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امل�ساركون يف كتابة التقرير

الف�شـــــــــــــل االأول:

الو�شع الفل�شطيني

الـــــــــــداخلـــــــــــي

التـقــريــر حمــــرر 

امل�شاركون يف كتابة التقرير

د. حم�شن حممد �شالح

�لدر��صات  يف  ومتخ�ص�ص  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  يف  م�صارك  �أ�صتاذ 

�ل�صيا�صية و�ال�صرت�تيجية. رئي�ص ومدير عام مركز �لزيتونة للدر��صات 

و�حل�صارة  �لتاريخ  ق�صم  رئي�ص  وهو   ،2004 منذ  و�ال�صت�صار�ت 

بجائزة �الأول  �لفائز  �صابقاً.  مباليزيا  �لعاملية  �الإ�صالمية  �جلامعة   يف 

1997، وجائزة �المتياز يف  �ل�صبان �صنة  بيت �ملقد�ص للعلماء �مل�صلمني 

�صدر   .2002 �صنة  مباليزيا  �لعاملية  �الإ�صالمية  �جلامعة  من  �لتدري�ص 

�لعلمي  بالتحرير  قام  �لفل�صطيني.  �ل�صاأن  يف  متخ�ص�صاً  كتاباً   13 له 

�لفل�صطيني  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير  حُمرِّر  وهو  كتاباً.   80 من  الأكرث 

جملد�ت  6( �لفل�صطينية  و�لوثائق   ،)2017-2005 جملد�ت   )ع�رشة 

 .)2017-2014 جملد�ت   4( �لفل�صطينية  و�ليوميات   )2011-2005

حمرر �لتقدير �ال�صرت�تيجي ملركز �لزيتونة )103 تقدير�ت(. ن�رشت له 

�لكثري من �لدر��صات �ملحّكمة و�ملقاالت، و�صارك يف ع�رش�ت �ملوؤمتر�ت 

�ملحلية و�لدولية.

اأ. موؤمن “حممد غازي” ب�شي�شو:

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

عمل  �لفل�صطينية.  �لف�صائلية  بال�صوؤون  وخمت�ص  �لفكرية،  بال�صوؤون 

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

�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 

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

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

و�لعربية.
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اأ. عبد اهلل عبد العزيز جّنار:

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

للمدير  فنياً ونائباً  �لفل�صطيني يف ر�م �هلل بفل�صطني �صابقاً. عمل مدير�ً 

 1997 �صنتي  يف  و�ملن�صاآت  و�مل�صاكن  لل�صكان  �لعام  للتعد�د  �لتنفيذي 

�لدر��صات  يف  �إحد�ها  ماج�صتري،  �صهادتي  على  حا�صل  و2007. 

�ل�صكانية و�الأخرى يف �القت�صاد و�الإح�صاء من �جلامعة �الأردنية. عمل 

يف  متفرغ  غري  وحما�رش�ً  عّمان،  يف  �الأندل�ص  كلية  يف  متفرغاً  حما�رش�ً 

جامعة بريزيت لطلبة �ملاج�صتري وجامعة �لقد�ص �ملفتوحة. قام باإعد�د 

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

يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت �الإقليمية و�لدولية.

اأ. د. معني حممد عطا رجب:

يف  �قت�صادي  وحملل  وخبري  �جلامعات  من  عدد  يف  �القت�صاد  �أ�صتاذ 

�لتجارة باجلامعة  كلية  تاأ�صي�ص  �ملحلي و�خلارجي. �صارك يف  �الإعالم 

يف  �الإد�رية  و�لعلوم  �القت�صاد  كلية  تاأ�صي�ص  ويف  بغزة،  �الإ�صالمية 

جامعة �الأزهر بغزة، وكان عميدها لعدة �صنو�ت، عمل �صابقاً م�صت�صار�ً 

ل�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، ومن�صقاً ملعهد �أبحاث �ل�صيا�صات �القت�صادية 

�لفل�صطيني “ما�ص” يف ر�م �هلل، ع�صو يف عدة جمعيات علمية �قت�صادية 

�لدوريات  يف  من�صورة  عمل  و�أور�ق  �أبحاث  عدة  له  وعربية،  حملية 

وعربية  حملية  موؤمتر�ت  يف  �صارك  و�الإقليمية،  �ملحلية  �ملتخ�ص�صة 

ودولية عديدة، له عدة موؤلفات جامعية يف �لنظرية �القت�صادية، و�ملالية 

�لعامة، و�لنقود و�مل�صارف، و�لتجارة �لدولية، و�القت�صاد �الإ�صالمي، 

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

على  �أ�رشف  كما  �القت�صادي.  �لفكر  وتاريخ  �القت�صادي،  و�لتخطيط 

ر�صائل علمية جامعية على م�صتوى �ملاج�صتري.

الف�شـــــل الثــانــي:

املوؤ�شرات ال�شكانية

واالقت�شـــــاديــــــــة

لفل�شــطينـيـــــــــة ا

* املوؤ�شرات ال�شكانية

* املوؤ�شرات االقت�شادية
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الثــالــث: الف�شـــــل 

واملقد�شــــات االأر�س 

الــرابــــع:  الفـ�شــــل 

العـــدوان  م�شـــارات 

مـــــــــــة  و ملقــــــا ا و

والت�شــوية ال�شـلميـة

اأ. زياد حممد ابحي�س:

يف  �ملاج�صتري  �صهادة  على  حائز  �لقد�ص،  �صوؤون  يف  متخ�ص�ص  باحث 

�لعلوم �ل�صيا�صية من �جلامعة �الأردنية، حّرر تقرير عني على �الأق�صى 

 .2013–2009 �لفرتة  يف  �إعد�ده  يف  و�أ�صهم   ،2008–2006 �لفرتة  يف 

يف  �لدولية  �لقد�ص  موؤ�ص�صة  يف  و�الأبحاث  �الإعالم  لق�صم  رئي�صاً  َعِمَل 

�لفرتة  يف  فيها  �لتنفيذي  �ملدير  موقع  و�صغل   ،2007–2004 �لفرتة 

2008–2010، وهو حالياً باحث متعاون معها ومع عدد من �ملوؤ�ص�صات 

�ملتخ�ص�صة يف �لقد�ص. ع�صو ملتقى �لقد�ص �لثقايف يف �الأردن، ومدرب 

يف برنامج �لدبلوم �لتدريبي لدر��صات بيت �ملقد�ص يف �مللتقى منذ �صنة 

2011، وهو م�صت�صار برنامج �إعمار �لبلدة �لقدية للقد�ص �لذي تنفذه 

نقابة �ملهند�صني �الأردنيني منذ �صنة 2013. 

اأ. ربيع حممد الدّنان:

�للغة  يف  �إجازة  على  حا�صل  �لفل�صطيني،  �ل�صاأن  يف  متخ�ص�ص  باحث 

�لعربية و�آد�بها. ي�صارك يف �إعد�د وحترير جملد �ليوميات �لفل�صطينية، 

�لذي ي�صدر عن مركز �لزيتونة منذ 2014. كما �أ�صهم يف كتابة عدد من 

�لكتب �ل�صادرة عن �ملركز، �أبرزها: �صل�صلة تقرير معلومات، و�صل�صلة 

ملف معلومات، وكتاب “م�رش بني عهدين مر�صي و�ل�صي�صي: در��صة 

جتاه  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  “�صيا�صات  بعنو�ن  ف�صل  �أعد  مقارنة”. 

�ملقاومة �لفل�صطينية” يف كتاب �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية: در��صات يف 

�لتجربة و�الأد�ء 1994–2013. �صارك يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت وحلقات 

�لنقا�ص �ملحلية و�لدولية.

اأ. هاين “حممد عدنان” امل�رشي:

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 

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

* م�شــــــــــار

    العـــــدوان

    واملقاومة

* م�شـــــــار

    الت�شوية

    ال�شلمية
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الفــ�شـــل اخلـامـــ�س: 

امل�شــهد االإ�شـرائيلي

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

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 

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

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

يف �صبكة �ل�صيا�صات �لفل�صطينية.

د. جوين من�شور:

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

بيت بريل )�جلليل(. تتمحور �أبحاثه حول �لتاريخ �الإ�صالمي و�لعربي 

و�صوؤون �ل�رشق �الأو�صط و�ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي - �لعربي. �صدر له عدد 

�الإ�رش�ئيلي”، و“م�صافة  “�ال�صتيطان  بينها:  �الأبحاث و�لكتب، من  من 

�الأعالم  و“معجم  �إ�رش�ئيل”،  يف  �لع�صكرية  و“�ملوؤ�ص�صة  دولتني”،  بني 

و�مل�صطلحات �ل�صهيونية و�الإ�رش�ئيلية”، و“حيفا؛ �لكلمة �لتي �صارت 

�لدر��صات  من  �لكثري  له  ن�رشت  بلفور”.  ت�رشيح  و“مئوية  مدينة”، 

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

و�جتماعي  �صيا�صي  نا�صط  و�لدولية.  �ملحلية  �ملوؤمتر�ت  من  �لعديد  يف 

وثقايف يف موؤ�ص�صات �أهلية و�أكاديية.

اأ. اإقبال وليد عمي�س:

�لتدقيق  وحدة  ورئي�صة  �لفل�صطيني،  �ل�صاأن  يف  متخ�ص�صة  باحثة 

�ل�صكانية  �ملوؤ�رش�ت  �إعد�د  يف  �صاركت  �لزيتونة.  مركز  يف  �الأكاديي 

لعدة  �لفل�صطيني  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير  يف  و�لتعليمية  و�القت�صادية 

مو�جهة  يف  و�الإعمار  �لتنمية  غزة:  “قطاع  كتاب  �إعد�د  ويف  �صنو�ت، 

* امل�شهد االإ�شرائيلي

    ال�شيا�شــي الداخلي

* املوؤ�شرات ال�شكانية

    واالقتــ�شـــــــاديـــة

    االإ�شــــرائيـــليـــــــة
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امل�شاركون يف كتابة التقرير

كتب  من  لع�رش�ت  �الأكاديي  �لتدقيق  يف  �صاركت  و�لدمار”.  �حل�صار 

بعنو�ن  ف�صل  كتابة  يف  �صاركت  كما  �لزيتونة.  مركز  ومن�صور�ت 

وف�صل   ،”2013-1994 �لفل�صطينية  لل�صلطة  �القت�صادية  “�ملوؤ�رش�ت 
بعنو�ن “�لتنمية �لب�رشية يف ظّل �ل�صلطة �لفل�صطينية” يف كتاب �ل�صلطة 

�لوطنية �لفل�صطينية: در��صات يف �لتجربة و�الأد�ء 2013-1994.

اأ. با�شم جالل القا�شم:

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

يف  �لدكتور�ه  درجة  لنيل  ُيح�رّش  و�لدبلوما�صية.  �لدولية  �لعالقات  يف 

يف  و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم  رئي�ص  حالياً  ي�صغل  �ل�صيا�صية،  �لعلوم 

�ألّف  �ليوم”.  فل�صطني  “ن�رشة  حترير  رئي�ص  ونائب  �لزيتونة،  مركز 

�لفل�صطيني”،  �لردع  �صالح  غزة  يف  �ملقاومة  “�صو�ريخ  بعنو�ن  كتاباً 

و�صارك يف �إعد�د عدد من �لدر��صات و�ملوؤلفات �ملن�صورة. منها: �صل�صلة 

�ملركز،  عن  ت�صدر�ن  �للتان  معلومات  ملف  و�صل�صلة  معلومات  تقرير 

�أعد  مقارنة”.  در��صة  و�ل�صي�صي:  مر�صي  عهدين  بني  “م�رش  وكتاب 

ف�صل بعنو�ن “تاأ�صي�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية” يف كتاب �ل�صلطة 

 .2013-1994 و�الأد�ء  �لتجربة  يف  در��صات  �لفل�صطينية:  �لوطنية 

و�صارك يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت.

اأ. ح�شن حممد 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( 

لق�صم  رئي�صاً  وكان  �لزيتونة  مركز  يف  باحثاً  �صابقاً  عمل  �لدولية. 

عدد  يف  ف�صول  �أو  مباحث  كتابة  يف  �صارك  و�الإعالم.  �لعامة  �لعالقات 

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

�لوطنية  و�ل�صلطة   ،2013–2012 و  ،2011 و  2009 لل�صنو�ت 

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

ال�شــــاد�س:  الف�شــــل 

الق�شية الفل�شطينية 

العـــربــي والعــالـــم 

* املوؤ�شرات الع�شكرية

    االإ�شرائيلية واملوقف

    من الو�شع الداخلي

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

�الحتالل  حتت  �لفل�صطينية  �ملر�أة  ومعاناة  �ملعنية،  و�الأطر�ف  وحما�ص 

�إىل عدد من  �لغربية، باالإ�صافة  �ل�صفة  �لعازل يف  �الإ�رش�ئيلي، و�جلد�ر 

�الإ�صهامات �لبحثية �الأخرى.

اأ. وائل اأحمد �شعد:

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

و�صارك  �حل�صار،  بعنو�ن  كتاباً  �ألّف  �لزيتونة.  مركز  يف  �لعام  للمدير 

منها:  �ملن�صورة،  و�ملوؤلفات  �لدر��صات  من  عدد  وحترير  �إعد�د  يف 

�لوثائق �لفل�صطينية، �لذي ي�صدر �صنوياً عن مركز �لزيتونة، و�ل�صلطة 

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

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

جتربة  يف  نقدية  وقر�ء�ت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  �الأمنية  و�لتطور�ت 

فل�صطني  ن�رشة  حترير  ير�أ�ص  وهو   .2007–2006 وحكومتها  حما�ص 

�ليوم �الإلكرتونية، كما ي�رشف على �إد�رة حترير �لتقدير �ال�صرت�تيجي 

�ملحلية  و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  من  �لعديد  يف  �صارك  وقد  �لفل�صطيني. 

و�لدولية.

د. �شعيد وليد احلاج:

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

تخّرج من كلية �لطب يف جامعة هاجتبة يف تركيا. له مئات �ملقاالت �لدورية 

يف عدد من �ل�صحف و�ملو�قع �لعربية �ملعروفة. و18 ورقة بحثية حمكمة 

حول �ل�صاأن �لرتكي من�صورة يف عدد من �ملر�كز �لبحثية �ملعروفة. ن�رش 

له كتاب “�لعالقات �لرتكية - �لعربية: �الآفاق و�ل�صعوبات” �صنة 2016، 

�ال�صرت�تيجي  “�لتقرير  �لفل�صطينية” يف  “تركيا و�لق�صية  وكتب ف�صل 

�لفل�صطيني 2014 - 2015”. �صارك متحدثاً يف عدد كبري من �ملوؤمتر�ت 

�إطالالت  وله  �لرتكي،  �ل�صاأن  بخ�صو�ص  و�لدولية  �ملحلية  و�لندو�ت 

�إعالمية يف عدة قنو�ت ف�صائية.

ال�شــــابــع:  الف�شــــل 

الق�شية   الفل�شطينية 

والعـــامل االإ�شـــالمـي

* تركيا

 * منظمـة التعاون 

   االإ�شـــــــالمـــــــي:
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اأ. د. طالل عرتي�شي:* اإيران

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

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

�للبنانية، م�صت�صار علمي  �أ�صتاذ علم �الجتماع يف �جلامعة  يف بريوت، 

و�أكاديي يف جامعة �ملعارف، وباحث يف ق�صايا �ل�رشق �الأو�صط. ع�صو 

ن�رش  وعربية.  لبنانية  در��صات  مر�كز  يف  و��صت�صارية  علمية  هيئات 

موؤمتر�ت  يف  و�صارك  و�أجنبية،  عربية  دوريات  يف  و�بحاث  در��صات 

و�ل�صيا�صية  �لثقافية  �الأو�صط  �ل�رشق  ق�صايا  حول  ودولية  �إقليمية 

�لديقر�طية،  �ل�صيا�صي،  و�لفكر  �الإ�صالم  موؤلفاته:  من  و�الجتماعية. 

�له�صبة  وجيو-��صرت�تيجيا   ،2003 �صنة  �آخرين(،  )مع  �إير�ن  �لغرب، 

�ملهم�صة:  �لفئات  ودعم   ،2009 �صنة  وبد�ئل،  �إ�صكاليات  �الإير�نية: 

)جتربة �ملجتمع �ملدين يف دعم عائالت �ل�صجناء(، �صنة 2014، و�صورة 

�أملانيا يف كتب �لتاريخ �ملدر�صية �لعربية، �صنة 2016.

اأ. د. وليد عبد احلي:

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

�أمناء  جمل�ص  وع�صو  �الأردن،  يف  �لزيتونة  جامعة  �أمناء  جمل�ص  ع�صو 

�ملركز �لوطني حلقوق �الإن�صان يف �الأردن، وع�صو جمل�ص �أمناء جامعة 

من�صب  و�صغل  �لعربية،  �جلامعات  من  عدد  يف  عمل  �الأهلية.  �إربد 

عمل  كما  باالأردن،  �لريموك  جامعة  يف  �ل�صيا�صية  �لعلوم  ق�صم  رئي�ص 

م�صت�صار�ً للمجل�ص �الأعلى لالإعالم يف �الأردن، وم�صت�صار�ً لدى ديو�ن 

�ملظامل �الأردين. �ألَّف 22 كتاباً، يرتكز معظمها يف �لدر��صات �مل�صتقبلية 

من �لناحيتني �لنظرية و�لتطبيقية، ومن �أبرزها: �لدر��صات �مل�صتقبلية يف 

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

�لدر��صات �مل�صتقبلية وتطبيقاتها يف �لوطن �لعربي، و�ملكانة �مل�صتقبلية 

لل�صني على �صلّم �لقوى �لدويل 1978–2010، و�إير�ن: م�صتقبل �ملكانة 

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

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

 الف�شــــــل الثــامــن:

الق�شية الفل�شطينية 

الدولــــي والــو�شـــع 

امل�شاركون يف كتابة التقرير
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مقدمة التقرير

عانت ق�صية فل�صطني من �لكثري من �ل�صغوط خالل �صنتي 2016–2017؛ وتز�يدت �ل�صعوبات 

�لتي يو�جهها �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، �صو�ء يف م�صار �لت�صوية �ل�صلمية �أم يف م�صار �ملقاومة �أم 

يف �إطار بناء �ملوؤ�ص�صات �لتمثيلية لل�صعب �لفل�صطيني ت�رشيعياً وتنفيذياً.

ُمتعرثة،  ظلت  �أنها  �إال  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة  الإنفاذ  ُبذلت  �لتي  �لكبرية  �جلهود  من  وبالرغم 

لي�ص فقط ب�صبب �أزمة �لثقة وتعار�ص �مل�صار�ت و�الأولويات بني فتح وحما�ص، و�إمنا �أي�صاً ب�صبب 

تاأثري�ت  �إىل  باالإ�صافة  �مل�صاحلة،  بنود  �الإ�رش�ئيلي على تعطيل جو�نب رئي�صية من  �لطرف  قدرة 

�لتحرير  تبقى منظمة  �أن  يف م�صارها. ولذلك مل يكن غريباً  �صلباً  وح�صابات عربية ودولية ت�صبُّ 

�إجر�ء�ت جادة الإعادة  �أي  ُتوؤخذ  2016–2017؛ و�أال  “غرفة �الإنعا�ص” طو�ل �صنتي  �لفل�صطينية يف 

بنائها �أو �إ�صالحها. �أما �ل�صلطة �لفل�صطينية، فاإن مع�صلتها قد �زد�دت ��صتفحاالً مع تال�صي �آمال 

�نهيار  ومع  �صيادة،  ذ�ت  م�صتقلة  دولة  �إىل  �أو�صلو،  �تفاقيات  وفق  حتولها،  يف  باإن�صائها  قامو�  من 

�أغر��ص  تخدم  وظيفية  �صلطة  �إىل  دورها  وتكري�ص  حتولها  ومع  �لدولتني”؛  “حل  �نهيار  �صبه  �أو 

�الحتالل، �أكرث مما تخدم تطلعات و�أهد�ف �ل�صعب �لفل�صطيني.

