً، �أبرزته مو�فقة �حلكومة �ل�صورية يف 2015/8/14 

 ،
96

على �إعادة فتح مكتب حركة فتح يف دم�صق، و�عتماد �صمري �لرفاعي معتمد�ً للحركة يف �صورية

وذلك بعد قطيعة ��صتمرت 33 عاماً. وياأتي هذ� �لتطور يف �لعالقة ��صتكماالً للتح�صن �لذي بد�أ خالل 

�صنة 2013، حني ��صتقبل �لرئي�ص �ل�صوري ب�صار �الأ�صد عبا�ص زكي ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة 

�ل�صوري  �لنظام  �أن  وبد�   .
97

عبا�ص حممود  �لفل�صطيني  للرئي�ص  �ل�صخ�صي  �ملبعوث  ب�صفته  فتح، 

�ختار بالتايل موقفاً م�صابهاً للمو�قف �لر�صمية �لعربية �لتقليدية �لتي ترى يف قيادة منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية و�ل�صلطة يف ر�م �هلل بو�بة �لعالقة مع �لفل�صطينيني، وهو ما �أظهره لقاء وزير �لد�خلية 

�ل�صوري حممد �ل�صعار يف �أيار/ مايو 2014 بوفد من �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير برئا�صة زكريا 

.
98

�الأغا مبقر وز�رة �لد�خلية يف دم�صق، لبحث �أزمة �لريموك

ومبو�ز�ة ذلك، حافظت دم�صق على عالقتها مع �لف�صائل �لفل�صطينية �ملو�لية لها، و�لتي تتخذ 

�النتفا�صة،  وفتح  �لعامة  �لقيادة   – �ل�صعبية  �جلبهة  و�أبرزها  لقيادتها،  �أ�صا�صياً  مقر�ً  دم�صق  من 
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�للتان تعر�صتا النتقاد�ت على خلفية ��صرت�ك عنا�رش منهما يف �ملعارك، �إىل جانب �لقو�ت �لنظامية 

�ل�صورية، وهو ما مّت �لنظر �إليه على �أنه توريط للفل�صطينيني يف �الأزمة �لد�خلية يف �صورية.

2014 و2015 ن�صاط  ُي�صّجل خالل �صنتي  �الأزمة، مل  �ملرتبطة مبا�رشة بهذه  �مللفات  وبخالف 

�لفل�صطيني  �أو بال�رش�ع  �لفل�صطينية،  بالق�صية  �ملتعلقة  �لتطور�ت  �أّي من  ُيذكر يف  �صوري ر�صمي 

�لد�خلي.

ج. العالقة مع “اإ�رسائيل”:

حيث  و2015،   2014 �صنتي  خالل  تغرّي�ً  “�إ�رش�ئيل”  جتاه  �صورية  يف  �لنظام  موقف  ي�صهد  مل 

�صورية  ت�صتهدف  �لتي  “�ملوؤ�مرة”  يف  طرف  وباأنها  �الإرهابية”  “�جلماعات  بدعم  �تهامها  و��صل 

وحمور “�ملمانعة”. ولكنّه حافظ يف �لوقت نف�صه على �صيا�صته بعدم �لت�صعيد �أو �لرد ع�صكرياً على 

�أّي �عتد�ء �إ�رش�ئيلي، وباملحافظة على هدوء جبهة �جلوالن من �جلانب �ل�صوري.

“�إ�رش�ئيل”،  مع  تقارباً  �ملعار�صة  قوى  ُتبِد  مل  �ل�صورية،  �الأزمة  من  �الآخر  للطرف  وبالن�صبة 

�أبيب  تل  مع  للتحالف  �لد�عي  �للبو�ين،  كمال  �ل�صوري  �ملعار�ص  به  �نفرد  �لذي  �لتوجه  با�صتثناء 

�أبرز  �ل�صورية،  و�ملعار�صة  �لثورة  لقوى  �لوطني  �الئتالف  عّب  حيث  �صورية؛  يف  �لنظام  الإ�صقاط 

جتمع �صيا�صي معار�ص، و�لذي كان ينتمي �إليه �للبو�ين، عن رف�صه لتوجهات �الأخري، موؤكد�ً على 

“�إ�رش�ئيل”.  “باملبادئ �لتي تبنّاها �ل�صعب �ل�صوري طو�ل عقود” يف ما يخ�ص �لعالقة مع  �لتز�مه 

�أيلول/ �صبتمب  “�إ�رش�ئيل” يف  �إىل  بها  �لتي قام  �لزيارة  �للبو�ين على خلفية  �الئتالف من  كما تب�أ 

.
2014، للم�صاركة يف موؤمتر لـ“مكافحة �الإرهاب”99

على  �صيفاً  خاللها  حّل   ،2016 فب�ير  �صباط/  يف  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �للبو�ين  زيارة  تكررت  وقد 

�لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، كما �لتقى نائب وزير �ل�صوؤون �الإقليمية يف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، �أيوب قر�، 

وعّب له عن �صكره لـ“�جلهود �الإن�صانية” �الإ�رش�ئيلية جتاه �ل�صعب �ل�صوري، وكرر دعوة تل �أبيب 

.
100

�إىل �إقامة منطقة �آمنة يف جنوب �صورية، وتزويد �ل�صوريني بت�صهيالت ميد�نية

على �الإ�رش�ئيلي  للعدو�ن  �إد�نتهما  عن  �ل�صورية  �الأزمة  طرفا  عّب  فقد  نف�صه،  �لوقت   ويف 

قطاع غزة يف �صيف 2014، وعّب� عن ت�صامنهما مع �ل�صعب �لفل�صطيني، يف و�حدة من م�صاحات 

�التفاق �لنادرة بني �لطرفني، �إن مل تكن نقطة �التفاق �لوحيدة.

ولكن �إ�صار�ت تطور عالقة ما بني �أحد �أطر�ف �لنز�ع يف �صورية و“�إ�رش�ئيل” �صدرت من �ل�صمال 

�لكرد�صتاين يف �صورية،  �لوطني  �ملجل�ص  للنظام يف دم�صق، وهو  ُيعّد حليفاً  �ل�صوري، ومن طرف 

�لذي رّحب رئي�صه �صريكو عبا�ص بدعم “�إ�رش�ئيل” للدولة �لكردية، وقال �إن “�الأكر�د مل ينا�صبو� 

.
يوماً �لعد�ء لها، و�إنهم �ملحرك للديقر�طية يف �ل�رشق �الأو�صط”101
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�أما “�إ�رش�ئيل” من جهتها فقد حافظت على حجم تدخل حمدود يف �الأزمة يف �صورية، ترّكز على 

حماولة ��صتغالل �مل�صاحات �ملتاحة لتحقيق بع�ص �ملكا�صب �ملبا�رشة، كمعاجلة جرحى �صوريني يف 

�مل�صت�صفيات �الإ�رش�ئيلية، وتوجيه �رشبات حمدودة د�خل �الأر��صي �ل�صورية الأهد�ف معينة ترى 

فيها تهديد�ً ي�صتدعي �لتحرك. ولكن ب�صورة عامة، بد� �أن “�إ�رش�ئيل” لعبت على �لتناق�صات على 

�أن م�صلحتها �ال�صرت�تيجية تتحقق عب ��صتمر�ر �الأزمة يف �صورية  طريف �الأزمة، باعتبار روؤيتها 

الأطول زمن ممكن، دون �لتدخل باجتاه �إ�صقاط �لنظام �لذي حافظ على هدوء جبهة �جلوالن لعقود، 

ولي�ص باجتاه متكينه من حتقيق �نت�صار ينهي �ل�رش�ع ويوقف بالتايل ��صتنز�ف �صورية ككل.

ويف �صياق لعب “�إ�رش�ئيل” على تناق�صات �مل�صهد �ل�صوري، �أبرزت و�صائل �الإعالم �الإ�رش�ئيلية 

�مل�صت�صفيات �الإ�رش�ئيلية �لعالج جلرحى �صوريني، وقيام رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو  تقدمي 

 .2014 فب�ير  �صباط/  يف  �ملحتل  �جلوالن  يف  �لعالج  لهم  تقدم  �لتي  �مليد�نية  �مل�صايف  �إحدى  بزيارة 

مبحاولة  نتنياهو  متهماً  بـ“�مل�رشحية”،  �ملعار�ص  �ل�صوري  �لوطني  �الئتالف  و�صفه  ما  وهو 

��صتثمار �صورته �لذهنية يف عقول �ل�صعوب �لعربية، و�الإيحاء بوجود عالقة بني �لثورة �ل�صورية 

.
و“�إ�رش�ئيل”102

ومبو�ز�ة ذلك، �صعت “�إ�رش�ئيل” الغتنام �صعف �لقدر�ت �لع�صكرية �ل�صورية لتوجيه �رشبات 

متعددة،  منا�صبات  يف  وذلك  لها،  بالن�صبة  ��صرت�تيجية  قيمة  ذ�ت  �أهد�ف  �أنها  بد�  ما  �صّد  حمددة 

�صورية  جنوب  يف  نظامية  ع�صكرية  مو�قع  تعر�صت  �ل�صياق،  هذ�  ويف  �صورياً.  رد�ً  تلقى  �أن  دون 

بحياة �أودى  �لدبابات،  وقذ�ئف  �الإ�رش�ئيلية  �حلربية  بالطائر�ت  لق�صف  و2014/6/22   21  يومي 

. كما 
103

�أربعة �أ�صخا�ص وجرح ت�صعة �آخرين، باالإ�صافة �إىل �إحلاق �أ�رش�ر كبرية باملو�قع و�ملعد�ت

، بهجومني 
 و1052014/9/4

1042014/7/15 لق�صف جوي يف  �لقنيطرة  90 يف منطقة  �للو�ء  تعر�ص 

�أ�صفر� عن �صقوط خ�صائر ب�رشية يف �صفوف قو�ت �لنظام. و�صنت طائر�ت �إ�رش�ئيلية غارتني على 

.
106

موقعني يف ريف دم�صق يف 2014/12/7 دون وقوع خ�صائر ب�رشية

2015، و��صتهدفت مو�قع ع�صكرية للدفاع �جلوي للقو�ت  و��صتمرت هذه �لغار�ت خالل �صنة 

، كما ��صتهدفت مو�قع للجي�ص �لنظامي وحزب �هلل 
�لنظامية �ل�صورية قرب حم�ص يف 1072015/3/26

. ومن بني �لغار�ت �لتي نفذتها “�إ�رش�ئيل” 
108

يف منطقة �لقلمون يف ني�صان/ �أبريل 2015 �أكرث من مرة

يف �الأر��صي �ل�صورية، عملية �غتيال �لقيادي يف حزب �هلل حممد عي�صى برفقة خم�صة عنا�رش �آخرين 

، و�غتيال �صمري �لقنطار يف غارة ��صتهدفت مبنى �صكنياً يف 
من �حلزب يف �لقنيطرة يف 1092015/1/18

.
بلدة جرمانا جنوب دم�صق 1102015/12/19

و�أن  �مل�صلحة،  �ملعار�صة  لقوى  دعماً  �لغار�ت  تلك  عّد  �الأ�صد  �لرئي�ص  �أن  من  �لرغم  على  ولكن 

“�إ�رش�ئيل” متثِّل “�لقوى �جلوية” لتلك �جلماعات، فاإن حمدودية �الأهد�ف �لتي �رشبتها �لغار�ت، 
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جبهة  هدوء  على  حافظ  �لذي  �الأ�صد  نظام  لبقاء  تف�صيلها  �صابقة  و�أمنية  ع�صكرية  قياد�ت  و�إبد�ء 

�الإ�رش�ئيلية جاءت بهدف  �ملو�صعية  �لغار�ت  �أن  �إىل  ت�صري  �أربعني عاماً، هي عو�مل  �جلوالن نحو 

�إ�صعاف �صورية ��صرت�تيجياً، ومل تكن بهدف �الإخالل مبيز�ن �لقوى �لع�صكرية بني طريف �لنز�ع يف 

�صورية ل�صالح �أحد منهما. ال �صيّما و�أن تلك �الآر�ء تز�منت مع تاأييد “�إ�رش�ئيل” للحلف �لدويل �صّد 

“�لدولة �الإ�صالمية”، باعتباره ي�صّكل تهديد�ً لها هو �الآخر، ومع �لتحذير من �أن خيار بقاء  تنظيم 

“�صنية” ي�صعب �صبطها على �حلدود،  �الأ�صد يبقى مف�صالً على �حتمال �صعود حركات جهادية 

وتولد بالتايل جتربة ت�صابه حركة حما�ص يف غزة.

هيئة  رئي�ص   ،Dan Halutz حالوت�ص  د�ن  �جلرن�ل  ت�رشيحات  �ل�صياق  هذ�  يف  برزت  وقد 

�ل�رشح، فقد حافظ  �إىل كثري من  “�الأمر ال يحتاج  �إن  �لذي قال  �الأ�صبق،  �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

��صتعلت  �أن هذه �حلدود  40 عاماً، يف حني  �إ�رش�ئيل هادئة ملدة  �الأ�صد على �حلدود مع  نظام عائلة 

 Yitzhak مبجرد �أن تعر�ص ��صتقر�ر هذ� �لنظام للخطر”. ويف �ل�صياق ذ�ته، قال �إ�صحق موردخاي

Mordechai، وزير �حلرب �الإ�رش�ئيلي �الأ�صبق، �إنه على �لرغم من عالقة �لنظام �ل�صوري �لقوية 

.
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بكل من �إير�ن وحزب �هلل، �إال �أن خماطره تبقى �أقل بكثري من خماطر �حلركات �جلهادية �ل�صنية

4. لبنان:

اأ. انعكا�س التغريات الداخلية على الق�شية الفل�شطينية:

وخ�صو�صاً  �صورية،  يف  باالأزمة  كبري  حّد  �إىل  و2015   2014 �صنتي  خالل  لبنان  تاأثر  ��صتمر 

�لقادمني من  �أزمة �لالجئني  �لد�ئرة فيها، و��صتمر�ر  �للبناين يف �ملعارك  مع زيادة تورط حزب �هلل 

�صورية بت�صكيل عامل �صغط �إ�صايف على �الأو�صاع �ل�صيا�صية و�القت�صادية و�ملعي�صية، يف بلد يعاين 

من �نهيار يف نظامه �ل�صيا�صي، ويف بناه �لتحتية و�صبكة خدماته �الأ�صا�صية.

�أما �أبرز �الآثار �ملرتتبة على هذ� �مللف فيما يت�صل بالق�صية �لفل�صطينية، فقد متثّلت يف ��صتنز�ف 

�ل�صمالية  �الأ�صا�صية يف �جلبهة  �ملقاومة  �لذي ي�صّكل قوة  �هلل،  �لع�صكرية و�لب�رشية حلزب  �لقدر�ت 

لـ“�إ�رش�ئيل”، وحتول جبهة �حلرب يف �صورية �إىل جبهة �ملو�جهة �لرئي�صية بالن�صبة له، وزيادة توتر 

�لعالقة بينه وبني غالبية �لدول �لعربية يف �ملنطقة.

ومع �أن �حلزب ُي�رش على روؤيته باأن دفاعه عن �لنظام يف �صورية هو دفاع عن حمور �ملمانعة، 

�ل�صهيوين،  �مل�رشوع  ومو�جهة  �لفل�صطينية  �لق�صية  عن  �لدفاع  خانة  يف  بال�رشورة  ي�صّب  و�أنه 

مقاومته  يف  به  يتمتع  كان  �لذي  �ل�صعبي  �لدعم  من  كبري  جلزء  خ�صارته  دون  يُحل  مل  هذ�  �أن  �إال 

�لعربي. وذلك يف ظّل تغري نظرة  �لعامل  �أم على �صعيد  �لد�خلي  �ل�صعيد  لـ“�إ�رش�ئيل”، �صو�ء على 

�لكثريين �إليه من حركة مقاومة �إىل “ميلي�صيا” تد�فع عن نظام يقمع ثورة �صعبية، �أو �إىل ذر�ع الإير�ن 
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�لتعليق  �لتي يختار  �الأحد�ث  �ل�صيا�صي يف  �لطائفي مع  �لبعد  �ملنطقة، وخ�صو�صاً يف ظّل تد�خل  يف 

عليها �أو �النحياز �إىل طرف فيها، كاأزمة �لبحرين و�الأزمة �ليمنية، باالإ�صافة �إىل �الأزمة يف �صورية.

عمق  زيادة  �إىل  �صورية  يف  �حلزب  تدخل  �أدى  فقد  �لعربي،  �ل�صعبي  �لدعم  خ�صارة  جانب  و�إىل 

بني  �ل�صعبي  و�الحتقان  �ال�صتقطاب  زيادة  و�إىل  لبنان،  يف  �ل�صيا�صيني  خ�صومه  وبني  بينه  �الأزمة 

جمهور �حلزب وحلفائه من جهة، وجمهور خ�صومه من جهة �أخرى، مع تز�يد �لنظرة �إليه كم�صدر 

تهديد د�خلي م�صلح، عالوة على �عتبار تدخله �لع�صكري يف �صورية ي�صّكل م�صدر�ً ال�صتري�د تهديد 

خارجي �إىل �الأر�ص �للبنانية. 

�الأ�صد، وخ�صو�صاً  �لتي تعار�ص نظام  �لعربية  �هلل و�الأنظمة  �لتوتر بني حزب  �أن ت�صاعد  كما 

�خلليجي �لتعاون  جمل�ص  دول  قبل  من  �إرهابية”  كـ“منظمة  ت�صنيفه  �إىل  قاد   �ل�صعودية، 

.
وجامعة �لدول �لعربية يف �آذ�ر/ مار�ص 1122016

يف �لوقت نف�صه، فاإن �ملو�قف �ل�صلبية جتاه حزب �هلل يف �ملنطقة عّقدت �الأمور بالن�صبة للمقاومة 

مع  عالقاتها  خلفية  على  جمهورها  من  و�ال�صتهد�ف  �لت�صكيك  د�ئرة  يف  وو�صعتها  �لفل�صطينية، 

�أن تتبنى مو�قفه جتاه  “�إ�رش�ئيل”، دون  �إطار مو�جهة  �حلزب، حتى و�إن ح�رشت �تفاقها معه يف 

�أن عالقات حزب �هلل بحركة حما�ص قد  �إىل  �ل�صياق  �الإ�صارة يف هذ�  �ملنطقة. وجتدر  �أزمات  �أّي من 

�صهدت حت�صناً خالل �صنتي 2014 و2015، وهو ما �أ�صار �إليه �الأمني �لعام للحزب ح�صن ن�رش �هلل 

بقوله �إن �لعالقة مّت ترميمها بدرجة عالية مبعزل عن �مللف �ل�صوري، “�لذي مل ي�صل �لنقا�ص حوله 

.
�إىل �أّي مكان”113

حميطه  يف  للحزب  خما�صمة  �أو  معادية  بيئة  ل  َت�صكُّ َعنَت  �لتغري�ت  هذه  كل  فاإن  �ملح�صلة،  ويف 

�ال�صرت�تيجي، وعلى جبهته �لد�خلية، وبالتايل زيادة م�صادر �لتهديد، ولكنها مل حُتدث يف �ملقابل 

فاإن  �لعك�ص من ذلك،  لـ“�إ�رش�ئيل”. على  بالن�صبة  �ال�صرت�تيجية  �لبيئة  على �صعيد  م�صابهاً  حتوالً 

�ن�صغال م�صادر �لتهديد �لرئي�صية على �جلبهة �ل�صمالية مبو�جهات مع �أطر�ف د�خلية )�أو خارجية( 

�أخرى، عنى لـ“�إ�رش�ئيل” �إ�صعاف �لقوى �لذ�تية جلميع تلك �الأطر�ف، وال مانع بالتايل من ��صتمر�ر 

�حلرب، طاملا �أن ذلك �صيوؤدي �إىل �حلوؤول دون قيام �أّي كيان م�صتقر قادر على ت�صكيل خطر على 

تلك �جلبهة.

ب. العالقات اللبنانية – الفل�شطينية:

قلل ��صتمر�ر �أزمات لبنان على �ل�صعيد �ل�صيا�صي و�القت�صادي و�خلدماتي، من فر�ص حتقيق 

�لفل�صطينية، وخ�صو�صاً يف ظّل عدم �نتخاب رئي�ص جديد  �للبنانية -  تطور على �صعيد �لعالقات 

للجمهورية، وعدم �إجر�ء �نتخابات نيابية على �لرغم من مرور نحو عامني على ��صتحقاقها، وتعّطل 
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باأب�صط  �ملتعلقة منها  �مللفات، حتى  �مل�صتمر بني مكوناتها يف غالبية  للخالف  نتيجة  عمل �حلكومة 

�خلدمات �الأ�صا�صية.

عالقاتها  �صعيد  على  للحكومة  �لفعال  �لديبلوما�صي  للحر�ك  �الأزمات  تلك  عرقلة  جانب  فاإىل 

�خلارجية، فاإنها حالت �أي�صاً دون قدرة �حلكومة على معاجلة �أّي ملفات مرتبطة بحقوق �لالجئني 

معاجلة  على  قادرة  غري  �إنها  �إذ  و�القت�صادية،  �ملعي�صية  ظروفهم  وحت�صني  لبنان  يف  �لفل�صطينيني 

�أزمات �ملو�طنني �للبنانيني بالدرجة �الأوىل؛ وخ�صو�صاً يف ظّل طغيان ملف �لالجئني �ل�صوريني على 

ملف �لوجود �لفل�صطيني يف لبنان.

وقد جاء ذلك على �لرغم من �أن �لف�صائل و�لقوى �لفل�صطينية حاولت �لقيام بحر�ك �إيجابي يف 

�لعالقات  وتعزيز  لبنان  يف  �لفل�صطيني  �لوجود  حلماية  موحدة  مبادرة  تقدمي  يف  متثّل  �مللف،  هذ� 

– �لفل�صطينية، ح�صلت على مباركة رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية وقيادة �ملكتب �ل�صيا�صي  �للبنانية 

�لدولة  كانت  �لتي  �لعقبات  �أبرز  من  و�حدة  �أز�لت  “نادرة”،  وطني  تو�فق  حالة  م�صّكلة  حلما�ص، 

.
114

و�لقوى �ل�صيا�صية �للبنانية تطالب �لفل�صطينيني بحلها

وقد هدفت �ملبادرة �إىل “�ملحافظة على �ملخيمات �لفل�صطينية وحتييدها باعتبارها عنو�ن ق�صية 

�لفل�صطينية”،   – �للبنانية  �لعالقات  وتعزيز  و��صتقر�ره  و�أمنه  لبنان  وحدة  “دعم  و�إىل  �لالجئني” 

وذلك عب “�لتاأكيد على �صيا�صة �حلياد �الإيجابي وعدم �لتدخل يف �ل�صاأن �لد�خلي �للبناين ورف�ص 

زّج �لفل�صطينيني يف �لتجاذبات و�ل�رش�عات �لد�خلية �للبنانية”، و“�حليلولة دون �أن تكون �ملخيمات 

�لفل�صطينية منطلقاً الأية �أعمال من �صاأنها �مل�صا�ص باالأمن يف لبنان”، و“رف�ص ��صتقبال �أو �إيو�ء الأية 

.
عنا�رش متورطة باأعمال �أمنية يف �ملخيمات”115

ولكن غياب �لتو�فق �ل�صيا�صي لدى �لطرف �للبناين حال دون �لتقاط هذه �ملبادرة، وهو ما �أ�صار 

�إليه وزير �لد�خلية �للبناين نهاد �مل�صنوق يف معر�ص حديثه عن �ل�صالح �لفل�صطيني يف لبنان، حيث 

�أ�صار يف �لوقت  �أّي مبر”. ولكنه  “�ل�صالح �لفل�صطيني د�خل �ملخيمات وخارجها لي�ص له  �أن  ر�أى 

نف�صه �إىل �أن �صحب هذ� �ل�صالح يحتاج �إىل “تفاهمات �صيا�صية غري متوفرة �الآن”، مما يجعل �حلكومة 

�الجتماعية  �حلقوق  �إقر�ر  عن  �صوؤ�له  عند  و�أجاب  �ملهمة”.  بهذه  �لقيام  على  قادرة  “غري  �للبنانية 

و�القت�صادية للفل�صطينيني بالقول �إن هذه �حلقوق �أقرت بالفعل يف قانون �لعمل، ولكن �مل�صكلة �أنه 

.
“ال �لفل�صطينيون يعرفون كيفية تف�صريه، وال �للبنانيون يعرفون كيفية تطبيقه”116

بقي  �ملخيمات  يف  �الأمني  �مللف  فاإن  ِفْعليٍ،  تغريُّ  �إحد�ث  من  �ملبادرة  متكن  عدم  على  وكداللة 

�ل�صيا�صي  �مل�صتويني  لبنان على  �لفل�صطيني يف  �لوجود  ي�صتح�رش �حلديث عن  �لذي  �الأبرز  �مللف 

�تهام عنا�رش موجودة فيها  �أو  �أمنية د�خل �ملخيمات  و�الإعالمي، وخ�صو�صاً عند وقوع حو�دث 

بال�صلوع يف خمططات �أو �أعمال مت�ص باالأمن �للبناين.
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�أحد عنا�رش حزب �هلل، د�خل خميم  �أبرز هذه �الأحد�ث متثّل يف �غتيال �للبناين مرو�ن عي�صى، 

نقل  من  للفل�صطينيني  حتذير�ت  �أثره  على  �أطلقت  و�لذي   ،2015 �أبريل  ني�صان/  يف  �حللوة  عني 

خمابر�ت  فرع  رئي�ص  من  كل  ل�صان  على  وذلك  �حللوة،  عني  �إىل  �صورية  يف  �لريموك  خميم  جتربة 

�هلل  حزب  يف  �لتنفيذي  �ملجل�ص  رئي�ص  ونائب   ،
117

�صحرور علي  �لعميد  �جلنوب  يف  �للبناين  �جلي�ص 

�ملو�لية  �ملقاومة  �رش�يا  عنا�رش  �أحد  بلعو�ص،  جماهد  �لفل�صطيني  مقتل  فاقم  وقد   .
118

قاووق نبيل 

حلزب �هلل يف �ملخيم، بعدها بوقت ق�صري، من حدة �ملوقف، يف ظّل عدم �إلقاء �لقوة �الأمنية �لفل�صطينية 

.
119

�مل�صرتكة �لقب�ص على �ملتهم بقتل �ل�صابني

�لر�عي  بطر�ص  ب�صارة  مار  �لكاردينال  �ملاروين  �لبطريرك  زيارة  �صّكلت  �أخرى،  جهة  من 

�أبرز  �إحدى   2014 مايو  �أيار/  يف   1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  و�الأر��صي  �لغربية  �ل�صفة  �إىل 

 �لتطور�ت يف �إطار �لعالقات �لفل�صطينية - �للبنانية. وقلّد �لرئي�ص حممود عبا�ص �لبطريرك و�صام

 .
جنمة �لقد�ص عند زيارته مدينة بيت حلم، وهو ما عّده �لر�عي “�رشفاً للكني�صة و�ل�صعب �للبناين”120

�إال �أن زيارة �لر�عي �إىل “�إ�رش�ئيل” ولقاءه �أفر�د�ً �صابقني يف ميلي�صيات حلد، �أثارت �نتقاد�ت عربية 

�إىل �عتبارهم خونة ومتعاونني، وناق�ص معهم مطلب عودتهم  �لبطريرك رف�ص  �أن   ولبنانية، علماً 

 .
121

لبنان

ج. لبنان و“اإ�رسائيل”:

 2014 �صنتي  خالل  عامة  ب�صورة  “�إ�رش�ئيل”  مع  �للبنانية  �جلبهة  على  �حلذر  �لهدوء  ��صتمر 

كال  من  بعناية  مدرو�صة  كانت  �أنها  بد�  حمدودة،  ت�صعيد  بجوالت  م�صوباً  كان  �أنه  �إال  و2015، 

�لطرفني لتجنب �لدخول يف مو�جهة و��صعة �لنطاق، قد ال تخدم بال�رشورة م�صالح �أّي منهما يف تلك 

�ملرحلة. كان ��صتمر�ر حالة �لعد�ء بني “�إ�رش�ئيل” ولبنان، وحتديد�ً مع حزب �هلل، و��صحاً من خالل 

�لتطور�ت �مليد�نية كما يف �لت�رشيحات �ل�صيا�صية للطرفني.

ميد�نياً، بادرت “�إ�رش�ئيل” للت�صعيد يف �أكرث من منا�صبة من خالل �لقيام ب�رشبات موجهة بعناية 

لتحقيق �أهد�ف حمددة، كان من �أبرزها تفجري جهاز جت�ص�ص يف بلدة عدلون �للبنانية يف 2014/9/5، 

��صت�صهد نتيجة �النفجار. وقد رّد �حلزب على ذلك  �لذي  �أحد عنا�رش حزب �هلل،  �كت�صافه من  �إثر 

ق�صفت   ،2014/10/7 يف  �صبعا  مز�رع  يف  �إ�رش�ئيلية  ع�صكرية  دورية  �صّد  عملية  بتنفيذ  �العتد�ء 

. كما نفذت “�إ�رش�ئيل” �غتياالت �صّد عنا�رش 
122

“�إ�رش�ئيل” على �إثرها موقعني للحزب يف �جلنوب
وقياد�ت من حزب �هلل �صنفتهم كتهديد مبا�رش لها، كان �أبرزها �غتيال �لقيادي حممد عي�صى برفقة 

 خم�صة عنا�رش �آخرين من �حلزب، بينهم جهاد عماد مغنية، يف 2015/1/18، و�غتيال �صمري �لقنطار

�أن  �إىل  �الإ�صارة  2015/12/19. وجتدر  �للبنانيني �ملحررين من �صجون �الحتالل يف  �الأ�رشى  عميد 

�ملعلق �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي يف �صحيفة هاآرت�ص، عامو�ص هرئيل Amos Harel، كان قد �أ�صار قبل 
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نحو �صهر من �غتيال جهاد مغنية �إىل تقدير�ت ��صتخبارية �إ�رش�ئيلية تتحدث عن تاأ�صي�ص حزب �هلل 

.
123

�صبكة ع�صكرية يف �جلوالن، بقيادة كل من مغنية و�لقنطار

�أن  على  �هلل  حلزب  �لعام  �الأمني  �صدد  فقد  �ل�صيا�صية،  و�ملو�قف  �لت�رشيحات  �صعيد  على  �أما 

�أن لدى  قتال �حلزب يف �صورية مل يوؤثر على جاهزيته �لقتالية لرد �أّي عدو�ن �إ�رش�ئيلي، مو�صحاً 

عنا�رشه �لقدرة على نقل �ملعارك �مليد�نية �إىل د�خل �حلدود �ل�صمالية لفل�صطني �ملحتلة، عالوة عن 

�لق�صية  ت�صّكل  تز�ل  ما  فل�صطني  �أن  �هلل  ن�رش  و�أ�صاف  يتلكها.  �لتي  �ل�صاروخية  �لقدرة  تطور 

.
124

�ملركزية بالن�صبة له

 ،2014 �صيف  عدو�ن  خالل  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  للمقاومة  تاأييده  عن  �هلل  ن�رش  عّب  كما 

ولكن كان من �ملالحظ، على غري �لعادة، تاأخر توجه ن�رش �هلل جلمهور �حلزب باإعالن هذ� �لتاأييد 

الأكرث من �أ�صبوعني بعد بدء �لعدو�ن، مع �الإ�صارة �إىل �أنه لوحظ �أي�صاً �نت�صار نبة �صلبية بني هذ� 

�جلمهور جتاه حركة حما�ص هذه �ملرة. ورمبا يكون هذ� �الأمر هو ما دفع ن�رش �هلل �إىل �لدعوة �إىل 

.
“و�صع كل �حل�صا�صيات و�خلالفات و�الختالفات حول �لق�صايا �الأخرى جانباً”125

5. ال�شعودية ودول اخلليج:

اأ. انعكا�س التغريات الداخلية والإقليمية على الق�شية الفل�شطينية:

خالل  �لعربي  �لعامل  �صهدها  �لتي  �ملختلفة  �لتطور�ت  مع  �لعربي  �خلليج  دول  تفاعل  �أظهر 

�مللفات  �لفل�صطينية، حل�صاب عدد من  �لق�صية  �لدول عن  �ن�صغال هذه  2014 و2015 تز�يد  �صنتي 

 �الأخرى �ملرتبطة بالتغري�ت �لتي ت�صهدها �لدول �لعربية منذ �نطالق �رش�رة �لربيع �لعربي يف مطلع

للمنطقة.  �جليو-�صيا�صية  �خلريطة  ت�صكيل  �إعادة  عملية  الإطالق  عملياً  قادت  و�لتي   ،2011 �صنة 

�ل�رش�ع  �أولوية  تز�يد  خ�صو�صاً،  و�ل�صعودية  عموماً،  �خلليج  لدول  �ل�صيا�صي  �ل�صلوك  �أظهر  فقد 

بتنظيم حالياً  �ملتمثل  “�الإرهاب”  خطر  ومو�جهة  وحلفائها،  �إير�ن  مع  �الإقليمي  �لنفوذ   على 

“�لدولة �الإ�صالمية” ب�صورة �أ�صا�صية، على �ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي، وذلك من خالل �الأهمية 
�لتي �أولتها للتعامل مع �الأزمة يف كل من م�رش، و�ليمن، و�صورية، ولبنان.

2015، �لتي �صمت حتالفاً من ع�رش  �آذ�ر/ مار�ص  “عا�صفة �حلزم” يف  �إطالق عملية  وقد �صّكل 

على  �صيطرتهم  عقب  �ليمن  يف  للحوثيني  ع�صكرية  �رشبة  لتوجيه  �ل�صعودية  بقيادة  عربية  دول 

�لعا�صمة �صنعاء، باالإ�صافة �إىل ت�صنيف دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي حلزب �هلل �للبناين كـ“منظمة 

�ل�صعودية ودول  �لتي باتت توليها  �ملوؤ�رش�ت على �الأولوية  �أبرز   ،2016 �آذ�ر مار�ص/  �إرهابية” يف 

�خلليج ملو�جهة �إير�ن وحلفائها يف �لدول �لعربية.
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ويكن �لقول �إن قطر كانت جمدد�ً �الأكرث مو�زنة بني �هتمامها بالق�صية �لفل�صطينية و�ن�صغاالتها 

�الإقليمية �الأخرى مقارنة ببقية دول �خلليج، وخ�صو�صاً يف ملف دعم قطاع غزة ويف عالقتها مع كل 

من �ل�صلطة يف ر�م �هلل وحركة حما�ص. 

ب. املوقف من ال�رساع الفل�شطيني الداخلي:

حافظت دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي ب�صورة عامة على عالقاتها مع �لفل�صطينيني �صمن �الأطر 

نف�صها، �الأقرب عموماً ملوقف قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية وحركة فتح، �صو�ء يف �رش�عها �لد�خلي �أم 

يف تبنيها خيار �لت�صوية مع “�إ�رش�ئيل”، با�صتثناء قطر �لتي حافظت على عالقات متميزة مع حركة 

حما�ص مقارنة ببقية �لدول، �إىل جانب عالقاتها مع قيادة �ل�صلطة.

مّت  �لذي  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  باتفاق  خارجيتها  وزر�ء  جمل�ص  عب  �خلليج  دول  رحبت  وقد 

. وكانت 
126

�لوفاق �لوطني 2014، وبت�صكيل حكومة  �أبريل  �لتوقيع عليه يف قطاع غزة يف ني�صان/ 

قطر جمدد�ً هي �الأكرث تفاعالً مع هذ� �مللف، حيث كانت قد عّبت عن ��صتعد�دها لعقد قمة عربية 

، �إال �أن �إ�رش�ر م�رش على �الحتفاظ بامللف حال دون 
127

لتحقيق تلك �مل�صاحلة، قبل توقيع �التفاق

حمد  بن  متيم  �ل�صيخ  قطر  �أمري  ولكن  مبا�رش.  فعلي  دور  �إىل  ��صتعد�دها  ترجمة  من  قطر  متكني 

��صتقبل �لرئي�ص حممود عبا�ص ورئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل يف لقاء م�صرتك 

.
128

لتهنئتهما على توقيع �التفاق

بني  �لعالقات  حت�صن  فكان  �لفل�صطينية   – �خلليجية  �لعالقات  �صعيد  على  �الأبرز  �لتطور  �أما 

يف �ل�صلطة  مقاليد  �لعزيز  عبد  بن  �صلمان  �مللك  �ل�صعودي  تويل  بعد  حما�ص  وحركة   �ل�صعودية 

 كانون �لثاين/ يناير 2015، و�لذي �صعى للتخفيف من �الحتقان بني �ل�صعودية وكل من حركة حما�ص

حت�صري�ً  “�ل�صنّية”،  �الأطر�ف  مع  �خلالفات  الحتو�ء  جهوده  �إطار  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  وجماعة 

لت�صعيد �ملو�جهة مع �إير�ن.

�ليمن، يف بيان  �ل�صعودية يف  تاأييد حما�ص لعا�صفة �حلزم  �مللفت  �لتح�صن، كان من  وعقب هذ� 

.
129

حر�صت على مو�زنته ب�صكل دقيق ملر�عاة عدم تفجري �خلالف جمدد�ً مع �إير�ن

خاللها  و�لتقى   ،2015 يوليو  متوز/  يف  �لريا�ص  م�صعل  خالد  بقيادة  �حلركة  من  وفد  ز�ر  كما 

، حيث قامت �ل�صلطات �ل�صعودية باإطالق 
130

بالعاهل �ل�صعودي وويل عهده وبرئي�ص �ال�صتخبار�ت

�رش�ح عدد من �أع�صاء حما�ص �ملعتقلني منذ كانون �الأول/ دي�صمب 2014 )�أو�خر �أيام �مللك عبد �هلل(، 

على ذمة ق�صايا مالية مرتبطة بجمع �لتبعات وحتويلها لدعم �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل ودعم 

، وت�رشيحات 
131

�ملقاومة، دون �إذن ر�صمي. �إال �أن عدم �هتمام و�صائل �الإعالم �ل�صعودية بالزيارة

رغبة  عدم  �أظهر�   ،
132

�لعمرة منا�صك  الأد�ء  كانت  باأنها  �جلبري،  عادل  �ل�صعودي،  �خلارجية  وزير 

�لريا�ص يف �إعطائها �أبعاد�ً �صيا�صية مهمة.
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ج. املوقف من عملية الت�شوية:

مل ي�صهد موقف دول �خلليج �لعربي من عملية �لت�صوية �أّي تغيري خالل �صنتي 2014 و2015، 

�إذ و��صلت مت�صكها باملبادرة �لعربية لل�صالم �لتي كانت �ل�صعودية قد �أطلقتها خالل �لقمة �لعربية 

�لتي ُعقدت يف بريوت يف �صنة 2002، ودعمت يف �ملقابل حتركات رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �الأمم 

�ملتحدة وجمل�ص �الأمن ملو�جهة “�إ�رش�ئيل” يف ظّل �ن�صد�د �أفق �ملفاو�صات.

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن تلك �ملو�قف �صدرت يف غالبيتها �لعظمى عب جامعة �لدول �لعربية، ومل 

تتخذ دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي مبادر�ت خا�صة بها خارج هذ� �ل�صياق، �صو�ء ب�صورة جماعية 

�أم فردية؛ حيث بقيت �ملو�قف �ل�صادرة عن قادة دول �ملجل�ص و�جتماعاتهم �مل�صرتكة �صمن �ل�صياق 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  بحق  �الإ�رش�ئيلية  باالنتهاكات  و�ملندد  �لفل�صطينية،  للحقوق  �ملوؤيد  �لتقليدي 

و�إجر�ء�ته �لتهويدية يف �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى.

د. الدعم املايل:

�لق�صية  مع  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ص  دول  تفاعل  جماالت  �أبرز  �أحد  �ملايل  �لدعم  يز�ل  ما 

2014 و2015، كما يف �ل�صنو�ت �لتي �صبقتها،  �لفل�صطينية، وقد مّت توجيه هذ� �لدعم خالل �صنتي 

تنفيذ  �إىل  باالإ�صافة  �الأونرو�،  ووكالة  غزة،  قطاع  �إعمار  و�إعادة  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ميز�نية  �إىل 

م�صاريع خريية لدعم �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ودول �للجوء.

ولكن على �لرغم من مقرر�ت �جلامعة �لعربية بتوفري �صبكة �أمان مالية مليز�نية �ل�صلطة بقيمة 

�لفل�صطينية حول �الإير�د�ت  �لتقارير �ل�صادرة عن وز�رة �ملالية  �أن  �إال  100 مليون دوالر �صهرياً، 

بالتز�ماتها  �أوفت  �لتي  �لوحيدة  �خلليجية  �لدولة  كانت  �ل�صعودية  �أن  ُتظهر  �خلارجي  �لدعم  من 

ب�صورة منتظمة تقريباً طو�ل �صنتي 2014 و2015، وبلغت قيمة �مل�صاعد�ت �لتي حولتها لل�صلطة 

 خالل �ل�صنتني قر�بة 439 مليون دوالر �أمريكي. فيما قدمت قطر دعماً بقيمة 146 مليون دوالر يف

�صنة 2014، دون تقدمي �أّي دعم يف 2015. وبلغت قيمة �لدعم �ملقدم من �صلطنة ُعمان نحو 36 مليون 

.
133

دوالر

كما كانت �ل�صعودية م�صدر �لدعم �خلليجي �الأكب مليز�نية وكالة الأونرو�، حيث ت�صري �لتقارير 

�لتي ن�رشتها �لوكالة عن م�صادر �لدعم �حلكومي وغري �حلكومي ل�صنة 2014 �إىل �أن �لريا�ص قدمت 

.
134

قر�بة 103.5 ماليني دوالر ب�صورة مبا�رشة، و1.54 مليون دوالر عب موؤ�ص�صات غري حكومية

وبينما قدمت حكومة �الإمار�ت 16.8 مليون دوالر، �إال �أن �لقدر �الأكب من �لدعم �الإمار�تي ُقّدم 

عب �ملنظمات غري �حلكومية �ملختلفة، وخ�صو�صاً �لهالل �الأحمر �الإمار�تي، وبلغت قيمته �الإجمالية 

نحو 46.4 مليون دوالر. �أما �لكويت فقدمت 17 مليون دوالر ب�صكل مبا�رش، و70 �ألف دوالر عب 
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عب  دوالر  �ألف  و350  حكومي  كاإ�صهام  دوالر  مليون   2.1 قطر  وقدمت  �لكويتي،  �الأحمر  �لهالل 

�لهالل �الأحمر �لقطري، و�أ�صهمت ُعمان مببلغ 742 �ألف دوالر، و�لبحرين بـ 50 �ألف دوالر، ُت�صاف 

.
135

�إليها 5.76 ماليني دوالر ُقّدمت عب �ملوؤ�ص�صة �خلريية �مللكية �لبحرينية

كما كان �الإ�صهام �خلليجي هو �الأكب يف موؤمتر �إعادة �إعمار قطاع غزة �لذي دعت �إليه م�رش يف 

�رشم �ل�صيخ يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2014، وبلغت قيمة تعهد�ته �الإجمالية 5.4 مليار�ت دوالر، 

وتعهدت  دوالر،  مليار  بن�صف  �ل�صعودية  تعهدت  فيما  دوالر،  مليار  بتقدمي  قطر  تعهدت  حيث 

.
136

�الإمار�ت و�لكويت بتقدمي 200 مليون دوالر من كل منهما

6. دول عربية اأخرى:

جلية  تاأثري�ت  فل�صطني  عن  جغر�فياً  �الأبعد  �لعربية  �لدول  من  عدد  يف  �الأزمات  ��صتمر�ر  حمل 

على مدى تفاعلها مع �لق�صية �لفل�صطينية خالل �صنتي 2014 و2015، حيث �ن�صغل كل من �لعر�ق 

و�ليمن وليبيا باأزماته �لد�خلية ب�صورة كاملة تقريباً، على �مل�صتويني �لر�صمي و�ل�صعبي.

�أما دول �ملغرب �لعربي، فلم ت�صهد مو�قفها و�صيا�صتها جتاه �لق�صية �لفل�صطينية تغري�ً ب�صورة 

عامة، وحافظت على تفاعلها مع تطور�ت �لق�صية عب جامعة �لدول �لعربية ب�صكل �أ�صا�صي. و�صّكل 

�لعدو�ن على غزة �ملحطة �الأبرز �لتي �صهدت تفاعالً مبا�رش�ً، عبت عنه �ملو�قف �ل�صيا�صية �ملوؤيدة 

لل�صعب �لفل�صطيني يف قطاع غزة، و�مل�صاعد�ت و�لطو�قم �لطبية �لتي توجهت للقطاع �إما مببادر�ت 

ر�صمية �أو �صعبية.

خطابها  يف  �لفل�صطينية  �لق�صية  ح�صور  تر�جع  �أن  �إىل  �الإ�صارة  جتدر  لتون�ص،  بالن�صبة  ولكن 

�ل�صب�صي  �لباجي قائد  �لرئي�ص من�صف �ملرزوقي و�نتخاب  �نتهاء والية  �لر�صمي كان و��صحاً مع 

�لق�صية  لتطور�ت  متابعاً  كان  �لذي  �ملرزوقي  مو�قف  فبخالف   .2014 نهاية  يف  للبالد  رئي�صاً 

جاءت  فقد  �لفل�صطينية،  للمقاومة  دعمه  يف  وو��صحاً  معها،  د�ئمة  ب�صورة  ومتفاعالً  �لفل�صطينية، 

مو�قف �ل�صب�صي �أقرب للمو�قف �لعربية �لر�صمية �لتقليدية.

ومل ي�صهد �ل�صود�ن كذلك تغري�ت يف موقفه جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، وحافظ على عالقته مع 

حركة حما�ص، على �لرغم من �أن عالقته �الإيجابية مع �الإخو�ن �مل�صلمني ت�صببت يف و�صعه يف د�ئرة 

�التهام من قبل عدد من دول �خلليج وهددت عالقاته معها.

موقع  تعر�ص  حيث  عنها،  بامل�صوؤولية  “�إ�رش�ئيل”  ُتتهم  لغار�ت  هدفاً  جمدد�ً  �ل�صود�ن  وكان 

م�صنعاً  ��صتهدفت  باأنها  ُي�صتبه   ،2015/5/5 يف  جوية  لغارة  �خلرطوم  �صمال  درمان  �أم  مدينة  يف 

.
137

لل�صو�ريخ بعيدة �ملدى
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 2012 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  “�إ�رش�ئيل”  �تهم  قد  كان  �ل�صود�ن  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

 ،
138

�خلرطوم جنوب  �لع�صكرية  لل�صناعات  �لريموك  م�صنع  لتدمري  �أدت  غارة  عن  بامل�صوؤولية 

وبينما رف�صت “�إ�رش�ئيل” �لتعقيب على �حلادث، ذكرت مو�قع �إ�رش�ئيلية �أن �لفرقة �لـ 13 �لتابعة 

.
139

ل�صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي نفذت �لغارة، بحجة �أنه يزود حما�ص باالأ�صلحة و�ل�صو�ريخ

جت�ص�ص  �صبكة  على  �لقب�ص   2014 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �ل�صود�نية  �الأمنية  �الأجهزة  �أعلنت  كما 

يناير  �لثاين/  كانون  يف  �لبالد،  من  �ل�رشقية  �ملنطقة  �صهدتها  �لتي  �لغار�ت  يف  متورطة  �إ�رش�ئيلية، 

.
2009 وني�صان/ �أبريل 1402011

�لعربية،  �لثور�ت  �نتكا�صة  �صّكلت 

�ملتغري�ت  �أبرز  م�رش،  يف  وخ�صو�صاً 

�ملوؤثرة يف �جلو �لعام جتاه �لتطبيع �لعربي مع “�إ�رش�ئيل” خالل �صنتي 2014 و2015؛ حيث �صمح 

هذ� �لتغيري بعودة �لهوة بني �ملو�قف �لر�صمية و�ل�صعبية من �لتطبيع �إىل �صابق عهدها، مع �إعادته 

للمو�قف �ل�صعبية �لر�ف�صة للتطبيع �إىل موقع متاأخر يف قائمة �لعو�مل �ملوؤثرة على �ل�صلطة �حلاكمة.

ويف حني مل ُت�صّجل �خرت�قات كبى على �صعيد �إقامة عالقات ر�صمية بني “�إ�رش�ئيل” و�لدول 

�لعربية �لتي مل تكن متتلك عالقات �صابقة معها، فقد عّزز �مللف �القت�صادي موقعه �ملتقّدم كاأبرز 

جماالت �لتطبيع �حلالية و�مل�صتقبلية، وخ�صو�صاً مع حتّول “�إ�رش�ئيل” �إىل دولة م�صّدرة للطاقة، 

و2015،  2014 �صنتي  خالل  �الإ�رش�ئيلية  �لعربية  �لتعامالت  غالبية  فيه  ترّكزت  �لذي  �ملجال   وهو 

ال �صيّما مع م�رش و�الأردن.

يف ظبي  �أبو  يف  �ملتجددة  للطاقة  موؤمتر  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  م�صاركة  جاءت   وقد 

مقاطعتها  �لكويت  �إعالن  عن  حينها  و�أ�صفرت  �ل�صياق،  هذ�  يف  �أي�صاً   2014 يناير  �لثاين/  كانون 

.
141

للموؤمتر نتيجة لذلك

يف م�رش، تبددت �أجو�ء �لرف�ص �لر�صمي للتعامل مع “�إ�رش�ئيل” على مدى �صنتي 2014 و2015، 

و�لتي كانت قد برزت �إثر ثورة 2011/1/25 ويف ظل حكم �لرئي�ص �مل�رشي �ملعزول حممد مر�صي. 

تاأثري  2013، م�صتفيد�ً من تر�جع  �نقالب متوز/ يوليو  بد�أ منذ  �لذي  للم�صار  ��صتمر�ر�ً  وجاء ذلك 

ُبعيد  “�إ�رش�ئيل” مقارنة مبا كانت عليه �حلال  �لتعامل مع  �ل�صلبي جتاه  �ل�صعبي وموقفه  �حلر�ك 

�لثورة. هذ� �لتحول علّق عليه �للو�ء �ملتقاعد عامو�ص جلعاد، رئي�ص �لد�ئرة �ل�صيا�صية - �الأمنية يف 

وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية، بقوله �إن “�لكر�هية الإ�رش�ئيل تر�جعت” يف م�رش بعد �الإطاحة مبر�صي، 

.
وذلك يف معر�ص تقييمه خلريطة �لتهديد�ت �ال�صرت�تيجية �ملحيطة بـ“�إ�رش�ئيل”142

ثالثًا: التطورات يف جمال التطبيع
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2012، و�لتي كانت  �صنة  �لرئا�صية  �لتح�صريية لالنتخابات  �ملرحلة  �لعك�ص مما �صهدته  وعلى 

“�إ�رش�ئيل” باأ�صكال خمتلفة و��صحة فيها، من قبيل رف�ص �لتطبيع و�لعزم  �ل�صلبية جتاه  �ملو�قف 

�أو �ملحافظة  �أو تعديل بع�ص بنوده،  �تفاق كامب ديفيد  �لعالقات و“خنق”  على تخفي�ص م�صتوى 

، فقد كان �لت�صديد على ��صتقر�ر هذه �التفاقات حا�رش�ً بو�صوح يف مو�قف 
على “�صالم بارد”143

�ملر�صح �لفعلي �الأبرز للرئا�صة يف �نتخابات 2014، و�لرئي�ص �مل�رشي الحقاً، عبد �لفتاح �ل�صي�صي، 

و�لتي متت �الإ�صارة �إليها �صابقاً.

و�إىل جانب �رتفاع م�صتوى �لتن�صيق �الأمني بني م�رش و“�إ�رش�ئيل” لزيادة عديد �جلي�ص �مل�رشي 

وعتاده يف �صيناء وتن�صيق عملياته �لع�صكرية ل�صبط �لو�صع �الأمني فيها، فقد �صّكلت عودة �ل�صفري 

�مل�رشي �إىل تل �أبيب يف حزير�ن/ يونيو 2015، بعد غياب د�م نحو ثالثة �أعو�م، �أبرز موؤ�رش�ت عودة 

�لعالقات �مل�رشية - �الإ�رش�ئيلية �إىل �صابق عهدها.

يف �الأردن، وعلى �لرغم من تو��صل �حلمالت �ل�صعبية ملقاومة �لتطبيع وت�صاعد �ملو�قف �لنيابية 

�لن�صاط  ��صتمر  فقد  �ل�صيا�صي،  �مل�صتوى  على  �أبيب  وتل  عّمان  بني  �لعالقات  وتوتر  له،  �لر�ف�صة 

�لذي  �الأمر  وهو  و�الأمني.  �القت�صادي  �ملجالني  يف  ترّكزه  مع  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لر�صمي  �لتطبيعي 

متت �الإ�صارة �إليه �صابقاً يف هذ� �لف�صل �صمن ��صتعر��ص �لتطور�ت يف عالقة �الأردن مع “�إ�رش�ئيل”.

على �صعيد �لعالقات �القت�صادية بني “�إ�رش�ئيل” و�لدول �لعربية ب�صكل عام، فقد �صّجل �إجمايل 

حجم �لتبادل �لتجاري بني “�إ�رش�ئيل” و�رشكائها �القت�صاديني �لعرب �لثالثة �الأبرز )م�رش و�الأردن 

و�ملغرب( منو�ً بن�صبة 20% خالل �صنتي 2014 و2015 )مقارنة بنهاية 2013(، وفقاً لالإح�صاء�ت 

19%، يف حني مل يتجاوز �لنمو يف  2014 بن�صبة بلغت  �الإ�رش�ئيلية. وكان �لنمو �الأبرز خالل �صنة 

يف  �لتبادل  هذ�  حجم  �صهده  �لذي  �الجتاه  بعك�ص  ذلك  وجاء   .)3/1 جدول  )�نظر   %1 ن�صبة   2015

.
�صنتي 2012 و2013، و�لذي �صجل تر�جعاً بن�صبة 28% مقارنة ب�صنة 1442011

جدول 3/1: حجم التبادل التجاري بني “اإ�رسائيل” وبع�س الدول العربية

145
2012–2015 )باملليون دولر(

2012201320142015البلد

266.3169.7206.2167.7م�رس

359.5365485.9510الأردن

2960.717.238.6املغرب

654.8595.4709.3716.3املجموع

 %39.7 �الأردن بن�صبة  �لتجاري مع  �لتبادل  �أ�صا�صي نتيجة زيادة حجم  �لنمو ب�صكل  جاء هذ� 

�لدول  �لتجاري بني  �لتبادل  �إجمايل حجم  �أن ح�صة �الأردن من  2013 و2015، علماً  ما بني �صنتي 
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�لثالثة �ملذكورة و“�إ�رش�ئيل” تز�يدت ب�صكل مّطرد من 55% �إىل 71%. وقد ترّكز هذ� �لنمو ب�صورة 

�أ�صا�صية يف حجم �لو�رد�ت من �الأردن، حيث ز�دت قيمتها من 266.5 مليون دوالر �صنة 2013 �إىل 

410.5 مليون دوالر �صنة 2015، بن�صبة منو بلغت 54%، يف حني بقي حجم �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية 

.
146 

�إىل �الأردن �صمن �حلدود نف�صها، م�صجالً زيادة طفيفة بن�صبة 1% )�نظر جدول 3/2(

�لتجاري  �لتبادل  �لعام مليز�ن  فاإن �الجتاه   ،2015–2010 �لفرتة  �أنه خالل  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

مع  �الأردنية،  لل�صادر�ت  ك�صوق  “�إ�رش�ئيل”  �أهمية  زيادة  يف  �صّب  و�الأردن  “�إ�رش�ئيل”  بني 

94.1 مليون دوالر 34.3%، وزيادة يف قيمتها �الإجمالية من   ت�صجيل متو�صط منو �صنوي بن�صبة 

�ل�صادر�ت  حجم  تر�جع  مع  بالتز�من  وذلك   .2015 �صنة  دوالر  ماليني   410.5 �إىل   2010 �صنة 

�إىل  2010 �صنة  دوالر  مليون   185.6 من  �نخف�صت  حيث  عامة،  ب�صورة  �الأردن  �إىل   �الإ�رش�ئيلية 

.
99.5 مليون دوالر �صنة 1472015

ب�صورة  و�ملغرب  م�رش  من  كل  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتجاري  �لتبادل  حجم  تر�جع  فقد  �ملقابل،  يف 

.
عامة، حيث تر�جع مع نهاية 2015 بن�صبة 1.2% و36.4% على �لتو�يل مقارنة ب�صنة 1482013

يف  دوالر  مليون   119.9 من  �إليها  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  قيمة  تر�جعت  فقد  مل�رش،  بالن�صبة 

�لو�رد�ت  قيمة  �رتفعت  فيما   ،%5.7 بن�صبة  �أي   ،2015 �صنة  دوالر  مليون   113.1 �إىل   2013 �صنة 

دوالر مليون   54.6 �إىل   2013 �صنة  دوالر  مليون   49.8 من   ،%9.6 بن�صبة  منها   �الإ�رش�ئيلية 

.
�صنة 1492015

�نخف�صت  حيث   ،%57.8 بن�صبة  �إليها  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  قيمة  تر�جعت  فقد  �ملغرب،  �أما 

2015، فيما �رتفعت قيمة �لو�رد�ت  23 مليون دوالر �صنة  �إىل   2013 54.5 مليون دوالر �صنة  من 

مليون   15.6 �إىل   2013 �صنة  دوالر  ماليني   6.2 من  ز�دت  حيث  ملحوظ،  ب�صكل  منها  �الإ�رش�ئيلية 

.
دوالر �صنة 2015، �أي بن�صبة 150%151.6

جدول 3/2: ال�شادرات والواردات الإ�رسائيلية مع بع�س الدول العربية 

151
2012–2015 )باملليون دولر(

البلد

الواردات الإ�رسائيلية من:ال�شادرات الإ�رسائيلية اإىل:

20122013201420152012201320142015

206.5119.9147.9113.159.849.858.354.6م�رس

15498.5107.899.5205.5266.5378.1410.5الأردن

2354.510.62366.26.615.6املغرب
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ال�شادرات الإ�رسائيلية اإىل بع�س الدول العربية 2012-2015 )باملليون دولر(

الواردات الإ�رسائيلية من بع�س الدول العربية 2012-2015 )باملليون دولر(

ولكن جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �لرت�جع �الإجمايل يف حجم �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل كل من م�رش 

مبوجب  �إليهما  �لغاز  بت�صدير  “�إ�رش�ئيل”  بد�أت  حال  يف  متاماً  معاك�صاً  �جتاهاً  �صياأخذ  و�الأردن 

�لعقود �الأولية �لتي مّت توقيعها مع خم�ص �رشكات يف �لبلدين. وقد مّت يف هذ� �ل�صياق توقيع �تفاقيات 

15 عاماً،  �لغاز �الإ�رش�ئيلي على مدى  2014 ال�صتري�د  �أردنية خالل �صنة  �أولية مع ثالث �رشكات 

 
3
45 مليار م كان �أبرزها مع �رشكة �لكهرباء �لوطنية �الأردنية �لتي وقعت مذكرة تفاهم ال�صتري�د 

�تفاقيتني وقعتهما �رشكتا  �إىل  ، باالإ�صافة 
152

15 مليار دوالر �إجمالية قّدرت بنحو  �لغاز بقيمة  من 
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قيمتها قّدرت  �صفقة  يف  تامار،  حقل  من  �لغاز  ال�صتري�د  لها  �لتابعة  وبرومني  �لعربية   �لبوتا�ص 

.
153

بـ 771 مليون دوالر

�الإ�صبانية   Union Fenosa Gas )UFG( فينو�صا  يونيون  �رشكتا  قامت  فقد  م�رش،  يف  �أما 

وبريت�ص برتوليوم )British Petroleum )BP بتوقيع �تفاقيتني هما �الأكب عربياً ال�صتري�د �لغاز 

�ل�صفقة  وتت�صمن  عاماً.   15 ملدة  م�رش،  يف  منهما  لكل  �لتابعة  �مل�صال  �لغاز  ملحطات  �الإ�رش�ئيلي 

 من �لغاز من حقل تامار، بقيمة �إجمالية قّدرت
3
 �الأوىل مع يونيون فينو�صا ��صتري�د 67.5 مليار م

من �لغاز من 
 3

، فيما تن�ص �التفاقية �لثانية على ��صتري�د 105 مليار�ت م
154

بنحو 20 مليار دوالر

.
155

حقل ليفياثان Leviathan gas field، بقيمة �إجمالية ُقّدرت بنحو 30 مليار دوالر

و�إىل جانب �لعائد�ت �القت�صادية �لتي يتوّقع �أن جتنيها “�إ�رش�ئيل” من �صفقات �لغاز من م�رش 

�لغاز  �أكرث مالءمة وتناف�صية ل�رش�ء  �لقريب قد يجعل منها خيار�ً  و�الأردن، فاإن موقعها �جلغر�يف 

من �لناحية �القت�صادية، وخ�صو�صاً يف حال �إن�صاء �صبكة لنقل �لغاز، مما يزيد بالتايل من �أهميتها 

ك�رشيك �أ�صا�صي يف قطاع �لطاقة بالن�صبة لهاتني �لدولتني.

��صتمرت �الأزمات �ل�صيا�صية �لد�خلية يف عدد من �لدول 

�لعربية باإلقاء ظاللها على �لتفاعل �ل�صعبي مع �لق�صية 

2014 و2015، وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية خالل �صنتي 

مع وجود هذه �الأزمات يف �ثنتني من �لدول �الأكرث تاأثري�ً على �لبيئة �ال�صرت�تيجية �ملحيطة بالق�صية 

�لفل�صطينية، ال �صيّما م�رش و�صورية.

وعند مقارنة م�صار �حلر�ك �ل�صعبي خالل هاتني �ل�صنتني مقارنة ب�صنتي 2012 و2013، يكن 

�لفل�صطينية �صمن �صلَّم �الأولويات قد تر�جع حل�صاب �ل�صوؤون �لد�خلية  �لقول باأن موقع �لق�صية 

و��صتقطاب  و�لدعم  �لتاأييد  ح�صد  على  قادرة  تز�ل  ما  �لق�صية  �أن  من  �لرغم  على  �لعربية،  للدول 

من �لتغري  هذ�  نلم�ص  �أن  ويكن  مف�صلية.  باأحد�ث  مرورها  عند  �لعربي  �لعام  �لر�أي   �هتمام 

خالل ما يلي:

��صتنز�ف  عامل  �الأمد  طويلة  �أزمات  �إىل  وحتولها  �لعربي  �لربيع  ثور�ت  �نتكا�صة  �صكلت   .1

ال  �لتي  �الأحد�ث  مع  �لتفاعل  على  قدرته  من  قلّل  مما  �لعربية،  �لدول  من  عدد  يف  �ل�صعبي  للحر�ك 

�لتعامل  �أجو�ء �حلريات وعودة  �ليومية ب�صورة مبا�رشة، وخ�صو�صاً يف ظّل تر�جع  مت�ص حياته 

�الأمني مع �لتظاهر�ت �ل�صعبية، و�لتي كانت مو�قفها �لد�عمة للق�صية �لفل�صطينية متد�خلة يف كثري 

من �الأحيان مع معار�صة �صيا�صات �ل�صلطات �حلاكمة يف بالدها.

رابعًا: املـوقـــف العـربــي

           ال�شعبي وتوجهاته
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2. �أن �لتحركات �ل�صعبية وتفاعل �ل�صارع �لعربي مع �لتطور�ت �لبارزة �لتي �صهدتها �لق�صية 

فر�ص  “�إ�رش�ئيل”  وحماولة   ،2014 �صيف  يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  كالعدو�ن  �لفل�صطينية، 

مطلع  يف  �ندلعت  �لتي  �لقد�ص  �نتفا�صة  �إىل  و�صوالً  �الأق�صى،  �مل�صجد  يف  و�ملكاين  �لزماين  �لتق�صيم 

تفاعلها مع  �لتحركات ومدى  بالفعل. ولكن حجم هذه  قائمة  2015، كانت  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

�الأحد�ث كان �أقل ب�صورة عامة من تلك �لتي و�كبت تطور�ت �صنتي 2012 و2013.

3. عند ��صتعر��ص �لتفاعل �ل�صعبي مع �لق�صية �لفل�صطينية يف �لدول �لعربية �الأقرب لفل�صطني، 

�لتطور�ت  مع  �الأردين  �ل�صارع  تفاعل  �أن  نلحظ  �ل�صياق،  هذ�  يف  ن�صاطاً  �الأكرث  تاريخياً  ُتعّد  و�لتي 

للتحرك ملو�جهة  �الأردين  �لقر�ر  يف دفع �صانع  وموؤثر�ً  �الأق�صى كان ملحوظاً  �لقد�ص و�مل�صجد  يف 

�ل�صعبي  �لتفاعل  كان  كما  مبا�رشة.  �أردنية  م�صوؤولية  �الأق�صى  باعتبار  �الإ�رش�ئيلية،  �النتهاكات 

�الأردين و��صحاً خالل �لعدو�ن على غزة.

للتفاعل  تام  �صبه  غياب  �إىل  �صورية  يف  باحلرب  �لد�خلي  �الن�صغال  �أدى  فقد  �ملقابل،  يف  ولكن 

�ل�صعبي مع �لق�صية �لفل�صطينية. ويف لبنان، كان ملحوظاً �أن �ملوقف من �ملقاومة �لفل�صطينية، ومن 

حركة حما�ص حتديد�ً، على خلفية موقفها من �الأزمة �ل�صورية، �أّثر على م�صتوى �لتفاعل �ل�صعبي 

مع تطور�ت �لعدو�ن على غزة. كما �أّثر �ملوقف �مل�رشي جتاه حما�ص، �إىل جانب �لتعامل �الأمني مع 

قطاع غزة، �صلباً على �لفعاليات �لت�صامنية مع �لقطاع يف وجه �حل�صار و�لعدو�ن يف م�رش، و�أنهى 

�إىل غزة، و�لتي كانت عالمة  �لوفود �حلزبية و�لنقابية و�ل�صعبية �مل�رشية و�لعربية  متاماً زيار�ت 

فارقة خالل �صنة 2012.

2015، وهو ��صتطالع للر�أي �لعام يجريه  4. �لنتائج �لتي �أظهرها تقرير �ملوؤ�رش �لعربي ل�صنة 

�إىل  �أ�صارت  عربية،  دولة   12 و�صمل  دوري،  ب�صكل  �ل�صيا�صات  ودر��صة  لالأبحاث  �لعربي  �ملركز 

�لعرب ولي�صت ق�صية  �لفل�صطينية هي ق�صية جميع  �لق�صية  �أن  �لذين يرون  �لعرب  ن�صبة  تر�جع 

2015، بينما  75% يف ��صتطالع  2013/2012 �إىل  84% يف ��صتطالع  �ل�صعب �لفل�صطيني وحده من 

ز�دت ن�صبة من يرون �أن �لق�صية �لفل�صطينية تخ�ص �لفل�صطينيني وحدهم من 8% �إىل 18%. وجتدر 

�الإ�صارة �إىل �أن �لنتائج يف كل دولة تعزز �ملالحظات �ل�صابقة، حيث �أن �لتغري �الأبرز كان يف �آر�ء كّل 

من �مل�رشيني و�للبنانني، باالإ�صافة �إىل �لفل�صطينيني �أنف�صهم يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث 

�لفل�صطينيني دون غريهم �لفل�صطينية تخ�ص  �لق�صية  باأن  �الأقل  �آر�وؤهم على  �مل�صتطلعة   �أفاد ربع 

.
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)25% يف كل من م�رش وفل�صطني و28% يف لبنان(

ولكن يف �لوقت نف�صه، فاإن هذ� �لتغرّي يف �لنظرة �إىل �لق�صية �لفل�صطينية مل يقرتن بتح�صن �لنظرة 

جتاه “�إ�رش�ئيل”، حيث عّب 85% من �مل�صتطلعة �آر�وؤهم يف 2015 عن رف�صهم الأن تعرتف بلد�نهم 

.
157

بها، وهي تقريباً �لن�صبة ذ�تها يف ��صتطالع 2013/2012 )%87(
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قوى  بني  �ل�رش�ع  كان  و�لتي   ،)2015–2011( �الأخرية  �خلم�ص  �ل�صنو�ت  �أظهرت 

�لتغيري و�لقوى �مل�صادة له �صمتها �لرئي�صية، �أن �لعامل �لعربي يتلك بالفعل مقومات 

مع  �رش�عها  يف  �لعربية  للدول  �ال�صرت�تيجي  و�ملوقع  �لدور  �صعيد  على  تغيري  �إحد�ث  على  قادرة 

“�إ�رش�ئيل”، وهو ما �أظهرته �لتجربة �لق�صرية للحكم �مل�صتند �إىل �الإر�دة �ل�صعبية يف عدد من �لدول 
�لعربية خالل موجة �صعود �لثور�ت، وخ�صو�صاً يف م�رش.

ولكن �النتكا�صة �لتي تعر�صت لها هذه �لثور�ت �أظهرت يف �لوقت نف�صه مدى �صعوبة ��صتكمال 

�أن ي�صاحبها تغيري عميق على  م�صار �لتغيري عب تغيري�ت �صكلية يف ر�أ�ص �لهرم �ل�صيا�صي، دون 

على  بناء  �ال�صرت�تيجية  خيار�تها  توجيه  الإعادة  يدفعها  ب�صكل  �لدولة،  و�أجهزة  �ملجتمع  م�صتوى 

تغري ح�صابات مو�زين �لقوى �لد�خلية و�خلارجية.

يف �لوقت �لر�هن، فاإن عملية �لتد�فع �حلا�صلة يف �ملنطقة حتمل يف د�خلها فر�صاً كامنة بالن�صبة 

�لفل�صطينيني  ملعب  يف  �لكرة  �لغالب  يف  تلقي  وهي  عليها.  خماطر  حتمل  كما  �لفل�صطينية،  للق�صية 

الغتنام �لفر�ص وجتنب �الأخطار بال�صكل �ل�صحيح، للنفاذ عب �ل�صدوع �لتي حتدثها عملية �لتد�فع 

يف جدر�ن مو�زين �لقوى �الإقليمية.

وما يقت�صيه هذ� عملياً هو �لبحث عن �أكب قدر من نقاط �التفاق مع �لقوى �ملتد�فعة، و�ل�صعي 

لتقليل م�صاحات �الختالف، �أو �لعمل على عزل تاأثري�تها عن �لق�صية �لفل�صطينية، عب �البتعاد عن 

�الجنر�ر �إىل �الأزمات �لد�خلية يف �لدول �لعربية. وُي�صّكل هذ� �الأمر حتى �الآن �لورقة �الأ�صا�صية �لتي 

�إليها، وهي ورقة تتعزز قوتها يف �صوء �حتفاظ �لق�صية �لفل�صطينية  يكن للفل�صطينيني �ال�صتناد 

�الأف�صل  �لنو�ة  ت�صّكل  �إنها  بل  �ملنطقة؛  يف  �ملت�صارعة  �لقوى  غالبية  بني  �التفاق  نقاط  �أهم  بكونها 

�ل�صهيوين  �مل�رشوع  مع  لل�رش�ع  يعيد  جامع،  نه�صوي  م�رشوع  باجتاه  �لبو�صلة  توجيه  الإعادة 

مركزيته.

على  �صو�ء  متكاملة،  جذرية  حلول  �إىل  �لتو�صل  �حتمال  و�صعف  �لقائمة،  �ملعطيات  �صوء  ويف 

م�صالح  م�صاحات  �إيجاد  حماولة  �إىل  �للجوء  يكون  رمبا  �لعربي،  �أم  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �ل�صعيد 

�لر�هنة،  �ملرحلة  يف  منطقية  �الأكرث  �خليار  هو  الحقاً،  وتو�صيعها  حمدودة،  كانت  ولو  م�صرتكة، 

مبر�كمة  وي�صمح  و�ملقاومة،  �لت�صوية  م�صار�  بها  ير  �لتي  �جلمود  حالة  جتاوز  يتيح  باعتباره 

خطو�ت على �الأر�ص.

�الإ�رش�ئيلية يف  �لعمل عليها، يبدو ملف مو�جهة �الإجر�ء�ت  �لتي يكن  �الأولويات  وعند عر�ص 

�مللف  هذ�  لدفع  �ل�صعي  فاإن  وبالتايل  و�الإ�صالمي،  و�لعربي  �لفل�صطيني  �التفاق  نقاط  �أهم  �لقد�ص 

�صمن �أجندة �الأولويات بالن�صبة لكافة �الأطر�ف رمبا يكون �أبرز م�صاحة م�صلحة م�صرتكة.

خال�شة
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�لقطاع ومتكينهم من  �أبناء  �لتهدئة يف قطاع غزة، ورفع �حل�صار عن  �أن ي�صّكل تثبيت  ويكن 

يف  �صيا�صي  مبقابل  بال�رشورة  �الأمر  هذ�  ربط  دون  و�القت�صادية،  �ملعي�صية  �أو�صاعهم  حت�صني 

�صمود  تعزيز  يف  ت�صهم  ورقة  م�رش،  يف  �لد�خلية  �الأزمة  �أطر�ف  من  باملوقف  �أو  �لغربية،  �ل�صفة 

�لقطاع على �ملدى �لطويل، وت�صمح يف �لوقت نف�صه برتكيز �الأنظار على �لقد�ص يف �ملرحلة �لر�هنة.
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الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ�سالمي

�نعك�صت مفاعيل �لثور�ت �لعربية و�لثور�ت �مل�صادة يف �ملنطقة، وما ترتب عليها من 

ن�صوء حالة من �ل�صيولة وعدم �ال�صتقر�ر على درجة �هتمام دول �لعامل �الإ�صالمي 

بالق�صية �لفل�صطينية طو�ل �صنتي 2014–2015. فقد �ن�صغلت �لدول �الإ�صالمية وخ�صو�صاً تركيا 

مبلفات �إعادة ت�صكيل خريطة �ملنطقة. 

ومل تكن �مللفات �لد�خلية �لرتكية �أقل عبئاً، وخ�صو�صاً �النتخابات �لد�خلية �لتي دفعت باحلزب 

�حلاكم يف تركيا �إىل �إعطاء مزيد من �الأولية للملفات �لد�خلية وعلى وجه �خل�صو�ص كيفية مو�جهة 

طو�ل  �مل�صتمر  تاأكيدها  من  �لرغم  فعلى  �إير�ن  �أما  تركيا.  يف  �ملتكررة  �الأمني  �لتوتري  حالة  �رتفاع 

2014–2015 بدعمها �لثابت للمقاومة �لفل�صطيني، �إال �أن �مللف �ل�صوري �أخذ حيز�ً مهماً من  فرتة 

�هتمامها، باالإ�صافة �إىل �ملفاو�صات حول �مللف �لنووي �الإير�ن مع �لدول �لغربية، باالإ�صافة على 

عدم �نتظام عالقتها بحركة حما�ص كما كانت عليه.

خالل  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  لعبتها  �لتي  �الأدو�ر  �أبرز  ��صتعر��ص  �صيتم  �لف�صل  هذ�  ويف 

�لق�صية  جتاه  و�إير�ن  تركيا  من  كل  ومو�قف  �أدو�ر  �صن�صتعر�ص  وكذلك   ،2015–2014 �صنتي 

�لفل�صطينية، باالإ�صافة �إىل �لتحركات �لر�صمية و�ل�صعبية يف كل من ماليزيا وباك�صتان، و�صنتناول 

�لعالقات �القت�صادية �الإ�رش�ئيلية مع عدد من �لدول �الإ�صالمية.

�لعامل  يف  و�لت�رشذم  �ل�صعف  حالة  من  بالرغم 

بق�صاياها  �لبلد�ن  معظم  و�ن�صغال  �الإ�صالمي، 

�لعامل  �نتباه  جذب  يف   2015–2014 �صنتي  خالل  ��صتمرت  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أن  �إال  �ملحلية، 

 ،2014 �صيف  يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  جتلياتها  �أبرز  من  كان  و�لتي  �الإ�صالمي، 

و�العتد�ء�ت �ملتكررة على �مل�صجد �الأق�صى وحماوالت تطبيق م�رشوع تق�صيمه. وعلى �لرغم من 

�أن �لتحرك  �إال  �أكرث من خم�صني يوماً،  حجم �حلرب �لتي �صنها �لكيان �ل�صهيوين و�لتي ��صتمرت 

من قبل منظمة �لتعاون �الإ�صالمي مل يكن بحجم �لكارثة �لتي حلت بقطاع غزة، كما مل يكن حترك 

هذه �ملنظمة هو �لذي �أوقف م�صاريع تق�صيم �مل�صجد �الأق�صى، بل ما قام به �ل�صباب �لفل�صطيني، وما 

�أطلق عليه �نتفا�صة �ل�صكاكني �أو�خر �صنة 2015، و�لتي ما ز�لت م�صتمرة حتى كتابة هذه �ل�صطور.

و�ال�صتنكار  �لتنديد  �صيا�صة  يف  م�صتمرة  ز�لت  ما  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  �أن  �لو��صح  ومن 

و�لرتحيب، �لتي ال يبدو �أنها ترتك �أثر�ً ملمو�صاً يف �لق�صية �لفل�صطينية. كما ال يبدو �أن منظمة �لتعاون 

مقدمة

اأواًل: منظمة التعاون االإ�شالمي
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�الإ�صالمي مبا متثله من دول منتمية �إليها قادرة على جتاوز �صيا�صات �لدول �لر�عية لهذه �ملنظمة، 

با�صتمر�ر �ملفاو�صات مع  �لفل�صطينية، و�ملتمثل ر�صمياً  �ل�صيا�صي جتاه �لق�صية  �أو جتاوز �صقفها 

1967، وهو ما تعك�صه  �لر�بع من حزير�ن  �لكيان �الإ�رش�ئيلي و�إقامة دولة فل�صطينية على حدود 

لتفعيل  �ل�صاطئ”  بـ“�تفاق  ترحيبه  خطاب  ففي  �الإ�صالمي؛  �لتعاون  ملنظمة  �لعام  �الأمني  خطابات 

للمنظمة �لعام  �الأمني  �أكد   ،2014/4/23 يف  توقيعه  مّت  و�لذي  وحما�ص،  فتح  حركتي  بني   �مل�صاحلة 

�لدولة  و�إقامة  �مل�رشوعة  �لفل�صطينية  �حلقوق  ال�صتعادة  �ملبذولة  �جلهود  كل  �أن  على  مدين  �إياد 

�مل�صتقلة على حدود 1967 وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشيف، ال بّد و�أن ت�صتند وتنطلق من كيان فل�صطيني 

موحد يف مو�قفه وروؤ�ه و�صيا�صاته و�أهد�فه. وهنا ال بّد �أن ن�صري �إىل �أننا مل نلحظ جهود�ً جدية من 

قبل �ملنظمة ملحاولة �لدفع باجتاه �إمتام �مل�صاحلة �لفل�صطينية، �لتي ما ز�لت متعرثة حتى كتابة هذ� 

�لتقرير.

ومن جهة �أخرى قامت منظمة �لتعاون �الإ�صالمي يف �أيار/ مايو 2014 بدعوة �مل�صلمني للتوجه 

، وهو ما يخالف �لفتوى �لتي �أطلقها �الحتاد �لعاملي لعلماء 
1
�إىل �لقد�ص و�ل�صالة يف �مل�صجد �الأق�صى

�مل�صلمني، و�لتي جاء يف خال�صتها بعد تبيان �مل�صالح و�ملفا�صد وتبيان �الأدلة �ل�رشعية �لتي ��صتندت 

�إليها �لفتوى:

�إن زيارة �لقد�ص يف ظّل �الحتالل �لغا�صم �لذي يريد �لق�صاء على كل �ملعامل �الإ�صالمية 

�مل�صتميتة  وحماوالته  �الأبدية،  عا�صمته  �لقد�ص  وجعل  �الإ�صالمي،  و�لتاريخ  �مل�صيحية  �أو 

مفا�صد  عليها  ترتتب  و�الجتماعي،  و�لثقايف  و�القت�صادي  �ل�صيا�صي  �ل�صامل  للتطبيع 

ج�صيمة، وم�صار عظيمة ونتائج وخيمة، فال يجوز للم�صلم �أن ي�صارك يف هذه �جلرية، بل 

�لو�صائل �ملتاحة، لكل ما ذكرناه من �الأدلة باإيجاز  عليه �صّد �لرحال لتحرير �الأق�صى بكل 

.
2
�صديد

وقد ذهبت �ملنظمة �إىل �أبعد من �لدعوة �إىل زيارة �لقد�ص، بل �ختارت �ملنظمة مدينة �لقد�ص عا�صمة 

؛ وذلك دون �أن ت�صع 
3
لل�صياحة �الإ�صالمية ل�صنة 2016، وذلك يف �إطار ما عّدته دعماً ملدينة �لقد�ص

دعوة  وتت�صق  �لتطبيع.  �أ�صكال  من  �صكل  �إىل  �لزيارة  هذه  حتويل  متنع  �لتي  و�ملعايري  �ل�صو�بط 

منظمة �لتعاون لزيارة �لقد�ص مع دعو�ت قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية وقيادة منظمة 

�لتحرير �لفل�صطينية �مللتزمة باتفاقية �أو�صلو للت�صوية �ل�صلمية.

كما قام �أمني عام منظمة �لتعاون �الإ�صالمي �إياد مدين بزيارة ملدينة �لقد�ص وللم�صجد �الأق�صى 

�أال  يجب  حّق  “هذ�  �الأق�صى:  دخوله  عند  مدين  كلمة  يف  جاء  وقد   ،2015 يناير  �لثاين/  كانون  يف 

�أياً كانت �لعقبات، و�أياً كانت �النتهاكات، و�أياً كانت �لعرث�ت، و�أياً  �أية �صلطة �حتالل،  تنتزعه منا 

مبمار�صته، هو  عليه  و�لتاأكيد  نوؤكده،  �أن  يجب  حّق  هو  �أمامنا،  ت�صعها  �لتي  �ل�صعوبات   كانت 
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هو بالقدوم هنا لزيارة �مل�صجد �الأق�صى ولل�صالة فيه”. ودعا مدين “�أ�صحاب �لفقه و�لفتوى �أن 

.
يقدرو� هذ� �الأمر”4

�الإ�صالمية  �لفل�صطيني وعلى مقد�صاته  �ل�صعب  �ملتكررة على  �الإ�رش�ئيلية  �إطار �العتد�ء�ت  ويف 

�أكد �إذ   ،2015–2014 �صنتي  طو�ل  بتنديد�تها  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  ��صتمرت   و�مل�صيحية 

�أمني عام �ملنظمة �إياد مدين على دعم �ل�صعب �لفل�صطيني، وجاء ذلك يف كلمته �لتي �ألقاها يف �الجتماع 

�ال�صتثنائي للجنة �لتنفيذية على �مل�صتوى �لوز�ري، و�لذي ُعقد يف 2014/7/10 للتباحث يف تطور�ت 

�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة. كما دعا مدين �إىل �لعمل على �إثبات باأن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

هي “حكومة عن�رشية” وفق �لتعريف �لدويل للحكومة �لعن�رشية، وما يرتتب على �إثبات هذه �حلالة 

من جرم وعقوبات حتت �لقانون �لدويل، باالإ�صافة �إىل دعوته �حلكومة �لفل�صطينية “لالن�صمام �إىل 

�تفاقية �ملحكمة �جلنائية �لدولية، حتى يكن مالحقة �ل�صيا�صيني �الإ�رش�ئيليني �لذين يقفون ور�ء 

�الأر�ص  على  تتم  �لتي  �الإن�صان  حقوق  و�نتهاكات  �لباغية،  �جلماعية  و�لعقوبات  �حلرب،  جر�ئم 

.
�لفل�صطينية”5

�صنتي خالل  �لفل�صطينية  �لق�صية  يف  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  حققته  ما  خال�صة   ويف 

�لزمن،  من  عقود  طو�ل  �ملنظمة  عليه  �عتادت  �لذي  �لنمط  عن  يخرج  مل  باأنه  نرى   ،2015–2014

و�لذي ال يبتعد عن �صيا�صات �لدول �الأع�صاء يف �ملنظمة؛ مبا جعل من حتركات �ملنظمة جتاه �لق�صية 

�لفل�صطينية دون �مل�صتوى �ملطلوب لدعم حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، ودون م�صتوى وحجم �ملنظمة 

�ل�صيا�صات  للمنظمة يف �صناعة  �إىل دور ريادي  �إ�صالمية تتطلع  و�أمة  �إ�صالمية،  مبا متثله من دول 

على م�صتوى �لق�صايا �الإ�صالمي، وعلى ر�أ�صها �لق�صية �لفل�صطينية، وال يبدو باأن �مل�صار �مل�صتقبلي 

تغري�ت  يحدث  مل  ما  �ملطلوب،  بامل�صتوى  للتغرّي  قابل  �لفل�صطينية  �لق�صية  جتاه  للمنظمة  �لقريب 

جذرية على م�صتوى �ل�صيا�صات �ال�صرت�تيجية للدولة �الإ�صالمية �الأكرث فاعليه يف �ملنظمة.