من جهة �أخرى، فاإن �حل�صار �خلانق لقطاع غزة، وحماولة فر�ص حكومة ر�م �هلل �أجندتها على 

�لقطاع، مع تعطيل �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، و��صتمر�ر �لتن�صيق �الأمني بني �ل�صلطة و�الحتالل، 

�أن  �إىل تعقيد �مل�صهد �لد�خلي �لفل�صطيني. غري  �أدت  و�رتهان �قت�صاد �ل�صلطة للهيمنة �الإ�رش�ئيلية؛ 

�لد�خلية،  �نتخاباتهما  �إجر�ء  من  وحما�ص  فتح  جناح  مثل  �إيجابية  جو�نب  من  يخُل  مل  �مل�صهد  هذ� 

باب  هبّة  ومثل  متفاوتة(،  بوتائر  )و�إن  �لقد�ص  �نتفا�صة  ��صتمر�ر  ومثل  �لقيادية؛  بناهما  وجتديد 

�لفل�صطينيني  �أعد�د  �إىل جتاوز  �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج؛ باالإ�صافة  �الأ�صباط؛ و�نطالق �ملوؤمتر 

الأعد�د �ليهود يف فل�صطني �لتاريخية، مبهنني على �صبهم وثباتهم على �أر�صهم.

ومل يكن �مل�صهد �لعربي �الإ�صالمي باأف�صل حاالً فيما يخ�ص �ل�صاأن �لفل�صطيني، فقد ��صتمرت 

حالة �لال ��صتقر�ر و�ل�صيولة يف �لبيئة �ال�صرت�تيجية �ملحيطة بفل�صطني، و��صتمر �الن�صغال �لعربي 

حتاول  فيما  ومو�ردها؛  وطاقاتها  �الأمة  ت�صتنزف  �لتي  �لد�خلية،  و�لنز�عات  بامللفات  �الإ�صالمي 

عن  �لبو�صلة  وحرُف  و�لعرقية؛  و�لطائفية  �لد�خلية  بال�رش�عات  �ملنطقة  �إ�صغال  �الأطر�ف  بع�ص 

�الجتاه �حلقيقي لل�رش�ع �صّد �مل�رشوع �ل�صهيوين و�لعمل على حترير �لقد�ص وفل�صطني. كما �أن 

�الإد�رة �الأمريكية “�ل�صعبوية” �جلديدة برئا�صة تر�مب، متاهت ب�صكل �أكرث قوة مع �الإد�رة �ليمينية 

�لت�صوية،  �لذين عّولو� عليها يف م�صار  بالن�صبة الأولئك  َتعد،  “�إ�رش�ئيل”؛ ومل  �ملتطرفة يف  و�لدينية 

مُتثّل �رشيكاً ُيعتمد عليه؛ خ�صو�صاً بعد قر�ر تر�مب بنقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص؛ وبعد ما 

يتم تد�وله حول “�صفقة �لقرن” �لتي ترمي �إىل ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية.

***

مقدمة التقرير
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هذ� هو �ملجلد �لعا�رش 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 

�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.

ر عن �ملجلد�ت �لتي تغطي  ويف هذ� �ملجلد، مّت �إعادة ت�صنيف حمتوى �لتقرير وف�صوله ب�صكل ُمطوَّ

�ل�صنو�ت �ل�صابقة، وذلك باال�صتفادة من �خلبة �ملرت�كمة لدينا يف �إعد�د �لتقرير. كما جتدر �الإ�صارة 

ال�صتالم  �صابقاً  �مل�رشوبة  �ملو�عيد  عن  �صهرين  من  باأكرث  للتقرير  �ملبكر  �الإعد�د  �إىل  عمدنا  �أننا  �إىل 

هذ�  ويتميز  للن�صو�ص.  �لنهائي  �لتحرير  �أثناء  يف  لزم،  �إن  �ملو�د،  حتديث  على  �لعمل  مع  �لبحوث، 

�لتقرير �أي�صاً باإ�صافة فهر�ص باالأ�صماء و�الأماكن و�ملوؤ�ص�صات يف نهايته.

�أو  �لف�صول  وعناوين  �مل�صاركني  �لكتّاب  �أ�صماء  فاإن  للتقرير،  �ل�صابقة  �ملجلد�ت  يف  وكعادتنا 

�ملباحث �لتي كتبوها، قد ذكرت يف �صدر �لكتاب عند �لتعريف باأ�صخا�صهم. ومل ُي�رش �إليها يف بد�ية 

�لتقرير )وكذلك  �لتحرير يف هذ�  لكتاب و�حد؛ والأن عمل  �لتقرير عمالً جماعياً  كل ف�صل، باعتبار 

�إ�صافات وتعديالت وحتديثات  باإدخال  �لقيام  �إىل  �ملعتاد،  �لعمل  �ل�صابقة( يتجاوز  �ملجلد�ت  يف كل 

مهمة وكبرية �أحياناً على بع�ص �لف�صول، مما يجعل م�صوؤولية ظهورها، بال�صكل �لذي خرجت فيه، 

م�صوؤولية م�صرتكة.

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.

و�حلمد هلل رّب �لعاملني

                                                                                                                         املحرر

د. حم�شن حممد �شالح
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 2018 �صنة  �إىل  ونقلتها  �لفل�صطينية،  �لد�خلية  �الأزمات   2017-2016 �صنتا  حملت 

الإد�رة �هلل  ر�م  حكومة  ��صتالم  ترتيبات  عد�  ما  جوهري،  تقدم  ح�صول   دون 

قطاع غزة �أو�خر �صنة 2017، مع ت�صاوؤل �الآمال �لتي ر�فقتها باإحد�ث نقلة نوعية يف ملف �مل�صاحلة 

�لفل�صطينية.

فما ز�لت �ملوؤ�ص�صات �لتمثيلية �لفل�صطينية تعي�ص �أزمات حقيقية يف قدرتها على متثيل �ل�صعب 

وتطلعاته، وما ز�لت تفتقر �إىل �الأطر �لقيادية و�لتنفيذية �لفاعلة، وتعاين من �الرتباك يف �مل�صار�ت 

وحتديد �الأولويات. وتتحمل �لقيادة �لفل�صطينية �حلالية م�صوؤولية كبرية يف تعطيل منظمة �لتحرير 

�لتابع  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  ومنع  �ملوحد،  �لقيادي  �الإطار  تفعيل  وعدم  �لفل�صطينية، 

لل�صلطة من �النعقاد.

ويف �لوقت نف�صه، فاإن �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني يعاين من �أزمات مرتبطة بتعار�ص م�صاَري 

مع  �ل�رش�ع  �إد�رة  وبطرق  �لفل�صطيني،  �لوطني  �مل�رشوع  �أولويات  وبتحديد  و�ملقاومة،  �لت�صوية 

�لعدو �ل�صهيوين، وب�صياغة برنامج �صيا�صي متنا�صب مع طبيعة �ملرحلة، وبالقدرة على ��صتيعاب 

وتفعيل طاقات و�إمكانات �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل و�خلارج.

�لفل�صطينية  �لتمثيلية  �ملوؤ�ص�صات  �إ�صكالية  تبدو 

�لفل�صطينية  �لتجربة  يف  �ملزمنة  �الإ�صكاليات  �إحدى 

�حلديثة و�ملعا�رشة، كما تبدو �نعكا�صاً حلالة �لتخلف 

�لقيادية  �الأطر  “تغوُّل”  يف  �الإ�صكالية  وتكمن  �ملعا�رشة.  �لعربية  �لبيئة  يف  �ل�صوري  �لديوقر�طي 

�أو ف�صيل فل�صطيني و�حد على �حلياة  �لتنفيذية على �الأطر �لت�رشيعية، كما تكمن يف هيمنة حزب 

�ل�صيا�صية طو�ل �خلم�صني عاماً �ملا�صية. وبالرغم من �أن �لفل�صطينيني يتحّملون �أ�صا�صاً م�صوؤولية 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  وت�رشد  �الحتالل  وظروف  و�لدولية  �لعربية  �لبيئة  �أن  �إال  م�صكالتهم، 

�ملوؤ�ص�صية �لبنى  يف  �خللل  عالج  على  �لقدرة  �إ�صعاف  ويف  �لد�خلية،  �مل�صكالت  تعقيد  يف   �أ�صهمت 

�لفل�صطينية.

معطٌل،  �لفل�صطيني  �لوطني  و�ملجل�ص  منهما  ونخرج   2017-2016 �صنتي  يف  ندخل  وبالتايل 

ودون �نعقاد للمجل�ص �ملركزي، باالإ�صافة �إىل تعطيل �ملجل�ص �لت�رشيعي. بينما تتابع رئا�صة �ملنظمة 

�لتي هي نف�صها رئا�صة �ل�صلطة، و�لتي هي نف�صها رئا�صة حركة فتح، جميع �ملهام على �الأر�ص دون 

مقدمة

التمثيلية املوؤ�ش�شات   اأواًل: 

         الفــل�شــــطــيــنــيــــة
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على  �ل�صعبية  �الإر�دة  وفر�ص  وحما�صبتها،  متابعتها  على  قادر  حقيقي  ت�رشيعي  نظام  �أي  وجود 

�أثمانه �ل�صعب �لفل�صطيني وم�رشوعه �لوطني فقط، و�إمنا حركة فتح  �أد�ئها. وهذ� �خللل، ال يدفع 

نف�صها، �ملثقلة باالأعباء و�مل�صاكل و�لتحديات.

،2017–2016  و��صلت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية عقد لقاء�تها خالل �صنتي 

م�صار مع  �ملتو�فق  الأد�ئها  �ملعتاد  �لروتيني  �ل�صياق  عن  وتو�صياتها  قر�ر�تها  تخرج   ومل 

�لت�صوية �ل�صلمية، و“حل �لدولتني” و“�ل�رشعية �لدولية”؛ كما �ت�صقت مع �خلط �لعام حلركة فتح، 

�ملهيمنة عليها، فيما يتعلق باإد�رة �ل�صلطة �لفل�صطينية ويف �لعالقة مع حما�ص. فلي�ص ثّمة ذكر لتفعيل 

غزة.  قطاع  على  عبا�ص  حممود  فر�صها  �لتي  للعقوبات  نقٌد  وال  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

�ل�صعبي  �ملوؤمتر  عقد  من  حذرت  �أنها  �إال  �ملنظمة،  موؤ�ص�صات  وترهل  ب�صعف  �للجنة  �عرت�ف  ومع 

لفل�صطينيي �خلارج يف �إ�صطنبول بعيد�ً عن م�صوؤولية �ملنظمة؛ يف �لوقت �لذي مل تقم فيه �ملنظمة باحلّد 

�الأدنى من م�صوؤولياتها، و�أد�رت ظهرها لفل�صطينيي �خلارج ل�صنو�ت طويلة. وكان من �لالفت �أن 

تقرر �للجنة �لتنفيذية يف 2016/5/4 “�لبدء �لفوري” يف تنفيذ قر�ر�ت �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني، 

�أي  ؛ 
“�إ�رش�ئيل”1 �خلا�صة بتحديد �لعالقات �ل�صيا�صية و�القت�صادية و�الأمنية مع �صلطة �الحتالل 

بعد �أكرث من عام من �نعقاد �ملركزي )4–2015/3/5( وقر�ره وقف �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل. 

وهو �لقر�ر �لذي مل تنفذه قيادة �ل�صلطة �إال جزئياً يف �صيف 2017، ثم تر�جعت عنه. وهو ما يعك�ص 

�صعف تاأثري وفاعلية �للجنة �لتنفيذية و�ملجل�ص �ملركزي، �إ�صافة �إىل �ملجل�ص �لوطني.

�للجنة  �أن  �لفل�صطيني. غري  �أي �جتماٍع للمجل�ص �لوطني  2016–2017 مل يعقد  وخالل �صنتي 

�لتح�صريية عقدت �جتماعاً يف �ل�صفارة �لفل�صطينية يف بريوت يف 10–2017/1/11، على مد�ر يومني، 

برئا�صة رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �صليم �لزعنون ومب�صاركة �أع�صاء �للجنة �لتنفيذية، و�الأمناء �لعامني 

لبنان  يف  �لفل�صطيني  و�ل�صفري  لبنان،  يف  �لوطني  �ملجل�ص  �أع�صاء  وح�صور  �لفل�صطينية،  للف�صائل 

�لفل�صطينية  �لقوى  ي�صمُّ  وطني  جمل�ص  عقد  على  �لتح�صريية  �للجنة  تو�فقت  وقد  دبور.  �أ�رشف 

مب�صاركة  2017 فب�ير  �صباط/  يف  جمدد�ً  و�النعقاد  عملها  مبو��صلة  قر�ر  �إىل  وخل�صت   كافة، 

“كل �لقوى �لفل�صطينية �إىل حني �نعقاد �ملجل�ص”. و�أكدت �رشورة جت�صيد �لوحدة �لوطنية يف �إطار 
�ملجل�ص  عقد  �رشورة  على  �ملجتمعون  �تفق  ذلك  حتقيق  �أجل  ومن  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 

و�تفاق   2005 �لقاهرة  الإعالن  وفقاً  كافة،  �لفل�صطينية  �لقوى  ي�صم  �لذي  �لفل�صطيني  �لوطني 

�إجر�ء  يتعذر  حيث  و�لتو�فق  �أمكن  حيث  �النتخابات  خالل  من   ،2011/5/4 يف  �ملوّقع  �مل�صاحلة 

�أن �للجنة �لتح�صريية مل جتتمع حتى كتابة هذه �ل�صطور )كانون �لثاين/ يناير  . غري 
2
�النتخابات

2018(. من جهة �أخرى، �أو�صت �للجنة �ملركزية حلركة فتح، �لتي �جتمعت برئا�صة حممود عبا�ص، 

و�مل�صادقة  مركزي،  وجمل�ص  تنفيذية  جلنة  النتخاب  �لوطني  للمجل�ص  جل�صة  بعقد   2017/8/9 يف 

. كما حتدثت �أو�صاط قيادية فتحاوية عن �حتمال 
3
على برنامج �لعمل �ل�صيا�صي يف �ملرحلة �لقادمة



29

الو�شع الفل�شطيني الداخلي

عقد �ملجل�ص يف ر�م �هلل، يف �أيلول/ �صبتمب 2017 �أو قبل نهاية �ل�صنة نف�صها. وقد �أثار ذلك خماوف 

عقده  على  �ل�صعبية  و�جلبهة  �الإ�صالمي  و�جلهاد  كحما�ص  �لفل�صطينية  �لف�صائل  من  و�عرت��صات 

. غري �أن �صنة 2017 
4
�صمن ت�صكيله �لقدمي، وحتت �الحتالل يف ر�م �هلل، بعيد�ً عن �لتو�فق �لوطني

�نتهت دون �أن ينعقد �ملجل�ص.

ومل ت�صهد �لفرتة 2016–2017 �نعقاد �أي جل�صة من جل�صات �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني. غري 

�أن هذ� �ملجل�ص قد �نعقد يف دورته �لـ 28 على مدى يومي 14–2018/1/15، ملو�جهة �ال�صتحقاقات 

�لناجتة عن قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب Donald Trump نقل �ل�صفارة �الأمريكية للقد�ص، 

وم�صتقبل م�صار �لت�صوية. وقد عقد �ملجل�ص مب�صاركة ف�صائل منظمة �لتحرير، ولكن مع �عتذ�ر كل 

من حما�ص و�جلهاد عن �مل�صاركة �لرمزية، حيث ما ز�ال خارج �لع�صوية �لر�صمية للمجل�ص. حيث 

�عرت�صا على عقده حتت �الحتالل يف ر�م �هلل، كما مل يظهر لهما �أي تغرّي جاد يف �صلوك قيادة �ملنظمة 

و�ل�صلطة، �لتي جتنبت عقد �الإطار �لقيادي �لفل�صطيني �ملوؤقت، و�لذي يلك حالة وطنية وحدوية 

�أو�صع و�أقوى، كما يلك قدرة �أعلى للتنفيذ على �الأر�ص. وت�صاءلت حركة �جلهاد يف بيانها �ملعتذر 

�أن  وتريدين  �ل�صفة،  يف  وتعتقلني  وتالحقني  غزة،  يف  وجتوعني  حتا�رشين  “كيف  �مل�صاركة  عن 

.
�أكون �صاهد زور، وبا�صم �مل�صلحة �لوطنية، يف ر�م �هلل؟!”5

�التفاقيات  �لتي ن�ّصت عليها  �النتقالية  �لفرتة  �أن  بيانه �خلتامي،  �ملركزي يف  �ملجل�ص  وقد قرر 

�لتز�مات مل تعد قائمة.  Oslo، و�لقاهرة، وو��صنطن، مبا �نطوت عليه من  �أو�صلو  �ملوقعة يف �تفاق 

�إىل  بـ“�إ�رش�ئيل”  �العرت�ف  بتعليق  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  تكليف  وقرر 

ووقف  �لقد�ص  �رشقي  �صّم  قر�ر  و�إلغاء   ،1967 �صنة  حدود  على  فل�صطني  بدولة  �عرت�فها  حني 

من  وباالنفكاك  �أ�صكاله،  بكافة  �الأمني  �لتن�صيق  بوقف  قر�ره  �ملركزي  �ملجل�ص  وجدد  �ال�صتيطان. 

عالقة �لتبعية �القت�صادية �لتي كّر�صها �تفاق باري�ص �القت�صادي Paris Protocol، وذلك لتحقيق 

��صتقالل �القت�صاد �لوطني، و�لطلب من �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير وموؤ�ص�صات دولة فل�صطني 

�ملجل�ص  �إ�صقاطه، ور�أى  تر�مب ورف�صه و�لعمل على  �إد�نة قر�ر  �ملجل�ص  و�أكد  تنفيذ ذلك.  �لبدء يف 

 .
6
�لقر�ر �إنهاء  بعد  �إال  �رشيكاً  تكون  ولن  لل�صالم،  كو�صيط  �أهليتها  �أنهت  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن 

و�جلهاد حما�ص  من  خ�صو�صاً  و��صعة،  فل�صطينية  �نتقاد�ت  �ملركزي  �ملجل�ص  قر�ر�ت  لقيت   وقد 

 .
7
و�جلبهة �ل�صعبية، حيث �عتبتها �لف�صائل دون �مل�صتوى، وال ترتقي مل�صتوى �لتحديات

��صتمر تعطيل �لرئي�ص عبا�ص للمجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، �لذي تهيمن عليه حما�ص، طو�ل 

�ل�صلطة  رئا�صة  تابعت  بينما  لالنعقاد.  �ملجل�ص  دعوة  ورف�ص  �لتقرير؛  يغطيهما  �للتني  �ل�صنتني 

ممار�صة �صالحياتها �لكاملة، و�حللول مكان �ملجل�ص �لت�رشيعي يف �إ�صد�ر �ملر��صيم و�لت�رشيعات. 

حما�صبته  ودون  �ملجل�ص؛  ثقة  نيل  دون  عملها  �هلل  ر�م  يف  �لوطني”  “�لتو�فق  حكومة  تابعت  كما 
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�إن �أجو�ء �النق�صام �أرخت مبزيد من �لظالل عندما قامت حكومة �ل�صلطة  �إياها. بل  �أو متابعته  لها 

�لفل�صطينية يف ر�م �هلل بقطع رو�تب 37 نائباً من كتلة �لتغيري و�الإ�صالح يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، 

يف �صهر حزير�ن/ يونيو، ورف�ص وز�رة �ملالية �إعطاء �أي مبر لهذه �خلطوة، حيث ر�أى �أحمد بحر 

.
8
نائب رئي�ص �لت�رشيعي ذلك مبثابة �إعالن حرب على �ملجل�ص

غزة؛  قطاع  يف  فيه،  �ل�صاحقة  �الأغلبية  متلك  باعتبارها  �ملجل�ص،  �أعمال  تابعت  حما�ص  �أن  غري   

فاأقر �ملجل�ص بع�ص �لقو�نني، كاإقر�ره يف 2016/3/2 م�رشوع قانون �لف�صل يف �ملنازعات �الإد�رية 

. كما �أقر يف 2017/3/8 م�رشوعاً معدالً لقانون �ل�صلطة �لق�صائية، وم�رشوع قانون 
9
بالقر�ءة �لثانية

 .
10

حظر �لتعدي على �الأر��صي �حلكومية بالقر�ءة �الأوىل

�أول  بت�صكيل  عبا�ص  �لرئي�ص  �أمر  حني   ،2016 �أبريل  ني�صان/  �صهر  �أخرى  خالفات  ن�صبت  كما 

 .
11

حمكمة د�صتورية عليا، وهو ما ر�أت فيه كتلة حما�ص �لبملانية كارثة وطنية وخمالفة د�صتورية

هذه  ت�صكيل  عبا�ص  �لرئي�ص  قر�ر  حول   2016/4/27 يف  خا�صة  جل�صة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  وعقد 

قانونية  غري  �ملحكمة  باأن  �عتقادهم  عن  وتعقيباتهم  مد�خالتهم  يف  �لنو�ب  �أعرب  حيث  �ملحكمة. 

ولي�صت د�صتورية، وذ�ت �أبعاد ودالالت �صيا�صية بحتة، و�أن مر�صوم ت�صكيل �ملحكمة �لد�صتورية 

 3 �أن قانون هذه �ملحكمة رقم  �لقانون �الأ�صا�صي، م�صيفاً  103 من  �لعليا جاء خالفاً الأحكام �ملادة 

مار�ص  �آذ�ر/  يف  �الأوىل  جل�صته  يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  من  قر�ر  مبوجب  لغي 
ُ
�أ قد  كان   ،2006 ل�صنة 

قر�ر  بغزة  �الإد�رية  �ملحكمة  �ألغت  عندما   ،2017/3/23 يف  �خلالف  وت�صاعد   .
122006 �صنة  من 

يف �لقانونية  �للجنة  من  قانونياً  تاأييد�ً  نالت  كما  �لد�صتورية،  �ملحكمة  بت�صكيل  عبا�ص   �لرئي�ص 

 .
13

�ملجل�ص �لت�رشيعي

وحني منحت �ملحكمة �لد�صتورية �لرئي�ص عبا�ص �صالحية رفع �حل�صانة عن �أي نائب يف �ملجل�ص 

�لت�رشيعي، ت�صدى لها �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �أحمد بحر، موؤكد�ً �أن قر�ر �ملحكمة 

. و��صتد �خلالف �لد�صتوري، حني عار�ص �ملجل�ص قر�ر 
14

باطل ويخالف �أب�صط �لقو�عد �لد�صتورية

2016/12/12، رفع �حل�صانة عن خم�صة نو�ب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، هم حممد  �لرئي�ص عبا�ص يف 

للتحقيق  متهيد�ً  �ل�صامي،  و�صامي  �لطري�وي  وجمال  جمعة،  و�أ�رشف  بكر،  �أبو  وجناة  دحالن، 

 .
15

معهم، حيث ر�أى �ملجل�ص ذلك �غت�صاباً ل�صالحياته

من جهة �أخرى، رف�صت حما�ص، يف 2016/1/21، قانون �ملجل�ص �الأعلى لالإعالم �لذي �أ�صدره 

�أقر نو�ب حركة حما�ص   ،2017 �آذ�ر/ مار�ص  . ويف 
16

�لرئي�ص عبا�ص، وعّدت ذلك تكري�صاً لالنق�صام

�إد�رة  مهام  لها  �صتوكل  �لتي  �الإد�رية  �للجنة  قانون  على  �أجروها  �لتي  �لتعديالت  غزة  قطاع  يف 

. وهو ما �أثار عا�صفة غ�صب من قيادة فتح و�ل�صلطة.
17

�ملوؤ�ص�صات �حلكومية يف �لقطاع
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“�لتو�فق  حكومة  تعّب  �أن  يفرت�ص  كان 

�هلل  �حلمد  ر�مي  �صكلها  �لتي  �لوطني” 

فتح  و�النق�صام(  �لوحدة  )يف  �لرئي�صيني  �لطرفني  بني  وخ�صو�صاً  �لفل�صطيني،  �لتو�فق  حالة  عن 

�لفرتة �ل�صلطة؛ و�أ�صبحت خالل  �إىل حكومة رئي�ص  �أن هذه �حلكومة حتولت عملياً   وحما�ص. غري 

�ملفرت�ص يف  �لرئي�صي  �ل�رشيك  �ل�صغط على  “�لرئي�ص” يف  �أدو�ت  من  �أ�صا�صياً  2016-2017 جزء�ً 

�حلكومة، و�لذي يوفر لها �لغطاء ال�صتخد�م م�صطلح “�لتو�فق”. وقد كان الفتاً �الإجر�ء�ت �لقا�صية 

عن  �ل�صادرة  و�التهامات  �لنارية  �لبيانات  وجمموعة  غزة...  قطاع  بحق  �حلكومة  �تخذتها  �لتي 

�حلكومة �صّد حما�ص نف�صها. كما يبدو �أن هذه �حلكومة كانت “مرتاحة”، وهي تنفذ تلك �ل�صيا�صات، 

ب�صبب تعطيل �لرئا�صة �لفل�صطينية للمجل�ص �لت�رشيعي )�لذي تقوده حما�ص(، وهو �جلهة �ملخولة 

�لت�رشيعية  للموؤ�ص�صة  ل  تعطُّ بيئة  يف  تعمل  كانت  �أنها  �أي  و�إقالتها.  وحما�صبتها  �حلكومة  باعتماد 

�لفل�صطينية لل�صلطة، وهي �لعمود �ملو�زي للجهاز �لتنفيذي.

تديره  �لذي  غزة  قطاع  مع  �لتو�فق  حكومة  عالقة  وطبيعة  منحى  على  �ل�صديد  �لتوتر  غلب 

حركتي  بني  �مل�صاحلة  �تفاق  توقيع  وحتى  �لتقرير  هذ�  يغطيها  �لتي  �لفرتة  خالل  حما�ص،  حركة 

�هلل حركة  �تهمت حكومة �حلمد  2017. فقد  �أكتوبر  �الأول/  �لقاهرة �صهر ت�رشين  فتح وحما�ص يف 

حما�ص برف�ص متكني �حلكومة من �لقيام مبهامها وحتّمل م�صوؤولياتها، يف غزة، يف كثري من �ملو�قف 

فيه  �أنفقت  �لذي  �لوقت  يف  �لو�قع،  �الأمر  حكومة  عب  �لقطاع  تدير  حما�ص  �أن  و�أكدت  و�ملنا�صبات، 

، ودعت �حلركة �إىل 
18

�حلكومة على قطاع غزة منذ �النق�صام حتى �صنة 2017 نحو 17 مليار دوالر

ت�صليم كافة �مل�صوؤوليات و�ملعابر، ومتكني �حلكومة من �ال�صطالع بكامل و�جباتها يف �لقطاع. 

وقد ر�أت حما�ص �أن ما جاء من �أرقام حول جممل �إنفاق �حلكومة على قطاع غزة هو قلباً للحقائق 

وت�صليالً للر�أي �لعام، يف حني �أن ما يدخل مو�زنة هذه �حلكومة من عو�ئد �ل�رش�ئب �ملفرو�صة على 

�لب�صائع �لتي تدخل �إىل قطاع غزة تقدر بنحو 100 مليون دوالر �صهرياً، و�أن قيمة ما تفر�صه هذه 

�حلكومة من �رش�ئب على �ل�صوالر �لذي يدخل �إىل حمطة توليد �لكهرباء يف قطاع غزة فاق �أكرث من 

 .
19

�صعف ثمنه �الأ�صلي

منت�صف غزة  قطاع  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  فر�صتها  �لتي  �لعقابية  �الإجر�ء�ت  مع   وتز�مناً 

خلدمة  �ملقد�صة  ثو�بتها  بتغيري  �تهمتها  حيث  حما�ص  على  هجوماً  �حلكومة  �صنّت   ،2017 �صنة 

. و�ّدعت �حلكومة، على ل�صان �لناطق با�صمها طارق ر�صماوي، �أن �حلكومة 
20

�أجند�ت �آيلة لل�صقوط

تنفق ما يقارب 450 مليون �صيكل )نحو 125 مليون دوالر( �صهرياً يف قطاع غزة، بينما تقوم حركة 

�ملو�طنني  على  قانوين  غري  ب�صكل  �ل�رش�ئب  بفر�ص  غزة  قطاع  يف  �لو�قع  �الأمر  و�صلطة  حما�ص 

 �لفل�صطينيني، وجباية هذه �ل�رش�ئب وجباية كافة �الإير�د�ت، وال تقوم بتحويل هذه �ملبالغ �إىل خزينة

ثانيًا: حكومة التوافق الوطني
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�حلكومة  فر�صت  لذلك،  تبعاً   .
21

�الأمو�ل هذه  وقر�صنة  ب�رشقة  تقوم  بل  �لفل�صطينية،  �حلكومة 

عقوبات جماعية على �أهايل �لقطاع، و��صرتطت رفعها بتمكينها من ممار�صة نفوذها و�صالحياتها 

على �أر�ص �لقطاع ب�صكل كامل. 

يوجد  “ال  �أنه  �أو�صح  حيث  زهري،  �أبو  �صامي  با�صمها  �ملتحدث  عب  حما�ص  رّد  كان  وقد 

من  حكومته  “متكني  حول  �هلل  �حلمد  ت�رشيحات  �أن  و�أكد  غزة”،  يف  �لعمل  من  �هلل  �حلمد  ينع  ما 

�للجنة  حّل  وبعد   .
�لقطاع”22 �أهل  �صّد  �لب�صع  “دوره  على  للتغطية  ذريعة  هي  غزة”،  يف  �لعمل 

 �الإد�رية، يف �أيلول/ �صبتمب 2017 �أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، �صالح �لبدويل، �أن

عن  �حلديث  و�أن  �لقطاع،  تدير  من  وهي  غزة،  يف  مهماتها  كافة  ت�صلمت  �لوطني  �لوفاق  “حكومة 
حكومة مو�زية حلما�ص ال �أ�صا�ص له من �ل�صحة يف �صيء”. و�أ�صاف: “كل �مللفات �لتي �تفقنا عليها 

يف �تفاق �لقاهرة من �حلكومة و�ملوظفني و�مل�صاحلة �ملجتمعية وغريها، يتم تنفيذها على �الأر�ص، 

ويكن للف�صائل �لتي �صاركت يف �جتماعات �لقاهرة، وللم�رشيني �أنف�صهم �أن يكونو� �صهد�ء على 

�أمريكية  �صغوط  بفعل  �أخرى  مرة  تتعرث  �لفل�صطينية  “�مل�صاحلة  �أن  �إىل  �لبدويل  و�أ�صار  ذلك”. 

.
و�إ�رش�ئيلية وعربية”23

من جهة �أخرى، ��صتمرت �أزمة �لكهرباء �لتي ع�صفت بقطاع غزة يف ظّل �تهامات حما�ص حلكومة 

مطلع فمع  �ملعاناة،  �أتون  يف  �حليوية  وقطاعاته  �لقطاع  مو�طني  و�إدخال  فيها،  بالت�صبب   �لتو�فق 

�صنة 2016 �أكدت �صلطة �لطاقة يف قطاع غزة �أن تالعب هيئة �لبرتول يف ر�م �هلل، ورف�صها حتويل 

�لرئي�صي  �ل�صبب  هو  غزة،  قطاع  يف  �لرئي�صية  �لكهرباء  توليد  حمطة  لت�صغيل  �ملطلوبة  �لكميات 

. ومع مطلع 
24

لالأزمة، م�صرية �إىل �أنها �أر�صلت ثمن 900 �ألف لرت وقود دون �أن ي�صل �ملحطة �صيء

�آذ�ر/ مار�ص 2017، الحت تبا�صري حلل �أزمة �لكهرباء من خالل جهود ��صطلعت بها �لقوى �لوطنية 

�أن  و�أكدت  �التفاق  ف�صل  �أعلنت  حما�ص  �أن  �إال  تو�فقي،  حّل  �صيغة  عب  غزة  قطاع  يف  و�الإ�صالمية 

�ل�صخ�صية عليها �صابقاً،  �هلل مو�فقته  �أعلن ر�مي �حلمد  �لتي  �مل�صاعي  �لتو�فق عّطلت هذه  حكومة 

. ويف 
25

يف �لوقت �لذي نفت فيه �حلكومة هذه �التهامات، وحّملت حما�ص م�صوؤولية ��صتمر�ر �الأزمة

2017/5/28، �أعلنت �صلطة �لطاقة بغزة �إر�صالها رد�ً مكتوباً ل�صلطة �لطاقة بر�م �هلل، ��صتجابت فيه 

.
26

لكل �ل�رشوط �لتي طالبت بها حكومة �حلمد �هلل حلل �أزمة �لكهرباء، لكن دون جدوى

قطاع  �صّد  عقابية  �إجر�ء�ت  �صل�صلة  �لتو�فق  حكومة  بد�أت   2017 يونيو  حزير�ن/  مطلع  ومع 

غزة، من بينها وقف تزويد �لقطاع بالكهرباء �لو�ردة من �الحتالل، عب وقف حتويل �أمو�ل عائد�ت 

. وبالرغم من توقيع �تفاق �مل�صاحلة بني حما�ص وفتح 
27

�ل�رش�ئب �ملخ�ص�صة للكهرباء �إىل �الحتالل

يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2017، �إال �أن �أزمة �لكهرباء بقيت كما هي حتى نهاية �ل�صنة. ويف �أو�ئل �صنة 

 .
28

2018، �أعادت �ل�صلطة تزويد �لقطاع بخم�صني ميجاو�ت
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اللجنة الإدارية لقطاع غزة واإجراءات احلكومة العقابية:

�قرتن عمل �للجنة �الإد�رية �لتي �صكلتها حركة حما�ص يف قطاع غزة الإد�رة �الأجهزة و�ملوؤ�ص�صات 

جهة،  من  حما�ص  بني  �الإعالمي  و�لرت��صق  �جلدل  من  بحالة   2017 مار�ص  �آذ�ر/  �أو�خر  �حلكومية 

وحركة فتح و�ل�صلطة �لفل�صطينية و�لف�صائل �ملتحالفة معها من جهة �أخرى.

الإد�رة  �لظاظا  زياد  برئا�صة  ر�صمياً،  معلنة  غري  �إد�رية،  جلنة  �صّكلت  حما�ص  �أن  من  وبالرغم 

2014، وتعرّث  �الإ�رش�ئيلية على غزة �صيف �صنة  �إثر �حلرب  �الأجهزة �حلكومية و�الإ�رش�ف عليها 

عمل حكومة �لتو�فق يف غزة �إثر �خلالفات �حلادة بني حركتي فتح وحما�ص بخ�صو�ص �آليات تنفيذ 

�تفاق �مل�صاحلة يف �لقاهرة �صنة 2011، �إال �أن ذلك مل يكن معلناً، ومل ي�صت�صحب ردود فعل قا�صية 

مقارنة باإعادة ت�صكيل �للجنة �أو�خر �آذ�ر/ مار�ص 2017 وتن�صيب عبد �ل�صالم �صيام، �الأمني �لعام 

�ل�صابق حلكومة هنية، رئي�صاً لها.

�أنها  �ل�صابقة برئا�صة �لظاظا، وظهر  وعلى ما يبدو، فقد ُوجهت �نتقاد�ت الأد�ء �للجنة �الإد�رية 

�لتي  �الأزمات  جلملة  ُمر�صية  حلول  �إيجاد  على  قادرة  غري  و�أنها  طاقتها،  فوق  حتديات  تو�جه 

و�جباتها،  �أد�ء  عن  �لتو�فق  حكومة  و��صتنكاف  �حل�صار،  ��صتمر�ر  ظّل  يف  غزة،  بقطاع  ع�صفت 

�إىل درجة غري  �لقطاع  �أهايل  �لتي فاقمت معاناة  �ملعي�صية و�الأحو�ل �القت�صادية  �الأو�صاع  وتردي 

م�صبوقة؛ �الأمر �لذي �صّكل �ل�صبب �الأبرز ور�ء ت�صكيل �للجنة �جلديدة.

ويعزو كثريون هذه �خلطوة �إىل خمرجات �النتخابات �لد�خلية يف حما�ص �لتي �أدت �إىل ت�صعيد 

قياد�ت جديدة، من �أبرزها �نتخاب يحيى �ل�صنو�ر قائد�ً للحركة يف غزة، ورغبته �مللحة يف ك�رش عجلة 

�أهايل  كاهل  �أثقلت  �لتي  و�ملعاناة  �حل�صار  �آثار  من  �لتخفيف  يكفل  مبا  �حلا�صلة،  و�لعجز  �لركود 

�لقطاع.

وبالرغم من مدة عملها �لق�صرية �لتي مل تتجاوز �صتة �أ�صهر، فاإن �للجنة �الإد�رية �صّكلت �لعنو�ن 

�ملتبادلة،  �لفل�صطينية  �لف�صائلية  و�لعالقات  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �لو�صع  على  خيّم  �لذي  �الأبرز 

و�لذي �ت�صم باجلدل �حلاد، و�لرت��صق �لو��صع، و�التهامات �ل�صاخبة.