�صهدت �لفرتة 2014–2015 حالة من تر�جع �حل�صور �لرتكي يف �لق�صية 

�لفل�صطينية �هتماماً وتاأثري�ً لعدة �أ�صباب، �أهمها �لتحوالت �الإقليمية �لتي 

�صهدت تر�جع �ملوجة �الأوىل من ثور�ت “�لربيع �لعربي” و�نكفائها �أمام �لثورة �مل�صادة و�رتد�د�ت 

�مللفات  �إحد�ث �خرت�قات مهمة يف  �ل�صيا�صة �خلارجية لرتكيا يف  و�إخفاق  �لدول،  ذلك على خمتلف 

�الإقليمية ويف مقدمتها �الأزمة �ل�صورية، وما تبع ذلك من دعو�ت الإعادة �لتقييم ثم �لتقومي لركائز 

�ل�صيا�صة �الإقليمية �لرتكية، و�ن�صغال �أنقرة مبلفاتها �لد�خلية مثل �ملناف�صات �النتخابية، ثم موجة 

�لت�صعيد �لع�صكرية مع حزب �لعمال �لكرد�صتاين )Kurdistan Workers’ Party )PKK، وتر�جع 

ح�صور �لق�صية �لفل�صطينية �إقليمياً ودولياً خلف ق�صايا �أخرى، و�فتقاد تركيا الأدو�ت �لتاأثري يف ظّل 

ثانيًا: تركيا
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�لقطيعة مع �لقاهرة وتل �أبيب، باالإ�صافة �إىل �الأزمة �الأخرية مع رو�صيا على هام�ص �إ�صقاط �أنقرة 

ملقاتلتها، وما تبع ذلك من حتجيم للدور �لرتكي يف �صورية.

وعليه، فبالرغم من �حتفاظ تركيا باالأ�ص�ص �لعامة ل�صيا�صتها جتاه �لق�صية �لفل�صطينية وخمتلف 

�لفرتة خالل  �لكبري  �لتاأثري  �إمكانية  من  �أنقرة  منعت  �ملذكورة  �ملتغري�ت  جملة  �أن  �إال   �أطر�فها، 

يف  �لرتكي  �ل�صقف  تغرّي  يف  باأخرى  �أو  بطريقة  �أ�صهمت  كما  �لفل�صطينية،  �لق�صية  يف   2015–2014

 �لتعامل مع بع�ص جزئيات �لق�صية كما �صرنى الحقاً. وقد بد� ذلك و��صحاً يف �لعدو�ن على قطاع غزة

�صنة 2014 ثم يف �نتفا�صة �لقد�ص �أو�خر 2015، حيث �ختلف �صقف �لدعم و�لتاأثري �لرتكي عنه يف 

�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة يف خريف 2012 مثالً.

العالقة مع ال�شلطة الفل�شطينية وحركة حما�س:

��صتمرت �لعالقة �لرتكية مع طريف �لتمثيل �لفل�صطيني، �أي قيادة منظمة �لتحرير ورئا�صة �ل�صلطة 

�ل�صابق،  يف  كانت  كما  �أخرى،  جهة  من  حما�ص  �الإ�صالمية  �ملقاومة  وحركة  جهة،  من  �لفل�صطينية 

و�ل�صفارة  عبا�ص  حممود  ورئي�صها  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �ملنظمة  مع  �لر�صمي  �لتعامل  يتم  بحيث 

�أهم  �لتو��صل مع حما�ص باعتبارها قوة �صيا�صية منتخبة و�إحدى  �أنقرة، بينما يتم  �لفل�صطينية يف 

�لقوى �لفاعلة يف �ل�صاحة �لفل�صطينية.

متنامياً  تو��صالً   2015–2014 خالل  �لر�صمية  �لفل�صطينية  �لرتكية  �لعالقات  �صهدت  وقد 

وتعاوناً على �ل�صاحة �لدولية، ُبني على �لدور �لرتكي �ملتقدم يف ملف قبول فل�صطني يف �الأمم �ملتحدة 

 Recep Tayyip كدولة مر�قب غري ع�صو. فقد �ت�صل رئي�ص �لوزر�ء �لرتكي رجب طيب �أردوغان

Erdoğan يف حزير�ن/ يونيو 2014 بالرئي�ص حممود عبا�ص مهنئاً بت�صكيل حكومة �لوفاق، وموؤكد�ً 

. كما ز�ر عبا�ص تركيا يف متوز/ يوليو 2014 خالل �لعدو�ن 
6
على �أهمية وحدة �ل�صف �لفل�صطيني

�الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة، و�لتقى خالل �لزيارة �لرئي�ص �لرتكي عبد �هلل غول Abdullah Gül �لذي 

 ،
7
طالب ب�رشورة �لوقف �لفوري الإطالق �لنار يف غزة، د�عياً �إىل �إر�صال م�صاعد�ت عاجلة �إىل �لقطاع

كما �لتقى باأردوغان ووزير �خلارجية �أحمد د�ود �أوغلو Ahmet Davutoğlu. وز�ر عبا�ص �أنقرة 

�نتخابه  �أردوغان يف ق�رشه �جلديد بعد  �أول �صيف ي�صتقبله  2015، وكان  يناير  �لثاين/  يف كانون 

رئي�صاً للجمهورية، ومتيز �ال�صتقبال مبر��صم بروتوكولية جديدة ومهيبة. و�نتقد �أردوغان خالل 

�ملوؤمتر �ل�صحفي �مل�صرتك م�صاركة بنيامني نتنياهو يف م�صرية باري�ص �صّد �الإرهاب، و�أ�صاف “هذ� 

�ل�صخ�ص مار�ص �إرهاب دولة وقتل 2,500 �صخ�ص يف غزة، ولّوح بيده وكاأن �جلميع كان بانتظاره 

.
بحما�ص. عليهم �أوالً دفع ثمن قتل �الأطفال و�لن�صاء”8

2015 الفتاً، حيث  كما كان �هتمام تركيا لرفع علم فل�صطني يف �الأمم �ملتحدة يف �أيلول/ �صبتمب 

هاتف �أردوغان نظريه �لفل�صطيني مهنئاً باالإجناز، بعد �أن �صارك رئي�ص �لوزر�ء �أحمد د�ود �أوغلو 
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بنف�صه يف مر��صم رفع �لعلم، معتب�ً �أن ذلك “مبثابة �إعالء لعلم �لكر�مة و�لعزة �الإن�صانية، و�حلرية 

�لفل�صطيني  �لعلم  لنا روؤية  �أن يقدر  “ندعو �هلل  و�ل�رشف، ولي�ص علم فل�صطني فح�صب”، وم�صيفاً 

.
يرفرف فوق مدينة �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى”9

كان  و�إن  مر�ت،  عدة  تركيا  ز�ر  فقد  م�صعل  خالد  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أما 

بوترية �أقل من زيار�ته يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة، وكان بع�صها بعيد�ً عن و�صائل �الإعالم �أو غري معلن 

عنها م�صبقاً، تاأثر�ً فيما يبدو باملتغري�ت �الإقليمية �ملذكورة �صابقاً، باالإ�صافة �إىل �ل�صغوطات �لغربية 

 ،
10

�ملتاأثرة باالتهامات �الإ�رش�ئيلية الأنقرة بدعم “�الإرهاب”، و��صت�صافة “�الإرهابيني” على �أر��صيها

وكان من �إ�صار�ت ذلك مثالً تاأخر زيارة م�صعل الأنقرة لتقدمي �لتهنئة الأردوغان بالفوز بالرئا�صة.

 2014 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  ز�رها  كما   ،2014 فب�ير  �صباط/  يف  تركيا  م�صعل  ز�ر  فقد 

 The Justice and Development Party )Adalet ve للم�صاركة يف موؤمتر حزب �لعد�لة و�لتنمية 

قوية  قونيا  “�إن  فيها  قال  كلمة  فيه  و�ألقى  قونيا،  مدينة  يف  �حلاكم   Kalkınma Partisi )AKP((

وتركيا قوية تعني فل�صطني قوية وقد�صاً قوية. �إن تركيا ديقر�طية وم�صتقرة ومتطورة هي م�صدر 

. و�لتقى م�صعل بكل من �أردوغان و�أحمد د�ود �أوغلو يف �آب/ �أغ�صط�ص 2015 
قوة جلميع �مل�صلمني”11

يف زيارة خا�صة مل يعلن عن نتائجها، كما �صارك يف �أيلول/ �صبتمب يف موؤمتر �لعد�لة و�لتنمية �لعام 

.
12

�خلام�ص يف �أنقرة، و�لتقى على هام�صه مع �أردوغان دون ت�رشيحات معلنة عن �لزيارة

�أن  2015 زيارة غري مرتبة م�صبقاً، بعد  �الأول/ دي�صمب  كما ز�ر م�صعل تركيا يف �صهر كانون 

ر�جت ت�رشيبات �إعالمية عبية عن �تفاق و�صيك لتطبيع �لعالقات بني �أنقرة وتل �أبيب، وهي زيارة 

�أّي  �أن  على  �لتاأكيد  على  �لزيارة  بعد  ما  حر�صو�  �الأتر�ك  �مل�صوؤولني  �أن  بيد  �صيء،  عنها  ير�صح  مل 

بالفل�صطينيني، بل لن يكون دون مو�فقتهم على  �ل�رشر  �أبيب لن يلحق  تل  �لعالقة مع  حت�صن يف 

.
13

بنود �التفاق

من ناحية �أخرى مل تنقطع �الت�صاالت �لهاتفية بني �لطرفني �لرتكي و�لفل�صطيني، ال �صيّما تلك 

وتقدم  �لرئا�صية  �النتخابات  يف  �أردوغان  بنجاح  �لتهنئة  مثل  �لبوتوكولية  �ل�صبغة  حتمل  �لتي 

�إىل  باالإ�صافة  �الإعادة،  و�نتخابات  يونيو  حزير�ن/  يف  �لبملانية  �النتخابات  يف  و�لتنمية  �لعد�لة 

�الت�صاالت �ملتعلقة باأحد�ث بعينها كات�صاالت �أردوغان و�أحمد د�ود �أوغلو بكل من عبا�ص وم�صعل 

الإد�نة �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �مل�صجد �الأق�صى �أو حرق عائلة �لدو�ب�صة.

عدوان 2014:

�مل�صتوطنني  بع�ص  حرق  بعد   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الأحد�ث  تدحرجت 

ّرخ 
ُ
�أ �لتي  �ملبا�رشة  �ملو�جهة  ملرحلة  و�صلت  ت�صعيد�ت  �صل�صلة  �صمن  خ�صري  �أبو  حممد  للطفل 
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�أو  �ل�صامد  2014/7/8 و��صتمرت الأكرث من خم�صني يوماً، و�أطلق عليها عملية �جلرف  لبد�يتها يف 

�لع�صف �ملاأكول.

 2014 وعدو�ن  �ل�صجيل(  )حجارة   2012 عدو�ن  بني  �لب�صيط  �لزمني  �لفارق  من  �لرغم  وعلى 

)�لع�صف �ملاأكول( �إال �أن �ملوقف �لرتكي �صهد تبدالً الفتاً على م�صتوى �لفعل و�لتاأثري، و�إن مل يتغري 

يف  �النقالب  وخ�صو�صاً  �ملذكورة،  �الإقليمية  �ملتغري�ت  ب�صبب  و�لتفاعل،  �الهتمام  م�صتوى  كثري�ً 

�أّثر يف ُبعدين مهمني: �لعالقة �لعد�ئية جتاه قطاع غزة و�ملقاومة �لفل�صطينية باملقارنة  م�رش �لذي 

الأدو�ت  �الأخرية  فقد�ن  �إىل  �أدت  و�لتي  تركيا  مع  �ملرتدية  و�لعالقة  مر�صي،  حممد  حكم  فرتة  مع 

�إذ� ما ُقرنت بالعالقات �ل�صيئة �أي�صاً مع تل �أبيب. وهكذ� مل ت�صتطع  �لتو��صل و�لتاأثري، خ�صو�صاً 

2012، كما �متنعت حتى عن  �أنقرة �ل�صغط باجتاه وقف �رشيع الإطالق �لنار كما حدث يف عدو�ن 

تقدمي مبادرة تركية )�أو تركية - قطرية( لوقف �إطالق �لنار تناف�ص �ملبادرة �مل�رشية �لتي مل ترحب 

بها قوى �ملقاومة �لفل�صطينية.

ب�صكل يومي  �حلرب  و�صعبياً  ونخبوياً  تركيا ر�صمياً  تابعت  و�لتفاعل،  �الهتمام  على م�صتوى 

قال  حيث  �لعايل،  �ل�صيا�صي  بال�صقف  �لر�صمية  �لفعل  ردود  ومتيزت  كبري.  ب�صكل  معها  وتفاعلت 

رئي�ص �لوزر�ء �لرتكي رجب طيب �أردوغان �إنه “لن يلتزم �ل�صمت حيال ما يحدث يف غزة”، منتقد�ً 

 .
�إرهابية”14 “دولة  باأنها  �الأخرية  ومتهماً  �ل�صمت،  �لعامل  و�لتز�م  “�إ�رش�ئيل”،  عن  �لغرب  دفاع 

، قاد وزير 
15ً

ويف حني �صدرت �إد�نات للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي من قبل �أحز�ب �ملعار�صة �لرتكية �أي�صا

�خلارجية �أحمد د�ود �أوغلو حملة �صيا�صية ن�صطة بالتعاون و�لتن�صيق مع قطر، �صملت �الأمم �ملتحدة 

.
16

و�لواليات �ملتحدة، ملحاولة �إيجاد �صيغة لوقف �إطالق �لنار

�أيام حزناً على  �أعلنت �حلكومة �لرتكية �حلد�د ملدة ثالثة  ويف تناغم مع هذ� �ملوقف �ل�صيا�صي، 

، ودعت �حلكومة �لرتكية حلملة تبعات للفل�صطينيني يف غزة تقوم عليها رئا�صة 
17

�صهد�ء �لعدو�ن

�أن  . وذكر �لتعميم �لذي ن�رشته �حلكومة يف �ل�صحيفة �لر�صمية �لرتكية 
18

�ل�صوؤون �لدينية �لرتكية

“�جلمهورية �لرتكية �صتقدم كافة �أ�صكال �لدعم و�مل�صاعدة لل�صعب �لفل�صطيني �ل�صديق و�ل�صقيق، 
يف �صوء مطالب �صعبنا”، وقد جمعت �حلملة ما يقرب من 21 مليون دوالر �أمريكي، وفق ت�رشيح 

.Emrullah İşler نائب رئي�ص �لوزر�ء �أمر �هلل �إي�صلر

�ملنددة  �ملظاهر�ت  ع�رش�ت  �لرتكية  �ملدن  خمتلف  �صهدت  فقد  �ل�صعبي،  �مل�صتوى  على  �أما 

بالعدو�ن، ال �صيّما �أمام �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف �أنقرة وقن�صليتها يف �إ�صطنبول. كما تعاونت �أربعني 

.
19

قناة تلفزيونية تركية يف برنامج بّث مبا�رش للت�صامن مع �لقطاع وجمع �لتبعات له
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 2014/8/13 يف  بد�أتها  دفعات،  على  للقطاع  و�إن�صانية  �إغاثية  م�صاعد�ت  تركيا  �أو�صلت  وقد 

68.5 طناً )68,500 كغ( من �مل�صاعد�ت �الإن�صانية، كما ز�ر وفد طبي تركي �لقطاع لتفقد  باإر�صال 

من  دفعات  على  للعالج  �لفل�صطينيني  �جلرحى  مئات  تركيا  ت�صت�صيف  �أن  قبل  �ملر�صى،  �أحو�ل 

�إىل غزة  �أنقرة الإر�صال حمطة توليد كهرباء عائمة  . كما �صعت 
20

�أقامته مع غزة خالل ج�رش جوي 

�إعمار  يف  لالإ�صهام  �أمريكي  دوالر  مليون   200 بدفع  تعهدت  ثم  �الإ�رش�ئيلي،  بالرف�ص  ��صطدمت 

، باالإ�صافة �إىل منح مالية خا�صة قدمها �لهالل �الأحمر �لرتكي جلميع
21

 غزة خالل موؤمتر �لقاهرة

�أيتام �حلرب.

انتفا�شة القد�س:

زمانياً  �الأق�صى  �مل�صجد  تق�صيم  يف  خطتها  تنفيذ  ت�رشيع  �الحتالل  دولة  حماوالت  �إثر  على 

�ل�صعبية  �الحتجاجات  وقمع  �ملر�بطات  على  �العتد�ء  مثل  تطور�ت  من  ذلك  تبع  وما  ومكانياً، 

و�لطالبية على ذلك، ت�صاعدت �الأحد�ث يف �لقد�ص و�ل�صفة �لغربية ب�صكل م�صطرد، �صمن ما �صمي 

بانتفا�صة �لقد�ص. بيد �أن م�صهد �لتفاعل �لرتكي مع �نتفا�صة �لقد�ص �ختلف ب�صكل جذري عنه مع 

�لعدو�ن على غزة يف �ل�صنة �لتي �صبقتها، بالرغم من �أن �مل�صجد �الأق�صى و�لقد�ص يثالن �إىل جانب 

�لو�صع �الإن�صاين يف غزة، ركيزتني من �أهم مرتكز�ت �ل�صيا�صة �لرتكية �إز�ء �لق�صية �لفل�صطينية يف 

�ل�صنو�ت �لقليلة �الأخرية.

غزة  على  �ل�صهيوين  �لق�صف  م�صهد  بني  �لكبري  �الختالف  ذلك  �لتباين  هذ�  �أ�صباب  �أهم  ومن 

وقو�ت  �لفل�صطيني  �ل�صباب  بني  يومية  �صبه  �صلمية  مو�جهات  وبني  �ل�صهد�ء،  ع�رش�ت  و�صقوط 

بالدماء و�لدمار.  �لعاطفة و�لتاأثر  �لرتكي �صديد  �لوعي �جلمعي  �مل�صهدين يف  �الحتالل، و�ختالف 

�لد�خلي، فقد بد�أت  �لقر�ر �لرتكيني بالو�صع  �ل�صارع و�صانع  �أما ثاين هذه �الأ�صباب فهو �ن�صغال 

حزب فيها  فقد  �لتي  يونيو،  حزير�ن/  �نتخابات  بعد  ما  تركيا،  يف  �النتقالية  �لفرتة  يف   �النتفا�صة 

من  ذلك  ر�فق  ما  مع  م�صتقرة،  حكومة  ت�صكيل  عن  ت�صفر  ومل  �لبملانية،  �أغلبيته  و�لتنمية  �لعد�لة 

تذبذب �قت�صادي، وما تبعه من موجة ت�صعيد ع�صكرية و�أمنية مع حزب �لعمال �لكرد�صتاين.

عبا�ص  من  كل  مع  هاتفيني  �ت�صالني  يف  �أردوغان  �لرتكي  �لرئي�ص  د�ن  �لر�صمي،  �مل�صتوى  على 

“خطوة  الحق  �صحفي  موؤمتر  يف  ذلك  وعدَّ   ،
22

�الأق�صى للم�صجد  �الحتالل  قو�ت  �قتحام  وم�صعل 

على  �الإطار  هذ�  يف  �لالزمة  �خلطو�ت  كافة  �تخاذ  علينا  “يتوجب  م�صيفاً  ودنيئة”،  همجية 

�أحمد �لوزر�ء  رئي�ص  د�ن  كما   .
فل�صطني”23 يف  تنح�رش  لن  �لفعل  ردود  فاإن  و�إال  �لدويل،   �ل�صعيد 

 ،
24

�لفل�صطينيني �ملدنيني  �صّد  �الإ�رش�ئيلية”  �الأمن  لقو�ت  �مل�رشوعة  غري  “�ملمار�صات  �أوغلو  د�ود 

�ل�صفة يف  �ملفرطة  للقوة  �إ�رش�ئيل  “��صتخد�م  ب�صدة  فيه  د�نت  بياناً  �لرتكية  �خلارجية   و�أ�صدرت 

.
و�لقد�ص”25
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من جهة �أخرى ��صتقبل �لرئي�ص �أردوغان قياد�ت فل�صطينية رمزية خالل �نتفا�صة �لقد�ص وما 

�صبقها من �عتد�ء�ت قامت بها قو�ت �أمن �الحتالل على �مل�صلني يف �مل�صجد �الأق�صى، وكانت �أهم تلك 

�لزيار�ت ��صتقباله ملفتي �لقد�ص �ل�صابق عكرمة �صبي ورئي�ص �حلركة �الإ�صالمية يف �أر��صي 1948 

. �أما على �مل�صتوى �لنقابي و�ل�صعبي وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين، فقد غابت �ملظاهر�ت 
26

ر�ئد �صالح

�حلا�صدة يف �ملدن �لرتكية �ملختلفة �إال ما ندر، و�قت�رشت �لوقفات �الحتجاجية على �أن�صطة رمزية مل 

ترَق �إىل �صخونة وخطورة �حلدث.

��صتمر �لتو��صل �لرتكي - �لفل�صطيني عب موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين �لرتكية بوتريته �ملعتادة 

خارج �إطار �نتفا�صة �الأق�صى، قبلها وخاللها. فقد ز�ر رئي�ص �صوؤون �لديانة �لرتكية حممد غورماز 

Mehmet Görmez �ل�صفة �لغربية يف �أيار/ مايو 2015، و�ألقى خطبة �جلمعة يف �مل�صجد �الأق�صى 

�لعثماين  �لنظام  تطبيق  �إعادة  �لديانة  �صوؤون  رئا�صة  �أعلنت  كما  و��صح.  فل�صطيني  ترحيب  و�صط 

�الأر��صي  �إىل  �لتوجه  قبل  �لقد�ص  مدينة  على  �أوالً  �ملعتمرين  قو�فل  متر  بحيث  �لعمرة،  رحالت  يف 

 Turkish Cooperation )من جهة �أخرى، قدمت وكالة �لتن�صيق و�لتعاون �لرتكية )تيكا .
27

�ملقد�صة

 and Development Agency )Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı )TİKA((

.
28

منحاً مالية الأندية �لدرجة �ملمتازة يف قطاع غزة بقيمة 180 �ألف دوالر �أمريكي

�إىل  �الإغاثية و�الإن�صانية فا�صتمرت كما هي عليه منذ �صنو�ت، مع تر�جع يعزى  �مل�صاعد�ت  �أما 

ت�صدر �الأزمة �ل�صورية قائمة �أولويات �مللف �الإغاثي ملختلف �ملوؤ�ص�صات. فقد وزعت هيئة �الإغاثة 

 The Foundation for Human Rights and Freedoms الإن�صانية وحقوق �الإن�صان و�حلريات�

)and Humanitarian Relief )IHH مالب�ص �لعيد على �ألف يتيم يف غزة، ونظمت موؤ�ص�صة �لهالل 

 Türkiye Diyanet الأحمر �لرتكية �إفطار�ً جماعياً ملئتي يتيم يف �لقطاع، ووزع وقف �لديانة �لرتكي�

Vakfı �صالالً رم�صانية على �لفقر�ء، وقدَّم منحاً در��صية الأربعني طالباً من غزة. ويف نهاية �ل�صنة، 

بن ثاين  �ل�صيخ  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  �الإن�صانية  لالإغاثة  و�حلريات  �الإن�صان  حقوق  وقف   وزع 

.
29

عبد �هلل �لقطرية طرود�ً غذ�ئية على �آالف �لعائالت يف �لقطاع

العالقة مع دولة الحتالل:

 2014 مل يجّد جديد من �لناحية �لر�صمية يف �لعالقات �لثنائية ما بني �أنقرة وتل �أبيب يف �صنتي 

�لديبلوما�صية �لر�صمية، على �لرغم من عقد عدة لقاء�ت بني �لطرفني  و2015، فا�صتمرت �لقطيعة 

بيد  و�الزدياد.  �لنمو  يف  �لثنائية  �لتجارية  �لعالقات  و��صتمرت  بينهما،  �لهوة  جل�رش  حماوالت  يف 

�لتوتر  مرحلة  �لتناق�ص،  و��صحتي  مبرحلتني  مّر  �لطرفني  بني  و�الإعالمي  �ل�صيا�صي  �خلطاب  �أن 

�ل�صديد و�لرت��صق �الإعالمي و�لتحري�ص، و��صتمرت حتى منت�صف 2015 تقريباً، ثم مرحلة �لهدوء 

و�حلديث عن �تفاق حمتمل بني �لطرفني الإنهاء �صنو�ت �لقطيعة وتطبيع �لعالقات.
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فخالل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة يف 2014، �أعلن نائب رئي�ص �لوزر�ء �لرتكي ب�صري �أطاالي 

�أيدت  كما   ،
30

�لدولية �جلنايات  حمكمة  �أمام  “�إ�رش�ئيل”  ملحاكمة  بالده  دعم  عن   Beşir Atalay

 Cemil بينما ذّكر رئي�ص �لبملان �لرتكي جميل ت�صي�صك ،
31

�خلارجية �لرتكية �ن�صمام فل�صطني لها

Çiçek خالل م�صاركته يف ن�صاط بذكرى “�ملحرقة” �حلا�رشين باأن “�إ�رش�ئيل” قد ذبحت �ألفني من 

. كما �ألغى وزير �خلارجية �لرتكي م�صاركة له يف موؤمتر لالأمن يف �أملانيا يف 
32

�الأطفال و�لن�صاء بغزة

، ود�نت تركيا بناء مئات �لوحد�ت �ال�صتيطانية 
33

�صباط/ فب�ير 2015 ب�صبب �مل�صاركة �الإ�رش�ئيلية

يف �لقد�ص، وعدَّت تلك �خلطوة جتاهالً للقانون �لدويل.

من جهتها، �صعَّدت �جلهات �الإ�رش�ئيلية حملتها �صّد �أنقرة، ف�صكتها ب�صكل ر�صمي لقيادة حلف 

، ثم �تهمتها با�صت�صافة 
34

�صمال �الأطل�صي )�لناتو( ب�صبب وجود قياد�ت من حما�ص على �أر��صيها

، وحّملتها �أخري�ً م�صوؤولية بع�ص �لعمليات يف �ل�صفة �لغربية ب�صبب هذه 
35

�أن�صطة لكتائب �لق�صام

لالعرت�ف  “�إ�رش�ئيل”  يف  دعو�ت  عدة  ظهرت   ”1915 �الأرمن  “�أحد�ث  ذكرى  ويف  �ال�صت�صافة. 

لتبقى  بذلك  �لقيام  �الآن  حتى  �أبيب  تل  ترف�ص  حيث  تركيا،  على  لل�صغط  �الأرمنية”  بـ“�ملذبحة 

“�ملذبحة” �أو “�ملحرقة” �لوحيدة يف �لتاريخ م�صجلة يف �لعامل با�صمها ومل�صلحتها.

�لعد�لة  برت�جع  �صعادتهم  يخفو�  مل  برييز،  �صمعون  مقدمتهم  ويف  �الحتالل،  دولة  قياد�ت 

، وهو ما 
36

و�لتنمية يف �نتخابات 2015/6/7 باعتبار �أنه فر�صة لرت�جع دعم حركة حما�ص يف �ملنطقة

قابله قلق فل�صطيني من تلك �لنتائج، بعد �أن كانت �لق�صية �لفل�صطينية )و�لقد�ص حتديد�ً( حا�رشة يف 

.
37

�جلدل �ل�صيا�صي �لد�خلي خالل �حلمالت �النتخابية لالأحز�ب �لرتكية

من  �بتد�ًء  وملحوظ  تدريجي  ب�صكل  تهد�أ  بد�أت  �لطرفني  بني  �ل�صيا�صي  �خلطاب  يف  �حلدة  هذه 

�لعالقات، حر�صت تركيا  بغية تطبيع  بينهما  لقاء�ت  �أنباء عن عقد  2015، يف ظّل  حزير�ن/ يونيو 

�لعالقات،  لتطبيع  �لثالثة  �ملتم�صك ب�رشوطها  �أن ال تغيري قد طر�أ على موقفها  �لتاأكيد حينها  على 

.
38

غزة عن  �حل�صار  وك�رش  �ل�صهد�ء،  ذوي  وتعوي�ص   ،)2013 يف  �صابقاً  مّت  )�لذي  �العتذ�ر   �أي 

باأعمال  �لقائم  مع  �صحفية  مقابلة  �حلكومة  من  مقربة  تركية  �صحيفة  �أجرت  �أغ�صط�ص،  �آب/  ويف 

�ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية �أمرية �أورون Amira Oron يف تركيا، �أكدت �الأخرية خاللها حر�ص تل �أبيب 

على حت�صني �لعالقات مع �أنقرة، وعلى وجود فر�صة حقيقية لفتح �صفحة جديدة، وهي �ملرة �الأوىل 

�لتي ت�صت�صيف فيها و�صيلة �إعالم تركية مقربة من �حلكومة م�صوؤوالً �إ�رش�ئيلياً منذ حادثة �العتد�ء 

.
39Mavi Marmara على �صفينة مايف مرمرة

“قد �أجنز”  يف كانون �الأول/ دي�صمب 2015، �رشبت و�صائل �الإعالم �لعبية خب�ً عن �أن �تفاقاً 

و�لتي  عليها،  �ملتفق  �لبنود  بع�ص  ذلك  يف  مبا  نهائي  ب�صكل  �لعالقات  لتطبيع  �أبيب  وتل  �أنقرة  بني 
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�ملقابل  يف   .
40

تركيا من  قيادييها  بع�ص  و“طرد”  حما�ص  حركة  مع  �لعالقة  تقييد  �صمنها  من  كان 

بدى �ملوقف �لرتكي مرتبكاً بع�ص �ل�صيء، فرت�وحت ت�رشيحاته بني �العرت�ف بوجود حمادثات 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صات  من  �لرتكي  �ملوقف  ثبات  على  �لتاأكيد  وبني   ،
41

�تفاق �إىل  �لو�صول  ونفي 

“للبلدين  �لتقارب م�صلحة  �عتبار  ، وبني 
لل�صعب �لرتكي”42 �الإ�رش�ئيلي �صديقاً  “�ل�صعب  و�عتبار 

، وبني 
 و�لتفاخر باأن تركيا هي �لدولة �لوحيدة �لتي “�أجبت �إ�رش�ئيل على �العتذ�ر”44

و�ملنطقة”43

“رفع  بدل  �حل�صار”  “تخفيف  �صيغة  وذكر  �لعامة  �لت�رشيحات  يف  �لثالث  �ل�رشوط  على  �لتاأكيد 

.
45

�حل�صار” لدى ذكر �لتفا�صيل

مل يكن هذ� �لتحول �عتباطياً �أو مفاجئاً، بل مهدت له عدة �صياقات و�أ�صباب، �أهمها:

�أوالً: �نتخابات حزير�ن/ يونيو و�لفرتة �النتقالية �لتي نقلت ل�صانع �لقر�ر يف تركيا ر�صالتني، 

“�حللفاء”، ب�رشورة �لتغيري، وقد �صدرت عدة  �إحد�هما د�خلية من �لناخب و�لثانية خارجية من 

ت�رشيحات من م�صوؤولني يف �حلزب �حلاكم و�حلكومة يف �أنقرة ب�رشورة عودة �ل�صيا�صة �خلارجية 

�لرتكية لو�قعيتها وبر�جماتيتها �ملعروفة عنها.

حدة  وتخفيف  قدماء،   - جدد  حلفاء  عن  للبحث  �أنقرة  دفعت  و�لتي  رو�صيا  مع  �الأزمة  ثانياً: 

�خلالف مع بع�ص �لدول �الإقليمية )دولة �الحتالل، وم�رش، و�الإمار�ت(، على �مل�صتويني �ل�صيا�صي 

و�القت�صادي.

�لتي  �لكرد�صتاين  �لعمال  حزب  مع   2015 يوليو  متوز/  منذ  �مل�صتمرة  �لت�صعيد  موجة  ثالثاً: 

ق�صوى  �أولوية  ذو  ملف  وهو  “�إ�رش�ئيل”،  ومنها  �الإقليمية  �الأطر�ف  بع�ص  خلفها  �أن  تركيا  ترى 

 لرتكيا، ولذلك ترى �أنقرة �أن تطبيع �لعالقات مع تل �أبيب قد ي�صاعد على كبح جماح �حلزب �لكردي

�مل�صلح.

ر�بعاً: تعدد �مللفات ذ�ت �الهتمام �مل�صرتك و�ملهدد�ت �مل�صرتكة بني �لطرفني، بدء�ً من تطور�ت 

�الأزمة �ل�صورية، مرور�ً بتنظيم د�ع�ص، و�لتحالف �لدويل ملكافحته، ولي�ص �نتهاًء بالتمدد �الإير�ين 

و�لتو�جد �لع�صكري �لرو�صي �ملبا�رش يف �ملنطقة. 

خام�صاً: قر�ر دولة �الحتالل تفعيل ملف تطبيع �لعالقات مع �أنقرة، �إذ من ناحية �ملبد�أ مل تغري 

�الأخرية من �رشوطها �لثالثة �ملعلنة ومل يطر�أ جديد منذ �آخر جولة مفاو�صات، بيد �أن نتنياهو كان 

حاز  وحني   .2015 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  �نتخابات  يف  و�لتنمية  للعد�لة  �آخر  تر�جع  على  ير�هن 

�الأخري �أغلبية برملانية توؤهله لت�صكيل حكومة م�صتقرة حتى �صنة 2019، يبدو �أن تل �أبيب ر�أت �أنه 

ال فائدة من �لتاأجيل �أكرث.
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العالقات القت�شادية:

�لنمو  يف  و“�إ�رش�ئيل”  تركيا  بني  �القت�صادية  �لعالقات  ��صتمرت  �ل�صابقة،  �ل�صنو�ت  يف  كما 

�ملنقطعة  �صبه  و�لديبلوما�صية  �ملرتدية  �ل�صيا�صية  �لعالقات  من  �لرغم  على  �صنوياً،  �مل�صطرد 

�أتر�ك �صهد�ء  ع�رشة  و�صقوط  �لدولية  �ملياه  يف  مرمرة  مايف  �صفينة  على  �العتد�ء  حادثة   منذ 

�صنة 2010.

عهد  يف  �لرتكية  �خلارجية  �ل�صيا�صة  ركائز  �أهمها  �أ�صباب،  لعدة  �لظاهري  �لتناق�ص  هذ�  ويعود 

يف  بينهما—  �ملعزز”  “�الرتباط  —�أي  لالقت�صاد  �ل�صيا�صة  لتطويع  هدفت  �لتي  و�لتنمية  �لعد�لة 

 .
46

�لتوتر ظروف  يف  بينهما  �الرتباط”—  “فك  —�أي  �لف�صل  وعلى  �لطبيعية،  �لعالقات  ظروف 

�القت�صادية،  �لعالقات  تعزيز  يف  �حلكومية  �لقر�ر�ت  عن  و�مل�صتقل  �خلا�ص  �لرتكي  �لقطاع  ودور 

باالإ�صافة �إىل حر�ص “�إ�رش�ئيل” على �الإبقاء على هذه �لعالقات وتطويرها �أمالً يف �أن تكون �إحدى 

�أ�صباب عودة �لعالقات �لديبلوما�صية بني �لطرفني.

وهكذ�، فقد �رتفع حجم �لتبادل �لتجاري بني �لطرفني من قر�بة 4.04 مليار�ت دوالر �أمريكي 

�صنة 2012، �إىل 5.068 مليار�ت �صنة 2013، ثم �رتفع �إىل 5.832 مليار�ت دوالر �صنة 2014، فيما 

�مللحوظة  هذه  �إىل  و�إ�صافة   .)4/1 جدول  )�نظر   2015 �صنة  دوالر  مليار�ت   4.371 �إىل  �نخف�ص 

ثانية  ملحوظة  ثمة  �لبلدين،  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  وزيادة  �لعالقات  ��صتمر�ر  عن  �لرئي�صية 

متعلقة بالتو�زن بني ح�صة كل من �لطرفني من هذ� �لتبادل، وهو ما يعطي �لطرفني �صعور�ً باالأمان 

وي�صجعهما على تنمية �لعالقات �لتجارية بينهما.

وتت�صدر �ملو�د �لكيماوية وم�صتقاتها �مل�صتخدمة يف �لت�صنيع و�ملولد�ت و�ملحوالت �لكهربائية 

و�حلديد  �ل�صباق  و�صيار�ت  �ل�صيار�ت  تقابلها  بينما  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  �لرتكية  �ل�صادر�ت  قائمة 

.
47

و�لفوالذ يف �صد�رة قائمة ما ت�صتورده �الأوىل من �لثانية

نقا�صات  و“�إ�رش�ئيل”  تركيا  بني  �ملحتملة  �مل�صاحلة  �أخبار  وقع  على  جتددت  �أخرى،  جهة  من 

�لغاز �الإ�رش�ئيلي و�إمكانية ت�صديره لرتكيا باأ�صعار خمف�صة، بحيث جتد “�إ�رش�ئيل” �صوقاً جديدة 

وو�عدة مثل تركيا، باالإ�صافة �إىل كونها دولة عبور للغاز �الإ�رش�ئيلي �إىل �أوروبا، بينما تخفف تركيا 

من �عتمادها �لكبري على �لغاز �لطبيعي �لرو�صي �لذي ُعدَّ عامل �صعف خالل �الأزمة مع رو�صيا �إثر 

تدخلها يف �صورية يف خريف 2015، �إذ كانت تركيا ت�صتورد 55% من حاجتها من �لغاز �لطبيعي من 

رو�صيا.
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جدول 4/1: حجم التبادل التجاري بني تركيا و“اإ�رسائيل” وفق الإح�شاءات الرتكية والإ�رسائيلية 

48
2012-2015 )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

20152,698.32,4461,672.51,713.64,370.84,159.6

20142,950.92,683.62,881.32,755.65,832.25,439.2

20132,649.72,354.12,4182,515.65,067.74,869.7

20122,329.52,082.71,710.41,421.44,039.93,504.1

لكنها  �لن�صبي،  �لنمو  يف  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  تركيا  بني  �لتجارية  �لعالقات  ت�صتمر  �ملقابل،  يف 

ما ز�لت دون م�صتوى �ملقارنة مع �لعالقات �لرتكية - �الإ�رش�ئيلية، حيث مل يالم�ص حجم �لتبادل 

�لتجاري بينهما حدود 100 مليون دوالر �صنة 2014، حيث بلغت �لو�رد�ت �لرتكية من �الأر��صي 

�الأر��صي  �إىل  �لرتكية  �ل�صادر�ت  �أما  دوالر،  مليون   2.502 نحو   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

�لو�رد�ت  بلغت   2015 �صنة  90.945 مليون دوالر. ويف  بلغت  1967 فقد  �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

�ل�صادر�ت  �أما  دوالر،  مليون   2.343 نحو   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من  �لرتكية 

ي�صهد  كما   ،
49

دوالر مليون   82.224 فبلغت   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �إىل  �لرتكية 

�مليز�ن �لتجاري بني �لبلدين �ختالالً كبري�ً ل�صالح تركيا بطبيعة �حلال، بالرغم من �إعفاء �ملنتجات 

و�لتبغ  و�حللويات  �لغذ�ئية  �ملو�د  تت�صدر  وفيما  تركيا.  يف  �جلمارك  من  �لفل�صطينية  �ل�صناعية 

وم�صتقاته قائمة �ل�صادر�ت �لرتكية الأر��صي �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، ت�صدر �الأخرية لرتكيا 

.
50

يف �ملقام �الأول �لتمر و�لتني وبع�ص �أنو�ع �لفو�كه

يف  تركيا  من  و�إ�صهاماً  �لرتكية،   - �لفل�صطينية  �القت�صادية  �لعالقات  توثيق  جهود  �صمن 

 2015–2014 �لفرتة  يف  تركيا  يف  نظمت  �أمامه،  �لعاملية  �الأ�صو�ق  وفتح  �لفل�صطيني  �القت�صاد  دعم 

�لن�صختان �الأوىل و�لثانية من موؤمتر “تركيا بو�بة فل�صطني �إىل �لعامل”، مب�صاركة وزيري �قت�صاد 

�لبلدين �إ�صافة ملئات رجال �الأعمال من �لطرفني وخ�صو�صاً من فل�صطينيي �لد�خل و�ل�صتات، ونتج 

.
51

عنه عدة �تفاقات ثنائية بني �لطرفني يف جماالت �ل�صياحة و�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لن�صيج

للفل�صطينيني، منها  �لر�صمية و�الأهلية  �لرتكية  �لهبات و�لتبعات  �أخرى، مل تتوقف  ناحية  من 

ما �صبق ذكره من �إ�صهامات منظمات �ملجتمع �ملدين �لرتكي، ومنها ما هو حكومي �أو م�صرتك بني 

�حلكومة �لرتكية و�لقطاع �خلا�ص؛ مثل تبع تركيا مببلغ ن�صف مليون دوالر �أمريكي لوقود حمطة 

، وزيارة وفد �قت�صادي تركي لقطاع غزة ولقائه نائب رئي�ص حركة حما�ص �إ�صماعيل 
52

كهرباء غزة

،
53

للفل�صطينيني تركيا  دعم  �صبل  لبحث  �لفل�صطينيني  �الأعمال  ورجال  �لوزر�ء  من  وعدد   هنية 
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�أمريكي قدمتها تركيا لتغطية نفقات وقود �مل�صت�صفيات  1.5 مليون دوالر  �إىل منحة بقيمة  �إ�صافة 

�أن يتخطى   ،2015 �أيار/ مايو  ُن�رِشَت يف  ، وقد توقعت تقدير�ت ر�صمية تركية 
54

�حلكومية يف غزة

؛ غري 
55

�إجمايل �مل�صاعد�ت �لرتكية �ملقدمة لقطاع غزة �صنة 2015 حاجز 100 مليون دوالر �أمريكي

�أنه مل تظهر )حتى كتابة هذ� �لتقرير( �أي �أرقام نهائية حول �إجمايل هذه �مل�صاعد�ت يف تلك �ل�صنة.

خال�شة:

�لق�صية  �إز�ء  �لرتكية  �خلارجية  لل�صيا�صة  �الأ�صا�صية  �لركائز   2015–2014 �صنتي  يف  تتغري  مل 

للق�صية  �ل�صيا�صي  باحلل  و�اللتز�م  �لدولية  �ملنظومة  �صمن  �لتحرك  مقدمتها  ويف  �لفل�صطينية، 

�لفل�صطينية  �لق�صية  لل�صالم، و�لتعامل مع  �لعربية  �لدولتني و�ملبادرة  �لفل�صطينية وفق روؤية حّل 

من بو�بة �ل�صلطة �لوطنية و�لرئي�ص عبا�ص، وعدم تخطي حدود �لدعم �ل�صيا�صي و�الإعالمي و�ملايل، 

.
56

يف �لعالقة مع حركة حما�ص لعدم �الإ�رش�ر مب�صالح تركيا وعالقاتها �لغربية

�لد�خلي  �ل�صعيدين  على  تركياً،  �ملهمة  �ملتغري�ت  من  عدد�ً  �صهدتا  �ل�صنتني  هاتني  �أن  بيد 

تعمق  �إىل  �إ�صافة  رو�صيا،  مع  و�الأزمة  �الإعادة،  و�نتخابات  �لبملانية  �النتخابات  مثل  و�خلارجي، 

�الأزمات �الإقليمية ويف مقدمتها �ل�صورية، مما �أدى �إىل �نكفاء مرحلي يف �الهتمام �لرتكي بالق�صية 

�لفل�صطينية، يف حني �أدت �لقطيعة مع كل من تل �أبيب و�لقاهرة �إىل �إ�صعاف �لدور �لرتكي فيها.

من  عدد  حتييد  يف  تركيا  لرغبة  �إ�صافة  �مل�صرتكة،  �ملهدد�ت  وتز�يد  �ملتعددة،  �ملتغري�ت  هذه 

�لتي و�إن مل ت�صل  خ�صومها، �صخت �لدم جمدد�ً يف مفاو�صات �مل�صاحلة �لرتكية - �الإ�رش�ئيلية، 

�إىل نهايتها حتى كتابة هذه �ل�صطور �إال �أنه من �ملحتمل �أن يتبلور �تفاق يثل حالً و�صطاً بني موقفي 

“�إعادة تف�صري” ل�رشط تركيا ك�رش �حل�صار عن غزة بطريقة يكن لرتكيا  �أو باالأحرى  �لطرفني، 

ت�صويقها كتخفيف للح�صار، بينما ال ُيخد�ص �خلط �الأحمر �الإ�رش�ئيلي بك�رش �حل�صار فعلياً. من 

ناحية �أخرى، لن يكون �لف�صل يف �لتو�صل التفاق �إال جمرد تاأجيل ال�صتحقاق �صيتم يف وقت الحق 

�إبر�مه، كل  �لطرفني يف  �إ�صافة اللتقاء رغبة  �ملو�صوعية متوفرة ب�صكل كبري،  �أن �رشوطه  باعتبار 

حل�صاباته �خلا�صة.

�أن  �إال  و�صعبياً،  ر�صمياً  �لفل�صطينية  للق�صية  �لرتكيني  و�لدعم  �لتعاطف  من  فبالرغم  وعليه، 

�ل�صنو�ت �لقادمة حتمل بني طياتها تقارباً بني �أنقرة وتل �أبيب، وهو تقارب لن يكنه �إعادة �لعالقات 

�إىل م�صتو�ها من �لتعاون �ال�صرت�تيجي يف ت�صعينيات �لقرن �ملا�صي، لكنه �صيرتك �أثره، ولو ب�صكل 

�لفل�صطينية ويف  �لفل�صطينية خ�صو�صاً مع ف�صائل �ملقاومة  غري مبا�رش، على �لعالقات �لرتكية - 

مقدمتها حركة حما�ص. من ناحية �أخرى ال يتوقع للق�صية �لفل�صطينية �أن تقفز �إىل �صد�رة �أولويات 

�ل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية يف ظّل تطور�ت �الأزمة �ل�صورية و�رتد�د�تها �الإقليمية، ويف ظّل “�ملوجة 

�مل�صادة” �لتي ت�صهدها �ملنطقة �صّد تيار�ت �الإ�صالم �ل�صيا�صي.
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من  مزيد  �إىل  �الإير�ين  �لنووي  �لبنامج  على  �لغربي  �الإير�ين  �التفاق  �أدى 

�لتفاو�ص  ��صتمر  �لتي  �لق�صية  بهذه  و�لدويل  �الإقليمي  و�الهتمام  �لرتكيز 

�إعالمي و�صيا�صي غري م�صبوق طو�ل فرتة  12 عاماً. ولذ� حظي هذ� �التفاق باهتمام  حولها نحو 

على  تاأثري�ته  لقر�ءة  وطور�ً  �الإقليمية،  �لقوى  مو�زين  على  تد�عياته  ملعرفة  تارة   ،2015–2014

ومن  “�إ�رش�ئيل”  من  موقفها  ومنها  �ملنطقة  ق�صايا  من  مو�قفها  وعلى  �خلارجية  �إير�ن  �صيا�صات 

�أعاد   ،2015 �صنة  نهاية  من  �أ�صهر  قبل  �ل�صكاكني”  “�نتفا�صة  �ندالع  �أن  كما  �لفل�صطينية.  �لق�صية 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  بطوالت  وعلى  �ملحتلة،  فل�صطني  يف  يجري  ما  على  و�الهتمام  �ل�صوء  ت�صليط 

�لذي ينه�ص يف كل مرة ليوؤكد قدرته على �ملبادرة على �لرغم من تر�جع �لو�صع �لعربي، ومن و�قع 

على  �لتاأكيد  يف  �إير�ن  ��صتمرت   2015–2014 �صتني  وطو�ل  �لفل�صطيني.   - �لفل�صطيني  �النق�صام 

�صيا�صتها �لثابتة يف دعم �ملقاومة �لفل�صطينية ورف�ص �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”. 

العالقة مع القوى الفل�شطينية:

�خلارجية  وزير  م�صاعد  �نتقد  �الإطار  هذ�  ويف  �ملتحدة،  �الأمم  �إىل  فل�صطني  �ن�صمام  �إير�ن  �أيدت 

ت�صعها  �لتي  �لعر�قيل   ،Abbas Araqchi عر�قجي  عبا�ص  و�لدولية  �لقانونية  لل�صوؤون  �الإير�ين 

�أمام �ن�صمام فل�صطني �لكامل ملنظمة �الأمم �ملتحدة،  بع�ص �لدول �الأع�صاء يف جمل�ص �الأمن �لدويل، 

�لعامل  قناة  ونقلت  فل�صطني”.  ق�صية  جتاه  �الأمريكية  لالإد�رة  �الأحادية  “�ل�صيا�صات  �نتقد  كما 

�لذي عقد على  �الإير�نية عن عر�قجي قوله، خالل �جتماع جلنة فل�صطني يف حركة عدم �النحياز، 

هام�ص �الجتماع �لدوري �لـ 17 لوزر�ء خارجية دول عدم �النحياز يف �جلز�ئر، “�إن قبول فل�صطني 

كع�صو مر�قب يف منظمة �الأمم �ملتحدة هو خطوة �أوىل على طريق �الن�صمام �لكامل �إىل هذه �ملنظمة، 

وتاأييدها  دعمها  �إير�ن  �أعلنت  كما   .
�لتاريخية”57 �أر�صه  كامل  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ول�صيادة 

لبنان  يف  �الإير�ين  �ل�صفري  وقال   ،2015 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  مطلع  منذ  �ملندلعة  �لقد�ص  النتفا�صة 

حممد فتحعلي: “�إن �إير�ن تعلن عن تقدمي م�صاعد�ت مالية الأ�رش �ل�صهد�ء �لفل�صطينيني �لذين �صقطو� 

خالل �نتفا�صة �لقد�ص”. و�أعلن �ل�صفري �أن كل �أ�رشة �صهيد �صتتلقى مبلغ 7 �آالف دوالر، فيما �صتتلقى 

.
58

�الأ�رش �لتي هدمت منازلها مبلغ 30 �ألف دوالر

�أوفد  �إير�ن وبناء خيوط تو��صل جديدة بني �لطرفني، حيث  �إىل �النفتاح على  �صعت حركة فتح 

�لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص يف 2014/1/28، نائب �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح جبيل 

�لرجوب مبعوثاً عنه �إىل طهر�ن حامالً ر�صالة للرئي�ص ح�صن روحاين Hassan Rouhani، �صارحاً 

�أمريكية.  “�إ�رش�ئيل” برعاية  �لد�خلي، و�لتفاو�صي مع  �مل�صتويني  �لفل�صطينية على  �الأو�صاع  فيها 

 Mohammad Javad Zarif وقالت م�صادر يف طهر�ن �أن وزير �خلارجية �الإير�ين حممد جو�د ظريف

�لتاريخية  �لعالقات  �إىل  م�صري�ً  خا�ص”،  ب�صكل  فتح  وحركة  �ل�صلطة  لدعم  بالده  ��صتعد�د  “�أكد 

ثالثًا: اإيران
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Ayatollah Khomeini �خلميني  �هلل  �آية  �الإمام  �الإ�صالمية  �جلمهورية  موؤ�ص�ص  تربط  كانت   �لتي 

. وزيارة �لرجوب هي �لزيارة �الأوىل مل�صوؤول من 
59

�لر�حل بالزعيم �لفل�صطيني �لر�حل يا�رش عرفات

�لتحرير وحركة  �أي م�صوؤول فل�صطيني من قيادة منظمة  �إذ مل يقم  �مل�صتوى،  حركة فتح على هذ� 

و�الإ�رش�ئيلي، �لفل�صطيني  �جلانبني  بني   1993 �صنة  �أو�صلو  �تفاق  توقيع  منذ  �إير�ن  بزيارة   فتح 

.
60

طهر�ن يف   2013 �صنة  �الإ�صالمية  للقمة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  ح�صور   با�صتثناء 

وعلى �لرغم من �عتبار �لبع�ص هذه �لزيارة �صيا�صة �نفتاح جديدة من �لقيادة �الإير�نية على قيادة 

.
61

�ملنظمة وفتح، �إال �أن �لدعوة مل توّجه �إىل �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص لزيارة �إير�ن

�لذي  �لتاريخي  “للدور  �لكبري  تقديرهم  �أكدو�  �الإير�نيني  �مل�صوؤولني  �أن  �لرجوب  �أو�صح  وقد 

للتحرر  �لفل�صطيني  �ل�صعب  تطلعات  وقيادة  �لفل�صطيني  �لوطني  �لعمل  قيادة  يف  فتح  حركة  تلعبه 

و�ال�صتقالل ودعمهم حلق تقرير �مل�صري لل�صعب �لفل�صطيني”. وقال �لرجوب �إن “�صفحة جديدة 

من �لعالقات �لثنائية قد بد�أت بني �جلانبني، �أ�صا�صها �الحرت�م �ملتبادل بني �جلانبني، و�لدعم �ملطلق 

حلقوق �ل�صعب �لفل�صطيني �لتي ال جد�ل فيها”. و�أ�صاف �أنه ��صتعر�ص “خالل �للقاء �لذي جرى يف 

مقر وز�رة �خلارجية يف طهر�ن دور حركة فتح يف عملية �إنهاء �النق�صام �لفل�صطيني، و�آليات تعزيز 

�صمود �أبناء �صعبنا”.

كما �أكدت �للجنة �ملركزية حلركة �لتحرير �لفل�صطيني )فتح( يف 2014/2/3، يف بيان عقب �جتماعها 

يف ر�م �هلل برئا�صة حممود عبا�ص، “�أهمية �إقامة عالقات متكافئة مع �إير�ن منطلقة من م�صالح �صعبنا 

. وقال ع�صو �للجنة �ملركزية يف حركة فتح عبا�ص زكي يف 
�لوطنية �لعليا وخدمة لق�صيته �لعادلة”62

2015/8/15، �إن “تطوير عالقتنا مع �إير�ن هو ممر �إجباري �ن �أردنا مو�جهة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي”. 

، وذلك بعد 
63

كما �أكد �لقيادي يف فتح حممد ��صتية �ل�صعي �إىل ترتيب زيارة يقوم بها عبا�ص �إىل �إير�ن

زيارة وفد برئا�صة ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �أحمد جمدالين �إىل طهر�ن يف 

بد�ية �آب/ �أغ�صط�ص 2015، لرتتيب زيارة قال �إنها �صتتم دون �أن يحدد موعدها، و�أكد جمدالين �أن 

. وقال �إنه بحث خالل زيارته مع وزير �خلارجية حممد 
�لعالقات مع �إير�ن “م�صتمرة وتتطور”64

جو�د ظريف Mohammad Javad Zarif توطيد �لعالقة بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و�إير�ن، “باعتبار 

.
�أن �إير�ن باتت �ليوم ذ�ت ثقل �صيا�صي ودبلوما�صي مهم”65

��صتعادة  �إطار  يف  �الإير�نية  �لعا�صمة  بزيارة  حما�ص  حركة  من  وفد�ن  قام  �أخرى،  جهة  من 

 حر�رة �لعالقات بني �لطرفني، بعد �لبود �لذي �صاد بني �لطرفني طو�ل �ل�صنو�ت �لثالث �ملا�صية

)2012-2015( ب�صبب �ختالف مو�قفهما من �الأزمة يف �صورية. كما مّت ��صتقبال رم�صان عبد �هلل 

�أمني عام حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني، وكان الفتاً �أن زياد نخالة نائب رم�صان عبد �هلل �لذي 

و�صعته �الإد�رة �الأمريكية على قائمة �الإرهاب، قبل �أيام معدودة من زيارة �إير�ن، ح�رش �ملقابلة مع 

.
66

�لرئي�ص روحاين
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�لطرفني؛  بني  �لعالقات  يف  ��صرت�تيجي  تغيري  �أّي  �إىل  طهر�ن  �إىل  فتح  م�صوؤول  زيارة  توؤ�رش  مل 

تقدمه  ما  �ل�صلطة  بيد  ولي�ص  لل�صلطة،  تقدمه  ما  �إير�ن  عند  “فلي�ص  حمدود�ً،  �صيظل  �لتقارب  الأن 

 الإير�ن”. وال ت�صتطيع �ل�صلطة �لذهاب �إىل �صوط بعيد يف عالقتها مع �إير�ن دون مباركة “�إ�رش�ئيل”

و�لواليات �ملتحدة لهذه �لعالقة، يف حني �أن وقوع �ل�صلطة حتت �الحتالل �صيجعل من عالقٍة قويٍة 

.
67

مع �إير�ن م�صدر �إحر�ج للنظام �الإير�ين

مع �لعالقة  �أن  على  �ملختلفة  مب�صتوياتهم  �الإير�نيون  �مل�صوؤولون  �صدد  ذلك  مقابل   يف 

“حركة مقاومة بالدرجة �الأوىل”، كما قال رئي�ص  حركة حما�ص هي عالقة ��صرت�تيجية باعتبارها 

جمل�ص �ل�صورى �الإير�ين علي الريجاين Ali Larijani؛ �لذي �أكد �أن عالقة �إير�ن مع حركة حما�ص 

�أّي م�صكلة مع حما�ص”.  �أن �لعالقة عادت كال�صابق، و“لي�ص لدينا  �إىل  “جيدة”، م�صري�ً  هي عالقة 

و�أو�صح: “�إننا ننظر �إىل حما�ص على �أنها تيار مقاوم وندعمها من هذ� �ملنطلق”. ومل ينكر الريجاين 

“قد يكون لدينا بع�ص �مل�صاكل  �إير�ن من موقف حركة حما�ص من �الأزمة �ل�صورية، وقال:  حتفظ 

حما�ص”.  ندعم  ولذلك  �ملقاومة،  دعم  هو  �الإ�صالمي  و�جبنا  �أن  نرى  لكننا  موقفهم،  يخ�ص  فيما 

وبخ�صو�ص �لعالقة مع حركة فتح قال الريجاين: “كانت لنا عالقات مع حركة فتح زمن �ملرحوم 

�نخف�ص  �أو�صلو،  �تفاقية  بعد  م.ت.ف  بها  قامت  �لتي  �ملو�قف  بع�ص  ب�صبب  وطبعاً  عرفات،  يا�رش 

و�أ�صاف:  ��صرت�تيجياً”،   
ً
“خطاأ �أو�صلو  �تفاقية  �أن  ترى  كانت  �إير�ن  الأن  �لعالقات”؛  تلك  م�صتوى 

“لي�ص لدينا معاد�ة مع حركة فتح لكننا نرى �أن بع�ص �لت�رشفات غري مفيدة كاملفاو�صات �لد�ئرة 
 .

�الآن يف فل�صطني”68

�ملكتب  رئي�ص  تلقى  حما�ص،  حركة  مع  �لعالقة  �إىل  �حلر�رة  بع�ص  عودة  من  �الإطار  هذ�  ويف 

ظريف،  جو�د  حممد  �الإير�ين  �خلارجية  وزير  من  هاتفياً  �ت�صاالً  م�صعل  خالد  للحركة  �ل�صيا�صي 

غزة،  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  مو�جهة  يف  �لفل�صطينية،  للمقاومة  طهر�ن  دعم  عن  فيه  عّب 

“�إرنا” �أن ظريف  “وقوف �إير�ن مع �ل�صعب �لفل�صطيني، ودعمها ل�صموده”. وذكرت وكالة  و�أكد 

رئي�ص  بعث  كما   .
69

ذ�تها للغاية  �هلل  عبد  رم�صان  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  باالأمني  �ت�صل 

جمل�ص �ل�صورى �الإير�ين �أي�صاً ببقية تهنئة �إىل م�صعل هناأه فيها على “�نت�صار �ل�صعب �لفل�صطيني 

غزة”.  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  يف  �ل�صهيوين  �لكيان  على  �الإ�صالمية  �ملقاومة  ومنا�صلي 

�إير�ن �ل�صامل لل�صعب �لفل�صطيني خا�صة �ملقاومة �الإ�صالمية يف م�صار  “دعم  و�أكد الريجاين على 

 .
�لنهر”70 �إىل  �لبحر  من  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  كافة  وحترير  �ملحتل،  �لكيان  �صّد  �لن�صال 

�لق�صام �لدين  ��صت�صهاد ثالثة من قادة كتائب عز  بياناً مبنا�صبة  �الإير�نية  �أ�صدرت �خلارجية   كما 

 .
71

�جلناح �لع�صكري حلركة حما�ص

وكالة  نقلت  حما�ص،  حركة  مع  تدريجياً  �خلالف  �صفحة  طّي  يف  �لتحول  هذ�  عن  وتعبري�ً 

رئي�ص م�صت�صار   ،Hussein Sheikh al-Islam �الإ�صالم  �صيخ  ح�صني  عن  �الإير�نية  فار�ص   �أنباء 
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عالقات  حما�ص،  بحركة  طهر�ن  عالقات  “�إن  قوله  �لدولية،  لل�صوؤون  �الإير�ين  �ل�صورى  جمل�ص 

��صرت�تيجية”، موؤكد�ً �أن �إير�ن وحما�ص و�صعتا خالفاتهما جانباً فيما يتعلق باملوقف �ملتباين �إز�ء 

�إير�ن ملحور �ملقاومة. ورد�ً على ربط هذه �لعالقة بعودة  �ل�صورية...، و�أكد ��صتمر�ر دعم  �الأزمة 

�لدعم �ملايل �إىل �صابق عهده مع �حلركة، لفت �صيخ �الإ�صالم �إىل �صحة �الأنباء �لتي حتدثت عن تقلي�ص 

�لدعم �ملايل �الإير�ين عن بع�ص ف�صائل �ملقاومة، يف �إ�صارة منه �إىل حركة �جلهاد �الإ�صالمي. و�أو�صح 

�أن تقلي�ص �مليز�نية موجود بالفعل، لكنه ناجت عن �صائقة مالية متر بها �لبالد، معتب�ً �أن �ملو�صوع 

.
72ً

ال يتعلق باأي ملفات �صيا�صية، و�أن �إير�ن �صتو��صل دعمها م�صتقبال

�ملقاومة  و�صمود  يوماً،   51 ��صتمر  و�لذي  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أعقاب  ويف 

 Mohammad Ali وبطوالتها، وجه �لقائد �لعام للحر�ص �لثوري �الإير�ين �للو�ء حممد علي جعفري

Jafari ر�صالة �إىل �أبناء غزة وقيادة �ملقاومة جاء فيها: 

وعزتكم  و�إيانكم  مبادئكم  عن  دفاعاً  �لنهاية،  حتى  جانبكم  �إىل  �صنبقى  �أننا  �علمو�   ..

�ملحتلة،  فل�صطني  كامل  على  �صيادتكم  و�إقر�ر  �أر�صكم،  كامل  حترير  حتى  و��صتقاللكم، 

على  �لعمل  و�لطويل  �ل�صعب  �لطريق  هذ�  يف  يجب  �ملقد�صة.  �ملبادئ  هذه  عن  و�صند�فع 

فاأكرث،  �أكرث  �لدفاعية  وقدر�تها  �لتحتية  بناها  وتقوية  للف�صائل  �لتنظيمية  �لقدر�ت  تعزيز 

ودقة  ومديات  كثافة  وزيادة  �لغربية،  �ل�صفة  �إىل  �إمامنا،  تو�صيات  بح�صب  ذلك  وتو�صيع 

.
73

�صو�ريخها...

حركة من  �مل�صتوى  رفيع  قيادي  وفد  و�صل  �لعالقات،  ال�صتعادة  �ل�صعي  عن   وتعبري�ً 

حلما�ص،  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  ن�رش  حممد  برئا�صة  طهر�ن  �إىل  حما�ص  �الإ�صالمية  �ملقاومة 

و�أ�صامة حمد�ن.  �لقدومي ممثل حما�ص يف طهر�ن،  وبع�صوية ماهر عبيد وجمال عي�صى، وخالد 

وكان م�صوؤول �لعالقات �لدولية يف حما�ص �أ�صامة حمد�ن �أكد يف ت�رشيحات لوكالة �صفا �أن حركته 

حققت �الأهد�ف �لتي �أر�دتها من �لزيارة �لر�صمية �إىل طهر�ن �لتي جرت يف 2014/12/8، م�صري�ً �إىل 

 .
�أن �لعالقة بني �جلانبني “�أف�صل مما يت�صوره �لكثريون”74

وح�صلت زيارة ثانية يف �أقل من �صهر لوفد �آخر من حركة حما�ص برئا�صة جمال عي�صى ع�صو 

�أمري ح�صني  �لعربية  لل�صوؤون  �الإير�نية  �خلارجية  وزير  نائب  �لوفد  و�لتقى  �ل�صيا�صي،   �ملكتب 

“�ال�صرت�تيجية” و“�ملمتازة”  �أكد على �لعالقة  Hossein Amir-Abdollahian �لذي  عبد �للهيان 

من  �إير�ن”.  �أولويات  ر�أ�ص  على  تقعان  و�لقد�ص  �لفل�صطينية  “�لق�صية  �أن  �إىل  م�صري�ً  طهر�ن،  مع 

جانبه �أكد جمال عي�صى على “�أن �لعالقة بني حركة حما�ص وطهر�ن ممتازة”، و��صفاً دور �إير�ن يف 

تطور�ت �ملنطقة ودعم تطلعات �ل�صعب �لفل�صطيني باأنه “منقطع �لنظري”، موؤكد�ً على �أن “�لف�صائل 

للمقاومة  �إير�ن  “دعم  �أن  �إىل  عي�صى  و�أ�صار  معها”.  �ال�صرت�تيجية  بعالقاتها  تفتخر  �لفل�صطينية 

�ل�صمود  من  متكنت  “حما�ص  �أن  مو�صحاً  �لفل�صطيني”،  �ل�صعب  لدى  حافز�ً  ي�صكل  �لفل�صطينية 
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رغم �ل�صغوط و�ملوؤ�مر�ت” موؤكد�ً على �أن “�حلركة تاأمل يف ��صتمر�ر �لدعم �الإير�ين لها، �إىل جانب 

دعم بقية �لدول حتى نيل �ل�صعب �لفل�صطيني كامل حقوقه”. و�أكد “على �رشورة �أن ت�صع جميع 

مكونات �الأمة �الإ�صالمية خالفاتهم جانباً، ويتوحدو� �صّد عدوهم �مل�صرتك من خالل وقفة �إ�صالمية 

 .
حقيقية لن�رشة فل�صطني ومقد�صاتها”75

كان من �لطبيعي �أن تنتقد طهر�ن �لقر�ر �مل�رشي باعتبار حركة حما�ص “حركة �إرهابية”. فقد 

�نتقد م�صاعد وزير �خلارجية �الإير�نية لل�صوؤون �لعربية و�الإفريقية، ح�صني �أمري عبد �للهيان، قر�ر 

حمكمة م�رشية باعتبار حركة حما�ص “منظمة �إرهابية” م�صري�ً �أن “�لكيان �ل�صهيوين هو �الإرهابي 

ولي�ص حما�ص”. وقال عبد �للهيان يف ت�رشيح �أدىل به لوكالة �الأنباء �الإير�نية �لر�صمية: “�إن �الإخو�ن 

�ل�صيا�صية  �ملعار�صة  جمموعات  بني  �لف�صل  وينبغي  م�رش،  يف  �لقائمة  �حلقيقة  من  جزء  �مل�صلمني 

 .
وبني �ملجموعات �الإرهابية بروؤية و�قعية”76

وتاأكيد�ً على �ملوقف �الإيجابي من حركة حما�ص، تتالت �ملو�قف و�لت�رشيحات �ملوؤيدة للحركة 

ولدورها يف مقاومة “�إ�رش�ئيل”. ويف هذ� �الإطار قال �لعميد م�صعود جز�ئري، م�صاعد �الأركان �لعامة 

للقو�ت �مل�صلحة �الإير�نية، �إن �لعالقة مع حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص “متينة، ونحن �رشكاوؤها 

يف �ملقاومة، ونحن نعمل يف م�رشوع و�حد، وعلينا جميعاً �ل�صري �صوية يف طريق مناه�صة ومكافحة 

�لكيان �ل�صهيوين و�أمريكا... وباقي �لق�صايا �أمور فرعية ن�صتطيع جتاوزها، و�صنتجاوزها يف وقت 

.
قريب”77

لقد بينت جتربة �ل�صنو�ت �ملا�صية يف �لعالقة بني حما�ص و�جلمهورية �الإ�صالمية �أن من �ل�صعب 

�ل�صهيوين. ومن  �لعدو  �مل�صرتكة يف مو�جهة  �ال�صرت�تيجية  �الأهد�ف  ب�صبب  �لطرفني  �لقطيعة بني 

لتخلي�ص  ت�صعى  حترر  حركة  فحما�ص  �لنقاط؛  من  كثري  يف  تتقاطعان  و�إير�ن  حما�ص  �أن  �ملعلوم 

مع  كثري�ً  تتفق  �إ�صالمية  و��صرت�تيجية  باأيديولوجيا  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  من  �لتاريخية  فل�صطني 

�لقيادي  �لزهار،  ملحمود  فل�صطني م�صاألة عقائدية. ووفقاً  يعّد حترير  �لذي  �الإير�ين،  �لنظام  روؤية 

�لبارز يف حركة حما�ص، يف حديثه للمركز �لفل�صطيني لالإعالم، �إن �إير�ن توؤمن �أن �لعدو �الإ�رش�ئيلي 

على  عالوة  ذلك،  يف  حما�ص  مع  متقاطعة  وم�صاحلها  نف�صها،  عن  �لدفاع  حقها  من  و�أن  لها،  عدو 

ويرى  �الإ�صالمية...”.  لالأمة  ينتمي  ال  غريب  “كيان  �أنها  مبدئي  مبوقف  لـ“�إ�رش�ئيل”  قر�ءتهما 

�لزهار �أن �ملوقف �الإير�ين “يتعدى م�صائل �ل�صيا�صة �ملجردة بالن�صبة لفل�صطني؛ فهي منذ �نطالق 

�لثورة؛ تتبنى حمور�ً ملو�جهة �أمريكا و“�إ�رش�ئيل” �ملتمثل يف حمور �ملقاومة، وهي لن ترتك �ملقاومة 

 .
يف �ملنطقة تو�جه مبفردها �لغزو �ل�صيا�صي و�لثقايف”78

ومبا ين�صجم مع هذ� �ل�صياق، �إعالن حركة حما�ص �رش�حة �أن زيارتها الإير�ن تاأتي من خالل 

وق�صيته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  لـ“دعم”  �الإ�صالمية  �الأمة  و�إمكانات  طاقات  ح�صد  ل�رشورة  روؤيتها 
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�لعادلة ومقاومته �لبطولية، وهي معنية بتعزيز عالقاتها �لتاريخية مع �إير�ن، وهذ� ينبع من �إدر�ك 

؛ لتجاوز �لظروف �حل�صا�صة و�لدقيقة، �لتي  عميق لدى �لطرفني حول �أهمية �لتو��صل و�لعمل �جلادِّ

 .
79

متر بها �الأمة و�ملنطقة مبا يخدم �لق�صية �لفل�صطينية

�لوفد  زيارة  �أثناء  يف  �الأخرى  �لفل�صطينية  �ملقاومة  وف�صائل  حما�ص  دور  يف  قيل  ما  �أهم  �أما 

�لعام  �الأمني  ل�صان  �الإ�صالمية، فقد جاء على  �لوحدة  �إىل طهر�ن وم�صاركته يف موؤمتر  �لفل�صطيني 

�لفل�صطينية  �ملقاومة  “�إن   :Mohsen Araki �أر�كي  �الإ�صالمية حم�صن  �ملذ�هب  �لتقريب بني  ملجمع 

وحركة حما�ص وحزب �هلل، باإمكانهم توحيد �الأمة �الإ�صالمية على ن�رشة �لقد�ص �ل�رشيف و�مل�صجد 

علماء  و�صيعة،  �ُصنَّة  �الإ�صالم  �أبناء  جميع  وقوف  �رشورة  على  �أر�كي،  و�صدد  �ملبارك”.  �الأق�صى 

 .
80

و�أحز�باً �إىل جانب �ل�صعب �لفل�صطيني ومقاومته �لبا�صلة وتقدمي �لدعم له

�الأحد�ث يف �صورية  �الإ�صالمي من م�صار  �تخذته حركة �جلهاد  �لذي  �أن موقف �حلياد  ويظهر 

و�ليمن، قد �نعك�ص �صلباً على �لدعم �ملايل �الإير�ين للحركة، وبد�أت مالمح هذه �الأزمة �ملالية تظهر 

خارج  من  �حلركة  تديرها  �لتي  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �ليوم”  “فل�صطني  ف�صائية  مكتب  �إغالق  بعد 

نتج  تق�صفية  �صيا�صة  على  �جلهاد  حركة  و�عتمدت   .
�ملالية”81 “�الأزمة  عنو�ن  حتت  فل�صطني، 

�ملو�زنات  وتقلي�ص  جلمعيات،  فرعية  مكاتب  و�إغالق  �هلل،  ر�م  يف  �لف�صائية  موظفي  تقلي�ص  عنها 

. ولعل عدم ح�صور �الأمني �لعام للحركة رم�صان عبد �هلل ونائبه زياد �لنخالة �الإفطار 
82

و�مل�صاريف

�إىل نوٍع من �متعا�ص قادة   ي�صري 
832015/6/30 �الإير�ين يف بريوت يف  �لثوري  �أقامه �حلر�ص  �لذي 

حركة �جلهاد من تقلي�ص �لدعم �الإير�ين. هذ� بالرغم من نفي �لقيادي يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي، 

�أن ما  �أو د�خل موؤ�ص�صاتها ومكاتبها، مو�صحاً  �أزمة مالية، لدى حركته،  �أي  خ�رش حبيب، وجود 

“�صعوبة يف نقل �الأمو�ل، يف ظّل �لتطور�ت �لعربية �الأخرية، وما ت�صهده دول �ملنطقة،  يجري هو 

. كما خّفف �الأمني �لعام حلركة �جلهاد 
�أما �حلديث عن �أزمة فهو عاٍر عن �ل�صحة وال �أ�صا�ص له”84

�الإ�صالمي رم�صان عبد �هلل من حدة �نعكا�ص �جلانب �ملايل على �لعالقة بني �لطرفني، حيث �رشَّح �أن 

عالقة حركة �جلهاد مع �إير�ن جيدة، و�أ�صاف �أن “�ملو�صوع �لفل�صطيني بالن�صبة الإير�ن غري مرتبط 

 Ali Khamenei باالأمور �لظرفية، وهو ثابت منذ �الإمام �خلميني ويوؤكد عليه �ل�صيد علي �خلامنئي

.
يف كل منا�صبة”85

�أ�ص�صها  �لتي   ،2014 �صنة  ِح�ْصن”   – لفل�صطني  ن�رش�ً  �ل�صابرين  لـ“حركة  �إير�ن  دعم  وكان 

�لقيادي �ملن�صق عن حركة �جلهاد �الإ�صالمي ه�صام �صامل، �صبباً من �أ�صباب تر�جع �لعالقة بني حركة 

�جلهاد و�إير�ن، بعد تقلي�ص �مل�صاعد�ت لالأوىل و�صّخها للثانية. وقد عّبت �جلهاد عن غ�صبها من 

. وتتلقى حركة �ل�صابرين دعمها من �إير�ن، وهو ما يوؤكده قادة �حلركة �لذين يعدون �أنف�صهم 
86

ذلك

جزء�ً من �لكل �لوطني، وهي ت�صرت�صد باأ�صلوب عمل حزب �هلل �للبناين، وترفع �لعلم �الأ�صفر نف�صه 

.
87

�مل�صابه لعلم حزب �هلل
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موقف اإيران من “اإ�رسائيل” بعد التفاق النووي:

ر�أت “�إ�رش�ئيل” �أن �التفاق �لنووي هو خطاأ تاريخي ترتكبه �لواليات �ملتحدة. لذ� �صّن نتنياهو 

هجوماً على هذ� �التفاق ووّجه �لتهديد�ت �ملبا�رشة �إىل �إير�ن بق�صف تلك �ملن�صاآت. يف �ملقابل ذهبت 

بع�ص �لتحليالت و�لتوقعات �إىل �أن �إير�ن بعد �التفاق �لنووي مع �لغرب �صوف تغرّي �صيا�صتها من 

ويف  �لغربية.  �ل�صيا�صات  مع  ت�صاحلاً  �أكرث  و�صتكون  �ملقاومة،  حركات  ومن  �لفل�صطينية  �لق�صية 

معر�ص �لرد على تلك �لتهديد�ت وتلك �لتوقعات، �أطلق م�صوؤولو �جلمهورية �الإير�نية على �مل�صتويات 

كافة، �ل�صيا�صية و�لع�صكرية، ت�رشيحات �صّد �لتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية، يف حني �صدد مر�صد �لثورة 

�إير�ن �لتز�م �لق�صية �لفل�صطينية ودعم حركات �ملقاومة.  علي �خلامنئي مر�ت عدة على ��صتمر�ر 

 Cable News Network وقد �أكد �لرئي�ص �الإير�ين ح�صن روحاين يف مقابلة مع �صبكة �صي �إن �إن

)CNN( �الأمريكية، يف معر�ص �إجابته على ما �صيكون �لرد �الإير�ين حيال �عتد�ء �إ�رش�ئيلي حمتمل 

جيد�ً  يدرك  الأنه  �لعمل  هذ�  مبثل  يقوم  لن  �ل�صهيوين  �لكيان  “�أن  �الإير�نية،  �لنووية  �ملن�صاآت  �صّد 

ما �لرد �الإير�ين �لذي �صيتلقاه”، وما �لقدر�ت �لتي حتظى بها �إير�ن يف �ملنطقة. و�أو�صح �أن �لكيان 

�الإ�رش�ئيلي لن يكون قادر�ً على �صّن �أّي هجوم �صّد �إير�ن لكنه يطلق �صعار�ت و�هية. و�أكد �أن “�أّي 

عمل جنوين �أو حماقة ترتكبها تل �أبيب �صّد �إير�ن �صتتلقى �إثرها رد�ً موجعاً ما يجعلها تكون نادمة 

 .
على فعلتها هذه”88

بتدمري �لثوري،  �حلر�ص  يف  �الإير�نية،  للجمهورية  �الأعلى  �ملر�صد  ممثل  �لنور،  ذو  هدد   كما 

ً”. وجاء 
تل �أبيب “يف غ�صون �أقل من ع�رش دقائق، يف حال �رتكب �لنظام �ل�صهيوين )�إ�رش�ئيل( خطاأ

هذ� �لرد بعد تهديد�ت وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان، با�صتهد�ف �ملفاعالت �لنووية 

قوة  “�إن  م�صيفاً:  حما�ص”،  حركة  مقارعة  ي�صتطيعو�  ومل  جبناء،  “�ل�صهاينة  قائاًل:  �الإير�نية، 

حما�ص وحزب �هلل ت�صاوي جزء�ً �صغري�ً من قوة �إير�ن �لع�صكرية، كما �أن �ل�صهاينة �لذين ال يكنهم 

�لوقوف بوجه �ملقاومة �الإ�صالمية، يدلون بهذه �لت�رشيحات من �أجل رفع معنويات �مل�صتوطنني، 

 .
الأن �لهجرة �لعك�صية للم�صتوطنني تهدد �لوجود �ل�صهيوين”89

لقد طرح �لكثري من �لباحثني و�ملحللني �الأ�صئلة حول م�صتقبل عالقات �إير�ن مع كل من حركات 

�إير�ن  موقف  حول  توقعاتهم  �إىل  باالإ�صافة  حما�ص،  حركة  مع  وخ�صو�صاً  فل�صطني  يف  �ملقاومة 

�إير�ن تو�جه حتديني يف هذ� �ملجال يف  �أن  �لغرب. وال �صّك  �لنووي مع  “�إ�رش�ئيل” بعد �التفاق  من 

�ملرحلة �ملقبلة، هما: يف �خلارج �لق�صية �لفل�صطينية و�ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي ودور �إير�ن يف 

�ملنطقة، ويف �لد�خل حتدي ن�صوء ليب�لية �قت�صادية جديدة تر�صم �صورة �القت�صاد يف �جلمهورية 

و�خلارجية،  �الإقليمية  �صيا�صاتها  يف  تغيري�ً  يعني  قد  ما  �لعاملية.  �ل�صوق  دخولها  بعد  �الإ�صالمية 

خ�صو�صاً مع �جتاه عالقاتها للتطبيع مع �لغرب.
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�إن �إير�ن �لتي جلاأت �إىل “�لب�جماتية �ل�صيا�صية” يف بع�ص مو�قفها ومر�عاة م�صاحلها، �صو�ء يف 

�لعالقة مع �لرو�ص �أم مع �صو�هم من �لدول يف �ملنطقة و�لعامل، ��صتمرت على ثو�بتها �الأيديولوجية 

من �لكيان �ل�صهيوين، بحيث يبدو موقفها منه جذرياً وغري قابل للتليني فيما يتعلق باالعرت�ف بها 

 .
90

�أو �إجر�ء �أّي �ت�صال معها

من �ملالحظ �أن مو�قف قادة �جلمهورية �الإ�صالمية وت�رشيحاتهم، وكذلك مو�قف قادة حركة 

هذه  على  �ملحافظة  على  �لطرفني  من   ٍ حر�ص عن  تعّب   2015 �صنة  خالل  وت�رشيحاتهم  حما�ص 

تتلخ�ص يف  �لتي  �ال�صرت�تيجية  �للقاء  نقاط  �لرتكيز على  بات  �لعالقات وحماولة تطويرها. بحيث 

“مقاومة �لعدو �ل�صهيوين” من دون �أن يلزم ذلك �أياً من �لطرفني بكل مو�قف �لطرف �الآخر.

�إن �أهمية عودة �حلر�رة �إىل هذه �لعالقة يف �ملرحلة �لر�هنة تكمن يف خطورة ما يجري يف �ملنطقة 

�لعربية من تو�صع �الت�صاالت مع “�إ�رش�ئيل” لت�صمل دوالً خليجية، ولتتحول �إىل �ت�صاالت علنية. 

يف حني �أن �إير�ن ما تز�ل توؤكد حتى بعد �التفاق �لنووي مع �لغرب على عد�ئها �لثابت لـ“�إ�رش�ئيل” 

�لتاأكيد على ثبات �ل�صيا�صة �الإير�نية بعد  وعلى تاأييدها �ملقاومة �صّد هذ� �لكيان. ويف معر�ص هذ� 

لن  �ل�رش  وقوى  �لعاملي  و�ال�صتكبار  �أمريكا  جتاه  “�صيا�صتنا  �إن  �خلامنئي  قال  �لنووي،  �التفاق 

تتغرّي”، و“لن نتخلى عن دعم �ل�صعوب �ملظلومة يف �ملنطقة بغ�ص �لنظر عن م�صري �التفاق �لنووي 

. كما ر�أى �خلامنئي �أن “�إ�رش�ئيل” �إىل زو�ل خالل 25 عاماً، و�أن �الإ�رش�ئيليني 
مع �لدول �لكبى”91

لن ُيرتكو� و�صاأنهم حتى ذلك �لزمن. وقال: “�إن �لقادة �ل�صهاينة قالو� بعد �ملفاو�صات �لنووية باأنهم 

تخل�صو� من هاج�ص �إير�ن حتى 25 �صنة مقبلة، لكنني �أقول لهم باأنهم لن يرو� �لـ 25 �صنة �ملقبلة، و�إن 

�صاء �هلل، لن يكون هناك �صيء ��صمه �لكيان �ل�صهيوين خالل �ل�صنو�ت �خلم�ص و�لع�رشين �ملقبلة”، 

.
موؤكد�ً �أنه “خالل هذه �لفرتة لن يرتاح �ل�صهاينة بف�صل �لروح �الإ�صالمية �جلهادية و�مللحمية”92

 حتى �لرئي�ص روحاين نف�صه �صّن حملة قوية على رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو 

“هذ� �لكيان �الإرهابي �الأكرث �إجر�ماً، يتحدث عن �ل�صالم و�الأخطار �مل�صتقبلية، فيما ي�صّكل  قائالً: 

.
. كما ر�أى روحاين �أن “دولة �إ�رش�ئيل �حلالية لي�صت �رشعية...”94

�خلطر �الأكب على �ملنطقة”93

وعندما �ندلعت �ملو�جهات يف �ل�صفة �لغربية، وما �أطلق عليه “�نتفا�صة �ل�صكاكني”، وقفت �إير�ن 

�لفل�صطينية  �النتفا�صة  �صتدعم  �إير�ن  “�إن  �خلامنئي  فقال  و�لتاأييد،  �لدعم  هذ�  عن  للتعبري  عالنية 

�لهجمات  �ملوجة �جلديدة من  باأن  �أمريكية  �تهامات  ت�صتطيع”. ورف�ص  باأي طريقة  �إ�رش�ئيل  �صّد 

 .
بال�صكاكني و�لده�ص بال�صيار�ت �لتي ي�صنها �لفل�صطينيون ترقى مل�صتوى “�الإرهاب”95

وكان �خلامنئي قد وّجه ر�صالة �إىل �ل�صباب يف �لغرب، هي �لثانية من نوعها خالل �صنة 2015، 

�أ�صار فيها �إىل �الإرهاب �الإ�رش�ئيلي قائالً: “... �إذ� كانت �ل�صعوب �الأوروبية �ليوم تلوذ ببيوتها لعدة 

باالأمن  �لفل�صطينية ال ت�صعر  �لعائلة  فاإن  �ملزدحمة،  �لتجمعات و�الأماكن  �لتو�جد يف  �أيام، وتتجنب 
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من �آلة �لقتل و�لهدم �ل�صهيونية منذ ع�رش�ت �الأعو�م، حتى وهي يف بيتها. �أّي نوع من �لعنف يكن 

مقارنته �ليوم من حيث �صدة �لق�صوة ببناء �لكيان �ل�صهيوين للم�صتوطنات؟”. وتابع: 

وب�صاتينهم  ومز�رعهم  �لفل�صطينيني  بيوت  يوم  كل  يدمر  ]�إ�رش�ئيل[  �لكيان  هذ�  �إن 

من دون �أن يتعر�ص �أبد�ً ملوؤ�خذة جادة موؤثرة من قبل حلفائه �ملتنفذين، �أو على �الأقل من 

�ملنظمات �لدولية �لتي تّدعي ��صتقالليتها، من دون �أن تتاح للفل�صطينيني حتى فر�صة نقل 

�ملذعورة  �الأعني  �أمام  �لغالب  يف  هذ�  كل  ويح�صل  �لزر�عية،  حما�صيلهم  ح�صاد  �أو  �أثاثهم 

�لد�معة للن�صاء و�الأطفال �لذين ي�صهدون �رشب و�إ�صابة �أفر�د عو�ئلهم، �أو نقلهم يف بع�ص 

.
96

�الأحيان �إىل مر�كز �لتعذيب �ملرعبة

�إن ما �صبق من مو�قف �لقادة �الإير�نيني حتى بعد �التفاق �لنووي من �لكيان �الإ�رش�ئيلي ومن 

�أن  يعني  �لكيان،  هذ�  ملو�جهة  ��صرت�تيجي  كخيار  �ملقاومة  على  �لتاأكيد  ومن  بـ“�الإرهاب”  �تهامه 

�حتماالت تغري �ل�صيا�صة �الإير�نية جتاه ق�صية فل�صطني ما ز�ل �حتماالً بعيد�ً. كما �أن ما يجري يف 

�الأنفاق  حفر  �نك�صاف  م�صتوى  وعلى  جهة  من  �ل�صكاكني  �نتفا�صة  م�صتوى  على  �لغربية  �ل�صفة 

و�نهيار بع�صها من جهة ثانية، يعني �أن �حتماالت ت�صعيد �ملقاومة �صّد “�إ�رش�ئيل” هي �حتماالت 

�لرغبة  �لتي ت�صدد على عدم  �لت�رشيحات �ملختلفة  �لرغم من كل  مفتوحة، وقد تكون قريبة، على 

�لقوى  �لدعم من كل  �أنو�ع  �ملقاومة للح�صول على كل  �أن ت�صعى  �ملتوقع  �لت�صعيد. ولذلك فمن  يف 

�لتي يكن �أن ت�صهم يف تعزيز هذه �ملو�جهة، �أو يف �ال�صتعد�د للحرب �لتي قد تاأتي يف �أّي وقت. وهذ� 

يفر�ص �أن حتر�ص حركات �ملقاومة يف فل�صطني على ر�أب �ل�صدع يف �لدول �لعربية، وعلى �الإ�صهام 

مع  وقوية  متينة  عالقة  على  كذلك  حتر�ص  و�أن  �لر�هنة،  لالأزمات  �ل�صيا�صية  �حللول  ت�صجيع  يف 

 �إير�ن �لتي قدمت طو�ل �صنو�ت كل �أنو�ع �لدعم حلركات �ملقاومة، كما عبت عن ذلك �رش�حة قيادة

كتائب �لق�صام. 

على �لرغم مما مرت به ماليزيا من �أزمات د�خلية على م�صتوى �ال�صتقر�ر 

تطالب  مظاهر�ت  خروج  حّد  �إىل  و�صلت  �لتي  و�القت�صادي  �ل�صيا�صي 

�صنتي طو�ل  ��صتمر  �لفل�صطينية  للق�صية  �لد�عم  �ل�صيا�صي  �لنهج  �أن  �إال  �صيا�صية،   باإ�صالحات 

2014–2015. كما تفاعل �مل�صتويان �لر�صمي و�ل�صعبي مع ق�صايا �ل�صعب �لفل�صطيني خالل �ل�صنتني 

يف  �الإ�صالمية  �حلا�صنة  تفعيل  و�أهمية  �لفل�صطينية،  للق�صية  �الإ�صالمي  �لبعد  �أهمية  توؤكد  بطريقة 

ن�رشة �ل�صعب �لفل�صطيني، باالإ�صافة �إىل �حلا�صنة �لعربية و�حلا�صنة �الإن�صانية يف بعدها �لدويل. 

بنحو �ملاليزية  �لعاملية  �الإ�صالمية  �الإغاثة  منظمة  من  طارئة  م�صاعدة  �الأونرو�  وكالة  تلقت   حيث 

هذ�  �ملنظمة  قدمت  وقد  �لريموك.  خميم  يف  �لفل�صطينيني  لالجئني  خم�ص�صة  دوالر  �ألف   900

،Filippo Grandi غر�ندي  فيليبو  �لدولية  للوكالة  �لعام  �ملفو�ص  منا�صدة  من  يومني  بعد   �لتبع 

رابعًا: ماليزيا
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يف و�الأطفال  و�لن�صاء  �لرجال  �أو�صاط  يف  �حلاد  �لتغذية  و�صوء  �حلرمان  ر�صد  خاللها  مّت   و�لتي 

.
97

خميم �لريموك

Mohd Najib يف �أكرث من مقام  ويف �الإطار �ل�صيا�صي �أكد رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي حممد جنيب 

حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  مع  هاتفية  مكاملة  يف  جنيب،  �أكد  حيث  �لفل�صطينية،  للق�صية  دعمه 

تعاطفه  عن   ،2014 �صيف  يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أثر  على  م�صعل  خالد  حما�ص 

�لغا�صم على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �لذين يو�جهون  �أولئك  مع  �لفل�صطيني، وخ�صو�صاً  �ل�صعب  مع 

غزة. فيما �أ�صار رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي �ل�صابق مهاتري حممد Mahathir Mohamad �إىل �أن فظائع 

�لنظام �ل�صهيوين - �الإ�رش�ئيلي �صّد �لفل�صطينيني يكن وقفها �إن �أوقفت �لواليات �ملتحدة دعمها 

دعم  يف  ت�صتمر�ن  �ملتحدة  و�لواليات  بريطانيا  د�مت  “ما  قوله  مهاتري  عن  نقل  كما  لـ“�إ�رش�ئيل”. 

.
�إ�رش�ئيل فاإن هذ� �ل�رش�ع لن ينتهي”98

ومن جهة �أخرى عّب �ل�صعب �ملاليزي عن ت�صامنه مع �ل�صعب �لفل�صطيني، ومع قطاع غزة من 

خالل �إطالقه حملة حتت ��صم “�صهر غ�صب �الأمة”، و�لتي ت�صمنت جمموعة من �لفعاليات �لد�عمة 

 ،2015 . ويف كانون �لثاين/ يناير 
99

لل�صعب �لفل�صطيني ��صتنكار�ً للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على �لقطاع

�أطلق من مدينة �صايبجايا �ملاليزية حملة الإعادة �إعمار غزة بعد �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي برعاية مهاتري 

�إعمار غزة لن  �إن عملية  “غزة م�صوؤوليتنا”. ويف كلمته �الفتتاحية قال مهاتري  حممد، حتت �صعار 

�ل�صابقة  �لتجارب  �إىل  �أ�صار  �لعمل على حتقيقه و�النت�صار فيه، كما  تكون �صهلة، لكنها حتدٍّ يجب 

�لتي ��صطدمت مبنع “�إ�رش�ئيل” دخول �مل�صاعد�ت و�عرت��صها ل�صفن وقو�فل فّك �حل�صار، بالرغم 

غري  باأنها  �الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  هذه  وو�صف  �إن�صانية،  م�صاعد�ت  وُتقل  �إن�صاين  طابعها  �أن  من 

.
100

قانونية وخمالفة للمعايري و�لقيم �الإن�صانية �لدولية

ويف كانون �الأول/ دي�صمب 2015 قام رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص بتلبية دعوة �حلزب 

�حلاكم �أمنو )United Malays National Organisation )UMNO بزيارة ماليزيا على ر�أ�ص وفد 

�ل�صنوي للجمعية �لعمومية للحزب ب�صفة مر�قب.  �أعمال �ملوؤمتر  من �حلركة، وذلك للم�صاركة يف 

و�لتقى �لوفد عدد�ً من �ل�صخ�صيات �حلزبية و�لر�صمية، باالإ�صافة �إىل م�صاركته يف فعاليات �صعبية 

و�لر�صمي  �ل�صعبي  �لت�صامن  حجم  يعك�ص  ما  وهو   ،
101

ماليزيا �إىل  �لوفد  بزيارة  ترحيباً  �أقيمت 

�ملاليزي مع �ل�صعب �لفل�صطيني.

يف   2015–2014 �صنتي  خالل  �لباك�صتانية  �ل�صيا�صة  ��صتمرت 

�صيا�صتها �لد�عمة للق�صية �لفل�صطينية، وهو ما عّبت عنه مو�قف 

رئي�ص  ندد  �إذ   ،2014 �صيف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أثناء  يف  �لباك�صتانية  �حلكومة 

خام�شًا: باك�شتان
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�لوزر�ء �لباك�صتاين، حممد نو�ز �رشيف Muhammad Nawaz Sharif، بالعدو�ن وقال “�إنه غري 

ت�صتخدم  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أن  �إىل  �رشيف،  و�أ�صار  �الإن�صان”،  حقوق  جلميع  و�نتهاك  مقبول، 

د�ئماً �لقوة �لوح�صية �صّد �ملو�طنني �لفل�صطينيني �لعزل �إىل درجة ت�صل �إىل حّد جرية حرب. و�أكد 

�أن �صعب باك�صتان يقف �إىل جانب �صعب قطاع غزة، ويدعم حّق �ل�صعب �لفل�صطيني للح�صول على 

.
102

دولة حرة وم�صتقلة

�الأعالم  وتنكي�ص  �حلد�د   ،2014 يوليو  متوز/  يف  لها  بيان  يف  �لباك�صتانية  �حلكومة  و�أعلنت 

و�ل�صماح  غزة،  قطاع  عن  �حل�صار  برفع  �حلكومة  طالبت  كما  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  مع  ت�صامناً 

�أطلقته  �لعاجل �لذي  �ل�صكان، وقدمت مليون دوالر تلبية للند�ء  �إىل  بو�صول �مل�صاعد�ت �الإن�صانية 

.
103

�الأمم �ملتحدة لتخفيف معاناة �أهايل �لقطاع

على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  فيه  و�صف  �أع�صائه،  باإجماع  قر�ر�ً  �لباك�صتاين  �لبملان  �أ�صدر  كما 

من  منا�صب  فعل  رّد  �صدور  عدم  �لقر�ر  ود�ن  �جلماعية”.  و�الإبادة  �حلرب  بـ“جرية  غزة  قطاع 

ب�صكل  �لتحرك  �إىل  �ملتحدة  �الأمم  ودعا  “�لوح�صي”،  �الإ�رش�ئيلي  �لهجوم  هذ�  على  �لدويل  �ملجتمع 

.
104

عاجل الإنقاذ حياة �أطفال غزة �الأبرياء

ويف خطوة �إن�صانية، منحت �لنا�صطة �لباك�صتانية مالال يو�صف ز�ي Malala Yousafzai قيمة 

جائزة “�أطفال �لعامل”، �لتي ح�صلت عليها لدفاعها عن حقوق �الأطفال، ملد�ر�ص غزة. وقالت �ل�صابة 

�لباك�صتانية خالل موؤمتر �صحفي مبنا�صبة ت�صلمها �جلائزة “هذ� �ملبلغ )50 �ألف دوالر( �صيخ�ص�ص 

تعليمهم،  مو��صلة  على  �الأطفال  �صي�صاعد  هذ�  �أن  �أعتقد  غزة،  الأطفال  �ملد�ر�ص  بناء  الإعادة  باأكمله 

و�حل�صول على تعليم جيد”، م�صيفًة: “نعرف كم عانى �الأطفال جر�ء �لنز�عات و�حلرب يف غزة. 

.
هوؤالء �الأطفال بحاجة �الآن �إىل م�صاعدتنا، الأنهم يعي�صون �أو�صاعاً �صعبة”105

�ل�صعودية مب�رشوع قر�ر �عتمد يف  �لعربية  2014، تقدمت باك�صتان و�ململكة  ويف متوز/ يوليو 

جمل�ص �الأمم �ملتحدة حلقوق �الإن�صان، وقد طالب �لقر�ر “�إ�رش�ئيل” باالمتثال اللتز�ماتها �لقانونية 

�لقانون  وتطبيق  �حرت�م  و�صمان  �لر�بعة،  جنيف  و�تفاقية  �الإن�صان  حقوق  جمال  يف  �لدولية 

ً 1967 مبا فيها �رشقي �لقد�ص �ملحتلة، وفقا  �لدويل �الإن�صاين يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 

هيئات وكذلك  �ملعنية،  �جلهات  جميع  �لقر�ر  ودعا  جنيف.  �تفاقيات  بني  �مل�صرتكة  �الأوىل   للمادة 

�لدولية  �للجنة  تقرير  يف  �لو�ردة  �لتو�صيات  تنفيذ  مبتابعة  �خت�صا�صه،  ح�صب  كل  �ملتحدة  �الأمم 

 .
للتحقيق يف �نتهاكات حقوق �الإن�صان خالل �صيف 2014 يف غزة، وكذلك يف عدو�ن 2008–1062009

كما كانت مندوبة باك�صتان يف �الأمم �ملتحدة �ل�صفرية مليحة لودهي Maliha Lodhi قد قالت “�إنه 

�الأر��صي  الإخالء  جريئة  قر�ر�ت  و�تخاذ  بامل�صوؤولية،  �اللتز�م  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  على  يجب 

.
�لفل�صطينية �ملحتلة، لرفع �لظلم و�حلرمان �لذي يو�جهه �ل�صعب �لفل�صطيني”107
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�لتجاري  �لتبادل  حجم  يف  �رتفاعاً   2014 �صنة  �صهدت 

�ل�صادر�ت  قيمة  �رتفعت  �إذ  و“�إ�رش�ئيل”،  تركيا  بني 

9.5% من  �أي بارتفاع ُقدر بنحو  2,755.6 مليون دوالر،  �إىل   2014 �إىل تركيا يف �صنة  �الإ�رش�ئيلية 

يف   .%14 نحو  بلغت  بن�صبة  �الإ�رش�ئيلية  �لو�رد�ت  و�رتفعت  كما   ،2013 �صنة  يف  �ل�صادر�ت  قيمة 

وتركيا  “�إ�رش�ئيل”  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  يف  و��صحاً  �نخفا�صاً   2015 �صنة  �صهدت  �ملقابل 

بن�صبة بلغت 23.5%، �إذ �نخف�صت �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل تركيا �صنة 2015 بن�صبة بلغت نحو 

38% عن �صنة 2014، فيما �نخف�صت قيمة �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية من تركيا �صنة 2015 بنحو 9% عن 

�صنة 2014. ولعل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة يف �صيف 2014 �نعك�ص �صلباً على �لعالقات 

�القت�صادية يف �صنة 2015.

�لتبادل �لتجاري  2013 يف حجم  2014 تر�جعاً عن �صنة  �أما بالن�صبة ملاليزيا فقط �صجلت �صنة 

ب�صيطة زيادة  ت�صجيل  مع   2015 �صنة  يف  وتريته  على  حافظ  فيما   ،%6.7 بلغ  “�إ�رش�ئيل”   مع 

ومن  و“�إ�رش�ئيل”،  ماليزيا  بني  ديبلوما�صية  عالقات  يوجد  ال  �أنه  �إىل  �الإ�صارة  مع   .%0.5 بن�صبة 

�ملرجح باأن �لعالقات �القت�صادية جتري عن طريق دول و�صيطة. �أما �لدول �الإ�صالمية �الأخرى فما 

ز�ل �لتبادل �لتجاري بينها وبني “�إ�رش�ئيل” حمدود�ً.

جدول 4/2: حجم التجارة الإ�رسائيلية مع عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية(

108
2012–2015 )باملليون دولر(

البلدان

الواردات الإ�رسائيلية من:ال�شادرات الإ�رسائيلية اإىل:

20152014201320122015201420132012

1,713.62,755.62,515.61,421.42,4462,683.62,354.12,082.7تركيا

1,419.51,375.71,457.1763.315.35272.974ماليزيا

113.296.9155.13672.91.42.12.8نيجرييا

129.7185106.21292.41.10.41.1اأذربيجان

59.7114.387.377.21.63.91.51.7كازاخ�شتان

14.71461.725.34.72.954.8ال�شنغال

15.338.227.8131.21.212.2اأوزبك�شتان

95.527.124.819.852.268.791.5110.9اإندوني�شيا

9.819.320.88.90.41.10.31.6�شاحل العاج

8.56.88.78.200.10.40.2الكامريون

22.77.83.960000تركمان�شتان

4.541.911.70000الغابون

�شاد�شًا: التبادل التجاري
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ال�شادرات الإ�رسائيلية اإىل عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية(

 2014–2015 )باملليون دولر(

الواردات الإ�رسائيلية من عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية(

 2014–2015 )باملليون دولر(

�لعامل  �هتمام  تر�جع  من   2015–2014 �صنتي  خالل  �لفل�صطينية  �لق�صية  عانت 

�صهدتها  �لتي  �ل�صيولة  حالة  دفعت  �إذ  �لر�صمي،  �مل�صتوى  على  خ�صو�صاً  �الإ�صالمي، 

“�لتطرف”  مبلفات  و�الن�صغال  �مل�صادة،  و�لثور�ت  �لثور�ت  نتيجة  �لفرتة  هذه  خالل  �ملنطقة 

و�ل�رش�عات �ملذهبية و�لعرقية، �إ�صافة �إىل �مللفات �لد�خلية لكل من تركيا و�إير�ن، �إىل �إعطاء �أولوية 

لهذه �مللفات على ح�صاب �لق�صية �لفل�صطينية. لذ� مل ن�صهد خالل �صنتي 2014–2015 �أّي تطور يف 

ينهي  مبا  �لد�خلية  �لفل�صطينية  �لعالقات  م�صتوى  على  �صو�ء  �لفل�صطينية  للق�صية  �لدعم  م�صتوى 

 ،2014 )عدو�ن �صيف  �ملتكررة  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  �أم على م�صتوى مو�جهة  �النق�صام،  حالة 

خال�شة
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عجز  ك�صف  ما  وهو  �الأق�صى(،  للم�صجد  و�ملكاين  �لزماين  و�لتق�صيم  �لقد�ص  تهويد  وحماوالت 

منظمة �لتعاون �الإ�صالمي عن �خرت�ق حاجز �لنمطية �لتقليدية ملو�جهة �لق�صايا �الإ�صالمية �لكبى، 

��صتثمار  �إىل  بها  �لدفع  �إطار لعب دور �حتفايل بريوقر�طي، دون  �إ�صالمية يف  �أكب منظومة  و�أبقى 

��صتخد�مه( مبا يحقق  �لذي ترف�ص  �لع�صكري  �لثقل  نّحينا  �إذ�  )هذ�  و�ل�صيا�صي  �القت�صادي  ثقلها 

�الأهد�ف �لتي ن�صاأت من �أجلها، و�أولها �لدفاع عن �ملقد�صات �الإ�صالمية مبا فيها �مل�صجد �الأق�صى.

�الأمني  �مللف  خ�صو�صاً  و�لد�خلية،  �الإقليمية  بالق�صايا  �ن�صغاالتها  من  �لرغم  فعلى  تركيا  �أما 

�أن ذلك  �إال  �لرتكي،  �لعمق  �لع�صكرية يف  �لعمليات  �رتفاع وترية  مع  مهماً  �أخذ حيز�ً  �لذي  �لد�خلي 

�لق�صية  جتاه  و�ل�صعبي  �لر�صمي  �مل�صتويني  على  تركيا  مو�قف  يف  جذرية  تغري�ت  ُيحدث  مل 

�لعد�لة و�لتنمية، يف مو�زنتها على  �ل�صيا�صة �لرتكية حتت قيادة حزب  ��صتمرت  �لفل�صطينية. وقد 

م�صتوى �لعالقات �لرتكيا �لفل�صطينية من خالل تو��صلها مع قياد�ت �ملنظمة و�ل�صلطة �لفل�صطينية 

من جهة، ومع قياد�ت حركة حما�ص، على �أ�صا�ص �أنها قوة فل�صطينية ذ�ت �رشعية �صعبية ون�صالية.

ويف خ�صو�ص �ملحاوالت �الإ�رش�ئيلية الإعادة ترميم �لعالقة مع تركيا، فاإن هذه �جلهود مل ت�صفر 

�أكرث من مرة على  �أكدت  �أن تركيا  �إىل  �أّي تقدم ملحوظ، مع �الإ�صارة  �لتقرير( عن  �إعد�د هذ�  )حتى 

�أن �أّي تقارب مع “�إ�رش�ئيل” لن يكون على ح�صاب �لفل�صطينيني، و�إ�رش�ر تركيا �أن تطبيع �لعالقة 

مع “�إ�رش�ئيل” لن يتم �إال برفع �حل�صار عن قطاع غزة؛ مع وجود �حتماالت �أن تت�صاهل تركيا يف 

تف�صري �رشوط ومعنى رفع �حل�صار. وعلى �صوء �مللفات �ملتعددة �لتي ت�صغل تركيا، ومع �حتمالية 

حدوث �خرت�ق ولو ن�صبي يف ملف �لعالقات �لرتكية �الإ�رش�ئيلية، فاإنه ال يبدو خالل �لفرتة �لقادمة 

باأن تركيا قادرة �أو ر�غبة يف تغيري �صيا�صتها �لتقليدية جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، �صو�ء يف دعم م�صار 

�لت�صوية �ل�صلمية وتبني حّل �لدولتني، �أم يف جمال تطوير دعم �ملقاومة �لفل�صطينية. 

�لفل�صطينية، كما  �ملقاومة  تاأكيدها على دعم  �إير�ن يف  ��صتمرت  �الإير�ين، فقد  �مل�صتوى  �أما على 

كما  �لفل�صطينية،  �الأطر�ف  مع  عالقاتها  يف  متو�زن  دور  لعب   2015–2014 �صنتي  خالل  حاولت 

لـ“�إ�رش�ئيل” ودعم  كانت هناك م�صاٍع الإعادة حر�رة �لعالقة مع حركة حما�ص حتت �صعار �لعد�ء 

�ملقاومة؛ غري �أن �خلالف حول �ملوقف من �لثورة و�الأزمة يف �صورية، وطريقة �إد�رة �إير�ن للملفات 

�الإقليمية ما ز�ل يعك�ص ظالالً �صلبية على عالقة �لطرفني.
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الق�سية الفل�سطينية والو�سع الدويل

بكافة  �لفل�صطينية  �ملقاومة  بني  �لطردية  �لعالقة  فكرة  و2015   2014 �صنتا  عززت 

هذه  لت�صوية  و�لدويل  �الإقليمي  �لديبلوما�صي  �جلهد  وطبيعة  حجم  وبني  �أ�صكالها 

�أّي فرتة من �لفرت�ت، تو�رت �لق�صية �لفل�صطينية خلف  �لق�صية �ملزمنة، فكلما تر�خت �ملقاومة يف 

ق�صايا �إقليمية ودولية �أخرى �أقل �أهمية منها. مع مالحظة �أن �جلهد �لديبلوما�صي �لدويل ين�صط �أحياناً 

الأ�صباب �أخرى، مرتبطة ب�صعي “�إ�رش�ئيل” و�لقوى �لكبى خ�صو�صاً �لواليات �ملتحدة جلني �ملكا�صب 

�لناجتة عن حالة �لت�رشذم و�ل�صعف �لفل�صطيني و�لعربي و�الإ�صالمي، وحماولة فر�ص م�صار�ت 

�لت�صوية �لتي تريدها. و�إذ� كانت �ملقاومة �لفل�صطينية قد متكنت من فر�ص �لق�صية �لفل�صطينية على 

د�ئرة �الهتمام �لدويل كما يف �النتفا�صة �ملباركة �لتي �ندلعت �أو�خر �صنة 1987، و�نتفا�صة �الأق�صى 

�لتي �ندلعت يف خريف �صنة 2000؛ فاإن �الن�صغال �لدويل بالتطور�ت �لكبى �لتي حتدث يف �ملنطقة مبا 

ت�صمله من ثور�ت وتغري�ت و�رش�عات وحماوالت ر�صم خر�ئط جديدة، قد �أدى �إىل تر�جع �الهتمام 

بال�صاأن �لفل�صطيني، و�لتعاطي معه ب�صكل موؤقت وحمدود، ما د�مت �الأمور ال ت�صكل تهديد�ً خطري�ً 

“�ل�صديقة” �الإقليمية  �لقوى  �لكبى وال ت�رشُّ بحلفائها ب�صكل كبري، وقابلة لالحتو�ء من   للقوى 

يف �ملنطقة.

�إىل   2014 �صنة  يف  �لتقرير—  ثنايا  يف  �صنو�صح  —كما  �لدويل  �لديبلوما�صي  �جلهد  خبا  لقد 

�إطالق  وقف  ترتيب  جهود  وبد�أت   ،2014/7/8 يف  غزة  قطاع  يف  �لع�صكري  �ل�رش�ع  ��صتعل  �أن 

هذ�  �أجل  من  م�رش  يف  �لدويل  �ملوؤمتر  عقد  ومّت  غزة،  لقطاع  �الإعمار  يف  �الإ�رش�ع  و�رشورة  �لنار 

�الحتالل وقو�ت  �لفل�صطينية  �ملقاومة  بني  �لنار  �إطالق  وقف  لرتتيب  �صابقة  جهود  بعد   �لغر�ص 

�الإ�رش�ئيلي.

�الإقليمية  �لق�صايا  من  �صل�صلة  دخان  خلف  جديد  من  لتتو�رى  �لفل�صطينية  �لق�صية  عادت  ثم 

و�لدولية �إىل �حلد �لذي دفع وزير �خلارجية �لرو�صي �صريجي الفروف Sergei Lavrov لالإ�صارة 

�إىل �أن �ن�رش�ف �جلهد �لديبلوما�صي �لدويل عن �لق�صية �لفل�صطينية هو “�أمر متعمد” على �لرغم من 

�أنها �لق�صية �ملركزية يف �ملنطقة، وي�صري حديث لالفروف �صنة 2014 �إىل �أن لرو�صيا “خّط و��صح يف 

منع �الأزمات �جلديدة يف �ل�رشق �الأو�صط من و�صع �ل�رش�عات �لقدية يف �خللف بخا�صة �ل�رش�ع 

�لدفاع  �أمام جمل�ص  ، ولعل ذلك يت�صق مع ما كان قد قاله يف خطابه 
�لفل�صطينيني و�إ�رش�ئيل”1 بني 

و�خلارجية �لرو�صي يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2014 حيث قال ما ن�صه: 

مقدمة
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�أن  �إن �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي ال حر�ك فيه )dead in the water(، ومن �ل�صعب 

تعمل يف �أكرث من �صاحة يف �لوقت نف�صه، وهو ما يحاوله �الأمريكيون دون جدوى، ففي �صنة 

�الإ�رش�ئيلي وف�صلو� يف ذلك الأ�صباب  �لعربي  �ل�رش�ع  �أ�صهر الإدر�ج  �حتاجو� ت�صعة   2013

�لتقدم  بع�ص  الإجناز  �لوقت  من  �ملزيد  يطلبون  �الآن  وهم  فيها،  �خلو�ص  �أريد  ال  معروفة 

2014 بهدف �أن ال يذهب �لفل�صطينيون لالأمم �ملتحدة ويوقعو� على ميثاق  قبل نهاية �صنة 

�ملحكمة �جلنائية �لدويل، ثم فجاأة يتبني �أن �ملفاو�صات مع �إير�ن ت�صري على قدم و�صاق، فقد 

.
2
طمرت )dumped( �خلارجية �الأمريكية فل�صطني لرتكز على �إير�ن

وتت�صق ��صتنتاجات الفروف مع خلو خطاب �لرئي�ص �الأمريكي بار�ك �أوباما يف �جلمعية �لعامة 

للمو�صوع  �الأ�صكال  من  �صكل  باأي  �إ�صارة  �أّي  من   2015 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �ملتحدة  لالأمم 

�لفل�صطيني ما يعزز هذ� �لتوجه، بينما �ن�رشف �خلطاب مل�صكالت �أخرى �إقليمية ودولية.

وعند ��صتعر��ص �الأزمات “�جلديدة” �لتي �أ�صار لها الفروف خالل �لفرتة 2014–2015، و�أّثرت 

على �أولوية �لق�صية �لفل�صطينية، جند �أنها ترتكز يف �الآتي:

1. تد�عيات �ال�صطر�بات �ل�صيا�صية يف �لدول �لعربية �أو ما �صمي بالربيع �لعربي يف �صورية من 

ناحية )فقد تركزت �جلهود �لدولية يف �صنتي 2014 و2015 على عر�ك �صيا�صي وع�صكري �إقليمي 

تد�عيات  و��صتمر�ر   ،)2014 �صنة  �لكيماوي  �ل�صالح  تدمري  ق�صية  خ�صو�صاً  �صورية،  يف  ودويل 

ظهور ما �صمي بـ“د�ع�ص” من ناحية ثانية، و��صتمر�ر �لقتال من ناحية ثالثة يف ليبيا، و��صطر�بات 

�هلل  عبد  علي  وقو�ت  �حلوثيني  مو�جهة  يف  ع�صكرياً  حتالفاً  �ل�صعودية  قادت  ثم  �ملتقطعة،  م�رش 

�صالح يف �ليمن منذ �آذ�ر/ مار�ص 2015، ثم بد�أت رو�صيا ُتدخل �صالحها �جلوي يف معارك �صورية 

“�إ�رش�ئيل” يف ظّل �حتماالت  2015/9/30، وما تال ذلك من حماوالت �لرو�ص �صبط �لعالقة مع  يف 

�لت�صادم خالل �لعمليات �لرو�صية �جلوية فوق �صورية خ�صو�صاً يف منطقة �جلوالن.

ب�صكل  �الأوروبية  �لقارة  �إىل  �لفل�صطينيون(  �صمنهم  )ومن  �لعرب  �ملهاجرين  موجات  تدفق   .2

خا�ص، وهي ق�صية �أخذت حيز�ً كبري�ً من �جلهود �لديبلوما�صية و�لتغطية �الإعالمية على ح�صاب 

يتاأثر  غزة—  بناء  �إعادة  —مثل  للفل�صطينيني  �ملايل  �لدعم  �أن  خ�صو�صاً  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع 

باملخ�ص�صات �لتي �صتذهب للمهاجرين �أي�صاً، ويكفي مقارنة حجم �مل�صاعد�ت �الأوروبية لفل�صطني 

.
3
بني 2011 و2015 لنجد �أن �جتاه �مل�صاعد�ت يرت�جع

�إىل   2015 يوليو  متوز/  يف  و�إير�ن  �لدولية  �لقوى  تو�صلت  فقد  �الإير�ين:  �لنووي  �التفاق   .3

�تفاق مع �إير�ن حول م�رشوعها �لنووي، وقد �أدى هذ� �التفاق خلالفات وتوتر�ت يف �ملنطقة �أثرت 

�مللف  هذ�  خا�ص  ب�صكل  �لكبى  �لدول  �أولت  فقد  �لفل�صطيني.  باملو�صوع  �لعناية  م�صتوى  على 

��صتعال  لوال  �لديبلوما�صية،  �لن�صاطات  لهام�ص  �لفل�صطينية  �لق�صية  دفع  وب�صكل  كبرية  �أهمية 
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 �النتفا�صة �لفل�صطينية يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015 يف �أعقاب تز�يد �مل�صاريع �الإ�رش�ئيلية حول

�مل�صجد �الأق�صى يف �لقد�ص و�لعمل على تق�صيمه زمانياً ومكانياً. 

جزيرة  على   2014 فب�ير  �صباط/  يف  بال�صيطرة  �لرو�صية  �لقو�ت  قامت  �الأوكر�نية:  �الأزمة   .4

�لقرم يف �أوكر�نيا، وهو ما �أوجد �أزمة دولية �ن�صغل بها �لعامل حتى كتابة هذ� �لتقرير، وهو ما عّزز 

نزعة �لتهمي�ص للق�صية �لفل�صطينية.

�قت�صادية  تد�عيات  �نهياره،  ثم  �لنفط،  �أ�صعار  يف  �لتذبذب  �صكل  �ملنطقة:  يف  �لطاقة  م�صاكل   .5

كما  �النهيار.  �أ�صباب  حول  خ�صو�صاً  �ملنتجة  �لدول  بني  متبادلة  التهامات  �ملجال  فتحت  عاملية 

ناهيك  �لعربية،  �ل�صو�حل  وقرب  �ملتو�صط  حو�ص  منطقة  يف  �لغاز  من  كبرية  كميات  ظهور  �أن 

يف  خ�صو�صاً  �مل�صتهلكة  للدول  �الإنتاج  مناطق  من  �أنابيب  عب  �لغاز  نقل  طرق  خمططات  عن 

�إد�رة مدير   Masood Ahmed �أحمد  م�صعود  و�أكد  جديد.  �رش�ع  مليد�ن  �الأنظار  وّجه   �أوروبا، 

�لدويل  International Monetary Fund، يف  �لنقد  �لو�صطى يف �صندوق  �الأو�صط و�آ�صيا  �ل�رشق 

 موؤمتر �صحفي له، �أن �لرت�جع يف �أ�صعار �لنفط �خلام، قلل من �أرباح �لدول �مل�صدرة للنفط، يف منطقة

مع  مقارنة   ،2015 �صنة  خالل  �أمريكي  دوالر  مليار   360 بنحو  �إفريقيا،  و�صمال  �الأو�صط  �ل�رشق 

، وهو �أمر ال يخلو من قدر من �لتاأثري على م�صتويات �لدعم لل�صعب �لفل�صطيني 
�أرباح �صنة 42014

من �لدول �لنفطية خ�صو�صاً يف جمال �إعمار غزة.

�أن �جلهود �لديبلوما�صية ت�صاب  2015: من �ملعلوم  �آذ�ر/ مار�ص  6. �النتخابات �الإ�رش�ئيلية يف 

�أم  �أو رئا�صية، �صو�ء قبيل �النتخابات  �لتي ت�صتعد النتخابات برملانية  �لدول  “�ملوؤقت” يف  بال�صلل 

خالل فرتة ت�صكيل �حلكومة خ�صو�صاً يف �حلكومات �الئتالفية كما هو �حلال يف “�إ�رش�ئيل”، وقد 

ت�صكيل  وخالل  وقبيلها  �النتخابات  فرتة  خالل  “�إ�رش�ئيل”  مع  �حلو�ر  يف  �لدولية  �جلهود  تلكاأت 

�حلكومة �جلديدة.

�صمال  حلف  �عتبار  من  مزيد  نحو  �لرو�صية  �الأمنية  �ملبادئ  يف  �لتحوالت  يف  �لرتكيز   � �أن  غري 

2014/12/26، وحماوالت  “�لتهديد �لع�صكري �خلارجي �لرئي�صي” كما ورد يف  �الأطل�صي )�لناتو( 

رو�صيا جلم �مل�صاعي �الأطل�صية للتمدد يف مناطق تعدُّها رو�صيا جماالً حيوياً لها، بعد فقد�نها جمالها 

�آ�صيا �لتي متتد حتى �صو�طئ  �أوروبا �ل�رشقية، عزز �لقيمة �ال�صرت�تيجية ملنطقة غرب  �حليوي يف 

�لبحر �ملتو�صط �ل�رشقية، وهو �أمر له ظالله على �الهتمام باملو�صوع �لفل�صطيني �أكرث.

يف �لفل�صطينية  �النتفا�صة  ��صتعال  مع  �أ�رشنا—  —كما  مهم  بتغيري  �أ�صيب  �مل�صهد  �أن   غري 

�لدويل من جديد،  �لديبلوما�صي  �أو�صال �جل�صد  فقد دبت �حلياة يف   ،2015 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

كما �أن و�صائل �الإعالم عادت لت�صليط �ل�صوء على �مل�صكلة �الأم الأغلب ق�صايا �ل�رشق �الأو�صط؛ وهو 

ما يوؤكد من جديد �أن �ملقاومة هي �الأ�صلوب �الأجنع لفر�ص �الهتمام �لدويل بالق�صية �لفل�صطينية، 
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�ل�صعب  مطالب  تفريغ  �إىل  �صت�صعى  �لكبى  �لقوى  وبع�ص  �ملتحدة  �لواليات  �أن  عن  �لنظر  بغ�ص 

�ملقاومة يف  �حتاللها وجر�ئمها. فبعد جناح  “�إ�رش�ئيل” وتبير  �أو دعم  �لفل�صطيني من حمتو�ها، 

�صّد �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة �صنة 2014، �عرتفت �الأمم �ملتحدة بفل�صطني دولة “غري ع�صو” 

فيها، ومّت الحقاً رفع �لعلم �لفل�صطيني يف �الأمم �ملتحدة، �إ�صافة لتد�عيات �ن�صمام فل�صطني للمحكمة 

 �جلنائية �لدولية، وبدء تقدمي وثائق �لتحقيق يف �جلر�ئم �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة

�صنة 1967، كما �صرنى.

“�الإر�دة  ُي�صمى  ما  عن  �لتعبري  متثل  �لرباعية  �للجنة  كانت  �إذ� 

�لكبى(  �لقوى  �إر�دة  عن  تعبري  �أدق  ب�صكل  )وهي  �لدولية” 

لت�صوية �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، فاإن موؤ�رش�ت تر�جع هذه �لهيئة تتز�يد كل �صنة منذ تاأ�صي�صها 

�لديبلوما�صي �لذي  �أم بحجم �جلهد  2002، �صو�ء مبوؤ�رش�ت عدد بياناتها �ملتناق�صة �صنوياً،  �صنة 

. هذه �للجنة لعبت يف �لو�قع دور�ً 
5
يبذله م�صوؤولها �الأول، �أم باالإجناز�ت �ملادية على �أر�ص �لو�قع

�حلرية يف  لتطلعاته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حتقيق  وجه  يف  عائقاً  عملياً،  و�صكلت،  تعطيلياً،   �صلبياً 

للجانب  �صنو�ت  مدى  على  بلري  توين  يف  �ملتمثلة  رئا�صتها  و�نحازت  و�ال�صتقالل،  و�لتحرير 

�ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لديوقر�طي  �خليار  م�صار  تعطيل  يف  �صبباً  وكانت  �الإ�رش�ئيلي. 

و�لقطاع، عندما و�صعت �رشوطها �لثالث �لتعجيزية على حركة حما�ص �لتي فازت يف �النتخابات 

�صنة 2006، و�أعطت غطاء للح�صار �الإ�رش�ئيلي لقطاع غزة �أو �صكتت عنه على �الأقل.

ولعل خلو �صنة 2014 من بيانات للجنة، و�قت�صارها على �أربعة بيانات فقط �صنة 2015 يعزز 

موؤ�رش تر�جع �جلهد �لديبلوما�صي يف �ملو�صوع �لفل�صطيني. وبا�صتعر��ص بيانات �للجنة �لرباعية 

�إال بياناً بروتوكوليا �ن�صب على �لثناء  2015/5/27 لي�ص  �أحدها وهو �ل�صادر يف  �أن  �الأربعة يتبني 

تناول  بينما   .2007 يف  تواله  �لذي  من�صبه  ترك  عن  �إعالنه  بعد  بلري  توين  �للجنة  ممثل  دور  على 

�لبيان �لثاين �ل�صادر يف 2015/2/8 �لتاأكيد على �لق�صايا ذ�تها �لتي ت�صمنتها �لبيانات �ل�صابقة، مثل: 

�لدعوة ال�صتئناف �ملفاو�صات على �أ�صا�ص قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، و�الأر�ص مقابل �ل�صالم، و�صمان 

�الأمن �الإ�رش�ئيلي، و�لتاأكيد على �أهمية �ملبادرة �لعربية، ودعوة �الأطر�ف لعدم �لقيام باأّي ت�رشفات 

ومطالبة  للفل�صطينيني،  �ملايل  �لدعم  �أهمية  على  و�لتاأكيد  �لطرفني،  بني  �لثقة  على  توؤثر  �أحادية 

 �الأطر�ف �ملانحة �لوفاء بتعهد�تها �ل�صابقة، وخ�صو�صاً ما ورد يف موؤمتر �لقاهرة يف ت�رشين �الأول/

�أكتوبر 2014، ال �صيّما تلك �ملتعلقة بقطاع غزة.

ز على فكرة  �أما �لبيان �لثالث و�لذي �أعقب �جتماعات �للجنة يف نيويورك يف 2015/9/30، فقد ركَّ

تو�صيع د�ئرة ت�صاور �للجنة مع جهات دولية و�إقليمية، و�أكدت �للجنة مو�قفها �لتقليدية �لو�ردة يف 

اأواًل: اللجنة الرباعية
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“�لتوتر�ت” �لتي ر�فقت �الأحد�ث �ملتعلقة باالأماكن  �أ�صمته  بياناتها �ل�صابقة، مع �لدعوة ل�صبط ما 

. �أما �لبيان �لر�بع و�لذي �صدر يف 
6
�ملقد�صة يف �لقد�ص، و�المتناع عن تغيري �لو�قع �لقائم من �أّي طرف

2015/10/23 حتت �صغط تفجر �النتفا�صة �جلديدة يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة )�نتفا�صة �ل�صكاكني(، 

“ت�صجب كافة �أعمال �لعنف و�الإرهاب  فقد �أبدت �للجنة فيه قلقها �لعميق من ت�صاعد �لعنف وهي 

�لعمل مع �الأردن للحفاظ على  لـ“ت�صجيع  �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية  �للجنة  �صّد �ملدنيني”. ودعا بيان 

عليه  ن�صت  كما  �الأردين،  بالدور  �إقر�ر�ً  وفعالً،  قوالً  �لقد�ص  يف  �ملقد�صة  �الأماكن  يف  �لو�قع  �الأمر 

على  وتطبيقها  �ل�صابقة  �لدولية  و�لقر�ر�ت  �التفاقيات  على  �لتاأكيد  و�أعاد  �إ�رش�ئيل”،  مع  �تفاقيته 

�أ�صا�ص حّل �لدولتني و�إنهاء �الحتالل �لذي بد�أ �صنة 1967، كما �أ�صار �لبيان �إىل �أن �للجنة �صتتوجه 

.
7
للمنطقة ملتابعة جهودها مع �الأطر�ف

�إىل �صباط/  2013 �أيلول/ �صبتمب  لها يف  بيان  �آخر  �لفرتة من  �للجنة بقيت خالل  �أن   ذلك يعني 

من  عدد�ً  وعقدت   ،2014 �صنة  خالل  بروتوكويل  غري  بيان  �أّي  ت�صدر  �أن  دون   2015 فب�ير 

عّمان  ويف  يونيو(،  )حزير�ن/  �لقاهرة  من  كل  يف  بلري(  ��صتقالة  )بعد  �لتالية  �ل�صنة  يف  �الجتماعات 

�لت�صوية، وهو ما  �أّي تاأثري يذكر على م�صار  )�أيلول/ �صبتمب(، دون  )متوز/ يوليو(، ويف �لريا�ص 

يعزز �لدر��صات �ملتخ�ص�صة �لتي تناولت “عدم فاعلية” دور �لرباعية يف معظم �ملهام �لتي تكفلت 

:
8
بها، وهو ما يت�صح يف �لنقاط �لتالية

�صعف دورها يف �إ�صالح �ل�صلطة �لفل�صطينية، وهو ما يت�صح يف م�صتويات �لف�صاد �لعالية طبقاً   .1

.
9Transparency International ملوؤ�رش�ت منظمة �ل�صفافية �لدولية

عدم تطبيق خريطة �لطريق، وهي �ملهمة �ملركزية �لتي �أوكلت للجنة.  .2

عدم �لقدرة على �لف�صل بني �لطرفني، وهو ما يت�صح يف ��صتمر�ر �ملو�جهات وت�صابك �الأجهزة   .3

�الإد�رية و�الأمنية و�حلياة �لعامة للطرفني. 

“�لعنف”، و�ملو�فقة على  بـ“�إ�رش�ئيل” ونبذ ما ي�صمى  ��صرت�طها على حركة حما�ص �العرت�ف   .4

�ل�صلطة  يف  �لطبيعي  دورها  تاأخذ  �أن  ت�صتطيع  حتى  �لتحرير  منظمة  وقعتها  �لتي  �التفاقيات 

�أكب  �أحد  وتهمي�ص  عزل  باجتاه  ودفع  حلما�ص،  �الإ�رش�ئيلية  �لروؤية  دعم  ما  وهو  �لفل�صطينية؛ 

وح�صار �لفل�صطيني  �لد�خلي  �لو�صع  تاأزمي  باجتاه  دفع  كما  �لفل�صطينية،  �ل�صيا�صية   �لقوى 

قطاع غزة.

�صعف �الأد�ء �لديبلوما�صي و�صعف و�صاطاتها، وهو ما بيَّناه �صابقاً من تر�جع ن�صاطها �لدويل   .5

وتر�جع بياناتها كماً ونوعاً.

هذ�  ويكاد  �للجنة،  توجهات  وحتديد  �صياغة  يف  �لفعلية  �لناحية  من  �ملتحدة  �لواليات  �نفر�د   .6

�لثالثة  �الجتماعات  يف  �للجنة  �صعت  وقد  �للجنة،  عمل  يف  �ملركزية  �ل�صعف  نقطة  ي�صكل  �الأمر 

�للجنة �أعمال  يف  �مل�صاركني  د�ئرة  لتو�صيع  وعّمان(  و�لريا�ص،  )�لقاهرة،  �أعاله  لها   �مل�صار 
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)خ�صو�صاً �جلامعة �لعربية( ب�صبب مطالبة رو�صيا بذلك، وب�صبب �لتلكوؤ �لذي �أ�صهم فيه توين 

بلري يف �أعمال �للجنة. وقد متت دعوة مندوبني من �الأردن وم�رش و�ل�صعودية و�جلامعة �لعربية 

للم�صاركة يف �أعمال �للجنة يف موؤمترها �لذي عقدته يف �أيلول/ �صبتمب 2015. وتت�صح تاأثري�ت 

�لفرن�صي بعر�ص  �ملتحدة م�صاندة �القرت�ح  �لواليات  �للجنة يف رف�ص  �الأمريكي يف �صلل  �لدور 

لعمل  د�عماً  لي�صكل  �لدولتني  حّل  �إجناز  معامل  يحدد  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  على  قر�ر  م�رشوع 

�لتيار  يو�فق عليه  �لذي  �الأدنى  �إىل �حلد  ت�صتجب حتى  �للجنة مل  �أن  ما يو�صح  . وهو 
10

�للجنة

�لفل�صطيني �ملوؤيد مل�صار �لت�صوية �ل�صلمية.

ملنا�صد�تها  �ال�صتجابة  �لدولية ب�صكل عام يف عدم  �إطار �جلهود  �للجنة يف  ويتجلى �صعف دور   .7

�آخرها  كان  و�لتي  غزة،  قطاع  �إعمار  الإعادة  �ملانحني  موؤمتر�ت  يف  �ملقدمة  �لتعهد�ت  لتطبيق 

 ،2014 �أكتوبر  �جتماع �ملانحني �لدويل الإعمار غزة يف �الأ�صبوع �الأول من �صهر ت�رشين �الأول/ 

حيث تعهد �ملانحون فيه بتقدمي 5.4 مليار�ت دوالر، لكن �ملوؤ�رش�ت �ملتوفرة ت�صري �إىل �أن �لوفاء 

يف باري�ص  موؤمتر  يف  �ملانحون  قدمها  �لتي  �لتعهد�ت  م�صري  م�صريه  �صيكون  �لتعهد�ت   بهذه 

كانون �الأول/ دي�صمب 2007، و�لتي بلغت قيمة �لتعهد�ت فيه من قبل 87 دولة ومنظمة دولية 

.
11

نحو 7.4 مليار�ت دوالر، لكن ن�صبة �لوفاء كانت دون ذلك بكثري

يف  له  �أ�رشنا  و�لذي   2002 �صنة  ن�صاأتها  منذ  �لرباعية  �للجنة  وتاأثري  دور  يف  �لرت�جع  �جتاه  �إن 

�لن�صاط  بانعد�م   ،2015–2014 �ل�صابقتني  �ل�صنتني  خالل  تعزز   
12

�ل�صابق �ال�صرت�تيجي  �لتقرير 

بياناً  �أحدها  )كان  فقط  بيانات  �أربعة  على   2015 ل�صنة  �لن�صاط  و�قت�صار   ،2014 �صنة  يف  �لفعلي 

بروتوكولياً ال عالقة له بال�رش�ع كما �أ�رشنا(؛ وهو ما يعك�ص رغبة �لقوى �لدولية بتهمي�ص �الهتمام 

بال�صاأن �لفل�صطيني، ل�صالح �الن�صغال برتتيب �خلر�ئط �ل�صيا�صية �جلديدة للمنطقة.

مناق�صات  يف  �لفل�صطيني  �ملو�صوع  يف  �ملهمة  �لق�صايا  ترتكز 

�لعامة،  �جلمعية  وهي:  عام،  ب�صكل  هيئات  ثالث  وقر�ر�ت 

 Economic and Social Council و�الجتماعي  �القت�صادي  و�ملجل�ص  �الأمن،  وجمل�ص 

(ECOSOC)، دون �أن يعني ذلك �أن �لوكاالت �خلا�صة �الأخرى �لتابعة لالأمم �ملتحدة لي�صت ذ�ت 

يف  قر�ر�تها  تت�صق  كما  ناحية،  من  �أقل  بن�صبة  يتم  �لفل�صطيني  �ملو�صوع  يف  �نغما�صها  لكن  �أهمية، 

�لغالب مع قر�ر�ت �لهيئات �لثالث �ملذكورة �آنفاً من ناحية ثانية.

وما يلفت �لنظر يف �لت�صويت على �لقر�ر�ت �خلا�صة بالق�صية �لفل�صطينية هو �لفارق �لكبري يف 

�لتاأييد للق�صية �لفل�صطينية، فمن �أ�صل 13 قر�ر�ً يف �جلمعية �لعامة خالل �صنة 2014، كان “معدل” 

�لقر�ر�ت رف�ص  معدل  بينما  دولة(،   193 �أ�صل  )من  دولة   145 هو  فل�صطني  ل�صالح   �لت�صويت 

ثانيًا: االأمم املتحدة
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هو 6–7 دول )و�لباقي يتوزعون على �ملتغيبني �أو �ملمتنعني عن �لت�صويت(، كما �أن �أكرث �صّت دول 

“�إ�رش�ئيل” بالطبع( كل من �لواليات �ملتحدة،  تقف �صّد �لقر�ر�ت ل�صالح فل�صطني هي )�إىل جانب 

، فاإذ� ��صتثنينا �لواليات �ملتحدة وكند�، فاإن 
13

وكند�، وجزر �ملار�صال، ومايكرونيزيا، وباالو ونورو

�لدول �الأربع �الأخرى هي “دويالت” لي�ص لها �أّي وزن نوعي يف �ملجتمع �لدويل، وهو ما يوؤكد �أن 

�رشعية �حلق �لفل�صطيني �أ�صحت �أحد م�صلمات �ملجتمع �لدويل على �لرغم من �لتباين على حدود 

هذ� �حلق بني دولة و�أخرى، وهو �أمر بد�أت “�إ�رش�ئيل” تاأخذه ماأخذ �جلد.

1. اجلمعية العامة:

يف �لفل�صطيني  �لعلم  برفع  �ل�صماح  قر�ر  على   2015/9/10 يف  �لعامة  �جلمعية  مو�فقة   �صكلت 

خالل �الأخرى  �لقر�ر�ت  �أما  �صيا�صية،  دالالت  له  رمزياً  حدثاً  ع�صو  غري  كدولة  �ملتحدة   �الأمم 

:
14

�لدورتني 69 و70، فقد متثلت ب�صكل رئي�صي يف �الآتي

�الأول/ ت�رشين  يف  �لقاهرة  موؤمتر  يف  بها  وعدت  �لتي  بتعهد�تها  للوفاء  �ملانحة  �لدول  دعوة   �أ. 

�أكتوبر 2014 و�خلا�صة باإعمار قطاع غزة، كما رحبت �جلمعية مبوؤمتر �لتعاون بني بلد�ن �رشق 

�آ�صيا من �أجل �لتنمية يف فل�صطني و�لذي عقد يف �آذ�ر/ مار�ص 2014، �إ�صافة جلهود جلنة �الت�صال 

�ملخ�ص�صة لتن�صيق �مل�صاعدة �لدولية لفل�صطني.

ويف �لدورة نف�صها )كانون �الأول/ دي�صمب 2014( �أكدت �جلمعية على حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف  ب. 

مو�رده �لطبيعية و�رشورة توقف “�إ�رش�ئيل” عن ��صتغاللها، وحّق �لفل�صطينيني يف �لتعوي�ص 

يف مبا  و�جلد�ر  �مل�صتعمر�ت  �رشعية  عدم  على  و�لتاأكيد  مو�رد،  من  “�إ�رش�ئيل”  ��صتغلته   عما 

ذلك يف �رشقي �لقد�ص.

��صتملت بقية �لقر�ر�ت على �ملو�صوعات �لتالية: ج. 

دعم حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري.  .1

�الأر��صي  �لفل�صطيني يف  لل�صعب  �الإن�صان  �لتي مت�ص حقوق  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  رف�ص   .2

�لفل�صطينية �ملحتلة، مبا فيها �رشقي �لقد�ص.

ذلك يف  مبا  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  �رشعية  عدم   .3 

�رشقي �لقد�ص، و�جلوالن �ل�صوري �ملحتل.

على   )1949/8/12 يف  )�ملوؤرخة  �حلرب  وقت  �ملدنيني  بحماية  �ملتعلقة  جنيف  �تفاقية  تطبيق   .4

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، مبا فيها �رشقي �لقد�ص، وعلى �الأر��صي �لعربية �ملحتلة �الأخرى.

حقوق  مت�ص  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  يف  بالتحقيق  �ملعنية  �خلا�صة  �للجنة  �أعمال  دعم    .5

�الإن�صان لل�صعب �لفل�صطيني وغريه من �ل�صكان �لعرب يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.

�الإير�د�ت  لهم �حلق يف ممتلكاتهم ويف  و�أن  �لفل�صطينيني،  �لعودة لالجئني  تاأكيد حّق  �إعادة   .6

�الآتية منها، وفقاً ملبادئ �الإن�صاف و�لعدل.
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�الأدنى  �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة  عمليات  دعم   .7

)�الأونرو�(.

ت�صوية ق�صية فل�صطني بالو�صائل �ل�صلمية، و��صتمر�ر عمل �للجنة �ملعنية مبمار�صة �ل�صعب   .8

�لذي  �خلا�ص  �الإعالمي  �لبنامج  و��صتمر�ر  للت�رشف،  �لقابلة  غري  حلقوقه  �لفل�صطيني 

ت�صطلع به �إد�رة �صوؤون �الإعالم يف �الأمانة �لعامة لالأمم �ملتحدة.

2. جمل�س الأمن:

 ،2015–2014 �لدويل خالل �صنتي  �الأمن  �لفل�صطينية بجهد الفت من جمل�ص  �لق�صية  مل حتَظ 

2014/12/30 و�خلا�ص بتحديد �صقف  �لقر�ر �لوحيد �لذي طرح يف هذ� �جلانب يف  �إن م�رشوع  بل 

زمني )حتى 2017( الإنهاء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لكافة �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967 عب �ملفاو�صات 

مل ُيقدَّر له �لقبول، حيث عار�صته �لواليات �ملتحدة و�أ�صرت�ليا بينما �صاندته ثماين دول، وهو �أقل 

من �لن�صاب �ملطلوب وهو ت�صع �أع�صاء. �أما بقية جهود �ملجل�ص يف �ملجال �لفل�صطيني، فرتكزت على 

تقارير  وهي  �ملتحدة،  لالأمم  �لعام  �الأمني  من  �أو  جلانها  يف  �ملتحدة  �الأمم  ممثلي  من  �لتقارير  تلقي 

هذه  عدد  كان  وقد  تنفيذية،  �إجر�ء�ت  �أو  قر�ر�ت  تت�صمن  ال  �أنها  �أي  ت�صويت،  �أّي  عليها  يجري  ال 

70، وتغطي مو�صوعات  69، و12 تقرير�ً يف �لدورة  17 تقرير�ً يف �لدورة  �لتقارير خالل �ل�صنتني 

.
15

�الأحد�ث �أو �لن�صاطات �خلا�صة باملو�صوع �لفل�صطيني

3. املجل�س القت�شادي والجتماعي:

�ملر�أة  �أو�صاع  �أ�صا�صيني هما  2014 و2015 على مو�صوعني  تركزت قر�ر�ت �ملجل�ص يف �صنتي 

�لفل�صطينية،  و�الجتماعية  �القت�صادية  �حلياة  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  وعو�قب  �لفل�صطينية، 

:
16

ودعت �لقر�ر�ت �إىل

تقدمي �مل�صاعدة للمر�أة �لفل�صطينية. �أ. 

فتح �ملعابر �حلدودية �ملوؤدية �إىل قطاع غزة ب�صكل كامل. ب. 

�رشورة �ملحافظة على �ل�صالمة �الإقليمية لالأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، مبا فيها �رشقي �لقد�ص. ج. 

�ملطالبة باأن متتثل “�إ�رش�ئيل” للبوتوكول �ملتعلق بالعالقات �القت�صادية بني حكومة “�إ�رش�ئيل”  د. 

ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �لذي مّت توقيعه يف باري�ص Paris Protocol يف 1994/4/29.

يطلب من “�إ�رش�ئيل” �إ�صالح �ملمتلكات �ملدنية و�لهياكل �الأ�صا�صية �حليوية و�الأر��صي �لزر�عية  هـ. 

يف  �لع�صكرية  عملياتها  جر�ء  من  ُدمرت  �أو  �أ�رش�ر  بها  حلقت  �لتي  �حلكومية  و�ملوؤ�ص�صات 

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة و�إعادتها �إىل ما كانت عليه. 
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�ملنازل  تدمري  عن  تتوقف  �أن  باالحتالل،  �لقائمة  �ل�صلطة  ب�صفتها  “�إ�رش�ئيل”،  من  يطلب  و. 

�لفل�صطينية  �الأر�ص  يف  و�لب�صاتني  �لزر�عية  و�الأر��صي  �القت�صادية  و�ملوؤ�ص�صات  و�ملمتلكات 

�ملحتلة، مبا فيها �رشقي �لقد�ص.

يعيد �ملجل�ص تاأكيده على �أن ت�صييد �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية وما يت�صل بها من هياكل �أ�صا�صية  ز. 

يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة، مبا فيها �رشقي �لقد�ص، ويف �جلوالن �ل�صوري �ملحتل وتو�صيع 

نطاقها هما عمالن غري �رشعيني.

�القت�صادي  �ملجل�ص  طريق  عن  �لعامة  �جلمعية  �إىل  يقدم  �أن  �لعام  �الأمني  من  �ملجل�ص  يطلب  ح. 

و�الجتماعي، تقرير�ً عن تنفيذ �لقر�ر �خلا�ص بامل�صتعمر�ت، و�أن يو��صل ت�صمني تقرير من�صق 

�لفل�صطيني،  لل�صعب  �ملعي�صية  �الأحو�ل  عن  معلومات  من  ي�صتجد  ما  �خلا�ص  �ملتحدة  �الأمم 

بالتعاون مع وكاالت �الأمم �ملتحدة �ملعنية.

��صتجابته  عدم  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ملوقف  �إد�نة  يف  خا�صة  وب�صورة  �لقر�ر�ت  يف  �ل�صعف  يالحظ 

�إىل  يرجع  كما  و�الإ�صالمي،  �لعربي  �ل�صعف  حالة  يعك�ص  وهذ�  �ل�صابقة،  و�لتو�صيات  للقر�ر�ت 

وحماولة  �الأمريكي،  �لطرف  تغ�صب  ال  �صياغات  �إىل  �لو�صول  حماولة  يف  �ملنظمة  ممثلية  �صيا�صة 

�لتماهي مع م�صار �لت�صوية �ل�صلمية.

املحكمة اجلنائية الدولية:  .4

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  بذلت   2015 �صنة  �أبريل  ني�صان/  �إىل  يناير  �لثاين/  كانون  من  �لفرتة  خالل 

�ملطاف  نهاية  يف  وجنحت  �أخرى،  دولية  و�تفاقيات  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  لالن�صمام  جهود�ً 

�لتابعة  �ملحكمة  و�أعلنت  �ملحكمة،  يف   123 �لـ  �لع�صو  لت�صبح  �جلنائية  �ملحكمة  نظام  على  بالتوقيع 

�خت�صا�ص  �لفل�صطينية بقبول  �حلكومة  �أودعته  �إعالناً   2015/1/1 يف  تلقت  �ملتحدة �أنها  لالأمم 

غزة  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  وقوع  تغطي  �لتي  �لفرتة  وهي   ،
172014/6/13 بدء�ً من  �ملحكمة 

�ختفاء بعد  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لو��صعة  �العتقاالت  حمالت  “�إ�رش�ئيل”  وبدء  يوليو،  متوز/   يف 

ثالثة م�صتوطنني �إ�رش�ئيليني يف 13 حزير�ن/ يونيو من �ل�صنة نف�صها.

 وُتعد �ملحكمة �جلنائية �لدولية هيئة ق�صائية د�ئمة وم�صتقلة حتاكم �الأ�صخا�ص �ملتهمني بارتكاب 

جر�ئم �الإبادة �جلماعية، و�جلر�ئم �صّد �الإن�صانية، وجر�ئم �حلرب. لكن قبول �خت�صا�ص �ملحكمة 

تو�فر  للمحكمة  �لعامة  �ملدعية  �إقر�ر  يتطلب  �إذ  �ملقدمة،  �ل�صكوى  يف  حتقيق  فتح  يعني تلقائياً  ال 

�ل�رشوط �ملن�صو�ص عليها يف نظام روما �الأ�صا�صي لل�رشوع يف �لتحقيق، مثل �أن ال تكون �لق�صية 

ق�صاة من  �إذن  �صدور  �إىل  باالإ�صافة  �أخرى،  ق�صائية  جهات  �أمام  مطروحة  �ل�صكوى   مو�صوع 

�ملحكمة �جلنائية.
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�أنه يجوز حماكمة  �إال  �أع�صاء يف �ملحكمة،  “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة لي�صتا  �أن  وبالرغم من 

مو�طنيها بجر�ئم �حلرب، كما �أن منطوق �ملادة 8 من نظام روما �لذي تعمل �ملحكمة مبقت�صاه يعدُّ 

نقل �أو ترحيل �أو تغرمي �الأفر�د �خلا�صعني لالحتالل ب�صكل غري قانوين هي “جر�ئم حرب”. لكن 

�مل�صكلة �لتي قد تو�جه �لطرف �لفل�صطيني يف �ملحكمة �لدولية هو �حتمال �أن تطلب “�إ�رش�ئيل” من 

فل�صطينية  �أطر�ف  باتهام  للمحكمة  بطلب  تتقدم  �أن  �الإن�صان(  حقوق  منظمات  )مثل  ثالث  طرف 

بالقيام بـ“جر�ئم حرب”، وهو ما قد ي�صكل �صغطاً دولياً على �لفل�صطينيني.

و�صفته  ما  �أ�صا�ص  على  �لفل�صطيني  �الن�صمام  �ملتحدة  �لواليات  عار�صت  �أخرى،  ناحية  من 

 ،
�ن�صمامها”18 دون  يحول  ما  وهو  �صيادة،  ذ�ت  دولة  “لي�صت  فل�صطني  باأن  �الأمريكية  �خلارجية 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  ��صتمر�ر  �الأمريكية عن فل�صطني يف حالة  �مل�صاعد�ت  �لتهديد بقطع  ناهيك عن 

هدد  حيث  كند�،  �تخذته  �لذي  نف�صه  �ملوقف  وهو  ق�صائياً،  “�إ�رش�ئيل”  ملالحقة  نف�صه  �الجتاه  يف 

�لعامة �ل�صوؤون  جلنة  �أع�صاء  �أمام  خطاب  يف   ،John Baird بريد  جون  �لكندي  �خلارجية   وزير 

 ،The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) )الأمريكية – �الإ�رش�ئيلية )�أيباك�

بوقف �مل�صاعد�ت �لتي تقدمها بالده لدولة فل�صطني، يف حال توجهت �إىل �ملحكمة �لدولية يف الهاي، 

�إىل  �لفل�صطينية بالن�صبة  �ل�صلطة  �لتي تو�صع على  . وهذ� يذكرنا بال�رشوط 
“�إ�رش�ئيل”19 ملحا�صبة 

�مل�صاعد�ت، �الأمر �لذي �أ�صبح قيد�ً عليها حتى يف حركتها يف �ملوؤ�ص�صات �لدولية، مما يجعل �صيا�صة 

�لتوجه �إىل �ملوؤ�ص�صات �لدولية غري ذ�ت فعالية، مع ��صطر�رها ملر�عاة �رشوط �مل�صاعد�ت.

فاإذ� �أ�صفنا �إىل ذلك فقد�ن �ملحكمة الآليات �إلز�م “�إ�رش�ئيل” �لتعاون مع جلان �لتحقيق، فاإن �الأمر 

ما يجعل  �لفل�صطيني. وهذ�  �لطرف  �ملد�والت و�لعر�قيل و�ل�صغوط على  �صياأخذ فرتة طويلة من 

�لتهديد باللجوء �إىل حمكمة �جلنايات �صعيف �لتاأثري على �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية.

5. جمل�س حقوق الإن�شان الدويل:

�تخذ �ملجل�ص قر�ر�ً يف 2014/7/23 يق�صي باأن تقوم مفو�صية حقوق �الإن�صان �لدولية باإر�صال 

�الإن�صان يف  �نتهاكات حقوق  �الإن�صان لتق�صي �حلقائق حول  �لدويل حلقوق  �ملفو�ص  بعثة ي�صكلها 

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967 وخ�صو�صاً يف قطاع غزة، بعد تفجر �ال�صتباكات هناك يف 

2014/7/13 لتحديد �مل�صوؤولية عن �النتهاكات حلقوق �الإن�صان وتقدمي �لتو�صيات لدورة �ملجل�ص 

.
رقم 28 يف �آذ�ر/ مار�ص 202015

 William و�صمت �للجنة �لتي مّت ت�صكيلها بالفعل يف �آب/ �أغ�صط�ص 2014، كالً من ويليام �صابا�ص

له  �إ�رش�ئيلية  �تهامات  بعد   2015 فب�ير  �صباط/  يف  عمله  من  ��صتقال  و�لذي  كند�،  من   ،Schabas

قا�صية  وهي   ،Mary McGowan Davis ديفي�ص  ماكجو�ن  وماري   ،
بـ“�النحياز”21 وللمجل�ص 
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�أمريكية �صبق لها �أن كانت يف �للجنة �لتي حققت يف �نتهاكات حقوق �الإن�صان يف �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي 

ديني  دودو  ومعهما   ،2009 يناير  �لثاين/  كانون   –  2008 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  غزة  على 

“�إ�رش�ئيل”  Doudou Diène من �ل�صنغال. لكن �لعقبة �الأ�صا�صية �لتي و�جهت �للجنة هي رف�ص 

�لتعاون معها، ورف�ص �ل�صماح الأع�صاء �للجنة بالدخول �إىل �أر��صيها، طبقاً لبيان �أ�صدرته �للجنة يف 

كانون �الأول/ دي�صمب 2014، وهو ما دفع �للجنة للقدوم لالأردن لال�صتماع الأقو�ل �ل�صهود. وقد 

:
22

�أ�صدرت �للجنة يف ختام �أعمالها تقرير�ً جاء يف �أهم نتائجه

تعّب جلنة �لتحقيق عن قلقها �إز�ء ��صتخد�م “�إ�رش�ئيل” على نطاق و��صع الأ�صلحة تقتل وت�صيب  �أ. 

�الأفر�د يف نطاق منطقة و��صعة.

ب.  �إن �لغر�ص من ور�ء �الإطالق �لع�صو�ئي الآالف �ل�صو�ريخ وقذ�ئف �لهاون من قبل �ملجموعات 

فكرة  �صببت  كما  هناك،  �ملدنيني  بني  �لرعب  ن�رش  هو  “�إ�رش�ئيل”  على  �مل�صلحة  �لفل�صطينية 

�أّي حلظة من  �لهجوم عليهم يف  �لذين خ�صو� من  �الإ�رش�ئيليني  للمدنيني  �الأنفاق �صدمة نف�صية 

ِقبل م�صلحني يخرجون من حتت �الأر�ص.

تعّب �للجنة عن قلقها �إز�ء ما يبدو �أنه ��صتخد�م قو�ت �الأمن �الإ�رش�ئيلية �ملتز�يد للذخرية �حلية  ج. 

لل�صيطرة على �لتجمعات، مما يزيد �حتمال �لوفاة �أو �الإ�صابة �خلطرية.

�لقو�ت  ترتكبها  �لتي  �النتهاكات  بخ�صو�ص  �مل�صتويات  كل  على  �لعقاب  من  �الإفالت  ي�صود  د. 

�الإ�رش�ئيلية يف كل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

قتل  ق�صية  يف  �جلنائي  حتقيقها  بغلق  “�إ�رش�ئيل”  قر�ر  من  �نزعاجها  عن  �لتحقيق  جلنة  تعّب  هـ. 

�أربعة �أطفال على �ل�صاطئ يف غزة، يف 2014/7/16.

و�الإذن  معلومات  على  للح�صول  �ملتكررة  �للجنة  لطلبات  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  ت�صتجب  مل  و. 

بدخول “�إ�رش�ئيل” و�الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة.

وعن  �لعد�لة  حتقيق  عن  �مل�صوؤولية  تاأكيد  حول   
23

�لقر�ر�ت من  عدد�ً  �تخذ  قد  �ملجل�ص  وكان 

و�عرت�ص   41 �لقر�ر  )�أيَّد   2015/7/3 يف  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �لدويل  �لقانون  �نتهاكات 

تقرير  يف  �لفل�صطينيني  حّق  توؤكد   2015/3/27 يف  جل�صته  يف  �لقر�ر�ت  من  عدد�ً  �تخذ  كما   ،)1 عليه 

�الإ�رش�ئيلية �مل�صتعمر�ت  �رشعية  بعدم  وقر�ر   ،)1 عليه  و�عرت�ص   45 �لقر�ر  )�أيَّد   م�صريهم 

 )�أيَّد �لقر�ر 43 و�عرت�ص عليه 1(، وقر�ر �نتقد فيه �الأو�صاع �الإن�صانية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة

�صنة 1967 )�أيَّد �لقر�ر 43 و�عرت�ص عليه 1(. �أما يف �صنة 2014، فكان �ملجل�ص قد �تخذ ثالثة قر�ر�ت 

�لقر�ر�ت هذه  من  كل  ل�صالح  )و�صوت   2015 قر�ر�ت  يف  تناولها  �لتي  ذ�تها  �ملو�صوعات   حول 

.
24

�لثالثة 46 و�عرت�ص عليه 1(
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خالل بها،  �ملرتبطة  و�لهيئات  �ملتحدة  �الأمم  ن�صاطات  تلخي�ص  يكن  �صبق،  ما  كل   من 

�صنتي 2014–2015 مبا يلي:

تاأكيد �حلقوق �لفل�صطينية يف كل �لهيئات �الأممية، مع تباين يف ن�صبة �لتاأييد بني هيئة و�أخرى،  �أ. 

خ�صو�صاً �ل�صعف �ل�صديد لدور جمل�ص �الأمن �لدويل، ب�صبب �ملوقف �الأمريكي �لذي ي�صتخدم 

�أو  قانونية  ن�صو�ص  لتكييف  �لو�صائل  مبختلف  ي�صغط  �أو  �لت�صويت  يف  يوؤثر  �أو  �لفيتو،  حّق 

تعديل م�رشوعات قر�ر قبل عر�صها على �ملجل�ص، ب�صكل ي�صعف من �لطموحات �لفل�صطينية.

�أن �مل�صاندة �لدولية لل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية يف نطاق �الأمم �ملتحدة هي م�صاندة حمدودة و�صعيفة  ب. 

تعك�صها معدالت �لت�صويت على �لقر�ر�ت، �إذ �إن معدل �لت�صويت ل�صالح فل�صطني يتجاوز ن�صبة 

75%، بينما ل�صالح “�إ�رش�ئيل” تبقى يف حدود 3%، ويتوزع �لباقون على �ملتغيبني و�ملمتنعني.

ثالثًا: القوى الدولية الكربى:

1. الوليات املتحدة:

يكن تناول �ل�صيا�صة �الأمريكية من خالل �ملحاور �لتالية:

اأ. تراجع الق�شية الفل�شطينية يف اأولويات اجلهد الديبلوما�شي الأمريكي:

 2015 �صنة   70 رقم  �ملتحدة  �الأمم  دورة  يف  �أوباما  �الأمريكي  �لرئي�ص  خطاب  �إىل  �صابقاً  �أ�رشنا 

و�لذي جتاهل فيه �أّي �إ�صارة للمو�صوع �لفل�صطيني، وهو ما ي�صري �إىل نوع من �الن�رش�ف �الأمريكي 

لق�صايا دولية �أخرى ترى �أنها �أكرث �إحلاحاً ل�صيا�صتها �لدولية. وبالقيا�ص �لكّمي للزيار�ت �لر�صمية 

لوزير �خلارجية �الأمريكية جون كريي خالل �صنتي 2014 و2015. ويف هذ� �الإطار، يجب �أن يوؤخذ 

يف �العتبار ما ن�صاأ من توتر يف �لعالقات �الأمريكية – �الإ�رش�ئيلية، نتيجة عجز �الإد�رة �الأمريكية عن 

�ل�صغط على حكومة بنيامني نتنياهو، وبالتايل تر�جعها عن تقدمي مبادر�ت �صيا�صية جديدة.

جدول 5/1: الزيارات الر�شمية لوزير اخلارجية الأمريكي 2014–2015

ال�شنة
لقاءات ر�شمية 

يف اخلارج
زيارات لدول عربية

فل�شطني

)رام اهلل(

ن�شبة فل�شطني من 

جمموع الزيارات

201454253%5.5

20152670%0

وهو  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع  جتاه  �الأمريكي  �لديبلوما�صي  �جلهد  حجم  �إىل   5/1 جدول  ي�صري 

حجم هام�صي ويف كثري من �الأحيان كان ياأتي على هام�ص زيار�ت لدول �أخرى ملناق�صة مو�صوعات 

غري �ملو�صوع �لفل�صطيني.



235

الق�شية الفل�شطينية والو�شع الدويل

�الأمر  لكن  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع  يف  �لتقليدية  �صيا�صتها  تلتزم  �ملتحدة  �لواليات  �أن  ومع 

�لالفت للنظر هو فقد�ن �لتعهد�ت �لر�صمية �ملعلنة من قبل �لواليات �ملتحدة لكل �أ�صكال �مل�صد�قية 

�أوباما  لتحديد  و�صوالً   George W. Bush بو�ص  جورج  وعود  فمنذ  وو��صح،  متز�يد  وب�صكل 

�أّي م�صار من  �لتقدم يف  يتم  �لدولتني، مل  �إجناز م�رشوع  �ملفاو�صات، وللبدء يف  لبدء  فرت�ت معينة 

�مل�صار�ت، بالرغم من �أن �لرئي�ص �لفل�صطيني �لتقى 25 مرة مع �لوزير كريي منذ تويل �الأخري مهامه 

يف با�صمها  �لناطق  �أو  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  بيانات  حتليل  �إن  ثم   .2013 فب�ير  �صباط/   يف 

�الأقو�ل  �صعيد  على  �صو�ء  �الأمريكي  �ملوقف  يف  تغرّي  �أّي  حدوث  عدم  يوؤكد   ،2015–2014 �صنتي 

�الأول/ كانون  )يف  غربية  ديبلوما�صية  م�صادر  �إىل  �الإعالم  و�صائل  بع�ص  ن�صبت  كما   .
25

�الأفعال  �أم 

“�إ�رش�ئيل”  بني  �ل�صيا�صية  �لعملية  من  يدها”  “نف�صت  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن   ،)2015 دي�صمب 

؛ حيث تز�يدت قناعتها بعدم 
26

و�لفل�صطينيني، بعد �أن عاد وزير �خلارجية كريي خائباً من زيارته للمنطقة

�لقدرة على �إحد�ث تقدم، طاملا كان نتنياهو وحلفاوؤه يف �ليمني �ملتطرف يديرون �حلكم يف “�إ�رش�ئيل”. 

ب. اأدبيات اخلطاب ال�شيا�شي لإدارة اأوباما يف ال�رساع العربي ال�شهيوين:

على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  بعد  �لو�صع  �إد�رة  يف  �أبعادها،  �أحد  يف  �الأدبيات  هذه  مالمح  وتت�صح 

غزة يف متوز/ يوليو 2014، �إذ �أخذت �لواليات �ملتحدة موقفها �لتقليدي بتبير �الأعمال �لع�صكرية 

�الإ�رش�ئيلية. فقد قال �لرئي�ص �أوباما عن �حلرب يف غزة يف متوز/ يوليو 2014: 

�ل�صو�ريخ و�الأنفاق  كما قلت مر�ر�ً، من حّق �إ�رش�ئيل �لدفاع عن نف�صها �صّد هجمات 

من حما�ص، وكنتيجة لعمليات �إ�رش�ئيل فاإنها �أوقعت قدر�ً مهماً من �لتدمري للبنية �لتحتية 

�ملتز�يد  �لعدد  �أي�صاً، فاإن لدينا قلق جّدي من  �لتابعة حلما�ص يف غزة. وكما قلت  �الإرهابية 

تركيزنا  يجعل  ما  وهو  حلياتهم.  �إ�رش�ئيليني  وفقد�ن  �لفل�صطينيني  من  �ملدنيني  للقتلى 

�لرئي�صي �الآن... هو وقف �إطالق �لنار... وقد �أعطيته ]كريي[ تعليمات للدفع باجتاه وقف 

فوري لالعتد�ء�ت و�لعودة التفاق نوفمب 2012 ]�ملتعلق[ بوقف �إطالق �لنار بني �إ�رش�ئيل 

.
27

وحما�ص يف غزة

�لعربي  �ل�رش�ع  من  مو�قفه  عن  �لتعبري  يف  الأوباما  �ل�صيا�صي  �خلطاب  �أدبيات  �أن  و�ملالحظ 

�ل�صهيوين ال تتجاوز حدود �لعتاب يف �ملوقف من �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية، لكنه و�صف �أ�رش �ملقاومة 

جلندي �إ�رش�ئيلي يف معارك غزة )متوز/ يوليو 2014( باأنه “عمل بربري..... وعليهم �إطالق �رش�حه 

�الأمن  جمل�ص  من  قر�ر  على  �مل�صادقة  مندوبه  رف�ص  بينما   ،
ممكن”28 وقت  باأ�رشع  �رشوط  دون 

�لدويل لتحديد �صقف زمني الإنهاء �الحتالل �لذي م�صى عليه قر�بة ن�صف قرن.