�الإد�رية برئا�صة �صيام، يك�صف عن  �للجنة  �إعادة ت�صكيل  �لتي ر�فقت  �لبد�يات  ��صتقر�ء  ولعل 

تباين يف �لروؤى و�الجتهاد�ت بني قيادة حركة حما�ص يف قطاع غزة ونظريتها يف �خلارج، وهو ما 

�أكدته �لت�رشيحات �ل�صادرة عن �لقيادي �ملقيم يف �لدوحة ح�صام بدر�ن، �لذي نفى يف 2017/3/15، 

وجود �أو ت�صكيل �أي جلنة الإد�رة �صوؤون قطاع غزة، م�صري�ً �إىل �أن �حلديث عن وجود جلنة �إد�رية 

. لكن �إقر�ر �ملجل�ص �لت�رشيعي يف غزة، �لذي تديره 
29

حم�ص توقعات وتخمينات من و�صائل �الإعالم

2017/3/16، تعديالت قانونية على قانون ت�صكيل �للجنة �الإد�رية �لذي  كتلة حما�ص �لبملانية، يف 
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على  عملها  ملز�ولة  �ل�رشعية  ومنحها  �للجنة،  ت�صكيل  حقيقة  حول  �جلدل  ح�صم  �صابقاً،  �إقر�ره  مّت 

. وقال �لنائب �الأول لرئي�ص 
30

�أر�ص �لو�قع، بالرغم من رف�ص حركة فتح و�ل�صلطة �لفل�صطينية لذلك

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �أحمد بحر �إن �للجنة �الإد�رية موؤقتة، بهدف ت�صيري �الأعمال وخدمة 

�ملو�طنني يف ظّل تخلي حكومة �حلمد �هلل عن مهامها �ملنوطة بها. و�أ�صار مو�صى �أبو مزروق �إىل �أن 

�للجنة �صتُحل تلقائياً فور قيام �حلكومة بالتز�ماتها وو�جباتها. وردت �ل�صلطة على �لقر�ر؛ حيث 

.
31

�تخذت يف 2017/4/27، عدد�ً من �الإجر�ء�ت

وبررت حما�ص ت�صكيل �للجنة باأن ما جرى ال يعدو عن كونه ت�صكيل جلنة �إد�رية حكومية ولي�ص 

حكومة بديلة حلكومة �لتو�فق، و�أن ت�صكيلها جاء بد�فع �حلاجة �إىل �صّد �لفر�غ �لذي تركته �حلكومة 

.
32

و��صتنكافها عن تقدمي خدماتها الأهايل �لقطاع. ويف 2017/3/23، با�رشت �للجنة �الإد�رية �أعمالها

وقالت  حما�ص،  على  حاد�ً  هجوماً  فتح  �صنّت  حتى  �للجنة،  ت�صكيل  عن  �الإعالن  مّت  �إن  وما 

عن غزة  قطاع  ف�صل  نحو  خطوة  ي�صكل  ذلك  �إن  �لقو��صمي،  �أ�صامة  با�صمها  �لناطق  ل�صان   على 

. �إال �أن حما�ص رّدت على ل�صان �لقيادي فيها مو�صى �أبو مرزوق بالتاأكيد على �أن 
33

�ل�صفة �لغربية

�للجنة �الإد�رية �لتي �صكلتها �حلركة لي�صت جديدة، و�إمنا مّت ت�صكيلها يف �أعقاب �حلرب �الإ�رش�ئيلية 

عن  �لتو�فق  حكومة  بتخلي  مرتبط  �للجنة  وجود  �أن  �إىل  م�صري�ً   ،2014 �صنة  منت�صف  غزة  على 

 .
34

م�صوؤولياتها و�لتز�ماتها جتاه قطاع غزة

بعد �الإعالن عن قر�ر ت�صكيل �للجنة �الإد�رية؛ �تخذت �حلكومة �إجر�ء�ت عقابية �صّد قطاع غزة. 

غري �أن هذه �لعقوبات �لقا�صية �ملحطمة ملا تبقى من �قت�صاد يف غزة، مل تكن بال�رشورة جمرد رّد 

�صهر  قبل  حما�ص،  هدد  �لرجوب  جبيل  فتح  مركزية  ع�صو  �إن  �إذ  �للجنة.  هذه  ت�صكيل  على  فعل 

قر�ءة  يكن  وبالتايل   .
غزة”35 خطف  ��صتمر�ر  ملنع  حا�صمة  قر�ر�ت  “باتخاذ  �للجنة،  ت�صكيل  من 

�لعد�ء  موجات  وت�صاعد  �الأمريكية،  �لرئا�صة  ل�صدة  تر�مب  �صعود  �صوء  يف  �أي�صاً،  �الإجر�ء�ت 

لـ“�الإ�صالم �ل�صيا�صي” ولتيار�ت �ملقاومة.

�لعام �لقطاع  ملوظفي  �لعمل  طبيعة  عالو�ت  �رشف   ،2017/4/4 يف  �هلل  �حلمد  حكومة   �أوقفت 

يف قطاع غزة. كما �أحالت �ل�صلطة، بح�صب رئي�ص نقابة �ملوظفني �لعموميني بال�صلطة �لفل�صطينية 

ما  وهو  �ملبكر،  �لتقاعد  �إىل  ع�صكري  موظف  �ألف   11 �لـ  قر�بة  جر�د،  �أبو  عارف  غزة  قطاع  يف 

. كما ��صتهجن 
36

و�صفه �أبو جر�د بـ“�جلرية”، موؤكد�ً �أن تذّرع �حلكومة باالأزمة �ملالية حجة كاذبة

�لوطنية  و�لقو�عد  �لقيم  كل  على  خروجاً  فيها  ر�أو�  �لتي  �خلطوة  هذه  فل�صطينيون  قياديون 

. و�أكد خليل �حلية �أن حما�ص ال تقبل �لتهديد، و�أن �إجر�ء�ت �ل�صلطة �صّد 
37

و�الأخالقية و�الإن�صانية

.
38

�لقطاع ت�صتهدف غزة وتعّزز �النق�صام
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ويف 2017/4/27، طلبت �ل�صلطة من �جلانب �الإ�رش�ئيلي وقف خ�صم �أثمان ��صتهالك �لكهرباء يف 

قطاع غزة من فاتورة �ملقا�صة. كما �أ�صدر �لرئي�ص عبا�ص، يف 2017/5/6، قر�ر�ً بقانون يعفي �صكان 

. و�أوقفت �ل�صلطة �لتحويالت �لطبية للمر�صى، 
39

قطاع غزة من دفع �ل�رش�ئب ور�صوم �خلدمات

كما �أوقفت �إ�صد�ر جو�ز�ت �ل�صفر. كما �تهمت حما�ص �ل�صلطة بالت�صبب يف �أزمة �لكهرباء وحرمان 

�تخذتها  �لتي  �لعقابية  �الإجر�ء�ت  ود�نت  �ملعاناة،  و�أ�صكال  �الأزمات  و�صناعة  �لوقود،  من  غزة 

�لذي  �الأمر   ،
40

�الإن�صانية �صّد  جر�ئم  يثل  عبا�ص  �لرئي�ص  �صلوك  �أن  موؤكدة  غزة،  بحق  �ل�صلطة 

 ،2017/6/4 . ويف 
41

�لقطاع نفته فتح، متهمة حما�ص بامل�صوؤولية عن �لو�صع �الإن�صاين �ل�صعب يف 

يف مدنياً  موظفاً   6,145 �أحالت   ،2017/7/4 ويف  حمرر�ً،  �أ�صري�ً   277 رو�تب  دفع  �ل�صلطة   �أوقفت 

، وهو ما ��صتدعى حتذير�ً من وز�رة �ل�صحة يف غزة، �لتي �أكد �لناطق 
42

قطاع غزة �إىل �لتقاعد �ملبكر

با�صمها �أ�رشف �لقدرة �أن �إجر�ء�ت �لتقاعد �ملبكر ت�صيب 40l% من كو�در �لوز�رة من ذوي �لكفاء�ت 

 .
43

و�خلب�ت �لكبرية، م�صري�ً �إىل �أن ذلك يعني �نهيار�ً خطري�ً يف �خلدمات �لطبية

يف  و�الإ�صالح  �لتغيري  كتلة  نو�ب  من  نائباً   37 رو�تب  �ل�صلطة  قطعت   ،2017/7/9 ويف 

رئي�ص  نائب  بحر،  �أحمد  ور�أى  ر�صمي.  ب�صكل   ،2017 يونيو  حزير�ن/  ل�صهر  �لغربية  �ل�صفة 

ً تقوي�صا ي�صكل  �ل�صفة،  يف  حما�ص  كتلة  نو�ب  لرو�تب  عبا�ص  قطع  �أن  �لت�رشيعي،   �ملجل�ص 

�ل�صيا�صي  بالقر�ر  و�لتفرد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  تعطيل  بهدف  �لفل�صطيني  �الأ�صا�صي  للقانون 

 ،2017/8/14 �لفل�صطيني، وعّد �الإجر�ء مبثابة �إعالن حرب على �ملجل�ص �لت�رشيعي ونو�به. ويف 

قرر كما  فقط،  بال�صفة  رو�تبهم  �ملقطوعة  �ملحررين  �الأ�رشى  رو�تب  �إعادة  عبا�ص   قرر 

للتقاعد  �إحالتهم  مّت  �لذين  و�لتعليم  �ل�صحة  قطاع  ملوظفي  �ل�صماح   ،2017/8/26 يف  �هلل،  �حلمد 

موؤخر�ً يف قطاع غزة �ال�صتمر�ر بالعمل يف وز�ر�تهم، “من �أجل �صمان تقدمي �خلدمات للمو�طنني 

؛ �إال �أن حما�ص على ل�صان �لناطق با�صمها فوزي برهوم عّدت �الأمر غري كاٍف، وطالبت 
يف �لقطاع”44

.
45ً

باإلغاء قر�ر�ت �لتقاعد جملة وتف�صيال

يف  �لقدرة،  �أ�رشف  غزة  قطاع  يف  �ل�صحة  وز�رة  با�صم  �لناطق  ذكر  �ل�صلطة،  الإجر�ء�ت  ونتيجة 

�لقطاع.  �الأ�صا�صية نفذت من م�صت�صفيات  �لطبية  �الأدوية و�مل�صتهلكات  40l% من  �أن   ،2017/9/10

وقال �لقدرة �إن ثالثني مري�صاً توفو� ب�صبب �إجر�ء�ت �ل�صلطة يف ر�م �هلل، كما �أن ثالثة �آالف مري�ص 

بحاجة �إىل �ل�صفر �لعاجل �إىل �لد�خل �لفل�صطيني �ملحتل �صنة 1948، �أو �إىل م�رش ال�صتكمال رحلتهم 

.
46

�لعالجية

2017 بخف�ص �إمد�د�ت �لكهرباء لقطاع غزة باأكرث من  كما بد�أت “�إ�رش�ئيل” يف حزير�ن/ يونيو 

ربع �لكمية، بعد �أن قل�صت �ل�صلطة �لفل�صطينية ما تدفعه ثمناً للكهرباء. ورف�ص حممد ��صتية، رئي�ص 

�ملجل�ص �القت�صادي �لفل�صطيني للتنمية و�الإعمار – بكد�ر، �لت�صهيالت �لتي قدمتها م�رش من خالل 
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توريد �ل�صوالر �مل�رشي للقطاع، بناء على تفاهمات حما�ص مع م�رش من جهة، وتفاهمات حما�ص 

.
47

مع حممد دحالن من جهة �أخرى

ويف �إطار �ملحاوالت �لتي ��صتهدفت تخفيف حدة �لتوتر بني �حلركتني، �لتقى وفد�ن قياديان من 

�حلركتني بغزة يف 2017/4/18، يف �جتماع ت�صاوري، ب�صكل غري معلن، بعيد�ً عن و�صائل �الإعالم، 

�الإد�رية  �للجنة  تتنحى  و�أن  غزة،  قطاع  يف  مهامها  باأد�ء  �حلكومة  قيام  على  �لتو�فق  خالله  ومّت 

. وعلى ما يبدو، فاإن خمرجات هذ� �للقاء مل تكن 
48

جانباً حال ��صتالم �حلكومة مهامها ب�صكل كامل

�إذ عاد �لتوتر من جديد ليطغى على  كافية الإقناع �لرئي�ص حممود عبا�ص بالتوّجه نحو �مل�صاحلة، 

 �لعالقة �ملتبادلة بني �حلركتني، فهدد ع�صو مركزية فتح عز�م �الأحمد حما�ص باإيقاف �الإنفاق على

�إد�رة قطاع غزة حلكومة  “�إما �أن حتل حما�ص هذه �للجنة وت�صلّم  قطاع غزة، قائالً لقادة حما�ص: 

 .
لو� م�صاريف �حلكم كاملة”49 لو� �مل�صوؤولية، وحَتمَّ �لتو�فق �لوطني، �أو حَتمَّ

�لقطاع  �ل�صلطة بحق  �تخذتها  �لتي  �لعقابية  �الإجر�ء�ت  �لتي �صببتها  �ل�صلبية  �النعكا�صات  ومع 

�إذ  حما�ص،  جتاه  مت�صدد�ً  موقفاً  فتح  �أبدت  �لتو�فق،  حلكومة  �إد�رته  ت�صليم  على  حما�ص  الإجبار 

 �رشح عز�م �الأحمد �أن حركته لن تلتقي حما�ص يف �أي لقاء يخت�ص بامل�صاحلة قبل �أن حتل حما�ص

. ويف 2017/6/28، تر�أ�ص �لرئي�ص عبا�ص جل�صة طارئة للحكومة، ودعا حما�ص �إىل 
50

�للجنة �الإد�رية

.
51

حّل �للجنة �الإد�رية ومتكني حكومة �لتو�فق، من �أجل �لتخفيف من معاناة �أهايل �لقطاع

حلل �رشوط  عدة  هنية  �إ�صماعيل  حلما�ص  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  ��صرتط   ،2017/7/5  ويف 

�للجنة �الإد�رية، من بينها رفع �لعقوبات عن غزة، وت�صكيل حكومة وحدة وطنية، وتنظيم �نتخابات 

. يف �إثر ذلك، ز�ر 
52

�صاملة ت�صهم يف �إعادة ت�صكيل �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني وفقاً لتفاهمات بريوت

وفد من حما�ص و�للجنة �الإد�رية برئا�صة �لقيادي روحي م�صتهى م�رش، يف زيارة و�صفها م�صاعد 

وزير �خلارجية �مل�رشي �ل�صابق ح�صني هريدي باأنها ناجحة، موؤكد�ً �أن �لطرفني بحثا تاأمني �حلدود 

 .
53

�مل�رشية مع قطاع غزة وق�صايا �أخرى

ع�صو وقال   ،2017 �أغ�صط�ص  �آب/  مطلع  عبا�ص  �لرئي�ص  بال�صفة  حما�ص  من  وفد  �لتقى   ثم 

مركزية فتح جمال حمي�صن �إن �للقاء �أكد على وجوب حّل �للجنة �الإد�رية بغزة، مو�صحاً �أن عبا�ص 

 .
54

�أكد لوفد حما�ص �أنه �صيرت�جع عن �إجر�ء�ته �صّد �أهايل �لقطاع فور متكني حكومة �لتو�فق هناك

�إال �أن رئي�ص كتلة حما�ص بالت�رشيعي حممود �لزهار ربط حّل �للجنة برت�جع �حلكومة عن �إجر�ء�تها 

. ويف ظّل ��صتمر�ر �الإجر�ء�ت �لعقابية �لتي تفر�صها �حلكومة، وما ر�صح من 
55

�لعقابية �صّد �لقطاع

�إىل  و�لتعليم،  �ل�صحة  وز�رتي  يف  �لعاملني  للحكومة،  �لتابعني  �ملوظفني  �آالف  �إحالة  نيتها  عن  �أنباء 

�لتقاعد �ملبكر، �أكد رئي�ص �للجنة �الإد�رية عبد �ل�صالم �صيام جاهزية �للجنة ملو�جهة هذه �لقر�ر�ت، 

 .
56ً

معتب�ً ذلك جرية وف�صاد�ً �صيا�صيا
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 ،2017 �أغ�صط�ص  �آب/  منت�صف  عبا�ص  �لرئي�ص  عن  �صادرة  بتحذير�ت  حدة  �الأمور  وز�دت 

�للجنة  حّل  رف�ص  على  حما�ص  �إ�رش�ر  حال  غزة،  �صّد  �لعقابية  �إجر�ء�ته  ت�صاعد  على  خاللها  �أكد 

�الإد�رية  �للجنة  حّل  حما�ص  على  ��صرتطت  �لقو��صمي،  �أ�صامة  ل�صان  على  فتح،  �إن  بل   .
57

�الإد�رية

 لدعوتها �إىل �جتماعات �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، �لتي كان من �ملتوقع عقدها منت�صف �أيلول/

.
�صبتمب 582017

“وديعة” لدى م�رش حتت ت�رشُّفها يف حال  �الإد�رية  �للجنة  2017/9/12، و�صعت حما�ص  ويف 

و�فق �لرئي�ص عبا�ص على �مل�صاحلة، وذلك يف ختام زيارة قام بها وفد من حما�ص برئا�صة �إ�صماعيل 

حما�ص  قيام  �رشورة  على  �أكد  �لفتياين  ماجد  لفتح  �لثوري  �ملجل�ص  �رش  �أمني  �أن  �إال  مل�رش،  هنية 

. و��صتجابة للجهود 
59

بحل �للجنة �الإد�رية فور�ً، و�ل�صماح حلكومة �لتو�فق بالعمل بحرية يف غزة

حّل عن   2017/9/17 يف  حما�ص  �أعلنت  �النق�صام،  و�إنهاء  �مل�صاحلة  حتقيق  �إىل  �لر�مية   �مل�رشية 

�للجنة �الإد�رية، ودعت �حلكومة للقدوم �إىل غزة وممار�صة مهامها وو�جباتها فور�ً، و�أبدت مو�فقتها 

.
60

على �إجر�ء �النتخابات

حلل و�رتياحهما  ترحيبهما  عن  �لتو�فق  وحكومة  عبا�ص  �لرئي�ص  �أعلن  ذلك،  على   ورد�ً 

�للجنة �الإد�رية، وقال �لناطق با�صم �حلكومة يو�صف �ملحمود �إن �حلكومة على ��صتعد�د للتوجه �إىل 

�لقطاع وحتمل م�صوؤولياتها كاملة، موؤكد�ً �أن لدى �حلكومة خطة �صاملة لت�صلم مهامها و�لتخفيف 

. وتنفيذ�ً لقر�ر حما�ص بحلها، �أعلنت �للجنة �الإد�رية يف �ليوم �لتايل �إنهاء 
61

من معاناة �أهايل �لقطاع

.
62

عملها ب�صكل ر�صمي، و�أكدت �أنها لن تكون عقبة �أمام حتقيق ما مّت �التفاق عليه يف �لقاهرة

بغزة  �لوز�ر�ت  وكالء  مع  �أخري�ً  �جتماعاً  عقدت  �الإد�رية  �للجنة  فاإن  �صحفية،  مل�صادر  ووفقاً 

و�صلّمتهم �ملهام ب�صكل ر�صمي، وذلك حلني قدوم حكومة �لتو�فق و��صتالم مهامها ح�صب تفاهمات 

�لقاهرة.

النتخابات املحلية:

�صهدت �النتخابات �ملحلية تطور�ت در�ماتيكية، بدء�ً من حلظة �الإعالن عن موعدها، ومرور�ً 

تعرثها  �إىل  و�صوالً  فيها،  �مل�صاركة  على  �لفل�صطينية  �لف�صائل  وباقي  حما�ص  حركة  مبو�فقة 

و�ن�صحاب حما�ص وبع�ص �لف�صائل منها، ومن ثم �إجر�وؤها يف �ل�صفة �لغربية دون قطاع غزة. 

�إىل  و�أوعزت   ،2016/10/8 يف  �ملحلية  �النتخابات  �إجر�ء  �حلكومة  قررت   ،2016/5/3 ففي 

�الأعرج  ح�صني  �ملحلي  �حلكم  وزير  �أكد  فيما   ،
63

الإجر�ئها بالتح�صري  �ملركزية  �النتخابات  جلنة 

 ،2016/6/23 ويف   .
64

�لن�صبي �لتمثيل  وح�صب  �لقو�ئم  نظام  وفق  �صتجري  �ملحلية  �النتخابات  �أن 

�حلكومة  �أن  نا�رش  حنا  رئي�صها  و�أعلن  لالنتخابات،  �لزمني  �جلدول  �النتخابات  جلنة  �أ�صدرت 

طماأنة ��صتهدفت  خطوة  ويف   .
65

غزة يف  �صتجري  �لتي  �النتخابات  بنتائج  بااللتز�م   تعهدت 
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على  ح�صوله  حما�ص،  من  وفد�ً  لقائه  لدى  نا�رش،  حنا  �أكد  �لفل�صطينية،  و�لف�صائل  حما�ص  حركة 

، فيما فتحت جلنة �النتخابات يف 2016/8/16 
66

�صمانات كافية من �جلميع الحرت�م نتائج �النتخابات

.
67

باب �لرت�صح لالنتخابات

�أحدث قر�ر م�صاركة حركة حما�ص يف �النتخابات �لبلدية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة قلقاً يف 

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

�أن يفوز مر�صحو حما�ص يف �أغلبية �لبلديات و�ملجال�ص �لقروية، و�أن ي�صكل ذلك تهديد�ً بال�صيطرة 

�أليك�ص   ،Yedioth Ahronoth �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  يف  وكتب  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  على 

في�صمان Alex Fishman، �أن �لتقدير�ت يف “�إ�رش�ئيل” هي �أن حما�ص �صتفوز باالنتخابات �لبلدية 

ونابل�ص،  جنني،  ويف  �خلليل،  جبل  جنوب  يف  �لو�قعة  وتلك  بها  �ملحيطة  و�لبلد�ت  �خلليل  مدينة  يف 

كما   .
68

�صلبية مفاجاآت  توقع  لكنه  يقني،  �نعد�م  يوجد  طولكرم  يف  �أنه  في�صمان  ر�أى  كما  وقلقيلية. 