�أمام  خطاب  الإلقاء  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  نتنياهو  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  زيارة  �أثارت 

�جلمهوري  )�لرئي�ص   John Boehner بيرن  جون  من  بدعوة   ،2015 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لكوجنر�ص 
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ملجل�ص �لنو�ب( دون �أّي ت�صاور مع �لرئا�صة �الأمريكية؛ �متعا�ص �لرئي�ص �أوباما و�إد�رته؛ وز�دت من 

�أجو�ء �لتوتر وتردي �لعالقة بني �حلكومتني �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية. �إذ جاء نتنياهو �إىل �لواليات 

�ملتحدة خ�صي�صاً لدفع �لكوجنر�ص �الأمريكي لرف�ص �إقر�ر �التفاق �لنووي �الإير�ين وتعطيله، بينما 

وغري  كبري�ً  جتاوز�ً  ذلك  ُعدَّ  وقد  لالتفاق.  �لنهائية  �لرتتيبات  يف  منهمكة  �الأمريكية  �الإد�رة  كانت 

.
29

معهود من قبل نتنياهو يف �ل�صغط على �لرئا�صة �الأمريكية

�حلزب  �أع�صاء  من  �لكثري  و�أن  هدفه،  حتقيق  يف  ينجح  مل  نتنياهو  �أن  �ملر�قبون  الحظ  وقد 

�لديوقر�طي قاطعو� خطابه، �أو كانو� منزعجني على �الأقل من �صلوكه، و�أن �صعبيته قد �نخف�صت 

يف �لواليات �ملتحدة يف �أعقاب خطابه يف �لكوجنر�ص. وبالرغم من ذلك، فقد و��صلت �الإد�رة �الأمريكية 

من �ملدعوم  نتنياهو  مو�جهة  يف  �إجر�ء  �أّي  تتخذ  �أن  دون  �الإ�رش�ئيلية،  لل�صيا�صات  �ملعتاد   دعمها 

.
30

�للوبي �الإ�رش�ئيلي �ل�صهيوين �لقوي يف �أمريكا

ج. ال�شعي الأمريكي ملّد النفوذ الأمني لل�شلطة الفل�شطينية اإىل قطاع غزة:

 2014/7/23 2014(، عقد جون كريي يف  يوليو  �لقتال يف قطاع غزة )متوز/  من  يوماً   15 بعد 

لقاًء مع �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص يف ر�م �هلل. وكان م�صمون �ل�صعي �الأمريكي يدور حول 

كيفية ��صتثمار �ل�صغط �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي على غزة ملّد �صالحيات �ل�صلطة �لفل�صطينية، ال �صيّما 

“�إ�رش�ئيل” وم�رش و�الأمن  �إىل �لقطاع خ�صو�صاً ما تعلق منها باملعابر بني غزة وكل من  �الأمنية، 

تدعيم  لبحث مو�صوعات عدة، منها  �لقاهرة  �إىل  2014 عاد كريي  �أيلول/ �صبتمب  . ويف 
31

�لد�خلي

عربية  مب�صاعدة   2014/8/26 يف  �لطرفني  بني  ترتيبه  من  م�رش  متكنت  �لذي  �لنار،  �إطالق  وقف 

وفرن�صية وتركية وقطرية، و�لعمل على جعل فكرة مّد �ل�صلطة �لفل�صطينية لن�صاطها �الأمني لغزة، 

�أحد �ملحاور �لتي ك�صف عنها �مل�صوؤولون �الأمريكيون.

ومما يوؤكد �لتوجه �الأمريكي ملّد عمل �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل غزة على ح�صاب حركات �ملقاومة، 

ما ت�صمنته �لت�رشيحات �الأمريكية يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2014، عندما �صارك �لوزير �الأمريكي 

�أمام  خطابه  يف  كريي  دعا  وقد  غزة.  قطاع  �إعمار  باإعادة  �خلا�ص  �لدويل  �لقاهرة  موؤمتر  يف  كريي 

�ملوؤمتر، وب�صكل و��صح، �إىل “متكني �ل�صلطة �لفل�صطينية و�لرئي�ص عبا�ص يف كل ما نعمله بخ�صو�ص 

حدود على  �لفل�صطينية  �جلمارك  م�صوؤويل  نرى  وباأن  غزة....  قطاع  م�صتقبل  وتقرير   حتديد 

قطاع غزة. نحن ن�صتطيع كما يجب علينا م�صاعدة �ل�صلطة لتو�صيع �صيطرتها يف غزة”، مبر�ً ذلك 

.
باإمكانية “�إطالق حما�ص لل�صو�ريخ على �ملدنيني �الإ�رش�ئيليني”32

ويكن حت�ص�ص �لتوجهات �الأمريكية مبحاولة تدعيم طرف على ح�صاب طرف �آخر يف �ل�صاحة 

�لفل�صطينية من خالل �ملوقف �الأمريكي من ت�صكيل حكومة �لوحدة �لوطنية “�لتكنوقر�طية”، فقد 

 قال كريي يف موؤمتر �صحفي يف بريوت يف �لر�بع من حزير�ن/ يونيو رد�ً على �صوؤ�ل حول �صعور
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�لواليات �ملتحدة ب�رشورة �العرت�ف بحكومة �لوحدة �لوطنية �لتي تو�فقت عليها �لقوى �لفل�صطينية 

يف ني�صان/ �أبريل 2014 قائالً: 

يف �الإجابة على �مل�صطلحات �لتي وردت يف �ل�صوؤ�ل، �لواليات �ملتحدة ال تعرتف بحكومة 

لي�صت  فهذه  دولة،  يوجد  وال  بدولة  �العرت�ف  ي�صتوجب  ذلك  الأن  فل�صطني،  بخ�صو�ص 

م�صاألة �عرت�ف بحكومة، بل �الأمر طبقاً لقو�نيننا هو ما �إذ� كان يف �الإمكان �لتو��صل �أو �لعمل 

مع تلك �حلكومة ب�صكل �أو �آخر... وقد �أو�صح عبا�ص �أن هذه �حلكومة �لتكنوقر�طية ملتزمة 

�ل�صابقة  باالتفاقات  �لقبول  �إ�رش�ئيل،  بدولة  �العرت�ف  �ملفاو�صات،  �لعنف،  عدم  مببادئ 

مع  �الأمني  �لتن�صيق  بخ�صو�ص  �ل�صابقة  �تفاقاتها  يف  �صت�صتمر  و�أنها  �لرباعية،  ومبادئ 

�إ�رش�ئيل.

�حلكومة  و�أن  بحما�ص،  �صلة  له  “َمْن  �أع�صائها  بني  لي�ص  حكومة  �صّكل  عبا�ص  �أن  و�أ�صاف 

.
�الأمريكية �صرت�قب عمل هذه �حلكومة”، موؤكد�ً على �أن بالده تعدُّ حركة حما�ص “حركة �إرهابية”33

د. املوقف الأمريكي من النتهاكات الإ�رسائيلية للم�شجد الأق�شى:

وما يلفت �النتباه يف ت�رشيحات وزير �خلارجية �الأمريكي كريي بخ�صو�ص �مل�صجد �الأق�صى، 

�لتز�مه با�صتخد�م تعبري ثنائي باأنه “�حلرم �ل�رشيف – جبل �لهيكل”؛ وهو ما يوحي ببد�ية �لتعامل 

مع �ملوقع كما لو �أنه “ملكية م�صرتكة”، وهو ما ينم عن تغرّي يف تف�صري �لقر�ر�ت �لدولية بخ�صو�ص 

�تفاقه  على   
342014 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  ت�رشيحاته  يف  �الأمريكي  �لوزير  �أكد  فقد  �لقد�ص. 

�لدور  و�حرت�م  �لهيكل”  جبل   – �ل�رشيف  “�حلرم  يف  �لقائم  �لو�قع  تغيري  عدم  على  �الأطر�ف  مع 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  لقائه  بعد  �الأمريكي  �لوزير  ذكر  �ل�رشيف، كما  للحرم  �الأردين كر�عي 

�أن  �الأق�صى،  للم�صجد  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  ب�صبب  �لقد�ص  يف  مو�جهات  حدوث  بعد  عّمان،  يف 

ال�صتعادة  ي�صتطيع  ما  كل  �صيفعل  �أنه  و�أو�صح  �لعنف،  بعدم  �لتام  �لتز�مه  “تعهد  عبا�ص  �لرئي�ص 

يف ينح�رش  يكاد  �لعنف  وقف  مفهوم  �أن  �إىل  �الإ�صارة  مع  �لعنف”،  على  �لتحري�ص  ومنع   �لهدوء 

“جلم �ملقاومة”. 

�أ�صدرت   ،2015 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �لقد�ص  �نتفا�صة  ��صتعال  ومع 

�لعبار�ت  باأق�صى  فيه  د�نت   ،
35ً

بيانا �خلارجية  وز�رة  با�صم  �لناطق  ل�صان  على  �ملتحدة  �لواليات 

عدد  و�إ�صابة  �إ�رش�ئيليني  ثالثة  ملقتل  �أدى  و�لذي  �إ�رش�ئيليون،  مدنيون  له  “تعر�ص  �لذي  �لهجوم 

�لعمل  ب�رشورة  �ملعنية  �الأطر�ف  وطالب  و�لعنف”  �لقتال  على  “�لتحري�ص  �لبيان  د�ن  كما  �آخر”، 

على �إعادة �لهدوء و�ال�صتقر�ر.

وو�صل جون كريي لالأردن يف 2015/10/24، بعد لقائه مع نتنياهو ملتابعة تطور�ت �النتفا�صة، 

بعد تو��صل �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية للحرم �لقد�صي �ل�رشيف، و�لتقى �مللك �الأردين و�لرئي�ص عبا�ص 
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“�أعربو�  �إنهم  بقوله  بهم،  �لتقى  �لذين  للم�صوؤولني  م�صري�ً  �للقاء�ت،  هذه  كريي  وخل�ص  عّمان.  يف 

�حلرم  و�إن  ممكن،....  وقت  �أقرب  يف  �لهدوء  و�إعادة  �لعنف  الإنهاء  �لقوي  �لتز�مهم  عن  جميعاً 

دة �لثالثة... وي�صعدين �أن رئي�ص �لوزر�ء  �ل�رشيف/ جبل �لهيكل مهم ب�صكل و��صح لالأديان �ملوحِّ

نتنياهو �أعاد �لتاأكيد على �لتز�م �إ�رش�ئيل بعدم تغيري �الأمر �لو�قع يف �حلرم �ل�رشيف/ جبل �لهيكل 

:
36

قوالً وفعالً...”، و�أن نتنياهو حر�ص على تاأكيد بع�ص �لنقاط هي

�حرت�م “�إ�رش�ئيل” �لكامل للدور �الأردين �خلا�ص كما تعك�صه �تفاقية �صنة 1994.  .1

�لعبادة من قبل �مل�صلمني يف �حلرم  “�إ�رش�ئيل” تطبيق �صيا�صتها بخ�صو�ص ممار�صة  مو��صلة   .2

�ل�رشيف - جبل �لهيكل.

لي�ص لـ“�إ�رش�ئيل” �أّي نية لتق�صيم �حلرم �ل�رشيف - جبل �لهيكل.  .3

�ملتعبدين و�لزو�ر  �الأردين ل�صمان �حرت�م  �لوقف  �لتن�صيق مع  “�إ�رش�ئيل” مبزيد من  ترحيب   .4

لالن�صباط و�حرت�م قد�صية �ملكان... و�صيجتمع �لطرفان لتعزيز �لتن�صيق �الأمني يف هذ� �جلانب 

بينهما.

و�أ�صار كريي �إىل ترحيبه باالقرت�ح �الأردين، لتوفري تغطية م�صورة للحرم �ل�رشيف على مد�ر 

�ل�صاعة ل�صمان �ل�صفافية و�إطالع �جلميع على ما يجري.

ويبدو من حتليل �لتوجهات �الأمريكية بخ�صو�ص �حلرم �ل�رشيف �أن �لديبلوما�صية �الأمريكية 

يفك  ب�صكل  �ل�رشيف  �حلرم  وخ�صو�صية  �لقد�ص”  �رشقي  “خ�صو�صية  فكرة  تكري�ص  على  تعمل 

مع  تتعامل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  فيه  يبدو  �أمر  وهو  �ملحتلة”.  “�الأر��صي  فكرة  مع  �رتباطهما 

هذ�  �إن  حمتلة”.  “�أر�صاً  ولي�ص  خا�صة  الإد�رة  بحاجة  “مرفق”  �أنه  �أ�صا�ص  على  �الأق�صى  �مل�صجد 

�لتغيري يف �ملوقف �الأمريكي مل يعامل مبا ي�صتحق من �ال�صتنكار فل�صطينياً وعربياً و�إ�صالمياً؛ الأنه 

�الأمريكية  �ل�صيا�صات  مع  ويتناق�ص  �الأق�صى  بامل�صجد  �ملتعلقة  �ل�صهيونية  �ملخططات  مع  يلتقي 

يف  �لرت�جعات  من  قدمت  �أنها  �إال  بنتنياهو،  عالقاتها  توتر  من  بالرغم  �أوباما  فاإد�رة  �ل�صابقة. 

�ملو�صوع �لفل�صطيني ويف تبني �ل�رشدية �ل�صهيونية، فوق ما قدمته �الإد�ر�ت �الأمريكية �ل�صابقة، 

وما ��صتخد�م م�صطلح “�حلرم �ل�رشيف – جبل �لهيكل” �إال و�حدة منها.

هـ. الأهداف ال�شيا�شية للم�شاعدات الأمريكية لفل�شطني:

�أن �حلكم  ت�صري در��صة مقدمة للكوجنر�ص �الأمريكي حول �مل�صاعد�ت �الأمريكية للفل�صطينيني 

يتمحور  �مل�صاعد�ت  هذه  من  �ملحققة  �الأمريكية  �مل�صالح  بخ�صو�ص  �مل�صاعد�ت  هذه  جدوى  على 

:
37

حول �لنقاط �لتايل
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تقلي�ص خطر ما ي�صمى “�الإرهاب”.  .1

دفع �لفل�صطينيني نحو �ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل”.  .2

تهيئة �لفل�صطينيني لالعتماد على �لذ�ت يف �ملجاالت �الأمنية و�ل�صيا�صية و�القت�صادية.  .3

تعزيز �ال�صتقر�ر �الإقليمي.  .4

�صّد �حلاجات �الإن�صانية.  .5

�ل�صيا�صي  �لقر�ر  على  للهيمنة  ُت�صتخدم  �مل�صاعد�ت  هذه  فاإن  فل�صطينية،  نظر  وجهة  ومن 

�إىل  �للجوء  ومعار�صة  �النتفا�صة،  ت�صاعد  دون  �حليلولة  وحماولة  �ملقاومة  و�رشب  �لفل�صطيني، 

�ملنظمات �لدولية، ودعم �الأجهزة �الأمنية و�لتن�صيق �الأمني.

نحو  ،2015–2014 �لفرتة  خالل  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  قيمة   وتبلغ 

وزير  وكان   .
382015 �صنة  مليون  و361   2014 �صنة  مليون   440 منها  دوالر،  مليون   801

�خلارجية كريي يف �ملنتدى �القت�صادي �لعاملي يف �الأردن، قد �أ�صار �إىل قيام جمموعة خب�ء بدر��صة 

خالل  %8 �إىل   %21 من  �لبطالة  تخفي�ص  �إمكانية  وقدرت  �لفل�صطيني،  �القت�صاد  قطاعات   كافة 

.
39

ثالثة �أعو�م من خالل �لرتكيز على �ال�صتثمار وتطوير �لقطاع �خلا�ص

وبني  م�صاعد�تها  بني  �ملتحدة  �لواليات  ربط  من  للم�صاعد�ت  �ل�صيا�صية  �الأهد�ف  وتت�صح 

وو�صعت   ،2014 �أبريل  ني�صان/  يف  وفتح  حما�ص  �تفاق  بعد  وطنية  حكومة  تاأليف  مو��صفات 

:
40

�ملوؤ�ص�صات �الأمريكية �رشوطاً ال�صتمر�ر �مل�صاعد�ت وهي

�صمان �أن ال تذهب �مل�صاعد�ت �أو �أّي جزء منها حلركة حما�ص �أو الأي فرد يار�ص “�الإرهاب”،   .1

وعلى وز�رة �خلارجية �الأمريكية �أن تبذل كل �جلهود ل�صمان ذلك.

�أن ال تذهب �مل�صاعد�ت للفل�صطينيني يف حالة ح�صولهم على �لع�صوية �لكاملة يف �الأمم �ملتحدة �أو   .2

�أّي من وكاالتها �ملتخ�ص�صة؛ با�صتثناء منظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة )�ليون�صكو(، 

ما مل تكن هذه �لع�صوية نتيجة �تفاق بني “�إ�رش�ئيل” و�ل�صلطة �لفل�صطينية.

�جلنائية  �ملحكمة  قبل  من  حتقيق  �أّي  دعمت  �أو  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  طالبت  �إذ�  �مل�صاعد�ت  منع   .3

�لدولية الأي فرد �إ�رش�ئيلي بخ�صو�ص جر�ئم حرب �صّد �لفل�صطينيني.

هذه  تذهب  و�أن  غزة،  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ملوظفي  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  تذهب  ال  �أن   .4

�مل�صاعد�ت فقط لالعتماد�ت �لتجارية )بالرغم من �أن �ل�صلطة تدفع رو�تب ملوظفني يف غزة(.

ينع تقدمي �مل�صاعد�ت ملنظمة �لتحرير �أو هيئة �الإعالم �لفل�صطيني.  .5

�خلارجية  وزير  يقر  مل  ما  م�صتقبالً  �ملحتملة  �لفل�صطينية  للدولة  م�صاعد�ت  �أّي  تذهب  ال  �أن   .6

�الأمريكي بـ:
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وفاء �لدولة �لفل�صطينية متاماً بالتز�مها بال�صالم مع “�إ�رش�ئيل”. �أ. 

مع  بالتعاون  وغزة  �ل�صفة  يف  �الإرهابية  �لعمليات  ملو�جهة  �ملطلوبة  �الإجر�ء�ت  كافة  �تخاذ  ب. 

“�إ�رش�ئيل” و�أطر�ف �أخرى.
�لتعاون مع بقية دول �ملنطقة ل�صمان عي�ص “�إ�رش�ئيل” و�لدولة �لفل�صطينية يف حالة تطبيع  ج. 

كامل للعالقات بينهما.

و. الت�شويت الأمريكي يف الأمم املتحدة:

بقية  من  �لدولية  �لتوجهات  عن  للتعبري  �أقرب  هي  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �أن  ر�أينا  �إذ� 

موؤ�ص�صات �الأمم �ملتحدة ب�صبب �ت�صاع قاعدة �لع�صوية فيها، فاإن در��صة �أمريكية مقدمة للكوجنر�ص 

�الأمريكي حول �أمناط �لت�صويت يف �جلمعية �لعامة خالل �لدورة 69 ل�صنة 2014 ت�صري �إىل �أن درجة 

ق�صايا  على  �لعامة  �جلمعية  يف  �لت�صويت  يف  �لعامل  دول  بقية  وبني  �ملتحدة  �لواليات  بني  �لتطابق 

�ل�رش�ع  �أن درجة تطابقها يف  �ملفارقة يف  3.9% فقط. بل تت�صح  �الإ�رش�ئيلي هي  �لعربي  �ل�رش�ع 

ن�صبة  تتجاوز  مل  فمثالً  للغاية،  متدنية  درجة  هي  مركزية  �أوروبية  دول  مع  �ل�صهيوين  �لعربي 

63.6%، ومع كند�  �أ�صرت�ليا  �أو بريطانيا، )وت�صل مع  �أملانيا  �أو  7.7% مع كل من فرن�صا  تطابقها 

.
41

100%، ومع جمهورية �لت�صيك 7.7%، وجمهورية بنما %10(

2. الحتاد الأوروبي:

جتمع �لدر��صات �الأوروبية على عدد من �لثغر�ت يف �ل�صيا�صة �الأوروبية �ملعا�رشة جتاه �ل�رش�ع 

:
42

�لعربي �ل�صهيوين

�أن درجة �لتاأثري �الأوروبي على �أطر�ف �ل�رش�ع هو �الأقل قيا�صاً للتاأثري �الأمريكي. �أ. 

�أن �لدور �ل�صيا�صي �الأوروبي ال يتنا�صب مع َت�صدُّر �الحتاد �الأوروبي قائمة �ملانحني للم�صاعد�ت  ب. 

للطرف �لفل�صطيني.

�أن �لتباينات �لد�خلية يف توجهات �لقوى �ملركزية �الأوروبية )�أملانيا، وفرن�صا، وبريطانيا( جتعل  ج. 

�لقدرة على تبني ��صرت�تيجية �صاملة وموحدة �أقل �إمكانية، ويبدو �أن ذلك جعل �لدور �الأوروبي 

�لتفاو�ص”، وكمثال  “جمرد  �الإبقاء على  �الأزمة من خالل  �إد�رة  �إىل  ينتقل من ت�صوية �ل�رش�ع 

على �لتباينات �لد�خلية يف توجهات موؤ�ص�صات �الحتاد، قر�ر �ملحكمة �الأوروبية يف 2014/12/17 

�إرهابية”،  “حركة  �أنها  �أ�صا�ص  على  �أوروبا  يف  حما�ص  حركة  �صّد  �ملتخذة  �الإجر�ء�ت  باإلغاء 

 وهو ما دفع جمل�ص �الحتاد �الأوروبي �إىل طلب “�ال�صتئناف” على هذ� �لقر�ر يف كانون �لثاين/

.
43

يناير 2015، منتقد�ً �الأ�ص�ص �لتي �عتمدتها �ملحكمة لقر�ر�تها
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�ملوعودة مل ت�صل  �لدولة  �لفل�صطينية بهدف دعم موؤ�ص�صات  لل�صلطة  �الأوروبية  �مل�صاعد�ت  �أن  د. 

موؤ�رش�ت  و�صعف  �الإد�ري  و�لرتهل  �لف�صاد  عن  �الأوروبية  �لتقارير  ظّل  يف  �ملاأمولة  للنتيجة 

.
44

�حلاكمية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

�الأوروبي”  �جلو�ر  “�أد�ة  �صمي  ما  �إطار  يف  �الأوروبي  �الحتاد  تبناها  �لتي  �ال�صرت�تيجية  ولعل 

�لتي  �ال�صطر�بات  �أعقاب  يف  خ�صو�صاً   2014 مار�ص  �آذ�ر/  يف  بتجديدها  قام  ثم   ،2006 �صنة  يف 

دولة   16 ي�صمل  )و�لذي  �الأوروبي  �جلو�ر  نحو  �جلديدة  �ل�صيا�صة  حُتدد  �لعربي،  �لعامل  �صهدها 

 من �لدول �لعربية �ملتو�صطية ومن �صمنها �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967 وجمهوريات

�صوفييتية �صابقة(، وهي �صيا�صة م�صتندة �إىل ن�ّص �ملادة 8 من معاهدة �الحتاد �الأوروبي. وي�صري 

و�لتعليم  �الإن�صان  وحقوق  �القت�صادية  �جلو�نب  غلبة  �إىل  �ال�صرت�تيجية  ت�صمنته  �لذي  �لبيان 

عالقات يف  �ل�صيا�صية  �جلو�نب  على  وغريها،  �ملدين  �ملجتمع  مع  و�لعالقات  و�لطاقة   و�لبيئة 

. و�ملالحظ �أن هذه �مليادين �لتي تغطيها �صيا�صة �جلو�ر تق�رُش 
45

�الحتاد �الأوروبي مع دول �جلو�ر

�ملعني  �الأوروبي  �ملفو�ص  �أبد�ها  �لتي  �ملالحظة  وهي  �الحتالل،  مت�ص  ال  �أبعاد  على  �الأمن  مفهوم 

تعطي  �أن  �خلطة  على  �إن  قال  حيث   Johannes Hahn هان  جوهان�ص  �الأوروبي  �جلو�ر  ب�صيا�صة 

مزيد�ً من �النتباه جلذور �أ�صباب عدم �ال�صتقر�ر يف �ملنطقة، ال �صيّما تلك �لتي تدخل يف نطاق �ملفهوم 

.
46

�الأو�صع من �ملفهوم �لتقليدي لالأمن

وعليه، يكن حتديد �ملالمح �لعامة لل�صيا�صة �الأوروبية خالل �صنتي 2014–2015 يف �الآتي:

�ل�صعي لـ“�إحياء” دور �للجنة �لرباعية وزيادة دور �جلامعة �لعربية من خالل �لعودة للرتويج  �أ. 

 Fernando Gentilini للمبادرة �لعربية لل�صالم، وهي �لرغبة �لتي عّب عنها فرناندو جنتليني

�خلارجية  لل�صيا�صة  �لعليا  �ملفو�صة  قامت  وقد   .
47

�الأو�صط �ل�رشق  يف  �الأوروبي  �الحتاد  ممثل 

و�الأمنية �الأوروبية فيديريكا موغرييني Federica Mogherini يف �أيار/ مايو 2015 بزيارة لكل 

من “�إ�رش�ئيل” و�ل�صفة �لغربية ملقابلة �مل�صوؤولني فيهما، وخ�صو�صاً بعدما بد� �أن نتنياهو حتلل 

من �اللتز�م بحل �لدولتني كما �أعلن خالل حملته �النتخابية �الأخرية يف 2015.

ثبات �ملوقف �الأوروبي �لتقليدي، وهو ما يت�صح يف بيان �ملجل�ص �الأوروبي يف 2015/7/20 من  ب. 

�الأوروبي يف  للمجل�ص  �لو�ردة يف بيان  للنقاط  �لتي هي تكر�ر  �الأوروبية،  �ملو�قف  �لتاأكيد على 

:
48

2014/8/31، وتت�صمن ما يلي

دولتان تعي�صان ب�صالم، جنباً �إىل جنب، مع �لتنبيه �إىل �أن بع�ص �ملمار�صات توؤثر على �حتمال   .1

تنفيذ هذ� �حلل.

ميز�نية يف  �ملايل  �لعجز  ملخاطر  و�لتنبيه  �أولوية،  غزة  قطاع  يف  �الإن�صاين  �لو�صع  �إيالء   .2 

�الأونرو�.
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�لرتحيب بالت�صهيالت �الإ�رش�ئيلية للمرور �إىل غزة، و�نتقاد �إطالق �ل�صو�ريخ من غزة على   .3

“�إ�رش�ئيل”.
�لعمل لتطوير �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص.  .4

�لتاأكيد على عدم �رشعية �مل�صتعمر�ت و�جلد�ر �لعازل وهدم وم�صادرة �ملمتلكات، و�عتبار   .5

�الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص تخريب جلهود جعلها عا�صمة للدولتني.

�اللتز�م بعدم تنفيذ �التفاقيات �الإ�رش�ئيلية �الأوروبية يف �الأر��صي �ملحتلة يف 1967.  .6

تكر�ر دعوة �ملجل�ص الإن�صاء جمموعة دعم دولية و�إقليمية، مل�صاندة جهود �لت�صوية، �لتي دعا   .7

لها يف بيانه يف متوز/ يوليو 2014.

وبخ�صو�ص �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة يف متوز/ يوليو 2014، �أ�صدر �ملجل�ص �الأوروبي بياناً 

:
49

ت�صمن

دعوة �الأطر�ف لوقف �لقتال و�لعودة التفاق ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2012 لوقف �إطالق �لنار،  �أ. 

ويثني على �جلهود، خ�صو�صاً �مل�رشية، لرتتيب وقف الإطالق �لنار.

“دون  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صكنية  �لتجمعات  على  وغريها  حما�ص  قبل  من  �ل�صو�ريخ  �إطالق  �إد�نة  ب. 

متييز”، ويرى هذه �الأعمال باأنها “�إجر�مية وغري مبرة” ويجب وقفها.

نزع �أ�صلحة كل �جلماعات “�الإرهابية” ووقف ��صتخد�مها �ملدنيني كدروع ب�رشية. ج. 

ب�صكل  �لقوة  ت�صتخدم  �أن  عليها  فاإن  نف�صها  عن  �لدفاع  يف  “�إ�رش�ئيل”  بحق  �ملجل�ص  �إقر�ر  مع  د. 

يتنا�صب مع �خلطر ويت�صق مع �لقانون �لدويل.

�رشورة مر�عاة �الحتياجات �القت�صادية و�الجتماعية ل�صكان قطاع غزة. هـ. 

يدين �ملجل�ص �خلطف و�لقتل �لب�صع للفتية من �لطرفني. و. 

�إن �الأحد�ث يف غزة تهدد �أمن �الحتاد �الأوروبي وجري�نه. ز. 

�لدعوة لتطبيق �لقر�ر�ت �لدولية �ملتعلقة بال�رش�ع يف �ل�رشق �الأو�صط. ح. 

�لت�صوية، فقد  لتحقيق تقدم يف م�صار  �ل�صعي  �إطار  �الأوروبي يف  �ل�صلوك  �لتنفيذي يف  �لبعد  �أما 

فحتى �لفل�صطينية،  بالدولة  �الأوروبية  �لبملانية  �العرت�فات  يف  �ل�صيا�صي  �ملجال  يف  بالظهور   بد�أ 

يف دولة   193 �أ�صل  من  دولة   136 هو  بفل�صطني  تعرتف  �لتي  �لدول  عدد  كان   2015  �صنة 

�الأوروبية  �لدول  �أما  �أو�صلو.  �تفاق  �لفل�صطينية قبل  بالدولة  96 دولة �عرتفت  �ملتحدة، منها  �الأمم 

2014 باعرت�فات رمزية يف �لبملانات، وكان �آخر دولة �أوروبية يعرتف برملانها  فقد بد�أت يف �صنة 

2015. لي�صل عدد �لدول �الأوروبية �لتي تعرتف  بفل�صطني هي �ليونان يف كانون �الأول/ دي�صمب 

.
50

برملاناتها بفل�صطني �إىل 9 دول
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 European �الأوروبية  �ل�رشطة  بعثة  عمل   2015 يوليو  متوز/  يف  �الأوروبي  �ملجل�ص  مدد  وقد 

 Union Co–ordinating Office for Palestinian Police Support (EUPOL COPPS)

عملها بد�أت  �لتي  وهي   ،2016/6/30 �إىل   Rodolphe Mauget موجيه  رودلف  ير�أ�صها   �لتي 

 منذ 2006 مل�صاندة جهود بناء �لدولة �لفل�صطينية، ومّت تخ�صي�ص قيمة 9.175 ماليني يورو )نحو

�مل�صاعدة �الأوروبية لبعثة �حلدود يف معب  �لغر�ص. كما مدد �ملجل�ص  10.097 مليون دوالر( لهذ� 

.
رفح حتى 512016/6/30

�الإن�صان،  حقوق  بخ�صو�ص  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع  �لت�صاور  �الأوروبي  �الحتاد  وو��صل 

وّقع  �أن  بعد  �صيّما  ال  غزة،  قطاع  يف  �الإعد�مات  ومو�صوع  �لقو�نني،  وتطبيق  �ملر�أة،  ومو�صوعات 

جانب  �إىل  �الإن�صان؛  بحقوق  خا�صة  دولية  �تفاقية  لع�رشين  �الن�صمام  على  �لفل�صطيني  �لرئي�ص 

 .
52

توقيع �ل�صلطة يف كانون �لثاين/ يناير 2014 على خطة عمل وطنية حلقوق �الإن�صان

�أما �ملوقف �الأوروبي من �نتفا�صة �لقد�ص، فقد عبت عنه نائب رئي�ص �ملفو�صية �لعليا لل�صيا�صة 

�خلارجية و�الأمنية �الأوروبية فيديريكا موغرييني، حيث دعت يف ت�رشيح لها يف 2015/10/28 قادة 

�لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي �إىل تطويق �لعنف �لذي ي�رشب �ملدنيني )يف �إ�صارة لالنتفا�صة(، 

مع  �لقدمي  �ل�رش�ع  يتزج  �أن  نريد  ال  وقالت  �صيا�صي”،  �أفق  وجود  “لعدم  �لعنف  تفجر  وعزت 

�إىل  موغرييني  و�أ�صارت  �لعربي(.  للربيع  )�إ�صارة  �جلو�ر  دول  ت�رشب  �لتي  �جلديدة  �ل�رش�عات 

بغزة(،  )لعالقتها  م�رش  مثل  �لرباعية  �للجنة  �جتماعات  يف  للم�صاركة  �أخرى  الأطر�ف  دعوتها 

.
53

و�الأردن )لعالقتها باالأماكن �ملقد�صة(، و�ل�صعودية )الرتباطها باملبادرة �لعربية(

متوز/ �صهر  نهاية  يف  �لدو�ب�صة  علي  �لفل�صطيني  �لطفل  حرق  �الأوروبي  �الحتاد  د�ن   كما 

�ملدنيني  حلماية  �إجر�ء�ت  “�إ�رش�ئيل”  �تخاذ  و�رشورة  حتقيق  باإجر�ء  مطالباً   ،2015 يوليو 

�لدولة  وزير  م�صاعد  ل�صان  على  �لبيطانية  �حلكومة  �أقرت  �أخرى،  ناحية  ومن   .
54

�لفل�صطينيني

�الإ�رش�ئيلية قامت بخرق وقف  �لقو�ت  �أن   Tobias Ellwood �إلوود  �لكومنولث توباي�ص  ل�صوؤون 

مبا   2015/9/4 �إىل  �لنار(  �إطالق  وقف  )�تفاق   2014/8/26 من  �لفرتة  خالل  غزة  يف  �لنار  �إطالق 

.
55

جمموعه 696 مرة �إىل جانب 29 مرة قامت فيها بغار�ت على �لقطاع

يورو ماليني   309.5 تقدمي  يف  فتمثلت   ،2014 �صنة  خالل  �الأوروبية  �مل�صاعد�ت   �أما 

من  �أولية  مالية  �عتماد�ت  من  جزء  وهي  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  دوالر(  مليون   334.8 )نحو 

بني )لل�صنتني(  �الإجمالية  قيمتها  تبلغ   2015–2014 �لفرتة  خالل  لفل�صطني  �الأوروبي   �الحتاد 

وكالة  بني  �تفاق  توقيع  مّت  كما   ،
56

دوالر( مليون   671.8–549.5 )نحو  يورو  مليون   621–508

�ل�صنوية �مليز�نية  �إ�صهامات �الحتاد يف  �الأوروبي على  �لفل�صطينيني وبني �الحتاد   �لغوث لالجئني 
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بقيمة 246 مليون يورو )نحو 266.1 مليون دوالر( �صنوياً خالل �لفرتة 2014–2016 مع �إمكانية 

.
57

�لتعديل طبقاً للظروف �ملالية �الأوروبية

ويف �لنطاق �لتجاري، �تخذت �ملفو�صية �الأوروبية قر�ر�ً يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2015 يق�صي 

بو�صع مل�صقات على �ل�صلع �لتي تنتجها �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية و�رشقي �لقد�ص 

وه�صبة �جلوالن �ملحتلة، وي�صمل �لقر�ر قر�بة 146 عالمة جتارية، ورّد نتنياهو على �لقر�ر باأنه كيل 

مبكيالني، و�أن على �الحتاد �الأوروبي �أن يخجل من نف�صه الأن �لقر�ر يتعلق بـ“�إ�رش�ئيل” وال يتناول 

ب�صائع  من�صاأ  لتمييز  هو  �لقر�ر  باأن  �الأوروبي  �الحتاد  و�أ�صار  �لعامل.  يف  �الأخرى  �لنز�عات  مئات 

�مل�صتعمر�ت، وال ينطوي على عقوبات �أو مقاطعة لـ“�إ�رش�ئيل”، بل هو من �أجل �إعالم �مل�صتهلكني 

“م�صتوطنات”،  كلمة  عليه  �ملنتج  على  مل�صق  و�صع  �صيتم  حيث  عليهم  �ملعرو�صة  �ل�صلع  باأ�صل 

وهو ما يعني �أن �لقر�ر ال يرقى مل�صتوى �ملقاطعة. كما �أنه �لتفاف على ت�صويت �لبملان �الأوروبي 

باأغلبية �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  منتجات  ب�صائع  مبقاطعة  قر�ر  على   2015 �صبتمب  �أيلول/   يف 

قيمته  فاإن  �صيا�صية،  قيمة  له  �لقر�ر  �أن  من  �لرغم  وعلى   .70 ومعار�صة  موؤيد�ً  نائباً   525

طبقاً  يزيد  ال  �الأوروبي  بالقر�ر  �صيتاأثر  �لذي  �الإنتاج  فقيمة  بكثري،  ذلك  من  �أقل  �القت�صادية 

ناجت  �إجمايل  دوالر،  مليون   250 نحو  �أ�صل  من  دوالر،  مليون   50 عن  �الإ�رش�ئيلي  للتقدير 

 �مل�صتعمر�ت، وي�صبح �أقل �أهمية �إذ� قورن بحجم �لتجارة �الإ�رش�ئيلية �الأوروبية و�لتي ت�صل لنحو

.
58ً

30 مليار دوالر �صنويا

�لبارزة �الأوروبية  �ل�صخ�صيات  من  عدد  طرحه  �لذي  �لت�صور  عند  �لتوقف  �ل�رشوري   ومن 

يف 2015/5/11، �إذ وّجه 19 �صخ�صية �أوروبية بارزة من جمموعة �ل�صخ�صيات �الأوروبية �ملرموقة 

 European Eminent Persons Group on Middle East لعاملة على ق�صايا �ل�رشق �الأو�صط�

�الحتاد  يف  للم�صوؤولني  موجهاً  بياناً  مهمة،  �صيا�صية  منا�صب  يف  عملو�  ممن   ،issues (EEPG)

وت�صمن   ،2014 �أبريل  ني�صان/  يف  �صابق  بيان  يف  له  �لدعوة  لهم  �صبق  ما  على  موؤكدين  �الأوروبي 

:
59

�الأفكار �لتالية

�نتخاب  �إعادة  بعد  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع  لت�صوية  �الأوروبي  �الحتاد  من  عاجل  لعمل  �لدعوة  �أ. 

نتنياهو يف �آذ�ر/ مار�ص 2015.

�الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  و��صتمر�ر  وطنية  وحدة  حلكومة  �لفل�صطينيني  حتقيق  عدم  �عتبار  ب. 

كموؤ�رش على عدم جدوى م�صار مدريد - �أو�صلو.

�أنها  يبدو  ال  �ملتحدة  �لواليات  �أن  كما  �لدولتني،  بحل  فعالً  معنّي  نتنياهو  �أن  يف  �لعميق  �ل�صك  ج. 

م�صتعدة الأخذ �لريادة يف �جتاه تن�صيط �لت�صوية ب�صكل جدي وفاعل.
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�أن �ملو�صوع �لفل�صطيني ال ي�صري �إىل تدهور �الأو�صاع �لعامة يف منطقة ملتهبة فقط، بل �إىل و�صع  د. 

�الإ�رش�ئيلي على  �الأمن  �الإن�صانية”، و�إن  �الإن�صان و�ملعايري  �لدولية وحقوق  للعد�لة  ر  “تنكُّ فيه 

�ملدى �لبعيد �صيكون مو�صع تهديد خ�صو�صاً مع ��صتمر�ر �ال�صتيطان.

�لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء �الأوروبي لو�صع �صيا�صة جتاه �ملو�صوع  �لوقت ملجل�ص  حان  هـ. 

حتمل  من  بّد  وال  �ل�صلمي.  �مل�صار  �نهيار  حالة  يف  �الأوروبية  للم�صالح  �لتهديد  يعك�ص  ب�صكل 

�الحتاد �الأوروبي م�صوؤوليته باتخاذ موقف م�صتقل وفاعل و�صامل يف هذه �لق�صية �خلارجية 

و�الأمنية.

�الإ�صارة �إىل عدم ت�صاوي �ملركز �لدويل لطريف �لتفاو�ص، وهو �الأمر �لذي ال ياأخذه �ملفاو�صون  و. 

�الأمريكيون يف �العتبار.

“�إ�رش�ئيل” يف  �نتقاد م�صتوى وجدوى �مل�صاعد�ت �الأمريكية و�الأوروبية للفل�صطينيني وحتّكم  ز. 

جو�نب مهمة من هذ� �جلانب �القت�صادي.

�لفل�صطيني  �ملو�صوع  يف  �الإن�صان  حقوق  خرق  جتاه  �الأوروبي  �لعام  �لر�أي  لتوجهات  �لتنبيه  ح. 

وم�صوؤولية “�إ�رش�ئيل” يف ذلك.

دعوة جمل�ص �الأمن �لدويل التخاذ مو�قف ت�صاعد على تعديل �خللل يف �ملو�قع �لدولية للمتفاو�صني،  ط. 

من خالل �العرت�ف باحلكومة �لفل�صطينية، وحتديد �صقف زمني الإنهاء �الحتالل.

تنبيه �لفل�صطينيني �إىل �أن �صالحيات �ملحكمة �جلنائية �لدولية �صتطبق على �لفل�صطينيني وعلى  ي. 

�الإ�رش�ئيليني على حّد �صو�ء، كما �أن �ملحكمة �صتكون �أد�ة لتقييد �للجوء للعنف يف �مل�صتقبل.

حددت �ملجموعة عدد�ً من �لعو�مل �لتي �أ�صعفت �لدور �الأوروبي يف �ملو�صوع �لفل�صطيني: ك. 

�فتقاد �الإجماع بني �لدول �الأوروبية.  .1

�الن�صغال �الأوروبي بامل�صكالت �جلديدة يف �ل�رشق �الأو�صط على ح�صاب �مل�صكلة �ملركزية.  .2

“ملكيتها  �أمام �لواليات �ملتحدة يف ميد�ن تعدُّه �لواليات �ملتحدة  �لرتدد �الأوروبي يف �لتقدم   .3

�خلا�صة”.

ف�صل  بعد  خ�صو�صاً  �جلديدة  �صيا�صتها  �أعمدة  �أحد  �لعربية  �ملبادرة  العتبار  �ملجموعة  ودعت 

�ل�صيا�صة �الأمريكية خالل عقدين من �لزمن.

وحددت �ملجموعة عنا�رش �ل�صيا�صة �الأوروبية �لو�جبة �التباع يف �لعنا�رش �لتالية:

ربط عالقة �الحتاد مع طريف �لنز�ع مبوقف �الأطر�ف و�لتز�مهما بتقدم �لت�صوية. �أ. 

م�صاندة �الحتاد �الأوروبي لقر�ر يف جمل�ص �الأمن لتحديد �صقف زمني لقيام �لدولتني، �أو �الإ�صهام  ب. 

لالتفاقيات  و�الن�صمام  �لدويل  �العرت�ف  خالل  من  �لفل�صطيني،  �ملركز  تعزيز  يف  �الأوروبي 

و�ملنظمات �لدولية.
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�لتعامل على �أ�صا�ص �مل�صاو�ة بني �لطرفني، حتى لو عجزت �لواليات �ملتحدة عن �لقيام بذلك. ج. 

دعوة حما�ص النتهاج �لتوجه �ل�صلمي حلل �لنز�ع. د. 

حتديد �مل�صوؤولية عن كل �خرت�ق حلقوق �الإن�صان. هـ. 

�لنهائي  �حلل  مفاو�صات  يف  �لقائمة  �مل�صتوطنات  “و�إدر�ج  �مل�صتعمر�ت  تو�صيع  عن  �لتوقف  و. 

لو�صع �الأر��صي”.

)وهي  �الإثنية  خلفياتهم  عن  �لنظر  بغ�ص  “�إ�رش�ئيل”  د�خل  لالأفر�د  �حلقوق  ت�صاوي  �صمان  ز. 

�إ�صارة للفل�صطينيني يف �أر��صي �صنة 1948 مبا فيهم �لبدو يف �صحر�ء �لنقب(.

�الأعلى �ملمثل  �إىل  �الأوروبي  �الحتاد  خارجية  وزر�ء  من  ر�صالة  ت�صمنته  ما  على  �لتاأكيد   ح. 

لالحتاد �الأوروبي يف 2015/4/13 بخ�صو�ص �تخاذ �إجر�ء�ت �صارمة جتاه تو�صيع �مل�صتعمر�ت، 

و�تخاذ خطو�ت لتفعيل �ملوقف �الأوروبي بعدم �العرت�ف بحدود “�إ�رش�ئيل” خارج حدود 1967.

ربط �مل�صاعد�ت �الأوروبية للفل�صطينيني بالتز�م �لفل�صطينيني بـ“�الأعر�ف �لدولية”. ط. 

دعم هيئات �ملجتمع �ملدين للوفاء باحتياجات �ملناطق �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.  ي. 

الدول الأوروبية املركزية:

اأ. بريطانيا:

يكن �عتبار �نتخاب �لي�صاري �لعمايل جريمي كوربن Jeremy Corbyn زعيماً حلزب �لعمال 

نظر�ً  �لفل�صطيني،  �ملوقف  ل�صالح  �إيجابياً  تطور�ً  بريطانيا  يف  �ملعار�ص   Labour Party (UK)

له  نظر  �لذي  �الأمر  وهو  �صابقة،  عمالية  قياد�ت  مع  باملقارنة  �ل�صخ�صية  لهذه  �لعادلة  للمو�قف 

.
�مل�صوؤولون �الإ�رش�ئيليون نظرة �صلبية ور�أوه “متعاطفاً مع حما�ص وحزب �هلل”60

�أما �لتطور �لثاين يف �ملوقف �لبيطاين فهو ت�صويت �لبملان �لبيطاين يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 

�لفل�صطينية  بالدولة  باالعرت�ف  �ل�صيا�صية،  بالداللة  ل  حممَّ ولكنه  ملزم”  “غري  قر�ر  على   2014

ما  وهو  �صوتاً،   12 معار�صة  مقابل  �صوتاً   274 بتاأييد  وحظي  عمايل،  نائب  به  تقدم  �قرت�ح  بعد 

يعدُّ موقفاً متقدماً عن �ملو�قف �لبيطانية �لتقليدية، بالرغم من �أن �حلكومة �ملحافظة بقيادة ديفيد 

�لت�صويت  يف  ي�صارك  مل  كامريون  �أن  كما  موقفها.  ��صتمر�ر  �أكدت   David Cameron كامريون 

، كما لوحظ �أن ن�صبة �مل�صاركني يف �لت�صويت هو �أقل من ن�صف عدد
61

 ودعا وزر�ءه لل�صلوك نف�صه

�الأع�صاء.

�الأول/  كانون  )يف  الحقاً  �الأوروبي  �لبملان  دفع  يف  �أ�صهم  �لبيطاين  �لبملان  موقف  �أن  ويبدو 

دي�صمب من �ل�صنة نف�صها( يف �لت�صويت على قر�ر يعرتف من حيث �ملبد�أ بـ“�لدولة �لفل�صطينية”، 

.
62

و�أيد �لقر�ر 498 �صوتاً مقابل معار�صة 88، و�متناع 111 ع�صو�ً عن �لت�صويت
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ب. فرن�شا:

بالدولة  �العرت�ف  على   ،2014 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �لفرن�صي  �لبملان  ت�صويت  �صكَّل 

�أن من  بالرغم  �صيا�صياً،  تطور�ً  ع�صو�ً،   151 �عرت��ص  مقابل  ع�صو�ً   339 بتاأييد   �لفل�صطينية 

�أن هذ� �الأمر )جرياً على تقاليد  Laurent Fabius ر�أى  وزير �خلارجية �لفرن�صي لور�ن فابيو�ص 

بال�صلطة  “مرهون  �ل�صهيوين(  �لعربي  �ل�رش�ع  Socialist Party من  �ال�صرت�كي  موقف �حلزب 

�لتنفيذية فقط”، ثم قال، م�صري�ً للمفاو�صات، باأن “�لطرفني لوحدهما �أو مب�صاعدة �لواليات �ملتحدة 

تفاو�صا ب�صكل ناجح لكنهما ف�صال يف �لو�صول التفاق... وهو ما ي�صتدعي �إعادة تقييم هذه �ملنهجية، 

وهناك حاجة النخر�طنا مع �لطرفني، وهناك من يدعو ل�صغط على �لطرفني من �ملجتمع �لدويل”. ثم 

.
63

دعا �إىل موؤمتر دويل وحتديد �صقف زمني يف حدود عامني للتو�صل للت�صوية

ومعلوم �أن �حلزب �ال�صرت�كي �لفرن�صي هو �الأقرب لـ“�إ�رش�ئيل” يف �خلريطة �ل�صيا�صية �لفرن�صية 

من   François Hollande هوالند  فر�ن�صو�  �لفرن�صي  �لرئي�ص  ت�رشيحات  ولعل  بعيد،  زمن  منذ 

�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة يف متوز/ يوليو 2014 تكر�ص هذ� �لنهج، �إذ �أبدى تاأييده �لتام لـ“حق 

.
64

�إ�رش�ئيل يف �لدفاع عن نف�صها”، كما �أكد ت�صامنه معها

ج. اأملانيا: 

�لعدو�ن  بد�ية  مع  لتبلغه  بنتنياهو  لالت�صال  مريكل  �أجنيال  �الأملانية  �مل�صت�صارة  �صارعت 

و�عتبارها  “�إ�رش�ئيل”،  على  �ل�صو�ريخ  الإطالق  حتفظ  �أّي  وبدون  �إد�نتها  غزة  على  �الإ�رش�ئيلي 

�مل�صاعد�ت  حجم  يف  �الأوروبية  �لدولة  �أعلى  من  �أملانيا  ُتعدُّ  ثانية  ناحية  من   .
65

مبر غري  عمالً 

2014 مّت تقدمي 20% من �الإ�صهام �الأوروبي؛ ففي �صنة  �إ�صهامها قر�بة   �ملقدمة لفل�صطني، وي�صل 

81.1 مليون دوالر(  )نحو  61 مليون يورو  285.7 مليون دوالر(، منها  )نحو  215 مليون يورو 

، وهو ما يعزز �لو�صف �لذي قدمته جمموعة �ل�صخ�صيات �الأوروبية �لتي �أتينا على 
66

لقطاع غزة

بيانها لل�صيا�صة �الأوروبية.

خال�شة عامة حول املوقفني الأمريكي والأوروبي:

�ال�صتيطان  وكذلك  و�لقطاع  لل�صفة  �الحتالل  باعتبار  و�الأوروبي  �الأمريكي  �ملوقفان  يت�صم 

دون  �ملفاو�صات،  على  ذلك  يوقفان  ولكنهما  �لدولتني.  بحل  ي�صميانه  ما  ويتبنيان  �رشعي،  غري 

�تخاذ ما يحتاجه ذلك من تطبيق عملي، كما ي�صتخدمان �مل�صاعد�ت �ملالية �لتي تعطى �إىل �ل�صلطة، 

�أّي جهد فل�صطيني يطرح نهجاً مقاوماً ويخرج على  �أجل �صّل  �لتن�صيق �الأمني من  وي�رش�ن على 

ي�رش�ن  وهما  �ملقاومة.  �أ�صكال  من  �صكل  �أي  �صّد  �حلازم  �لوقوف  عن  ناهيك  �ملفاو�صات،  نهج 
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من  جري 
ُ
�أ ما  وبعد  �أو�صلو،  �تفاق  بعد  ما  عاماً   23 نحو  مرور  من  بالرغم  �ل�صيا�صة  هذه  على 

مفاو�صات حتت �لرعاية �الأمريكية، وبجهود �لرباعية، وباملفاو�صات �لثنائية؛ مما ال ُيبقي �صكاً يف 

�أن �ملفاو�صات غري جمدية وال يكن �أن ت�صل �إىل حّل �لدولتني، خ�صو�صاً يف ظّل ت�صاعد �ل�صلوك 

و�الأوروبي  �الأمريكي  �ملوقف  ي�صبح  وبالتايل،  �الإ�رش�ئيلي.  و�لتهويدي  و�ال�صتيطاين  �لعن�رشي 

حول عدم �رشعية �الحتالل و�ال�صتيطان، متو�طئاً �أو يوفر غطاء لل�صيا�صات �لتي �تبعتها �حلكومات 

كّل  �صيا�صات  �أن  و�خلال�صة،  و2015.   2014 �صنتي  خالل  نتنياهو  حكومة  فيها  مبا  �الإ�رش�ئيلية، 

�الحتالل ��صتمر�ر  عملياً  خدمت  و2015   2014 �ل�صنتني  خالل  �الأوروبي  و�الحتاد  �أمريكا   من 

و�ال�صتيطان.

3. دول الربيك�س:

على �لرغم من �إ�صد�ر جمموعة دول �لبيك�ص BRICS )رو�صيا، و�ل�صني، و�لهند، و�لب�زيل، 

وجنوب �إفريقيا( بيانات �صيا�صية خالل �لفرتة 2014–2015 حتدد فيها موقفها من تطور�ت �ل�رش�ع 

�أو  �ل�صهيوين  �لكيان  �ل�صيا�صية بني دول هذه �ملجموعة وبني  �مل�صافة  �أن  �ل�صهيوين، غري  �لعربي 

�لقوى �لفل�صطينية لي�صت متقاربة. 

�لقو��صم  على   2014 يوليو  ومتوز/   2015 يوليو  متوز/  يف  �لبيك�ص  قمة  بيانات  وت�صتمل 

على  �الإ�رش�ئيلي  �لعربي  �لنز�ع  ت�صوية  �أهمية  على  كالتاأكيد  �لفل�صطينية،  �لق�صية  من  �مل�صرتكة 

�أ�صا�ص �ملرجعيات �لدولية و�ملبادرة �لعربية، كما �أن حّل �ل�رش�ع ي�صهم يف ت�صوية �رش�عات �أخرى 

يف �ملنطقة. لذ� تدعو دول �لبيك�ص �إىل “��صتئناف �ملفاو�صات على �أ�صا�ص حّل �لدولتني وقيام دولة 

بها ب�صكل  �إ�رش�ئيل، بحدود معرتف  �إىل جنب ب�صالم مع  فل�صطينية حيوية ومت�صلة تعي�ص جنباً 

متبادل ودولياً على �أ�صا�ص حدود �صنة 1967 وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية”. وبعد �الإ�صادة بجهود 

:
67

�للجنة �لرباعية �أكدت �لبيانات على

معار�صة ��صتمر�ر �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي، الأنه ين�صف حّل �لدولتني وينتهك �لقانون �لدويل. �أ. 

�الأطر�ف  ومطالبة  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �لوحدة  لتحقيق  �ل�صاعية  �جلهود  بكل  �لرتحيب  ب. 

�لفل�صطينية �ملختلفة �اللتز�م بتنفيذ �لتعهد�ت �لدولية �لتي تعهدت بها فل�صطني.

مطالبة �لدول �ملانحة �لتي �صاركت يف موؤمتر �لقاهرة الإعادة �إعمار غزة، و�لوفاء بتعهد�تها �لتي  ج. 

قطعتها بتقدمي �لدعم لهذ� �لغر�ص، ومطالبة �لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي �تخاذ �الإجر�ء�ت 

�ملي�رشة لو�صول هذه �مل�صاعد�ت لل�صعب �لفل�صطيني.

و�لرتحيب  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  وت�صغيل  غوث  وكالة  دعم  من  ملزيد  �لدويل  �ملجتمع  دعوة  د. 

بتن�صيب �لب�زيل يف �للجنة �ال�صت�صارية للوكالة.
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�لتاأكيد على �رشورة عقد موؤمتر ت�صارك فيه كل دول �ل�رشق �الأو�صط جلعل �ملنطقة خالية من  هـ. 

.
68

�أ�صلحة �لدمار �ل�صامل

اأ. رو�شيا الحتادية:

لعل مناظرة �ملفكر �جليو-��صرت�تيجي �لرو�صي �ألك�صندر دوغني Aleksandr Dugin مع �أوالفو 

The USA �جلديد  �لعاملي  و�لنظام  �ملتحدة  �لواليات  حول   Olavo de Carvalho كارفيلو   دي 

�لرو�صي،  �ال�صرت�تيجي  �لتوجه  لفهم  مهمة  مرجعية  ت�صكل   and The New World Order

 خ�صو�صاً �أن �أغلب �لباحثني يقرون بالتاأثري �لفكري �لعميق لدوغني على �لرئي�ص فالديري بوتني

مفهوم  عب  لدوغني  �جليو-�صيا�صية  �لنظرية  يف  �ملركزي  �ملنظور  خالل  من   ،Vladimir Putin

�الأور��صية �لتي تقوم على ثالثة م�صتويات: �لتعدد �لقطبي يف �ل�صاأن �لدويل، و�لتقارب على �مل�صتوى 

�الإقليمي مع دول �لغرب �الآ�صيوي ال �صيّما �جلمهوريات �ل�صوفييتية �ل�صابقة، و�مل�صتوى �ملحلي من 

.
69

خالل �لدمج بني �ل�صخ�صية �لليب�لية و�لقومية يف �لعالقة بني �لدولة و�ملجتمع

�إن �لتن�صيق بني �ل�صني ورو�صيا يف جمل�ص �الأمن يف �ل�صاأن �ل�صوري جت�صيد للم�صتوى �الأول، 

بينما �لتن�صيق مع �إير�ن يف هذ� �ل�صاأن جت�صيد للم�صتوى �لثاين، �إذ يرى دوغني �أن �لطريقة �الأمثل 

��صرت�تيجي  حتالف  بناء  هي  �ال�صرت�تيجية  و�الإير�نية  �لرو�صية  �مل�صالح  بني  �لتد�خل  ملر�عاة 

للم�صتوى  جت�صيد  هنا(  مو�صوعنا  خارج  �أمر  )وهو  �لدولتني  يف  �لنظام  بنية  بينما  �لدولتني،  بني 

“�إ�رش�ئيل”  �لذي يتد حتى �صو�طئ �ملتو�صط ال يرى دوغني  �آ�صيا  �إطار روؤيته لغرب  �لثالث. ويف 

تتفاعل رو�صيا مع تطور�ت  �ال�صرت�تيجي  �ملنظور  لهذ�  �ملتحدة. وجت�صيد�ً  للواليات  كـ“ذر�ع”  �إال 

�ملو�صوع �لفل�صطيني على �لنحو �لتايل:

يكرر  �إذ  �ملنطقة:  يف  للتطرف  رئي�صياً  م�صدر�ً  �لفل�صطينية  �لق�صية  حّل  يف  �لف�صل  �عتبار   .1

�مل�صوؤولون �لرو�ص من خالل ما تعك�صه ت�رشيحات ومناق�صات وزير �خلارجية �لرو�صي الفروف 

�إذ كثري�ً ما ربط الفروف بني عدم  �لتطرف،  �لفل�صطيني وبني  �صعور�ً بعالقة قوية بني �ملو�صوع 

حّل �لق�صية �لفل�صطينية وبني ��صتثمار �ملنظمات �ملتطرفة لهذ� �ملو�صوع لتجنيد �الأفر�د يف �صفوفها، 

تقريباً، متثل حجة رئي�صية للمنظمات  “خالل �صبعني �صنة  حيث يقول �إن ت�صوية مل يتم حتقيقها 

�نعكا�صاته على  له  �لتطرف يثل �صاأناً  �أن  �لرو�ص  . ويرى 
�الأفر�د يف �صفوفها”70 �ملتطرفة لتجنيد 

رو�صي  لتدخل  �نتهى  �لذي  �لت�صور  وهو  وغريها،  �ل�صي�صان  ق�صايا  خالل  من  �لرو�صي  �لد�خل 

مبا�رش يف �صورية ل�صالح �لنظام.

2. �عتبار �لرو�ص قيام حكومة وحدة وطنية فل�صطينية �رشطاً �رشورياً لتحقيق نتائج �صيا�صية 

لت�صكيل �حلكومة  تاأييدها  �لرو�صية  �أبدت �حلكومة  �لفل�صطينية. وقد  �لطموحات  ت�صهم يف حتقيق 
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تكامل  ل�صمان  �رشورية  وخطوة  مهماً  “حدثاً  ذلك  وعدَّت   ،2014/10/10 يف  �لفل�صطينية  �لوطنية 

كما  غزة”.  وقطاع  �الأردن  نهر  من  �لغربية  �ل�صفة  منطقة  يف  �لفل�صطينية  �لدولة  موؤ�ص�صات  عمل 

�أنها تعتقد “�أنه دون ت�صامن �لفل�صطينيني يف موقفهم على �أر�صية �الأمم �ملتحدة و�ملبادرة �لعربية 

�حلكومة  و�صتعمل  �لفل�صطيني”،  لل�صعب  �لقانونية  �لطموحات  حتقيق  �مل�صتحيل  من  لل�صالم، 

.
71

�لرو�صية مع �حلكومة �لوطنية �لفل�صطينية لتطوير عالقات �ل�صد�قة بني �لطرفني

�صيا�صة  هي  متجددة  ق�صايا  ل�صالح  �لفل�صطينية  �لق�صية  تهمي�ص  باأن  �لرو�صي  �ل�صعور   .3

�أمريكية، وهو ما عبَّ عنه الفروف ب�صكل �رشيح كما �أو�صحنا يف بد�ية هذ� �لف�صل.

�أما يف نطاق �ل�صيا�صة �لتنفيذية، فقد �أجرى �لرو�ص لقاء�ت عديدة مع �مل�صوؤولني �لفل�صطينيني، 

�أكدو� فيها على �ملوقف �لرو�صي من تاأييدهم حلل �لدولتني، وهو ما يوؤكده �لبيان �لثالثي لوزر�ء 

خارجية كل من رو�صيا و�ل�صني و�لهند يف بكني يف �صباط/ فب�ير 2015؛ حيث دعا �لبيان �إىل �ملو�قف 

�لفل�صطينية  �لدولة  عا�صمة  �لقد�ص  �رشقي  �عتبار  �إىل  �الإ�صارة  مع  �لبيك�ص،  تتبناها  �لتي  نف�صها 

. وعاد �لرئي�ص بوتني لتاأكيد �ملوقف ذ�ته يف ر�صالة بعث بها الجتماع �جلامعة �لعربية يف 
72

�ملقرتحة

2015/3/28 �أكد فيها على حّق �لفل�صطينيني يف �لدولة وعا�صمتها �رشقي �لقد�ص، وهو ما ت�صمنته 

مناق�صات �ملفاو�ص �لفل�صطيني �صائب عريقات مع الفروف يف مو�صكو يف كانون �الأول/ دي�صمب 

�نعكا�صات  �الإ�رش�ئيلية ويف  �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  ��صتئناف  �لبحث يف حماوالت  مّت  2014، حيث 

.
73

توتر�ت �لو�صع يف �ملنطقة على �لق�صية �لفل�صطينية

 69 �لدورة  خالل  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  و�لرئي�ص  الفروف  بني  لقاء  يف  رو�صيا  و�أكدت 

لوقف و�الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �لطرفني  �حرت�م  �رشورة  على  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة   للجمعية 

�إطالق �لنار �لذي مّت �لتو�صل له يف قطاع غزة يف 2014/8/26.

4. تبدو �ل�صيا�صة �لرو�صية متقاربة مع �لتوجهات �الأوروبية �لتي �أ�رشنا لها ب�رشورة تو�صيع 

�ل�صاأن، فيما يبدو حماولة ملو�زنة  �لرباعية، وتقدمت رو�صيا باقرت�حات بهذ�  �للجنة  �مل�صاركني يف 

.
74

�لدور �الأمريكي يف عمل هذه �للجنة

ب. ال�شني ال�شعبية: 

 �أن جمل�ص �لدولة يف �ل�صني )وهو �ل�صلطة �لتنفيذية �الأعلى( �أ�صدر 
75

ثمة ر�أي لبع�ص �لباحثني

لي�ص  �لق�صايا  �لبالد �خلارجية جتاه عدد كبري من  �صيا�صة  �لبي�صاء بخ�صو�ص  �الأور�ق  من  عدد�ً 

يف  عامة”  “مبادئ  �صمن  تعمل  �ل�صني  باأن  للقول  �لبع�ص  دفع  �أمر  وهو  �الأو�صط.  �ل�رشق  بينها 

�صيا�صاتها �ل�رشق �أو�صطية، ولي�ص �صمن ��صرت�تيجية مبلورة ب�صكل و��صح. ويتعامل �ل�صينيون 

مع مو�صوع �ل�رشق �الأو�صط من خالل ق�صمني يف وز�رة �خلارجية، هما ق�صم �صوؤون غرب �آ�صيا 

و�ل�صمال �الإفريقي، وق�صم �ل�صوؤون �الأوروبية و�آ�صيا �لو�صطى.
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عينت  �أنها  �إال  �الأو�صط،  لل�رشق  �لرباعية  �للجنة  يف  ع�صو�ً  لي�صت  �ل�صني  �أن  من  �لرغم  وعلى 

 2006–2002 �لفرتة  �أعمالها، فقد عينت يف  �لرباعية  �للجنة  لها يف �ملنطقة منذ بد�أت  مبعوثاً خا�صاً 

�ملبعوث و�جن �صيجي Wang Shijie، ثم تاله �ملبعوث �صن بيجان Sun Bigan حتى �صنة 2009، 

ثم جاء �ملبعوث وو �صايك Wu Sike من 2009 حتى كتابة هذ� �لتقرير.

�لتقى  فقد  �لفل�صطينيني،  �مل�صوؤولني  مع  لقاء�ت  �صل�صلة  �صايك  وو  �ل�صيني  �ملبعوث  ويجري 

من  عدد  مع   2014 يوليو  ومتوز/  يونيو  حزير�ن/  ويف  عبا�ص،  �لرئي�ص  مع   2014 مار�ص  �آذ�ر/  يف 

.
76

�مل�صوؤولني و�ل�صحفيني �لفل�صطينيني

وكانت �ل�صني قد طرحت مبادرة يف �أيار/ مايو 2013 من قبل �لرئي�ص �ل�صيني �صي جني بينغ 

Xi Jinping، ثم عاد وزير �خلارجية �ل�صيني و�نغ يي Wang Yi وطرحها يف �آب/ �أغ�صط�ص 2014 

م�صيفاً لها نقطة و�حدة خا�صة بالدعوة لوقف �لقتال يف غزة �لذي كان قد ن�صب يف متوز/ يوليو، 

 :
77

وتت�صمن �لنقاط �الأخرى ما يلي

وحّق  �لقد�ص،  �رشقي  وعا�صمتها   1967 حدود  على  �صيادة  وذ�ت  م�صتقلة  فل�صطينية  دولة   .1

“�إ�رش�ئيل” يف �لوجود و�حرت�م حقها �مل�رشوع يف �الأمن.
ورفع  �ملدنيني،  �صّد  �لعنف  ووقف  �لثقة،  تنمية  �رشورة  مع  �الأن�صب  �لطريق  هي  �ملفاو�صات   .2

�ل�صف  وحدة  و�رشورة  �لفل�صطينيني،  �ملعتقلني  مو�صوع  ومعاجلة  غزة،  عن  �حل�صار 

�لفل�صطيني.

�لعمل على �أ�صا�ص �الأر�ص مقابل �ل�صالم ��صتناد�ً للقر�ر�ت �لدولية و�ملبادرة �لعربية.  .3

�أن يبذل �ملجتمع �لدويل مزيد�ً من �جلهد ال �صيّما يف نطاق تقدمي �مل�صاعد�ت للفل�صطينيني.  .4

وقف بناء �مل�صتعمر�ت، وهو �ملو�صوع �لذي عادت �خلارجية �ل�صينية و�أكدت عليه يف بيان لها يف   .5

حزير�ن/ يونيو 2015.

وحتاول �ل�صني �أن تنتهج �صيا�صة توفيقية بني موقف تقليدي ي�صاند حّق �لفل�صطينيني يف دولة 

م�صتقلة، وبني تطور عالقاتها مع “�إ�رش�ئيل”، وهو ما يت�صح يف �ملوؤ�رش�ت �لتالية:

يف  عقد  �لذي  فل�صطني  لتنمية  �آ�صيا  �رشق  دول  بني  للتعاون  �لثاين  �ملوؤمتر  يف  �ل�صني  �صاركت 

�لدويل �لبنك  مثل  دولية  ومنظمات  �لدول  من  عدد�ً  �ملوؤمتر  وي�صم   ،2014 مار�ص  �آذ�ر/  يف   جاكرتا 

:
78

The World Bank ووكالة �لغوث وبنك �لتنمية �الإ�صالمي...�إلخ. وقد دعا بيان �ملوؤمتر �إىل

1967 يف كل  دعم بناء �لدولة �لفل�صطينية وجمهود �لتنمية باالأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة   .1

لقر�ر�ت  �لدولتني طبقاً  �أ�صا�ص  �الأو�صط على  بال�رشق  للنز�ع  �إيجاد حّل  ي�صهم يف  �ملجاالت مبا 

�الأمم �ملتحدة ومبادرة �ل�صالم �لعربية.
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�لتاأكيد على �أهمية دعم �لقطاع �خلا�ص �لفل�صطيني، ومتكينه من �ال�صتفادة من خب�ت �لتنمية   .2

�القت�صادية لدول �رشقي �آ�صيا، وتقدمي م�صاعد�ت مالية ت�صمل �لالجئني.

لل�صعب  �خلدمات  كل  لتوفري  تبذلها  �لتي  �ملجهود�ت  يف  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  م�صاركة   .3

بيئة  الإيجاد  رئي�صية  خطوة  ذلك  باعتبار  �لفل�صطينية  �لدولة  بناء  عملية  وم�صاعدة  �لفل�صطيني 

مالئمة لتحقيق �ل�صالم.

2014، فقد �ت�صم  �أما �ملوقف �ل�صيني من �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة يف متوز/ يوليو 

ليي  هونغ  �ل�صيني  �خلارجية  بل�صان  �لناطق  دعا  حيث  للطرفني،  ��صرت�صائية  ديبلوما�صية  بلغة 

“�أننا نعتقد �أن �للجوء للقوة ومو�جهة �لعنف بالعنف لن ي�صاعد على حّل �مل�صاكل  Hong Lei �إىل 

بل يفاقم �لكر�هية. �إننا ننا�صد �لطرفني �أن يريا �مل�صهد �الأو�صع لل�صالم ]يف �ل�رشق �الأو�صط[ وحلياة 

.
�لنا�ص، لتحقيق فوري لوقف �إطالق �لنار و�اللتز�م باخليار �ال�صرت�تيجي للمفاو�صات”79

 Asian Infrastructure من جهة �أخرى، يثل �إن�صاء �لبنك �الآ�صيوي لال�صتثمار يف �لبنية �لتحتية

�إد�رة  يف  لل�صني  �قت�صادية  �صيا�صية  خطوة  �ل�صني  تقوده  �لذي   Investment Bank (AIIB)

و�إذ�   .
802015 �أبريل  ني�صان/  يف  �لبنك  لهذ�  لالن�صمام  “�إ�رش�ئيل”  �صارعت  وقد  �لدولية،  عالقاتها 

يف �حلديدية  �ل�صكك  نطاق  يف  �صيني  �إ�رش�ئيلي  تعاون  من  ن�رش  ما  مع  �لبنك  هذ�  طبيعة   ربطنا 

قد  كان  لتقرير  فا�صتناد�ً  �لطرفني،  بني  �لعالقة  تطور  تلم�ص  يكن  حتتية—  —كبنية  “�إ�رش�ئيل” 
 Winnipeg Jewish Review ن�رش يف متوز/ يوليو 2012 عر�صته �صحيفة وينيبَج جوي�ص ريفيو

يتبني �أن نقا�صاً يدور بني �ل�صني و“�إ�رش�ئيل” لبناء �صكة حديد تربط بني ميناء �إيالت وكل من ميناء 

�أ�صدود وحيفا، وهو ما يّكن �ل�صفن من �لر�صو يف ميناء �إيالت ونقل �لب�صائع مبا�رشة عب �ل�صكك 

�حلديدية �إىل ميناءي �أ�صدود وحيفا. وتبلغ �مل�صافة بني �ملوقعني نحو 180 كم، ثم يتم �لنقل من هناك 

�لنقل  �أوروبا، وهو ما يعني جتاوز قناة �ل�صوي�ص من خالل تق�صري �لزمن وتخفي�ص تكاليف  �إىل 

لتو�صيع وتعميق ميناءي  تناف�صية  �ل�صينية تقدمت بعطاء�ت  �ل�رشكات  �أن  �لعبور... كما  ور�صوم 

يف  “�إ�رش�ئيل”  �ل�صينية  �ل�رشكات  من  وفد  ز�ر  وقد   ،
81

�جلديد �لتطور  ال�صتيعاب  وحيفا  �أ�صدود 

.
82

منت�صف �صنة 2015 لتطوير �لعالقة بني �لطرفني يف هذ� �جلانب

خالل دوالر  مليار   11 من  الأكرث  و�ل�صني  “�إ�رش�ئيل”  بني  �لتجارية  �لعالقات  تطورت   وقد 

�صنة 2014، علماً �أنها مل تكن تتجاوز 50 مليون دوالر عند �إقامة �لعالقة �لديبلوما�صية بني �لطرفني 

�صنة 1992. كما ت�صاعفت �ال�صتثمار�ت �ل�صينية يف “�إ�رش�ئيل” قر�بة ثالثة �أ�صعاف خالل �لفرتة 

.
832015–2012
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ج. الهند:

نارندر�  بزعامة  �لهندو�صي   Bharatiya Janata Party جاناتا  بهار�تيا  حزب  فوز  �صكل 

حتوالً   ،2014 مايو  �أيار/  يف  �لهند  لوزر�ء  رئي�صاً  مودي  وتعيني  �لهندية،  �النتخابات  يف  مودي 

للموقف  �الأقرب  �لتقليدية  �ل�صيا�صة  ح�صاب  على  �لهندي  �الإ�رش�ئيلي  �لتقارب  ل�صالح  مهماً 

مل  �لذي   Indian National Congress �لهندي  �لوطني  �ملوؤمتر  حزب  �نتهجها  �لتي  �لفل�صطيني 

بـ“�إ�رش�ئيل” �لهند �عرتفت  �أن  1992، بالرغم من  �إال �صنة  “�إ�رش�ئيل”   يقم عالقة ديبلوما�صية مع 

�صنة 1950.

مع  �لتعاون  وزيادة  �النحياز  عدم  �صيا�صة  عن  للتخلي  بدعو�ته  معروف  جاناتا،  وحزب 

 �لواليات �ملتحدة، ناهيك عن �تهامه باأن له دور�ً يف مذ�بح �مل�صلمني يف �ملقاطعات �لهندية كما جرى يف

�صنة 2002 يف �ملقاطعة �لتي كان يرت�أ�صها مودي حتديد�ً، وهو ما جعل �مل�صلمني �لهنود ال ي�صوتون 

. وتت�صح معامل �لتغري يف �ل�صيا�صة �لهندية يف �ملظاهر �لتالية:
له باأكرث من 84%8

2014 للمرة �الأوىل منذ  �أكتوبر  �أول لقاء بني قادة �لهند و“�إ�رش�ئيل” يف ت�رشين �الأول/  1. عقد 

جاناتا  �صيا�صات  نحو  �ملوؤمتر  حزب  �صيا�صات  عن  �لهندي  �لتحول  �لباحثون  ويف�رش  كامل،  عقد 

�أنه يعد مكافاأة  “�الإرهاب �الإ�صالمي” من ناحية، كما  �آيديولوجية دينية و�لعد�ء ملا ي�صمى  بد�وفع 

لـ“�إ�رش�ئيل” على موقفها �لد�عم للهند �صنة 1999 �صّد باك�صتان من ناحية ثانية.

2. عقد �تفاق ل�رش�ء �لهند �أ�صلحة �إ�رش�ئيلية بقيمة 662 مليون دوالر يف ن�صف �لعام �الأول حلكم 

جاناتا، وهو ما يفوق قيمة �مل�صرتيات �لهندية خالل �ل�صنو�ت �لثالث �ل�صابقة حلكمه. 

متوز/ يف  غزة  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  باإد�نة  قر�ر  مترير  �لهندية  �حلكومة  رف�ص   .3 

قائالً:  ذلك   Sushma Swaraj �صو�ر�ج  �صو�صما  �لهندي  �خلارجية  وزير  وبرر   ،2014 يوليو 

كما  �إ�رش�ئيل....  مع  �جليدة  عالقتنا  على  ونحافظ  �لفل�صطينية  �لق�صية  بالكامل  ندعم  “نحن 
�لهند يف  مظاهر�ت  ال�صتعال  �أدى  ما  وهو  �لنار”.  �إطالق  لوقف  �مل�رشي  �لعر�ص  �حلكومة   دعمت 

.
85

)2014/7/27( �صده

�لدولية  2015 على قر�ر جلنة حقوق �الإن�صان  �لت�صويت يف متوز/ يوليو  �لهند عن  4. �متنعت 

�خلا�ص بت�صكيل جلنة حتقيق يف �جلر�ئم �الإ�رش�ئيلية يف عدو�ن غزة 2014، وعللت ذلك باأن �لتقرير 

. لكن 
86ً

�لهند عمالً تدخليا �لدولية، وهو ما تعدُّه  �أمام �ملحكمة �جلنائية  “�إ�رش�ئيل”  يت�صمن مثول 

�لهند  باأن  �عتقادهم  عن  طويلة  بفرتة  ذلك  قبل  عبو�  �أو�صطي  �ل�رشق  �ل�صاأن  يف  �لهنود  �لباحثني 

�صتمتنع عن �لت�صويت غالباً يف �الأمم �ملتحدة يف �ل�رش�ع �لعربي �ل�صهيوين، وهو ما جعل �ل�صفري 

�لفل�صطيني يف �لهند يعّب عن “�صدمته..”، وعز� �ملوقف �لهندي لعالقات �لتعاون �لع�صكري �ملتز�يد 

.
بني �لهند و“�إ�رش�ئيل”87
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فاإذ�  جاناتا،  حزب  فوز  بعد  و��صحاً  تلكوؤ�ً  عرفت  �لهندية  �لفل�صطينية  �لعالقات  فاإن  باملقابل 

 ،2014 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  للهند  �لفل�صطيني  للرئي�ص  كممثل  �صعث  نبيل  زيارة  ��صتثنينا 

�لدولة  لوزير  زيارة  �آخر  يف  متثل  فل�صطني  جتاه  �لر�صمي  �لهندي  �لديبلوما�صي  �لن�صاط  فاإن 

�لهندي لل�صوؤون �خلارجية �رشي �إي �أحمد Shri E Ahamed يف �صنة 2013، كما تعهدت �لهند يف 

 و�إن�صاء مركز تدريب مهني 
88

�أربعة ماليني دوالر �ملانحة بتقدمي  بالدول  �لقاهرة �خلا�ص  موؤمتر 

للفل�صطينيني.

وتو�جه �صيا�صة جاناتا جتاه فل�صطني معار�صة من بع�ص �لهيئات �لهندية و�ملثقفني مثل جماعة 

�مل�صاندة  �لندو�ت  ويقيمون  �ملقاالت،  ين�رشون  هنود  مثقفني  ت�صم  وهي  لفل�صطني”،  �لهند  “من 
لفل�صطني، ويقومون ب�رشح ما يتعر�ص له �لفل�صطينيون، وكانو� قد بد�أو� عملهم منذ 2010، وتابعو� 

.
عملهم خالل �صنة 2015 باجتاه ت�صجيع “�ملقاطعة �لهندية الإ�رش�ئيل”89

رو�صيا  )خ�صو�صاً  �لر�صمية  �لبيك�ص  دول  مو�قف  يف  �ختالف  يحدد  �أن  ي�صعب  و�أخري�ً، 

�أو �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �لرئي�صية كاملوقف من  �لق�صايا  �لدول �الأوروبية يف   و�ل�صني و�لهند( وبني 

على  متقدمة  بعالقات  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  من  يقابل  وهو  �لت�صوية.  م�صار  �أو  �لدولتني  حّل 

و�لهند  و�ل�صني  رو�صيا  بني  �لعالقات  قفزت  حيث  و�لتقنية،  و�لع�صكرية  �القت�صادية  �مل�صتويات 

بـ“�إ�رش�ئيل” �إىل م�صتوى متقدم جد�ً بعد ما ي�صبه �لقطيعة و�لفتور، قبل �تفاق �أو�صلو. ولهذ� يجب 

�لدول.  بهذه  “�إ�رش�ئيل”  عالقات  ناحية  من  �لفل�صطينية  بالق�صية  حلقت  هائلة  خ�صائر  ت�صجل  �أن 

تطور عدم  �أو  لتطور  �ملعيار  �لفل�صطينية  بالدولة  �العرت�ف  مو�قف  �عتبار  �خلطاأ  فمن  هنا،   ومن 

�ملو�قف �لدولية.

د. اليابان:

�الإ�رش�ئيلي  �لعربي  �ل�رش�ع  يف  �لياباين  بالدور  �خلا�صة  �ليابانية  �حلكومة  بيانات  كافة  ت�صري 

�أريحا منطقة  تطوير  م�رشوع  )�أي  و�الزدهار”  �ل�صالم  “ممر  �ليابانية  �ملبادرة  �عتبار   �إىل 

�الأ�صا�صية  �لركيزة  هي  و“�إ�رش�ئيل”(  و�الأردن  وفل�صطني  �ليابان  بني  بالتعاون  �الأردن،  وو�دي 

�تفاقية   2015 �صبتمب  �أيلول/  يف  م�صتاأِجر�ً   21 وّقع  �ملبادرة،  تلك  نطاق  ويف  �ليابانية.  لل�صيا�صة 

لت�صغيل �ملنطقة �ل�صناعية، وبد�أ بالفعل �إعد�د �مل�صانع للت�صغيل.

�لفل�صطينية  للتنمية  �آ�صيا  �رشق  دول  بني  للتعاون  �لثاين  �ملوؤمتر  يف  �صاركت  قد  �ليابان  وكانت 

كما  �لفل�صطينية.  �لب�رشية  �ملو�رد  تنمية  على  ركز  و�لذي  جاكرتا،  يف   2014 مار�ص  �آذ�ر/  يف 

45 مليون دوالر كم�صاعدة لوكالة غوث وت�صغيل  2014، بدفع  �أ�صهمت �حلكومة �ليابانية يف �صنة 

)�ليوني�صف( للطفولة  �ملتحدة  �الأمم  ملنظمة  دوالر  مليون   12 لـ  باالإ�صافة  �لفل�صطينيني   �لالجئني 
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The United Nations Children’s Fund (UNICEF) لالإ�صهام يف رعاية �الأطفال و�ملحتاجني، 

52.5 مليون دوالر عن طريق وكاالت �الأمم �ملتحدة �ملختلفة كمنحة طارئة لقطاع غزة  كما قدمت 

يف �آذ�ر/ مار�ص 2014، كما قدمت ع�رشة ماليني دوالر لل�صلطة �لفل�صطينية يف �صنة 2014 الأهد�ف 

.
90

�لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية

:
91

ومتثلت �أبرز �ملو�قف �ليابانية خالل �صنتي 2014–2015 مبا يلي

�إد�نة �ختطاف “�لطالب” �الإ�رش�ئيليني �لثالثة يف حزير�ن/ يونيو 2014 وقتلهم، و�لدعوة ل�صبط   .1

�لنف�ص بني �لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي.

�لغار�ت  من  �لعميق  “�لقلق”  عن  و�لتعبري  “�إ�رش�ئيل”،  على  غزة  من  �ل�صو�ريخ  �إطالق  �إد�نة   .2

�الإ�رش�ئيلية ملا ت�صببه من �صحايا مدنيني )متوز/ يوليو 2014(.

�ملتحدة  لالأمم  تعليمية  مقار�ً  “�إ�رش�ئيل”  ل�رشب  �لعميق  �أ�صفها  عن  �ليابانية  �حلكومة  �إعر�ب   .3

كانت ت�صتخدم كملجاأ للمدنيني، مما �أوقع �صحايا مدنيني )متوز/ يوليو 2014(.

�إعر�ب �حلكومة �ليابانية عن �أ�صفها لقر�ر �حلكومة �الإ�رش�ئيلية م�صادرة �أر��ص يف �ل�صفة �لغربية  .4 

وبناء م�صتعمر�ت يف �رشقي �لقد�ص )�أيلول/ �صبتمب وت�رشين �لثاين/ نوفمب 2014(.

�إعر�ب �حلكومة �ليابانية عن �الأ�صف لال�صتباكات يف �مل�صجد �الأق�صى يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب   .5

2014، و�إد�نتها ملقتل عدد من �الأفر�د يف �أحد �ملعابد �ليهودية يف غربي �لقد�ص )ت�رشين �لثاين/ 

نوفمب 2014(.

وخالل �صنة 2015، �ن�صغلت �حلكومة �ليابانية بتد�عيات �ختطاف وقتل رهينة يابانية من قبل   .6

د�ع�ص، مما دفع �ليابان لر�صد 200 مليون دوالر �إ�صهاماً منها يف مكافحة �الإرهاب.

Shinzō Abe يف  �آبي  �لتقى �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص رئي�ص �لوزر�ء �لياباين �صينزو   .7

كانون �لثاين/ يناير 2015، حيث �أكد �مل�صوؤول �لياباين على �لبدء مب�رشوع “ممر �ل�صياحة” يف 

�إطار ممر �ل�صالم.

 �إىل �أن �ليابان بد�أت ت�صت�صعر ب�رشورة تعزيز ��صتقالليتها �ل�صيا�صية 
92

وت�صري در��صة يابانية

يف �لقر�ر �خلارجي عن �لواليات �ملتحدة وخ�صو�صاً يف �ل�رشق �الأو�صط، وهو ما ي�صتدعي تفعيل 

�لديبلوما�صية �ليابانية م�صتقبالً يف هذه �ملنطقة ب�صكل �أو�صع مما هي عليه �الآن لعدة �أ�صباب:

�الإح�صا�ص �لياباين بالرت�جع �لتدريجي للنفوذ �لغربي عاملياً.  .1

زيادة �ملناف�صة من قبل م�صتوردي �لطاقة �ل�رشق �آ�صيويني لليابان.  .2

�لعالقات  يف  �لناعمة  �لقوة  على  �أكرث  �لرتكيز  ت�صتدعي  �ليابانية  �خل�صنة”  “�لقوة  حمدودية   .3

�لدولية، خ�صو�صاً من خالل �الأمم �ملتحدة.
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تدين  ��صتمر�ر  على  �لدويل  �لعام  �لر�أي  ��صتطالع  يدل 

معظم  تبدي  حيث  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لتعاطف  ن�صبة 

“�إ�رش�ئيل” مبا فيها معظم �صعوب �لدول �لغربية. كما يت�صح من  �صعوب �لعامل موقفاً �صلبياً من 

�جلدول �لتايل:

93
جدول 5/2: اجتاهات الراأي العام الدويل جتاه “اإ�رسائيل” 2014-2013 )%(

الدولة

20132014

�شلبي ب�شكل كبرياإيجابي ب�شكل كبري�شلبي ب�شكل كبرياإيجابي ب�شكل كبري

51325236الوليات املتحدة

25573055كندا

15582158الربازيل

16401941البريو

13531345املك�شيك

1235––الأرجنتني

21632164فرن�شا

14721972بريطانيا

4701461اإ�شبانيا

8671167اأملانيا

23322823رو�شيا

8811744تركيا

44325427غانا

42154727كينيا

35383348نيجرييا
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لـ“�إ�رش�ئيل”،  �الأوروبية  �ملجتمعات  يف  �ل�صلبية  �لنظرة  ن�صبة  �رتفاع  �ال�صتطالعات  وتو�صح 

خالفاً ال�صتمر�ر �لنظرة �الإيجابية يف �لدول �الإفريقية قيا�صاً ملناطق �لعامل �الأخرى.

 Central Intelligence Agency (CIA) �ملركزية  �ال�صتخبار�ت  وكالة  مدير  حذر  وقد 

“�إ�رش�ئيل”  �أن  من   ،2015/4/23 يف  له  حما�رشة  يف   ،David Petraeus بيرت�يو�ص  ديفيد  �ل�صابق 

 Boycott, )تو�جه خماطر من حركة �ملقاطعة و�صحب �ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص

�لفل�صطينيون بد�أها  �لتي  �حلملة  وهي   .
94Divestment and Sanctions (BDS) campaign 

�صنة 2005، ثم بد�أت هيئات مدنية وجامعات وموؤ�ص�صات دولية باالن�صمام لها، وكان منها �ن�صمام 

 National University of Ireland Galway �إيرلند� جالو�ي  �لوطنية يف  �حتاد طالب �جلامعة 

�مل�صيخية،  �لكني�صة  �أوروبية؛  كنائ�ص  للحملة   2014 �صنة  يف  �ن�صمت  كما   ،2014 مار�ص  �آذ�ر/  يف 

قاطع �لذي  �لدمناركي   Danske Bank د�ن�صك  وبنك   ،PGGM �لهولندي  �لتقاعد   و�صندوق 

�صود�  و�رشكة  �لدويل،  للقانون  �نتهاكه  ب�صبب  �الإ�رش�ئيلي   Bank Hapoalim هبوعليم  بنك 

2015( �لتي �أوقفت ن�صاطاتها يف �ل�صفة �لغربية،  sodastream للم�رشوبات �لغازية )�صنة  �صرتمي 

و�ن�صم نحو خم�صمئة �أكاديي من �ملتخ�ص�صني يف �ل�رشق �الأو�صط و�لذين �أ�صدرو� دعوة ملقاطعة 

من  خم�صمئة  قر�بة  �أي�صاً  �أ�صدر  نف�صه،  �ل�صهر  ويف   .2014 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  “�إ�رش�ئيل” 
�إ�صبانيا  و�ن�صمت  �الإ�رش�ئيلية.  �جلامعات  ملقاطعة  مماثلة  دعوة  �الأنرثوبولوجيا  يف  �ملتخ�ص�صني 

وزر�ء  طالب  كما  لـ“��رش�ئيل”.  �لع�صكرية  و�لتكنولوجيا  �الأ�صلحة  بيع  بوقف  �ملقاطعة  حلمالت 

�ل�رشق  يف  �ل�صالم  حتقيق  حني  �إىل  لـ“�إ�رش�ئيل”  �الأ�صلحة  بيع  بوقف  بالدهم  حكومة  بريطانيون 

 Pål Moddi Knutsen الأو�صط. ويف قطاع �لفنانني �ألغى �ملو�صيقار �لرنويجي بال مودي نوت�صن�

حفله �ملو�صيقي يف تل �أبيب يف كانون �لثاين/ يناير 2014، كما �ن�صمت للمقاطعة �لكاتبة �الأمريكية 

غلوفر  د�ين  �الأمريكي  �ملمثل  ومعها   ،2014 مايو  �أيار/  يف   Grace Lee Boggs بوجز  يل  غري�ص 

�أعلن نحو �صبعمئة فنان   2015 �آخرين، ويف �صباط/ فب�ير  Danny Glover ومعه ع�رشة ممثلني 

.
96ً

، وقد �ن�صم عدد من �جلامعات و�الأكادييني �الأمريكيني للحملة تباعا
95

�إجنليزي تاأييد �ملقاطعة

منظمة العفو الدولية:

�لدولية غري �حلكومية  �ملنظمات  �إحدى   Amnesty International �لدولية  �لعفو  متثل منظمة 

على �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  بعد  �ملنظمة  �أ�صدرت  وقد  �لدويل،  �ل�صلوك  مر�قبة  نطاق  يف   �ملهمة 

مندوبيها،  لتقارير  ��صتناد�ً  تقرير�ً،   2014 �أغ�صط�ص  و�آب/  يوليو  متوز/  �صهري  خالل  غزة  قطاع 

:
97

يت�صمن ما يلي

�رتكبت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية جر�ئم حرب و�نتهاكات حلقوق �الإن�صان، خالل خم�صني يوماً من   .1

�لهجوم �لع�صكري على غزة. 
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ت�صبب �لهجوم �الإ�رش�ئيلي يف نزوح جماعي وتدمري �ملمتلكات و�ملر�فق �حليوية.  .2

فر�صت “�إ�رش�ئيل” ح�صار�ً برياً وبحرياً وجوياً على قر�بة 1.8 مليون ن�صمة.  .3

قامت “�إ�رش�ئيل” باأعمال قتل غري قانونية للمحتجني يف �ل�صفة �لغربية، ومن بينهم �أطفال.  .4

فر�صت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية قيود�ً ق�رشية على حرية �نتقال �الأ�صخا�ص.  .5

قامت “�إ�رش�ئيل” باحتجاز �آالف �لفل�صطينيني وتعذيب بع�صهم، و�حتجاز قر�بة خم�صمئة منهم   .6

حجز�ً �إد�رياً دون حماكمة.

و��صلت “�إ�رش�ئيل” ت�صجيع بناء �مل�صتعمر�ت و�ل�صماح للم�صتوطنني باالعتد�ء على �لفل�صطينيني   .7

وتدمري ممتلكاتهم.

قامت “�إ�رش�ئيل” بتدمري منازل �لبدو �لفل�صطينيني يف �لنقب و�إخالء منازلهم.  .8

�لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  “�إ�رش�ئيل”  �صيا�صات  على  يحتجون  �لذين  من  �إ�رش�ئيليني  �عتقلت   .9

�ملحتلة �صنة 1967.

�أطلقت �ملجموعات �لفل�صطينية �مل�صلحة �صو�ريخ على مناطق مدنية �إ�رش�ئيلية.  .10

��صتعال �النتفا�صة  �لفعل �الإ�رش�ئيلي على  يتناول رّد  �أ�صدرت �ملنظمة تقرير�ً  �آخر،  من جانب 

:
98

�لفل�صطينية يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015، �أ�صارت فيه �إىل

قيام �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية بقتل عدد من �لفل�صطينيني ب�صكل خمالف للقانون ودون مبر.  .1

يكونو�  مل  �أنهم  من  �لرغم  على  متعمد  ب�صكل  فل�صطينيني  �أربعة  بقتل  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  قيام   .2

ي�صكلون تهديد�ً لتلك �لقو�ت.

ترك �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية فل�صطينياً ينزف دون تقدمي �مل�صاعدة �لطبية له.  .3

�أن �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية تقدم على �إطالق �لنار بحجة �أن �مل�صاب كان يعتزم �لقيام بعمليات طعن   .4

الأفر�د �إ�رش�ئيليني، بينما يف حاالت معينة كان يتم �إطالق �لنار دون وجود موؤ�رش�ت على �عتز�م 

�لقيام بعملية طعن.

خال�شة: اآفاق �شنة 2016:

�أويل  ب�صكل  ي�صري   2016 �صنة  على  �لفل�صطينية  �لق�صية  يف  �لدويل  �ل�صلوك  معطيات  �إ�صقاط  �إن 

للمالمح �لتالية:

1. النتخابات الرئا�شية الأمريكية: 

�لتح�صري  يف   2016 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  وحتى  �ل�صنة  بد�ية  من  �الأمريكيون  ينهمك 

بعد  و�جلمهوري  �لديوقر�طي  �صيّما  ال  مر�صح  كل  و�صي�صعى  �لقادمة،  �لرئا�صية  لالنتخابات 

ت�صفية �ملناف�صة بني كل �ملرت�صحني الإطالق �لت�رشيحات خ�صو�صاً �ال�صرت�صائية للوبي �ليهودي. 
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كما ي�صبح من �ل�صعب على �لرئي�ص �الأمريكي �حلايل �أن يتخذ موقفاً ��صرت�تيجياً يوؤثر على فر�ص 

�لثانية.  فرتته  يف  �ل�صغط  جماعات  نفوذ  من  متحرر�ً  يكون  �أنه  من  بالرغم  �لديوقر�طي،  حزبه 

دون  �لت�رشيحات  نطاق  يف  �النتخابي  �ل�صجال  يف  �صاأناً  �لفل�صطينية  �لق�صية  �صيجعل  ذلك  ولعل 

زيارة  خالل   2015/11/9 يف  �أوباما  ت�رشيحات  ولعل  معنى،  ذ�ت  �إجر�ئية  خطو�ت  على  �الإقد�م 

ر�أ�ص  على  �إ�رش�ئيل  �أمن  “�إن  قال:  حيث  ذلك  �إىل  ت�صري  �النتفا�صة  ��صتعال  بعد  لو��صنطن  نتنياهو 

�أولويات �صيا�صتي �خلارجية، وقد عّبت عن ذلك ال باالأقو�ل فقط بل وباالأفعال... وحول �لعنف 

�إ�رش�ئيل  مو�طني  �صّد  �لفل�صطيني  �لعنف  �لعبار�ت  باأق�صى  �أدين  فاإنني  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف 

من بل  نف�صها  بحماية  فقط  �حلق  الإ�رش�ئيل  لي�ص  باأنه  �لقوية،  قناعتي  �أكرر  �أن  و�أود   �الأبرياء، 

 .
و�جبها ذلك”99

2. ا�شتمرار انعكا�س التطورات العربية الداخلية على الهتمام الدويل بالق�شية 

الفل�شطينية:

من غري �ملتوقع �أن تنتهي �لدول �لعربية �لتي تعرف حالة من عدم �ال�صتقر�ر �ل�صديد )�صورية، 

�لد�خلية  م�صكالتها  يف  �لدولية  �لتدخالت  جلم  من  و�لبحرين(  وم�رش،  وليبيا،  و�ليمن،  و�لعر�ق، 

خالل �صنة 2016، وهو ما يعني �أن هذه �مل�صكالت �لعربية —ناهيك عن م�صكالت دولية �أخرى— 

�صتبقى نقاط جذب لالهتمام �لدويل على ح�صاب �لق�صية �لفل�صطينية.

3. تداعيات ا�شتمرار النتفا�شة:

�لتلفزيون  مع  حو�ر  يف  كريي  جون  �حلايل  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  حّذر   ،2013 �صنة  منذ 

�لفل�صطينيني  بني  �صيا�صية  لت�صوية  �لتو�صل  وعدم  �ال�صتيطان  ��صتمر�ر  �أن  من  �الإ�رش�ئيلي 

.
و�الإ�رش�ئيليني �صيقود “جلولة عنف جديدة”100

ومن   ،2015 �صيف  �أو�خر  منذ  و�خلليل(  �لقد�ص  يف  )خ�صو�صاً  �لفل�صطينية  �النتفا�صة  برزت 

يف  تذبذباً  تعرف  قد  كانت  و�إن  �لقريب،  �الأفق  يف  تبدو  ال  �النتفا�صة  توقف  �حتماالت  �أن  �لو��صح 

�أن �أحد �صبل �إعادة �لق�صية �لفل�صطينية  م�صتويات فعاليتها وِحدَّتها بني يوم و�آخر، وهو ما يعني 

ل�صد�رة �الهتمام �لدويل هو �حلر�ص على ��صتمر�ر �النتفا�صة، وذلك �صعياً لدحر �الحتالل. غري 

مبادر�ت  عب  عليها  �اللتفاف  �إىل  ت�صعى  قد  ودولية  عربية  و�أطر�ف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة  �أن 

�صيا�صية “توحي” باأمل بالت�صوية �ل�صيا�صية.

حتديد  حماوالت  ال�صتغالل  �أوروبية  دول  ورمبا  �ملتحدة  و�لواليات  “�إ�رش�ئيل”  ت�صعى  وقد 

لطرح  الأوروبا،  ومتتد  �ملنطقة  ت�صهدها  �لتي  �لعنف  الأعمال  نظر�ً  �ملنطقة  يف  �الإرهابية  �لتنظيمات 
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�صمن  �هلل،  وحزب  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  منظمات 

قائمة �لتنظيمات �الإرهابية �لتي يجب على �ملجتمع �لدويل مو�جهتها، �أي �لعمل على توظيف تد�عيات 

�لربيع �لعربي �صّد منظمات �ملقاومة �لفل�صطينية.

4. تو�شيع اللجنة الرباعية:

ميالً  هناك  �أن  ورو�صيا  �لعربية  �لدول  وبع�ص  �الأوروبية  �لدول  مو�قف  عر�ص  من  تبني  لقد 

نحو تو�صيع �لدول �مل�صاركة يف �للجنة �لرباعية، لذ� قد ت�صهد �صنة 2016 جهد�ً ديبلوما�صياً يف هذ� 

يف  بوزنها  لتحتفظ  جمد،  غري  �أمر�ً  نظرها—  وجهة  —من  �ملتحدة  �لواليات  جتده  وقد  �الجتاه، 

�صياغة قر�ر�ت �للجنة �أو تكييف بياناتها، �أو �أن و��صنطن قد تقبل بالتو�صيع �إذ� �صمنت �أنه �صيو�صع 

مظلة �ل�رشعية على قر�ر�ت ت�صمن مزيد�ً من �ل�صغط على �جلانب �لفل�صطيني، وحتقيق مكا�صب 

�أكب للطرف �الإ�رش�ئيلي.

�آخر، وهو بدالً من تو�صيع �للجنة �لرباعية، يتم  ويف �ل�صياق نف�صه، قد ياأخذ هذ� �جلهد م�صار�ً 

�لرباعية،  �للجنة  �أعمال  International Support Group مل�صاندة  �لدولية  �لدعم  �إن�صاء جمموعة 

وهو �أمر قد ال تختلف نتائجه عن �لبديل �الأول وهو �لتو�صيع.

5. احتمالت احتدام معركة تفعيل عمل املحكمة اجلنائية الدولية:

دور  تفعيل  من  حذر  ب�صكل  تقرتب  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وحتديد�ً  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص  لعل 

�ملحكمة �جلنائية �لدولية، وهو �أمر ال �صّك �أن �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل” وبع�ص �لدول �الأوروبية 

و��صعة  ديبلوما�صية  ملو�جهات  �ملجال  �صيفتح  ما  وهو  كلياً.  تعطيله  �أو  �إ�صعافه  �إما  على  �صتعمل 

�صيكون للم�صاعد�ت �ملالية �لدولية دور كبري كاأحد �أدو�ت �ملو�جهة يف �ل�صغط على �ل�صلطة. ولذلك، 

فال ينبغي عقد �الآمال على �لتحرك باجتاه �ملحكمة �لدولية.

وثمة �حتمال قوي �أن تدفع “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة، بحكم عدم ع�صويتهما يف �ملحكمة، 

جهات معنية لطرح فكرة حماكمة قادة ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية يف غزة، بحجة �رتكاب جر�ئم 

حرب، م�صتندين لبع�ص فقر�ت تقرير �للجنة �لدولية �لتي �أ�رشنا لها �صابقاً.

6. ا�شتمرار العجز املايل لل�شلطة الفل�شطينية ووكالة الغوث:

ميز�نية عجز  ��صتمر�ر  �أن  كما  تعهد�تها،  من  �الأدنى  باحلد  تفِ  مل  �أ�رشنا  كما  �ملانحة   فالدول 

عمل  على  ظالله  يلقي  �صيبقى   2015 �أغ�صط�ص  �آب/  حتى  دوالر  مليون   101 بنحو  �لغوث  وكالة 

يف لالأونرو�  �لعام  �ملفو�ص  نائب   Sandra Mitchell ميت�صل  �صاندر�  �أكدته  ما  وهو   �لوكالة، 

. و�صيرت�فق مع ذلك، ��صتمر�ر �ل�صعوبات �القت�صادية �لفل�صطينية 
101

�آب/ �أغ�صط�ص 2015، يف غزة
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حجم  مر�قبة  ولعل  غزة،  لقطاع  �ملانحني  بتعهد�ت  و�لوفاء  �لدويل  �لدعم  تناق�ص  ��صتمر�ر  ب�صبب 

�مل�صاعد�ت �لدولية لالقت�صاد �لفل�صطيني ي�صري �إىل �أن �إجمايل �مل�صاعد�ت �لدولية قد تناق�ص ب�صكل 

عام يف �لفرتة 2009–2015 )�نظر ملزيد من �ملعلومات حول �مل�صاعد�ت �لدولية يف �لف�صل �ل�صابع من 

هذ� �لتقرير(.  

�لغوث  ووكالة  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  من  كل  على  �القت�صادي  �ل�صغط  �أن  يعني  ذلك 

�صيتو��صل، ال �صيّما �أن معدالت �لنمو �القت�صادي يف �لدول �الأوروبية )�ملموِّل �الأول( ت�صري �إىل �أنها 

، كما �أن تر�جع �أ�صعار �لبرتول �صيزيد من تلكوؤ �مل�صاعد�ت 
لن تزيد عن 0.3% خالل �صنة 1022016

�لعربية، ناهيك عن �ن�رش�ف �لدول �لعربية �مل�صطربة �إىل ترميم �أو�صاعها �أوالً، على ح�صاب �لعناية 

باملو�صوع �لفل�صطيني.
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االأر�س واملقد�سات

فعله  على  يجروؤ  يكن  مل  ما  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أجنز  �لزمن  من  عقدٍ  مدى  على 

�أربعٍ طويلة من �حتالل �ملدينة، �إذ على �لرغم من هدمه حلارة �ملغاربة  طو�ل عقودٍ 

�صنة 1967، وللخانقاة �لفخرية �صنة 1969، وت�صببه بتدمري ممنهج يف حميط �لق�صور �الأموية، �إال 

�أنه على مدى تلك �لعقود كان قد دخل يف مرحلة �لهدم يف حميط �مل�صجد، ومل يدخل مرحلة �لبناء 

�رتفاعها  يزد  مل  �لقناطر  من  مبجموعة  بد�أ   1996 �صنة  دخلها  عندما  وحتى  �الإن�صاء�ت،  وت�صييد 

عن طابق و�حد، �أما �لعقد �خلام�ص لالحتالل فقد �صهد تد�صيناً ملرحلة �الإن�صاء�ت �لقريبة للم�صجد، 

و�لتي ال يبعد بع�صها �أكرث من ع�رشين مرت�ً عن �صوره، وي�صل �رتفاع بع�صها �إىل �أربعة طو�بق، 

وتتجه الأن تاأخذ �صكلها �لكامل يف �حتفالية تخطط “�إ�رش�ئيل” الإعالنها يف ذكرى �حتاللها �خلم�صني 

لل�صطر �ل�رشقي للمدينة.

اأواًل: املقد�شات االإ�شالمية وامل�شيحية:

1. امل�شجد الأق�شى املبارك:

اأ. تطور املوقف ال�شيا�شي والديني والقانوين من امل�شجد الأق�شى: 

د�خل  �صغريًة  كتلًة  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  مكان  يف  “�ملعبد”  بناء  بفكرة  �ملوؤمنون  �صكل 

و�حلكم  �ل�صيا�صة  منظومة  يف  ي�صارك  باأكمله  �لتيار  كان  و�إذ  �ل�صهيوين،  �لديني   - �لقومي  �لتيار 

 طو�ل عقود قبل تاأ�صي�ص �لدولة وبعدها، فقد كانت جمعيات “�ملعبد” تلك هام�صية �لوزن و�لتاأثري

�ل�صيا�صي.

�صهدت فكرة بناء “�ملعبد” �صعود�ً تدريجياً بطيئاً، و�أخذ �أن�صارها بت�صكيل �أوىل جمعياتهم خالل 

2003 قر�ر�ً ي�صمح بدخول �ليهود �إىل �مل�صجد  عقد �لثمانينيات من �لقرن �لع�رشين، ثم �نتزعو� يف 

�مل�صلمني”،  �صالة  وقت  غري  “يف  كجماعات  بدخولهم  ي�صمح  قر�ر�ً  �نتزعو�   2005 ويف  �الأق�صى، 

مدخلني بذلك تعديالً جوهرياً على قو�عد �لدخول �إىل �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، ومف�صحني عن �أجندة 

. ومع 
1
للم�صجد �لزماين  �لتق�صيم  �ملطرد لقدر�تهم، كان �صقفها يف حينه  تدريجية تتنا�صب و�لنمو 

�ملزيد من �ل�صعود لهذ� �لتيار، متكن يف �صنة 2003 من �إي�صال �أول نائبني منتميني له �إىل �لكني�صت، 

و�زد�دت تلك �لكتلة تدريجياً �إىل 3 �أع�صاء يف �نتخابات 2006، فـ 7 �أع�صاء يف �نتخابات 2009 و�صوالً 

، وباتو� يتمثلون يف �ئتالفاٍت �أكب 
�إىل 13 ع�صو�ً يف �نتخابات 2013، و13 ع�صو�ً يف �نتخابات 22015

�لليكود، ومتخ�ص عن ذلك م�صاركتهم �حلكومية �الأوىل  تاأثري�ً مثل حزب �لبيت �ليهودي، والحقاً 

مقدمة
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يف حكومة بنيامني نتنياهو �لثالثة �مل�صكلّة �صنة 2013 بح�صولهم على وزيرين تقلدو� �أربع حقائب 

وز�رية، �إ�صافة �إىل خم�صة مو�قع كنو�ب وزر�ء، وهي مو�قع ذ�ت طبيعة رمزية يف �لغالب.

�أ�صا�صها  على  ت�صكلت  �لتي  و�حلكومة   ،2015 مار�ص  �آذ�ر/  �صهر  يف  �لكني�صت  �نتخابات  جاءت 

يف �أيار/ مايو 2015 لت�صهد �صعود�ً �إ�صافياً جلمعيات “�ملعبد” على �مل�صتوى �حلكومي، �إذ ح�صلو� 

و�ل�صياحة،  و�لتعليم،  و�لزر�عة،  �لعدل،  بينها  حقيبة،   32 �أ�صل  من  وز�رية  حقائب  ثماين  على 

�صوؤون  وحقيبة  و�ال�صتيعاب،  و�لهجرة،  و�ال�صتيطان،  و�لريا�صة،  و�لثقافة،  �لد�خلي،  و�الأمن 

�لوز�ري �ملجل�ص  يف  مقعٍد  وعلى  �حلكومة  هذه  حقائب  ربع  نحو  على  بذلك  لي�صتحوذو�   �لقد�ص؛ 

�صاكيد  �أييلت  �لعدل  وزيرة  عب   Israel’s Security Cabinet �الإ�رش�ئيلي  �الأمني   – �ل�صيا�صي 

Ayelet Shaked، وهو �لنفوذ �ل�صيا�صي �الأكب �لذي يعرفونه يف تاريخ “�إ�رش�ئيل” منذ تاأ�صي�صها.

جدول 6/1: تطور متثيل جمعيات “املعبد” يف الكني�شت الإ�رسائيلي

ن�شبتهم من مقاعد الكني�شت )%(عدد النوابالكني�شتالفرتة

2003-194815-100

2006-20031621.7

2009-20061732.5

2013-20091875.8

2015-2013191310.8

2015201310.8 )الكني�شت احلايل( 

تطور متثيل جمعيات “املعبد” يف الكني�شت الإ�رسائيلي

�نطالقاً من هذ� �مل�صار �لتاريخي و�لقفزة �جلديدة �لتي ��صتجدت فيه مع ت�صكيل حكومة نتنياهو 

�لر�بعة يف �أيار/ مايو 2015، يكن ��صتنتاج:

كامل  وعلى  �الأق�صى  �مل�صجد  مكان  يف  “�ملعبد”  بناء  لفكرة  �لتدريجي  �ل�صيا�صي  �ل�صعود  �أن   .1

م�صاحته جاء يف �صياق �جتاٍه �جتماعي و�صيا�صي �أكب منه هو �لتوجه عموماً نحو �ليمني، وهو ما 
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يف�رش �لهوة بني �لتاأييد �لنظري �لتي حتظى به �لفكرة يف ��صتطالعات �لر�أي، و�الأعد�د �ملحدودة 

�لتي تلبي دعو�ت �القتحام فعلياً و�لتي ال تزيد عن ع�رش�ت يف �أّي �قتحام، ويكن �لقول �إن فكرة 

“�ملعبد” حتظى بـ“�الحت�صان” لكن �ملوؤمنني بها كاأولوية ما يز�لون قلة. 
�إىل  �الأق�صى  �مل�صجد  على  �ل�رش�ع  تاأخذ  �صوف  ت�صكيلها  منذ  نتنياهو  حكومة  �أن  مقروء�ً  كان   .2

حدوٍد �أبعد بغ�ص �لنظر عن �لت�صخي�ص �الأمني، وباأنها �صتاأخذ �أجندة �لتق�صيم �لزماين و�ملكاين 

�إىل حيّز �لتطبيق مبختلف �لو�صائل �ملمكنة، وال يبدو �أنها �صتتخلى عن هذه �الأجندة �أو ترت�جع 

عنها ب�صهولة.

�إذ متكنو� من حتقيق تقدمٍ  “�ملعبد” فاعالً وم�صتمر�ً،  �ل�صاعد �صيا�صياً جلمعيات  يبدو �الجتاه   .3

وحتى   2002 منذ  الحقاً،  �حلكومة  �أم  �لكني�صت  م�صتوى  على  �صو�ء  �نتخابات،  كل  يف  �إ�صايف 

2015، وهو مر�صٌح للتطور، و�إن بوتريٍة �أبطاأ لكونه بلغ م�صتوياٍت متقدمة، ما د�م �الجتاه نحو 

�ليمني م�صتمر�ً.

ثمة �جتاه �صاعٌد يف �لنفوذ و�لتاأثري ال تقل �آثاره �مليد�نية �ل�صيا�صية و�مليد�نية �أهمية، وهو �لتعاظم 

“�ئتالف  يجمعها  وبات  حجماً  و�أكب  عدد�ً  �أكرث  باتت  و�لتي  “�ملعبد”،  جمعيات  لقدر�ت  �ملتز�يد 

حتقيق  يف  �لتقدم  ملناق�صة  �صنوياً  موؤمتر�ً  يعقد  وهو   .
32013 �صنة  ت�صكل  �لذي  �ملعبد”  جمعيات 

. مبوجب هذ� �لتطور توزع هذه �جلمعيات �الأدو�ر و�لتخ�ص�صات فيما 
4
�الأجندة �مل�صرتكة الأع�صائه

بينها، ويبدو �أنها متفاهمة �إىل حدٍّ بعيد على �حليِّز �لذي يجب �أن ت�صغله كلٌّ منها يف طريق حتقيق 

هدفها �مل�صرتك.

للم�صجد  �جلنوبية  �حلفريات  وتطوير  تاأهيل  عن  �مل�صوؤولية  �ليوم   Elad �إلعاد  جمعية  تتوىل 

�الأق�صى و�فتتاحها للزو�ر، بينما تتوىل عطريت كوهانيم Ateret Cohanim مهمة �ال�صتحو�ذ على 

�إىل  �أكب قدٍر ممكن من �لعقار�ت يف حميط �مل�صجد، وت�صارك يف متويل �حلفريات يف جهته �لغربية 

جانب “�صندوق تر�ث حائط �ملبكى Western Wall Heritage Fund” �جلزء �حلكومي �الأ�صا�صي 

يف  “�ملعبد”  لفكرة  �لرتويج   The Temple Institute �ملعبد  معهد  يتوىل  فيما  �ملنظومة،  هذه  يف 

�ملجتمع �الإ�رش�ئيلي و�الأو�صاط �ل�صهيونية �لعاملية على م�صتوى �لثقافة و�ملعرفة، �أما حركة هاليبا 

HaLiba فتتوىل جهود �لدعوة �إىل “حّق �ليهود” بال�صالة يف �مل�صجد، وحرية دخولهم �إليه يف جميع 

فجمعية  و�الإد�رية،  �ملالية  قدر�تها  يف  م�صبوق  غري  م�صتوًى  بلغت  �جلمعيات  هذه  بع�ص  �الأوقات. 

�إلعاد باتت ت�صدد �لديون �ملرت�كمة على �رشكات حكومية، �إذ �أقرت حمكمة �الحتالل يف 2014/3/2 

�الأق�صى الإلعاد مقابل  للم�صجد  �لغربية  �لز�وية �جلنوبية  �إد�رة �حلفريات يف  �تفاقاً حتال مبوجبه 

. �أما 
5
ت�صديدها لديون مرتتبة على “�رشكة تطوير �رشق �لقد�ص” �حلكومية �لتي كانت تدير �ملوقع

جمعية عطريت كوهانيم فقد �ت�صعت قدر�تها لت�صمح لها بالعمل خالل عامني على جبهات متعددة: 

فا�صتحوذت على جزء من مبنى �لبيد �ملركزي، و��صتحوذت على عقار�ت يف عقبة �خلالدية، وعلى 
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�أكرث من 47 وحدة �صكنية يف حي بطن �لهوى ب�صلو�ن، ومولت �أعمال تاأهيل و�فتتاح حفريات جارية 

يف �جلهة �لغربية للم�صجد �الأق�صى �ملبارك. 

جدول 6/2: اأبرز جمعيات “املعبد”6

نطاق عملهاطبيعتهااجلمعية

حكومية�شندوق تراث حائط املبكى

تاأهيل وتطوير حفريات �جلهة �لغربي للم�صجد �الأق�صى/ 

�فتتاح مر�كز تهويدية يف �ملحيط نف�صه.

اإلعاد
�أهلية/ متويل حكومي 

جزئي

�ل�صعي نحو بناء مدينة د�ود يف مكان �أحياء �صلو�ن �لقريبة 

من �الأق�صى، وتاأهيل وتطوير حفريات �جلهة �جلنوبية 

للم�صجد �الأق�صى، و�فتتاح مر�كز تهويدية يف �ملحيط 

نف�صه.

�أهليةعطريت كوهانيم

“�إعادة” ��صتمالك كل ما كان يلكه �أو ي�صتاأجره �ليهود 
من عقار�ت يف �لبلدة �لقدية وحميطها قبل �صنة 1948، 

�مل�صهمة يف تاأهيل وتطوير �حلفريات، �فتتاح مر�كز 

تهويدية يف �لبلدة �لقدية وحميطها.

معهد املعبد
�أهلية/ متويل حكومي 

جزئي

�لرتويج لفكرة �إز�لة �مل�صجد �الأق�صى وبناء “�ملعبد” على 

�مل�صتوى �لثقايف و�ملعريف، وتنظيم �جلوالت �ل�صياحية 

و�لتعريفية، و��صتكمال �لت�صور�ت و�ال�صتعد�د�ت لبناء 

“�ملعبد”.

موؤ�ش�شة تراث املعبد

 Temple Mount Heritage
Foundation

م�صابهة ملهمات معهد �ملعبد�أهلية

�أهليةجماعة اأمناء املعبد

�ل�صعي لو�صع حجر �الأ�صا�ص لبناء “�ملعبد”، وو�صع 

�لت�صور�ت �لهند�صية و�لتعبدية �لتف�صيلية لبناء “�ملعبد”.

�أهليةحركة هاليبا

�ل�صعي من �أجل “حرية دخول” �ليهود �إىل �مل�صجد �الأق�صى 

يف كل �الأوقات، وحرية جتولهم فيه و�أد�ء طقو�صهم 

�لتعبدية فيه، وحتويل �لتق�صيم �لزماين و�ملكاين �إىل مطلب 

�صعبي �إ�رش�ئيلي.

�أهليةحركة ن�شاء من اأجل املعبد

حركة �صقيقة لهاليبا ومتفرعة عنها تن�صط يف �لقطاع 

�لن�صوي بالذ�ت يف �أو�صاط �ملتدينني - �لقوميني.

�أهليةحركة طالب من اأجل املعبد

حركة �صقيقة لهاليبا ومتفرعة عنها، تن�صط يف �ملجال 

�لطالبي وحتاول تاأ�صي�ص فروع لها يف كل �جلامعات 

�لعبية.

Yishai أهليةجمعية ي�شاي�

�أحدث تلك �جلمعيات ن�صاأة، وتركز على ��صتهد�ف 

�ل�صاحات �ل�رشقية للم�صجد �الأق�صى �ملبارك، وت�صعى 

لبناء كني�ص يهودي فيها.
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قو�عد  لتعديل  �لقانوين  ن�صاطها  ��صتثمار  “�ملعبد”  جمعيات  و��صلت  �لقانوين،  �مل�صتوى  على 

 Miri Regev لدخول �إىل �مل�صجد م�صتفيدة من جلنة �لد�خلية و�الأمن �لتي كانت تر�أ�صها مريي ريغف�

)�إحدى ممثالت جمعيات “�ملعبد” يف �لكني�صت( وقد قررت �للجنة خالل مد�والتها يف �آذ�ر/ مار�ص 

“ت�صهيالت  David Tsur لبحث  2014 ت�صكيل جلنة خا�صة برئا�صة ع�صو �لكني�صت د�فيد ت�صور 

دخول �ليهود لالأق�صى”. وجاءت تو�صيات جلنة ت�صور بعد لقاء�ت وزيار�ت متعددة باإبقاء �إد�رة 

�مل�صجد �الق�صى بيد �الأوقاف كما هي، و�إغالق �مل�صجد يف وجه �مل�صلمني عند ح�صول مو�جهات، 

من  قوة  لتعزيز  �الأردن  مع  حو�ر  قناة  بفتح  �أو�صت  كما  �ل�صبت،  �أيام  �ليهود  �قتحامات  وت�صهيل 

. وقد ��صتبقت مريي ريغف تو�صيات �للجنة بتقدمي م�رشوع قانون 
�أ�صمتهم بـ“�لعنا�رش �ملعتدلة”7

دخول  يعيق  من  كل  ومبعاقبة  �الإبر�هيمي،  �مل�صجد  غر�ر  على  �ملبارك  �الق�صى  �مل�صجد  لتق�صيم 

. وبالرغم من �أن م�رشوع �لقانون مل يناق�ص يف جل�صة عامة، �إال 
�ليهود �إليه ولو “برفع �ل�صوت”8

�أن مقرتحاته نزلت حيِّز �لتطبيق، خ�صو�صاً فيما يتعلق بفر�ص عقوبة على جمرد �لتكبري يف وجه 

�القتحامات �ليهودية.

�نتفا�صة  �نطالق  قبيل  �لقد�ص  �صهدتها  �لتي  �لعمليات  �صل�صلة  �أحدثت  �لديني،  �مل�صتوى  على 

�لقد�ص، وخ�صو�صاً حماولة �غتيال �حلاخام �لبارز يف جمعيات “�ملعبد” يهود� غليك على يد �ل�صهيد 

�لر�صمية  فاأعادت �حلاخاميات  �لدينية،  �الأو�صاط  يف  حقيقيًة  هزًة   ،2014/10/29 يف  حجازي  معتز 

�ليهود لدخول  �لر�ف�ص  �لتاأكيد على موقفها   Sephardim و�ل�صفاردمي   Ashkenazem  لالأ�صكناز 

.
، و102015/10/23

�إىل �مل�صجد �الأق�صى )الأ�صباٍب تتعلق بالطهارة( مرتني: يف 92014/11/7

ب. احلفريات والإن�شاءات حتت امل�شجد ويف حميطه: 

احلفريات:

بالرغم  تغريه  �إىل  ي�صري  ما  يوجد  وال  حفرية،   47 على   2012 �صنة  منذ  �حلفريات  عدد  ��صتقر 

من �إ�رش�ر �مل�صادر �ل�صحفية �لعربية و�لفل�صطينية على عنَونة كل خٍب لها عن �حلفريات ب�صيغة 

“�لك�صف” عن حفرياتٍ جديدة، وو�قع �الأمر �أن كل �ملو�قع �لتي جرى تاأهيلها و�فتتاحها و�الإعالن 
�نتقلت من كونها حفريات  لكنها  2014–2015 كانت مو�قع م�صّخ�صًة م�صبقاً،  عنها خالل �صنتي 

قيد �الإن�صاء و�لتاأهيل �إىل كونها مفتوحًة للزو�ر الأغر��ٍص متعددة، وفيما يلي �أبرز �حلفريات �لتي مّت 

�فتتاحها خالل �لفرتة �لتي يغطيها هذ� �لتقرير.

�إذ  �لعني”،  حمام  بـ“حفريات  �صابقاً  �ملعروف  �ملوقع  يف  وتقع  جد�رنا”:  “خلف  قاعة   .1

تهيِّئ  كانت  �لعني،  حمام  كني�ص  د�خل  من  تتم  كانت  �لتي  و�الأتربة  �لردم  تفريغ  �أعمال  �أن  �ت�صح 

فوقها  ُبني  مملوكية  مقنطرة  قاعة  �الأ�صل  يف  وهي  وتدعيمها،  �لكبرية  �لقاعة  هذه  الفتتاح 

�لقاعة م�صاحة  قّدر   ،2015/7/16 يف  عنها  تقرير  ن�رش  وقد  به.  �ملحيطة  و�لعقار�ت  �لعني   حمام 
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. وت�صري �مل�صادر �الإ�رش�ئيلية �إىل �أن �لقاعة �صت�صتخدم كمركز لتعليم �لتاريخ 
11

باأربعمئة مرت مربع

و�لرت�ث �ليهودي، وقد بلغت تكلفة تاأهيلها 20 مليون دوالر �أمريكي ممولة بالكامل من �مللياردير 

 .
12Zvi Hirsch ليهودي �الأوكر�ين ت�صفي هري�ص�

قاعة “خلف جدارنا” كما ن�رسها كيوبر�س

2. مركز “من �لقد�ص �إىل �لقد�ص”: و�فتتح يف حفريات �جلهة �لغربية للم�صجد �الأق�صى وُيدَخل �إليه 

من قنطرة يف �جلهة �ل�صمالية من �صاحة �لب�ق، حيث يجد �لد�خل قاعة �إ�صالمية �لعمر�ن وبد�خلها 

م�صار�ت  من  م�صار�ً  �لز�ئر  يختار  حيث  �الآيباد؛  و�أجهزة  �لكمبيوتر  �أجهزة  بع�رش�ت  جمهزة  قاعة 

.
13

تاريخ �ليهود يف �لقد�ص ح�صب �لرو�ية �لتور�تية مرور�ً ب�صتاتهم ثم عودتهم �إليها مرًة �أخرى

الإن�شاءات يف حميط امل�شجد14:

ت�صتثمر  “�ملعبد”  جمعيات  �أن  يبدو  �إذ  ملحوظاً،  ت�صاعد�ً  �مل�صجد  حميط  يف  �الإن�صاء�ت  ت�صهد 

�مل�صجد حميط  يف  �الأر�ص  فوق  �مل�صهد  لتغيري  �ملالية،  قدر�تها  وتعاظم  �ل�صيا�صي   نفوذها 

يف  �جلارية  �لتق�صيم  وحماوالت  �الأر�ص،  حتت  �جلارية  �الأعمال  يكّمل  ب�صكٍل  �ملبارك،  �الأق�صى 

)كيدم  �لقدية  �لقد�ص  م�رشوع  على  �إ�صافاتٍ  �صهدتا  قد   2013–2012 �صنتا  كانت  نف�صه.  �مل�صجد 

ومن�صة  �جلوهر،  وبيت   ،Strauss House �صرت�و�ص  بيت  بناء  م�رشوع  �صملت  يرو�صالمي(، 

)كيدم( �لِقدم  ومركز   ،Natan Sharansky �صار�ن�صكي  مبخطط  �ملعروفة  �جلديدة   �ل�صالة 

Kedem Center، وقد م�صت هذه �مل�صاريع جميعاً �إىل �الأمام يف مر�حل �لتخطيط و�الإقر�ر و�لتنفيذ، 

مع تفاوٍت يف تقدمها:

1. بيت �صرت�و�ص: وكانت خمططاته قد �أقرت �صنة 2010، بينما بد�أ �لعمل به يف 2013/2/6 بهدم 

تتاألف من ثالثة طو�بق،  �ملجاور  �ململوكي  للبناء  لتاأ�صي�ص تو�صعة  ، متهيد�ً 
15

�لبناء �لقناطر حديثة 

و�إ�صافة طابق خام�ص على �لبناء نف�صه، وقد باتت �لتو�صعة �جلديدة مكتملة، �إذ �فتتحت �حلمامات 
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، وبقيت �الإ�صافات على 
، فيما �فتتح مركز �ل�رشطة فيها يف 172015/5/19

�لعامة فيها يف 162015/2/9

�ملبنى �ململوكي �الأ�صلي.

مبنى بيت �شرتاو�س من اخلارج بعد اكتماله

عنها  ك�صفت  �لتي  �الآثار  من  جمموعة  فوق  بناوؤه  يجري  للزو�ر  مركز  وهو   :
18

�لعني بيت   .2

، ومر�فق يتوقع �أن ت�صل 
2
�حلفريات يف منطقة و�دي حلوة ب�صلو�ن مب�صاحة بناء مقد�رها 1,200م

 وهو يتخذ مدخالً الأعمال �حلفريات �لن�صطة. وقد �صلمت بلدية �الحتالل 
2
مب�صاحة �ملوقع �إىل 5,000م

�إخطار�ً يف 2014/2/18 لل�صكان �ملجاورين له )و�لذين �صتقام مر�فق �مل�رشوع على �أر��صيهم( بتقدمي 

�عرت��صاتهم على �مل�رشوع خالل �صتني يوماً متهيد�ً لتنفيذه، علماً �أن جمعية �إلعاد �لتي تتوىل �ملوقع 

، و�أعلنت موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف �لرت�ث �أن “نفق قلعة �لعني” �لذي ُيدخل 
19

قطعت �صوطاً يف �لبناء

.
20ً

له من هذ� �ملركز قد مّت �فتتاحه ر�صميا

بيت العني من الداخل والأجزاء املكتملة منه من اخلارج

: كان �حلديث عن �إعادة �إعمار كني�ص “مفخرة 
21Tif’eret Yisrael ”3. كني�ص “مفخرة �إ�رش�ئيل

�صمن   ،Hurva Synagogue �خلر�ب  كني�ص  �فتتاح  �أعقاب  يف   ،2010 �صنة  يف  بد�أ  قد  �إ�رش�ئيل” 

وجود�ً  ثمة  �أن  ت�صتبطن  �أن  حتاول  �لتي  �لقدية،  �لبلدة  يف  �لتاريخية  �لُكنُ�ص  �إعمار  �إعادة  �صيا�صة 
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يهودياً قدياً كان فيها، و�أن �جليو�ص �لعربية دمرته يف حرب �صنة 1948، وهو ما ينطبق على كن�ص 

�خلر�ب و“مفخرة �إ�رش�ئيل”، وخيمة �إ�صحاق �إىل حدٍّ ما، وهو �لذي �فتتح فوق �أوقاف حمام �لعني 

قبالة باب �ل�صل�صلة.

هذ�  م�رشوع  توؤرجح  بقيت  �ل�صيا�صية  �العتبار�ت  فاإن  �خلر�ب،  كني�ص  مع  �حلال  كان  وكما 

�لكني�ص بني تقدمٍ حذر وتعطيل، خوفاً من ردود �لفعل �ل�صعبية �لفل�صطينية �ملرتقبة، ومن �ل�صغوط 

�خلارجية؛ �إال �أن �ل�صعود �ل�صيا�صي �ملت�صل جلمعيات “�ملعبد” يبدو �أنه رّجح �ندفاع هذ� �ملخطط، 

فاأعلنت بلدية �الحتالل يف 2012/11/29 �إقر�ر خمطط �لكني�ص �لذي ي�صري �إىل �أنه �صيتاألف من ثالثة 

به  �أر�ص ملحقة  �إىل  �إ�صافة   ،
22

مرت  23 275 مرت مربع وبارتفاع  �أر�ص  طو�بق وقبة على م�صاحة 

�أريل  �أوري  “�ملعبد”،  جمعيات  رموز  و�أحد  �الإ�رش�ئيلي،  �الإ�صكان  وزير  و�صع  وقد  كمنافع. 

دهان بن  �إيلي  مثل  �لتيار  هذ�  رموز  ح�رشه  حفٍل  يف   2014/5/27 يف  �لكني�ص  لبناء  �الأ�صا�ص   حجر 

ح�رشه كما  �ملعبد،  معهد  مدير  �أريل  �إ�رش�ئيل  و�حلاخام  �الأديان  وزير  نائب   Eli Ben–Dahan 

 .
23

رئي�ص بلدية �الحتالل يف �لقد�ص نري بركات

بقايا كني�س “مفخرة اإ�رسائيل” الذي بني �شنة 1872 وهدم �شنة 1948

: وي�صكل �أكب �ملباين �لتهويدية �ملعلن عنها حتى كتابة هذ� �لتقرير يف حميط 
24

4. بيت �جلوهر

�الإ�رش�ئيلية  �لتخطيط  جلان  لكن  طو�بق،  �أربعة  بارتفاع  له  �الأويل  �ملخطط  كان  �إذ  �لب�ق،  �صاحة 

جتاهه،  �لفل�صطيني  �لغ�صب  المت�صا�ص  تهدف  �أنها  يظهر  خطوةٍ  يف  �ملخطط  تعديل  طلبت 

وم�صاحة  4.7م(،  منهما  كل  )�رتفاع  طابقني  �إىل  �رتفاعه  تخف�ص  �لتي  �ملعدلة  �لبد�ئل  فناق�صت 

وقف نتنياهو  �إعالن  من  �لرغم  وعلى  �لت�صويات.  ويف  �الأر�ص  فوق  موزعة   ،
2
2,800م �إىل   �لبناء 
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�لعمل يف هذ� �ملخطط يف 2015/10/12 �صمن حزمة �إجر�ء�ت �أعلنها المت�صا�ص �نتفا�صة �لقد�ص يف 

، ما ي�صري �إىل �أن 
262015/11/30 ، �إال �أن �للجنة �للو�ئية عادت و�صادقت على �ملخطط يف 

25
بد�ياتها

خطو�ت ترخي�ص �ملبنى ما تز�ل ت�صري بوتريتها �لعادية.

�لتي يرت�أ�صها �حلاخام يهود� غليك )هاليبا(  �أن هذ� �ملبنى يحمل ��صم �حلركة  �لرغم من  وعلى 

و�إد�رته  �إن�صاءه  �صيتوىل  �ملبنى  هذ�  فاإن  �الأق�صى،  �مل�صجد  يف  �ليهود  عبادة  حرية  �إىل  و�لد�عية 

“�صندوق تر�ث حائط �ملبكى”، ليكون مركز�ً للتعليم و�الإر�صاد، ي�صم قاعًة للمعرو�صات �لتاريخية 
ومركز�ً لل�صياح للرتويج لـ“�إرث حائط �ملبكى”، �أو بلغٍة �أخرى للرتويج لفكرة “�ملعبد”. 

مقطع جانبي ملخطط بيت اجلوهر املقّر

: وي�صكل �جلزء �ملكمل لبيت �جلوهر من جهة �صلو�ن، �إذ �إنه يقوم على �أر�ص 
27

5. مركز �لِقَدم

ُتعرف بـ“موقف جفعاتي” �لتي متت م�صادرتها من �أ�صحابها �صنة 2003، 
 2

تبلغ م�صاحتها 5,420م

و�ُتخذت مدخالً �أ�صا�صياً لتطوير وتاأهيل �حلفريات يف و�دي حلوة، وكان خمططه �الأويل مكوناً من 

�أ�صخم معلم تهويدي خمطط  ، ما يجعله 
2
16,032م �إىل  �إجمالية ت�صل  �أربعة طو�بق مب�صاحة بناء 

.
28

حتى �الآن يف حميط �مل�صجد �الأق�صى من �جلهات �الأربع

وكما ح�صل مع بيت �جلوهر، فقد حاولت جلان �لتخطيط �الإ�رش�ئيلية �إ�صفاء �ل�رشعية على هذ� 

�ملخطط باأن تبدَو وكاأنها �أخذت باآر�ء �ل�صكان و�عرت��صاتهم، فبعد �مل�صادقة على �ملخطط �الأ�صلي يف 

، قبِلت ��صتئنافات �ل�صكان و�جلمعيات �لي�صارية يف 2015/6/7، وطلب �ملجل�ص �لقطري 
292014/4/4

�إعادة �لنظر فيه وتقدمي تعديالتٍ له على �أن يبقى �أقل �رتفاعاً من �صور �لبلدة �لقدية، و�أن ال يزيد 

، وقد قامت جلان �لتخطيط 
30

�رتفاعه عن �صارع و�دي حلوة )�لو�قع فوقه( باأكرث من طابٍق و�حد

�الإ�رش�ئيلية باعتماد �ملخطط ب�صكله �ملعّدل يف 2016/3/23. 
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ر�شم تخيلي للمخطط املعدل ملركز الِقَدم

مبخطط  )�ملعروفة  �لب�ق  حائط  عند   The Upper Plaza �لعلوية”  �ل�صالة  “�صاحة   .6

�إذ  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل  �ملعامل  تغيري  م�رشوعات  �أقرب  �ملخطط  هذ�  ي�صكل  �صار�ن�صكي(: 

تنوي �صلطات �الحتالل مبوجبه بناء تو�صعٍة ل�صاحة �صالة �ليهود �أمام حائط �لب�ق متتد من باب 

�ل�صاحات  م�صتوى  فوق  مرتفعًة  لتكون  للم�صجد،  �لغربية  �جلنوبية  �لز�وية  نهاية  وحتى  �ملغاربة 

�ل�صمالية، مبجموعة قناطر ي�صعد �إليها بدرٍج حجري، بناء على �لتخيل �لتور�تي ملا كانت �ملنطقة 

عليه. وقد خرج هذ� �مل�رشوع �إىل �لعلن من �صياق ما ي�صمى “ن�صاالً حقوقياً” للطو�ئف �ليهودية غري 

�إذ تفر�ص �حلاخاميات  �لتقليدية �لتي تطالب باإتاحة م�صاحة �صالٍة خمتلطة بني �لرجال و�لن�صاء. 

�لتقليدية �لف�صل بني �جلن�صني يف �ل�صالة يف �صاحة �لب�ق، وتفر�ص �لدولة غر�مة مالية باهظة على 

من يخالف ذلك. وقد �أحال نتنياهو در��صة “حّل” لهذ� �خلالف �إىل ناتان �صار�ن�صكي رئي�ص �لوكالة 

�صالٍة  �صاحات  بناء   2013/4/30 يف  بدوره  �قرتح  �لذي   ،Jewish Agency for Israel �ليهودية 

�أن حكومة �الحتالل دفعت باجتاه بروز هذ� �ملخطط  �مل�صكلة. ويبدو  كـ“حلٍّ خالق” لهذه  جديدة 

�حلكومة  �أقّرت  وقد  �ملبارك.  �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل  و�الأقرب  �الأخطر  لكونه  نظر�ً  يبره،  �صياٍق  يف 

 ،
31

�الأرثوذك�ص �ملتدينيني من  �لوزر�ء  2016/1/30 يف جّو من �عرت��ص  �الإ�رش�ئيلية هذ� �ملخطط يف 

�ل�رشوع يف تنفيذ هذ� �ملخطط  �اللتفات لهذ� �ملخطط وخطورته. ويف حال  ب�صكٍل خّف�ص كثري�ً من 

ف�صتكون له تد�عيات كبرية على و�صع ق�صية “تلة �ملغاربة”، �إذ �صتتاأ�ص�ص مبوجبه �صاحة خ�صبية 

، يو�صل �إليها من خالل �أدر�ٍج و��صعة وم�صاطب، �صتن�صب 
32

�أو حجرية مب�صاحة 900 مرت مربع

فوق تلة �ملغاربة ومنطقة �لق�صور �الأموية �ملجاورة لها.

�الأق�صى  �مل�صجد  حميط  يف  �لتهويدية  باملر�كز  �لعمل  ت�رشيع  حتاول  �الحتالل  بلدية  �أن  ويبدو 

�حتفاًء  �لقد�ص”،  لتوحيد  �خلم�صني  “�لذكرى  �حتفالية  �صمن  �فتتاحها  ليجري  �لقد�ص،  عموم  ويف 

وهذ�  تنظيمها،  نيتها  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أعلنت  و�لتي  للمدينة  �ل�صهيوين  �الحتالل  با�صتكمال 
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لفتح  ورمبا  بالكامل،  الإجنازها  كبرية  �صيا�صية  دفعات  ي�صهد  قد  �ملر�كز  بهذه  �لعمل  �أن  يعني 

م�رشوعات �أخرى �إىل جانبها خالل �لعامني �لقادمني. و�إن مّت لبلدية �لقد�ص ما تخطط له فاإن �مل�صهد 

�لعام ملدينة �لقد�ص، وللبلدة �لقدية بالذ�ت، يكون قد �صهد تغيري�ً كبري�ً خالل �لعقد �ملا�صي؛ فبعد 

�أن كان �لناظر �إليه بالكاد يلمح �أّي معلمٍ يدل على هويٍة يهودية �أو وجوٍد يهودي تاريخي �أو ديني يف 

�لبلدة �لقدية، �صتم�صي �صماوؤها حتمل عدد�ً من �ملعامل �لتي جنحت يف �إقحاِم وجوٍد يهوديٍّ فيها.

ق�شية تلة املغاربة:

�جلنوب،  �إىل  �لفخرية  و�خلانقاة  منها،  �ل�صمال  �إىل  �ملغاربة  حارة  هدم  عن  �ملغاربة  تلة  ن�صاأت 

فبقي �ملمر �لو��صل بني باب �ملغاربة يف �صور �ملدينة وباب �ملغاربة �لو�قع �إىل �أعاله يف �صور �مل�صجد 

�أدت  باالأتربة  �أن تغطيته  �إال  �أنه ممرٌّ يقوم فوق قناطر مبنية مملوكية و�أيوبية،  يقف وحيد�ً، ومع 

ال�صتهاره با�صم “تلة �ملغاربة”. وكانت �صلطات �الحتالل قد رّكبت يف �صنة 2003 مظالٍت حديدية 

فوق هذه �لتلة �لتي ت�صكل �ملدخل �الأ�صا�صي لليهود �ملقتحمني للم�صجد، و�صبّت �أ�صا�صاتٍ �إ�صمنتية 

�إ�صافية،  �أحماالً  �لتلة  عليه  تقوم  �لذي  �الأثري  �لبناء  حتميل  �إىل  �أدى  ما  �حلديدية،  �ملظالت  لهذه 

فانهارت حتت �صغط �لثلوج يف عا�صفة هبّت على �لقد�ص يف 2004/2/15، فاأغلقتها بلدية �الحتالل 

�أمام �لزو�ر و�صيّجت حميطها، ثم �أن�صاأت يف 2005/4/20 ج�رش�ً خ�صبياً بديالً عنها من �صاحة �لب�ق 

�إىل باب �ملغاربة يف �صور �مل�صجد.

يف 2007/2/6 بد�أت بلدية �الحتالل �أعمال هدمٍ باالآليات للتلة، متهيد�ً الإز�لتها من �لوجود وفتح 

�لغربية—  �جلنوبية  �جلهة  من  �الأق�صى  ت�صويات  —�إحدى  �لب�ق  مل�صجد  �ملو�صل  �ل�صفلي  �لباب 

وذلك مبوجب �خلطة �لتي �أعدها مهند�ص �لبلدية، و�ملعروفة بـ“كيدم يرو�صالمي”. وعقب �حتجاجاتٍ 

 2011/11/28 ويف  باالآليات.  �لهدم  �أعمال  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �أوقفت  ور�صمية،  �صعبية  متتالية 

لال�صتعال،  قابٌل  �ملوؤقت  �خل�صبي  �جل�رش  باأن  متذرعًة  �لتلة،  �إز�لة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  حاولت 

جبت على �لرت�جع حتت �صغط حتركاتٍ �صعبية كبى يف م�رش و�الأردن يف بيئة �لثور�ت 
ُ
�أ لكنها 

 .
33

�لعربية �لتي كانت �صائدًة حينئذٍ، و�لتي �نتهت �إىل �صغوطٍ ر�صمية من تلك �لدول لوقف �ملخطط

.
و��صتاأنفت �صلطات �الحتالل �أعمال �لهدم يف �لتلة بالفوؤو�ص و�ملعاول بدء�ً من �أيار/ مايو 342012

�الأقو��ص  بقايا  فوق  �إ�صايف  جديد  خ�صبي  ج�رٍش  ن�صب   2014/8/12 يف  “�إ�رش�ئيل”  حاولت 

، �إال �أنها عادت يف 2014/9/3 و�أعلنت عن �إز�لته “بناًء على طلب �الأردن” 
35

�ململوكية يف طريق �ملغاربة

 ،
36

مو�صحًة باأن �جلهة �لتي قامت بن�صب �جل�رش غري خمولة ومل تن�صق مع مكتب رئي�ص �لوزر�ء

ت�صل مرت�ً  �أربعني  بطول  خ�صبية  �إ�صافٍة  ن�صب   2015/6/25 يف  ر�صدت  �صحفية  م�صادر   لكن 

، وقد بقيت تلك �لتو�صعة موجودة، 
372005 باب �ملغاربة يف �صور �ملدينة ببد�ية �جل�رش �ملقام �صنة 

وهي بطبيعة �حلال ت�صمح بزيادة �أعد�د �ملقتحمني �ليهود للم�صجد �الأق�صى عب باب �ملغاربة. 
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ج. التواجد اليهودي داخل امل�شجد والتدخل يف اإدارته: 

الت�شعيد املنهجي ملطالب دخول اليهود اإىل امل�شجد:

تزعمت حركة �القتحام �ليهودي للم�صجد �الأق�صى خالل �صنة 2014 ثالث �صخ�صيات رئي�صية: 

�لكني�صت،  رئي�ص  نائب   Moshe Feiglin فيجلني  مو�صيه  و�حلاخام  �الإ�صكان،  وزير  �أريل  �أوري 

و�حلاخام يهود� غليك رئي�ص حركة هاليبا. وقد عمل �لثالثة مع غريهم من قياد�ت جمعيات “�ملعبد” 

�إذ  م�صبوقة،  غري  مب�صتوياتٍ  �الأق�صى  للم�صجد  �ليهود  �قتحام  فكرة  ت�صعيد  على  م�صرتك  ب�صكٍل 

“�ملعبد” على مد�ر �ل�صنة،  �أ�صبوعية ��صتنفرت جمهور جمعيات  كّر�ص �حلاخامان �قتحاماٍت �صبه 

�القتحامات، وبقي  �قتحاٍم من  �أّي  �ملقتحمني الأكرث من مئتني يف  �أنهم مل يتمكنو� من رفع كتلة  �إال 

�حل�صور �الأمني لقو�ت �الحتالل طاغياً على �حل�صور �ملدين للمقتحمني �ليهود، وحاولو� دخول 

م�صاحاتٍ ما تز�ل حرمتها غري مك�صورة باالقتحام، �إذ حاول مو�صيه فيجلني دخول قبة �ل�صخرة 

. �أما �لوزير �أريل فقد حافظ على ح�صور متكرر و��صتفاد من �حلماية �الأمنية �لتي 
يف 382014/4/7

يتمتع بها لتمكني مر�فقيه من �أد�ء طقو�ٍص يهودية يف �مل�صجد، وهو �الأمر �لذي كان ممنوعاً من قبل، 

كما كان ملحوظاً تركيزه ومر�فقيه على �لتجول يف �ل�صاحات �ل�رشقية للم�صجد، و�لتم�صح بالردم 

�ملكد�ص فيها و�لناجت عن فتح بو�بات �مل�صلى �ملرو�ين �لعمالقة وكاأنها �أتربة مقد�صة ذ�ت مكانة دينية 

يهودية. 

باخت�صار، وبعيد�ً عن و�صف حيثيات كل �قتحام، فالهدف �لو��صح �لذي كانت حركة �القتحام 

�أعد�د �القتحامات و�أعد�د �مل�صاركني فيها  �لنوع و�لكم، من حيث  �إليه هو حتقيق قفز�ٍت يف  ت�صعى 

و�الأماكن �لتي ي�صلون �إليها و�لطقو�ص �لتي يوؤدونها، �صمن ��صرت�تيجية متدحرجة ت�صع �لتق�صيم 

�لزماين هدفاً قريباً لها، لكنها ال تقف عنده، ومتهد للخطوة �لتالية له وهي �لتق�صيم �ملكاين مبحاولة 

ي�صتمر  مل  �لغربية.  �جلنوبية  و�ل�صاحات  �ل�رشقية  �ل�صاحات  هما  �مل�صجد  يف  نقطتني  على  �لرتكيز 

�حلاخامان فيجلني وغليك بدورهما يف �صنة 2015، �إذ غيبت حماولة �الغتيال يهود� غليك بدء�ً من 

2014/10/29 ومل يعد �إىل �قتحام �الأق�صى �إال يف 2016/3/2، بينما غيبت �النتخابات مو�صيه فيجلني 

بدء�ً من �آذ�ر/ مار�ص 2015 وف�صل يف �حتالل مركز متقدٍم يف �النتخابات �لتمهيدية حلزب �لليكود، 

بينما بقي دور �لوزير �أوري �أريل م�صتمر�ً مع �حتفاظه مبوقع وز�ري يف �حلكومة �لتالية النتخابات 

.2015

�ملالحظ عند در��صة �لتوثيق �ملتوفر على مدى عقٍد من �لزمن، و�لذي تن�رشه موؤ�ص�صة �لقد�ص 

ت�صعيد  مو��صم  �أن   ،2005 �صنة  منذ  �الأق�صى”  على  “عني  بعنو�ن  �صنويٍّ  تقريٍر  �صمن  �لدولية 

�القتحام باتت معّرفة، وبات باالإمكان �لتنبوؤ بها و��صتباقها و�ال�صتعد�د لها بحر�كٍ �صعبي و�صغطٍ 

“�لف�صح �ليهودي”، و“ذكرى خر�ب  �أ�صا�صية هي  �أعياد  �إعالمي، وهي متز�منة مع ذرو�ت ثالثة 
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�لت�صعيد  مو��صم  �أن  يعني  ما  “�لُعُر�ص”،  ثم  ومن  �لعبية”،  �ل�صنة  “ر�أ�ص  �أعياد  ومو�صم  �ملعبد”، 

�أغ�صط�ص، �أو �آب/  �أبريل من كل �صنة ميالدية، ومتوز/ يوليو  �أو ني�صان/  �آذ�ر/ مار�ص   �ملتكررة هي 

ملحوظاً  وبات  �لعبي.  �لتقومي  تقلبات  على  �عتماد�ً  �أكتوبر،  �الأول/  ت�رشين  �أو  �صبتمب  و�أيلول/ 

�أن رئي�ص وزر�ء �الحتالل بنيامني نتنياهو ي�صتثمر فرتة �لتهدئة �لطبيعية �لتي حت�صل بني  كذلك 

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر من كل �صنة و�آذ�ر/ مار�ص من �ل�صنة �لتي تليها ب�صبب تباعد �الأعياد �ليهودية 

�لتي تتخذها جمعيات “�ملعبد” ر�فعًة القتحاماتها، ليعلن عن كبح جماح �القتحامات، وعن �لتز�م 

“�إ�رش�ئيل” بعدم تغيري �لو�صع �لقائم المت�صا�ص �لغ�صب �لفل�صطيني و�لعربي و�الإ�صالمي، وهو 
�أمر تكرر على مدى ثالث �صنو�ت منذ �صنة 2013، فيما تكّرر �إعالنه منع �أع�صاء �لكني�صت من دخول 

 .
�مل�صجد �الأق�صى بحلول نهاية مو��صم �الأعياد يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر ل�صنتي 2014 و392015

الت�شييق امل�شتمر على دخول امل�شلني:

�لتق�صيم  لتحقيق  �أ�صا�صياً  �ملبارك متطلباً  �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل  �مل�صلمني  ي�صكل �حلد من دخول 

ويف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �صلوك  يف  معلناً  هدفاً  بات  و�لذي  �ملبارك،  �الأق�صى  للم�صجد  �لزماين 

ت�رشيحات وزر�ئها من جمعيات “�ملعبد”. وخالل �صنة 2014، وبالتز�من مع �لهبة �ل�صعبية �لتالية 

جلرية �إحر�ق �لطفل حممد �أبو خ�صري وحلرب غزة من بعدها، فر�صت قو�ت �الحتالل �إجر�ء�ٍت 

�لتدفق  مو�جهة  من  مرة  والأول  خاللها  متكنت  �لقدية  و�لبلدة  �الأق�صى  �مل�صجد  حول  م�صددة 

�لب�رشي للم�صلني، ومن �حلد من �أعد�د �مل�صلني يف �مل�صجد مل�صتويات مل ي�صهدها يف �صهور رم�صان 

. وقد 
40 �إذ مل يزد عدد �مل�صلني يف �جلمعة �الأوىل من رم�صان عن ع�رشة �آالف م�صلٍّ منذ �حتالله، 

وّثق تقرير ملكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا( - �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة 

 United Nations Office for the Coordination of Huminitarian Affairs–occupied

�لعدد وكان  خارجها،  من  �لقد�ص  �إىل  �لو�فدين  �أعد�د   Palestinian territories (OCHA–oPt) 

�لقد�ص  8% من زو�ر  ن�صبته  ما  �أنهم �صكلو�  �أي   ،2014 يف  �ألفاً   45 �إىل  �نخف�ص   ،2013 يف  �ألفاً   545

 .
41

مقارنة بـال�صنة �ل�صابقة

�ملبارك على مد�ر  �لتو�جد يف �مل�صجد �الأق�صى  �لن�صائية ملهمة  �لرباط  ويف مقابل ت�صدي حركة 

�ل�صاعة، ُر�صد ت�صكيل وحدة خا�صة ن�صائية ملالحقة �ملر�بطات و�العتد�ء عليهن و�لتنكيل بهن، وقد 

. كما بد�أ �الحتالل ي�صدد �إجر�ء�ت �لدخول على �لن�صاء �أكرث من 
لوحظ ن�صاطها بدء�ً من 422015/5/5

�لرجال بدء�ً من �أيلول/ �صبتمب 2015، و�أعلن يف 2015/8/10 ما �عتبها “قائمة �صود�ء” ت�صم نحو 

بـ“�لقائمة  �أو�صاطهن  باتت تعرف يف  �لتي  �مل�صجد، وهي  مئة �صيدٍة فل�صطينية ممنوعة من دخول 

�لذهبية”، وما يز�ل �ملنع �صارياً بحقهن )حتى كتابة هذ� �لتقرير يف �آذ�ر/ مار�ص 2016(. وقد عملت 

�صلطات �الحتالل على ��صتثمار بد�ية �نتفا�صة �لقد�ص فركبت يف 2015/10/7 بو�بًة �إلكرتونية على 

.
43

�لطريق �ملوؤدي �إىل باب �ل�صل�صلة يف �ل�صور �لغربي للم�صجد �الق�صى �ملبارك
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حماولة اإنفاذ التق�شيم الزماين والتمهيد للتق�شيم املكاين:

�الحتالل  �أن حكومة  بدى  �إذ   ،2015/9/15–13 �الأق�صى ذروته يف  �مل�صجد  �الحتقان حول  بلغ 

ر�أت فر�صًة �إقليمية وحمليًة �صانحة لفر�ص �لتق�صيم �لزماين وبدء �لتمهيد للتق�صيم �ملكاين، فاأعلنت 

�إغالق �مل�صجد نهائياً �أمام �مل�صلني �مل�صلمني، وفتحه �أمام �ليهود، على �أ�صا�ص �أن �مل�صجد يفتح الأتباع 

�ل�صباب  فا�صتبق  �الأخرى.  �لديانة  �أتباع  �أمام  ويغلق  بها  �خلا�صة  �ملنا�صبات  يف  �لديانتني  من  كلٍّ 

�صباح  �الأق�صى  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  فاقتحمت  �لقبلي.  �مل�صجد  يف  باعتكاٍف  �الإعالن  هذ�  �ملقد�صي 

2015/9/13 و�أطلقت قنابل �ل�صوت و�لدخان، و��صتعلت �لنري�ن يف �حلاكورة �ملجاورة للم�صجد من 

�لنري�ن يف �صجاد  �لتاريخية، وك�رش زجاجها، و��صتعلت  �لنو�فذ �جلب�صية  جهة �جلنوب، وك�رشت 

مقبة  �إغالق  نتنياهو  �أعلن  فيما  �الأبو�ب،  على  باملر�بطات  �الحتالل  قو�ت  ونكلت  �لقبلي.  �مل�صجد 

�لرحمة �رشقي �مل�صجد �أمام �لدفن يف ر�صالةٍ متعمدةٍ تهدف لالإعالن باأن �لتق�صيم �لزماين بات هدفاً 

حجري  ببناء  �ملغلق  �لرحمة  باب  وفتح  لليهود  �ل�رشقية  �ل�صاحات  �قتطاع  لفكرة  ومتهيد�ً  منجز�ً. 

�صبق  �لذي  �ملخطط  �لرحمة،  مقبة  عب  �لقدية  �لبلدة  خارج  من  �مل�صجد  �إىل  لهم  مدخالً  لي�صكل 

. وقد عاد نتنياهو ليعيد �ملحاولة يف 27–2015/9/30 بعد �أ�صبوعني 
�لك�صف عنه يف 442013/10/11

من �لتجربة �الأوىل، يف قر�ءٍة خمتلٍة مليز�ن �لقوى ولقدرته على مترير قر�ٍر كهذ� يف �لبيئة �حلالية، 

وهو ما �صّكل �صبباً مبا�رش�ً لتو�صع �ملقاومة باجتاه ما �أ�صبح يعرف بـ“�نتفا�صة �لقد�ص”، �إىل جانب 

�لتق�صيم  عن  تر�جٍع  م�صهد  تقدمي  ملحاولة  و��صطره  لها،  مّهدت  قد  كانت  مرت�كمة  �أخرى  �أ�صباٍب 

 �أخرى مو�تية.
ٍ
�لزماين، �لذي ما ز�ل هدفاً �أ�صا�صياً حتمله حكومته بانتظار فر�صة

�أ�صا�صي  �لرباط كعائٍق  لق�صم ظهر حركة  �إجر�ء�ت منهجية  �لتق�صيم ور�فقتها  �صبقت حماولة 

2014/9/3 حظر موؤ�ص�صة عمارة �الأق�صى �لتي كانت  يقف يف وجهه، فاأعلنت �صلطات �الحتالل يف 

ترعى حركة �ملر�بطات. ثم �أعلن يف 2015/1/13 حظر موؤ�ص�صات �أبطال �الأق�صى، وم�صلمات من �أجل 

�الأق�صى يف  لتحل حمل عمارة  �الإ�صالمية  �أ�ص�صتها �حلركة  �لتي  للثقافة و�الأدب  �الأق�صى، و�لفجر 

رعاية حركة �لرباط، و�صوالً �إىل �إعالن �ملر�بطني و�ملر�بطات تنظيماً حمظور�ً يف 2015/9/9، وحتى 

�إىل حظر �حلركة �الإ�صالمية باأ�رشها يف 2015/11/17، لوقف دورها يف رعاية طوق �حلماية �لب�رشي 

من حول �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك. لقد �أدت هذه �لتحركات �إىل �إرباٍك يف حركة �لرباط وتر�جٍع يف عدد 

�مل�صاركني و�مل�صاركات فيها ويف فعاليتها، ويكن �لقول �ليوم �أن �مل�صجد �الأق�صى يقف �أمام �إمكانيٍة 

حقيقية لتمرير �لتق�صيم �لزماين وفر�صه كاأمٍر و�قع كما كان �حلال يف نهاية 2010 قبل �أن تبز �إىل 

�لو�جهة حركة �ملر�بطات، وت�صكل طوق حمايٍة جديٍد له، وهذ� يعني �أن حماية �مل�صجد �ليوم تتطلب 

بروز بديٍل خالق وفّعال يجيب على هذ� �لتحدي �ملحدق. 

وهناك تطور جديد ال يكن �إغفاله هنا هو بروز جمعية ي�صاي �ملتطرفة �إىل �لوجود، و�لتي كّر�صت 

نف�صها لتطبيق �لتق�صيم �ملكاين، على �أ�صا�ص �أن فر�ص �لتق�صيم �لزماين م�صاألة وقٍت يف نظر جمعيات 

يف  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  �صاحات  ت�صجيل   2015/1/13 يف  �جلمعية  هذه  حاولت  وقد  “�ملعبد”. 
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لـ“تطويرها” و�لبناء فيها.  ، متهيد�ً لو�صع خمططاٍت 
45

�إ�رش�ئيلية عامة �لطابو �الإ�رش�ئيلي كملكيٍة 

وكانت ي�صاي قد ن�رشت ت�صور�ً �أولياً لبناء كني�ص يف �ل�صاحات �ل�رشقية لالأق�صى �إبان تاأ�صي�صها يف 

�آب/ �أغ�صط�ص 2013، ثم عادت يف 2014/4/7 و�أر�صلت ر�صالة لرئي�ص �لوزر�ء للمطالبة ببناء كني�ص 

يف �جلزء �جلنوبي �لغربي من �مل�صجد.

الت�شور الأويل الذي قدمته جمعية ي�شاي لبناء كني�س يف ال�شاحات ال�رسقية للم�شجد الأق�شى

املخطط املرفق بالر�شالة لرئي�س الوزراء الإ�رسائيلي من جمعية ي�شاي

للمطالبة بتاأ�شي�س كني�س جنوب غرب امل�شجد
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2. املقد�شات الإ�شالمية يف القد�س:

ت�صكل �ملقابر بطبيعتها �ملمتدة على م�صاحاٍت جغر�فية مفتوحة حمّل طمٍع لالحتالل لال�صتحو�ذ 

�هلل  ماأمن  فمقبة  �أهميًة،  �أكرث  لتجعلها  �لقد�ص  يف  �ملهمة  مو�قعها  وجاءت  �الأر�ص،  من  �ملزيد  على 

ت�صكل �حلو�ص �لو��صل بني �ملركز �ليهودي يف غرب �لقد�ص و�لبلدة �لقدية �إىل �ل�رشق، فيما �صكلت 

مقابر �لرحمة و�ليو�صفية �المتد�د �ل�رشقي لباب �الأ�صباط، �لباب �الأ�صا�صي للبلدة �لقدية من جهة 

�ل�رشق. 

اأ. مقربة ماأمن اهلل:

�أقل  م�صاحتها  من  ترك  طويل  زمنيٍّ  مدًى  على  تدريجي  لق�صمٍ  �هلل  ماأمن  مقبة  تعّر�صت 

مركز  م�رشوع  تقدم   ،2014 �صنة  خالل  �لق�صم.  �أعمال  من  مزيد�ً  حالياً  فيه  جتري  �لُع�رش،  من 

 Center for Human Dignity–Museum of Tolerance لكر�مة �الإن�صاين - متحف �لت�صامح�

Jerusalem (MOTJ)، �لذي يقيمه مركز �صيمون فيزنتال Simon Wiesenthal Center ومقره 

�الأوىل،  �لتنفيذ  مر�حل  �إىل  و�الإقر�ر  �لتخطيط  مر�حل  من  �ملقبة  �أر��صي  فوق  �ملتحدة،  �لواليات 

حيث وثقت موؤ�ص�صة �الأق�صى يف 2014/1/22 بدء بناء قو�عد �إ�صمنتية �صخمة الإقامة �ملتحف، فيما 

و�أعلنت  �ملتبقية،  �أر��صيها  �إطالق م�رشوع حديقٍة ترفيهية على جزء من  2014/4/17 عن  �أعلن يف 

�صبكة مقاهي الندفر �الإ�رش�ئيلية Landwer Cafe يف 2015/7/23 �أنها �صتفتتح فرعاً لها على �أر�ص 

�ملقبة، و�فتتحته بالفعل يف 2015/8/2.

ب. مقابر �رسق البلدة القدمية:

من  و�ليو�صفية  �لرحمة  باب  مقبتي  منع  �الحتالل  �صلطات  حتاول  �هلل،  ماأمن  مقبة  بخالف 

�لتو�صع، ومل تبد�أ باأي �أعماٍل فعلية لق�صم �أر�صيهما، على �لرغم من �أنها �أعلنت خمططاتٍ تقت�صي 

 2014/9/22 ففي  يرو�صالمي.  كيدم  م�رشوع  عليه  ن�ّص  �لذي  �الأ�صباط  مدرج  خمطط  مثل  ذلك، 

�أنها  بزعم  �ليو�صفية  �لرتبة  �صمن  �ل�صهد�ء  مقبة  يف  قب�ً  ع�رشين  �الحتالل  �صلطات  هدمت 

دومنات �صبعة  مب�صاحة  �أر�صٍ  قطعة   2015/8/16 يف  �صادرت  بينما  م�صادرة،  �أر�ٍص  على   �أقيمت 

)�صبعة �آالف مرت مربع( جماورٍة ملقبة �لرحمة، ملنع متدد �ملقبة باجتاهها.

3. املقد�شات امل�شيحية يف القد�س:

اأ. اجلدار يف حميط دير الكرمييزان: 

�لفا�صل  للجد�ر  �لنهائي  للم�صار  �الإ�رش�ئيلي  ن�صاأت بن�رش �جلي�ص  �لكرييز�ن قد  كانت ق�صية 

 Etzion عت�صيون  كتلة  حول  خا�صاً  جد�ر�ً  �صيبني  �أنه  �أظهر  حيث   ،2007/4/30 يف  موقعه  على 

�ال�صتيطانية غرب بيت حلم ليلحقها بالقد�ص، و�أنه �صيلحق بالقد�ص كذلك �أر��صي و�دي �لكرييز�ن 
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�جلد�ر،  من  حلم  بيت  جهة  يف  �ل�صالي�صية  �لرهبانية  دير  لي�صبح  و�لوجلة،  جاال  بيت  بني  �لو�قعة 

بينما ت�صبح رهبانية �الأخو�ت �ل�صالي�صيات و�ملدر�صة �مللحقة بها و�الأر��صي �لزر�عية �لعائدة للدير 

وللمو�طنني معزولًة يف �جلهة �مللحقة بالقد�ص. تلقت بلدية بيت جاال �أمر�ً من قائد �ملنطقة �لو�صطى 

( ل�صالح �جلد�ر يف �مل�صار �ملعلن عنه يف و�دي 
2
يف 2011/10/13 مب�صادرة 373 دومناً )373 �ألف م

�لكرييز�ن، فتوجهت �لبلدية و�لدير و�ملو�طنون �ملت�رشرون �إىل �ملحكمة على �أمل وقف بناء �جلد�ر 

يف �ملنطقة، فرف�ص �جلي�ص �إلغاء �لبناء �أو حتى تعديل م�صار �جلد�ر، ويف 2014/2/4 طلبت �ملحكمة 

من �جلي�ص تو�صيح �صبب �متناعه عن تعديل م�صار �جلد�ر، ثم حكمت يف 2014/8/4 باإلز�م �جلي�ص 

�مللحق  �جلانب  يف  �ملو�طنني  ومنازل  و�ملدر�صة  �لر�هبات  و�أخوية  �لدير  ُيبقي  بديل  م�صاٍر  بتقدمي 

ببيت حلم، فقّدم �جلي�ص يف 2014/9/4 خمططاً معدالً �صمن هذه �ل�رشوط مع فتح بو�بات زر�عية 

لل�صكان و�لرهبان باجتاه �الأر�ص �لتي �صتلحق بالقد�ص، ولن يتمكن �أ�صحابها من �ال�صتفادة منها 

يف �لغالب، ويف 2016/1/29 ق�صت �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �لعليا Israeli Supreme Court برّد جميع 

�ال�صتئنافات، ممهدًة للجي�ص بدء �أعمال تنفيذ �جلد�ر يف �ملوقع، ليخ�رش �لدير �ت�صاله �جلغر�يف مع 

.
46

�أر��صيه �لو�قعة خلف هذ� �جلد�ر

بلدية تولتها  م�صاره  تعديل  وحماولة  �جلد�ر  بناء  تاأجيل  حتركات  معظم  �أن  للنظر   �لالفت 

بيت جاال و�ملو�طنون �ملت�رشرون، وبا�صتثناء بيان جمل�ص روؤ�صاء �لكنائ�ص �لكاثوليكية يف �الأر��صي 

�ملقد�صة �لذي �صدر يف 2014/12/5 منا�صد�ً �لعامل �لتدخل حلماية �أر��صي دير �لكرييز�ن، مل ُير�صد 

�أّي ن�صاط �إعالمي �أو جماهريي قام به �لدير �أو �لرهبانية �ل�صالي�صية ب�صكٍل مبا�رش لوقف ما �صيلحق 

بالدير من خ�صارة. 