حدثت تخوفات م�صابهة يف �أو�صاط حركة فتح.

ويف نهاية �آب/ �أغ�صط�ص 2016، ن�رشت جلنة �النتخابات �لك�صف �الأويل الأ�صماء �لقو�ئم �لتي تقرر 

�أمام �جلميع  787 قائمة بال�صفة، و87 قائمة بغزة، وفتحت �ملجال  خو�صها �النتخابات، و�لبالغة 

. و��صتمر �لتح�صري الإجر�ء �النتخابات وفق �خلطة �ملو�صوعة 
69

لالعرت��ص عليها ح�صب �لقانون

�أكد على �رشورة �إجر�ء �النتخابات يف  يف ظّل تاأكيد ر�صمي جت�ّصد يف موقف �لرئي�ص عبا�ص، �لذي 

.
70

موعدها، تكري�صاً للعملية �لديوقر�طية

وملا كانت �لتوقعات ت�صري �إىل �أن حركة حما�ص �صتنت�رش يف �النتخابات �لبلدية يف حماور وبلد�ت 

كبرية، قامت �ل�صلطة باعتقال نحو �صبعني نا�صطاً �صيا�صياً رفيعي �مل�صتوى يف �حلركة، يف حماولة 

.
71

ل�رشب فر�ص فوز �حلركة

ي�صخاروف �آيف  �الإلكرتوين،   Walla و�ال  موقع  يف  �لفل�صطينية  �ل�صوؤون  حملل   ونقل 

Avi Issacharoff، �أن من�صق �أعمال حكومة �الحتالل يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، 

�جلرن�ل يو�آف مردخاي Yoav Mordechai، “حّذر قيادة �ل�صلطة من �أن �لذهاب �إىل �نتخابات قد 

 Amos عامو�ص هرئيل ،Haaretz يكون رهاناً خطري�ً”. وقال �ملحلل �لع�صكري يف �صحيفة هاآرت�ص

Harel، �إن م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني حذرو� نظر�ءهم يف �ل�صلطة من �أنهم “مبتهجون �أكرث مما ينبغي” 

يف  �ل�صيا�صي  تاأثريها  وتعزز  �النتخابات  “ت�صتغل  قد  حما�ص  و�أن  �النتخابات،  يف  �لفوز  باإمكانية 

.
�ل�صفة، وتقّو�ص ب�صكل �أكب مكانة �ل�صلطة ورئي�صها �مل�صن”72

�لطعون �صّد قو�ئم مر�صحني بع�صهم من فتح،  من  قدمت جهات حم�صوبة على حما�ص عدد�ً 

وجاء قر�ر جلنة �النتخابات �ملركزية بقبول �أربعة طعون يف قطاع غزة، جنم عنه رف�ص �أربع قو�ئم 

. وقد �أثار 
73

يف كل من “بيت حانون، و�أم �لن�رش، و�لزهر�ء، و�لن�صري�ت”، ثالث منها حلركة فتح
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الو�شع الفل�شطيني الداخلي

ب�صبب  جاء  �أنه  �لرف�ص  قر�ر  �للجنة  وبررت  فتح.  حركة  من  �عرت��صاً  هذ�  �النتخابات  جلنة  قر�ر 

عدم توفر �ل�رشوط �لقانونية يف �أحد �ملر�صحني �أو �أكرث؛ ��صتناد�ً �إىل قانون �نتخاب جمال�ص �لهيئات 

�ملحلية رقم 10 ل�صنة 2005 وتعديالته. ورد�ً على قر�ر �ل�صطب، تقدمت جهات حم�صوبة على حركة 

فتح �إىل حمكمة �لعدل �لعليا يف ر�م �هلل، بطلب �لطعن يف قر�ر�ت جلنة �النتخابات �ملركزية، ال�صتعادة 

�لت�صكيل  حيث  من  �لقانونية  �إىل  باالفتقار  غزة  حماكم  متهمة  ��صتبعادها،  مّت  �لتي  �حلركة  قو�ئم 

على  حم�صوبة  باأنها  فل�صطينية  �أطر�ف  تتهمها  )�لتي  �لعليا  �لعدل  حمكمة  وقررت   .
74

و�لتن�صيب

فتح( يف 2016/9/8، وقف �النتخابات �ملحلية، �إىل حني �لبّت يف طعن تقدمت به خم�ص قو�ئم �صطبتها 

جلنة �النتخابات �ملركزية. وبناًء على �لقر�ر، �أعلنت جلنة �النتخابات �أنها �أوقفت جميع �إجر�ء�تها 

�ملتعلقة باالنتخابات �ملحلية ب�صكل فوري. ويف 2016/9/21، �أعلنت جلنة �النتخابات �أن �ملوعد �ملقرر 

��صتجابت حمكمة  �أن  بعد  للتطبيق”،  قابل  “غري  �أ�صبح   2016/10/8 يف  �ملحلية  �النتخابات  الإجر�ء 

�لعدل �لعليا لطلب �لنيابة �لعامة، �لتي متثل �حلكومة �لفل�صطينية، تاأجيل نظر �لق�صية الإعد�د دفاعها، �إىل 

2016/10/3. �أما حركة حما�ص �لتي كانت ت�صعر �أنها يف و�صع قوي، فقد �تهمت �حلكومَة بتعطيل 

�لعملية �النتخابية، كما �تهم كل من حركتي فتح وحما�ص �لطرف �الآخر باإف�صال �النتخابات، و�إق�صاء 

�ملر�صحني. وقد �أ�صار �خلبري �الإ�رش�ئيلي يوين بن مناحيم Yoni Ben Menachem �إىل �أن عبا�ص 

 .
75

تعر�ص ل�صغوط كبرية من م�رش و�الأردن الإرجاء �النتخابات �ملحلية، خ�صية فوز حما�ص

�لقطاع،  �إجر�ء �النتخابات �ملحلية يف �ل�صفة دون  �لعليا  �لعدل  2016/10/3، قررت حمكمة  ويف 

و�جلبهتني  و�جلهاد،  حما�ص  حركتي  من  كل  و�أعلنت   .
76

�صهر خالل  موعدها  حتديد  يتم  �أن  على 

�ل�صعبية و�لديوقر�طية رف�صها للقر�ر. فيما �أبدت جلنة �النتخابات �حرت�مها لهذ� �لقر�ر، بالرغم 

�لديوقر�طية،  �لعامة و�مل�صرية  بامل�صلحة  �النق�صام، وي�رش  �أن ذلك �صيزيد من حدة  تاأكيدها  من 

من  يتم  بحيث  �أ�صهر،  �صتة  ملدة  �النتخابات  �إجر�ء  بتاأجيل  عبا�ص  �لرئي�ص  ذ�ته  �لوقت  يف  مو�صية 

. ويف خطوة قد بدت مقدمة الإجر�ء �النتخابات �ملحلية؛ 
77

خاللها ترتيب �لبيت �لفل�صطيني �لد�خلي

حلّت حكومة �حلمد �هلل يف 2016/11/1، عدة جمال�ص بلدية يف �ل�صفة �لغربية، و�صادقت على ت�صكيل 

. وقد رف�صت 
78

جلان لتقوم مبهام جمال�ص تلك �لهيئات �ملحلية �ملنحلة، �إىل حني �إجر�ء �النتخابات

حما�ص قانون �النتخابات �ملحلية �جلديد �لذي �أقرته �ل�صلطة مطلع ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2016، 

.
79

ودعتها لوقف �لعبث بالقو�نني و�الإ�صاءة �إىل �لديوقر�طية

ويف 2017/1/3، �صادقت �حلكومة على م�رشوع قانون الإن�صاء حمكمة ق�صايا �النتخابات �لتي 

تخت�ص بالنظر يف كافة �لطعون و�جلر�ئم و�مل�صائل �لقانونية �لتي تتعلق بانتخابات �لهيئات �ملحلية، 

. ورف�صت 
لتعود وتقرر يف نهاية �ل�صهر �إجر�ء �النتخابات يف كافة حمافظات �لوطن يف 802017/5/13

حما�ص هذ� �لقر�ر، مو�صحة على ل�صان �لناطق با�صمها فوزي برهوم “�إن قر�ر �إجر�ء �النتخابات يف 

13 �أيار/ مايو يخدم �صيا�صة حركة فتح، وياأتي مف�صالً على مقا�صها على ح�صاب م�صالح �ل�صعب 
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فتح، حركة  ل�صالح  تعمل  “�حلكومة  �أن  على  حما�ص  و�صّددت  موؤ�ص�صاته”.  ووحدة   �لفل�صطيني 

عملية  �أنقا�ص  على  جاء  “�لقر�ر  �أن  م�صيفة  �صو�ء”،  حدٍّ  على  �لفل�صطيني  �لكل  م�صالح  تخدم  وال 

. غري �أن جلنة 
�نتخابية دمرتها حركة فتح و�أف�صلتها عندما تر�جعت عن كل ما مّت �لتو�فق عليه”81

تقرر  �أن  قبل  لالنتخابات،  �لزمني  �جلدول  عن   2017 فب�ير  �صباط/  مطلع  �أعلنت  �النتخابات 

�حلكومة نهايات �ل�صهر �إجر�ء �النتخابات يف �ل�صفة دون �لقطاع، لتعذر �إجر�ئها هناك �إثر ف�صل لقاء 

 .
82

جمع وفد�ً من حما�ص برئي�ص جلنة �النتخابات حنا نا�رش

حما�ص من  كلٍّ  مبقاطعة  غزة  دون  �ل�صفة  يف  �النتخابات  �إجر�ء  مّت   ،2017/5/13  ويف 

للف�صل  وتكري�صاً  لالنق�صام،  تعميقاً  ذلك  يف  ر�أو�  �لذين  �ل�صعبية،  و�جلبهة  �الإ�صالمي  و�جلهاد 

�مل�صاركني  ن�صبة  �أن  نا�رش  حنا  �أعلن  وقد  غزة.  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  بني  و�جلغر�يف  �ل�صيا�صي 

بالتزكية، و�أن  181 هيئة حملية  �إىل فوز  145 هيئة حملية، باالإ�صافة  53.4l% يف  يف �القرت�ع بلغت 

 ،
83

�مل�صتقلني فازو� بن�صبة 65l% من �إجمايل �ملر�صحني، فيما حازت �لقو�ئم �حلزبية على 35l% منها

ما �أظهر �صعفاً يف �أد�ء حركة فتح، على �لرغم من مقاطعة �لقوى �ملناف�صة. 

ويف 2017/5/30، قررت �حلكومة �إجر�ء �النتخابات �لتكميلية يف 66 هيئة حملية بال�صفة مل جتِر 

2017/7/29، كما قررت �إجر�ء �نتخابات �ملرحلة �لثانية ملجل�ص �لهيئات  فيها �النتخابات، وذلك يف 

. غري �أن حما�ص رف�صت هذ� �لقر�ر، موؤكدة �أنه ال يكن �إجر�ء 
�ملحلية يف قطاع غزة يف 842017/10/14

. وبالتايل، قررت �حلكومة 
85

�النتخابات يف غزة يف ظّل تالعب �حلكومة بالقو�نني و�آليات �النتخابات

.
86

يف 2017/7/11 تاأجيل �إجر�ء �النتخابات يف غزة �إىل حني توفر �لظروف �ملنا�صبة

�النتخابات  وملف  �ملحلية،  �النتخابات  ملف  يبدو  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة  �تفاق  توقيع  ومع 

ب�صكل عام، خا�صعاً ملحدد�ت �لتو�فق �لوطني �لفل�صطيني، و�إن كانت �ملوؤ�رش�ت تدل على �صعوبة 

�إجر�ء �النتخابات يف �ملدى �ملنظور على �الأقل، العتبار�ت �صيا�صية وحزبية خمتلفة.

مرت  و2017   2016 �صنتي  مد�ر  على 

بانتكا�صة  �لوطنية  �مل�صاحلة  م�صرية 

�للقاء�ت  من  �لكثري  من  �لرغم  على  كبى 

و�جلهود و�ملحاوالت �لتي ��صتهدفت ر�أب 

�ل�صدع �لوطني بني �لفرقاء �لفل�صطينيني. 

غزة،  يف  �الإد�رية  للجنة  حما�ص  بحّل   ،2017 �صنة  نهايات  �إال  بالنجاح  �جلهود  هذه  تتكلل  ومل 

غزة، قطاع  �إد�رة  من  �هلل  ر�م  يف  �حلكومة  لتمكني  عملياً  يوؤ�ص�ص  �لذي  �لقاهرة  التفاق  توقيعها   ثّم 

وما ز�لت قيادة �ل�صلطة وفتح تعطل عمل �ملجل�ص �لت�رشيعي، ومل تقم باأي �إجر�ء�ت لتحقيق �رش�كة 

 ثالثًا: التطــورات املتعلقــة باإعادة 

الفل�شطيني،  البيت  ترتيب         

          وم�شــار امل�شاحلـة الوطنيـــة
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ز�لت  فما  عام،  وب�صكل  �لغربية.  �ل�صفة  يف  خ�صو�صاً  وموؤ�ص�صاتها  ووز�ر�تها  �حلكومة  يف  فعلية 

هناك خماطر على تنفيذ ملف �مل�صاحلة. 

�التفاق  ت�صتهدف  �لوطنية و�الإ�صالمية بطرح مبادرة  �لقوى و�لف�صائل  بادرت   ،2016/1/3 يف 

يف  �مل�صافرين  �أمام  جديد  من  فتحه  الإعادة  يهد  مبا  �لتو�فق،  حلكومة  وت�صليمه  رفح  معب  حول 

�أن  �أن هذه �ملبادرة ر�وحت مكانها بعد  �إال  �أوقات متباعدة،  �إال على  �إغالقه �لد�ئم، وعدم فتحه  ظّل 

�إعالن  من  �لرغم  وعلى   .
87

ب�صاأنها جوهرية  عّدتها  �لتي  �ال�صتف�صار�ت  من  �لعديد  حما�ص  �أثارت 

�تهم  عبا�ص  �لرئي�ص  �أن  �إال  ُقدمت،  �لتي  و�ملقرتحات  �الأفكار  ملتابعة  قيادية  جلنة  ت�صكيلها  حما�ص 

ملناق�صة  �لف�صائل  من  بلجنة  حما�ص  و�لتقت  عليها.  و�فق  �لتي  �ملبادرة  على  ترد  مل  باأنها  �حلركة 

وغريه،  �ملعب  يف  م�صوؤولياتها  بكل  للقيام  غزة  �إىل  �حلكومة  بو�صول  ترحيبها  و�أكدت  �ملبادرة، 

و�صددت على �أنه ال مانع لديها من �أن تت�صلم جلنة وطنية من �لف�صائل مهمة �الإ�رش�ف على �ملعب. 

�قرت�ح  �إن  �لفل�صطينية  �حلكومة  وقالت  حما�ص،  مقرتح  رف�صها  �لف�صائل  جلنة  �أعلنت  �ملقابل  ويف 

. كما �أكدت فتح على ل�صان �أ�صامة �لقو��صمي �أن 
“حماولة للمماطلة و�ملر�وغة”88 حما�ص ما هو �إال 

من �لفل�صطينية  �لف�صائل  مبادرة  تفريغ  و�إىل  �لت�صويف  �إىل  تهدف  �ملعب  حول  حما�ص   مقرتحات 

 .
89

م�صمونها

تو�فقية  �صيغة  �إىل  �لو�صول  يف  وف�صلها  رفح،  معب  �أزمة  حلل  �لف�صائلية  �جلهود  تعرث  ومع 

�لدوحة،  �لقطرية،  �لعا�صمة  يف  مرتقب  لقاء  عن  و�الإعالن  وحما�ص،  فتح  حركتي  لدى  مقبولة 

و�إنهاء  �مل�صاحلة  لتحقيق  وطنية  مبادرة   ،2016/2/2 يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أطلق  �حلركتني،  بني 

�لت�رشيعي،  �ملجل�ص  و�نعقاد  �حلكومة،  وت�صكيل  �لتحرير،  منظمة  ملفات:  �صتة  تناولت  �النق�صام، 

عر�صها �لتي  �ملبادرة  ون�ّصت  �ل�صيا�صي.  و�لبنامج  �ملجتمعية،  و�مل�صاحلة   و�النتخابات، 

ملنظمة  �ملوؤقت  �لقيادي  �الإطار  �لتئام  يف  �الإ�رش�ع  على  بحر،  �أحمد  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب 

�لتحرير، لو�صع ��صرت�تيجية وطنية ملو�جهة �لتحديات، و�لدعوة �إىل ت�صكيل حكومة وحدة وطنية 

من كافة �لف�صائل �لفل�صطينية، و�لعمل على �نعقاد �ملجل�ص �لت�رشيعي فور ت�صكيل �حلكومة ملنحها 

�لثقة و�لرقابة عليها، �إ�صافة �إىل �التفاق على موعد حمّدد الإجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية و�لرئا�صية 

.
90

و�ملجل�ص �لوطني

“وثيقة  2016، �عتماد  �أبريل  �لقيادي يف فتح، �الأ�صري مرو�ن �لبغوثي، يف ني�صان/  كما �قرتح 

�لعهد و�ل�رش�كة �ل�صيا�صية”، بهدف توحيد �ل�صف �لفل�صطيني وبناء عالقة ��صرت�تيجية مع حركة 

�النق�صام  و�إنهاء  حما�ص،  مع  ��صرت�تيجية  عالقة  لر�صم  نقاط  ع�رش  من  مبادرة  وطرح  حما�ص، 

�لد�خلي. ودعا �لبغوثي الإطالق حو�ر “��صرت�تيجي �رشيح و�صادق وخمل�ص بني �للجنة �ملركزية 

.
حلركة فتح و�ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص جمتمعنْي، ولي�ص حو�ر مندوبني”91
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من جهة �أخرى، طرح �الأمني �لعام حلركة �جلهاد رم�صان عبد �هلل �صلّح، يف 2016/10/21، مبادرة 

�لرئي�ص  باإعالن  تبد�أ  �لفل�صطينية،  �لق�صية  �لذي تعي�صه  �ملاأزق  للخروج من  نقاط  مكّونة من ع�رش 

و�إعالن  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �العرت�ف  و�صحب  �لتحرير،  منظمة  بناء  و�إعادة  �أو�صلو،  �تفاق  �إلغاء  عبا�ص 

�ملرحلة �لتي يعي�صها �ل�صعب �لفل�صطيني باأنها ما ز�لت “مرحلة حترر وطني من �الحتالل، و�إعادة 

�العتبار للمقاومة وتعزيز وتطوير �نتفا�صة �لقد�ص”. وطالب �صلّح ب�صياغة برنامج وطني لتعزيز 

لـ“�إطالق حو�ر وطني �صامل” بني  �صمود �ل�صعب وثباته على �الأر�ص، كما حملت مبادرته دعوة 

كل مكونات �ل�صعب، لدعم كل متطلبات �لتحول نحو �مل�صار �جلديد، وكذلك �إنهاء �النق�صام وحتقيق 

.
92

�لوحدة، و�صياغة برنامج وطني جديد

�أبو مازن، ودعاه  و�أ�صار �صلّح �إىل �أن �ملبادرة باجتاه هذه �خلطو�ت، تبقى بالدرجة �الأوىل، بيد 

رف�صت وقد  �صبب.  الأي  موقعه  يغادر  �أن  قبل  �لق�صية،  وهذه  �ل�صعب  هذ�  لينقذ  �صيئاً  يفعل   �أن 

�ل�صعبية  و�جلبهة  حما�ص  رّحبت  بينما  �لو�قعية”،  بـ“غري  �إياها  و��صفة  �ملبادرة  هذه  فتح  حركة 

 ،
93

�ملهمة و�الأ�ص�ص  �لنقاط  من  �لعديد  حملت  �أنها  معتبين  بها،  �ل�صعب  وحزب  و�لديوقر�طية 

وكذلك �أ�صاد بها حممد دحالن.

ويف حماولة لرتطيب �الأجو�ء �لد�خلية �لفل�صطينية، عقدت �للجنة �لتح�صريية للمجل�ص �لوطني 

�ملجل�ص  رئي�ص  برئا�صة  و2017/1/11،   10 يومي  بريوت  يف  �لفل�صطينية  �ل�صفارة  يف  �جتماعات 

 �صليم �لزعنون، مب�صاركة �أع�صاء �للجنة �لتنفيذية، و�الأمناء �لعاّمني للف�صائل، وحما�ص، و�جلهاد،

وقو�ت �ل�صاعقة، و�جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة. وقد تو�فقت �للجنة على �رشورة عقد جمل�ص 

وطني ي�صم �لقوى �لفل�صطينية كاّفة وفقاً الإعالن �لقاهرة 2005، و�تفاق �مل�صاحلة 2011 من خالل 

�النتخاب، فاإن تعذر فيتم �ختيار �الأع�صاء بالتو�فق. و�تفق �ملجتمعون على �رشورة ت�صكيل حكومة 

وحدة وطنية، وتوحيد �ملوؤ�ص�صات، و��صتكمال �إعمار غزة، و�لعمل من �أجل �إجر�ء �نتخابات �لرئا�صة 

و�ملجل�صني �لت�رشيعي و�لوطني. ودعت �للجنة �لرئي�ص عبا�ص “�إىل �لبدء فور�ً بامل�صاور�ت مع �لقوى 

�ل�صيا�صية كافة من �أجل �لتو�فق على ت�صكيل حكومة �لوحدة �لوطنية”. كما �تفق �ملجتمعون على �أن 

ُتو��صل �للجنة �لتح�صريية عملها، و�أن تعقد �جتماعاتها ب�صكل دوري مب�صاركة �لقوى �لفل�صطينية 

�ل�رشورية  �الإجر�ء�ت  ��صتكمال  �لزعنون  من  �للجنة  وطلبت  �لوطني.  �ملجل�ص  �نعقاد  حلني  كاّفة 

.
94

الإجناز نظام �نتخابات �ملجل�ص �لوطني

للجنة  جديد  �جتماع  عقد  �أعاق  جديدة  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  على  �خلالف  �أن  غري 

تنفيذية  جلنة  النتخاب  �لوطني  للمجل�ص  جل�صة  عقد  رف�صها  حما�ص  و�أعلنت  �لتح�صريية. 

�لوطني.  �ملجل�ص  جتديد  قبل  �ل�صيا�صي  برناجمها  على  و�مل�صادقة  للمنظمة،  مركزي  وجمل�ص 

قررت  2017/8/12 ويف  �هلل.  ر�م  يف  �ملجل�ص  عقد  �ل�صعبية  و�جلبهة  �جلهاد  حركة  رف�صت   كما 

باأ�رشع وقت مُمكن، ويف حال ��صتمرت  �لوطني  �ملجل�ص  �مل�صاور�ت لعقد  �ملنظمة مو��صلة  تنفيذية 
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حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي برف�ص �مل�صاركة يف جل�صة �ملجل�ص، فاإنه �صيُ�صار �إىل �إيجاد �صيغة تبحث 

مل   2017 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  منت�صف  وحتى  �لعقبات.  متجاوزة  �جلل�صة  لعقد  �لذهاب  �صبل 

ُتعقد دورة جديدة للمجل�ص �لوطني، نظر�ً لطلب �لف�صائل مو��صلة �مل�صاور�ت �ملتعلقة بعقد جل�صة 

.
95

�ملجل�ص و�لعمل على �إقناع حما�ص بامل�صاركة

لـ“�ملوؤمتر  �لدعوة  متت  حني  �لفل�صطيني  �مل�صهد  �قتحام  على  ت�صارف  جديدة  �أزمة  �أن  وبد� 

�ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج” خالل �لفرتة 25–2017/2/26 يف مدينة �إ�صطنبول �لرتكية، و�لذي ُعقد 

“�لوحدة، على قاعدة �اللتز�م ببنامج  مب�صاركة �صتة �آالف فل�صطيني، و�صدد بيانه �خلتامي على 

�إعالن  من  وبالرغم   .”1968 �لعام  �لفل�صطيني  و�لوطني   ،1964 �لعام  �لقومي  و�مليثاق  �ملقاومة 

رئي�ص �الأمانة �لعامة للموؤمتر منري �صفيق �أن �ملوؤمتر “ال ي�صعى �إىل �أن يكون بديالً عن منظمة �لتحرير 

�إىل  فتح  وحركة  �لتحرير  منظمة  من  كل  دعت  فقد  وبنائها”،  ت�صكيلها  �إعادة  �إىل  و�إمنا  �لفل�صطينية، 

مقاطعة �ملوؤمتر، الأنه “خروج عن وحدة �ل�صف �لفل�صطيني”، و�إىل مو�جهة كل من يحاول �مل�صا�ص 

 .
96

مبنظمة �لتحرير

مبادرات عربية واإقليمية ودولية:

فتح  حركتي  بني  �لنظر  وجهات  تقريب  عملية  يف  مهماً  دور�ً  وتركيا  وقطر  م�رش  من  كل  لعبت 

وحما�ص، للو�صول �إىل حتقيق �مل�صاحلة �لوطنية، ففي كانون �لثاين/ يناير 2016، عقدت حركتا فتح 

حيث  �أنقرة،  �لرتكية  و�لعا�صمة  �لدوحة  �لقطرية  �لعا�صمة  يف  تباعاً  ر�صمية  غري  لقاء�ت  وحما�ص 

�صاغ �لطرفان “ورقة غري ر�صمية ت�صكل برناجماً �صيا�صياً ون�صالياً للمرحلة �ملقبلة، وتتيح ت�صكيل 

.
حكومة وحدة وطنية حت�رّش الإجر�ء �نتخابات عامة قريبة”97

فتح،  من  وفد  �لتقى   ،2016/2/8–7 يومي  ويف  قطرية،  برعاية  لت�صبح  �للقاء�ت  هذه  تطورت 

��صتمر  حو�ر  يف  �لدوحة،  يف  مرزوق  �أبو  مو�صى  برئا�صة  حما�ص  من  وفد�ً  �الأحمد،  عز�م  برئا�صة 

وترتيبات  حمدد،  عملي  ت�صور  عن  �للقاء  ومتخ�ص   .
98

�مل�صاحلة تطبيق  �آليات  يف  للبحث  يومني، 

لت�صكيل حكومة وحدة وطنية تب�صط �صيطرتها على �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وُتِعّد لالنتخابات 

�لت�رشيعية و�لرئا�صية، وعقد �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني و�لتح�صري الإجر�ء �النتخابات فيه، بعد 

مو�فقة حما�ص على �مل�صاركة يف منظمة �لتحرير. وقررت �حلركتان تطبيق ما جاء يف �تفاق �لقاهرة 

�صنة 2011 فيما يتعلق باالأجهزة �الأمنية، على �أن يتم ت�صكيل جلنة �أمنية عليا بو��صطة جامعة �لدول 

�لعربية. لكن هذه �ملخرجات �لتي متّخ�ص عنها �للقاء مل تكن كافية الإعادة بناء �لثقة بني �حلركتني، 

عنه  عّبت  ما  وهو  �لو�قع،  �أر�ص  على  لتطبيقها  فعلي  �جتاه  �أي  دون  ورق،  على  حب�ً  بقيت  �إذ 

ت�رشيحات مو�صى �أبو مرزوق، �لذي �صدد على �أن قر�ر تطبيق �مل�صاحلة بيد �لرئي�ص عبا�ص، د�عياً 

 .
99

�إىل عزل �ل�صغوط �خلارجية عن �تفاق �مل�صاحلة ك�رشط �أ�صا�صي للنجاح
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�نعك�ص �لتح�صن �لتدريجي على �لعالقة بني م�رش وحما�ص )�لذي ظهرت بو�دره منذ ربيع 2016( 

�إيجاباً على ملف �مل�صاحلة �لفل�صطينية. وقد كان ملف �صيناء �الأمني �لركيزة �الأ�صا�صية �لتي �أدت �إىل 

تطور �لعالقة بني �لطرفني. وقد �صهدت �صنة 2016 بد�ية �لتحول يف �لعالقات، حيث قامت قياد�ت 

من �ل�صف �الأول يف حما�ص، بزيار�ت متكررة �إىل �لقاهرة. ففي 2016/3/12، ناق�ص وفد من حما�ص 

مع م�صوؤولني يف �ملخابر�ت �مل�رشية يف �لقاهرة، ملفات متعددة، يف مقدمتها ملف �الأمن يف �صحر�ء 

�صيناء، وعملية �صبط �حلدود مع قطاع غزة، باالإ�صافة �إىل ملف �مل�صاحلة �لفل�صطينية ومعب رفح. 

ثّم تكررت �لزيار�ت لوفود حما�ص �إىل �لقاهرة، و�أكدت �حلركة على ��صتعد�دها لال�صتجابة للمطالب 

�ملقابل،  ويف  �أمنية.  خماطر  الأي  م�صدر�ً  �لقطاع  يكون  و�أال  �حلدود،  بحفظ  يتعلق  فيما  �مل�رشية 

 �أبدت م�رش نيتها يف حتريك ملف �مل�صاحلة �لفل�صطينية، حيث طالب رئي�صها عبد �لفتاح �ل�صي�صي،

يف 2016/5/17، �لفل�صطينيني بتوحيد �ل�صف وجتنب �خلالفات. غري �أن وزير خارجية م�رش �صامح 

�صكري ربط رفع �حل�صار عن قطاع غزة ب�رشورة ��صتعادة �ل�صلطة لدورها و�صيطرتها على معابر 

. وعلى �لرغم من هذه �لبو�در �مل�رشية، �إال �أن �لظروف مل تكن و�صلت يف تلك �لفرتة، �إىل 
100

�لقطاع

مرحلة �لن�صوج الإنهاء ملف �النق�صام.

يف �ملقابل �صهدت �لدوحة عقد جولة حو�رية ثالثة بني فتح وحما�ص يف 2016/3/26. ووفقاً لعز�م 

�الأحمد فقد متكنت �حلركتان من ح�صم �لنقا�ص حول عدد من �لق�صايا �لعالقة، متوقعاً قيام دولة 

. ويف 
101

قطر بتوجيه دعوة للرئي�ص عبا�ص ليكون �صاهد�ً على �للم�صات �الأخرية يف م�صرية �مل�صاحلة

�لوقت نف�صه، �أكد �إ�صماعيل هنية �أن حركته قطعت �صوطاً ال باأ�ص به يف لقاء�ت �مل�صاحلة �الأخرية مع 

 .
102

�لقياد�ت و�ملوؤ�ص�صات �ملعنية �إىل  �لعودة  �إىل مزيد من  �أن �حلو�ر بحاجة  �أنه �صدد على  �إال  فتح، 

دمج  و�آليات  �لوطنية،  �لوحدة  حلكومة  �ل�صيا�صي  بالبنامج  تتعلقان  عقبتني  ثمة  كان  �أنه  ويبدو 

�إىل  �لبدويل  �صالح  حما�ص  يف  �لقيادي  �أ�صار  وقد   .
103

غزة يف  �ل�صابقة  �ملقالة  �حلكومة  موظفي 

. وهكذ� 
104

�حلاجة �إىل عقد لقاء جديد بني �حلركتني يف �لدوحة ال�صتكمال �مل�صاور�ت حول �مل�صاحلة

�ت�صمت هذه �ملرحلة بحركة حو�ر�ت ذ�ت �صفة �إجر�ئية بحتة، دون �أن تكون قادرة على �النتقال �إىل 

ميد�ن �لعمل و�لتنفيذ على �أر�ص �لو�قع، وبدت �أ�صبه ما تكون باإد�رة �حلو�ر وتقليب مو�صوعاته، 

دون �أي ح�صم �أو �إجناز فعلي ملمو�ص.

الإبر�م  �جلاهزية  بعدم  حما�ص  �الأحمد  عز�م  �تهم   ،2016 مايو  �أيار/  �صهر  يغادر  �أن  وقبل 

�مل�صاحلة، وهو ما ��صتتبع رّد فعل حاد من حما�ص �لتي �تهمت، على ل�صان عدد من قيادييها، فتح 

باملر�وغة و�لرت�جع عن تنفيذ �مل�صاحلة، بعد �عرت��ص �لرئي�ص عبا�ص على نتائج حو�ر�ت �لدوحة بني 

. ويف حماولة لنزع فتيل �لتوتر بني �حلركتني، �أعلن �لقيادي يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي 
105

�حلركتني

�أبو عماد �لرفاعي �أن حركته تعمل مع �لقيادة �مل�رشية بهدف حتقيق �مل�صاحلة �لفل�صطينية وتخفيف 

.
106

�آثار �حل�صار �ملفرو�ص على قطاع غزة
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يف  �حلركتني  بني  �لتقريب  حماوالت  عادت  وحما�ص،  فتح  بني  �الإعالمي  �لرت��صق  عودة  مع 

حماولة الإلقاء حجر يف مياه �مل�صاحلة �لر�كدة، ومنع �لعالقة بني �لطرفني من �لو�صول �إىل مرحلة 

�لتاأزم �لكامل.

ففي 2016/6/6، �أعلن مو�صى �أبو مرزوق عن لقاء قريب بني �حلركتني يف �لدوحة الإنهاء �مل�صاكل 

�أيام  �إال  . وما هي 
107

�أنه مل يعد هناك �أي عقبات �أمام حتقيق �مل�صاحلة �لعالقة بني �لطرفني، موؤكد�ً 

قالئل حتى و�صل وفد من فتح برئا�صة عز�م �الأحمد �إىل �لقاهرة، لبحث ملف �مل�صاحلة مع �مل�صوؤولني 

�مل�رشيني، قبل �أن يتجه �إىل �لدوحة لتفعيل ملف �مل�صاحلة مع حما�ص. و�أو�صح ع�صو مركزية فتح 

عبا�ص زكي، �أن وفد فتح �صيعر�ص ت�صور�ً الختز�ل �لطريق �أمام تنفيذ �مل�صاحلة، وخ�صو�صاً بعد 

خطاب �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي، �لذي �أبدى رغبته يف رعاية وتفعيل ملف �مل�صاحلة، 

�أهايل  عن  �الأمل  ورفع  �مل�صاحلة  حتقيق  �أجل  من  جهدها  �صتبذل  فتح  �أن  ��صتية  حممد  �أكد  فيما 

. و�صهدت �لدوحة جولة ثالثة من �حلو�ر بني فتح وحما�ص، ُعقدت يف 2016/6/15، وقال 
108

�لقطاع

. ويف 2016/6/18، �أعلنت 
109

�لرئي�ص عبا�ص �إن �النتخابات هي كلمة �ل�رش يف جناح م�صرية �مل�صاحلة

.
110

�حلركتان ف�صل �حلو�ر�ت، وتبادلتا �التهامات باإف�صال جولة �مل�صاحلة �لتي جرت بني �لطرفني

ويف �لوقت �لذي دعا فيه ع�صو مركزية فتح، �الأ�صري يف �صجون �الحتالل مرو�ن �لبغوثي، �إىل 

م�صاعفة �جلهود ال�صتعادة �لوحدة �لوطنية، ك�صفت �أو�صاط مقربة من فتح عن �صغوطات مار�صتها 

م�رش على فتح ملنع توقيع �تفاق �مل�صاحلة يف قطر، وحماولة نقل ملف �مل�صاحلة �إىل �لقاهرة، الإحياء 

 .
111

�لدور �مل�رشي من جديد على �ل�صاحة �لفل�صطينية

1948 الإنهاء  وبالرغم من �ملبادرة �لتي تقدمت بها جلنة �ملتابعة �لعليا يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 

�النق�صام، منت�صف �آب/ �أغ�صط�ص 2016، فقد بقيت ق�صية �مل�صاحلة تر�وح مكانها، ومل توؤثر فيها 

�أكد  �لذي  عبا�ص  �لرئي�ص  ت�رشيحات  قبيل  من  �حلو�ر،  �إد�رة  ��صتهدفت  �لتي  �لت�رشيحات  بع�ص 

فيها مطلع �أيلول/ �صبتمب 2016 جاهزيته لت�صكيل حكومة وحدة وطنية، ومّد يده حلما�ص الإنهاء 

.
112

�النق�صام

بح�صور  �لدوحة،  يف  هنية  و�إ�صماعيل  م�صعل  وخالد  عبا�ص  �لرئي�ص  �لتقى   ،2016/10/27 ويف 

حتقيق  �صبل  با�صتفا�صة  وبحثو�  ثاين،  �آل  �لرحمن  عبد  حممد  �ل�صيخ  �لقطري  �خلارجية  وزير 

�مل�صاحلة، و�تفقو� على �أن �مل�صاحلة ت�صكل �ملدخل �لرئي�صي حلماية �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني. 

�للقاء مع عبا�ص روؤية متكاملة لتحقيق �مل�صاحلة.  �إن قيادة �حلركة عر�صت خالل  وقالت حما�ص 

حكومة  خالل  من  و�مل�صوؤوليات،  �ملو�قع  خمتلف  يف  �لوطنية  �ل�رش�كة  مببد�أ  �لتم�صك  على  و�أكدت 

 .
113

وحدة وطنية، و�ملجل�ص �لت�رشيعي، ومنظمة �لتحرير
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لكن م�صادر مقربة من �لطرفني �أكدت �أن �للقاء مل يحقق �أي �خرت�ق جّدي باجتاه �إنهاء �النق�صام، 

�أي تنازالت،  �إىل رف�ص �لرئي�ص عبا�ص تقدمي  وعز� م�صدر مطلع على فحوى �للقاء، �صبب �لف�صل، 

 .
114

و�إبد�ء مو�قف مت�صددة ب�صاأن ق�صايا �مل�صاحلة �خلالفية

طرف  كل  وحتميل  �لف�صل”،  “�إد�رة  مرحلة  وحما�ص  فتح  بني  �مل�صاحلة  حو�ر  دخل  وهكذ� 

مو�صى �أ�صار   ،2016 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  منت�صف  ففي  �الآخر.  للطرف  �لف�صل   م�صوؤولية 

�أبو مرزوق �إىل توقف �حلو�ر�ت بني �لطرفني، فيما �أكد عز�م �الأحمد عدم وجود �أي جديد بخ�صو�ص 

. ويف 2017/1/5، �لتقى عز�م �الأحمد بخالد 
115

ملف �مل�صاحلة �لذي ترعاه وز�رة �خلارجية �لقطرية

م�صعل و�إ�صماعيل هنية وعدد من قادة حما�ص يف �لدوحة، يف حماولة لتفعيل ملف �مل�صاحلة، وبحث 

م�صاركة حما�ص يف �جتماع �للجنة �لتح�صريية لعقد �جتماع �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني يف 2017/1/10. 