ب. العتداء على الكنائ�س والأديرة:

2012–2013 قد �صهدتا ثالثة �عتد�ء�ت حرق وكتابة �صعار�ت م�صيئة على كنائ�ص  كانت �صنتا 

و�أديرٍة يف �لقد�ص، وقد �صهدت �صنتا 2014–2015 �لعدد ذ�ته من �العتد�ء�ت، ففي 2014/5/5 كتبت 

2014/6/9 طرد  عبار�ت معادية للم�صيحية على جممع �الأ�صاقفة يف كني�صة �لعذر�ء يف �لقد�ص، ويف 

يف  �أما  �صهيون،  جبل  يف  �الأخري”  “�لع�صاء  قاعة  من  �مل�صيحيني  و�مل�صلني  �لرهبان  يهود  متدينون 

2015/2/26 فقد �أحرقت غرفة �لكهنة يف دير يف جبل �صهيون يف �لقد�ص. 

ج. ق�شية بيع كني�شة بيت الربكة امل�شيخية يف بيت حلم:

�ل�صويدي  �ل�صفري  �إىل  ر�صالة  غطا�ص  با�صل  �لكني�صت  يف  �لعربي  �لنائب  وّجه   2015/6/11 يف 

�لبكة  بيت  كني�صة  لتحويل  �لرتميم  عمليات  �مل�صتوطنني  ��صتئناف  عقب   ،
47

�حتجاجية ر�صالة 
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يف  �لو�قعة   )
2
م �ألف   40( دومناً  �أربعني  مب�صاحة  بها  �مللحقة  و�الأر�ص  مباٍن  ثمانية  من  �ملكونة 

عت�صيون.  غو�ص  بكتلة  تلحق  �صكنية  منطقة  �إىل  و�خلليل  حلم  بيت  بني  �لعروب  خميم  حميط 

يف �مل�صيخية  للكني�صة  نف�صها  قّدمت  �صويدية  �رشكة  �أن  الحقاً  ن�رشت  �لتي  �لتفا�صيل  يف  تبني   وقد 

�لواليات �ملتحدة مدعيًة �أنها �رشكة تابعة ملوؤ�ص�صة كن�صية، وعر�صت �رش�ء كني�صة بيت �لبكة و�الأر�ص 

�مللحقة بها، و�لتي عر�صتها �لكني�صة �مل�صيخية للبيع نتيجة �أزمتها �ملالية، وبعد �إمتام �ل�صفقة جرى 

 حتويل ممتلكات �ل�رشكة �ل�صويدية �إىل موؤ�ص�صة يرعاها �الأمريكي �ليهودي �إيرفينغ مو�صكوفيت�ص

.
48Irving Moskowitz

و��صتخدمت  �أمريكي  مب�رٍش  يد  على  �لع�رشين  �لقرن  �أربعينيات  يف  بنيت  قد  �لكني�صة  وكانت 

�لدفاع وزير  �أعلن  وقد  ل،  �ل�صِّ مر�ص  ولعالج  �ل�صدرية  لالأمر��ص  كم�صت�صفًى  بها  �مللحقة   �ملباين 

لكتلة �لبكة  بيت  ومباين  �أر��صي  �صم  على  �لنهائية  �مل�صادقة  يعلون  مو�صيه   �الإ�رش�ئيلي 

 .
غو�ص عت�صيون ر�صمياً يف 492016/1/6

وكان جورج عو�ص ر�عي �لكني�صة �مل�صيخية يف فل�صطني قد �أعلن يف 2015/6/26 رف�ص كني�صته 

هذه  ��صرتد�د  يف  مل�صاندته  �لفل�صطيني  �ملجتمع  ودعا  �لبيع،  بهذ�  لها  �صلة  ال  و�أنها  �ل�صفقة،  لهذه 

من  بالفعل  مّتت  قد  �لبيع  �صفقة  �أن  ينِف  مل  �أنه  �إال  عو�ص،  �أعلنه  مما  �لرغم  وعلى   .
50

�لعقار�ت

طرف �لكني�صة �مل�صيخية يف �لواليات �ملتحدة، و�أن تلك �لكني�صة �أمام �إغر�ء �لنقود مل تقم بالتحري 

فل�صطني  يف  �لكني�صة  ت�صت�رِش  ومل  �حل�صا�صية،  وهذه  �حلجم  بهذ�  لعقاٍر  �مل�صرتي  هوية  عن  �لكايف 

وال ر�عيها. وهذ� ُيذكرنا بتجربة رجال �لدين �ليونان و�صفقات بيعهم �ملتكررة الأمالك بطريركية 

�لروم �الأرثوذك�ص يف �لقد�ص، وتقاع�ص رجال �لدين �الإيطاليني يف �لرهبانية �ل�صالي�صية يف �لدفاع عن 

�أر��صي دير �لكرييز�ن يف وجه �جلد�ر؛ ويعيد من جديد طرح مع�صلٍة فل�صطينية مزمنة حول دور 

رجال �لدين �الأجانب �لذين يتحكمون مب�صري ملكياٍت كن�صية �صخمة، يف مو�قع مهمة وح�صا�صة، 

�الأر�ص  على  مبا�رش�ً  �رش�عاً  تخو�ص  �لتي  رعيتهم  مل�صالح  �عتبار  �أدنى  دون  بها  ويت�رشفون 

و�لوجود مع �ملحتل �لذي تبيعه هذه �لكنائ�ص �أر�صهم، ويطرح من جديد �رشورة تبني ��صرت�تيجيٍة 

وطنيٍة موحدة جتاه �الأمالك �لكن�صية، ال ت�صمح بالتعامل معها وكاأنها �صاأن د�خلي بحت لكل كني�صة 

من �لكنائ�ص، وال ي�صمح با�صتمر�ر ��صتفر�د طبقٍة حمدودة من رجال �لدين �الأجانب برعيتهم من 

�لوطنيني، وبهذه �مل�صاحات �ل�صا�صعة من �الأر��صي.
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املبنى الأ�شا�شي لكني�شة بيت الربكة املباعة للم�شتوطنني

4. املقد�شات الإ�شالمية وامل�شيحية يف بقية اأنحاء فل�شطني:

كان هذ� �لعنو�ن يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة يعود �إىل تقرير �صنوي ت�صدره موؤ�ص�صة �لت�صامن حلقوق 

 �الإن�صان ومقرها يف نابل�ص، وقد تعر�صت تلك �ملوؤ�ص�صة حلملة �عتقاٍل جماعي �صملت جميع موظفيها

�الأق�صى  موؤ�ص�صة  وقامت  �الإنرتنت.  �صبكة  على  متوفر�ً  موقعها  يعد  ومل   ،2014/2/25 يف  تقريباً 

للوقف و�لرت�ث بتوفري �إح�صاء بديل لالنتهاكات �صّد �ملقد�صات يف فل�صطني، با�صتثناء �العتد�ء�ت 

على �مل�صجد �الأق�صى، وقد �صدر �لتقرير ل�صنة 2014 بالنتائج �الآتية:

51
جدول 6/3: انتهاكات املقد�شات ل�شنة 2014 يف فل�شطني التاريخية

انتهاكات حرب غزةانتهاكات خارج اإطار احلرب

30ً�عتد�ء على م�صاجد 73م�صاجد دمرت كليا
21ً�عتد�ء على مقابر �إ�صالمية 197م�صاجد دمرت جزئيا

6ً�عتد�ء على مقد�صات م�صيحية 0كني�صة دمرت كليا
29ً�عتد�ء�ت متفرقة 1كني�صة دّمرت جزئيا

271املجموع86املجموع

ومل تتمكن موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث من �إ�صد�ر تقرير �نتهاكات �ملقد�صات ل�صنة 2015، 

�ملحتلة �الأر��صي  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  موؤ�ص�صات  بقية  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لقانون  عن  �أخرجت   �إذ 

�صنة 1948، وذلك يف 2015/11/17.

�الإجمال يف  وّثق  فقد  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  �ال�صتعمارية  �الأن�صطة  مر�قبة  م�رشوع   �أما 

226 �عتد�ء نفذه م�صتوطنون يف �صنة 2014 على �مل�صاجد و�لكنائ�ص و�الأديرة ومن بينها �العتد�ء�ت 

على �مل�صجد �الأق�صى، �أما يف �صنة 2015 فقد بلغ عددها 265 �عتد�ًء.
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نحو  بلغ  قد  �لقد�ص  �رشقي  �صكان  عدد  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  ت�صري 

“�إ�رش�ئيل”  2015. وقد و��صلت  تقريباً يف نهاية �صنة  �ألفاً   324

منازل  م�صادرة  عمليات  وتابعت  �لفل�صطينيني،  الأهلها  طاردة  بيئة  �لقد�ص  جعل  يف  �صيا�صتها 

على �مل�صتوطنني  �صيطرة   2015–2014 �صنتا  �صهدت  فقد  �أحيائها.  وعزل  وهدمها   �ملقد�صيني 

54 �صقة �صكنية وقطعتي �أر�ص كانت كلها مملوكة لفل�صطينيني، تركزت 53 �صقة منها يف حي �صلو�ن 

�صمن كتلتني �أ�صا�صيتني: حي و�دي حلوة و��صتولت فيه جمعية �إلعاد على 32 �صقة وقطعتي �أر�ص، 

وحي بطن �لهوى يف �حلارة �لو�صطى و��صتولت فيه جمعية عطريت كوهانيم �ملتطرفة على 21 �صقة.

عالوة على ذلك، ��صتمرت بوؤر �ملو�جهة مع عطريت كوهانيم �لتي حتاول �ال�صتيالء على عدد من 

�لعقار�ت يف �لبلدة �لقدية، وكانت �أبرز نقاط �ملو�جهة يف عقار �ملو�طنة نور� غيث يف عقبة �خلالدية، 

�لعقار�ت  تلك  و�صهدت  �ل�رش�يا،  عقبة  يف  �لعائالت  من  �أخرى  وجمموعة  �ل�صيد�وي  عائلة  وعقار 

حماوالت ��صتيالء من �مل�صتوطنني وتقدماً ق�صائياً ل�صاحلهم �إال �أنها مل ت�صل ملرحلة �الإخالء حتى 

�صهر �آذ�ر/ مار�ص 2016.

 2015 �صنة  يف  عقار�ً   98 هدمت  بينما   ،2014 �صنة  عقار�ً   96 �الحتالل  �صلطات  هدمت  كما 

�الأرقام �صوى يف  �لهدم من هذه  �إذ مل يقرتب معدل   ،2000 �صنة  �لهدم  �إىل ذروة عمليات  يف عودٍة 

�الحتالل �صلطات  هدمتها  �لتي  �ملنازل  جمموع  يبلغ  وبذلك   ،2003 �صنة  �الأق�صى  �نتفا�صة   ذروة 

. و�جلدول �لتايل يو�صح 
52ً

1,085 منزالً يف �لفرتة 2000–2015، وت�رشر من ذلك 5,637 مقد�صيا

تطور عمليات �لهدم لهذه �لفرتة:

جدول 6/4: عمليات هدم املنازل يف القد�س يف الفرتة 2000–532015

20002001200220032004200520062007ال�شنة

2151639480784459العدد

املجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 ال�شنة

1,084  98  96  95  61  41  39  81  83 العدد

ونقاط  �حلو�جز  من  مبجموعة  �لعربية  �لقد�ص  �أحياء  لعزل  �الجتاه  بد�أ  �أخرى،  جهة  من 

نهاية �النتفا�صة  بد�ية  ومع  خ�صري،  �أبو  حممد  �لطفل  �إحر�ق  تلت  �لتي  �لهبة  منذ  يتعزز   �لتفتي�ص 

�أيلول/ �صبتمب 2015 بد�أت �صلطات �الحتالل ت�صتخدمه كاأحد �أدو�تها �الأ�صا�صية يف منع �لعمليات من 

خالل عزل �لكتلة �ل�صكانية �لعربية عن �ملدينة �لتي بقيت متو��صلة ومفتوحة �أمام �لكتلة �ل�صكانية 

يف  عائقاً  ثالثني  �الحتالل  قو�ت  ن�صب  بينت  خريطة   2015/11/5 يف  �أوت�صا  ن�رشت  وقد  �ليهودية، 

.
54

حميط �أحياء �لقد�ص �لعربية ب�صكٍل قلّ�ص كثري�ً من حركة �ملو�طنني وقدرتهم على �لتو��صل

ثانيًا: �شكان القد�س
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خريطة 6/1: حواجز التفتي�س والعوائق الإ�شمنتية اجلديدة 

يف مدينة القد�س بحلول 552015/11/5
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�أما بالن�صبة لالأو�صاع �مليد�نية يف �لقد�ص، فقد فر�صت �تفاقية �أو�صلو و�قعاً جغر�فياً حيّد معظم 

�لكتلة �ل�صكانية �لفل�صطينية عن �الحتكاك �ملبا�رش عن �الحتالل، وبقي هذ� �الحتكاك حم�صور�ً يف 

�أر��صي  �أ�صا�صية: مدينة �لقد�ص، ومركز مدينة �خلليل، و�ملناطق ج �لتي �صملت معظم  ثالث نقاط 

�ل�صفة �لغربية لكن مع عدٍد حمدوٍد من �صكان �لقرى �ل�صغرية و�لبدو. كان هذ� يعني �أن �أكب كتلٍة 

�إىل جانب  �لقد�ص �ملحتلة، ولعل هذ�،  فل�صطينية ب�رشية بقيت على متا�ٍص مبا�رش مع �الحتالل هي 

�حتد�م �ل�رش�ع على �مل�صجد �الأق�صى، �أ�صهم يف �نطالق �ملو�جهات �ل�صعبية �لثالثة �الأخرية يف تاريخ 

�ل�رش�ع مع �مل�رشوع �ل�صهيوين من مدينة �لقد�ص، �صنو�ت 1996 و2000 و2015.

�ص �لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني �ل�صابق �أن �لقد�ص كانت يف حالة ��صتعاٍل م�صتمر،  لقد �صخَّ

لكنه كان معزوالً وينتهي عند حدودها، �إذ �إنها يف �صنة 2012 �صهدت 78 مو�جهة و6 عمليات طعٍن 

، و�صهدت �صنة 2013 حاالت ��صتعاٍل م�صتمرة تفاعلت مع �قتحامات 
56

بال�صكني و21 عملية �أخرى

�نطالق  �صهدت  فقد   2014 �صنة  �أما  �الأ�صرية،  �حلركة  �إ�رش�بات  ومع  وح�صاره  �الأق�صى  �مل�صجد 

“هبة رم�صان” بعد �إحر�ق �لفتى حممد �أبو خ�صري يف 2014/7/4 و�لتي ما لبثت �أن �نتقلت �إىل جبهة 
غزة يف حرب �صارية ��صتمرت 52 يوماً، و�صهدت �نطالق عمليات �ملقاومة �لفردية كعملية �لده�ص 

�لتي  جليك  يهود�  �غتيال  وحماولة   ،2014/10/22 يف  �ل�صلودي  �لرحمن  عبد  �ل�صهيد  نفذها  �لتي 

نفذها �ل�صهيد معتز حجازي يف 2014/10/29، وعملية �لده�ص �لتي نفذها �ل�صهيد �إبر�هيم �لعكاري 

يف 2014/11/5، وعملية �إطالق �لنار �لتي نفذها �ل�صهيد�ن عدي وغ�صان �أبو جمل يف 2014/11/18. 

كان �لتحدي �أمام حالة �ملو�جهة �مل�صتمرة يف �لقد�ص خالل تلك �ل�صنو�ت �لثالث يكمن يف �إمكانية 

ن�رش هذه �ملو�جهة �إىل خارج حدود �لقد�ص لت�صكل حالًة وطنية �صاملة على �لرغم من وجود �إر�دة 

�صيا�صية مبنع ذلك لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية و��صتمر�رها يف �لتن�صيق �الأمني �ملكثف، وقد لعب عامال 

�ال�صتمر�ر وتقدمي حاالت مبادرة فردية خالقة دور�ً مهماً يف �لتغلب على ذلك �لتحدي و�صوالً �إىل 

�نطالق �نتفا�صة �لقد�ص نهاية �أيلول/ �صبتمب 2015، بعملياٍت تركزت يف �لقد�ص، مثل عملية �لطعن 

�لتي نفذها �ل�صهيد مهند �حللبي يف 2015/10/3، وعملية �إطالق �لنار يف حافلة �إ�رش�ئيلية �لتي نفذها 

�ل�صهيد بهاء عليان و�الأ�صري بالل غامن يف 2015/10/13، و�ملو�جهات �لتي تركزت يف �لقد�ص خالل 

�ل�صهور �الأوىل لالنتفا�صة.

وال بّد هنا من مالحظة بروز دور �مل�صتوطنني كاأد�ة ��صتعمارية كانت ت�صبق �لدولة وجي�صها 

�أبو خ�صري نفذها م�صتوطنون وقادت �إىل  �إىل �ملو�جهة يف �ل�صنتني �ملا�صيتني، فعملية �إحر�ق �لفتى 

هبة رم�صان يف �لقد�ص �لتي تدحرجت �إىل حرب �صاملة على قطاع غزة �صنة 2014، وعملية �إحر�ق 

�أيلول/ �صهر  يف  �الأق�صى  للم�صجد  �ملتتالية  و�القتحامات   2015 يوليو  متوز/  يف  �لدو�ب�صة   عائلة 

�صبتمب 2015 و�لتي �نتهت �إىل �نطالق �نتفا�صة �لقد�ص كلها جاءت مببادرٍة ودفٍع من �مل�صتوطنني، 

وتر�وح دور �لدولة هنا بني �حلماية و�النخر�ط �لالحق يف �ملو�جهة. 
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ثالثًا: التهويد واال�شتيطان يف القد�س:

1. تطور العمل باجلدار حول القد�س:

�جلد�ر،  بناء  يف  �لتطور  حلجم  موثوق  حتديث   )2015–2014( �ملا�صية  �لفرتة  خالل  ين�رش  مل 

�آخر  �أن  �إال  �الإن�صانية،  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  عن  �صدرت  كهذه  تقارير  كانت  وقد 

 حتديٍث من�صور لها كان يف �صنة 2013. وقد حتدثت �لتقارير �مليد�نية عن �أن تطور �لعمل يف �جلد�ر

�صنة 2014 كان يف ثالث نقاط �أ�صا�صية ترتكز كلها يف �جلنوب: �الأوىل يف حميط بيت جاال، و�لثانية 

لكتلة  �ل�رشقي  �حلد  يف  و�لثالثة  بينهما،  �لو��صل  �لكرييز�ن  دير  ومقطع  �لوجلة  قرية  حميط  يف 

 .
57

عت�صيون �ال�صتيطانية جنوب غرب بلدة �إرطا�ص يف بيت حلم

2. تعزيز ال�شتيطان: 

�لفرتة خالل  �الأولويات  متاثلت  �إذ  وتريتها،  على  �ال�صتيطانية  �ل�صيا�صات   ��صتمرت 

2014–2015، فكانت �لقد�ص يف �ملرتبة �الأوىل وخ�ص�صت لها �أكرث من ن�صف �لوحد�ت �ال�صتيطانية، 

تليها �صلفيت �لتي يجري �لرتكيز فيها على ما يعرف بـ“جيب �أريل Ariel Finger” و�لذي ي�صمل 

كتلة م�صتوطناٍت يلحقها �جلد�ر بحدود �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948، وتقطع �ل�صفة �لغربية �أفقياً 

حتى �ل�صمال �ل�رشقي ملدينة �صلفيت، ومن ثم ر�م �هلل حيث �لرتكيز على قاطع �مل�صتوطنات �جلنوبي 

�لذي يعزز �نف�صالها عن �لقد�ص وعن جنوب �ل�صفة �لغربية عموماً. 

وكان تعزيز �لقاطع �جلنوبي من �مل�صتوطنات قد جنح يف ��صتقطاب �أعد�ٍد كبرية من �مل�صتوطنني 

نظر�ً الت�صاله باملركز �ليهودي للمدينة غربي �لقد�ص وقلة �الأحياء �لعربية �ملحتكة به، وقد �صجع 

ذلك دولة �الحتالل على حماولة �لتاأ�صي�ص لقاطٍع مماثل يف �ل�صمال بد�أت تدفع باجتاهه بقوة بدء�ً 

ٍع �أكرث و�قعية وحتفظاً، و�أكرث قابلية جلذب �ل�صكان �ليهود من  من 2012، لتتبنى بذلك مقاربة تو�صُّ

مقاربة �أطو�ق �ال�صتيطان �ملتعددة �لتي كانت �صائدة قبل ذلك.

جدول 6/5: اإجمايل اأعداد الوحدات ال�شكنية املقرة يف م�شتوطنات القد�س 2014–2015 

الن�شبة )%(العددالفئة
الطاقة ال�شتيعابية املتوقعة58

7,89055.326,826الوحدات املقرة يف القاطع اجلنوبي

4,09828.713,933الوحدات املقرة يف القاطع ال�شمايل

2,282167,759الوحدات املقرة يف بقية م�شتوطنات القد�س

14,27010048,518اإجمايل الوحدات املقرة
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جدول 6/6: الوحدات ال�شكنية املقرة اأو املطروحة للبناء يف م�شتوطنات القد�س 2014–592015

امل�شتوطنةاملنطقة

2014 2015 

املجموع عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

جمموع الوحدات 

ال�شكنية يف املنطقة

عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

جمموع الوحدات 

ال�شكنية يف املنطقة

القد�س

ر�مات �صلومو 

Ramat Shlomo
1,000

10,848

1,531

3,42214,270

Ramot 1,249318ر�موت

Gilo 708691جيلو

جفعات هماتو�ص 

Givat HaMatos
2,561 

هار حوما 

Harhoma
1,76119

Talpiot 1,800تلبيوت 

 350تلبيوت �ل�رشقية

معاليه �أدوميم 

Ma‘ale Adumim
 112

كفار �أدوميم

Kfar Adumim
19 

نويف بر�ت

Nofei Prat
256 

ب�صجات زئيف 

Pisgat Ze’ev
259115

نيفيه يعقوب

Neve Yaakov
23826

حي ��صتيطاين قرب 

باب �ل�صاهرة

 12

جفعات زئيف 

Giv‘at Ze’ev
647576

 غيفون هاهاد��صا 

 Giv’on

HaHadasha

 22

5,8566,2454,1515,01611,261باقي مناطق ال�شفة الغربية

17,0938,43825,531املجموع
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خريطة 6/2: م�شتوطنات القاطع اجلنوبي وتظهر فيها تو�شعات م�شتوطنات 

60
جبل اأبو غنيم )هار حوما(

خريطة 6/3: م�شتوطنات القاطع ال�شمايل وتظهر فيها تو�شعات م�شتوطنة 

61
راموت باجتاه غربي القد�س
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بوؤر تهويد يف الأحياء الفل�شطينية:

عززت �صلطات �الحتالل �صيا�صة �ال�صتيطان و�الأحياء �جلديدة ب�صيا�صة مو�زية تعمدت تغيري 

طابع �الأحياء �لفل�صطينية و�إيجاد مر�كز تهويدية فيها، وبالذ�ت يف �الأحياء �ملركزية �ملحيطة بالبلدة 

�لتهويد خالل  للمنظمات �ال�صتيطانية؛ وقد تركزت م�رشوعات  �لقدية، معتمدًة على دوٍر متقّدٍم 

�صنة 2014–2015 يف ثالث مناطق �أ�صا�صية هي �صارع �صالح �لدين و�ل�صيخ جر�ح و�صلو�ن.

يف  �ال�صتيطانية  كوهانيم  عطريت  منظمة  �أعلنت  �ملركزي:  �لبيد  مبنى  يف  �لتور�تية  �ملدر�صة  �أ. 

2014/3/13 �أنها ��صتملكت جزء�ً تزيد م�صاحته عن �ألف مرت مربع يف مبنى �لبيد �ملركزي �لذي 

، و��صتولت عليه �حلكومة �ل�صهيونية 
62

كانت �حلكومة �الأردنية قد �أن�صاأته يف �صارع �صالح �لدين

وحولت جزء�ً منه �إىل مركز لل�رشطة. وقد �أعلنت عطريت كوهانيم يف 2014/9/3 �فتتاح مدر�صة 

 .
63Otzmat Yerushalayim دينية يف �ملكان �أ�صمتها عزية �لقد�ص

مدر�صة �أور �صيمح يف �ل�صيخ جر�ح: يف �صباط/ فب�ير 2014 �صادقت جلان �لتخطيط يف �الحتالل  ب. 

ب�صكٍل �أويل على م�رشوع بناء مدر�صة دينية يف حي �ل�صيخ جر�ح �صتخ�ص�ص لها �أر�ص م�صتوىل 

، وت�صم بناء 13 طابقاً بينها 8 طو�بق فوق �الأر�ص، وقد تقدم �مل�رشوع 
2
عليها مب�صاحة 9,600م

.
ليحظى مب�صادقة بلدية �الحتالل عليه يف 642014/8/28

�صفح ويف  �صلو�ن  يف  �لوهمية  �لقبور  زر�عة  عمليات  ن�صطت  وقد  �لوهمية:  �لقبور  من  مزيد   ج. 

�أمام تو�صع  �مل�صاحة  �إغالق  �إىل  �لعمود، يف تو�صٍع مبالٍغ فيه يهدف  لر�أ�ص  �ملقابل  �لزيتون  جبل 

�حلي �الأكرث �كتظاظاً يف مدينة �لقد�ص. 

3. بنى حتتية تعزز التواجد اليهودي:

كما تركز �لتو�صع �ال�صتيطاين يف �لقاطعني �ل�صمايل و�جلنوبي، فاإن �أعمال �لبنى �لتحتية ترتكز 

ب�صكٍل �أ�صا�صي يف تعزيز هذين �لقاطعني وتعزيز تو��صل م�صتوطنات كل منهما مع بع�صها �لبع�ص، 

وتعزيز �ت�صالها باملركز �ليهودي للمدينة غربي �لقد�ص. وعلى م�صتوى بناء تر�بط بني �مل�صتوطنات 

�لتنفيذ  �إىل  �لقد�ص �خلفيف  �لثاين من قطار  �أحالت حكومة �الحتالل �خلط  �لقد�ص عموماً،  وغربي 

تعطله  من  �لرغم  وعلى  منه،  �الأوىل  �ملرحلة  عن  �حلقيقية  �جلدوى  حول  �لد�ئر  �جلدل  من  بالرغم 

�أكب على  بد� تعويالً  �لقد�ص بفعل تعر�صه لهجماٍت متتالية، فيما  �نتفا�صة  �ملتكرر خالل  وتوقفه 

�جلدوى �ل�صيا�صية للم�رشوع.

ال�شارع رقم 4 لتعزيز القاطع اجلنوبي:

عت�صيون،  م�صتوطنات  بكتلة  حوما(  )هار  غنيم  �أبو  جبل  م�صتوطنة  ي�صل  طريق  وهو 

للمدينة �ليهودي  بالو�صط  �لقاطع �جلنوبي  �لذي ي�صل م�صتوطنات   50 �ل�صارع رقم  مع   متقاطعاً 

غربي �لقد�ص، وي�صكل فا�صالً �إ�صافياً الأحياء بيت �صفافا عن بع�صها �لبع�ص، ول�صاحية �رشفات 
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�لتي باتت مطوقة بامل�صتوطنات و�لطرق �ال�صتيطانية من جميع �جلهات؛ وقد بد�أ تنفيذ هذ� �ل�صارع 

.
65

�إثر م�صادقة �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية على خمططه ورّد جميع �العرت��صات �لتي كانت مقّدمة �صده

تطورات ال�شارع رقم 21 )طريق بيغن ال�رسيع(:

يف 2013/1/21 بد�أت �جلر�فات �الإ�رش�ئيلية بالعمل على �صّق طريق 21 �لذي يربط م�صتوطنات 

�لقاطع �ل�صمايل ببع�صها �لبع�ص ويو��صل طريقه نحو غربي �لقد�ص، وقد مّت جتريف عدة ب�صاتني 

2014، خالل �أعمال تاأ�صي�ص هذ�  2014 و�آب/ �أغ�صط�ص  �أبريل  زيتوٍن يف حميط �صعفاط يف ني�صان/ 

�لطريق.

�إجر�ء�ته  يف  �لزمن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ي�صابق 

بهدف  �لفل�صطينية،  �الأر�ص  على  وممار�صاته 

�صمها  على  عمالً  �لعربي،  طابعها  وتغيري  تهويدها 

وتطبيق �لقانون �ملدين �الإ�رش�ئيلي عليها؛ فمنذ حني 

منذ  معّدة  خطة  تنفيذ  �إىل  �الحتالل  �صلطات  ت�صعى 

طريق  عن  �ملحتلة؛  �لغربية  �ل�صفة  حمافظات  �أو�صال  لتقطيع  تهدف  �لع�رشين،  �لقرن  �صبعينيات 

�إن�صاء معازل )كانتونات( كمرحلة �أخرية من مر�حل �حتالل �ل�صفة و�ل�صيطرة على كامل �أر��صيها. 

�ليهودي  لال�صتيطان  �ملنهجية  �ملنتظمة  �لوترية  ��صتمر�ر   2015–2014 �صنتا  �صهدت  وقد 

�لقاطنني  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صتوطنني  عدد  �رتفاع  �إىل  �الإح�صائيات  و�أ�صارت  �لغربية.  �ل�صفة  يف 

م�صتوطن �ألف   750 نحو  �إىل   1990 �صنة  م�صتوطن  �ألف   240 من  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطنات   يف 

196 م�صتوطنة �إ�رش�ئيلية، و232 بوؤرة ��صتيطانية موزعة يف جميع �أنحاء  2015، يقطنون يف  �صنة 

.
66

�ل�صفة �لغربية، مبا يف ذلك �رشقي �لقد�ص

�ال�صتيطان،  ومقاومة  �الأر�ص  عن  للدفاع  �لوطني  للمكتب  ر�صمي  فل�صطيني  تقرير  وذكر 

��صتوىل  �لتي  �الأر��صي  90% من  “�أكرث من  �أن  �لفل�صطينية  �لتحرير  �لتنفيذية ملنظمة  للجنة  �لتابع 

تو�صيع  الأعمال  تخ�صي�صها  جرى  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  من  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  عليها 

�إمرة جهاز  �لذي يعمل حتت  “�خلط �الأزرق”،  �أن طاقم  �لتقرير  �ليهودية”. و�أو�صح  �مل�صتوطنات 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  حدود  بر�صم  يقوم  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  جلي�ص  �لتابع  �ملدنية”  “�الإد�رة 
و�لتو�ّصع �لبناء  مب�صاريع  و�لبدء  �لتخطيط  باإجر�ء�ت  �لبدء  باالإمكان  ي�صبح  بحيث   �مل�صادرة 

.
67

�ال�صتيطاين

حافظ �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي وم�صادرة �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967 على وتريته 

�إ�صد�ر على   2014 �صنة  خالل  �أي�صاً  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أقدم  فقد  2014؛  �صنة  خالل   �لعالية 

رابعًا: التو�شع اال�شتيطاين

           االإ�شرائيلــــــي فـــــي

           ال�شفـــــــــة الغربيـــة
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18 �أمر م�صادرة لالأر��صي �إما بحجج �لدو�عي �الأمنية �أو باإعالنها “�أر��صي دولة”، حيث �صودرت 

( يلكها �لفل�صطينيون جميعها ل�صالح تو�صيع 
2
من خالل هذه �الأو�مر 7,262 دومناً )نحو 7.3 كم

.
68

�مل�صتوطنات و�لبوؤر �ال�صتيطانية و�مل�رشوع �لتو�صعي �الإ�رش�ئيلي ب�صكل عام

)�أربعة كيلومرت مربع( الإقامة م�صتوطنة جديدة غربي  �آالف دومن  �أربعة  كما �صادر �الحتالل 

بيت حلم و�خلليل، من قرى نحالني وحو�صان وو�د فوكني و�جلبعة و�صوريف. كما �أ�صدر قر�ر�ً 

�لغربية  بلد�ت بيت حلم  �أر��صي  )كيلومرت مربع و�حد( من  �ألف دومن  �ليد على نحو  �آخر بو�صع 

من�صق  مكتب  و�أعلن  و�ال�صتيطان.  �جلد�ر  مقاومة  هيئة  يف  �ملعلومات  مركز  وفق  و�جلنوبية، 

لقر�ر حكومة �الحتالل،  مّت وفقاّ  �الإجر�ء  �أن  بال�صفة يف حينه يو�آف موردخاي  عمليات �الحتالل 

�أن  �لفل�صطينيني  �خلب�ء  بع�ص  ويرى  �خلليل.  منطقة  يف  م�صتوطنني  ثالثة  وقتل  �ختطاف  عقب 

��صتيطاين بني م�صتوطنات جممع ع�صيون وبيت حلم  تو��صل  �إيجاد  �الأخري هو  �مل�صادرة  هدف 

من جهة، وبني �ملجمع �ال�صتيطاين �ملذكور ومدينة �لقد�ص �ملحتلة من جهة ثانية. ومن �مل�صادر�ت 

�ألف دومن )كيلومرت مربع و�حد( يف �لقد�ص، وت�صليم مو�طنني  �الأخرى، قر�ر �ال�صتيالء على نحو 

 من قرى جنوب جنني وطولكرم �صمال �ل�صفة �لغربية �ملحتلة ع�رش�ت �لتبليغات بتجديد م�صادرة

.
69

�آالف �لدومنات من �أر��صيهم �لزر�عية

لتو�صيع  �إ�رش�ئيلية  خطة  عن  هاآرت�ص  �صحيفة  ك�صفت   ،2014 دي�صمب  �الأول/  كانون  وخالل 

تق�صي  �خلطة  هذه  و�أن  �ل�صفة.  �أر��صي  من   )
2
كم  35( دومن  �ألف   35 ح�صاب  على  �مل�صتوطنات 

“�أر��صي دولة” لتو�صيع �مل�صتوطنات. ووفق هاآرت�ص،  تعدُّها حكومة �الحتالل  �أر��صٍ  با�صتخد�م 

�إىل ر�صم  “�أر��صي �لدولة” ب�صكل عام مّت تخ�صي�صها ل�صالح �مل�صتوطنني، م�صرية  99% من  فاإن 

يجري  فالعمل  �خلر�ئط  تلك  وبح�صب  �ل�صفة،  �أر��صي  من   )
2
كم  260( دومن  �ألف   260 لـ  خر�ئط 

لل�صيطرة على �الأر��صي وحتويلها ل�صالح �مل�صتوطنات، وخ�صو�صاً يف منطقة �الأغو�ر وعلى حدود 

.
�أر��صي �صنة 701948

وقد �أفادت معطيات جمموعة �لرقابة بد�ئرة �صوؤون �ملفاو�صات �لفل�صطينية �أنه مّت خالل 2014 

�مل�صادقة على خمططات الإقامة 11,933 وحدة ��صتيطانية يف �ل�صفة �لغربية، ون�رش عطاء�ت لبناء 

5,057 وحدة، �إ�صافة لبناء موؤ�ص�صات عامة بينها مد�ر�ص وكن�ص يهودية وجممعات جتارية وبنى 

2014، حيث كان قد مّت  13,537 وحدة �صكنية خالل �صنة  . �أما ما مّت بناوؤه فعالً، فقد بلغ 
71

حتتية

�لتايل  �جلدول  ويظهر   .2014 �صنة  قبل  �لوحد�ت  هذه  من  �لكثري  لبناء  تر�خي�ص  على  �حل�صول 

�لقد�ص يف  �لغربية مبا فيها  �ل�صفة  �الإ�رش�ئيلية يف  �مل�صتوطنات  �ملقامة يف  �ل�صكنية  �لوحد�ت  توزيع 

�صنة 2014:
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 جدول 6/7: توزيع الوحدات ال�شكنية املقامة يف امل�شتوطنات الإ�رسائيلية يف ال�شفة الغربية

يف �شنة 722014

ملكية الأر�س/ الق�شاءعدد الوحدات ال�شكنيةامل�شتوطنات

�لقد�ص2,600جفعات هماتو�س

جبل �أبوغنيم/ �لقد�ص1,970هار حوما

�لقد�ص1,887رامات �شلومو

�صلفيت1,015اأريل

�لقد�ص736جفعات زئيف

�لقد�ص708جيلو

Leshem صلفيت694لي�شم�

Beitar Ilit جنوب غربي �لقد�ص508بيتار عيليت

Efrat بيت حلم450اإفرات

Elkana نابل�ص452الكانا

Shvut Rachel نابل�ص350�شيفوت راحيل

�لقد�ص350تلبيوت

Beit El لقد�ص290بيت اإيل�

�لقد�ص256نويف برات

Ofra ر�م �هلل250عوفرا

�لقد�ص216راموت

�لقد�ص178ب�شجات زئيف

Neve Yaakov لقد�ص136النبي يعقوب�

Karnei Shomron نابل�ص108كارين �شمرون

Immanuel نابل�ص102اإميانويل

Alfei Menashe قلقيلية78األفيه منا�شيه

Adam لقد�ص75اآدم�

Shavei Shomron نابل�ص65�شايف �شمرون

Geva Benjamin لقد�ص38جيفع بنيامني�

Almog أريحا31املوج�

�لقد�ص500موزعة على م�شتوطنات القد�س

14,043املجموع

��صتيطانية  �أي�صاً زيادة يف وترية بناء وتو�صيع �مل�صتوطنات و�رشعنة بوؤر   2015 �صهدت �صنة 

و�إن�صاء بوؤر جديدة، فقد قامت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ومن خالل �أذرعها �ملختلفة �مل�صوؤولة 

لنحو بناء  تر�خي�ص  و�إ�صد�ر  عطاء�ت  وطرح  خطط  على  باملو�فقة  �مل�صتوطنات  يف  �لبناء   عن 

ً دومنا  3,670 جمموعه  ما  و�صادرت  �لقد�ص،  منطقة  يف   %72 منها  �صكنية  وحدة   17,376 
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، يف حني بلغت حتى �أو�خر �صنة 2015 ما عدده 19,822 وحدة �صكنية ��صتيطانية 
73

)
2
)نحو 3.67 كم

 )�نظر جدول   6/8(، بع�صها نفذ وبع�صها قيد �لتنفيذ و�لبع�ص �الآخر يف �نتظار �إمتام �إجر�ء�ت �لبناء، من

�صمنهم 2,560 غرفة فندقية، حيث كان توزيع �لوحد�ت �ل�صكنية على �مل�صتوطنات على �لنحو �لتايل:

 جدول 6/8: توزيع الوحدات ال�شكنية على م�شتوطنات ال�شفة الغربية مبا فيها القد�س

ل�شنة 742015

ملكية الأر�س/ الق�شاء عدد الوحدات ال�شكنية امل�شتوطنة

�صعفاط / بالقد�ص 3,391 رامات �شلومو

عرب �ل�صو�حرة 2,200 القد�س

�صعفاط / بالقد�ص 455 جفعات زئيف

لفتا �ملهجرة/ �لقد�ص 1,400 غربي القد�س

�لقد�ص 382 راموت

جبل �أبو غنيم/ جنوب �لقد�ص 515 هار حوما

�ل�صيخ جر�ح/ �لقد�ص 330 غربي القد�س

114 النبي يعقوب واآدم

بالقرب من جبل �ملكب 300 Nof Zion نوف ت�شيون

مقبة ماأمن �هلل/ �لقد�ص 192 غربي القد�س

مقبة ماأمن �هلل/ �لقد�ص 480 )غرف فندقية( غربي القد�س

�رشقي �لقد�ص 156 ب�شجات زئيف

�صلو�ن 25 القد�س

باب �ل�صاهرة/ �لقد�ص 21 القد�س

تلة ق�رش �ملندوب �ل�صامي/ جبل �ملكب 2,080  )غرف فندقية( رمات هنت�شيف/ القد�س

بالقرب من بيت حلم 961 جيلو

ق�صاء �صلفيت 156 الكناه

�ل�صفة �لغربية 886 م�شتوطنات معزولة على حد قولهم

�خلليل 102 Kiryat Arba كريات اأربع

�ل�صفة �لغربية 2,200
 Ma‘ale Mikmas معاليه خمما�س

ورميونيم Rimonim وكوخاف ه�شاحر 

Kokhav HaShahar

ق�صاء ر�م �هلل 96 Modi‘in موديعني

ق�صاء قلقيلية 78 األفيه منا�شيه

ق�صاء بيت حلم 70 بيتار عيليت

ق�صاء نابل�ص 32 اأريل

�رشقي مدينة �لقد�ص 3,200 منطقة معاليه اأدوميم

19,822 املجموع

�أ�صدرت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أي�صاً خالل �صنة 2015 عدد�ً من �الأو�مر �لع�صكرية �لتي 

( من �الأر��صي �لفل�صطينية يف خمتلف 
2
تق�صي مب�صادرة ما جمموعه 3,670 دومناً )نحو 3.67 كم
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مناطق �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، وذلك الدعاء�ت خمتلفة ومتنوعة، تخدم يف طبيعة �حلال �مل�صاريع 

.
75

�ال�صتيطانية يف �الأر��صي �ملحتلة، وتعّزز �لوجود �الإ�رش�ئيلي فيها

ً دومنا  853 جمموعه  ما  مل�صادرة  �أو�مرها  �الحتالل  �صلطات  �أ�صدرت  �خلليل،  حمافظة   ففي 

منها؛  خمتلفة  �دعاء�ت  حتت  هذه  �مل�صادرة  �أو�مر  وتاأتي  �ملحافظة؛  �أر��صي  من   )
2
م �ألف   853(

مغلقة،  ع�صكرية  ومناطق  دولة،  و�أر��صي  وجد�ر،  �أمنية،  و�أغر��ص  �لع�صكرية،  �ال�صتخد�مات 

.
76

وغريها من �الدعاء�ت �الإ�رش�ئيلية غري �ل�رشعية

�أما يف حمافظة ر�م �هلل و�لبرية، فقد �أعلنت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عن م�صادرة ما جمموعه 

( من �الأر��صي 
2
�ألف م 790 دومناً )790  (. يف حني عمدت على م�صادرة 

2
�ألف م 820 دومناً )820 

�لفل�صطينية يف حمافظة بيت حلم. ومن �جلدير ذكره باأن م�صادرة �الأر��صي �لفل�صطينية هي �صيا�صة 

.
77

�إ�رش�ئيلية هادفة �إىل تو�صيع �لن�صاط �ال�صتيطاين يف خمتلف مناطق �ل�صفة �لغربية �ملحتلة

يذكر �أن منطقة �الأغو�ر �ملحتلة كانت وما تز�ل ت�صهد �عتد�ء�ت متكررة على �لقرى �لفل�صطينية 

هناك متثلت يف هدم بع�ص هذه �لقرى و�لتجمعات �ل�صكنية، و�إرغام �صكانها على �إخالئها و�ال�صتيالء 

على �أر��صيهم بغر�ص بناء م�صتوطنات ومناطق �أمنية، ح�صب �دعائهم، و�إقامة طرق و�صو�رع. هذ� 

وقد �صهدت م�صارب �لعرب �لفل�صطينيني �رشقي مدينة �لقد�ص �عتد�ء�ت متو��صلة �إما بهدم خيامهم 

وقر�هم �لريفية وطردهم من �أماكن �صكناهم، �أو باعتقال بع�صهم ومنعهم من �لعودة �إىل �أر��صيهم 

�لتي عا�صو� فيها منذ عقود م�صت من �لزمن.

يز�ل  وما  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  تبنّى 

�لفل�صطينية  و�ملن�صاآت  �ملنازل  هدم  �صيا�صة 

�لفل�صطينيني،  بحق  جماعية  عقاب  كو�صيلة 

�ملناطق  بع�ص  يف  لل�صكان  �لطبيعي  �لنمو  ملو�كبة  �لتو�ّصع  من  ومنعهم  عليهم  �خلناق  لت�صييق 

و�ملوقعة و�ملوؤقتة  �لثانية  �أو�صلو  �تفاقية  بح�صب  ج  �مل�صنفة  �ملناطق  تلك  وباالأخ�ص   �لفل�صطينية، 

�صنة 1995، بني منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل”، حيث تخ�صع هذه �ملناطق �إىل �ل�صيطرة 

و�ملن�صاآت  �ملنازل  باأن  �الحتالل  �صلطات  وتّدعي  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  �صلطات  قبل  من  �لكاملة 

�مل�صتهدفة بعمليات �لهدم “غري مرخ�صة” من قبل �الإد�رة �ملدنية �الإ�رش�ئيلية.

488 منزالً  بلغ   2014 �صنة  �الإ�رش�ئيلي بهدمه يف  �الحتالل  �صلطات  قامت  ما  �أن جمموع  يذكر 

ومن�صاأة يف خمتلف مناطق �ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص، كما مّت �إخطار نحو 851 منزالً ومن�صاأة 

خالل �لغربية  �ل�صفة  يف  بالهدم  و�الإخطار�ت  �لهدم  عمليات  يو�صح  �لتايل  و�جلدول   بالهدم؛ 

�صنة 2014:

خام�شًا: هدم االحتالل االإ�شرائيلي

              لبيـــوت الفل�شـــطينيني
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جدول 6/9: توزيع عمليات واإخطارات الهدم على حمافظات ال�شفة الغربية

جمموع اإخطارات الهدم جمموع عمليات الهدم املحافظة

120 159 القد�س

34 39 نابل�س

45 32 اأريحا

328 69 اخلليل

109 16 بيت حلم

6 10 طولكرم

64 117 طوبا�س

31 3 جنني

28 5 قلقيلية

54 4 رام اهلل

32 4 �شلفيت

851 488 املجموع

ويف �صنة 2015، �أقدمت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على هدم ما جمموعه 482 منزالً ومن�صاأة، 

يف �ل�صفة �لغربية، بينها 281 منزالً، و�لباقي عبارة عن من�صاآت تتكون من زر�ئب لرتبية �حليو�نات، 

و�الأغو�ر  طوبا�ص  حمافظة  يف  �لهدم  عمليات  من  �الأكب  �لن�صيب  وكان  وجتارية؛  زر�عية  وبيوت 

وخالل   .
78

�أخرى من�صاأة  و37  منزالً   115 يقارب  ما  �الحتالل  جر�فات  هدمت  حيث  �ل�صمالية، 

�ل�صنة نف�صها، �أ�صدرت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أو�مر هدم ت�صتهدف ما جمموعه 629 منزالً 

ومن�صاأة فل�صطينية. حيث تركزت �أو�مر �لهدم على حمافظة �خلليل با�صتهد�ف 211 منزالً ومن�صاأة، 

180 منزالً ومن�صاأة، �أما يف حمافظة بيت حلم، فاأ�صدرت �صلطات  تليها حمافظة �لقد�ص مبا يقارب 

.
79

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أو�مرها بهدم 64 منزالً ومن�صاأة

ً مرور� �صماالً،  خمما�ص  منطقة  من  بدء�ً  �لبدو  يرتكز  حيث  للقد�ص،  �ل�رشقي  �ملحيط   ويف 

باخلان �الأحمر و�جلبال �ل�رشقية، و�صوالً �إىل �لعيزرية جنوباً )وهي مناطق تقع يف معظمها �صمن 

�الأر��صي �لتي خ�ص�صها �الحتالل لكتلة �أدوميم �ال�صتيطانية ومل�رشوع �إي و�حد E–1 �لذي يربطها 

�لبدو  �صكانها  من  �ملنطقتني  هاتني  تفريغ  نيته   2011 �صنة  مطلع  �الحتالل  جي�ص  �أعلن  بالقد�ص(، 

، بق�صد دفعهم �إىل �إحدى نقطتي جتمع: �إما يف �لنويعمة
80ً

 بالكامل، و�ملقدر عددهم بـ 2,300 بدويا

2012 و2013 �أعمال هدٍم متكررة  �أو يف �جلبل قرب مكب نفايات �لعيزرية. ونفذ خالل  يف �أريحا، 
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��صتمرت كذلك خالل 2014 و2015، �إذ هدمت 5 من�صاآت �صكنية يف 2014/12/17 ويف 2014/3/12 

 و�متدت عمليات �لهدم يف 2015/1/14 �إىل 3 من�صاآت زر�عية 
81

هدمت عدة من�صاآت �صكنية وزر�عية

يف جتمع عرب �ملليحات يف منطقة مغاير �لدير �لقريبة من م�صتوطنة خمما�ص وهي منطقة ت�صتهدف 

، ومّت هدم 15 منزالً و5 حظائر �أغنام و4 من�صاآت عامة يف �خلان �الأحمر 
82ً

الأول مرة منذ ثالثني عاما

توؤوي كانت  �صكنية  برك�صات  هدم  مّت  كما   .
83ً

�صخ�صا  95 منها  ت�رشر   ،2015/8/17 يف   و�لزعيّم 

.
34 �صخ�صاً من عرب �جلهالني يف جتمع �أبو نو�ر قرب م�صتوطنة معاليه �أدوميم يف 842016/1/6

�الإ�رش�ئيلية �ل�صلطات  هدمت  فقد   ،1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  مناطق  م�صتوى  على   �أما 

مئات �ملنازل يف خمتلف �ملناطق يف �جلليل و�ملثلث و�لنقب؛ فاأ�صاب �لهدم بيوتاً يف مدن مثل �أم �لفحم، 

وباقة �لغربية، و�لطيبة، وكفر قا�صم، و�للد، ورهط �للقية...�إلخ، ثم مّت هدم قرى يف �لنقب ع�رش�ت 

�ملر�ت مثل قرية �لعر�قيب �لتي هدمها �لكيان �الإ�رش�ئيلي �أكرث من 95 مرة، ناهيك عن قرى عربية 

.
85

�أخرى يف �لنقب مما تطلق عليه “�إ�رش�ئيل” قرى غري معرتف بها

�لعازل  �لعن�رشي  �جلد�ر  �أ�صاف 

�ملو�طن  كاهل  على  وكبري�ً  جديد�ً  عبئاً 

بعدما  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني 

 حّول حياة �لكثريين �إىل جحيم ال يطاق؛

عن  باأكملها  و�أحياء  قرى  عزل  فقد 

حميطها �لطبيعي، وف�صل عائالت عن بع�صها �لبع�ص و�أعاق حركة �ل�صري و�ملو��صالت.

مّت  وقد  كم،   790 �إ�رش�ئيلية  �إعالمية  م�صادر  ح�صب  �الإجمايل  �لعن�رشي  �جلد�ر  طول  ويبلغ 

تنفيذ ما ن�صبته 60% منه حتى كتابة هذ� �لتقرير، وهناك 10% قيد �لتنفيذ، وما تبقى تقول �لدو�ئر 

�لعبية �إن خمططاتها �أ�صبحت جاهزة للتنفيذ.

�جلد�ر �لعن�رشي �ملذكور تعدى حدود مدينة �لقد�ص، حيث تقول م�صادر فل�صطينية خمت�صة �إنه 

مع بد�ية �آب/ �أغ�صط�ص �صنة 2015، قامت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بو�صع عالمات جديدة على 

�الأر��صي �لفل�صطينية يف منطقة بري عونه �لتابعة ملدينة بيت جاال وذلك على ما يبدو ال�صتكمال بناء 

جد�ر �لعزل �لعن�رشي يف �ملنطقة. وياأتي هذ� �لعمل عقب مرور �صهر تقريباً من �إعالن �ملحكمة �لعليا 

�الإ�رش�ئيلية يف 2015/7/6 عن �إعطاء �ل�صوء �الأخ�رش حلكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي با�صتكمال بناء 

�جلد�ر يف منطقة و�دي كريز�ن، و�متد�د�ً حتى ج�رش �لنفق يف مدينة بيت جاال، وذلك بعد �نق�صاء 

�أعو�م من �ملعارك �لق�صائية يف �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية �صّد قر�ر �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بناء جد�ر �لعزل 

.
86

�لعن�رشي يف �ملنطقة

�شاد�شًا: اجلدار العازل: تطورات بنائه 

              واأ�شـــــراره علـــى الــو�شـــــع 

               الفـل�شــــــــــــــــــطـيـــنــــي
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87
خريطة 6/4: م�شار اجلدار العن�رسي

�الحتالل  �صلطات  و�صعتها  �لتي  �لعالمات  من  �لعديد  ر�صد  مّت  �أنه  نف�صه  �ل�صياق  يف  ي�صار 

�اللتفايف  �ل�صارع  من  جزء  هو  و�لذي  �لنفق”،  “ب�صارع  يعرف  ما  �أ�صفل  �ملقطع  يف  �الإ�رش�ئيلي، 

�الإ�رش�ئيلي رقم 60 �لذي يربط بني �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص �ملحتلة وتلك �لو�قعة �صمن 

.
88

جتمع غو�ص ع�صيون �ال�صتيطاين �الإ�رش�ئيلي وير يف �أر��صي مدينة بيت جاال

وتنوي �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ��صتكمال بناء جد�ر �لعزل �لعن�رشي يف مدينة بيت جاال 

وذلك متا�صياً مع �الأمر �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي رقم 60/62 �ل�صادر يف 2006/3/16. وتظهر �خلر�ئط 

ج�رش  �أ�صفل  مرور�ً  كريز�ن،  و�دي  منطقة  من  يتد  �جلد�ر  من  مقطعاً  �لع�صكري  باالأمر  �ملرفقة 

�لنفق وو�صوالً �إىل نهاية ج�رش �لنفق �أ�صفل م�صتوطنة جيلو �الإ�رش�ئيلية. و�جلدير بالذكر �أنه �إذ� �أمت 

�أ�صحاب  �إغالق �ملنطقة يف وجه  �لكيان �الإ�رش�ئيلي بناء هذ� �ملقطع من �جلد�ر، فاإنها �صوف حُتكم 

�الأر��صي �لفل�صطينيني يف مدينة بيت جاال، هذ� باالإ�صافة �إىل عزل منطقة و�دي كريز�ن عن �أهايل 

باالأ�رش�ر  يعود  �صوف  �ملنطقة  هذه  وعزل  �إغالق  �أن  كما  لهم.  �لوحيد  �ملتنف�ص  باعتبارها  �ملدينة 

دخل  م�صدر  تعدُّ  �ملنطقة  هذه  و�أن  خ�صو�صاً  �لفل�صطينيني  على  �جل�صيمة  �القت�صادية  و�خل�صائر 

 .
89

لع�رش�ت �لعائالت �لفل�صطينية يف مدينة بيت جاال و�لقرى �ملحيطة بها
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90
خريطة 6/5: م�شار جدار العزل العن�رسي على اأرا�شي مدينة بيت جال

وتتذرع �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية باأن بناء جد�ر �لعزل �لعن�رشي �الإ�رش�ئيلي يف �ملنطقة )يف منطقة 

�أمن  على  �حلفاظ  عملية  من  جزء  هو  �لنفق(  ج�رش  �أ�صفل  حتى  و��صتكماالً  عام  ب�صكل  كريز�ن 

�مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية يف �ملنطقة و�مل�صتوطنني �لقاطنني فيها يف ظّل “�لتهديد�ت �الإرهابية” على 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  وتعدُّ  “�إ�رش�ئيل”.  د�خل  �إىل  “�الإرهابيني”  ت�صلل  ومنع  و�إحباط  قولها،  حّد 

“�إ�رش�ئيل” ياأتي �صمن ما تعدُّه  �أن هذ� �ملقطع  “مقطع متا�ص” وخ�صو�صاً   هذ� �ملقطع من �جلد�ر 

“حدود بلدية �لقد�ص” و�لذي مّت �إعادة تعريف حدودها ب�صكل غري قانوين و�أحادي �جلانب يف �صنة 
.
91

1967، عقب �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لالأر��صي �لفل�صطينية

مما ال �صّك فيه �أن بناء مقطع جد�ر �لعزل �لعن�رشي �الإ�رش�ئيلي يف منطقة كريز�ن وحتى �أ�صفل 

ج�رش �لنفق يف مدينة بيت جاال يهدف ب�صكل و��صح �إىل ��صتكمال �ملخططات �الإ�رش�ئيلية يف �ملنطقة، 

و�لر�مية �إىل �صّم �ملناطق �لتي تعدُّها “�إ�رش�ئيل” �صمن “حدودها �لقانونية”، باعتبار �أن �الأر��صي 

�لفل�صطينية  لالأر��صي  “�إ�رش�ئيل”  �حتالل  عقب   1967 �صنة  يف  م�صادرتها  مّت  �لتي  �لفل�صطينية 

عن  �لنظر  بغ�ص  مب�صادرتها  جديرة  و�أنها  “�إ�رش�ئيل”  حّق  من  هي  �لقد�ص  بلدية  حدود  لتو�صيع 

.
92

�لعو�قب �لوخيمة �لتي ترتتب على �لفل�صطينيني جر�ء هذ� �لعمل �ال�صتعماري

الإكمال  �لقد�ص،  مدينة  �رشقي  �لتجريف  عمليات  يف  �رشع  قد  كان  �الحتالل  �أن  �إىل  �أي�صاً  ي�صار 

بناء جد�ر �لف�صل �لعن�رشي بالقد�ص من �جلهة �ل�رشقية لف�صلها عن بلدة �لعيزرية، و�قرتح وزير 

�خلارجية �الأمريكي جون كريي �أن تكون �إ�صافة لالأحياء �لفل�صطينية �لتابعة للقد�ص و�لو�قعة خلف 
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با�رشت  �الحتالل  قو�ت  باأن  حملية  م�صادر  و�أفادت  �ملنتظرة.  �لفل�صطينية  للدولة  عا�صمة  �جلد�ر 

يف �إكمال �جلزء �ملتبقي من جد�ر �لف�صل �لعن�رشي بالقرب من معب �لزيتونة؛ ويف�صل هذ� �جلزء 

بلدة �لعيزرية عن �لطور. فيما يعدُّ ذلك �ملقطع هو �الأخري يف ف�صل كامل �رشقي �لقد�ص عن �ل�صفة 

�لغربية؛ حيث مّت ف�صلها عن مدينة بيت حلم من �جلنوب وعن ر�م �هلل من �ل�صمال بينما يتم ف�صل 

�جلهة �ل�رشقية يف هذه �ملرحلة عن �لعيزرية و�أبو دي�ص؛ �أما �جلهة �لغربية من �ملدينة فهي مرتبطة 

.
93

بغربي �لقد�ص �لتي �صمتها �إليها “�إ�رش�ئيل” باعتبار �أن كل �لقد�ص �ملوحدة عا�صمتها �الأبدية

بها  تقوم  �لتي  �ال�صتيطانية  �لطرق  خمططات  تعمل 

على  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  على  “�إ�رش�ئيل” 
تعزيز �لوجود �ال�صتيطاين هناك، وتقّو�ص عملية �لت�صوية �ل�صلمية وتن�صف فكرة “�حلل �ل�صلمي 

�أن هذه �ملخططات �الإ�رش�ئيلية �ال�صتيطانية يف �ل�صفة �لغربية  �إىل  �أ�صا�ص دولتني”. باالإ�صافة  على 

�لدولية  و�الأعر�ف  للقو�نني  و�رشيحاً  و��صحاً  �نتهاكاً  ت�صكل  �لقد�ص،  مدينة  فيها  مبا  �ملحتلة 

.
94

و�اللتز�مات �الإ�رش�ئيلية جتاه م�رشوع �لت�صوية

يف م�صتوطنيه  حياة  وت�صهيل  نفوذه  تعزيز  �صيا�صة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  و��صل   وقد 

�ل�صفة �لغربية؛ من خالل �لتو�صع يف بناء ما يعرف بـ“�لطرق �اللتفافية” �لتي و�صل طولها �إىل 770 كم 

. ويف �ملقابل، فقد ��صتمرت �صلطات �الحتالل يف �إعاقة حركة �ل�صكان يف �ل�صفة 
حتى بد�ية �صنة 952015

من خالل �حلو�جز �ملنت�رشة يف �أرجائها، و�لتي كان عددها 514 مع بد�ية �صنة 2015، لي�صل �إىل 607 

.
مع نهاية �صنة 962015

�ال�صتيطانية  خططه  ل�صالح  �لفل�صطينيني  �أر��صي  م�صادرة  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  مو��صلة  �إن 

�إنه  حيث  �لفل�صطيني،  �لطرف  مع  للت�صوية  �لر�ف�ص  �الإ�رش�ئيلي  �لتعنت  مدى  يك�صف  �لتو�صعية، 

2014/10/1، كانت قد ن�رشت �صحيفة �إ�رش�ئيلية خب�ً مفاده باأن �الإد�رة �ملدنية �الإ�رش�ئيلية يف  يف 

( من �الأر��صي �لفل�صطينية �خلا�صة، تقع �إىل 
2
�ل�صفة �لغربية �صتقوم مب�صادرة 5.4 دومناً )5.4 كم

�إن�صاء طريق خا�صة  �لقد�ص، وذلك ل�صالح  �آدم �الإ�رش�ئيلية، �صمال حمافظة  �لغرب من م�صتوطنة 

.
97

للم�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني فقط

مل مت�صِ �صوى �أيام قليلة قبل �أن تت�صح �ملخططات �ال�صتيطانية �الإ�رش�ئيلية �أكرث فاأكرث، حيث 

ن�رشت �صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية يف 2014/10/3، تقرير�ً مف�صالً عن �لطريق �ال�صتيطاين �جلديد 

�ملنوي �صقه، وقامت باإرفاق �لتقرير بخريطة تو�صح تفا�صيل �لطريق �ال�صتيطاين �جلديد. وبح�صب 

�لتقرير �ملن�صور، فاإن �ل�صارع �جلديد �صيتم بناوؤه ب�صكل غري قانوين على �أر��ٍص فل�صطينية خا�صة، 

.
98

كما �أن �ل�صارع �ال�صتيطاين �جلديد معّد خ�صي�صاً ال�صتخد�م �مل�صتوطنيناالإ�رش�ئيليني فقط

�شابعًا: الطرق االلتفافية 
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على   ،1967 �صنة  �لقد�ص  مدينة  فيها  مبا  �لغربية  لل�صفة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أقدم  لقد   

�ل�رشعية، وقام  �الإ�رش�ئيلية غري  �مل�صتوطنات  �لفل�صطينية �ملحتلة ل�صالح بناء  �الأر��صي  م�صادرة 

بو�صل هذه �مل�صتوطنات بع�صها ببع�ص ب�صبكة من �لطرق �اللتفافية، منها ما ي�صلكه �مل�صتوطنون 

�الإ�رش�ئيليني.  �مل�صتوطنني  ال�صتخد�م  فقط  خم�ص�ص  هو  ما  ومنه  و�لفل�صطينيون،  �الإ�رش�ئيليون 

ومن �صمن هذه �لطرق �اللتفافية �الإ�رش�ئيلية �لطريق رقم 437، �لذي يقع �إىل �ل�صمال من حمافظة 

زئيف  ب�صجات  مثل  �لقد�ص  بلدية  حدود  �صمن  �لو�قعة  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطنات  ويربط  �لقد�ص، 

حمافظة  �أر��صي  على  �ملقامة  �الإ�رش�ئيلية  بامل�صتوطنة  �الإ�رش�ئيلية  �آدم  مب�صتوطنة  يعقوب  و�لنبي 

ر�م �هلل مثل م�صتوطنة بيت �إيل �الإ�رش�ئيلية. ويتم ��صتخد�م هذ� �ل�صارع �أي�صاً من قبل �لفل�صطينيني؛ 

�لطريق  �أن  كما  بال�صمالية.  �جلنوبية  �لفل�صطينية  �ملحافظات  بني  يربط  �لذي  �لوحيد  �لطريق  الأنه 

 �ال�صتيطاين رقم 437 ينتهي على �ملدخل �لغربي مل�صتوطنة �آدم لريتبط بعد ذلك بالطريق �ال�صتيطاين

�إىل �صمال من �ملقامة  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطنات  �إىل  �لذي ي�صل  �ل�رشيع(،  �ل�صمايل  )�لطريق   60  رقم 

 )�نظر �خلريطة 6/6(. 
99

�ل�صفة �لغربية

100
خريطة 6/6: �شبكة الطرق اللتفافية �شمايل مدينة القد�س املحتلة

ويف 2014/6/13 �أعلن ما ي�صمى جمل�ص �لتنظيم �الأعلى/ �للجنة �لفرعية لال�صتيطان �لتابع لالإد�رة 

�ملدنية �الإ�رش�ئيلية عب �صحيفة �لقد�ص، عن �إيد�ع �أربع خمططات تف�صيلية ل�صبكة من �لطرق تخدم 

.
101

�مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية �رشق مدينة �أريحا
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�لطرق  تنظيم  هو  �الإعالنات—  —ح�صب  منها  �لرئي�صية  �لغاية  فاإن  �ملخططات  وبح�صب 

�لر�بطة بني �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية يف �ملنطقة لت�صكل خدمة لالأعمال �لتو�صعية �لتي ت�صهدها تلك 

�مل�صتوطنات تلبية  �أّي عملية تو�صيع خمطط لها لتلك  �أي�صاً  �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية، ولكي تخدم 

.
102

للحاجة �لتنظيمية �ملا�صة لتلك �مل�صتوطنات

103
جدول 6/10: اأرقام املخططات التي مّت اإيداعها واملناطق امل�شتهدفة من تلك املخططات

امل�شتوطنة امل�شتفيدةاأرقام الأحوا�س/ املوقعنوع ورقم الطريقرقم املخطط

طريق �إقليمي/ رقم 1/936449
�الأحو��ص رقم 14، 15، 19، 20، 21، 23، 24، 

26، 44 من �أر��صي بلدة �لعوجا �صمال �أريحا
 Mevo’ot مفوت يريحو

Jericho، وريونيم

طريق حملي/ رقم 2/8224499
منطقة �لعوجا �صمال �أريحا، �الأحو��ص �ملعنية 4، 

43 ،41 ،20 ،19 ،17
بيتاف

نعومي�أر��صي �لنويعمة - �أريحا �صمن �أر��صي �حلو�ص 1طريق �إقليمي/ رقم 2/936449

نعومي�الأحو��ص رقم 20، 25، 44 من �أر��صي �لعوجاطريق �إقليمي/ رقم 1/934460

من جهة �أخرى، فقد �أقدمت �آليات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على �صّق طريق �لتفايف يف �جلهة �ل�صمالية 

من بلدة �صلفيت، بهدف ربط مدخل م�صتوطنة �أريل �ل�صمايل �لغربي مبحطة �لكهرباء �الإ�رش�ئيلية 

ويبلغ   .05 رقم  �اللتفايف  �لطريق  مبحاذ�ة  و�ملقامة  �صلفيت،  مدينة  من  �ل�صمالية  �جلهة  يف  �لقطرية 

با�صم  �ملعروفة  �ملنطقة  يف  �صلفيت  مدينة  �أر��صي  من  ير  حيث  كيلومرت�ن،  �ملذكور  �لطريق  طول 

“�لفريز” �صمال غرب �ملدينة.
104

خريطة 6/7: �شّق طريق ا�شتعماري جديد على اأرا�شي مدينة �شلفيت
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عمليات  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  و��صلت 

م�صادرتها �أر��صي �ملز�رعني �لفل�صطينيني 

وم�صادر  مبعي�صتهم  كثري�ً  �أ�رش  مما 

�صحفي  تقرير  ك�صف  وقد  رزقهم. 

�لتي  �لدومنات  �آالف  �أن  عن  �إ�رش�ئيلي 

�إطالق  كـ“مناطق  وعرفها  ع�صكرية”  لـ“�أغر��ص  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �صادرها 

نار”، وزعت على �مل�صتوطنني للزر�عة ورعاية �ملو��صي مع �أن �أ�صحابها �لفل�صطينيني ُينعون من 

يف  خ�ص�ص  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  ذر�ع  �ال�صتيطان”  “لو�ء  فاإن  �لتقرير،  وح�صب  منها.  �القرت�ب 

�أر��ٍص للم�صتوطنني باتفاقات ر�صمية. وعلى  903 و904 يف منطقة �الأغو�ر  �لع�صكريتني  �ملنطقتني 

Bkaaot وغيتوت  Ro‘i وبكعوت  �لتي خ�ص�صت مل�صتوطنات روعي  �الأر��صي  فاإن  �ملثال،  �صبيل 

�إطالق نار”، وق�صم منها مبلكية فل�صطينية خا�صة.  كـ“مناطق  �أر��ٍص معرفة  �الأردن، هي  يف غور 

وح�صب �لتقرير فاإن �صلطات �الحتالل نفذت خالل �صنة 2014، نحو 169 عملية �إخالء لفل�صطينيني 

.
105

حاولو� زر�عة �أر�صهم، و�أ�صدرت 105 �أو�مر باالإخالء ووقف �الأعمال �لزر�عية

�أما على م�صتوى قطاع غزة، فقد ك�صف وزير �لزر�عة يف حكومة �لتو�فق �لوطني �لفل�صطينية، 

يف غزة  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  خالل  �لزر�عي  �لقطاع  خ�صائر  �إجمايل  �أن  �لعي�صة،   �صوقي 

�صيف 2014 وحتى نهاية �آب/ �أغ�صط�ص 2014 تقرتب من 500 مليون دوالر، دون �حت�صاب �لرثوة 

�أنها  بحجة  �ملزروعة،  �الأر��صي  من   %70 من  �أكرث  �الحتالل  ق�صف  حيث  �ل�صمكية،  �أو  �حليو�نية 

مو�قع الإطالق �صو�ريخ �ملقاومة �لفل�صطينية. وقال مكتب وز�رة �لزر�عة يف غزة، �إن �إجمايل خ�صائر 

يف  كمو�د  �لزر�عية،  �ملحا�صيل  ت�صتخدم  �لتي  و�مل�صانع  و�ل�صمكية،  �حليو�نية  و�لرثوة  �لزر�عة 

.
106

�لت�صنيع، بلغت نحو 780 مليون دوالر

�ملحروقة، حيث ذكرت م�صادر  �الأر�ص  �صيا�صة  �تباع  على  �أي�صاً  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  و�أقدم 

فل�صطينية �إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أحرق يف 2015/5/19، �أر��صٍ رعوية يف منطقة خلة �لر�أ�ص �الأحمر، 

�رشق بلدة عاطوف ق�صاء طوبا�ص، �صمايل �ل�صفة �لغربية، ومنع �ملو�طنني و�صيار�ت �لدفاع �ملدين 

من �إطفاء �لنري�ن. ويف �ل�صياق ذ�ته، ويف منطقة �أم �لقبا، حتديد�ً �لقريبة من �ملالح، مّت حرق ما يزيد 

.
107

( من �ملر�عي
2
عن �ألفي دومن )2 كم

�أرز�ق �ملو�طنني �لفل�صطينيني حلملهم على ترك  �إن هدف �الحتالل من هذه �ل�صيا�صة هو قطع 

جملة  ومن  للم�صتوطنني؛  منحها  �الحتالل  �صلطات  على  لي�صهل  �إخالئها  �أي  و�لرحيل،  �أر��صيهم 

�صور �لتعدي على م�صادر رزق �لفل�صطينيني و�مل�ّص بقطاع �لزر�عة، قطع وقلع وحرق �الأ�صجار 

�ملثمرة وعلى ر�أ�صها �أ�صجار �لزيتون م�صدر رزق �آالف �لعائالت �لفل�صطينية. 

ثامنًا: االعتــداءات االإ�شـــــرائيلية

             على الزراعة وعلى م�شادر

             امليـــــــاه الفل�شــــطينية
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وحما�صيلهم  �لفل�صطينيني  �ملز�رعني  على  �العتد�ء�ت  ع�رش�ت  بتنفيذ  �الإ�رش�ئيليون  قام  وقد 

عن يزيد  ما  باقتالع  و�مل�صتوطنون  �الحتالل  قو�ت  قامت   ،2014 �صنة  ويف   �لزر�عية. 

حمافظة يف  �صجرة  و2,059  �صجرة(،   5,325( �هلل  ر�م  حمافظة  يف  �أغلبها  مثمرة،  �صجرة   10,596 

�صجرة.   13,671 �قتالع  مّت   2015 �صنة  وخالل  �خلليل.  حمافظة  يف  �صجرة  و1,332  حلم،  بيت 

�لغربية،  �ل�صفة  يف  �جلوفية  �ملائية  لالأحو��ص  منهجي  با�صتنز�ف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  تقوم  كما 

وت�صتهلك معظم مياه �ل�صفة، بينما حترم �لفل�صطينيني من �حتياجاتهم �ملائية �الأ�صا�صية، بل وتقوم 

.
108

ببيعهم �ملياه �لتي ت�صادرها من �أر�صهم

ومن �جلدير بالذكر، �أنه يف �صهر كانون �لثاين/ يناير من �صنة 2015، مّت �قتالع 5,655 �صجرة 

فل�صطينية يف خمتلف حمافظات �ل�صفة �لغربية �ملحتلة. يف حني كانت �أكرث �ملحافظات ت�رشر�ً خالل 

5,120 �صجرة، وتليها حمافظة �خلليل  �أكرث من  �قتالع  مّت  2015 هي حمافظة ر�م �هلل، حيث  �صنة 

حيث مّت �قتالع وتدمري 4,150 �صجرة. ويف حمافظة طوبا�ص، قامت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

.
109

باقتالع �أكرث من 1,500 �صجرة ت�صكل يف معظمها حممية طبيعية يف �ملحافظة

وقد و�جه �لكثريون من �صكان قرى �ل�صفة �لغربية �ملحتلة م�صاكل وعدم �نتظام يف تزويدهم 

فاالحتالل  مبياه �ل�رشب و�لرّي وذلك ب�صبب �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية �لظاملة، وقو�نينها �لعن�رشية؛ 

خ�صو�صاً  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �ملياه  �أحو��ص  جميع  على  ��صتوىل  و�أن  له  �صبق  �الإ�رش�ئيلي 

وردم هدم  على  و�أقدم  بل  �إرتو�زية،  مياه  �آبار  حفر  من  �ملز�رعني  مبنع  ويقوم  �لغربية،   �ل�صفة 

�لعديد منها.

ونتيجة ال�صتنز�ف “�إ�رش�ئيل” لالأحو��ص �جلوفية، وب�صبب �لقيود �ملفرو�صة على حفر �الآبار 

وتاأهيلها، تقل�صت كمية �ملياه �مل�صتخرجة من قبل �لفل�صطينيني �إىل �أقل من �لكمية �لتي ن�صت عليها 

من مياه �الأحو��ص �جلوفية 
 3

138 مليون م �أو�صلو. حيث كان �لفل�صطينيون ي�صتخرجون  �تفاقية 

�صنة  يف   
3
م مليون   103.8 �إىل  لت�صل  �نخف�صت  �لكمية  هذه  �أن  غري   ،1999 �صنة  يف  �لغربية  لل�صفة 

.
1102014

يف �ل�صاحلي  �حلو�ص  من  �مل�صتخرجة  �ملياه  كمية  بلغت  فقد  �ل�صاحلي،  للحو�ص  بالن�صبة   �أما 

هذه  وتعّد  2014؛  �صنة 
 3

م مليون   88.5 �إىل  و�نخف�صت   ،2013 �صنة   
3
م مليون   100.8 غزة  قطاع 

 فقط، 
3
�لكمية �صخاً جائر�ً، الأن مقد�ر �ل�صخ �الآمن وطاقة �حلو�ص �مل�صتد�مة هي 50–60 مليون م

مما �أدى �إىل عدم تو�فق �أكرث من 90% من نوعية �ملياه �لتي يتم �صخها من �حلو�ص �ل�صاحلي مع 

.
111

معايري منظمة �ل�صحة �لعاملية

 و�أكد 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
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تلك  مقابل  �لفل�صطيني  للفرد  �ملخ�ص�صة  �ملياه  كميات  يف  متييز  بوجود   ،2014 فب�ير  �صباط/  يف 

“�إ�رش�ئيل” يف  لل�صخ�ص  �ملنزيل  �ال�صتهالك  معدل  �أن  �أ�صارت  حيث  �الإ�رش�ئيلي؛  للفرد   �ملخ�ص�صة 

183 لرت�ً يف �ليوم، �أما معدل �ال�صتهالك �ملنزيل للفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية فهو 73 لرت�ً يف �ليوم. 

هذ� عد� عن وجود 113 �ألف مو�طن فل�صطيني يعي�صون يف �صبعني جتمعاً �صكنياً )يعي�ص نحو 50 �ألف 

منهم يف �ملناطق �مل�صنفة ج( غري مت�صلني ب�صبكة مياه. كما �أو�صح تقرير بت�صيلم �أن معدل ��صتهالك 

.
112

�ملياه يف قطاع غزة يرت�وح بني 70–90 لرت�ً للفرد يومياً، �إال �أن جودة �ملياه متدنية للغاية

ويف قطاع غزة، مّت تعطيل 70% من من�صاآت �ملياه نتيجة لال�صتهد�ف �الإ�رش�ئيلي لها، �أو النقطاع 

�لطاقة و�لوقود عنها ب�صبب �حل�صار، ما �أدى لنق�ص ي�صل �إىل ما بني 70–80% من �لكميات �الأ�صلية، 

. كما �أن �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على 
113

وهو ما يفاقم من �الأو�صاع �ملائية و�لبيئية و�ل�صحية يف �لقطاع

قطاع غزة يف �صيف 2014، �أدى �إىل تدمري �صبكات �ل�رشف �ل�صحي فيها، و�إىل في�صان �ملياه �لعادمة 

و�ختالطها مبياه �ل�رشب وبالبيئة �ملحيطة، مما ز�د من �ملخاطر �ملحدقة بال�صحة �لعامة. �أ�صف �إىل 

.
114ً

 يوميا
3
ذلك تفاقم م�صكلة �صّخ �ملياه �لعادمة يف �لبحر و�لتي تبلغ نحو 98 �ألف م

�أر��صي  من جهة �أخرى، فاإنه يف �لوقت �لذي تقوم فيه �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية ب�صحب �ملياه من 

للفل�صطينيني،  �ملياه  من  �لفائ�ص  وتبيع  تعود  فاإنها  مدنها،  بها  لتزود  وت�صتنزفها  �لغربية  �ل�صفة 

 Israel National Water ميكروت  �رشكة  من   2014 �صنة  �مل�صرت�ة  �ملياه  كمية  بلغت  حيث 

يف �ل�صفة �لغربية )با�صتثناء ذلك �جلزء من حمافظة �لقد�ص 
 3

Company (Mekorot) �63.5 مليون م
3
57.4 مليون م �أن كانت  1967(، بعد  �لغربية �صنة  لل�صفة  “�إ�رش�ئيل” بعد �حتاللها   �لذي �صمته 

.
�صنة 1152009

فائ�ص  وبوجود  و�الإ�رش�ئيليني،  �لفل�صطينيني  بني  للمياه  �لعادل  غري  �لتوزيع  �إىل  وباالإ�صافة 

، فاإن “�إ�رش�ئيل”، وبح�صب �صلطة �ملياه �لفل�صطينية 
116

للمياه يف “�إ�رش�ئيل” ح�صب �صحيفة هاآرت�ص

�لفرتة  خالل  فل�صطينياً،  ��صرت�تيجياً  م�رشوعاً   120 من  �أكرث  متعمد،  وب�صكل  عرقلت  �هلل،  ر�م  يف 

.
117

2010–2014، يتعلق باإن�صاء حمطات لل�رشف �ل�صحي، وحفر �الآبار، و�لبنية �لتحتية للمياه

�الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �حلو�جز  من  �لكثري  جعلت 

�أ�صبه  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ملناطق  عديد 

�لفل�صطيني.  بـ“جيتو�ت” معزولة عن مناطق �جلو�ر 

 وقد ز�دت �صلطات �الحتالل من �أعد�د هذه �حلو�جز نتيجة �ندالع �نتفا�صة �لقد�ص يف خريف 2015.

بد�ية مع   514 عددها  كان  حيث  و�لعو�ئق،  �حلو�جز  �أعد�د  بزيادة  �الحتالل  قو�ت  قامت   وقد 

.
�صنة 2015، لي�صل �إىل 607 مع نهاية �صنة 1182015

تا�شعًا: احلواجز الع�شكريـة 

             يف ال�شفة الغربية
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وت�صري معطيات �أوت�صا، �إىل �أن قو�ت �الحتالل ن�صبت 152 حاجز�ً “طيار�ً”، �أي غري ثابت، فيما 

متركز جنودها ب�صورة د�ئمة عند 16 حاجز�ً، من بني 25 حاجز�ً يف �ل�صفة �لغربية مل يكن يتمركز 

.
119

عندها �جلنود �صوى يف بع�ص �الأحيان

�أن �الحتالل مل يتخَل يوماً عن حو�جزه �لع�صكرية، حتى يف �أف�صل  ويوؤكد مر�قبون وحمللون 

�الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �حلو�جز  على  �الإبقاء  مّت  �إذ  �لفل�صطينية،  �لقيادة  مع  �لتفاو�صية  حاالته 

�ملو�طنني  يعرت�صون  ال  جنود  مع  �أو  �أحياناً  جنود  دون  من  و�لقرى،  و�لبلد�ت  �ملدن  مد�خل  على 

�لفوالذية  و�أبر�جه  �الإ�صمنتية  مبكعباته  �لع�صكري  �حلاجز  وهيكل  بنيان  يبقى  فيما  ومركباتهم، 

للفل�صطيني  د�ئم  تذكري  يف  �لفل�صطينية،  و�لبلد�ت  �ملدن  مد�خل  جغر�فيا  من  جزء�ً  بات  كاأنه  ثابتاً، 

.
مفاده “�الحتالل هنا”120

�أربعني حاجز�ً فّعاالً مقاماً يف  2015 و�صل عدد �حلو�جز �لع�صكرية �لد�خلية  �أبريل  يف ني�صان/ 

للفل�صطينيني،  د�ئم  �الإ�رش�ئيلية، يتم فيها تفتي�ص  �الأمن  �إ�رش�ف قو�ت  �لغربية، حتت  �ل�صفة  عمق 

حيث يتم توقيف وتاأخري �لعديد منهم. وهناك 39 حاجز�ً فعاالً ب�صكل د�ئم على طول �خلط �الأخ�رش 

�الإ�رش�ئيلي، وهذه �حلو�جز تعمل ب�صكل د�ئم ويتم من  �لغربية، تد�ر من قبل �جلي�ص  �ل�صفة  مع 

خاللها تفتي�ص �ملتجهني �إىل �الأر��صي �لو�قعة حتت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي منذ �صنة 1948. كما يوجد 

17 حاجز�ً د�خلياً يف مدينة �خلليل يف نقاط خمتلفة ُتعدُّ نقاط �حتكاك بني �لفل�صطينيني و�مل�صتوطنني، 

.
121

هذه �حلو�جز تعمل ب�صكل د�ئم ويتم فيها تفتي�ص �ملارين

لل�رش�ع،   ٍ مركزية  ٍ ك�صاحة �لقد�ص،  يف  نالحظ  �أن  يكن  �ملا�صية  �الأعو�م  مدى  على 

�لتغريُّ  مثل:  �ل�رش�ع  لهذ�  �لعامة  باالجتاهات  مبا�رشة  �صلة  على  متعددة  �جتاهاٌت 

�لدينية  و�لنبوء�ت  �لقيم  ز  وتعزُّ �لديني،  �لقومي  �لتيار  نحو  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صيا�صي  �لنظام  بنية  يف 

ز مكانة �مل�صتوطنني كذر�ٍع  �ليهودية كد�فٍع �أ�صا�صي من دو�فع �ل�صلوك �ل�صيا�صي �الإ�رش�ئيلي، وتعزُّ

�لتق�صيم  �أجندة  يدحرج  �لذي  فهو  للدولة.  �ملتقدمة  �حلربة  ر�أ�ص  ي�صكل  بات  �أ�صا�صي،  ��صتعماري 

�لذي  وهو  بع�صها،  ويدير  �حلفريات  تاأهيل  يول  �لذي  وهو  �الأق�صى،  �مل�صجد  �قتحامات  وينفذ 

حولها،  من  �ملركزية  و�الأحياء  �لقدية  �لبلدة  يف  �ملقد�صيني  بيوت  على  �ال�صتحو�ذ  معركة  يخو�ص 

وهو �لذي يقود �العتد�ء�ت على �ملقد�صيني، مما �أدى �إىل هبة مقد�صية �صعبية يف 2014، عقب �إحر�ق 

�لفتى �ل�صهيد حممد �أبو خ�صري، و�لتي مل تلبث �أن تطورت �إىل حرٍب �صاملة على قطاع غزة يف �صيف 

تلك �ل�صنة. وهذ� �لذر�ع �ال�صتيطاين �ملتع�صب هو �لذي �ندفع �لفل�صطينيون يف مو�جهته يف �نتفا�صة 

�لقد�ص يف 2015، عقب حماوالت مترير تق�صيم �مل�صجد �الأق�صى، بينما �أخذ دور دولة �الحتالل �صكل 

�حلماية و�لدعم لهذه �الأجندة �ملتدحرجة، و��صتخد�م �الأجهزة �الأمنية و�لع�صكرية يف �ملو�جهات بعد 

خال�شة
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�فتعالها، ومن ثم قيادة دفة �الأحد�ث من تلك �لنقطة. وبالرغم من �أن �نتفا�صة �لقد�ص عطلت برنامج 

و�لب�رشية  �حل�صارية  �لهوية  وتغيري  �لتهويد  بر�مج  �أن  �إال  لالأق�صى،  و�ملكاين  �لزماين  �لتق�صيم 

للقد�ص ما ز�لت جتري على �الأر�ص.