لكن هذ� �للقاء م�صى ك�صابقيه دون نتيجة، وعز� م�صدر فل�صطيني مطلع ذلك، �إىل مترت�ص �لطرفني 

 عند مو�قفهما �ل�صابقة، و�إ�رش�ر �لرئي�ص عبا�ص على و�صع �رشوط تعيق تطبيق �مل�صاحلة على �أر�ص

.
116

�لو�قع

�أخرى  وف�صائل  وحما�ص  فتح  عن  ممثلون  �أجرى   ،2017 يناير  �لثاين/  كانون  منت�صف  ويف 

م�صاور�ت غري ر�صمية يف �لعا�صمة �لرو�صية مو�صكو، بهدف بحث ملف �مل�صاحلة �ملتعرث، و�لتقو� 

وزير �خلارجية �لرو�صي �صريجي الفروف Sergei Lavrov، وخل�صو� �إىل �رشورة ت�صكيل حكومة 

.
117

وحدة وطنية قبل تنظيم �النتخابات، �إال �أن ذلك مل يجد �صدى �أو قبوالً لدى �لرئي�ص عبا�ص

على  �إيجاباً  �نعك�ص  �لعالقات بني م�رش وحما�ص؛ مما  �نفر�ج  2017 تو��صلت عملية  �صنة  ويف 

ت�رشيع �مل�صي يف ملف �مل�صاحلة �لفل�صطينية؛ حيث عقد نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي وقائد حما�ص 

يف غزة �إ�صماعيل هنية لقاًء مع مدير �ملخابر�ت �لعامة �مل�رشية �للو�ء خالد فوزي، يف 2017/1/23، بحث 

.
118

خالله م�صتقبل �لعالقات مع م�رش خالل �ملرحلة �ملقبلة، �إ�صافة �إىل ملف �مل�صاحلة

وو�صط �لت�رشيحات �ل�صادرة عن قياد�ت يف فتح و�ل�صلطة حول �رشورة عقد �ملجل�ص �لوطني 

�لفل�صطيني، يف �أقرب وقت، بهدف �إعادة ترتيب وتفعيل منظمة �لتحرير، �أعلن ع�صو مركزية فتح 

�إذ� رف�صت حما�ص �مل�صاركة، ومل تلتزم  �إىل عقد �ملجل�ص �لوطني،  �أن فتح �صتذهب  جمال حمي�صن 

.
119

باتفاق بريوت )10–2017/1/11(

وو�صط �لتوتر �لقائم بني �لطرفني، �أثارت ت�رشيحات �صالح �لبدويل يف 2017/3/10، �لتي قال 

فيها �إن حما�ص تعمل على �إيجاد �صيغة جديدة الإد�رة �لعمل �حلكومي بغزة يف ظّل تق�صري حكومة 

 .
120

و�لقطاع �ل�صفة  بني  لالنف�صال  متهد  حما�ص  �أن  �أكدت  �لتي  فتح  لدى  حاٍد  فعل  رّد  �لتو�فق، 

وجاء ت�صكيل حما�ص للجنة �الإد�رية �أو�خر �آذ�ر/ مار�ص 2017 لي�صب �لزيت على نار �خلالفات بني 
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�لطرفني، �إذ توّعد �لرئي�ص عبا�ص بردود غري م�صبوقة على هذ� �الإجر�ء، �الأمر �لذي عدَّته حما�ص على 

ل�صان �لناطق با�صمها حازم قا�صم معرقالً للم�صاحلة، د�عياً حكومة �لتو�فق لتحمل م�صوؤولياتها 

.
121

جتاه �أهايل �لقطاع

�أ�صماه ملا  غزة  قطاع  لت�صليم  حما�ص  فيها  دعا  �لتي  �هلل  �حلمد  ر�مي  ت�رشيحات  على   ورد�ً 

�لقيادة �ل�رشعية، �أبدت حما�ص على ل�صان فوزي برهوم ��صتعد�دها لت�صليم �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ص�صات 

رد�ً  القى  ما  وهو  �لقطاع،  �أهايل  جتاه  و�جباتها  بكامل  �حلكومة  �لتز�م  �رشيطة  غزة  يف  �حلكومية 

�أو�خر ويف   .
122

�مل�صاحلة لتطبيق  حما�ص  جاهزية  عدم  على  �أكد  �لذي  �الأحمد  عز�م  من   �صلبياً 

للم�صاحلة،  �لقطرية  �ملبادرة  بن�صف  عبا�ص  �لرئي�ص  �لبدويل  �صالح  �تهم   ،2017 �أبريل  ني�صان/ 

.
123

موؤكد�ً �أن �ل�صعب �لفل�صطيني يتلك �أور�ق قوة على �ل�صاحة �لدولية يجهلها عبا�ص

متيزت هذه �ملرحلة ببدء فتح و�ل�صلطة يف تنفيذ تهديد�تهما جتاه قطاع غزة يف حماولة الإجبار 

ح�صني فتح  مركزية  ع�صو  �أكد   2017/4/26 ففي  �لتو�فق،  حلكومة  �لقطاع  ت�صليم  على   حما�ص 

�إ�صارة  يف  وذلك   ،
124

�النق�صام الإنهاء  �ل�صبل  كل  باتباع  ��صرت�تيجياً  قر�ر�ً  �تخذت  فتح  �أن  �ل�صيخ، 

للعقوبات �ملنوي فر�صها على �لقطاع. ويف �لوقت �لذي ر�أت حما�ص يف ذلك عقوبات جماعية، برر 

.
125

�لرئي�ص عبا�ص �لعقوبات برغبته يف �ل�صغط على حما�ص لتحقيق �لوحدة و�إنهاء �النق�صام

ويف حماولة للخروج من و�قع �حل�صار و�لعقوبات، �أجرى وفد من حما�ص برئا�صة قائد �حلركة 

يف غزة يحيى �ل�صنو�ر يف حزير�ن/ يونيو، على مدى �أ�صبوع، مباحثات يف �لقاهرة مع رئي�ص جهاز 

�ملخابر�ت �لعامة �مل�رشية. كما �جتمع ب�صكل منف�صل مع وفد من “�لتيار �الإ�صالحي” يف حركة فتح 

)�ثنان منها بح�صور دحالن نف�صه(، حيث متخ�صت  �أربعة �جتماعات  �لذي يقوده حممد دحالن 

هذه �للقاء�ت عن تفاهمات لتخفيف �حل�صار �ملفرو�ص على غزة، وحماولة �حلد من �الأزمات �لتي 

يعاين منها �أهايل �لقطاع، ومن بينها �إدخال �لوقود لتخفيف �أزمة �لكهرباء. ومن جانبها، �أعربت فتح 

عن قلقها من �لتفاهمات �لتي جرت بني حما�ص ودحالن، و�أكدت �أن ذلك يعد تعزيز�ً النف�صال غزة 

عن بقية �ل�صفة �لغربية.

لبو�صاً  �إلبا�صه  وخ�صو�صاً  دحالن،   - حما�ص  تفاهمات  ر�فق  �لذي  �لكثري  �للغط  من  وبالرغم 

�صيا�صياً، �إال �أن حما�ص �أكدت �أن هذه �لتفاهمات ذ�ت ُبعد �إن�صاين و�جتماعي بحت، بعيد�ً عن �أّي �أبعاد 

تفعيل  وهي  ق�صايا،  ثالث  على  تركزت  دحالن  مع  �لتفاهمات  �إن  �لزهار  حممود  وقال  �صيا�صية. 

�الإ�صالمي  �لوطني  �لتكافل  جلنة  وتفعيل  �ملجتمعية،  �مل�صاحلة  ملف  و�إجناز  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص 

وم�صاريع �لفقر�ء. وقال دحالن، خالل م�صاركته يف جل�صة �ملجل�ص �لت�رشيعي يف غزة عب �لفيديو 

كونفر�ن�ص Video Conference: “بذلنا جهود�ً م�صرتكة مع �الإخوة يف حما�ص، قد متكننا من �إعادة 

.
�الأمل الأهل غزة �الأبطال”126
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ي�صتخدم  �أن  خ�صيت  �لتي  فتح،  وقيادة  عبا�ص  لدى  كبري�ً  قلقاً  �الت�صاالت  هذه  �أثارت  وقد 

�أثارت موجة من  �لفل�صطيني. كما  �لد�خل  ��صتعادة نفوذه يف فتح ويف  دحالن غزة مدخالً ملحاولة 

�إىل دحالن  �لتي تنظر قطاعات و��صعة منها ب�صكل �صلبي جد�ً  �العرت��صات د�خل حما�ص نف�صها، 

�لعربي  �لوطن  يف  �ل�صيا�صي”  “�الإ�صالم  لتيار�ت  عد�ئه  وب�صبب  �لفل�صطيني،  �النق�صام  يف  ودوره 

و�صعيه �إىل قمعها و�إف�صالها. ومع بد�ية متوز/ يوليو 2017، ك�صفت م�صادر فل�صطينية موثوقة عن 

مفاو�صات غري مبا�رشة عب ثالث جهات و�صيطة بني �لرئي�ص عبا�ص وحركة حما�ص، كي ترت�جع 

�حلركة عن تفاهماتها مع دحالن وتنفذ �ل�رشوط �لثالثة �ملعروفة، �ملتمثلة يف حّل �للجنة �الإد�رية، 

هذه  رف�صت  حما�ص  �أن  �إال  �النتخابات،  �إجر�ء  على  و�ملو�فقة  �لوطني،  �لتو�فق  حكومة  ومتكني 

حكومة  نحو  وت�صعى  �مل�صاحلة  تريد  حما�ص  �أن  هنية  �إ�صماعيل  �أكد  ذلك،  على  ورد�ً   .
127

�ل�رشوط

. ويف 
128

وحدة وطنية و�إجر�ء �النتخابات �ل�صاملة، م�صدد�ً على �أن غزة لن تنف�صل �أبد�ً عن �ل�صفة

�لوقت �لذي د�رت فيه عجلة �مل�صاحلة �ملجتمعية وفقاً للتفاهمات بني حما�ص ودحالن، عب ت�صكيل 

13 ف�صيالً، نفت حركة فتح م�صاركتها يف  �أ�صل  8 ف�صائل من  �ملجتمعية مبو�فقة  �مل�صاحلة  جلنة 

مع  تو��صله  خالل  من  �الأمر  لتطويق  عبا�ص  �صعي  فاإن  عام،  وب�صكل  �مل�صاحلة.  جلنة  �جتماعات 

وعدم  به،  �ل�صخ�صي  �للقاء  عدم  مع  دحالن  تيار  مع  لتو��صلها  حما�ص  و�صبط  �مل�رشية،  �لقيادة 

�إحد�ث تيار دحالن فرقاً حقيقياً فيما يتعلق بتخفيف معاناة غزة وفّك �حل�صار عنها؛ �أدى �إىل تر�جع 

حر�رة �لتو��صل مع دحالن، وعودة �لتو��صل بني قيادة حما�ص وعبا�ص من جديد؛ خ�صو�صاً مع 

رغبة �مل�رشيني باإحد�ث �خرت�ق حقيقي يف ملف �مل�صاحلة.

�ل�صاعر،  �لدين  نا�رش  برئا�صة  بال�صفة،  حما�ص  على  حم�صوٌب  وفٌد  �لتقى  مهمة،  خطوة  ويف 

�لرئي�ص عبا�ص، مطلع �آب/ �أغ�صط�ص 2017، �إثر �إجر�ئه فحو�صات طبية، و�رشَّح �ل�صاعر �أن �لزيارة 

يكن �للقاء  و�أن  �مل�صاحلة،  ملف  مناق�صة  مّت  و�أنه  �لرئي�ص،  �صحة  على  �الطمئنان  �إطار  يف   جاءت 

.
129

�لبناء عليه

ويف 2017/8/5، ك�صفت م�صادر فل�صطينية موثوقة �أن �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي طرح 

مبادرة الإنهاء �النق�صام �لفل�صطيني، و�أن كالً من �لرئي�ص عبا�ص وحركة حما�ص و�فق عليها، قبل �أن 

�أكدت حما�ص تلقيها مبادرة من م�رش ب�صاأن  . وقد 
130

يطرح عبا�ص مبادرة بديلة رف�صتها حما�ص

.
131

�مل�صاحلة، فيما نفى عز�م �الأحمد قيام �لرئي�ص �ل�صي�صي بتقدمي �أي مبادرة الإنهاء �النق�صام

�آب/  �أو�خر  �أكد،  �ل�صنو�ر  يحيى  �أن  �إال  �مل�صاحلة،  ملف  يف  �حلا�صل  �جلمود  من  �لرغم  وعلى 

�أغ�صط�ص 2017، �أن �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني يف خطر حمدق جر�ء ��صتمر�ر �النق�صام، طارحاً 

�لوطني  �ملجل�ص  ت�صكيل  �إعادة  يف  �الأوىل  �لروؤية  تتمثل  بحيث  �لوطني؛  �ملاأزق  من  للخروج  روؤيتني 

�إطار�ً  �لتحرير كي ت�صبح  �أخرى، ومن ثم تطوير منظمة  �أي طريقة  �أو  �النتخاب  �لفل�صطيني عب 
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كاملة  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  على  �لثانية  �لروؤية  تقوم  بينما  �لفل�صطيني،  للكل  جامعاً 

.
132

�ل�صالحيات، ومتثل �لف�صائل �لرئي�صية، وتتحمل م�صوؤولياتها يف �ل�صفة و�لقطاع

ويف 2017/9/12، ك�صفت م�صادر فل�صطينية مّطلعة عن خطة م�رشية الإجناح �مل�صاحلة، جاءت 

روؤيتها  �مل�رشية  للقيادة  قدمت  �أنها  حما�ص  �أو�صحت  حيث  للقاهرة،  حما�ص  من  وفد  زيارة  عقب 

“�لفيتو” رفع  مرزوق  �أبو  مو�صى  فيه  �أكد  وقٍت  يف  �مل�صاحلة،  و�إجناز  �النق�صام  باإنهاء   �خلا�صة 

 .
133

�الأمريكي - �الإ�رش�ئيلي عن حتقيق �مل�صاحلة

ويف موؤ�رش �إىل ح�صول تقدم يف ملف �مل�صاحلة، و�صل �إىل �لقاهرة يف 2017/9/15، وفد من �أع�صاء 

من  وفد  وجود  مع  ذلك  تز�من  �مل�صاحلة.  ملف  لبحث  �الأحمد،  عز�م  ير�أ�صه  لفتح  �ملركزية  �للجنة 

حما�ص يف �لقاهرة، بقيادة �إ�صماعيل هنية، من �أجل بحث �آخر تطور�ت �مل�صاحلة. وقد بد�أت بو�در 

د�عيًة  �الإد�رية يف قطاع غزة،  �للجنة  2017/9/17، بحل  قيام حما�ص، يف  �مللف مع  �النفر�ج يف هذ� 

حكومة �لوفاق للقدوم �إىل قطاع غزة؛ ملمار�صة مهامها و�لقيام بو�جباتها فور�ً، موؤكدة على ��صتعد�د 

. ومع ترحيب حكومة �ل�صلطة 
134

�حلركة لالتفاق حول �آليات تنفيذ �تفاق �لقاهرة 2011 وملحقاتها

�مل�صاحلة،  لتحقيق  جديدة  �رشوط  عن  �أعلن  ما  �رشعان  عبا�ص  �أن  �إال  �الإد�رية،  �للجنة  بحل  وفتح 

وهي عدم قبول �أي دور م�صتقبلي لدحالن، و�أال يتم تكر�ر جتربة حزب �هلل �للبناين يف غزة، وعدم 

 .
135

�ل�صماح بامل�صاعد�ت �ملالية لغزة �إال عب حكومة �لتو�فق

كما �أكد رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر �أن �إجناز �مل�صاحلة قر�ر ��صرت�تيجي 

ال رجعة عنه لدى �حلركة، مبيناً �أن حما�ص موحدة خلف هذ� �لقر�ر، وتعهد بتقدمي “تنازالت كبرية 

�أو  حما�ص  من  كان  �صو�ء  �مل�صاحلة،  يريد  ال  من  كل  عنق  بـ“ك�رش  وهدد  �مل�صاحلة،  الإجناح  جد�ً” 

�إىل �مل�صاحلة وهي قوية جد�ً، و�حلركة بنت قوتها لي�ص من  “حما�ص تذهب  �أن  غريها”، و�أ�صاف 

.
�أجل حكم غزة، بل من �أجل حلم �صعبنا بالتحرير”136

ويف 2017/10/1، و�صل وفد �أمني م�رشي �إىل قطاع غزة، يف �إطار تكليل جهود �لقاهرة و�إمتام 

�صبتمب  �أيلول/  �لقاهرة  يف  �لفل�صطينية  للم�صاحلة  �ملبدئية  �لتفاهمات  ومع  �مل�صاحلة.  تفاهمات 

2017، قررت �حلكومة يف 2017/10/1 ت�صكيل ثالث جلان حكومية لت�صلم �ملعابر و�الأمن و�لدو�ئر 

. ويف 2017/10/2، 
137

�لر�صمية، ومعاجلة �آثار �النق�صام، وب�صط واليتها �لقانونية و�الإد�رية على غزة

و�صل رئي�ص �حلكومة ر�مي �حلمد �هلل مع �أع�صاء حكومته �إىل قطاع غزة ال�صتالم مهماتها، وعقد 

�جتماعاً لها، و�جتماعاً �آخر مع وفد �أمني م�رشي قطع خالله عهد�ً مبعاجلة �آثار �لو�صع �لكارثي 

ويف   .
138

�النق�صام وتد�عيات  مظاهر  كافة  و�إنهاء  فيه،  و�مل�صكالت  �الأزمات  كافة  وحّل  �لقطاع،  يف 

�إجر�ء�ت  �تفاق للم�صي يف  �لقاهرة على  2017/10/12، وّقع وفد� حركتي فتح وحما�ص ر�صمياً يف 

�مل�صاحلة، بح�صور رئي�ص �ملخابر�ت �مل�رشية خالد فوزي. ون�ّص �التفاق على �النتهاء من �إجر�ء�ت 
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متكني �حلكومة بحد �أق�صى يف 2017/12/1، و�إيجاد حّل لق�صية �ملوظفني عب �رشعة �إجناز �أعمال 

�للجنة �لقانونية و�الإد�رية �لتي �صتتوىل فح�ص، وترتيب، وهيكلة، ودمج �ملوظفني �ملدنيني �لتابعني 

حلكومة هنية �ل�صابقة قبل 2018/2/1، و�النتهاء من �إجر�ء�ت ��صتالم �حلكومة لكافة معابر �لقطاع 

يف  ونظر�ئهم  �ل�صلطة  �أمن  قياد�ت  بني  م�صرتك  �أمني  �جتماع  وعقد   ،2017/11/1 يوم  �أق�صى  بحد 

يف  �صامل  فل�صطيني  حو�ر  جل�صة  تعقد  �أن  على  �الأمنية،  �الأجهزة  بناء  �إعادة  �آليات  لبحث  �لقطاع، 

2017/11/21، يف �لقاهرة، لبحث �لق�صايا �لفل�صطينية �لكبى.