يف  �لعدو�نية  �صيا�صتها  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  تابعت  �لتقرير  هذ�  يغطيها  �لتي  �لفرتة  وخالل 

�لوحد�ت  �آالف  وبناء  �ال�صتيطاين  �لتو�صع  ويف  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �الأر��صي  م�صادرة 

�مل�صتوطنني  خلدمة  �اللتفافية  �لطرق  وت�صييد  �لعن�رشي،  �لف�صل  جد�ر  بناء  ومتابعة  �ل�صكنية، 

�لفل�صطينيني  حركة  تعيق  �لتي  �حلو�جز  مئات  و�صع  �إىل  باالإ�صافة  �ل�صفة.  �أو�صال  وتقطيع 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  وتابعت  و�القت�صادية.  �ل�صيا�صية  حياتهم  على  مدمر  ب�صكل  وتنعك�ص 

�صيا�صتها يف �ل�صيطرة �لكاملة على معظم مناطق �ل�صفة )مناطق ج(، ويف م�صادرة معظم م�صادر 

�ملياه �لفل�صطينية و��صتغاللها، ثم بيع ما تبقى منها للفل�صطينيني �أنف�صهم.

وهذ� يعني �أن �لطرف �الإ�رش�ئيلي يعمل ب�صكل حثيث على تغيري هوية �الأر�ص و�الإن�صان، دومنا 

�كرت�ث باتفاقيات �لت�صوية �ل�صلمية، وال بالتز�ماته جتاه �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لقو�نني و�ملو�ثيق 

�لدولتني... وعودة  �لت�صوية و�نهيار فكرة حّل  �نهيار م�صار  �إىل  �لدولية... وهو ما �صيوؤدي عملياً 

�ل�صعب �لفل�صطيني �إىل �ملقاومة ب�صكل �أكرث قوة و�ت�صاعاً.
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هوام�س الف�سل ال�ساد�س

العتداءات  ير�شد  توثيقي  تقرير  الأق�شى:  على  عني  و�آخرون،  يعقوب  ه�صام  �نظر:  �لقانوين  �مل�صار  هذ�  حول  للمزيد   1

،)2015 �لدولية،  �لقد�ص  موؤ�ص�صة  )بريوت:  �لتا�صع  �لتقرير   ،2015/8/1-2014/8/1 بني  الفرتة  يف  الأق�شى  امل�شجد   على 

�ص 60-59.

�أع�صاء هذه �لكتلة بناء على مو�قفهم �الأيديولوجية و�صلوكهم �ل�صيا�صي جتاه �مل�صجد �الأق�صى بناء على ر�صد  مّت حتديد   2

عابرة  كتلة  وي�صكلون  بالفعل،  ذلك  يار�صون  كانو�  و�إن  متما�صكة،  ع�صوية  ككتلة  �أنف�صهم  عن  يعلنون  ال  وهم  �لباحث، 

لالأحز�ب، وقد بات هذ� �لر�صد �أ�صهل و�أكرث و�صوحاً مع دخول مرحلة �لنقا�ص �لعلني مل�صاألة “�إلغاء �ل�صيادة �الأردنية” على 

�مل�صجد يف جلنة �لد�خلية و�الأمن بدء�ً من �صهر �صباط/ فب�ير 2014.

لالطالع على ت�صكيلة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �نظر �لكني�صت يف:

http://www.knesset.gov.il/govt/eng/GovtByNumber_eng.asp

�نظر: حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2012-2013، �ص 247.  3

جاءت حماولة �غتيال �حلاخام يهود� غليك، �أحد �أبرز قادة هذ� �لتيار، على يد �ل�صهيد معتز حجازي م�صاء يوم 2014/10/29،   4

بينما كان غليك يف طريق �لعودة من �ملوؤمتر �ل�صنوي الئتالف جمعيات “�ملعبد” ل�صنة 2014.

http://bit.ly/1TyVz7I :موقع موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث، 2014/3/2، �نظر  5

بناًء على ر�صد �لباحث يف �لفرتة 2006-2016، ومن در��صة �الأدبيات �ملن�صورة لتلك �جلمعيات على مو�قعها �الإلكرتونية.  6

بني  الفرتة  يف  الأق�شى  امل�شجد  على  العتداءات  ير�شد  توثيقي  تقرير  الأق�شى:  على  عني  و�آخرون،  يعقوب  ه�صام   7

2013/8/1-2014/8/1، �لتقرير �لثامن )بريوت: موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، 2014(، �ص 43.

راأي اليوم، 2014/5/12.  8

بني  الفرتة  يف  الأق�شى  امل�شجد  على  العتداءات  ير�شد  توثيقي  تقرير  الأق�شى:  على  عني  و�آخرون،  يعقوب  ه�صام   9

2014/8/1-2015/8/1، �ص 63-62.

عربي 21، 2015/10/23.  10

لالطالع على �لتقرير �نظر: �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يخطط لبناء كني�ص يهودي كبري حتت �الأر�ص غربي �مل�صجد �الأق�صى،   11

موقع �ملركز �الإعالمي ل�صوؤون �لقد�ص و�الأق�صى )كيوبر�ص(، يف: http://bit.ly/1WQ0AxS؛ وللمزيد حول تاريخ �لك�صف 

 http://bit.ly/1YeleGT :عن هذه �حلفرية �نظر: موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث، 2014/11/16، يف

The Jerusalem Post, 1/6/2014, http://www.jpost.com/International/14th-century-grand-hall-discovered-  12

underneath-the-Kotel-Tunnels-355027

ويعرف هري�ص �إعالمياً با�صم غينادي بوغليولوف Gennadiy Bogolyubov، وهو يعد �أثرى �أثرياء �أوكر�نيا ويقيم يف لندن. 

http://www.pls48.net/?mod=articles&ID=1199724#.VtXCfUCJeSo :فل�صطينيو 48، 2015/6/23، �نظر  13

يتقّدم �لباحث بال�صكر للباحثة هنادي قو��صمي من �لقد�ص ملا قدمته من م�صاعدة قيّمة يف �صبط �لرتجمة من �للغة �لعبية �إىل   14

�لعربية، ويف تو�صيح دالالت ومعاين �أ�صماء �ملر�كز �لتهويدية �لو�ردة يف هذ� �لعنو�ن من �لف�صل، و�أ�صباب �ختيارها.

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2012-2013، �ص 249.   15

http://bit.ly/1UGRrI4 :موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث، 2015/2/9، �نظر  16

 http://bit.ly/1NmzfBV :موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث، 2015/5/19، �نظر  17

يق�صد بالعني هنا عني �ملاء، �إذ �إن هذ� �لبناء يقوم فوق �حلفريات �ملجاورة ملنبع عني �صلو�ن.  18

 http://silwanic.net/?p=46961 :موقع مركز معلومات و�دي حلوة، 2014/2/18، �نظر  19

 http://bit.ly/24D7oli :موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث، 2014/4/2، �نظر  20

“مفخرة  “�إ�رش�ئيل”، لذ� فاإن �لرتجمة �الأدق له للعربية هي  “تيفيئريت” يف �لعبية �الإجناز �لذي تفتخر به  يق�صد بكلمة   21

�إ�رش�ئيل”، علماً �أن هناك ترجمات �أخرى هي �ل�صائعة مثل “جوهرة �إ�رش�ئيل” و“فخر �إ�رش�ئيل”.
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Arutz Sheva 7 (Israel National News), http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/162656#.  22

 VthAjUCJeSo

 http://bit.ly/21H41rH :موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث، 2014/5/27، �نظر  23

�ملنادية  �حلركة  ��صم  يف  با�صتخد�مها  وُيق�صد  �لتعريف،  �أد�ة  لها  م�صافاً  ليبا  كلمة  من  “�جلوهر”،  �أو  “�للب”  تعني  هاليبا   24

“�ملعبد” هو  بحرية �صالة �ليهود يف �مل�صجد، وباملركز �لتهويدي �الأكب يف حميطه، يق�صد بهذ� �ال�صتخد�م �الإ�صارة �إىل �أن 

جوهر �لوعد بـ“�أر�ص �إ�رش�ئيل”، وهو جوهر �لرت�ث �ليهودي فيها.

 http://bit.ly/1OhITRd :موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث، 2015/10/12، �نظر  25
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املوؤ�سرات ال�سكانية واالقت�سادية والتعليمية

تو�جه �لدر��صات �الإح�صائية �ملتعلقة بال�صعب �لفل�صطيني م�صاعب حقيقية، ناجتة 

و��صتغالل  �أر�صه  �حتالل  من  ومعاناته  و�خلارج،  �لد�خل  بني  �ل�صعب  ت�صتت  عن 

وظروف  دول  يف  �لتاريخية  �أر�صه  خارج  �أعد�ده  ن�صف  نحو  ووجود  �إمكاناته؛  وتعطيل  ثرو�ته، 

وبيئات خمتلفة؛ مما يجعل �لو�صول �إىل �حلقائق حتدياً كبري�ً. ونحن يف هذ� �لف�صل بذلنا ما ن�صتطيع 

لنكون �أقرب �إىل �لدقة يف �ملعطيات �ملتعلقة بال�صعب �لفل�صطيني، وخ�صو�صاً يف �خلارج. �أما �ملعطيات 

�القت�صادية و�لتعليمية، فقد �قت�رشت يف هذ� �لف�صل على �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة؛ وهي معطيات 

توفرها ب�صكل �أ�صا�صي م�صادر ر�صمية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية.

اأواًل: املوؤ�شرات ال�شكانية:

1. تعداد الفل�شطينيني يف العامل:

 وفق تقدير�ت �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، بلغ عدد �لفل�صطينيني يف نهاية �صنة 2015

يف �لعامل نحو 12.366 مليون ن�صمة مقارنة بنحو 12.096 مليون ن�صمة نهاية �صنة 2014، بن�صبة 

زيادة مقد�رها 2.23%. بينما بلغت ن�صبة �لزيادة يف �صنة 2014 نحو 2.44% مقارنة ب�صنة 2013، 

يف �لفل�صطينيني  عدد  �أن  يعني  وهذ�   .
1
ن�صمة مليون   11.807 فيها  �لفل�صطينيني  جمموع  بلغ   �لتي 

�صنة 2015 قد و�صل �إىل نحو ت�صعة �أمثاله منذ �صنة 1948.

�إىل فل�صطينيني  2015، يتوزع �لفل�صطينيون ح�صب مكان �الإقامة  ووفق �الإح�صائيات يف نهاية 

ي�صكلون ن�صمة  ماليني   6.221 بنحو  عددهم  يقدر  و�لذين  �لتاريخية،  فل�صطني  يف   يقيمون 

�ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  ن�صمة  ماليني   4.75 وبو�قع  �لعامل،  فل�صطينيي  من   %50.3 نحو 

1.471 مليون  �لعامل، ونحو  �لفل�صطينيني يف  عدد  �إجمايل  38.4% من  ن�صبته  ما  �أي   ،1967 �صنة 

 فل�صطيني يقيمون يف �الأر��صي �لفل�صطينية �لتي �حتلت �صنة 1948 “�إ�رش�ئيل”، �أي بن�صبة %11.9

)�نظر جدول 7/1(. 

 �أما �لفل�صطينيون يف �ل�صتات، فيقدر عددهم بـنحو 6.145 ماليني ن�صمة يف نهاية 2015، ي�صكلون 

نحو 49.7% من فل�صطينيي �لعامل، ويرتكز معظمهم يف �لدول �لعربية �ملجاورة وخ�صو�صاً �الأردن، 

�لتي يقدر عدد �لفل�صطينيني )معظمهم يحملون �جلن�صية �الأردنية( فيها بنحو 3.892 ماليني ن�صمة، 

�لفل�صطينيني  عدد  فيقدر  �لعربية  �لدول  باقي  يف  �أما  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  من   %31.5 بن�صبة  �أي 

بنحو 1.568 مليون فل�صطيني بن�صبة 12.7%، يرتكز معظمهم يف �لدول �لعربية �ملجاورة: لبنان، 

مقدمة
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�الأجنبية �لدول  يف  �لفل�صطينيني  عدد  يبلغ  حني  يف  �لعربي.  �خلليج  ودول  وم�رش،   و�صورية، 

نحو 685 �ألفاً �أي ما ن�صبته 5.5% من �إجمايل عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل )�نظر جدول 7/1(. 

�أما يف نهاية �صنة 2014 فبلغ عـدد �لفل�صطينيني فـي �لعامل نحو 12.096 مليون فل�صطيني، منهم 

1.463 مليون فل�صطيني يقيمون يف  �لغربية وقطاع غزة، ونحو  4.616 ماليني ن�صمة فـي �ل�صفة 

�خلارج،  يف  يقيمون  فل�صطيني  ماليني   6.017 بـ  مقارنة  “�إ�رش�ئيل”،   1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني 

بلغ حني  يف  �لعربية.  �لدول  باقي  يف  مليون  و1.567  �الأردن،  يف  فل�صطيني  ماليني   3.775  منهم 

عدد �لفل�صطينيني نحو 675 �ألفاً يف �لدول �الأجنبية )�نظر جدول 7/1(. 

 جدول 7/1: عدد الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنتي 2014 و2015

2
)بالألف ن�شمة(

مكان الإقامة

20142015

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

الأرا�شي املحتلة �شنة 1967

2,826.423.42,898.923.4ال�شفة الغربية

1,79014.81,850.615قطاع غزة

1,462.512.11,471.211.9الأرا�شي املحتلة �شنة 1948 “اإ�رسائيل”*

3,774.931.23,891.931.5الأردن**

1,566.612.91,567.812.7الدول العربية الأخرى

675.35.6685.45.5الدول الأجنبية

12,095.710012,365.8100املجموع الكلي

�حتلت �لتي  �الأر��صي  يف  �ملو�طنني  ت�صمل  ال  فهي   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �لفل�صطينيني  للمو�طنني  بالن�صبة   * 
�الآخرين. �أو فئة  �لعرب  �مل�صيحيني غري  �أو  �للبنانيني  �أو  �ل�صوريني  �لعرب  �لقد�ص، وال ت�صمل  1967 مبا فيها حمافظة   �صنة 

جند  حيث  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أرقام  عن  تختلف  �أرقاماً  �الإ�رش�ئيلية  �الإح�صاء�ت  تن�رش  �ملقابل  يف 

حذفنا  ما  و�إذ�   ،2015 ل�صنة  ن�صمة  مليون   1.757 نحو  بلغ   1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �لعرب  �لفل�صطينيني  عدد  �أن 

�لذي �جلوالن  مو�طني  وعدد   )2014 �صنة  �إح�صائيات  على  )�عتماد�ً  �ألفاً   324 نحو  بلغ  �لذي  �لقد�ص  �رشقي  مو�طني   عدد 

يبلغ 25 �ألفاً تقريباً، فاإن �لعدد ي�صبح نحو 1.41 مليون ن�صمة ح�صب �الإح�صاء�ت �الإ�رش�ئيلية. 

�لفل�صطيني لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أرقام  على  باالعتماد  تقديره  مّت  فقد  �الأردن،  يف  �لفل�صطينيني  لعدد  بالن�صبة   ** 
�الإح�صاء�ت د�ئرة  عن  �ل�صادرة  �ل�صنوي  �لنمو  معدالت  على  وباالعتماد   ،3,240,473 عددهم  بلغ  حيث   ،2009  �صنة 

�لعامة �الأردنية للفرتة 2009–2015 و�لتي تقدر بـ 3.1%. �نظر:

Census_results_2016.pdf/02/2016/http://census.dos.gov.jo/wp-content/uploads/sites/2
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ن�شبة الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنة 2015 )%(

2. اخل�شائ�س الدميوجرافية للفل�شطينيني:

اأ. ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

4.75 ماليني  2015 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بنحو  يقدر عدد �لفل�صطينيني يف نهاية �صنة 

فرد منهم نحو 2.899 مليون يف �ل�صفة �لغربية )61%(، و1.851 مليون فرد )39%( يف قطاع غزة.

�لغربية �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  من   %42.8 �أن  �إىل   ،2015 ل�صنة  �ملتوفرة  �لتقدير�ت   وت�صري 

2.033 مليون  1948، حيث يقدر عددهم بنحو  �أبناء فل�صطني �ملحتلة  وقطاع غزة هم الجئون من 

مو�طني جممل  من   %27.1 بن�صبة  الجئ  �ألف   787 نحو  �لغربية  �ل�صفة  يف  عددهم  بلغ  �إذ   الجئ. 

�ل�صفة �لغربية، �أما يف قطاع غزة فبلغ عددهم نحو 1.246 مليون الجئ بن�صبة 67.3% من جممل 

مو�طني قطاع غزة.

جدول 7/2: مقارنة بني جمموع املواطنني والالجئني الفل�شطينيني يف كل من ال�شفة والقطاع 

32015–2014

مكان الإقامةال�شنة

الالجئوناملواطنون

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

2014

2,826,40861.2772,20827.3ال�شفة الغربية

1,790,01038.81,216,75968قطاع غزة

4,616,4181001,988,96743.1ال�شفة والقطاع

2015

2,898,92761787,05927.1ال�شفة الغربية

1,850,559391,245,79667.3قطاع غزة

4,749,4861002,032,85542.8ال�شفة والقطاع
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ويتاز �ملجتمع �لفل�صطيني يف �ل�صفة و�لقطاع باأنه جمتمع فتي، حيث قدرت ن�صبة �الأفر�د �لذين 

39.4%، مع وجود �ختالف و��صح بني �ل�صفة  بـ   2015 15 عاماً يف نهاية �صنة  �أعمارهم عن  تقل 

�لغربية وقطاع غزة، فقد بلغت �لن�صبة 37% يف �ل�صفة �لغربية مقابل 42.8% 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( 2.8% من جممل �ملو�طنني، بو�قع 3.2% يف �ل�صفة �لغربية و2.4% يف

قطاع غزة )�نظر جدول 7/5(. 

بلغ عدد �لذكور يف نهاية �صنة 2015 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة نحو 2.413 مليون ذكر مقابل 

2.336 مليون �أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها 103.3 ذكور لكل مئة �أنثى. �أمـا يف �ل�صفة �لغربية فقد بلغ 

عدد �لذكور نحو 1.473 مليون ذكر مقابل 1.426 مليون �أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها 103.3 لكل 

مئة �أنثى، يف حني بلغ عدد �لذكور يف قطاع غزة نحو 940 �ألف ذكر مقابل 910 �آالف �أنثى، بن�صبة 

.
4
جن�ص مقد�رها 103.3 لكل مئة �أنثى

�لعمل �صّن  يف  �صخ�ص  مئة  لكل  �ملعالني  �الأ�صخا�ص  )عدد  �الإعالة  ن�صبة  باأن  �لبيانات   ت�صري 

15-64( يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة قد �نخف�صت من 100.6 يف �صنة 2000 �إىل 73 يف �صنة 2015. 

و�لقطاع؛  �ل�صفة  من  لكل  �الإعالة  ن�صبة  يف  كبري�ً  فارقاً  هناك  �أن  فيالحظ  �ملنطقة  م�صتوى  على  �أما 

حيث �نخف�صت يف �ل�صفة �لغربية من 94.3 �صنة 2000 �إىل 67.4 �صنة 2015، �أما يف قطاع غزة فقد 

 .
�نخف�صت من 112.8 يف �صنة 2000 �إىل 82.7 �صنة 52015

وت�صري �لبيانات �إىل �رتفاع طفيف يف �لعمر �لو�صيط )�لعمر �لذي يق�صم �ل�صكان �إىل جمموعتني 

�لثاين  و�لن�صف  �لعمر  هذ�  من  �أ�صغر  �ل�صكان  عدد  ن�صف  �أن  �أي  �لعدد،  ناحية  من  مت�صاويتني 

�لو�صيط �لعمر  2000–2015، حيث كان  �ل�صنو�ت  �لغربية وقطاع غزة خالل  �ل�صفة   �أكب منه( يف 

بني �لبيانات  مقارنة  وعند   .2015 �صنة  يف  عاماً   19.8 بلغ  بينما   ،2000 �صنة  يف  عاماً   16.4 

�لو�صيط،  �لعمر  �ختالف  يالحظ  نف�صها  �لفرتة  خالل  حدة  على  كل  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

 ،2015 �صنة  يف  عاماً   20.9 �إىل   2000 �صنة  يف  عاماً   17.4 من  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لعمر  �رتفع  حيث 

يف عاماً   18.2 �إىل   2000 �صنة  يف  عاماً   14.9 من  غزة  قطاع  يف  �لو�صيط  �لعمر  �رتفع  حني   يف 

.
�صنة 62015

كما ت�صري �لتوقعات �ل�صكانية �إىل �أن معدل �ملو�ليد �خلام يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �صينخف�ص 

�أما على م�صتوى   .2020 �صنة  29 مولود�ً  �إىل   2015 �ملو�طنني �صنة  �ألف من  لكل  31.9 مولود�ً  من 

�ملنطقة فنالحظ �أن هناك تبايناً يف معدل �ملو�ليد �خلام لكل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث قدر 
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معدل �ملو�ليد �خلام �صنة 2015 يف �ل�صفة �لغربية بنحو 29 مولود�ً لكل �ألف من �ملو�طنني، يف حني 

.
7
قّدر يف قطاع غزة بنحو 36.3 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 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 

من 3.6 حاالت وفاة لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة 2015 �إىل 3.4 حاالت وفاة لكل �ألف من �ملو�طنني 

�أن هناك فارقاً �صئيالً يف معدل �لوفيات �خلام لكل  �أما على م�صتوى �ملنطقة فيالحظ   .2020 �صنة 

3.7 حاالت وفاة  من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث يتوقع �نخفا�ص معدل �لوفيات �خلام من 

لكل �ألف من �ملو�طنني يف �صنة 2015 يف �ل�صفة �لغربية �إىل 3.5 حاالت وفاة لكل �ألف من �ملو�طنني 

يف وفاة  حاالت   3.4 من  غزة  قطاع  يف  �خلام  �لوفيات  معدل  �نخفا�ص  يتوقع  حني  يف   .2020  �صنة 

�صنة 2015 �إىل نحو 3.1 حاالت وفاة لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة 2020. وهو ما ي�صري �إىل حت�صن 

�ملو�طنني  لدى  �ل�صحي  �لوعي  وحت�صن  �لطبية،  �خلدمات  على  �حل�صول  وفر�ص  �حلياة  نوعية 

.
8
وتطور �خلدمات �ل�صحية

بلغ معدل �لزيادة �لطبيعية للمو�طنني منت�صف �صنة 2015 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 �ل�صنو�ت �لقادمة. حيث �إن ��صتمر�ر حت�صن �مل�صتوى �ل�صحي، و�نخفا�ص م�صتوى �لوفيات، 

�لزيادة �لطبيعية للمو�طنني، وهو ما  �إىل �رتفاع معدل  وبقاء معدالت �خل�صوبة مرتفعة، �صيوؤدي 

�صيتطلب �صيا�صات �قت�صادية و�جتماعية مالئمة ال�صتيعاب هذه �لزيادة �ملتوقعة. وتعد �خل�صوبة 

يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة مرتفعة �إذ� ما قورنت بامل�صتويات �ل�صائدة حالياً يف �لدول �الأخرى. 

�الإجناب،  يف  و�لرغبة  لالإناث،  خ�صو�صاً  �ملبكر  �لزو�ج  �إىل  �خل�صوبة  م�صتويات  �رتفاع  ويعود 

.
9
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 

متعدد  �لعنقودي  �لفل�صطيني  �مل�صح  نتائج  �إىل  فا�صتناد�ً  �لع�رشين.  �لقرن  من  �الأخري  �لعقد  منذ 

 �ملوؤ�رش�ت ل�صنة 2014، فقد طر�أ �نخفا�ص على معدل �خل�صوبة �لكلية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة،

�ل�صفة  �أما عند مقارنة   .1997 �صنة  6 مو�ليد يف  2011–2013 مقابل  للفرتة  4.1 مو�ليد  بلغ  حيث 

�لغربية  لل�صفة  بالن�صبة  غزة  قطاع  يف  �لكلية  �خل�صوبة  معدل  �رتفاع  ��صتمر�ر  فيالحظ  بالقطاع 

مقابل �لغربية  �ل�صفة  يف   2013–2011 للفرتة  مو�ليد   3.7 بلغ  حيث   ،2013–1997 �لفرتة   خالل 

5.6 مو�ليد يف �صنة 1997. �أما يف قطاع غزة فقد بلغ هذ� �ملعدل 4.5 مو�ليد للفرتة 2011–2013 مقابل 

.
6.9 مو�ليد يف �صنة 101997
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ويالحظ �رتفاع معدل �خل�صوبة �لكلية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة مقارنة بالدول �لعربية؛ 

�إذ بلغ معدل �خل�صوبة �لكلية يف �الأردن 3.5 مو�ليد، ويف م�رش 3.5 مو�ليد، ويف تون�ص 2.1 مو�ليد 

خ�صوبة م�صتوى  ذ�ت  �ملناطق  من  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  ُتعّد  لذ�   ،2014 �صنة  يف   وذلك 

.
11

مرتفعة

ونتيجة النخفا�ص معدالت �لوفاة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، �رتفع �لعمر �ملتوقع لالأفر�د، 

عاماً  73.5 غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف   2015 �صنة  �حلياة  قيد  على  �لبقاء  توقع  بلغ   حيث 

)72 عاماً للذكور و75 عاماً لالإناث(، مع وجود �ختالف بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث بلغ 

توقع �لبقاء على قيد �حلياة �صنة 2015 يف �ل�صفة �لغربية 73.9 عاماً )72.4 عاماً للذكور و75.3 عاماً 

لالإناث(، يف حني بلغ �لعمر �ملتوقع يف قطاع غزة 72.9 عاماً )71.5 عاماً للذكور و74.4 عاماً لالإناث(. 

ومن �أ�صباب �رتفاع معدالت �لبقاء على قيد �حلياة �الأخرى حت�صن �مل�صتوى �ل�صحي، و�النخفا�ص 

 .
12

�لتدريجي ملعدالت وفيات �لر�صع و�الأطفال

�لغربية �ل�صفة  يف  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  يف  �نخفا�ص  طر�أ  �أنه  �إىل   2014 �صنة  بيانات   ت�صري 

وقطاع غزة مقارنة مع �صنة 2000، حيث �نخف�ص متو�صط حجم �الأ�رشة �إىل 5.2 �أفر�د �صنة 2014 

مقارنة مع 6.1 �أفر�د �صنة 2000. من جانب �آخر �نخف�ص متو�صط حجم �الأ�رشة يف �ل�صفة �لغربية 

�إىل 4.9 �أفر�د �صنة 2014 مقارنة مع 5.7 �أفر�د �صنة 2000، �أما يف قطاع غزة فقد �نخف�ص متو�صط 

.
حجم �الأ�رشة �إىل 5.7 �أفر�د يف �صنة 2014 مقارنة مع 6.9 �أفر�د يف �صنة 132000

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   2015 ل�صنة  �لبيانات  وت�صري  �لغربية.  �ل�صفة  يف 

�ملو�طنني حيث بلغت 15.1% من �إجمايل �ملو�طنني يف �ل�صفة و�لقطاع، ثم حمافظة غزة حيث �صجلت 

ما ن�صبته 13.4%، يف حني بلغت ن�صبة �ملو�طنني يف حمافظة �لقد�ص 8.9%. 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:



329

املوؤ�شرات ال�شكانية واالقت�شادية والتعليمية

جدول 7/3: عدد املواطنني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب املحافظة

ل�شنتي 2007 و142015

20072015املحافظة
معدل النمو ال�شنوي

2015–2007
2,345,1072,898,9272.7ال�شفة الغربية

256,212315,0942.6جنني
48,77165,7873.8طوبا�ص
158,213183,6841.9طولكرم
321,493385,1452.3نابل�ص
91,046112,1872.6قلقيلية
59,46471,5032.3�صلفيت

278,018353,0393ر�م �هلل و�لبرية
41,72452,8583�أريحا و�الأغو�ر

362,521422,8211.9�لقد�ص
176,515218,9582.7بيت حلم

551,130717,8513.4�خلليل
1,416,5391,850,5593.4قطاع غزة
270,245369,9494�صمال غزة

496,410635,5143.1غزة
205,534268,9183.4دير �لبلح
270,979346,6643.1خانيون�ص

173,371229,5143.6رفح

3,761,6464,749,4863ال�شفة والقطاع

عدد املواطنني يف حمافظات ال�شفة الغربية 2015
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عدد املواطنني يف حمافظات قطاع غزة 2015

النعكا�شات ال�شكانية للعدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة:

ت�صري نتائج م�صح �أثر �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة �صنة 2014 )�لذي ��صتمر 52 يوماً(، 

قامت  �لقطاع  يف  �الأ�رش  من   %9 نحو  �أن  �إىل  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  به  قام  �لذي 

�أ�صبح بال  . �أما �ملر�صد �الأورومتو�صطي فيذكر �أن عدد من 
15

بتغيري مكان �صكنها ب�صبب �لعدو�ن

. كما �أن هناك �أكرث من 300 �ألف �آخرين 
16

ماأوى جر�ء هدم منازلهم قد جتاوز 100 �ألف �صخ�ص

�الإ�رش�ئيلي. �لق�صف و�لعدو�ن  ب�صبب  �أماكن �صكنهم  للنزوح من  ��صطرو� 

ب. فل�شطني املحتلة �شنة 1948 “اإ�رسائيل”:

“�إ�رش�ئيل”   1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  يف   2015 �صنة  نهاية  يف  �ملقدر  �لفل�صطينيني  عـدد  بلغ 

نحو 1.471 مليون فل�صطيني مقارنة بـنحو 1.463 مليون فل�صطيني �صنة 2014. وتظهر �لبيانات 

�ملتوفرة حول �ملو�طنني �لفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل” ل�صنة 2014 �أن ن�صبة �الأفر�د دون �لـ 15 عاماً قد 

 .
بلغت 34.8%، يف حني بلغت ن�صبة �الأفر�د �لذين تبلغ �أعمارهم 65 عاماً فاأكرث 17%4.2

يف للفل�صطينيني  �لكلي  �خل�صوبة  معدل  بلغ  فقد   ،2014 ل�صنة  �ملتوفرة  �لبيانات   وح�صب 

يف  �خل�صوبة  مبعدل  قيا�صاً  ن�صبياً  مرتفعاً  �ملعدل  هذ�  وُيعّد  �مر�أة،  لكل  مو�ليد   3.2 “�إ�رش�ئيل”، 
حجم  متو�صط  �أن  �إىل  نف�صها  �ل�صنة  بيانات  �أ�صارت  كما  �مر�أة.  لكل  مو�ليد   3.1 �لبالغ  “�إ�رش�ئيل”، 
�الأ�رشة �لفل�صطينية بلغ 4.7 �أفر�د لكل �أ�رشة. وبلغ معدل �ملو�ليد �خلام نحو 23.8 مولود�ً لكل �ألف 

�ملو�طنني  من  �ألف  لكل  وفاة  حالة   2.8 �خلام  �لوفيات  معدل  بلغ  كما  �لفل�صطينيني.  �ملو�طنني  من 

�لفل�صطينيني، �أما معدل وفيات �لر�صع فكان 6.3 حاالت وفاة لكل �ألف من �ملو�ليد �الأحياء. وهذه 

�ل�صورية، كما ال ت�صمل �ملو�طنني يف منطقة  �لبيانات ال ت�صمل �ملو�طنني �لعرب يف ه�صبة �جلوالن 

يف  �ملوؤقتة  لالإقامة  �نتقلو�  �لذين  �للبنانيني  �لعرب  �إىل  �إ�صافة  �لقد�ص،  حمافظة  من   J1 و�حد  جي 

.
18

“�إ�رش�ئيل”، حيث �إن “�إ�رش�ئيل” حت�صي جميع هذه �لفئات �صمن �صكانها و�صمن �لعرب ككل
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ج. الأردن:

3.892 ماليني ن�صمة، مقارنة مع  2015 بنحو  يقدر عدد �لفل�صطينيني يف �الأردن يف نهاية �صنة 

3.775 ماليني ن�صمة نهاية �صنة 2014، ومعظمهم يحملون �جلن�صية �الأردنية )�أردنيون من �أ�صول 

فل�صطينية( )�نظر جدول 7/1(.

�الأردن يف  �لفل�صطينية  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  بلغ  فقد   ،2010 ل�صنة  �ملتوفرة  �لبيانات   وح�صب 

4.8 �أفر�د، وبلغ معدل �لنمو �ل�صنوي 2.2%. كما بلغ معدل �خل�صوبة �لكلية للن�صاء �لفل�صطينيات يف 

�الأردن نحو 3.3 مو�ليد لكل �مر�أة، وبلغ معدل �ملو�ليد �خلام 29.2 مولود�ً لكل �ألف من �ل�صكان. كما 

بلغ معدل وفيات �لر�صع يف �ملخيمات �لفل�صطينية يف �الأردن 22.6 حالة وفاة لكل �ألف مولود، بينما 

.
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بلغ معدل وفيات �الأطفال دون �خلام�صة 25.7 حالة وفاة لكل �ألف مولود لل�صنة نف�صها

هناك  فاإن  )�الأونرو�(  �لفل�صطينيني  �لالجئني  لت�صغيل  �ملتحدة  �الأمم  وكالة  �إح�صاء�ت  وح�صب 

2,212,917 الجئاً م�صجالً، وذلك يف 2015/1/1، مقارنة مع 2,154,486 الجئاً م�صجالً يف 2014/1/1. 

.
ويعي�ص نحو 17.4% منهم يف �ملخيمات يف 202015/1/1

د. �شورية:

بلغ عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �مل�صجلني لدى �الأونرو� يف �صورية 591,780 ن�صمة يف 2015/1/1، 

ي�صمل  ال  �أعاله  �ملذكور  �لالجئني  عدد  �أن  مالحظة  مع   ،2014/1/1 يف  ن�صمة   569,645 مع  مقارنة 

1967 و1970، الأن معظمهم غري م�صجلني يف قيود  �إىل �صورية �صنتي  ُهّجرو�  �لذين  �لفل�صطينيني 

 .
21

�لوكالة

فقد  عليهم،  �لد�خلي  و�ل�رش�ع  �ل�صورية  �الأزمة  �نعكا�صات  من  �صورية  فل�صطينيو  عانى  وقد 

د�خلياً  نزحو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد   ،2016 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �الأونرو�،  وكالة  قدرت 

نحو �صورية  خارج  للجوء  ��صطرو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد  وبلغ   .
22ً

�ألفا  280  بنحو 

114 �ألف الجئ موزعني كما يلي:

 جدول 7/4: توزيع الالجئني الفل�شطينيني من �شورية يف اخلارج ح�شب معطيات الأونروا

23
يف اآذار/ مار�س 2016 )بالألف ن�شمة(

املجموعتركيا واأوروباغزةم�رسالأردنلبنانالبلد

42174150114العدد

�لذين ظلو� يف �صورية بحاجة  �لفل�صطينيني  �لالجئني  90% من  �أكرث من  فاإن  �الأونرو�  وح�صب 

للم�صاعدة �لعاجلة، �أي نحو 430 �ألف الجئ، حيث ظلو� يعتمدون على �مل�صاعد�ت �لغذ�ئية و�لنقدية 

.
24

�لتي تقدمها �الأونرو� يف تلبية �أدنى �حتياجاتهم
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فيها  توجد  �لتي  �ملناطق  يف  �لو�قعة  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �ملخيمات  �أغلب  تعر�صت  وقد 

�صد�مات م�صلحة، �إىل عمليات تدمري كلي وجزئي؛ مما �أدى �إىل نزوح �صكان هذه �ملخيمات ب�صكل 

كلي �أو جزئي �إىل مناطق �أكرث �أمناً ن�صبياً، ومن بقي فيها عانى من �حل�صار، ونق�ص �خلدمات و�ملو�د 

�لغذ�ئية �الأ�صا�صية. وياأتي على ر�أ�ص هذه �ملخيمات خميم �لريموك �لذي بلغ عدد من بقي فيه �أقل من 

18 �ألف فل�صطيني ح�صب �إح�صاء�ت �الأونرو�، و�لعدد مر�صح لالنخفا�ص ب�صبب ��صتمر�ر �حل�صار 

يت�صح  و�ملفقودين،  و�ملعتقلني،  �ل�صحايا،  �أعد�د  على  �الطالع  وعند  هناك.  �لع�صكرية  و�ملعارك 

�ل�صحايا  عدد  بلغ  فقد  ومعاناة،  ��صتهد�ف  من  �صورية  يف  �لفل�صطينيون  �لالجئون  يكابده  ما  لنا 

فل�صطينية  �صحية   2,912 نحو   2016/5/12 حتى  �صورية  يف  �لقائم  لل�رش�ع  نتيجة  �لفل�صطينيني 

.
25ً

موثقة، بينما بلغ عدد �ملفقودين 258 مفقود�ً، �أما عدد �ملعتقلني فبلغ 945 معتقال

�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 

4.4%. كما �أ�صارت بيانات �صنة 2010 �إىل �أن متو�صط حجم �الأ�رشة �لفل�صطينية بلغ 4.1 �أفر�د، وبلغ 

معدل �لنمو �ل�صنوي 1.6%. من جانب �آخر بلغ معدل �خل�صوبة �لكلي يف �صنة 2010 للفل�صطينيني 

يف �صورية 2.5 مولود�ً لكل �مر�أة، وبلغ معدل �ملو�ليد �خلام 29.2 مولود�ً لكل �ألف من �ل�صكان، كما 

بلغ معدل وفيات �لر�صع للفل�صطينيني يف �صورية 28.2 حالة وفاة لكل �ألف مولود، بينما بلغ معدل 

.
26

وفيات �الأطفال دون �خلام�صة 31.5 حالة وفاة لكل �ألف مولود لل�صنة نف�صها

هـ. لبنان:

لبنان  يف  كمقيمني   2015/1/1 يف  �الأونرو�  لدى  �مل�صجلني  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد  يبلغ 

 .%2 بـ  يقدر  �صنوي  منو  مبعدل  �أي   .2014/1/1 يف  ن�صمة   483,375 مع  مقارنة  فرد�ً   493,134

ويعي�ص نحو 50.6% منهم يف �ملخيمات يف 2015/1/1. وحتى كتابة هذ� �لتقرير، مل تن�رش �الأونرو� 

عدد  فاإن  نف�صها  �لنمو  ن�صبة  �حت�صاب  مّت  ما  �إذ�  �أنه  غري   ،2016 مطلع  يف  �لالجئني  �إح�صائيات 

يف  للفل�صطينيني  �حلقيقي  �لعدد  �أن  �ملالحظة  وجتدر   .
27502,997 نحو  �صيبلغ  �مل�صجلني  �لالجئني 

�لعدد هو �أن  �إىل  �مليد�نية  �ملعطيات  ت�صري  �إذ  �الأونرو�.  لدى  �مل�صجلني  �أقل بكثري من عدد   لبنان هو 

�لعامل  بلد�ن  خمتلف  �إىل  هاجرو�  �لفل�صطينيني  من  �لكثري  حيث  فقط؛  الجئ  �ألف   300 بحدود 

وخ�صو�صاً غربي �أوروبا و�خلليج �لعربي، يف �لوقت �لذي �حتفظو� فيه ببطاقاتهم و�صجالتهم لدى 

�الأونرو�.

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 
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�لفل�صطينيات  �الإناث  ن�صبة  �أن  �إىل  �لبيانات  �أ�صارت  كما  �أنثى.  مئة  لكل  ذكر�ً   98.2 �جلن�ص  ن�صبة 

،%52.2 �ملتزوجات  ن�صبة  وبلغت  بلغت%43.7،  فاأكرث(  عاماً   12( لبنان  يف  �ملتزوجات   غري 

 2011 ل�صنة  �ملتوفرة  �لبيانات  �أ�صارت  كما   .%1.7 �الأر�مل  ن�صبة  وبلغت   ،%2.3 �ملطلقات  ون�صبة 

 �إىل �أن متو�صط حجم �الأ�رشة �لفل�صطينية بلغ 4.4 �أفر�د. من جانب �آخر بلغ معدل �خل�صوبة �لكلي

2.8 مولود�ً لكل �مر�أة، يف حني بلغ معدل وفيات �لر�صع للفل�صطينيني يف لبنان 15 حالة وفاة لكل 

.
28

�ألف مولود، بينما بلغ معدل وفيات �الأطفال دون �خلام�صة 17 حالة وفاة لكل �ألف مولود

و. مقارنات عامة بني الفل�شطينيني:

يكننا   ،7/5 جدول  يف  �مللخ�صة  �لرئي�صية،  �لديوجر�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.

غزة، قطاع  يف  �الإعالة  يليها  ن�صبة،  �أعلى  هي  �الأردن  يف  �لفل�صطينيني  لل�صكان  �الإعالة  ن�صبة  �أن  	• 

ثم يف “�إ�رش�ئيل”، ثم �ل�صفة �لغربية، بينما ُت�صكل كل من �صورية ولبنان �أدنى ن�صبة �إعالة. 

و�أدنى �الأردن،  ثم  لبنان  يف  تتو�جد  فاأكرث  عاماً   65 يبلغون  �لذين  �ل�صن  لكبار  ن�صبة  �أعلى  �أن  	• 

ن�صبة تتو�جد يف قطاع غزة.

تليها و�صورية،  �الأردن  ثم  غزة،  قطاع  يف  تكون  ما  �أعلى  هي  �خلام  �ملو�ليد  معدالت  �أن  	• 

�ل�صفة �لغربية، ثم لبنان، و�أدناها يف “�إ�رش�ئيل”. وبالتايل فاإن هذ� �ملعدل يت�صق مع �الجتاه �لعام 

ما  وهو  �ملو�ليد،  ناحية  من  �ل�صد�رة  يثل  غزة  قطاع  ظّل  حيث  �ملا�صية،  �ل�صنو�ت  يف  للمو�ليد 

ي�صكل �صغوطاً �صكانية على �لقطاع �ملحدود �الإمكانيات و�لذي يعاين من ح�صار خانق. 

�أن معدالت �لوفاة �خلام بقيت مرتفعة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث بلغت 3.6 حاالت وفاة 	• 

و�صيا�صاته  و�إجر�ء�ته  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إىل  �أ�صا�صية  ب�صورة  ذلك  ويعود   ،2015 �صنة 

�لعن�رشية �ملتعاقبة لعدة عقود، وخ�صو�صاً 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 الدميوجرافية للفل�شطينيني ح�شب مكان الإقامة

املوؤ�رس
ال�شفة الغربية

2015
قطاع غزة

2015
جمموع ال�شفة 

والقطاع 2015

“اإ�رسائيل”
2014

الأردن

2010
�شورية

2010
لبنان

2011

ن�شبة الأفراد 15 عاماً فاأقل 

%3742.839.434.835.9
(2007)

33.1
(2009)31.1

ن�شبة الأفراد 65 عاماً 

فاأكرث %
3.22.42.84.25.2

(2007)
4.4

(2009)6.1

ن�شبة الإعالة )لكل مئة من 

الأفراد 15–64 عاماً(
67.482.77377.9

(2007)
84

(2007)
59.7

(2007)
62.1

(2007)

ن�شبة اجلن�س 

)ذكر لكل مئة اأنثى(
103.3103.3103.3102.7–100.4

(2009)98.2

معدل املواليد اخلام 

)مولود لكل األف من 

ال�شكان(

2936.331.923.829.229.225.8
(2010)

معدل الوفاة اخلام )حالة 

وفاة لكل األف من ال�شكان(
3.73.43.62.8–2.8

(2006)–

معدل اخل�شوبة الكلي 

)مولود لكل امراأة(

3.7
(2013–2011)

4.5
(2013–2011)

4.1
(2013–2011)3.23.32.52.8

معدل الزيادة الطبيعية
2.6

(منت�صف 2015)
3.4

(منت�صف 2015)
2.9

2.22.21.62.2(منت�صف 2015)
(2010)

متو�شط حجم الأ�رسة 

)فرد لكل اأ�رسة معي�شية(

4.9
(2014)

5.7
(2014)

5.2
(2014)4.74.84.14.4

3. الالجئون الفل�شطينيون:

من �ملهم �الإ�صارة �إىل �أن �لالجئني �لفل�صطينيني لي�صو� فقط �أولئك �ملقيمني خارج فل�صطني، و�إمنا 

هناك نحو 1.989 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 8.286 ماليني الجئ، �أي نحو 68.5% من جمموع 

�ل�صعب �لفل�صطيني وذلك ح�صب تقدير�ت �صنة 2014. 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.
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جدول 7/6: اأعداد الالجئني الفل�شطينيني يف العامل ح�شب تقديرات �شنة 302014

البلد
ال�شفة

الغربية
�شوريةلبنانالأردن“اإ�رسائيل”*قطاع غزة

باقي الدول 

العربية

الدول 

الأجنبية
املجموع

772,2081,216,759150,0003,774,868493,134591,780611,775675,3008,285,824العدد

* عدد تقريبي.

اأعداد الالجئني الفل�شطينيني يف العامل ح�شب تقديرات �شنة 2014

كما جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �إح�صاء�ت �الأونرو� �قت�رشت على �لفل�صطينيني �لذين �صجلو� �أنف�صهم 

و�صورية،  و�الأردن،  غزة،  وقطاع  �لغربية،  �ل�صفة  وهي:  �خلم�ص،  عملياتها  مناطق  يف  كالجئني 

ولبنان. وبالتايل، يجب �النتباه �إىل �أن هذه �الإح�صاء�ت ال تعك�ص بدقة �أعد�د �لالجئني �لفل�صطينيني يف 

�لعامل، الأنها ��صتثنت الجئني فل�صطينيني كثريين �أقامو� يف غري مناطق عملها، كما مل ت�صمل كثريين 

من �ملقيمني يف مناطق عملها، الأنهم مل ي�صجلو� لديها، لعدم حاجتهم خلدماتها. وت�صتثني �إح�صاء�تها 

�لالجئني �لفل�صطينيني �لذين جلاأو� �إثر حرب 1967، حيث مّت تهجري نحو 330 �ألف فل�صطيني من 

�أن هناك الجئني ��صطرو� للخروج من فل�صطني حتت ظروف خمتلفة )غري �حلرب(  �أر�صهم، كما 

هي  �لالجئني  بخ�صو�ص  �الأونرو�  �إح�صاء�ت  �أن  �إىل  �النتباه  يجب  وبالتايل  �لعودة.  من  ومنعو� 

�إح�صاء�ت منقو�صة. وال يكن �لتعامل مع �أرقام �الأونرو� كاأرقام حقيقية تعّب عن �أعد�د �لالجئني 

�صنة 1948 )با�صتثناء حالة �صورية ولبنان �إىل حّد ما(، فهي فقط تعّب عن �أرقام من �صجلو� �أنف�صهم 

ويكن �أن يتلقو� م�صاعد�ت وخدمات من �الأونرو� ولي�ص كل �لالجئني �لفل�صطينيني.

�لالجئني  بيانات جديدة الأعد�د  باإعطاء   2013 �صنة  �الأونرو� يف  قامت وكالة  �أخرى،  ناحية  من 

بتحويل  قيامها  �أن  ذكرت  حيث  �ل�صابقة؛  �إح�صائياتها  عن  خمتلفة  بيانات  وهي  عملها،  مناطق  يف 



2014-2015التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

336

�صجالتها �إىل �صيغة رقمية، قد مّكنها من تقدمي �إح�صاء�ت �أكرث تف�صيالً. وقامت بت�صنيف �مل�صجلني 

�الآخرين  �مل�صجلني  �إن  وقالت  �آخرين”.  م�صجلني  “�أ�صخا�ص  و�إىل  م�صجلني”  “الجئني  �إىل  لديها 

�الإلكرتوين  موقعها  على  ذلك  معنى  تو�صح  �أن  دون  خدماتها،  لتلقي  �مل�صتحقني  �أولئك  ي�صملون 

�لفل�صطيني، وهو  �لوكالة لالجئ  �مل�صتفيدين ممن ال ينطبق عليهم تعريف  بدقة. وقد ي�صمل ذلك 

تعريف قا�رش ال يغطي كافة فئات �لالجئني. 

بنحو   2015/1/1 يف  �خلم�صة  �الأونرو�  عمليات  مناطق  يف  �مل�صجلني  �لالجئني  عدد  ويقدر 

ويقيم  ،%39.6 بن�صبة  �الأردن  يف  منهم  مليون   2.213 نحو  يقيم  ن�صمة،  ماليني   5.589 

41% )موزعني على  1967 بن�صبة  2.291 مليون منهم يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة  نحو 

�لغربية(،  �ل�صفة  16.9% يف  بن�صبة  �ألف   942 24.1% يف قطاع غزة، ونحو  بن�صبة  1.349 مليون 

يف  �لقاطنني  عدد  وبلغ  ولبنان.  �صورية  يف  م�صجلون   )%19.4 بن�صبة  مليون   1.085( و�لباقي 

خميمات �لالجئني �لفل�صطينيني نحو 1.603 مليون بن�صبة 28.7%، كما يالحظ �أن ن�صبة �لقاطنني 

يو�صح �لتايل  و�جلدول  �ملناطق.  بباقي  مقارنة  �الأعلى  هي  غزة  وقطاع  لبنان  يف  �ملخيمات   يف 

�أعد�د �لالجئني �لفل�صطينيني �مل�صجلني يف �صجالت �الأونرو� ح�صب مناطق عملها.

جدول 7/7: عدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف �شجالت الأونروا ح�شب مناطق عملها يف 

312015/1/1

املنطقة
الالجئون 

امل�شجلون

اأ�شخا�س 

م�شجلون 

اآخرون

جمموع 

الأ�شخا�س 

امل�شجلني

عدد املخيمات
عدد الأفراد

يف املخيمات

ن�شبة الأفراد املقيمني 

يف املخيمات )%(

774,167168,017942,18419228,56024.3ال�شفة الغربية

1,276,92972,5441,349,4738560,96441.6قطاع غزة

452,66940,465493,13412249,41050.6لبنان

528,61663,164591,7809178,66630.2�شورية*

2,117,36195,5562,212,91710385,41817.4الأردن

5,149,742439,7465,589,488581,603,01828.7املجموع

* كافة �الأرقام �ملدونة حتت خانة �صورية متثل تقدير�ً �صاري �ملفعول طاملا �أن �لو�صع يف �صورية ما يز�ل غري م�صتقر.
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الفل�شطينيون امل�شجلون يف �شجالت الأونروا يف 2015/1/1

عدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف الأونروا ح�شب املنطقة يف 2015/1/1

بني  �لعاملة  �لقوى  يف  �مل�صاركة  ن�صبة  �أن   ،2014 ل�صنة  �لعاملة  �لقوى  م�صح  نتائج  و�أظهرت 

�لالجئني 15 عاماً فاأكرث، �ملقيمني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، بلغت 45.7% مقابل 45.8% لدى 

�أن ن�صبة م�صاركة �الإناث �لالجئات و�ملقيمات يف  �لنتائج  غري �لالجئني. كما يالحظ من خالل تلك 

. من جانب �آخر، ت�صري 
32

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بلغت 20.9% مقابل 18.4% لغري �لالجئات

�لبيانات باأن هناك فرقاً و��صحاً على م�صتوى معدالت �لبطالة بني �لالجئني وبني غري �لالجئني، �إذ 

.
33

يرتفع معدل �لبطالة بني �لالجئني لي�صل �إىل 33.7% مقابل 22.3% بني غري �لالجئني

4. اجتاهات النمو ال�شكاين:

�إال  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �أو�صاط  يف  �لطبيعية  �لزيادة  ملعدالت  �لن�صبي  �لرت�جع  من  �لرغم  على 

�أن هذه �لزيادة تظّل مرتفعة مقارنة بغريه من �ل�صعوب، ومقارنة باملجتمع �ليهودي �ال�صتيطاين 
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�جلهاز  تقدير�ت  ح�صب  �لتاريخية،  فل�صطني  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �أن  �إىل  وباالإ�صارة  فل�صطني.  يف 

حني  يف   ،2015 �صنة  نهاية  يف  ن�صمة  ماليني   6.22 نحو  بلغ  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي 

�الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  تقدير�ت  على  بناء  ن�صمة  ماليني   6.34 �ليهود  عدد  بلغ 

و%2.2 و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  للفل�صطينيني   %2.9 و�لبالغة  �ل�صنوية،  �لنمو  معدالت  على   وبناء 

لفل�صطينيي 1948 “�إ�رش�ئيل”، و1.9% لليهود؛ فاإن عدد �لفل�صطينيني و�ليهود �صيت�صاوى تقريباً 

يف �أو�ئل �صنة 2018، حيث �صي�صل عدد كل منهما �إىل 6.7 ماليني تقريباً؛ وذلك فيما لو بقيت معدالت 

 �لنمو على حالها. و�صت�صبح ن�صبة �ليهود �ملقيمني يف فل�صطني نحو 49.4% فقط من �ل�صكان وذلك يف

�صنة 2020، حيث �صي�صل عددهم �إىل نحو 6.96 ماليني مقابل نحو 7.12 ماليني فل�صطيني. 

 جدول 7/8: عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2015–2020

34
)بالألف ن�شمة(

ال�شنة

عدد الفل�شطينيني

عدد اليهود

فل�شطني التاريخيةفل�شطني املحتلة �شنة 1948 “اإ�رسائيل”ال�شفة والقطاع 

20154,7501,4716,2216,336

20164,8871,5046,3916,456

20175,0291,5376,5666,579

20185,1751,5706,7456,704

20195,3251,6056,9306,831

20205,4791,6407,1206,961

عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2015–2020 )بالألف ن�شمة(
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5. فل�شطينيو اخلارج وحّق العودة:

و��صل �لالجئون �لفل�صطينيون يف �ل�صتات �إقامة �لفعاليات و�الأن�صطة �لتي توؤكد على �رتباطهم 

�أهمية  على  و�الأن�صطة  �لفعاليات  هذه  ركزت  وقد  فيها،  �لثابتة  �لتاريخية  وحقوقهم  بفل�صطني 

باالأر�ص �لتم�صك  �أهمية  على  �لنا�صئة  �لفل�صطينية  �الأجيال  وتذكري  �لعودة،  حّق  على   �حلفاظ 

وحّق �لعودة. 

و�مل�رشوع  �أوروبا  “فل�صطينيو  �صعار  حتت   ،13 �لـ  �أوروبا  فل�صطينيي  موؤمتر  �نعقد  وقد 

�ملوؤمتر  �أعمال  يف  �صارك  وقد  برلني.  �الأملانية  �لعا�صمة  يف   ،2015/4/25 يف  �لفل�صطيني”،  �لوطني 

من  جاءته  غفرية  وجماهري  وفود  على  توّزعو�  �لذين  �لعامل،  و�أحر�ر  و�لعرب  �لفل�صطينيني  �آالف 

للنكبة، وبح�صور قياد�ت و�صخ�صيات   67 �لـ  �لذكرى  �الأوروبية وخارجها يف  �لقاّرة  �أرجاء  �صتى 

�لعامة  �ل�صخ�صيات  من  ح�صد  على  عالوة  وخارجه،  �ملحتل  �لوطن  من  وفاعلة  بارزة  فل�صطينية 

�لعربية و�الإ�صالمية و�الأوروبية، وممثلي �ملوؤ�ص�صات وقطاعات �ملت�صامنني مع فل�صطني. وقد نّظمت 

هذ� �ملوؤمتر موؤ�ص�صة موؤمتر فل�صطينيي �أوروبا، ومركز �لعودة �لفل�صطيني، و�لتجّمع �لفل�صطيني يف 

�أملانيا، باال�صرت�ك مع موؤ�ص�صات فل�صطينية من �أملانيا و�أرجاء �أوروبا.

وقد خل�ص �ملوؤمتر يف ختام �أعماله �إىل �لعديد من �ملقّرر�ت �ل�صادرة با�صم �ملجتمعني، �إذ �أكد على 

ودعا  �لثو�بت،  ح�صاب  على  تاأتي  ت�صوية  �أّي  ورف�ص  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  جلميع  �لعودة  حّق 

�لدول �الأوروبية لاللتز�م بتعهد�تها يف حماية حقوق �الإن�صان وحريات �ل�صعوب و�لقيم �الإن�صانية 

مع  �لتعاون  �أو  �ل�رش�كة  �أو  �لدعم  �أ�صكال  من  �صكل  �أّي  عن  �المتناع  عليها  تفر�ص  و�لتي  �لعاملية، 

�إبطاء.  لة دون  �إلغاء كافة �التفاقيات ذ�ت �ل�ِصّ �صلطات �الحتالل �لقائمة يف فل�صطني، مبا يقت�صي 

�الحتالل مالحقة  يف  �ملمكنة  �خليار�ت  كّل  ف  تـوظِّ فل�صـطينية  ��صـرت�تيجية  تـطوير  على  حّث   كمـا 

.
35

على �صتى �ل�صعد، وك�صف جر�ئمه و�نتهاكاته، حميياً �جلهود �لتي تبذل يف هذ� �مل�صمار

�لالجئني  من  بقي  من  نّظم  فقد  �صورية،  يف  �لريموك  خميم  يف  �لالجئني  معاناة  من  وبالرغم 

و�صارك  �ملخيم  و�صو�رع  �أحياء  جابت   ،2015/5/15 يف  �لنكبة  لذكرى  �إحياًء  حا�صدة  م�صرية  هناك 

�أ�صماء �ملدن و�لبلد�ت  فيها �ملئات من �الأهايل، رفع خاللها �ملتظاهرون �الأعالم �لفل�صطينية وعليها 

.
36

�لفل�صطينية وخميمات �للجوء، موؤكدين على حقهم بالعودة �إليها

ويف لبنان عقد �الئتالف �لفل�صطيني �لعاملي حلق �لعودة لقاءه �ل�صنوي �لـ 14 يف �لعا�صمة بريوت 

يف 17–2016/3/20 يف خميم مار �إليا�ص، مببادرة من جمموعة عائدون و�أع�صاء �الئتالف يف لبنان، 

�أكد  وقد  و�أوروبا،  ولبنان  و�صورية  و�الأردن  فل�صطني  من  �الئتالف  �أع�صاء  وم�صاركة  بح�صور 

.
37

�ملجتمعون على �لتم�صك بحق �لعودة
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�حل�صار�ت  ور�صة  قاعة  يف  حا�صد�ً  مهرجاناً  �أوروبا  يف  �لفل�صطيني  �ل�صتات  جتمع  نظم  كما 

جلنة  رئي�ص  مب�صاركة  �خلالد،  �الأر�ص  ليوم  �الأربعني  للذكرى  �إحياًء  برلني،  �الأملانية  بالعا�صمة 

.
38

�ملتابعة �لعربية �لعليا يف �لد�خل حممد بركة

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن �الأمم �ملتحدة �عتمدت مركز �لعودة �لفل�صطيني كع�صو ذو �صفة ��صت�صارية 

بعد  �لع�صوية  على  �ملركز  وح�صل   .2015/6/1 يف  لها  �لتابع  و�الجتماعي  �القت�صادي  �ملجل�ص  يف 

قر�بة خم�صة �أعو�م �أعاقت “�إ�رش�ئيل” فيها �لطلب وبثت �دعاء�ت لي�ص لها �أ�صا�ص من �ل�صحة باأن 

�ملركز يدعم �لعنف و“�الإرهاب”. هذ�، وقد ح�صل �ملركز على �لع�صوية من خالل �لت�صويت حيث 

.
39

�صوتت 12 دولة ل�صالح �لطلب فيما رف�صت �أمريكا و“�إ�رش�ئيل” �لطلب

يعي�ص �لفل�صطينيون يف �ل�صفة و�لقطاع �أو�صاعاً 

معقدة،  ودولية  حملية  متغري�ت  ظّل  يف  �صعبة 

تنعك�ص ب�صكل مبا�رش وغري مبا�رش على �حلياة 

و�لعقبات  �لقيود  فهناك  �ليومية،  �ملعي�صية 

نظر�ً  ��صتقر�ر،  وعدم  عاملي  ركود  بو�در  مع  �الإعمار  و�إعاقة  و�النق�صام  و�حل�صار  و�حلو�جز 

�لتي تع�صف باملنطقة، وما  �لنفط وتد�عياتها، و�حلروب و�لتغري�ت  �أ�صعار  �ل�صديد يف  لالنخفا�ص 

ينبني عليها من حتالفات دولية عديدة و�رش�عات مت�صابكة ومتد�خلة. و�أمام هذه �الأو�صاع تتعدد 

�أو  وتتد�خل �ل�صيناريوهات �لتي تو�جه �مل�صار �القت�صادي �لفل�صطيني، بحيث يتعذر �لبناء عليها 

�لتكيف معها، مما ي�صتدعي �نتهاج �صيا�صات نوعية مرنة تتالءم مع كل ما يطر�أ من تطور�ت.

1. الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية )ال�شفة والقطاع(:

�لن�صاط  ح�صيلة  قيا�ص  خاللها  من  يتم  �لتي  �النت�صار،  و��صعة  �ملوؤ�رش�ت  من  �لناجت  هذ�  يعدُّ 

�القت�صادي �ل�صنوي كرت�كم للناجت �ملتحقق على مد�ر �ل�صنة، ومن ثم قيا�ص حاالت �لنمو و�الزدهار 

�أو �لرت�جع و�لتدهور �القت�صادي، وعليه فاإن دقة هذ� �لقيا�ص تتطلب ح�صابه على �أ�صا�ص حقيقي. 

اأ. معدل منو الناجت املحلي الإجمايل:

ح�صب بيانات �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، يالحظ تر�جع منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل 

يف �صنة 2014، �لتي متيزت بتطور�ت و�أو�صاع ��صتثنائية، وحتديد�ً �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع 

غزة، �لذي �أحلق �أ�رش�ر�ً بالغة بالبنية �لتحتية، و�ملوؤ�ص�صات �الإنتاجية، و�ملر�فق �لعامة، و�مل�صاكن، 

مع ��صتمر�ر �حل�صار وتدمري �الأنفاق �حلدودية. ولذلك فقد �نخف�ص �لناجت �ملحلي �الإجمايل بن�صبة 

0.18% مقارنة بن�صبة منو 6.3% و2.2% ل�صنتي 2012 و2013 على �لتو�يل. ليكون هذ� �لرت�جع 

ثانيًا: املوؤ�شرات االقت�شادية 

            فــي ال�شفـة الغــربية 

            وقطــــــاع غــــــــــــزة



341

املوؤ�شرات ال�شكانية واالقت�شادية والتعليمية

�ل�صفة و�لقطاع  �لنمو بني  �آخذ�ً يف �حل�صبان فارق   ،
40

�لتباطوؤ 2006 بعد عامني من  �الأول منذ  هو 

�لذي يعك�ص �لتاأثري �ملبا�رش على جممل �لناجت يف مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية.

وعلى م�صتوى �صنة 2015 فاإن �لناجت �ملحلي �الإجمايل �رتفع �إىل 7,721.7 مليون دوالر ومبعدل 

 ،2014 ل�صنة  �ال�صتثنائية  للظروف  �متد�د�ً  �الأول  �لربع  3.5%. وكح�صيلة ربعية متقلبة كان  منو 

�إعادة �الإعمار مما مثل خطوة لتعافٍ  �أن �الأرباع �لثالثة �لتالية �صهدت بد�ية ملحوظة لب�مج  غري 

�إىل �القت�صاد  �آثارها  �أحد�ث �النتفا�صة �جلديدة �متدت  �أن  �لفل�صطيني؛ خ�صو�صاً  حذر لالقت�صاد 

�لفل�صطيني �لذي عانى من خ�صائر قدرها 1.3 مليار دوالر منذ ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015 وحتى 

.
كانون �لثاين/ يناير 412016

جدول 7/9: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015

42
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

2015*20102011201220132014ال�شنة

6,122.36,882.37,314.87,4777,463.47,721.7الناجت املحلي الإجمايل

+3.5–0.18+2.2+6.3+12.4+8.1معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

مالحظة: �الأرقام �لو�ردة بناًء على �إح�صاء�ت �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �لتي ال ت�صمل ذلك �جلزء من حمافظة 

2004، و�صوف  �الأ�صا�ص هي  �أن �صنة  1967. كما  �لغربية �صنة  “�إ�رش�ئيل” عنوة بعيد �حتاللها لل�صفة  �لذي �صّمته  �لقد�ص 

ينطبق هذ� على كافة �جلد�ول �لتالية.

* تقدير�ت �أولية.

الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015 بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

�ل�صنو�ت  �لعام لنمو  ��صتناد�ً خلط �الجتاه  2016–2017 فجرى تقديرها  �لتوقعات ل�صنتي  �أما 

�ملدعومة   2016 �لفل�صطينية ل�صنة  �لنقد  3.4%؛ وهذ� يتفق مع تنبوؤ�ت �صلطة  �لبالغ   2015–2010
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. ويتفق هذ� 
ب�صكل �أ�صا�صي بزيادة �ال�صتهالك �خلا�ص، لريتفع �إ�صهامه يف �لناجت �ملحلي �إىل 43%92.3

�أي�صاً مع توقعات �صندوق �لنقد �لدويل با�صتمر�ر منو �القت�صاد �لفل�صطيني مب�صتويات �صعيفة، 

.
44

حتوم حول 3.5% فقط على �ملدى �ملتو�صط

ب. معدل منو الناجت يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

كان هناك تباين ملحوظ يف معدل �لنمو بني �ل�صفة و�لقطاع يف �صنتي 2014 و2015، ففي �لقطاع 

�نخف�ص بن�صبة 15.1% �صنة 2014 ثم عاد و�رتفع بن�صبة 6.8% �صنة 2015، مقابل منو �إيجابي يف 

�ل�صفة قدره 5.3% و2.5% لل�صنتني �ملذكورتني على �لتو�يل )�نظر جدول 7/11(.

�أما عن �إ�صهام كل من �ل�صفة و�لقطاع يف تكوين �لناجت �ملحلي �لفل�صطيني فكانت ح�صة �ل�صفة 

عالية مقابل ح�صة منخف�صة للقطاع )�نظر جدول 7/10(، �آخذين يف �حل�صبان �أعد�د �ملو�طنني، حيث 

باالإ�صافة  هذ�  ؛ 
452015 �صنة  و�لقطاع  �ل�صفة  مو�طني  جمموع  من   %61 �ل�صفة  مو�طنو  ُي�صكل 

على  �مل�صددة  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  و�إجر�ء�ت  بالقطاع،  مقارنة  لل�صفة  �لو��صعة  �مل�صاحة  �إىل 

�إ�صهام �ل�صفة يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل باملقارنة مع نظريه  �لقطاع. مما يف�رش ��صتمر�رية �رتفاع 

يف �لقطاع.

جدول 7/10: الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2010–2015

46
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

ال�شنة

ال�شفة والقطاعقطاع غزةال�شفة الغربية

الن�شبة )%(القيمةالن�شبة )%(القيمةالن�شبة )%(القيمة

20104,60975.31,513.324.76,122.3100

20115,101.274.11,781.125.96,882.3100

20125,40973.91,905.826.17,314.8100

20135,464.373.12,012.726.97,477100

20145,754.377.11,709.122.97,463.4100

*20155,895.876.41,825.923.67,721.7100

* تقدير�ت �أولية.
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الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2010–2015 بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

جدول 7/11: معدل منو الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2010–2015

47
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

2015*20102011201220132014ال�شنة

ال�شفة 

الغربية

4,6095,101.25,4095,464.35,754.35,895.8القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
7+10.7+6+1+5.3+2.5+

قطاع غزة

1,513.31,781.11,905.82,012.71,709.11,825.9القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
11.4+17.7+7+5.6+15.1–6.8+

* تقدير�ت �أولية.

ج. مقارنة الناجت املحلي الإجمايل بني ال�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رسائيل”:

 عند �الطالع على �لناجت �ملحلي �الإ�رش�ئيلي ح�صب �الأ�صعار �جلارية، و�لذي بلغ 305.675 مليار�ت

دوالر �صنة 2014، كما بلغ 296.068 مليار دوالر �صنة 2015، فاإننا نالحظ �أن هذ� �لناجت يزيد عن 

نظريه �لفل�صطيني بنحو 23 �صعفاً )2,335%( �صنة 2015. وهو موؤ�رش و��صح على مدى �النعكا�ص 

للمو�رد  �الحتالل  ��صتغالل  مدى  وعلى  �لفل�صطيني،  �القت�صاد  على  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  �لب�صع 

�لفل�صطينية، ومنعه �لفل�صطينيني من ��صتخد�م طاقاتهم و�إمكاناتهم بحرية وكفاءة.
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 جدول 7/12: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رسائيل” 2010–2015

48
بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

“اإ�رسائيل”ال�شلطة الفل�شطينيةال�شنة
ن�شبة الناجت الفل�شطيني 

اإىل الناجت الإ�رسائيلي )%(

20108,913.1234,6983.8

201110,465.4261,7644

201211,279.4259,6144.3

201312,476292,4164.3

201412,715.6305,6754.3

2015*12,677.4296,0684.3

* تقدير�ت �أولية.

الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رسائيل” 2010–2015 

بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(
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2. متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية:

يبني هذ� �ملوؤ�رش ب�صكل تقريبي ح�صة �لفرد �لو�حد من �لناجت، كما يثل �جتاهاً مل�صتوى �ملعي�صة 

 .
49

�أو “�لرفاه” �الجتماعي، كانعكا�ص فعلي لالأد�ء �القت�صادي على دخل �ملو�طن

اأ. املتو�شط العام لن�شيب الفرد:

1,737.4 دوالر للبيانات �ملتاحة بلغ متو�صط ن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �الإجمايل   ��صتناد�ً 

2014 �صنة   %3.1 ن�صبته  تر�جع  ومبعدل  �لتو�يل،  على  و2015   2014 ل�صنتي  دوالر�ً   و1,745.9 

�النتباه  �رشورة  مع   ،%1.3 قدره  �صالب  �صنوي  مبتو�صط  �أي   ،2015 �صنة   %0.5 قدره  ومنو 

2004 �صنة  هي  �الأ�صا�ص  �صنة  �أن  على  بناء  �لثابتة،  باالأ�صعار  حمت�صبة  �الأرقام  هذه  �أن   �إىل 

)�نظر جدول 7/13(.

 %7.1 2010–2011 مبعدل  �لفرتة  يف  �ملحلي كان متز�يد�ً  �لناجت  �لفرد من  �أن ن�صيب  ويت�صح 

�لزيادة  لت�صبح  خاللها  �لنمو  متو�صط  ن�صبة  هبطت  فقد   2013–2012 �لفرتة  يف  �أما  �ملتو�صط.  يف 

منه.  �لفرد  ون�صيب  �ملحلي  �لناجت  بني  �الرتباط  لطبيعة  كانعكا�ص  فقط،   %1.2 �لفرد  ن�صيب  يف 

�صالبة ن�صبة  من  ليعاين  �لفرد  ن�صيب  متو�صط  تر�جع  فنالحظ   2015–2014 �لفرتة  يف   �أما 

قدرها %1.3.

وب�صورة عامة ظلت هذه �حل�صة من �لناجت دون �مل�صتوى �ملطلوب، كما �أخذت يف �النكما�ص منذ 

2013، مما يزيد من حالة �لقلق وعدم �ليقني ب�صاأن قدرة �لفل�صطينيني نحو ت�صور م�صتقبل  �صنة 

.
50

�أف�صل

جدول 7/13: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية 2010–2015 

51
بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

2015*20102011201220132014ال�شنة

1,606.41,752.51,807.51,793.31,737.41,745.9القيمة

+0.5–3.1–0.8+3.1+9.1+5معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

* تقدير�ت �أولية.
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متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية 2010–2015 

بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

�أن  يتعني  �ملحلي  �لناجت  من  �لفرد  ن�صيب  فاإن  �ملعي�صة  مل�صتويات  �أدنى  حّد  على  وللمحافظة 

�لربع  خالل  لالرتفاع  عاد  �لذي  �ملتقلب  �لت�صخم  معدل  وكذلك  �ل�صكاين،  �لنمو  معدل  يتجاوز 

وهو  عامني،  من  �أكرث  قبل  �صائد�ً  كان  ما  متجاوز�ً   %2.8 لي�صل  مت�صارع  ب�صكل   2015 �لثاين 

�لغذ�ء �لعاملية، خ�صو�صاً  �الأ�صعار  �إىل حّد كبري، وُيظهر ح�صا�صية �صديدة جتاه   ت�صخم م�صتورد 

.
52

و�لوقود

لنمو  �لرتجيح  مع  �ملحتملة،  بال�صيناريوهات  رهناً  فتبقى   2017–2016 �صنتي  توقعات  و�أما 

جموع  تطلعات  يلبي  ال  م�صتوى  وهو  �لعام.  �الجتاه  خّط  �إىل  ��صتناد�ً  �صنوياً   %1 مبعدل  حمدود 

�ملو�طنني، خ�صو�صاً ذوي �لدخل �ملتدين.

ب. متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شفة والقطاع:

بالرغم من �صاآلة وبطء �لدخل �الإجمايل �لفل�صطيني، �لذي يعك�صه �لناجت �ملحلي ون�صيب �لفرد 

دوالر،   2,265.7 بلغت  و�لتي  و�لقطاع،  �ل�صفة  بني  �لفرد  ن�صيب  يف  كبرية  فروقاً  هناك  فاإن  منه، 

�لدخل و�لفو�رق  �لتو�يل، و�لتي تعك�ص �صوء توزيع  2015 للمنطقتني على  و1,002.8 دوالر �صنة 

�لكبرية بني حمافظات �ل�صفة و�لقطاع. 
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جدول 7/14: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع

53
2010–2015 بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

2015*20102011201220132014ال�شنة

ال�شفة 

الغربية

2,025.12,181.52,251.32,2412,269.32,265.7القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
4.2+7.7+3.2+0.5–1.3+0.2–

قطاع غزة

985.71,121.11,1591,182.9971.11,002.8القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي )%(
7.8+13.7+3.4+2.1+17.9–3.3+

* تقدير�ت �أولية.

متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع

2010–2015 بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�شيب  متو�شط  مقارنة  ج. 

و“اإ�رسائيل”:

ن�صيب  مبتو�صط  يتعلق  فيما  و“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مناطق  بني  كبرية  فجوة  هناك 

�لفل�صطينية �ل�صلطة  مناطق  يف  �جلارية(  )باالأ�صعار  بلغ  �إذ  �الإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  من   �لفرد 

�لفرد  ن�صيب  بلغ  حني  يف  �لتو�يل،  على  و2015   2014 ل�صنتي  دوالر�ً  و2,866  دوالر�ً   2,960

دوالر�ً  و35,343  دوالر�ً   37,222 �جلارية(  )باالأ�صعار  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  �الإ�رش�ئيلي 

بنحو �لفل�صطيني  نظريه  عن  يزيد  �الإ�رش�ئيلي  �لفرد  ن�صيب  متو�صط  يجعل  مما  نف�صها.   للفرتة 
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�لنمو  متنع  �لتي  �لتع�صفية  و�صيا�صاته  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إىل  �أ�صا�صاً  ذلك  ويعود  �صعفاً.   12

�لطبيعي لالقت�صاد �لفل�صطيني؛ مما يوؤدي �إىل �نخفا�ص م�صتوى �لناجت �ملحلي �لفل�صطيني، يف �لوقت 

�أعلى مقارنة باجلانب �الإ�رش�ئيلي، وبيئات  �لذي يعي�ص فيه �لفل�صطينيون معدالت �رتفاع �صكاين 

عمل قا�صية حتت �الحتالل، مما ينعك�ص �صلباً على م�صتويات �الأجور و�ملعي�صة و�الّدخار. ومن ثم 

فاإن هناك فجوة كبرية تف�صل بني �جلانبني، تتيح للفرد �الإ�رش�ئيلي �لتمتع مب�صتوى معي�صي مرتفع 

مقابل م�صتوى معي�صي فل�صطيني متدٍن.

جدول 7/15: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رسائيل” 

54
2010–2015 بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(

“اإ�رسائيل”ال�شلطة الفل�شطينيةال�شنة
ن�شبة ن�شيب الفرد الفل�شطيني 

اإىل ن�شيب الفرد الإ�رسائيلي )%(

20102,33930,7977.6

20112,66533,7197.9

20122,78732,8338.5

20132,99236,2988.2

20142,96037,2228

2015*2,86635,3438.1

* تقدير�ت �أولية.

 متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رسائيل”

2010–2015 بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(
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3. الدَّين احلكومي العام:

نفقاتها  لزيادة  ت�صطر  فاإنها  ملو�طنيها،  خدماتها  زيادة  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حر�ص  مع 

�إير�د�تها بالقدر نف�صه؛ ومن ثم �ال�صتد�نة �لتي ُت�صنَّف �إىل دين عام  بالرغم من عجزها عن زيادة 

جاٍر، ومتاأخر�ت.

وي�صم  �لد�ئنني،  مع  �لتعاقدية  لل�رشوط  وفقاً  �حلكومة  به  تلتزم  ما  وهو  العام:  الدَّين  اأ. 

بلغ �أن  �إىل  متز�يد�ً  م�صار�ً  �لدَّين  جمموع  �تخذ  عامة  وب�صورة  د�خلياً.  و�آخر  خارجياً  عاماً   َديناً 

 %17.4 م�صكالً   ،2015 �صنة  دوالر  مليون   2,537 �إىل  و�رتفع   ،2014 �صنة  دوالر  مليون   2,217

و20% من �لناجت �ملحلي �الإجمايل لل�صنتني �ل�صابقتني على �لتو�يل )�نظر جدول 7/16(، وذلك يف ظّل 

غياب �صيا�صات فاعلة نحو تقلي�صه �أو كبح جماح منوه. و�إذ� كان �لدَّين يحقق غر�صاً تو�زنياً، فاإنه 

ي�صيف �أعباء متز�يدة مع تاأخر موعد �صد�ده. وبالرغم من �عتبار ن�صبة �لدَّين �لعام �إىل �لناجت �ملحلي 

منخف�صة ن�صبياً، قيا�صاً لبع�ص �لدول �ملجاورة، فاإنها ال تعك�ص حقيقة �لو�قع �لقائم ب�صكل �صحيح 

.
55

�أو قدرة �حلكومة على �ل�صد�د �أو �ال�صتمر�ر باال�صتد�نة

ل�صنة  �لعام  �لدَّين  �إجمايل  من   %42.2 ن�صبته  ما  لت�صكل  �خلارجية  �لديون  تر�جع  ويالحظ 

2015، بعد �أن كانت ت�صّكل ما ن�صبته 49% من �إجمايل �لدَّين �لعام ل�صنة 2014، مقابل تز�يد �لديون 

�إىل لت�صل   2014 �صنة  دوالر  مليون   1,128 من  �لد�خلية  �لديون  قيمة  �رتفعت  حيث   �لد�خلية، 

1,467 مليون دوالر �صنة 2015 م�صّكلة 57.8% من �إجمايل �لدَّين �لعام )�نظر جدول 7/16(. 

56
جدول 7/16: الدَّين العام لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015 )باملليون دولر(

201020112012201320142015ال�شنة

8401,0991,3851,2681,1281,467الدَّين املحلي

1,0431,1141,0981,1091,0891,071الدَّين اخلارجي

1,8832,2132,4832,3762,2172,537اإجمايل الدَّين العام

متو�شط ن�شيب الفرد من الدَّين العام 

)بالدولر(

494564614570516534
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الدَّين العام لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015 )باملليون دولر(

يف  �لتز�ماتها  بكامل  �لوفاء  عن  �حلكومة  عجز  ب�صبب  وتن�صاأ  العام:  الدَّين  متاأخرات  ب. 

بلوغها يت�صح  �لعام  �لدَّين  متاأخر�ت  تطور  ومبتابعة  َدينها.  ت�صديد  لتاأجيل  فت�صطر   مو�عيدها، 

2,779 مليون �صيكل )نحو 777 مليون دوالر( �صنة 2014. و�أما جمموع متاأخر�ت �ل�صنو�ت �ملا�صية 

فقد بلغ نحو 10,074 مليون �صيكل )2,816 مليون دوالر(. وقد ت�صمن جمموع �ملتاأخر�ت �صور�ً 

عديدة �أبرزها: متاأخر�ت ت�صغيلية بن�صبة 54.7%، و�إ�صهامات �جتماعية 39.7%، وحتويلية %2.8، 

، ولهذه �ملتاأخر�ت تد�عيات عديدة، فهي معرقلة الأن�صطة �لد�ئنني، 
57

ور�أ�صمالية 1.1%، ثم متفرقات

مع ��صطر�رهم لال�صتد�نة وتقلي�ص �أعد�د �لعاملني لديهم، و�لتاأثري �صلباً على منو �الإنتاج. وجتاوباً 

من �حلكومة نحو �إنهاء متاأخر�ت دينها فقد �أعلنت �لتز�مها بتحويل نحو 2.5 مليون دوالر �صهرياً 

 .
لهيئة �لتقاعد �لفل�صطينية، و�صد�د كامل متاأخر�ت �لقطاع �خلا�ص خالل 582016

4. املوازنة العامة لل�شلطة الفل�شطينية:

بينهما،  �لتو�زن  حالة  لتبيان  و�لنفقات  �الإير�د�ت  من  كالً  لل�صلطة  �لعامة  �ملو�زنة  ت�صم 

تطور�ت يعك�ص  �لتايل  و�جلدول  حتققه.  عند  �لفائ�ص  وتوظيف  وجد،  �إن  �لعجز  مو�جهة   وكيفية 

هذه �ملو�زنة:
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جدول 7/17: املالية العامة لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2016 وفق الأ�شا�س النقدي 

59
)باملليون دولر(

موازنة 2010201120122013201420152016ال�شنة

2,9272,9603,0473,2513,4463,4453,901نفقات جارية

273295211168161176350نفقات تطويرية

3,2003,2553,2583,4193,6073,6214,251اإجمايل النفقات العامة 

1,8452,1772,2402,3202,7912,8912,869�شايف اإجمايل الإيرادات

–1,382–730–816–1,099–1,018–1,078–1,355العجز الكلي

ن�شبة العجز اإىل جمموع 

النفقات العامة )%(
42.333.131.232.122.620.232.5

املالية العامة لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015 وفق الأ�شا�س النقدي )باملليون دولر(

ي�صري خط �الجتاه �لعام لل�صنو�ت 2010–2015 �إىل منو �الإير�د�ت بن�صبة 56.7% يف �صنة 2015 

�الجتاه  خّط  في�صري  �لنفقات  �أما   .%9.4 مقد�ره  تر�كمي  �صنوي  ومبتو�صط   ،2010 ب�صنة  مقارنة 

�لعام لل�صنو�ت 2010–2015 لنموها بن�صبة 13.2% يف �صنة 2015 مقارنة ب�صنة 2010، ومبتو�صط 

�صنوي تر�كمي مقد�ره %2.5. 

و�ملتتبع ملالية �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �صنتي 2014 و2015، يجد �أن �إجمايل �الإنفاق �لعام ب�صقيه 

3%؛ وهو ما  �لتو�يل، ومبتو�صط قدره  5.5% و0.4% على  �رتفع مبعدل  �جلاري و�لتطويري قد 

يعك�ص توجهاً نحو �تباع �صيا�صة تر�صيدية )�نظر جدول 7/17(. 
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�أما �الإير�د�ت �لعامة �لتي ت�صمل �الإير�د�ت �ملحلية �ل�رشيبية وغري �ل�رشيبية و�إير�د�ت �ملقا�صة 

و�ل�رش�ئب �ملرجتعة، فحققت منو�ً متبايناً بلغ 20.3% و3.6% يف �صنتي 2014 و2015 على �لتو�يل، 

�أي مبتو�صط قدره 12% )�نظر جدول 7/17(. ويت�صح ��صتمر�ر منو �الإير�د�ت خ�صو�صاً يف �صنتي 

“�إ�رش�ئيل” بتح�صيلها  �لتي تقوم  �ملقا�صة،  �رتفاع عو�ئد  �أ�صا�صاً عن  نا�صئة  2014 و2015، وهي 

“�إ�رش�ئيل”،  عب  لال�صتري�د  �لقطاع  جتار  ه  توجُّ عن  وكذلك  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  عن  بالنيابة 

.
60

خ�صو�صاً بعد تدمري �الأنفاق �حلدودية

وبالرغم من حت�صن �الأد�ء ن�صبياً على م�صتوى �لتح�صيل و�الإنفاق فقد ظّل �لعجز قائماً. وهكذ� 

تظل فجوة �لعجز متو�جدة مع حالة �لتقلب �لتي تعك�ص غياب �ال�صتقر�ر. وال ُتعدُّ فجوة �لعجز �أمر�ً 

طارئاً، بل ظلّت �ملالية �لعامة �لفل�صطينية تنتقل من �أزمة �إىل �أخرى، م�صحوبة بعجز كبري وق�صور 

.
61

يف �ال�صتثمار �لعام

من  وجزء  مو�زناتها  عجز  ل�صد�د  باملانحني  �ال�صتعانة  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  درجت  لذ� 

نفقاتها �لتطويرية، مع �ال�صطر�ر لالقرت��ص �ملحلي و�خلارجي وفقاً ملقت�صيات �حلال، دون �نتهاج 

�صيا�صة حَتدُّ من هذه �لفجوة، بالرغم من �النتقاد�ت �مل�صتمرة لوز�رة �ملالية حملياً ودولياً، نتيجة 

 .
62

لعدم �لتز�مها بتطبيق �الأنظمة و�لت�رشيعات �ملالية، و�صوء تعاملها مع ملفات �لف�صاد

لل�صنة  �لعامة  �ملالية  يف  �لتح�صن  ��صتمر�ر  توقع  �لدويل  �لنقد  �صندوق  فاإن   ،2016 مو�زنة  �أما 

�ملذكورة، حيث �أعدت �حلكومة مو�زنة تركز على مزيد من �ل�صو�بط يف تعبئة �الإير�د�ت وتر�صيد 

. ويرى متخ�ص�صون �أن هذه �ملو�زنة تعك�ص �الأزمة، �لتي تعاين منها �ل�صلطة منذ بد�يات 
63

�لنفقات

ت�صميته  يكن  ما  �حلكومة  لدى  ولي�ص  وم�صامينها،  �أرقامها  يف  جديد  وال   ،1994 �صنة  تاأ�صي�صها 

معقدة  و�صيا�صية  �قت�صادية  معطيات  ظّل  يف  كاملعتاد  �إعد�دها  ياأتي  كما   .
64

�قت�صادية ب�صيا�صات 

 .
65

ومتغرية بني فرتة و�أخرى

5. املوازنة العامة للحكومة املقالة يف قطاع غزة:

 ،2008 �صنة  منذ  غزة  بقطاع  متعلقة  �صنوية  عامة  مو�زنة  باإعد�د  �نتظمت  قد  �حلكومة  كانت 

مت�صمنة �أجور�ً ومرتبات ونفقات ت�صغيلية وتطويرية، وكانت �الإير�د�ت قد حققت زياد�ت ملحوظة 

فيما بني 2010–2012 يف ظّل ��صتخد�م �الأنفاق �حلدودية الإدخال غالبية �حتياجات �صكان �لقطاع 

ومن ثم حت�صيل �إير�د�ت عنها. وبدء�ً من منت�صف �صنة 2013 ن�صطت �ل�صلطات �مل�رشية يف تدمري 

بلوغها بعد   ،2014 �صنة  214 مليون دوالر  �إىل نحو  �الإير�د�ت  لترت�جع  ب�صكل كبري،  �الأنفاق   هذه 

2014 كاآخر مو�زنة معتمدة،  2012. وقد جرى مناق�صة و�عتماد مو�زنة  228 مليون دوالر �صنة 

وهي ال تختلف عنا�رشها عن تلك �ملعمول بها يف �ل�صفة، حيث تت�صابهان يف تر�كم �لعجز و�العتماد 

.
66

على �مل�صاعد�ت �خلارجية
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مقابل دوالر،  مليون   679 بلغت  قد   2014 ل�صنة  �ملعتمدة  �لعامة  �لنفقات  تقدير�ت   وكانت 

71.3%، يف حني  484 مليون دوالر وبن�صبة  195 مليون دوالر لالإير�د�ت �لعامة، �أي بعجز قدره 

526 مليون دوالر للنفقات و124 مليوناً لالإير�د�ت، مما  2014 قد بلغت  �أن �لنفقات �لفعلية ل�صنة 

للغاية  كبرية  �لعجز  فجوة  تعدُّ  وعليه،  �لفعلي.  و�ل�رشف  �لتقدير�ت  بني  كبرية  فروق  على  يدل 

ب�صكل يتعذر تغطيتها، وقد يكون �لتعويل على ما قد يرد للقطاع من دعم يتخذ �صور�ً خمتلفة، مع 

�إمكانيات تقلي�ص �لنفقات كلما �قت�صت �ل�رشورة لذلك، خ�صو�صاً و�أن عمل �حلكومة يف غزة رهن 

مبخاطر حروب “�إ�رش�ئيل” وح�صارها وعزلتها.

�لر�صمية  �ملهام  م�صوؤولية  نقل   2014/6/2 يف  �لوطني  �لوفاق  حكومة  ت�صكيل  �أن  من  وبالرغم 

من �بتد�ء  موحدة  مو�زنة  و�إعد�د  �جلارية  �ملو�زنة  تعديل  �أمل  على  �جلديدة  �لوفاق   حلكومة 

�لوفاق  حكومة  ��صتالم  عدم  من  يعاين  غزة  قطاع  ز�ل  وما  يحدث.  مل  ذلك  �أن  �إال   ،2015 �صنة 

ت�صيري  حكومة  عينتهم  �لذين  للموظفني  �لوفاق  حكومة  تثبيت  عدم  �أزمة  �أن  كما  مل�صوؤولياتها، 

�الأعمال يف غزة ما ز�ل يثل حجر عرثة يف م�صار �مل�صاحلة، كما يثل �أحد وجوه �ملعاناة �القت�صادية 

.
67

لع�رش�ت �الآالف من �أبناء قطاع غزة

68
جدول 7/18: الإيرادات والنفقات العامة لقطاع غزة 2008–2015 )باملليون دولر(

20082009201020112012201320142015ال�شنة

5766103189228214124207اإجمايل الإيرادات

245330298406482460526477اإجمايل النفقات واملتاأخرات

-270-402-246-254-217-195-264-188العجز قبل املنح والهبات

15820614567117120118147املنح والهبات

-123-285-126-137-150-50-58-30العجز بعد املنح والهبات

مالحظة: هناك فروقات حمدودة يف بع�ص �الأرقام �قت�صتها �حلاجة للتقريب.

�خلارجية  و�لهبات  �ملنح  على  �أ�صا�صي  ب�صكل  غزة  حكومة  �عتماد  �ل�صابق  �جلدول  من  يت�صح 

غري �ملنتظمة �أو غري �الآمنة، وعلى �لت�صهيالت �مل�رشفية �ملحلية �ملحدودة، وياأتي ذلك يف ظّل تقلي�ص 

�لنفقات �لعامة �ملرتفعة و�أهمها �لرو�تب و�الأجور �لتي مُتثِّل 84.2% من �لنفقات يف �صنة 2015، ثم 

99.9%، و�لن�صبة  3.8%، مبجموع قدره  11.9%، ثم �لت�صغيلية بن�صبة  �لنفقات �لتحويلية بن�صبة 

.
69

�ل�صئيلة جد�ً �لباقية للر�أ�صمالية و�لتطويرية

 ومع �قرت�ن �صنة 2015 باملعطيات نف�صها �لتي �صهدها �لقطاع �صنة 2014، فقد �جتهت �جلهود 

نحو تفعيل �الإير�د�ت �ملحلية ملو�جهة ��صتحقاقات رو�تب �ملوظفني و�لنفقات �لت�صغيلية، مع حتجيم 

�لنفقات �لعامة.
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6. العمل والبطالة:

�مللبية  و�خلدمات  �ل�صلع  �إنتاج  يف  ت�صهم  �إذ  مهماً،  ب�رشياً  �قت�صادياً  مورد�ً  �لعاملة  �لقوى  تعدُّ 

الحتياجات �ل�صوقني �ملحلية و�خلارجية. وقد بلغ جمموعها نحو 1.325 مليون فرد�ً �صنة 2015، 

منها 844 �ألفاً يف �ل�صفة وبن�صبة م�صاركة قدرها 46.4%، و�لباقي �أي 481 �ألفاً يف �لقطاع ومبعدل 

م�صاركة قدره 45.7%. �أي �أن �أكرث من ن�صف �ل�صكان �لبالغني هم معالون ال ي�صاركون يف �لعملية 

�الإنتاجية، كالطلبة وربات �لبيوت و�ملر�صى و�ملقعدين وغريهم. ون�صبة �مل�صاركة، و�إن كانت �أعلى 

.
70

يف �ل�صفة مقارنة بالقطاع، �إال �أنها ن�صبة متدنية ب�صورة ملحوظة مقارنة ببلد�ن �أخرى

 �أما �لعاملون فعالً فبلغ عددهم 983 �ألفاً يف نهاية �صنة 2015، منهم 687 �ألفاً يف �ل�صفة بن�صبة 

“�إ�رش�ئيل”  يف  منهم  �لعاملون  و�أما   .%30.1 بن�صبة  �لقطاع  يف  �ألفاً   296 وهم  و�لباقون   ،%69.9

و�مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة فهم جزء من هذه �لعمالة، حيث بلغ عددهم 112,700 ي�صكلون 

11.5% من جمموع �لعاملني. وح�صب �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني فقد بلغ عدد �لعاملني 

�ل�صلطة عن توفري  26,300 عامالً، مما يعك�ص عجز  �لغربية  يف �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة 

�لبد�ئل �ملالئمة، �صو�ء من حيث من يعملون يف “�إ�رش�ئيل” �أم يف �مل�صتعمر�ت. ومن حيث �لت�صنيف 

34.9% يف �ل�صفة �لغربية  �أن �خلدمات هي �الأكرث ��صتيعاباً بن�صبة  ح�صب �لفروع �الإنتاجية، جند 

مقابل 53.6% يف قطاع غزة. و�أما �لقطاع �لعام في�صتوعب 22% من جمموع �لعاملني بو�قع %16.7 

يف �ل�صفة �لغربية، و34.4% يف قطاع غزة، مما يدلُّ على حمدودية فر�ص �لوظائف للقطاع �خلا�ص 

.
71

يف غزة

جدول 7/19: توزيع الأفراد من �شّن 15 عاماً فاأكرث يف ال�شفة والقطاع ح�شب القوى العاملة 

 
72

والبطالة 2008–2015 )بالألف(

20082009201020112012201320142015

9089519761,0591,1141,1551,2551,325القوى العاملة

667718744837858885917983العاملون

241233232222256270338342املتعطلون

26.624.523.720.92323.426.925.8ن�شبة البطالة )%(

75.173.278.183.583.299.4107.3112.7العاملون يف “اإ�رسائيل” وامل�شتعمرات
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توزيع الأفراد من �شّن 15 عاماً فاأكرث يف ال�شفة والقطاع ح�شب القوى العاملة 

والبطالة 2008–2015 )بالألف(

م�صتوى  على  �ألفاً   342 �إىل  لي�صل   2015 �صنة  عددهم  تز�يد  فقد  �لعمل  عن  �ملتعطلني  وب�صاأن 

مر�صحة  �أرقام  وهي  �لقطاع،  يف  �ألفاً  و184  �ل�صفة،  يف  �ألفاً   158 منهم  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

للزيادة ب�صبب �لنمو �ل�صكاين. و�إذ� كانت ن�صبة �لبطالة �لفل�صطينية عالية جد�ً فاإنها متفاوتة ب�صدة 

�صوق  بنية  يف  حقيقياً  خلالً  لتعك�ص  �لتو�يل،  على  و%38.4   ،%18.7 بلغت  �إذ  و�لقطاع  �ل�صفة  بني 

ت�صغيل عمال قطاع غزة يف  �لقطاع، وحظر  �ل�صفة عن  نتيجة لالنق�صام و�حل�صار وُعزلة  �لعمل، 

للذكور   %22.3 لتبلغ  �جلن�ص  منظور  من  �لبطالة  م�صتوى  يف  تفاوت  هناك  كذلك،  “�إ�رش�ئيل”. 
مقابل 39.7% لالإناث. مع �لتفاوت من حيث �لفئة �لعمرية، حيث كانت �أعالها للفئة )20–24 عاماً( 

وبلغت نحو 41.7%؛ باعتبارها ت�صم حديثي �لعهد يف �لبحث عن �لعمل، وهي ن�صبة عالية جد�ً بكل 

ملحة  تد�بري  يتطلب  هذ�  فاإن  �لدولية  �لعمل  ملنظمة  ووفقاً   .
73

معاناتهم �صدة  يعك�ص  مما  �ملقايي�ص 

لل�صماح بانتقال �الأ�صخا�ص و�لب�صائع، وتقدمي �لعون �إىل منطقة يعتمد �أربعة �أخما�ص �صكانها على 

. �أما �لطاقة �الإنتاجية �ملهدرة للمتعطلني، فتمثل خ�صارة كبرية للناجت �ملحلي، 
74

�مل�صاعد�ت �الإن�صانية

.
75

ويكن تقديرها على �أ�صا�ص �أعد�د �ملتعطلني و�حلد �الأدنى �ل�صائد لالأجور

�ملوؤ�ص�صات  باحتياجات  �ملهار�ت، مقارنة  �ل�صوق ممثلة يف تدين  �آخر فهناك فجوة  ومن جانب 

بدء  مع  خ�صو�صاً  �لفجوة  هذه  ل�صد  �حلكومية  �ملهني  �لتدريب  مر�كز  وت�صعى  �لت�صغيلية. 

�لتدريب  و�قع  �أن  غري  عليه.  �الإقبال  وزيادة  �لتدريب  ب�صـاأن  �لفل�صطيني  �ملجتمع  نظرة  تغري 

موؤ�ص�صات مع  �مل�صاركة  بنظام  للعمل  ي�صطرها  مما  �ملر�كز،  هذه  خم�ص�صات  �صعف   يو�جه 

.
76

�لقطاع �خلا�ص
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�جلدد  غزة  موظفي  كحالة  �لعمل،  ل�صوق  متناق�ص  و�صع  هناك  �لفل�صطينية  �خل�صو�صية  ويف 

�مل�صتمرين يف �أعمالهم، دون �نتظام ملخ�ص�صاتهم، �أو قانونية الأو�صاعهم، بجانب �آخرين يتقا�صون 

.
77

رو�تبهم دون �لتحاقهم باأعمالهم

وتطوير  �لنا�صئة،  �ل�رشكات  م�صاندة  طريق  عن  �لوظائف  الإيجاد  �ملتجهة  �ملبادر�ت  وتتعدد 

مهار�ت �ل�صباب و�لن�صاء، وحتفيز ��صتثمار�ت �لقطاع �خلا�ص يف �الأعمال �لو�عدة عالية �الإمكانيات 

.
78

بتمويل جمموعة �لبنك �لدويل

والأغر��ص ت�صجيع فر�ص �لعمل �جلديدة، فقد جرى �إن�صاء �صندوق �لت�صغيل �لفل�صطيني �لتابع 

لوز�رة �لعمل، �لذي يلقى حالياً �هتماماً نحو �لنهو�ص باآلياته، باإقامة م�صاريع عمل ريادية �صبابية 

م�صاريع  متويل  �لر�هنة  �ل�صندوق  طموحات  و�صمن  �ل�صوق.  الحتياجات  مالءمة  �أكرث  متجددة، 

50 �ألف  200 مليون يورو )222 مليون دوالر( ت�صمح بتوظيف  جديدة مبنحة �إقر��صية ت�صل �إىل 

دوؤوباً  وعمالً  كبري�ً  جهد�ً  يتطلب  �لهدف  هذ�  حتقيق  �أن  غري   .2017–2016 �لفرتة  خالل  متعطل 

و�إعد�د�ً جيد�ً ودر��صات م�صتفي�صة. وهناك �أي�صاً برنامج �لتمكني �القت�صادي “ديب” �لذي ي�صعى 

لتطوير جماالته لي�صمل فئات كاخلريجني، و�ملتعطلني عن �لعمل، و�لن�صاء، و�ملبدعني، و�لرياديني، 

.
79

وذوي �الإعاقة، وحت�صني وتطوير �لبنية �لتحتية �ملهم�صة خلدمة �ملز�رعني

7. تطور الن�شاط ال�شناعي:

�ملو�رد  ��صتغالل  تتيح  �لتي  �ملهمة  �ل�صلعية  �الإنتاجية  �لقطاعات  �أحد  �ل�صناعي  �لن�صاط  يعدُّ 

�القت�صادية �ملتاحة وتلبية �حتياجات �مل�صتهلكني، وي�صمل �أربعة فروع كاالآتي:

 جدول 7/20: الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015

80
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

2015*20102011201220132014ال�شنة

24.35025.948.341.937.8التعدين وا�شتغالل املحاجر

775.8757.5890.9929.1878.5810.6ال�شناعات التحويلية

111.7109.1115120.7127.5124.9اإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

اإمدادات املياه واأن�شطة ال�رسف ال�شحي واإدارة 

النفايات
44.846.759.860.457.558.8

956.6963.31,091.61,158.51,105.41,032.1املجموع

–6.6–4.6+6.1+13.3+0.7–معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

15.61414.915.514.813.4الن�شبة املئوية من الناجت املحلي الإجمايل )%(

* تقدير�ت �أولية.



357

املوؤ�شرات ال�شكانية واالقت�شادية والتعليمية

مقارنة التوزيع الن�شبي لأن�شطة القطاع ال�شناعي اإىل الناجت املحلي الإجمايل �شنة 2010 و2015 )%(

الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015 

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

مما �صبق يت�صح �أن �ل�صناعات �لتحويلية )�ل�صناعات �ملعدنية، و�ملالب�ص و�لن�صيج، و�ل�صناعات 

�لغذ�ئية و�مل�رشوبات، و�ل�صناعات �خل�صبية و�الأثاث...( كانت وما تز�ل �أهم �لفروع بن�صبة %78.5 

2015. وقد تقلَّب منوها بني �الرتفاع تارة و�النخفا�ص تارة  �ل�صناعي �صنة  �لن�صاط  من جمموع 

�لتي   %12.1 بن�صبة  �لكهرباء  �إمد�د�ت  تليها   ،2010 ب�صنة  مقارنة  �لن�صبي  �لتح�صن  مع  �أخرى، 

بن�صبة  �لثالثة  �ملرتبة  يف  فجاءت  �ملياه  �إمد�د�ت  �أما  �ملذكورة.  �لفرتة  خالل  ب�صدة  بدورها  تقلبت 

5.7%، و�أخري�ً �لتعدين بن�صبة متدنية قدرها 3.7%. كما َيظهر �لتقلب �ل�صديد للتعدين بني �لزيادة 

و�لنق�صان كانعكا�ص ملمار�صات “�إ�رش�ئيل” �لتع�صفية، و�رتفاع �لتكلفة، بالرغم من �ل�صهرة �لدولية 

للمنتجات �حلجرية كاأحد �الأ�صناف �لت�صديرية �ملتميزة.
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كمتو�صط   %14.1 �إىل  �ملحلي  �لناجت  يف  �إ�صهامه  وتناق�ص  �ل�صناعي  �لنمو  بطء  �ملالحظ  ومن 

ملنتجات  �ل�صديدة  �ملناف�صة  ب�صبب  وذلك  �ل�صابقة،  بال�صنو�ت  مقارنة  و2015   2014 ل�صنتي 

�ملنتج  �لو�رد�ت وت�صجيع  ��صتري�ده، مما يتطلب �صيا�صات حازمة الإحالل  يتم  �أو مما  “�إ�رش�ئيل” 
�لوطني. وال تخفى حالة تباين �لنمو �ل�صناعي بني �ل�صفة و�لقطاع، وعلى �صبيل �ملثال، فباال�صتناد 

�ملوؤ�رش  هذ�  قيمة  حت�صنت  فقد   ،2016 يناير  �لثاين/  كانون  ل�صهر   
81

�الأعمال دورة  موؤ�رش  �إىل 

يف  �ملوؤ�رش  لتح�صن  كمح�صلة  �ل�صابق،  �ل�صهر  يف  نقطة   16– مع  مقارنة  نقطة   5.9– �إىل  فل�صطينياً 

لل�صفة و�لقطاع وفقاً �ل�صناعي  �الأد�ء  �لكبرية يف  �لفروق   �ل�صفة وتناق�صه يف غزة، ب�صكل يعك�ص 

:
82

لل�صكل �لتايل

اأداء موؤ�رس دورة الأعمال ال�شهري لل�شفة والقطاع �شنة 2015 حم�شوباً بالنقاط

8. تطور الن�شاط الزراعي:
يظل �لن�صاط �لزر�عي �أحد �الأن�صطة �الإنتاجية �ل�صلعية �لتقليدية �ملهمة بجانب �لن�صاط �ل�صناعي، 

�ملحلية،  �ل�صوق  �حتياجات  �لعديد من  �ملا�صية، فهو يوفر  �لعقود  �ل�صديد عب  بالرغم من تر�جعه 

لل�صناعات  مهم  كمدخل  خمرجاته  ��صتخد�م  �إىل  �إ�صافة  �لعاملني،  من  كبرية  �أعد�د�ً  ي�صتوعب  كما 

�لتحويلية خ�صو�صاً �لغذ�ئية، مع �إمكانية ت�صدير فائ�صه لالأ�صو�ق �خلارجية، مما ي�صمح بتقلي�ص 

�مل�صاحة  تناق�ص  �أبرزها  من  و�لتي  كبرية،  حتديات  تو�جه  �لزر�عة  �أن  �إال  �لتجاري.  �مليز�ن  عجز 

.
83

�لكلية، مع تز�يد �مل�صاحة �ملروية، يف ظّل نق�ص وندرة مياه �لري

بلغ �لزر�عي  �لناجت  �أن  يت�صح  و2015   2014 ل�صنتي  �لن�صاط  هذ�  تطور�ت   ومبتابعة 

 ،2013 �صنة  مع  مقارنة   %7.6 قدرها  �نخفا�ص  ن�صبة  م�صجالً   ،2014 �صنة  دوالر  مليون   286.4
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وم�صكالً 3.8% فقط من �إجمايل �لناجت �ملحلي باالأ�صعار �لثابتة. كما تر�جع �لناجت �ملحلي �لزر�عي �إىل 

253.8 مليون دوالر �صنة 2015 بن�صبة �نخفا�ص قدرها 11.4% مقارنة مع �صنة 2014، ومبتو�صط 
 %3.3 �إىل  �الإجمايل يرت�جع  �لناجت �ملحلي  �لزر�عة يف  �إ�صهام  9.5%، مما جعل  لل�صنتني قدره  عجز 

)�نظر جدول 7/21(.

جدول 7/21: الناجت املحلي الإجمايل الزراعي لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015 

84
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

2015*20102011201220132014ال�شنة

332.9408.7339.1309.9286.4253.8القيمة

-11.4-7.6-8.6-17+22.8-4.2معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

5.45.94.64.13.83.3الن�شبة املئوية من الناجت املحلي الإجمايل )%(

* تقدير�ت �أولية.

لل�صنو�ت  للنمو  �لعام  لالجتاه  �متد�د  فهي  و2017   2016 �صنتي  لتوقعات  وبالن�صبة 

2010–2015، وهي �أقرب ما تكون �إىل �إطار �ل�صيناريو �ملت�صائم. 

الناجت املحلي الإجمايل الزراعي لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015 

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

ويت�صح مما �صبق �نخفا�ص �الأهمية �لن�صبية للناجت �لزر�عي، وتقلبها مع �جتاه هبوطي بالرغم 

من توفر مقومات �لتو�صع �الإنتاجي، مما ي�صري �إىل �صعف هيكلي للناجت �لزر�عي. و�إذ� �أ�صفنا �إىل 
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ذلك �صعف �إ�صهام �ل�صناعة يف �لناجت �ملحلي، الأدركنا �أننا �أمام حالة �قت�صاد فل�صطيني ت�صيطر عليه 

�لزر�عي،  �لتعد�د  بيانات  من  باال�صتفادة  �لتحديث  ي�صتدعي  بدوره  وهذ�   .
85

�خلدماتية �الأن�صطة 

.
86

كنقطة �نطالق ترتكز عليها بر�مج �ل�صلطة يف تطوير �ملو�رد �لزر�عية

ومن جانب �آخر، فاإن ��صتمر�ر �صيطرة “�إ�رش�ئيل” على منطقة ج �لتي متثل نحو 61% من م�صاحة 

�ل�صفة، َيحُرم �لفل�صطينيني من �أّي ت�صهيالت يكن تقديها لهم، مع حقيقة �أن هذه �ملنطقة ُيفرت�ص 

. ومتتد ممار�صات “�إ�رش�ئيل” �لعدو�نية 
87

�أن تكون جزء�ً ال يتجز�أ من �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقبلية

��صتغاللها و�العتد�ء على  �لعالية، وحظر  �الإنتاجية  �ل�رشيط �حلدودي ذ�ت  �أر��صي  للقطاع بعزل 

مز�رعيها. ويعمد �الحتالل ب�صكل متو��صل �إىل ر�ّص �الأر��صي �لزر�عية على حدود �لقطاع باملبيد�ت 

. كما حولت “�إ�رش�ئيل” �صاحل غزة �ل�صمايل �إىل ميد�ن تدريب جلنودها وحقل جتارب 
88

�لكيماوية

 ل�صو�ريخها، مع زيادة وترية �العتد�ء�ت على �ل�صيادين وخف�ص م�صاحة �ل�صيد تدريجياً من 20 ميالً

)نحو 32 كم( مقابل �صاحل قطاع غزة، بناًء على �تفاق �أو�صلو، و�صوالً لنحو 3 �أميال )نحو 5 كم( 

مع  �الإ�رش�ئيلية؛  و�حل�صار  �ل�صغط  �صيا�صات  من  كجزء  �مل�صافة  خف�ص  �أو  رفع  ثم   ،2012 �صنة 

 �لعلم �أن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية رفعت �مل�صافة الحقاً �إىل 6 �أميال )نحو 10 كم(، ثم رفعتها يف ني�صان/

، مما يلحق بالن�صاط �ل�صيدي وبال�صيادين �أ�رش�ر�ً جمة.
89

�أبريل 2016 �إىل 9 �أميال )نحو 15 كم(

9. التبادل التجاري:

�مليز�ن  �صنوياً  ويعك�صها  �لدولية  �القت�صادية  �لعالقات  �صور  �أحد  �لتجاري  �لتبادل  يثل 

�لتجاري. وقد د�أبت �ل�صلطة �لفل�صطينية على �العتماد ب�صكل كبري على �لعامل �خلارجي للح�صول 

�لطلب  زيادة  مع  مرت�فق  وب�صكل  و�لر�أ�صمالية،  و�لو�صيطة  �ال�صتهالكية  �حتياجاتها  غالبية  على 

�لد�خلي و�لنمو �ل�صكاين، وبطء منو �لناجت �ملحلي زر�عياً و�صناعياً. ومتتد �أهمية �ملبادالت �لدولية 

الأهمية  �إ�صافة  �ملحلية،  �ل�صوق  فائ�ص  وت�رشيف  �الأدنى،  و�ل�صعر  �الأعلى  �جلودة  نحو  للتناف�ص 

كفاءة  �الأقل  �ملنتجات  مقابل  تكلفة،  و�أقل  كفاءة  �أكرث  منتجات  ��صتري�د  عن  �لنا�صئة  �لتجارة  �إيجاد 

.
90

و�الأعلى تكلفة

يت�صح  �خلارج  مع   2014 �صنة  خالل  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لتجاري  �لتبادل  تطور  ومبتابعة 

 ،2013 ب�صنة  مقارنة   %10.1 معدلها  بزيادة  دوالر  مليون   5,683 نحو  بلغ  �لو�رد�ت  �إجمايل  �أن 

�مليز�ن  �رتفع عجز  4.8%. وعليه،  944 مليون دوالر وبزيادة معدلها  �ل�صادر�ت نحو  بلغت  كما 

�لتجاري ل�صنة 2014 بن�صبة 11.2% مقارنة بال�صنة �ل�صابقة، وبلغ �لعجز نحو 4,739 مليون دوالر 

وبن�صبة 83.4% من جمموع �لو�رد�ت )�نظر جدول 7/22(.

قدره بانخفا�ص  دوالر  مليون   912 نحو  �إىل  �ل�صادر�ت  تر�جعت  فقد   2015 �صنة  يف   و�أما 

3.4%. و�نخف�صت �لو�رد�ت �أي�صاً لت�صل �إىل  32 مليون دوالر عن �ل�صنة �ل�صابقة، ومبعدل قدره 
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نحو 4,942 مليون دوالر، بانخفا�ص قدره نحو 741 مليون دوالر مقارنة بال�صنة �ل�صابقة، وبن�صبة 

13%. وبالتايل بلغ �لعجز نحو 4,030 مليون دوالر وبنق�ص قدره نحو 709 ماليني دوالر مقارنة 

حيث  �لو�رد�ت،  مبجموع  مقارنة  �لعجز  ن�صبة  �نخف�صت  وعليه،  15%؛  وبن�صبة  �ل�صابقة  بال�صنة 

�مليز�ن  عجز  من  يقلل  �إيجابي  توجه  وهو  2014؛  �صنة   %83.4 مقابل   2015 �صنة   %81.5 بلغت 

�لتجاري )�نظر جدول 7/22(.

جدول 7/22: امليزان التجاري ال�شلعي لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015

91
بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

201020112012201320142015ال�شنة

4,5345,1195,4806,0656,6275,854حجم التبادل التجاري

576746782901944912ال�شادرات

3,9594,3744,6975,1645,6834,942الواردات

–4,030–4,739–4,263–3,915–3,628–3,383العجز

3834.734.734.237.331.8ن�شبة العجز من الناجت املحلي الإجمايل )%(

�ملركزي  �إح�صاء�ت �جلهاز  “�إ�رش�ئيل”، ح�صب  �لفل�صطينية مع  لل�صلطة  �لتجارية  �ملبادالت  �أما 

�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 791.54 مليون دوالر، �أي 83.9% من �إجمايل �ل�صادر�ت �لفل�صطينية 

دوالر، مليون   3,958.3 نحو  “�إ�رش�ئيل”  من  �لفل�صطينية  �لو�رد�ت  قيمة  وبلغت   ،2014  �صنة 

�أي 69.6% من �إجمايل �لو�رد�ت �لفل�صطينية، �الأمر �لذي يوؤكد حالة �لتبعية �لتجارية لـ“�إ�رش�ئيل” 

)�نظر جدول 7/23(.

ومن �جلدير بالذكر، �أن د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية تقدم �أرقاماً خمتلفة �إىل حّد ما حول 

�لفل�صطينية  �لو�رد�ت  �أن قيمة  �إىل  �إذ ت�صري  2014؛  ل�صنة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �لتجاري مع  �لتبادل 

بنحو �لفل�صطيني  �لر�صمي  �لرقم  من  �أقل  وهو  دوالر،  مليون   3,257 نحو  بلغت  “�إ�رش�ئيل”   من 

701 مليون دوالر؛ �أما جمموع �ل�صادر�ت �لفل�صطينية �إىل “�إ�رش�ئيل” فبلغ 631 مليون دوالر، وهو 

.
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�أقل من �لرقم �لر�صمي �لفل�صطيني بـ 161 مليون دوالر
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جدول 7/23: ال�شادرات والواردات ال�شلعية وحجم التبادل التجاري لل�شلطة الفل�شطينية مع دول 

93
خمتارة 2013–2014 )بالألف دولر(

البلدان

الواردات الفل�شطينية من:ال�شادرات الفل�شطينية اإىل:حجم التبادل التجاري

201420132014201320142013

4,749,8004,481,177791,540786,3563,958,2593,694,821“اإ�رسائيل”

327,516292,1583,0052,988324,511289,170تركيا

281,810236,601–281,854236,60144ال�شني

168,073146,90366,30155,399101,77191,504الأردن

142,130125,9032,2771,750139,853124,153اأملانيا

75,86152,41911,0528,42264,80943,997اململكة العربية ال�شعودية

63,43752,04511,98010,29451,45741,750اأمريكا

62,60262,3106371,15561,96561,155اإيطاليا

61,57460,6098161,56660,608اإ�شبانيا

55,34143,70532720455,01443,501م�رس

54,15852,17963855053,52051,629فرن�شا

49,28725,81711,4512,99237,83622,825هولندا

46,78023,23714,1977,40232,58315,835الإمارات

39,99622,190801239,91622,178اأوكرانيا

448,508387,26230,18023,093418,329364,170باقي دول العامل

6,626,9176,064,515943,717900,6185,683,1995,163,897املجموع
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ال�شادرات ال�شلعية الفل�شطينية اإىل دول خمتارة 2014 )بالألف دولر(

الواردات ال�شلعية الفل�شطينية من دول خمتارة 2014 )بالألف دولر(

10. امل�شاعدات الأجنبية وتوجهاتها:

متويل  نحو  �ملوجه  �لدخل  رو�فد  من  مهماً  ر�فد�ً  للفل�صطينيني  �الأجنبية  �مل�صاعد�ت  ت�صكل 

2010–2015 بنحو  عجز �ملو�زنة �لعامة، وجزء�ً من �لنفقات �لتطويرية، وُقدِّرت قيمتها يف �لفرتة 

تذبذب  فاإن  الأهميتها،  �صنوياً. ونظر�ً  دوالر  1,085 مليون  دوالر ومبتو�صط قدره  6,510 مليون 

�لكبري  �لعجز  ظّل  يف  خ�صو�صاً  �القت�صادي،  �لن�صاط  م�صرية  يعوق  و�صولها  وتاأخري  حجمها 

�ل�صنو�ت  �متد�د  وعلى  وتد�عياتها.  �ملالية  �الأعباء  زيادة  ثمَّ  ومن  �لعالية،  و�ال�صتد�نة  للمو�زنة 

تنجح  مل  �أ�صا�صاً،  ��صتهالكية  �أغر��ص  على  �الأجنبية  و�مل�صاعد�ت  �ملنح  ��صتخد�م  �قت�رش  �ملا�صية 
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�ل�صلطة �لفل�صطينية يف �حلد من �العتماد عليها، بالرغم من �نعد�م �صمانات ��صتمر�رها �أو �نتظامها، 

وهذ� يعني �أن �القت�صاد �لفل�صطيني عر�صة للمخاطر دون �صمانات حمددة. كما يثور �جلدل من 

حني الآخر حول �صلبيات هذه �مل�صاعد�ت، يف ظّل ��صتمر�ر �العتماد عليها وت�صيي�صها، وعدم �ليقني 

لها.  ��صتنز�فاً  ت�صكل  ��صت�صارية،  كخدمات  منها  جزء  ت�رشب  مع  جدو�ها،  ومدى  تدفقها  بانتظام 

وي�صري �جلدول �لتايل �إىل حجم هذه �مل�صاعد�ت وتذبذبها.

94
جدول 7/24: تطور دعم الدول املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2016 )باملليون دولر(

201020112012201320142015ال�شنة
موازنة

2016

1,1318147771,2511,029707750منح لدعم املوازنة

7916915510720190245منح لدعم امل�شاريع التطويرية

1,2109839321,3581,230797995اإجمايل املنح وامل�شاعدات

24.8–35.2–9.4+45.7–5.2–18.8–13.7معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

�إذ كان   ،2015 وتك�صف متابعة تطور�ت �مل�صاعد�ت �الأجنبية �جتاهها للتقل�ص خ�صو�صاً �صنة 

�نخفا�صها حاد�ً.

تطور دعم الدول املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2010–2015 )باملليون دولر(

�أما فيما يتعلق باجلهات و�لدول �ملانحة يف �صنة 2015، فقد ت�صدرت �ل�صعودية قائمة �مل�صاعد�ت 

يليها  دوالر،  مليون   223.4 مببلغ  �الأوروبية  �لفل�صطينية  �الآلية  ثم  دوالر،  مليون   242.3 مببلغ 

قد  لل�صلطة  �لدويل  �ملجتمع  متويل  �أن  �ملالحظ  ومن  دوالر.  مليون   131.7 مببلغ  �لدويل  �لبنك 

 �نخف�ص بن�صبة 39% �صنة 2015 مقارنة ب�صنة 2014، كما �نخف�ص متويل �لبنك �لدويل �صنة 2015
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�إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  �ملالية  وز�رة  �أرقام  ت�صري  وال   .2014 ب�صنة  مقارنة   %48.4 بن�صبة 

بلغ �الأمريكي  �لدعم  �أن  تذكر  بينما   ،2015 �صنة  خالل  �ل�صلطة  ملو�زنة  �أمريكي  دعم  �أّي   وجود 

�لتقرير �الأمريكي حول دعم  �أن هذه �الأرقام تتعار�ص مع  2014. غري  106.5 ماليني دوالر �صنة 
�لفل�صطينيني و�ل�صادر عن خدمة �أبحاث �لكوجنر�ص و�لذي ذكر �أن �لدعم �ملقدم للفل�صطينيني بلغ 

440 مليون دوالر �صنة 2014 و361 مليون دوالر �صنة 2015. ورمبا �أمكن حّل جانب من �لتعار�ص 

يف �أن ق�صماً من �لدعم �الأمريكي ال يذهب لدعم مو�زنة �ل�صلطة، غري �أن خلوِّ ميز�نية �ل�صلطة من �أّي 

دعم �أمريكي �صنة 2015 يثري عدد�ً من �لت�صاوؤالت ويحتاج �إىل تو�صيح.

وبالرغم من �نخفا�ص �لتمويل �لعربي ل�صنة 2015 عن �ل�صنة �ل�صابقة، �إال �أن ن�صبته من �لتمويل 

�لدويل �رتفعت يف �لفرتة 2014–2015؛ فقد �أ�صبحت قيمته مت�صاوية تقريباً للدعم �لدويل حيث مثّل 

ما ي�صاوي 87.7% من هذ� �لدعم �صنة 2015، و66.2% �صنة 2014، بعد �أن كان ال يتعدى %44.2 

من جممل �لدعم �لدويل �صنة 2013. كما جتدر �الإ�صارة �إىل �نخفا�ص �لتمويل �لتطويري �صنة 2015 

�أي�صاً بن�صبة 56% عن �صنة 2014.

95
جدول 7/25: م�شادر متويل الدعم اخلارجي لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2015 )باملليون دولر(

2012201320142015امل�شدر

272.7385.7410331.1متويل الدول العربية

103.8261.3197.3242.3�ململكة �لعربية �ل�صعودية

--84.348.7�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

25.927.351.652.6�جلز�ئر

-29.58.9146.3قطر

3.26.47.57.3م�رش

5.17.328.9-ُعمان

--2628�لعر�ق

502.7873.1619.7377.7متويل املجتمع الدويل

)PEGASE( 212.3249.7246.7223.4�الآلية �لفل�صطينية �الأوروبية

266.1238255.1131.7�لبنك �لدويل

-349.4106.5-�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

24.325.210.48.7فرن�صا

5-9.8-رو�صيا

-1--ماليزيا

8.9-1-�لهند

156.2106.5203.489.3التمويل التطويري

931.61,365.31,233.1798.1املجموع
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م�شادر متويل الدعم اخلارجي لل�شلطة الفل�شطينية 2015 )باملليون دولر(

التوقعات القت�شادية لأداء ال�شلطة:  .11

 جرى معاجلة توقعات �أد�ء �ل�صلطة حتى 2017 من منظورين وهما: خّط �الجتاه �لعام من جهة، 

�لفل�صطينية،  �لنقد  و�صلطة  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  من  كل  �أعدها  �لتي  و�لتنبوؤ�ت 

�إ�صافة �إىل توقعات �جلهات �ملعنية ك�صندوق �لنقد �لدويل من جهة �أخرى. وهذه �لتوقعات حمكومة 

للنمو  �ملعرقلة  “�إ�رش�ئيل”  وممار�صات  و�النق�صام،  و�حلو�جز،  كاحل�صار،  �لد�خلي  بالو�صع 

�خلارجي  �لو�صع  و�أما  �حلكومي.  �الأد�ء  ت�صحيح  نحو  �ل�صلطة  توجهات  �إىل  �إ�صافة  �القت�صادي، 

هذه  و�تخذت  ودولياً.  و�إقليمياً  عربياً  و�لتحالفات،  و�ل�رش�عات  و�لتطور�ت  �الأحد�ث  فتحكمه 

�لتوقعات م�صار�ت ثالثة، �رتكز �الأول على فر�صية بقاء �الأو�صاع �لر�هنة كما هي، و�آخر متفائل 

الأحد�ث  حت�صباً  فمت�صائم  �لثالث  و�أما  �الأف�صل،  نحو  �إيجابية  تغري�ت  حدوث  �إمكانية  منطلق  من 

�ل�صالم  ب�صاأن عملية  �صيا�صي و��صح  �أفق  �ل�صيناريوهات يف ظّل غياب  “وتاأتي هذه  �الأ�صو�أ.  نحو 

 .
و�مل�صاحلة مما يخلق و�صعاً �قت�صادياً غري م�صتد�م”96

وحم�صلة ما �صبق فاإن توقعات �حلكومة الأد�ئها هي كاالآتي:

حدوث منو منخف�ص للناجت �ملحلي يف حدود 3.5%، يرتتب عليه منو متدٍن ملتو�صط ن�صيب �لفرد  �أ. 

يف حدود 1% فقط، مع فارق كبري بني �ل�صفة و�لقطاع يعك�ص �صوء توزيع �لدخل، وزيادة غنى 

�الأغنياء على ح�صاب �لفقر�ء.

��صتمر�ر �العتماد على �لدَّين �لعام ب�صقيه �لد�خلي و�خلارجي، مع تر�جع متاأخر�ت �لدَّين، يف  ب. 

ظّل �لتوجه نحو �اللتز�م بها.
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على  غزة  يف  �حلكومي  �الأد�ء  �عتماد  ��صتمر�ر  مع  لل�صلطة،  �لعامة  �ملو�زنة  عجز  ��صتمر�ر  ج. 

من  �أعلى  مبعدالت  �الإير�د�ت  زيادة  نحو  و�لتوجه  �لد�خلي،  و�القرت��ص  �خلارجية  �مل�صاعد�ت 

زيادة �لنفقات. 

حت�صن حمدود يف موؤ�رش�ت �لقوى �لعاملة، وتر�جع �صئيل يف معدالت �لبطالة يف ظّل هوة كبرية  د. 

بني حالتي �ل�صفة و�لقطاع.

هـ.  �صي�صتمر �إ�صهام �الأد�ء �لزر�عي و�ل�صناعي �ملحدود يف �لناجت �ملحلي، مع حت�صن �صئيل يف �الأد�ء 

�ل�صناعي.

حدوث حت�صن يف قيمة �ل�صادر�ت، مع تقل�ص ن�صبي يف منو �لو�رد�ت، يقود �إىل تقل�ص حمدود يف  و. 

.
97

�مليز�ن �لتجاري

�لتوجهات لو�قع  بتحول هذه  �لر�هن لالأد�ء �حلكومي يظل رهناً  �لو�صع   وعليه، فاإن حت�صني 

عملي يتفق مع �لطموحات �لفل�صطينية بدء�ً باإنهاء �النق�صام و�إعادة تكييف �القت�صاد �لفل�صطيني، 

باجتاه �إنهاء �الحتالل.

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  ويجد  كبري�ً، 

عن �لذ�ت وعن �لهوية �لوطنية ب�صكل �إيجابي مبدع. 

ويقدم هذ� �جلزء عدد�ً من �أبرز �ملوؤ�رش�ت �لتعليمية �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة خالل 

�لفرتة 2014–2015.

1. احلالة التعليمية والثقافية العامة:

�لعربي  �لعامل  يف  تقدماً  �حلاالت  �أكرث  �أحد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيون  يثل 

 2014 �صنتي  يف  و%3.3   %3.6 �الأمية  ن�صبة  بلغت  حيث  �الأمية،  وحمو  �ملتعلمني  ن�صبة  حيث  من 

و2015 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%96.7   %96.4

 �لعربي �إال قطر. ويبلغ معدل �اللتحاق بالتعليم لالأفر�د 6–11 عاماً من كال �جلن�صني 98.9% وفق

.
�صنة 982013

�صنة  �إح�صائيات  فت�صري  �ملنزل،  يف  و�الت�صاالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  باأدو�ت  يتعلق  فيما  �أما 

 %39.8 لدى  يتوفر  كما  و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  �الأ�رش  من   %97.8 لدى  نقال  هاتف  توفر  �إىل   2014

منها خّط ثابت، ولدى 97.1% منها جهاز تلفزيون، ولدى 99.8% منها القط ف�صائي من �إجمايل 

ثالثًا: املوؤ�شرات التعليمية

            فـي ال�شـفـة الغربيـة

           وقطــــــاع غـــــــــــزة
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�الأ�رش �لتي لديها جهاز تلفزيون، ولدى 78.2% منها جهاز حا�صوب، ولدى 51% منها هاتف ذكي، 

 .
99

وي�صتفيد 48.3% من هذه �الأ�رش من خدمات �الإنرتنت

م�صجد�ً   2,859 غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  يوجد  �أنه  �إىل   2014 �صنة  �إح�صائيات  وت�صري 

)1,892 يف �ل�صفة و967 يف �لقطاع(. وح�صب �إح�صائيات �صنة 2015 يوجد يف �ل�صفة �لغربية وقطاع 

 .
100ً

غزة 596 مركز�ً ثقافياً )515 يف �ل�صفة و81 يف �لقطاع(، و31 متحفاً و12 م�رشحا

وبالن�صبة لظروف �صعٍب 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.

2. التعليم الأ�شا�شي والثانوي:

و�لثانوي و�الإعد�دي(  )�البتد�ئي  �الأ�صا�صي  �لتعليم  تغطي  �لتي  �ملد�ر�ص  جمموع   بلغ 

2,856 مدر�صة، وموزعة على 2,144 مدر�صة يف �ل�صفة �لغربية، و712 مدر�صة يف قطاع غزة، للعام 

�لدر��صي 2015/2014؛ �أي �أن نحو 75.1% من هذه �ملد�ر�ص موجودة يف �ل�صفة، و24.9% موجودة 

يف �لقطاع. ومن �ملالحظ �أن معظم �ملد�ر�ص �حلكومية موجودة يف �ل�صفة �لغربية مبا جمموعه 1,701 

مدر�صة بن�صبة 81.2%، �أما �ملد�ر�ص �حلكومية يف �لقطاع فقد بلغ عددها 394 مدر�صة بن�صبة %18.8 

فقط. ويعو�ص نق�ص �ملد�ر�ص يف �لقطاع �إىل حّد ما وجود مد�ر�ص وكالة �الأونرو� �لتي يبلغ عددها 

�أن  97 مدر�صة لهذه �لوكالة يف �ل�صفة �لغربية. و�إذ� ما و�صعنا يف �عتبارنا  252 مدر�صة، يف مقابل 

غزة  قطاع  يف  ن�صمة  مليون   1.851 مقابل  ن�صمة  مليون   2.899 يبلغ  �لغربية  �ل�صفة  مو�طني  عدد 

)�أي 61% يف �ل�صفة مقابل 39% يف �لقطاع(، ندرك �أن عدد �ملد�ر�ص يف �ل�صفة مقارنة بعدد �ملو�طنني 

�أعلى من مثيله يف �لقطاع. ولعل ذلك يعود يف جانب منه �إىل توزع �أهل �ل�صفة على م�صاحات �أو�صع 

مد�ر�ص  ن�صبة  وجود  تعك�ص  كما  �أكرث؛  مد�ر�ص  وجود  ي�صتدعي  مما  و�ملدن،  و�لقرى  �الأر�ص  من 

�لقطاع مو�طني  من  �أعلى  ن�صب  ُتعانيها  �لتي  و�لعوز  �لفقر  حالة  �لقطاع  يف  �الأونرو�  لوكالة   �أعلى 

)�نظر جدول 7/1 وجدول 7/26(.
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جدول 7/26: عدد مدار�س التعليم الأ�شا�شي والثانوي يف كل من ال�شفة والقطاع

ح�شب نوع املدر�شة 2011/2010–1012015/2014

املجموعمدار�س خا�شةمدار�س الأونروامدار�س حكوميةالبيان

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

2015/2014

1,701973462,144ال�شفة

39425266712القطاع

2,0953494122,856ال�شفة والقطاع

عدد مدار�س التعليم الأ�شا�شي والثانوي يف كل من ال�شفة والقطاع ح�شب نوع املدر�شة 2015/2014
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نحو   2015/2014 �لدر��صي  للعام  و�لثانوي  �الأ�صا�صي  �لتعليم  مد�ر�ص  يف  �لطلبة  عدد  بلغ  وقد 

�الإناث؛  من  طالبة  و590,501  �لذكور،  من  طالباً   581,095 على  موزعني  طالب  مليون   1.172

وبزيادة يبلغ مقد�رها نحو 1.7% عن عدد �لطالب يف �لعام �لدر��صي 2014/2013. �أما عدد �ملعلمني 

يف هذه �ملد�ر�ص فقد بلغ 65,175 معلماً يف �لعام �لدر��صي 2015/2014 مقابل 63,017 معلماً يف �لعام 

�لدر��صي 2014/2013؛ وكان بني هوؤالء �ملعلمني 26,155 معلماً و39,020 معلمة يف �لعام �لدر��صي 

2015/2014 مقابل 25,756 معلماً و37,261 معلمة يف �لعام �لدر��صي 2014/2013. �أما عدد �ل�ُصعب 

�لدر��صية فيبدو �أنه متقارب جد�ً بني �ُصعب �لذكور و�الإناث، حيث بلغ نحو 15 �ألف �ُصعبة لكل منهما 

يف �لعام �لدر��صي 2015/2014، بينما بلغ عدد �ل�ُصعب �ملختلطة للعام �لدر��صي نف�صه 8,331 �ُصعبة 

)�نظر جدول 7/27(.

جدول 7/27: اأعداد املدار�س والطلبة واملعلمني وال�ُشعب يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 

1022015/2014–2014/2013

البيان

عدد ال�ُشعبعدد املعلمني*عدد الطلبةعدد املدار�س

2014/20132015/20142014/20132015/20142014/20132015/20142014/20132015/2014

9921,015571,908581,09525,75626,15515,05315,279ذكور

933945579,794590,50137,26139,02015,35515,535اإناث

8598967,7568,331خمتلطة**

2,7842,8561,151,7021,171,59663,01765,17538,16439,145جمموع

* �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.

اأعداد الطلبة يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 2014/2013–2015/2014
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اأعداد املعلمني يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 2014/2013–2015/2014

اأعداد ال�ُشعب يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 2014/2013–2015/2014

 2,095 عددها  �لبالغ  �حلكومية  �ملد�ر�ص  �أن  �إىل   2015/2014 �لدر��صي  للعام  �لتقارير  وت�صري 

�ملد�ر�ص  يف  �لطالب  �أما  و�لقطاع.  �ل�صفة  يف  �ملد�ر�ص  جمموع  من   %73.4 ن�صبتها  بلغت  مدر�صة 

�ل�صفة  66% من جمموع طلبة  فبلغت ن�صبتهم  772,929 طالباً  �حلكومية، و�لذين بلغ جمموعهم 

69.8% من جمموع  �أي ما ن�صبته  45,519 معلماً،  �ملد�ر�ص �حلكومية  و�لقطاع. وبلغ عدد معلمي 

ن�صبته  ما  �أي  �ُصعبة   26,326 �حلكومية  �ملد�ر�ص  يف  �ل�ُصعب  عدد  بلغ  كما  و�لقطاع.  �ل�صفة  معلمي 

67.3% من جمموع �ل�ُصعب يف �ل�صفة و�لقطاع. وتبني هذه �ملوؤ�رش�ت �أن �لتعليم �حلكومي يحظى 
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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 2011/2010–1032015/2014

عدد ال�ُشعبعدد املعلمني*عدد الطلبةعدد املدار�سال�شنة

2011/20101,972766,23442,33925,223

2012/20112,005761,69142,96125,323

2013/20122,038762,49943,81425,679

2014/20132,063764,21944,39125,933

2015/20142,095772,92945,51926,326

* �ملعلمون: جميع �لعاملني يف �ملدر�صة ما عد� �مل�صتخدمني و�الأذنة.

3. التعليم اجلامعي:

تقليدياً  جامعياً  تعليماً  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �جلامعات  من  �لعديد  توفر 

�لدر��صي  �لعام  ُيظهر  حيث  �جلامعات،  هذه  �أكب  نابل�ص  يف  �لوطنية  �لنجاح  جامعة  وُتعد  لطلبتها. 

 20,081 21,859 طالباً، تليها جامعة �الأق�صى يف قطاع غزة بـ  2015/2014 �أن عدد طلبتها قد بلغ 

طالباً، ثم �جلامعة �الإ�صالمية يف قطاع غزة بـ 19,432 طالباً. وبلغ جمموع �لطالب �جلامعيني للعام 

�لدر��صي نف�صه يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 132,449 طالباً موزعني على 74,453 طالباً يف �ل�صفة؛ 

43.8% من �لطلبة  و57,996 طالباً يف �لقطاع؛ �أي �أن ن�صبة �لطلبة �جلامعيني يف �لقطاع بلغت نحو 

�ل�صفة  يف  �ل�صكان  جمموع  من   %39 هي  �لقطاع  مو�طني  ن�صبة  �أن  �لعلم  مع  و�لقطاع،  �ل�صفة  يف 

و�لقطاع )�نظر جدول 7/2 وجدول 7/29(.

ومن ناحية �أخرى، فيظهر �أن عدد �لطالبات �الإناث يف �جلامعات يفوق عدد �لطالب �لذكور، �إذ بلغ 

78,874 طالبة، مقابل 53,575 من  جمموع �لطالبات �الإناث يف �جلامعات �لتي تقدم تعليماً تقليدياً 

�لطلبة �لذكور يف �لعام �لدر��صي 2015/2014؛ �أي �أن ن�صبة �لطالبات بلغت 59.6%، مقابل %40.4 

�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 

مقارنة بال�صباب �لفل�صطيني �لذي ي�صطر يف �لعديد من �الأحيان ملغادرة مقاعد �لدر��صة �إىل �لعمل، 
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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 

 )%78.8( �لرجال  من  �أ�صتاذ�ً   5,269 جمموعه  ما   2015/2014 �لدر��صي  �لعام  يف  بلغ  �إذ  �لن�صاء، 

مقابل 1,414 �أ�صتاذة من �لن�صاء )21.2%(، مبعنى �أنه ما ز�ل من �ملبكر �أن تنعك�ص �لن�صبة �ملرتفعة 

لالإناث يف �جلامعات على هيئات �لتدري�ص فيها. مع �الإ�صارة �إىل �أن �أعد�د هيئة �لتدري�ص ت�صمل جميع 

من  كبري  عدد  هناك  ز�ل  وما  �ملتو�صطة.  �ملجتمع  كليات  غري  من  و�لكليات  �جلامعات  يف  �الأ�صاتذة 

�لطالبات �خلريجات �لالتي ال يلتحقن ب�صوق �لعمل ويتحولن �إىل ربَّات بيوت، وهو ما يعيد �رتفاع 

 .
104

ن�صبة �لذكور يف جماالت �لعمل

جدول 7/29: اأعداد الطلبة يف اجلامعات التقليدية يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 

1052015/2014–2014/2013

ا�شم اجلامعة

الطلبة امل�شجلون

2014/2013
الطلبة امل�شجلون

2015/2014

املجموعالإناثالذكوراملجموعالإناثالذكور

9,04212,68121,7238,81613,04321,859النجاح الوطنية

5,4946,01211,5065,2925,95911,251القد�س

3,1475,8358,9823,9027,09210,994بريزيت

2,0636,0398,1022,1576,4388,595اخلليل

3,5663,6167,1823,7174,2377,954العربية الأمريكية

2,2552,2974,5522,8592,7125,571فل�شطني التقنية - خ�شوري/ طولكرم

2,1941,8023,9962,2371,8484,085بوليتكنيك/ فل�شطني

7912,4423,2337612,5233,284بيت حلم

644149793697163860ال�شتقالل

7,63211,64119,2737,64411,78819,432الإ�شالمية/ غزة

5,39813,32918,7275,54114,54020,081الأق�شى/ غزة

6,8257,62814,4536,3267,46313,789الأزهر/ غزة

2,5625853,1473,0807173,797فل�شطني/ غزة

340284624546351897غزة

51,95374,340126,29353,57578,874132,449املجموع
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اأعداد الطلبة يف اجلامعات التقليدية يف ال�شلطة الفل�شطينية 2015/2014 

اأعداد الطلبة يف اجلامعات التقليدية يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 2015/2014

اأعداد الطلبة يف اجلامعات التقليدية يف كل من ال�شفة والقطاع 2015/2014
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�لدر��صي  للعام  طالباً   60,230 لـ  مفتوحاً  جامعياً  تعليماً  �ملفتوحة  �لقد�ص  جامعة  وتوفر 

�الإناث. وتتوزع مر�كز هذه �جلامعة بني �لذكور، و39,968 من  20,262 من   2015/2014، بينهم 

.
106

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 2014/2013–1072015/2014

اجلامعة

الطلبة امل�شجلون

2014/2013
الطلبة امل�شجلون

2015/2014

املجموعالإناثالذكوراملجموعالإناثالذكور

20,74740,18460,93120,26239,96860,230القد�س املفتوحة

4. الكليات اجلامعية واملتو�شطة:

كلية  كلية جامعية و18   19( كلية جامعية ومتو�صطة   37 �لغربية وقطاع غزة  �ل�صفة  يوجد يف 

جامعية  كلية   35 حول  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  لدى  �ملتوفرة  �الأرقام  وبح�صب  متو�صطة(. 

ومتو�صطة فاإن هنالك 28,716 طالباً يف �لعام �لدر��صي 2015/2014؛ يتوزعون على 17 كلية جامعية 

يدر�ص فيها 16,446 طالباً ومتنح طلبتها درجة �لبكالوريو�ص، وعلى 18 كلية متو�صطة يدر�ص فيها 

.
108

12,270 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 2014/2013–1092015/2014

الكليات

2014/20132015/2014

املجموعالإناثالذكورعدد الكلياتاملجموعالإناثالذكورعدد الكليات

177,7238,48116,204177,7838,66316,446اجلامعية

175,6915,43211,123186,4135,85712,270املتو�شطة

3413,41413,91327,3273514,19614,52028,716املجموع
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��صتمر �خلط �ل�صكاين لل�صعب �لفل�صطيني يف م�صاره �لعام �لذي �ختطه منذ �صنو�ت 

بني  وما  �لتاريخية  فل�صطني  بني  ما  تقريباً  منا�صفة  �لفل�صطينيون  وتوزع  عديدة، 

�ل�صتات. وبالرغم من �أن ن�صبة �لزيادة �ل�صكانية �لفل�صطينية ما تز�ل عالية مقارنة بغريها، وبالرغم 

من �أن �ل�صعب �لفل�صطيني ُيعدُّ �صعباً �صاباً، �إال �أن ن�صب �لزيادة �ل�صكانية �أخذت منحى مرت�جعاً يف 

�ل�صنو�ت �ملا�صية و�إن ب�صكل تدريجي �صئيل.

�الإمكانات  �لغربية وقطاع غزة  �ل�صفة  �لفل�صطيني يف  �لتحليلية لالقت�صاد  �لقر�ء�ت  وال تعك�ص 

�حلقيقية لل�صعب �لفل�صطيني؛ �إذ �إن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لذي يحا�رش قطاع غزة ويخنقه وينع 

ر فيه �لبنى �لتحتية و�آالف  منوه �لطبيعي، قام بعدو�ن همجي غا�صم على �لقطاع يف �صيف 2014 دمَّ

�قت�صادها  ويخنق  �لغربية،  لل�صفة  �حتالله  يتابع  نف�صه،  �لوقت  يف  وهو  �الإنتاج.  وو�صائل  �ملنازل 

وبجد�ر  وبحو�جزه،  �ال�صتيطاين،  وتو�صعه  �لتهويدية،  وباإجر�ء�ته  �حلدودية،  مبنافذها  مه  بتحكُّ

معظم  يف  يعتمد  تابع،  �قت�صاد  �إىل  �لفل�صطيني  �القت�صاد  حتويل  من  ومتكَّن  �لعن�رشي.  �لف�صل 

�إير�د�ته على �ملنح �خلارجية وعلى �ل�رش�ئب �لتي يجبيها �جلانب �الإ�رش�ئيلي، كما �أن معظم تبادله 

�لتجاري هو مع �لطرف �الإ�رش�ئيلي.

�أما �جلانب �لتعليمي، فيعك�ص حالة �ل�صمود و�لثبات �لفل�صطيني، وحالة �الإ�رش�ر على �لت�صلُّح 

�لتحديات،  ملو�جهة  وكاأد�ة  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �حل�صارية  �لروح  عن  للتعبري  كطريق  بالعلم 

وكر�فعة للتحرر و�ال�صتقالل، وهو ما جعل هذ� �ل�صعب من �أكرث �ل�صعوب �لعربية تعلماً وتقدماً يف 

�ملجاالت �لعلمية.

خال�شة
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لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م   2013 عام  نهاية  يف  الفل�شطينيون  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   
1

�لفل�صطيني، كانون �الأول/ دي�صمب 2013(، �نظر: http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2028.pdf؛ 

و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2014 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2096.pdf؛ و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء  2014(، يف:  كانون �الأول/ دي�صمب 

�الأول/ دي�صمب  كانون  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �هلل: �جلهاز  )ر�م   2015 الفل�شطينيون يف نهاية عام  �لفل�صطيني، 

http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2176.pdf :2015(، �نظر

مالحظة: ح�صب �الأرقام �ملتوفرة بني �أيدينا، و�لتي ين�رشها �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، فاإن ن�صبة �لنمو �ل�صكاين 

لفل�صطينيي �خلارج �صجلت منو�ً �صالباً قدره 2.1% يف �صنة 2011، �إال �أنها �رتفعت �إىل 3.1% �صنة 2012، بينما بلغت ن�صبة 

2014 و2015. وتعطي هذه �الأرقام دالالت ُمربكة  2.1% ل�صنتي  �أنها ��صتقرت على نحو  2013، غري  1.6% �صنة  �الرتفاع 

للمتابعني. �إذ ي�صتحيل �أن ينق�ص عدد �لفل�صطينيني يف �صنة و�حدة بن�صبة 2.1%، كما ُي�صتبعد �أن يزيد عددهم يف �ل�صنة �لتالية 

بن�صبة 3.1%. ويظهر �أن �جلهاز قادر على �لعمل بفعالية ودقة عالية يف مناطق عمل �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية 

من  �أو  �مل�صت�صيفة،  �لدول  من  يتلقاها  ومعطيات  تقدير�ت  �إىل  �خلارج  فل�صطينيي  �أعد�د  حتديد  يخ�صع  بينما  غزة.  وقطاع 

�الأرقام  تقدير  باإعادة  قام  �أن �جلهاز  �إىل  �إرباك، يعود  �أو  تعار�ص  �أنه  يبدو  �أن جانباً مما  �لباحثني. ويظهر  تقدير�ت بع�ص 

�ملتدرج.  �ملنطقي  �صكله  �ل�صكاين  �لنمو  لياأخذ  �صبقتها  �لتي  لل�صنو�ت  �لتقدير�ت  بتكييف  يقوم  �أن  دون  �الأخرية،  لل�صنو�ت 

ومن جهة �أخرى، يظل تقدير �أعد�د �لفل�صطينيني يف �الأردن هو �أحد �ملع�صالت �لتي عادة ما تو�جه �لباحثني، وتتفاوت فيها 

�الإح�صائيات ب�صكل كبري.

�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2014؛ و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني،   
2

الفل�شطينيون يف نهاية عام 2015.

�نظر: املرجع نف�شه.  
3

�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2015.  
4

املرجع نف�شه.  
5

املرجع نف�شه.  
6

املرجع نف�شه.  
7

املرجع نف�شه.  
8

املرجع نف�شه.  
9

املرجع نف�شه.  
10

املرجع نف�شه.  
11

املرجع نف�شه.  
12

املرجع نف�شه.  
13

�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، التعداد العام لل�شكان وامل�شاكن واملن�شاآت 2007، املوؤمتر ال�شحفي لإعالن   
14

النتائج الأولية للتعداد )ال�شكان، املباين، امل�شاكن، واملن�شاآت( )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �صباط/ 

�ملركزي  و�جلهاز  http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/census2007_a.pdf؛  يف:   ،)2008 فب�ير 

لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2015.  

2014، �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني،  �أثر �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة  �ل�صيدة عو�ص، تعلن نتائج م�صح   
15

2015/10/6، �نظر: 

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1512&mid=3265&wversion

=Staging



2014-2015التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

378

ح�صيلة �صاملة لنتائج �لهجوم �الإ�رش�ئيلي على غزة، �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان، 2014/8/28.  
16

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2015.  
17

املرجع نف�شه.  
18

�نظر: املرجع نف�شه.  
19

بالرغم من �أن �الأرقام هي من تقرير �جلهاز ل�صنة 2015، �إال �أنه مل يوفر �أرقام حمدثة، حيث ظلّت �ملعطيات �ملتوفرة لالأردن 

ال تتجاوز �صنة 2010.

http://www.unrwa.org/sites/default/files/2014_01_uif_-_arabic.pdf؛  يف:   ،2014/1/1 باالأرقام،  �الأونرو�  �نظر:   20

 و�الأونرو� باالأرقام، 2015/1/1، يف: http://www.unrwa.org/sites/default/files/unrwa_in_figures_2015_arabic.pdf؛

http://www.unrwa.org/sites/default/files/in_figures_july_2014_ar_28jan2015_0.pdf :و�الأونرو� باالأرقام، 2014/7/1، يف

�نظر: �ملر�جع نف�صها.  21

�أزمة �صوريا �الإقليمية.. �لند�ء �لطارئ 2016، �الأونرو�، 2016، �نظر:  
22

http://www.unrwa.org/sites/default/files/2016_syria_ea_branded_version_arabic_draft_2.pdf

�ملرجع نف�صه.  23

�ملرجع نف�صه.  
24

باب �لر�صوم �لبيانية، موقع جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية، 2016/5/12، �نظر:  
25

http://www.actionpal.org.uk/ar/charts.php

�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2015.  
26

بالرغم من �أن �الأرقام هي من تقرير �جلهاز ل�صنة 2015، �إال �أنه مل يوفر �أرقام حمدثة، حيث ظلّت �ملعطيات �ملتوفرة ل�صورية 

ال تتجاوز �صنة 2010. 

�نظر: �الأونرو� باالأرقام، 2014/1/1؛ و�الأونرو� باالأرقام، 2015/1/1؛ و�الأونرو� باالأرقام، 2014/7/1.  27

�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2015.  
28

بالرغم من �أن �الأرقام هي من تقرير �جلهاز ل�صنة 2015، �إال �أنه مل يوفر �أرقام حمدثة، حيث ظلّت �ملعطيات �ملتوفرة للبنان 

ال تتجاوز �صنة 2011. 

لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز  306؛  �ص   ،2013–2012 الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  �صالح،  حممد  حم�صن  �نظر:   
29

الإح�شائي  فل�شطني  كتاب  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز  2015؛  عام  نهاية  يف  الفل�شطينيون  �لفل�صطيني، 

ال�شنوي رقم “16” )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، كانون �الأول/ دي�صمب 2015(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2173.pdf 

�نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2014؛ و�الأونرو� باالأرقام، 2015/1/1.  
30

�الأونرو� باالأرقام، 2015/1/1.  31

�نظر:  ،2015/6/20 �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  لالجئني،  �لعاملي  �ليوم  ع�صية  �لفل�صطينيني  �لالجئني  و�قع   
32 

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_IntDyRef2015A.pdf

�ملرجع نف�صه.  
33

بالن�صبة لعدد �لفل�صطينيني ل�صنة 2015، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2015.  
34

�أما بالن�صبة لعدد �ليهود ل�صنة 2015، �نظر:

CBS, http://www.cbs.gov.il/publications16/yarhon0116/pdf/b1.pdf

�نظر: �لفل�صطيني،  �لعودة  مركز  موقع  برلني،  يف  �ملنعقـد  ع�رش  �لثالث  �أوروبا  فل�صطينيي  ملوؤمتر  �خلتـامي  �لبيـان   
35 

http://bit.ly/24KhAsa

عرب 48، 2015/5/15.  
36

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=836564 :معاً، 2016/3/23، �نظر  
37
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40
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42
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44
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45
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LinkClick.aspx?fileticket=4zS-Bss5cZQ%3d&tabid=314&portalid=0&mid=974&language=ar-

JO&forcedownload=true

�لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  ووز�رة  �لفل�صطينية؛  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �لعام،  �لتعليم   - تربوية  �إح�صاء�ت  �نظر:   
102

الكتاب الإح�شائي ال�شنوي للعام الدرا�شي 2015/2014.

�لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �لعام،  �لتعليم   - تربوية  �إح�صاء�ت  �نظر:   ،2014/2013-2011/2010 لالأعو�م  بالن�صبة   103

�لفل�صطينية.

للعام  ال�شنوي  الإح�شائي  الكتاب  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �نظر:   ،2015/2014 �لدر��صي  للعام  بالن�صبة  �أما 

الدرا�شي 2015/2014.

2015/2014 ملوؤ�ش�شات التعليم العايل الفل�شطيني  الدليل الإح�شائي ال�شنوي  �نظر: ووز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل،   
104

 http://www.mohe.pna.ps/services/statistics :ر�م �هلل: وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، ني�صان/ �أبريل 2015(، �نظر(

�نظر: املرجع نف�شه؛ ووز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، الدليل الإح�شائي ال�شنوي 2014/2013 ملوؤ�ش�شات التعليم العايل   
105

الفل�شطيني )ر�م �هلل: وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، حزير�ن/ يونيو 2014(.

�نظر: وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، الدليل الإح�شائي ال�شنوي 2015/2014 ملوؤ�ش�شات التعليم العايل الفل�شطيني.  
106

�نظر: املرجع نف�شه؛ ووز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، الدليل الإح�شائي ال�شنوي 2014/2013 ملوؤ�ش�شات التعليم العايل   
107

الفل�شطيني.

�نظر: وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، الدليل الإح�شائي ال�شنوي 2015/2014 ملوؤ�ش�شات التعليم العايل الفل�شطيني.  
108

�نظر: املرجع نف�شه؛ ووز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، الدليل الإح�شائي ال�شنوي 2014/2013 ملوؤ�ش�شات التعليم العايل   
109

الفل�شطيني.
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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:

ب�صري نافع وحم�صن حممد �صالح، حمرر�ن، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2005، 2006.  .1

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، 2007.  .2

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، 2008.  .3

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، 2009.  .4

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، 2010.  .5

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2010، 2011.  .6

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011، 2012.  .7

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2012–2013، 2014.  .8

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2014–2015، 2016.  .9

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية:

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، خمتارات من الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2005، 2006.  .10

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، 2008.  .11

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، 2009.  .12

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد وعبد �حلميد فخري �لكيايل، حمررون، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة   .13

.2011 ،2008

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2009، 2012.  .14

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2010، 2015.  .15

�شل�شلة اليوميات الفل�شطينية:

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2014، 2015.  .16

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2015، 2016.  .17

�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.  .18
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الحتالل  حتت  الفل�شطينية  املراأة  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �ل�صالحات  و�صامي  �بحي�ص  ح�صن   .19

الإ�رسائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )2(، 2008.

�صل�صلة الإ�رسائيلي،  الحتالل  حتت  الفل�شطيني  الطفل  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �حليلة  �أحمد   .20 

�أول�صت �إن�صاناً؟ )3(، 2008، ط 2، 2009.

�صل�صلة الإ�رسائيلي،  الحتالل  �شجون  يف  الفل�شطيني  الأ�شري  معاناة  هالل،  �أبو  فر��ص   .21 

�أول�صت �إن�صاناً؟ )4(، 2009، ط 2، 2010.

يا�رش علي، املجازر الإ�رسائيلية بحق ال�شعب الفل�شطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )5(، 2009.  .22

مرمي عيتاين ومعني منّاع، معاناة الالجئ الفل�شطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )6(، 2010.  .23

�صل�صلة الإ�رسائيلي،  الحتالل  حتت  واملقد�شات  القد�س  معاناة  �صالح،  حممد  حم�صن   .24 

�أول�صت �إن�صاناً؟ )7(، 2011.

 ،)8( �إن�صاناً؟  �أول�صت  �صل�صلة  الغربية،  ال�شفة  يف  العازل  اجلدار  عايد،  وخالد  �بحي�ص  ح�صن   .25

.2010

 ،)9( �إن�صاناً؟  �أول�صت  �صل�صلة  الإ�رسائيلي،  الحتالل  الفل�شطيني حتت  الطالب  معاناة  �لدد�،  حياة   .26

.2015

مرمي عيتاين و�أمني �أبو وردة وو�ّصاح عيد، معاناة العامل الفل�شطيني حتت الحتالل الإ�رسائيلي،   .27

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )10(، 2011.

�صل�صلة  الإ�رسائيلي،  الحتالل  حتت  الفل�شطيني  املري�س  معاناة  دغل�ص،  وعاطف  عيتاين  فاطمة   .28

�أول�صت �إن�صاناً؟ )11(، 2011.

فاطمة عيتاين ونظام عطايا، معاناة البيئة والفالح الفل�شطيني حتت الحتالل الإ�رسائيلي، �صل�صلة   .29

�أول�صت �إن�صاناً؟ )12(، 2013.

الغربية،  ال�شفة  يف  الإ�رسائيلية  احلواجز  من  الفل�شطينيني  معاناة  د�ود،  وحممد  عيتاين  فاطمة   .30

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )13(، 2015.

�شل�شلة تقرير معلومات:

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، معاناة قطاع غزة حتت احل�شار الإ�رسائيلي، �صل�صلة   .31

تقرير معلومات )1(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، معابر قطاع غزة: �رسيان حياة اأم اأداة ح�شار، �صل�صلة   .32

تقرير معلومات )2(، 2008.

الحتالل  مع  ال�رساع  يف  الفل�شطينية  ال�شواريخ  اأثر  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .33

الإ�رسائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )3(، 2008.
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بني  ما  الإ�رسائيلية  الفل�شطينية  املفاو�شات  م�شار  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .34

 “اأنابولي�س” والقمة العربية يف دم�شق )خريف 2007 – ربيع 2008(، �صل�صلة تقرير معلومات )4(،
.2008

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، الف�شاد يف الطبقة ال�شيا�شية الإ�رسائيلية، �صل�صلة تقرير   .35

معلومات )5(، 2008.

بني  غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  املائية  الرثوة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .36

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.  .37

العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة )2008/12/27- ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة،   .38

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.  .39

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، الرتان�شفري )طرد الفل�شطينيني( يف الفكر واملمار�شات   .40

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   .41

�صل�صلة تقرير معلومات )11(، 2009.

تقرير  �صل�صلة  العراق،  يف  الفل�شطينيون  الالجئون  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .42

معلومات )12(، 2009.

اأزمة خميم نهر البارد، �صل�صلة تقرير معلومات )13(،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة،   .43

.2010

الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطيني  الت�رسيعي  املجل�س  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .44

وقطاع غزة 1996-2010، �صل�صلة تقرير معلومات )14(، 2010.

تقرير  �صل�صلة  الأداء،  وتقييم  العمل  برامج  الأونروا:  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .45

معلومات )15(، 2010.

ال�شلمية  الت�شوية  م�شار  يف  الأوروبي  الحتاد  دور  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .46

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   .47 

معلومات )17(، 2010.

لبنان  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  اإعطاء  اإ�شكالية  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .48

حقوقهم املدنية، �صل�صلة تقرير معلومات )18(، 2011.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، حزب العمل الإ�رسائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )19(،   .49

.2011

تقرير  �صل�صلة  غزة،  قطاع  عن  احل�شار  ك�رس  قوافل  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .50

معلومات )20(، 2011.
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ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، ال�شتيطان الإ�رسائيلي يف ال�شفة الغربية 2011-1993،  .51 

�صل�صلة تقرير معلومات )21(، 2012.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، �شاليط: من عملية “الوهم املتبدد” اإىل �شفقة “وفاء   .52

الأحرار”، �صل�صلة تقرير معلومات )22(، 2012.

امل�رسية، يناير   25 ثورة  من  الإ�رسائيلي  املوقف  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .53 

�صل�صلة تقرير معلومات )23(، 2012.

تقرير  �صل�صلة   ،2012-2000 الإ�رسائيلي  اجلي�س  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .54

معلومات )24(، 2013.

،1948 املحتلة  فل�شطني  يف  العربية  الأحزاب  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .55 

�صل�صلة تقرير معلومات )25(، 2014.

تقرير �صل�صلة  فل�شطني،  يف  ال�شعبية  املقاومة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .56 

معلومات )26(، 2014.

وحتى   2011 يناير   25 ثورة  منذ  غزة  وقطاع  م�رس  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .57

�شيف 2014، �صل�صلة تقرير معلومات )27(، 2015.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، واقع الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية 2015-2011،   .58

�صل�صلة تقرير معلومات )28(، 2015.

كتب عامة:

و�ئل �صعد، احل�شار: درا�شة حول ح�شار ال�شعب الفل�شطيني وحماولت اإ�شقاط حكومة حما�س،   .59

.2006

حممد عارف زكاء �هلل، الدين وال�شيا�شة يف اأمريكا: �شعود امل�شيحيني الإجنيليني واأثرهم، ترجمة   .60

�أمل عيتاين، 2007.

�أحمد �صعيد نوفل، دور اإ�رسائيل يف تفتيت الوطن العربي، 2007، ط 2، 2010.  .61

حم�صن حممد �صالح، حمرر، منظمة التحرير الفل�شطينية: تقييم التجربة واإعادة البناء، 2007.  .62

حم�صن حممد �صالح، حمرر، قراءات نقدية يف جتربة حما�س وحكومتها 2007-2006، 2007.  .63

خالد وليد حممود، اآفاق الأمن الإ�رسائيلي: الواقع وامل�شتقبل، 2007.  .64

ح�صن �بحي�ص وو�ئل �صعد، التطورات الأمنية يف ال�شلطة الفل�شطينية 2006-2007، ملف �الأمن يف   .65

�ل�صلطة �لفل�صطينية )1(، 2008.

املعنية  والأطراف  وحما�س  لفتح  الأمني  ال�شلوك  الإرادات:  �رساع  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .66

2006-2007، ملف �الأمن يف �ل�صلطة �لفل�صطينية )2(، 2008.

 ،2007-2006 اإدارة ال�شلطة الفل�شطينية  �رساع ال�شالحيات بني فتح وحما�س يف  مرمي عيتاين،   .67

.2008
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جنوى ح�صاوي، حقوق الالجئني الفل�شطينيني بني ال�رسعية الدولية واملفاو�شات الفل�شطينية –   .68

الإ�رسائيلية، 2008.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، اأو�شاع الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان، 2008، ط 2، 2012.  .69

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، 2008، ط 2، 2015.  .70

عدنان �أبو عامر، مرتجم، درو�س م�شتخل�شة من حرب لبنان الثانية )متوز 2006(: تقرير جلنة   .71

اخلارجية والأمن يف الكني�شت الإ�رسائيلي، 2008.

عدنان �أبو عامر، ثغرات يف جدار اجلي�س الإ�رسائيلي، 2009.  .72

ق�صي �أحمد حامد، الوليات املتحدة والتحول الدميوقراطي يف فل�شطني، 2009.  .73

 ،1975 الن�شاأة حتى  الإ�شالمية يف لبنان منذ  اجلماعة  �لقادر علي ومعني منّاع،  �أمل عيتاين وعبد   .74

.2009

�شمات النخبة ال�شيا�شية الفل�شطينية قبل وبعد قيام ال�شلطة الوطنية  �صمر جودت �لبغوثي،   .75

الفل�شطينية، 2009.

الر�شا�س  عملية  غزة:  قطاع  على  الإ�رسائيلي  العدوان  يف  درا�شات  حمرر،  �لكيايل،  �حلميد  عبد   .76
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