�إن  �لعاروري،  �لقاهرة، �صالح  �إىل  �ل�صيا�صي حلما�ص ورئي�ص وفدها  �ملكتب  وقال نائب رئي�ص 

�حلركتني ملتزمتني باتفاقيات �مل�صاحلة �لتي وقعت يف �لقاهرة �صنة 2011، موؤكد�ً �أنه جرى �لرتكيز 

بكل  �صتعمل  حما�ص  �أن  على  وم�صدد�ً  وغزة،  �ل�صفة  يف  �صالحياتها  بكامل  �حلكومة  متكني  على 

. من جهته �أكد عز�م �الأحمد رئي�ص وفد فتح �أنه مّت �التفاق على مفهوم 
139

قوتها الإجناح �مل�صاحلة

متكني �حلكومة، وفق �صالحياتها �لقانونية و�لد�صتورية و�الإ�رش�ف �لكامل على �إد�رة �ملعابر كافة، 

.
140

و�أعلن �أنه �صيتم ن�رش حر�ص �لرئا�صة على �متد�د �حلدود �مل�رشية

��صرتطت  فيما  وف�صائلياً،  �صعبياً  و��صعاً،  فل�صطينياً  ترحيباً  �مل�صاحلة  �تفاق  توقيع  والقى 

يف  �الأ�رشى  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  وت�صليم  بـ“�إ�رش�ئيل”  و�عرت�فها  حما�ص  �صالح  نزع  “�إ�رش�ئيل” 
.
141

غزة ك�رشوط لقبول �مل�صاحلة

ويف 2017/10/16، �أعلن رئي�ص هيئة �ل�صوؤون �ملدنية يف �حلكومة ح�صني �ل�صيخ �أن �لرئي�ص عبا�ص 

وّقع على قر�ر بفتح باب �لتجنيد، بهدف �إعادة هيكلة �ملوؤ�ص�صة �الأمنية يف غزة، موؤكد�ً �أن وفد�ً من 

قادة �الأجهزة �الأمنية بال�صفة �صيتوجه �إىل غزة لرتتيب �مللف �الأمني، للو�صول �إىل �صلطة وقانون 

. ويف �لوقت نف�صه، �أعلن عبا�ص �أمام وفد �إ�رش�ئيلي، نهاية 
142

و�صالح و�حد، وبناء نظام ديوقر�طي

ت�صكيلها  �ملرتقب  �لوطنية،  �لوحدة  حكومة  يف  وزر�ء  يعنّي  لن  �أنه   ،2017 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

نق�صاً حما�ص  عدَّته  ما  وهو   ،
بـ“�إ�رش�ئيل”143 يعرتفون  ال  حما�ص،  مع  �مل�صاحلة  �تفاق   ح�صب 

.
144

التفاق �مل�صاحلة

ك�صف  �إذ  غزة،  على  �ملفرو�صة  �لعقوبات  ��صتمر�ر  دون  يُحْل  مل  �مل�صاحلة  قطار  �نطالق  لكن 

ممثل �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني يف �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير عمر �صحادة، عن رف�ص 

يف  كامل  ب�صكل  �حلكومة  بتمكني  وربطها  غزة،  عن  �لعقوبات  برفع  للف�صائل  طلباً  عبا�ص  �لرئي�ص 

�لعقوبات عن قطاع غزة، خالل  للنظر جتاهل حركة فتح بحث رفع  �لالفت  . وكان من 
145

�لقطاع

�نعك�ص  كما  �مل�صاحلة.  باتفاق  �لرغم من ترحيبها  2017/10/15، على  �ملركزية يف  �جتماع جلنتها 

�الختبار  �أن  على  �صدد  �لذي  �ل�صيخ،  ح�صني  لفتح،  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  ت�رشيح  يف  ذ�ته  �الأمر 

.
146

�جلدي لنجاح �إنهاء �النق�صام، هو �لتمكني �جلدي، و�ل�صامل، و�لكامل للحكومة، كما يف �ل�صفة
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وجاءت ردود فعل �لف�صائل منددة بهذ� �ملوقف، �إذ �أكدت حما�ص �أن ��صتمر�ر �الإجر�ء�ت �لعقابية 

ور�أت للم�صاحلة،  تخريباً  ذلك  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  وعّدت  �مل�صاحلة،  �أجو�ء   يعكر 

�أكدت فيما  غزة،  يف  �ملقاومة  م�رشوع  تطويع  ذلك  من  �لهدف  �الإ�صالمي  �جلهاد   حركة 

من  جاّد  موقف  يوجد  ال  و�أنه  لها،  مبر  ال  �لعقوبات  �أن  فل�صطني  لتحرير  �لديوقر�طية  �جلبهة 

لن  �أنه   2017/10/24 يف  و�أكد  �النتقاد�ت،  هذه  جتاهل  عبا�ص  �لرئي�ص  لكن   .
147

لرفعها �حلكومة 

لنماذج  �لقاطع  رف�صه  على  م�صدد�ً  �الأمام،  �إىل  خطو�ت  ت�صري  �لتي  �مل�صاحلة  حتقيق  ي�صتعجل 

.
148

“�مللي�صيات” يف غزة، و�رشورة تكري�ص �ل�صلطة �لو�حدة، و�لقانون �لو�حد، و�ل�صالح �لو�حد

2017/11/1، ت�صلمت هيئة �ملعابر و�حلدود يف �حلكومة معابر قطاع غزة �لثالثة، و�أعلنت  ويف 

مّت  كما   ،2017 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  منت�صف  تام ٍ ب�صكل  للعمل  جاهز�ً  �صيكون  رفح  معب  �أن 

لتمكني �حلكومة و��صتالم عملها  �لنهائي  �ملوعد   2017/12/1 �أن يكون  �التفاق بني �حلركتني على 

�إد�رة معب رفح و�الإ�رش�ف عليه، مل تلتزم  د�خل �لقطاع. لكن حكومة �لتو�فق �لتي ت�صلّمت عملياً 

بن�صو�ص �تفاق �مل�صاحلة �لقا�صية بفتح �ملعب منت�صف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2017، وعزت ذلك 

ثمة  يكن  مل  جديد،  خمتلق  عذر  وهو  �لقطاع.  وجممل  �ملعب  على  �الأمنية  �صيطرتها  ب�صط  عدم  �إىل 

تو�فق م�صبق عليه.

وقد ظهرت �لعديد من �لت�رشيحات من قياد�ت يف فتح و�حلكومة حول عدم متكني �حلكومة من 

�ل�صيطرة على و�قع �لوز�ر�ت يف �لقطاع، ففي هذ� �ل�صياق �تهم ع�صو �للجنة �ملركزية لفتح، ح�صني 

�ل�صيخ، حركة حما�ص بالتلكوؤ يف تنفيذ وت�رشيع �تفاق �مل�صاحلة ور�أى �أن “ن�صبة �لتمكني للحكومة 

ال تتجاوز 5l% حتى �للحظة، ال مالياً وال �إد�رياً وال �أمنياً”، و�أن ما يريدونه هو “�أن تب�صط �حلكومة 

. و�أكدت �لت�رشيحات 
�صيطرتها على قطاع غزة على غر�ر ما هو معمول به يف �ل�صفة �لغربية”149

�ل�صيطرة على  �إال عب حّل �مللف �الأمني وب�صط  �أن �حلكومة لن تكون يف و�رد حتّمل م�صوؤولياتها 

ب�صالح  بالتعري�ص  بعيد�ً  غّردت  �لت�رشيحات  بع�ص  �إن  بل  �لقطاع.  يف  �لقائمة  �الأمنية  �الأجهزة 

�إال ل�صلطة و�حدة،  �أن ال مكان  �ل�رشعية يف ر�م �هلل، باعتبار  لل�صلطة  �إخ�صاعه  �ملقاومة، و�رشورة 

علّق  �مل�رشية،  �صي  بي  �صي  لقناة  حديثه  ففي  �ل�صلطة.  مناطق  يف  و�حد  و�صالح  و�حد،  وقانون 

عبا�ص على �صالح ف�صائل �ملقاومة، بقوله “لو �صخ�ص من فتح يف �ل�صفة حامل �صالح غري �ل�صالح 

و�حد”،  �رشعي  �صالح  هناك  يكون  �أن  يجب  غزة.  يف  عليه  �صاأعمل  ما  وهذ�  �أعتقله،  �أنا  �ل�رشعي، 

“لن �أ�صتنت�صخ جتربة  و�أكد �أن كل �صالح يجب �أن يكون بيد �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، م�صيفاً 

ً �صاأنا لي�ص  �ل�صالح  “�إن  قال  �إذ  �ل�صيخ  ح�صني  به  �رشح  ما  منه  وقريب   .
لبنان”150 يف  �هلل   حزب 

تنظيمياً �أو ف�صائلياً، نحن لن ن�صمح بذلك، ولن يكون �إال �صالح و�حد وقانون و�حد، و�إما �أن نذهب 

، ولي�ص ببعيد عنهما كان تاأكيد عز�م �الأحمد؛ 
يف هذ� �الجتاه �أو �أن ال ن�صحك على بع�صنا �لبع�ص”151

“قلنا ب�صكل و��صح �ل�صالح هو �صالح �ل�صلطة، يعني �ل�صلطة �ل�رشعية، و�حلكومة هي �مل�صوؤولة 
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مطروح  غري  �ملقاومة  �صالح  �أن  �أكدت  حما�ص  �أن  غري   .
�صو��صية”152 و�ل�صفة  غزة  يف  �الأمن  عن 

.
153

للنقا�ص �أو �حلو�ر مع فتح، و�أن حما�ص لن تنزع �صالحها

ويف مطلع كانون �الأول/ دي�صمب 2017، �صهدت �لقاهرة لقاء بني وفدين من فتح وحما�ص بهدف 

�إنقاذ م�صرية �مل�صاحلة، متّخ�ص عن �تفاق على تطبيق كافة ملفات �مل�صاحلة، و�مل�صّي يف م�صارها 

و�لعمل على ��صتكمال متكني �حلكومة.

ومما يبدو، فاإن عجلة �مل�صاحلة بد�أت بالدور�ن ولكنها تعاين من �لبطء و�لتعرث، فيما ترت�صم 

�لقفزة  ي�صكالن  �للذ�ن  �النتخابات  وملف  �لتحرير  منظمة  ملف  حول  و��صحة  ��صتفهام  عالمات 

�الأهم، لتطوير م�صار �مل�صاحلة �لفل�صطينية يف ُبعده �ل�صمويل �ملطلوب.

�ملركز  �أجر�ها  �لتي  �لر�أي  ��صتطالعات  تعك�ص 

�لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية يف �لفرتة 

�ل�صارع  �لتقرير )2016–2017( ��صتمر�ر حالة �ال�صتقطاب بني فتح وحما�ص يف  �لتي ي�صملها هذ� 

�أكرث من ثلثي �الأ�صو�ت  �إذ حت�صل فتح وحما�ص على  �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. 

تقريباً؛ بينما حت�صل �لف�صائل �الأخرى جمتمعة على �أقل من 10l%. وهناك نحو 25l% مل يقررو� ملن 

41l-34% من �الأ�صو�ت،  �صي�صوتون. وبح�صب ��صتطالعات �ملركز نف�صه، فاإن فتح حت�صل على 

32l-29%. وكانت �صعبية حما�ص يف قطاع غزة تفوق �صعبية فتح فيما  بينما حت�صل حما�ص على 

تتفوق فتح على حما�ص يف �ل�صفة �لغربية. كما �أظهرت تلك �ال�صتطالعات تر�جعاً يف �صعبية �لرئي�ص 

70l% من �مل�صتطلع �آر�وؤهم يف كانون �الأول/ دي�صمب 2017، عبا�ص باال�صتقالة،  عبا�ص، فقد طالب 

مقابل 62l% يف متوز/ يوليو 2017، و65l% يف حزير�ن/ يونيو 2016. يف �ملقابل، فاإن حما�ص تتفوق 

 )2017 )�أو�خر  جديدة  رئا�صية  �نتخابات  جرت  لو  �إنه  �إذ  �ل�صلطة،  رئا�صة  �نتخابات  يف  فتح  على 

�الأ�صو�ت  من   %53l على  هنية  �صيح�صل  هنية،  و�إ�صماعيل  عبا�ص  هما  فقط  �ثنان  فيها  وتر�صح 

و�صيح�صل عبا�ص على 41l% )مقارنة مع 45l% لهنية و45l% لعبا�ص يف متوز/ يوليو 2017، مقارنة 

مع 48l% لهنية و43l% لعبا�ص يف حزير�ن/ يونيو 2016(.

�لد�خلية حلركتي حما�ص وفتح على  �لتنظيمية  �الأو�صاع  �لتغري�ت على  �لعديد من  وقد طر�أت 

مد�ر �صنتي 2016 و2017، فيما مل ت�صهد �الأو�صاع �لد�خلية لباقي �لف�صائل تطور�ت ذ�ت بال.

حركة فتح:

نتيجة  و2017،   2016 �صنتي  مد�ر  على  د  �ل�صَّ من  حالة  فتح  حلركة  �لد�خلي  �لو�صع  �صهد 

�أن�صار  وبني  جهة،  من  للحركة  �لتنظيمية  و�الأطر  عبا�ص  �لرئي�ص  �أن�صار  بني  �حلاد  لال�صتقطاب 

رابعًا: الف�شائل الفل�شطينية
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�لقيادي �ملف�صول من �حلركة حممد دحالن �لذين �صكلو� تيار�ً با�صم “�لتيار �الإ�صالحي يف حركة 

فتح” من جهة �أخرى.

ففي 2016/8/6 وّقع عبا�ص قر�ر�ً يق�صي بف�صل �أربعة من قياد�ت فتح، ب�صبب عالقتهم بدحالن، 

وتوفيق �صادق  عديل  �لثوري  �ملجل�ص  وع�صو�  علي،  �ل�صيخ  ونعيمة  بكر  �أبو  جناة  �لنائبان   هم 

�أبو خو�صة. وقرر عبا�ص يف 2016/12/12، رفع �حل�صانة �لبملانية عن خم�صة نو�ب يف �لت�رشيعي، 

متهيد�ً  �لطري�وي،  وجمال  جمعة،  ونا�رش  بكر،  �أبو  وجناة  �ل�صامي،  و�صامي  دحالن،  حممد  هم: 

2016/12/14، قررت حمكمة جر�ئم �لف�صاد يف ر�م �هلل حب�ص دحالن، على  للتحقيق معهم. ويف 

خلفية �تهامه باختال�ص مبلغ يزيد عن 16 مليون دوالر �إّبان تولّيه من�صب من�صق �ل�صوؤون �الأمنية 

للرئا�صة �لفل�صطينية يف عهد �لرئي�ص �ل�صابق يا�رش عرفات. كما قامت �الأجهزة �الأمنية يف �ل�صفة يف 

مطلع �آذ�ر/ مار�ص 2017 باعتقال عدد من �أبناء فتح �لذين �صاركو� يف موؤمتر �صبابي فل�صطيني نظمه 

 .
154

دحالن يف �لقاهرة

يف  للم�صاركة  للف�صائل  دعوة  ووجهت   ،2016/11/29 يف  �ل�صابع  موؤمترها  فتح  حركة  عقدت 

حل�صور  �لدعوة  تلبية  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  من  كل  قررت  وقد  للموؤمتر،  �الفتتاحية  �جلل�صة 

�أعيد  للموؤمتر،  �الفتتاحية  �جلل�صة  ويف  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �حلركتني  من  ممثلني  عب  �جلل�صة، 

�نتخاب عبا�ص قائد�ً عاماً للحركة. ووّجه م�صعل ر�صالة لعبا�ص خالل �ملوؤمتر، �أكد فيها على جاهزية 

�مل�صلحة  فيه  ملا  و�ل�صخ�صيات،  و�لقوى  �لف�صائل  وكل  فتح،  مع  �ل�رش�كة  مقت�صيات  لكل  حما�ص 

�أمام  له  خطاب  يف  �لقادمة،  لل�صنو�ت  للحركة  �ل�صيا�صي  �لبنامج  عبا�ص  و�أعلن   .
155

�لفل�صطينية

�لثوري، حيث  �ملركزية و�ملجل�ص  �للجنة  �نتخابات  �أجريت  2016/11/30. ويف ختامه  �ملوؤمترين يف 

مقعد�ً،   18 على  للتناف�ص  �ملركزية  للجنة  مر�صحاً   64 مب�صاركة   ،2016/12/3 يف  �لت�صويت  جرى 

�لتايل، حيث  �ليوم  �لنتائج يف  �لثوري. و�أعلنت  80 مقعد�ً يف �ملجل�ص  427 ع�صو�ً على  بينما تناف�ص 

ح�صد �لقيادي �ملعتقل يف �صجون �الحتالل مرو�ن �لبغوثي �أعلى �الأ�صو�ت، ونال 930 �صوتاً من 

. و�ملنتخبون 
156

�لثانية �ملرتبة  �لذي حّل يف  �لرجوب  100 �صوت عن جبيل  بفارق   ،1,300 �أ�صل 

ودالل  فتوح،  وروحي  �صيدم،  و�صبي  �ملدين،  وحممد  حل�ص،  �أحمد  هم:  �ملركزية  للجنة  �جلدد 

. و�أكد �ملوؤمتر، يف بيانه �خلتامي، �رشورة �لت�صدي لالنق�صام �لبغي�ص 
157

�صالمة، و�صمري �لرفاعي

فرتة  خالل  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  عقد  وجوب  �أكد  كما  �لوطنية.  �مل�صاحلة  الإجناز  و�إنهائه، 

.
158

ثالثة �أ�صهر

ويف �ملقابل، عار�ص دحالن و�أن�صاره، عقد �ملوؤمتر �ل�صابع للحركة، الأنه �صيوؤدي ح�صب ر�أيهم، 

كما  دحالن.  تعبري  وفق  �ل�صغرية”،  عبا�ص  “طموحات  تالئم  حتى  وتقلي�صها  �حلركة  تقزمي  �إىل 
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عقد قياديون من فتح، كان قد تعر�ص غالبيتهم لقر�ر�ت ف�صل وجتميد �صابقة، موؤمتر�ً �صحفياً يف 

ر�م �هلل يف 2016/11/23، هاجمو� فيه �ملوؤمتر �ل�صابع، وو�صفوه بـ“�حلفلة”، وتب�أو� من منظميه، 

�آخر  موؤمتر  لعقد  ترتيبات  وجود  عن  جمعة  �أ�رشف  �لنائب  وك�صف  كافة.  مدخالته  رف�ص  و�أكدو� 

كما  �هلل.  ر�م  يف  �صيعقد  �لذي  �ملوؤمتر  ذلك  غري  ثورياً،  وجمل�صاً  مركزية  جلنة  �صيفرز  للحركة، 

 �صددت �لنائب نعيمة �ل�صيخ علي على �أن “ال �عرت�ف” ب�رشعية �ملوؤمتر �ل�صابع، �أو �اللتز�م باأي من

.
159

�إفر�ز�ته ونتائجه

وقد ن�صبت �أزمة تنظيمية بني �أقاليم فتح بغزة من جهة، وقيادة فتح و�ل�صلطة من جهة �أخرى، 

�إثر �الإجر�ء�ت �لعقابية �لتي فر�صها �لرئي�ص عبا�ص على �لقطاع، مبا يف ذلك خف�ص رو�تب موظفيها 

د�خل �لقطاع، و�إحالة عدد كبري منهم �إىل �لتقاعد �ملبكر؛ و�لتي طالت �لكثري من عنا�رش فتح، حيث 

�أعلنت �أقاليم �حلركة يف �لقطاع، يف 2017/8/13، عن جتميد �أن�صطتها �حتجاجاً على �إجر�ء�ت عبا�ص، 

�لتقاعد  يخ�ص  فيما  قر�ر�تها  عن  �ل�صلطة  ترت�جع  مل  ما  �لت�صعيدية،  �خلطو�ت  من  مبزيد  وهددت 

. و�صهد منت�صف متوز/ يوليو 2017 ت�صكيل هيئة قيادية عليا جديدة للحركة يف 
160

�ملبكر للموظفني

.
161

قطاع غزة، ي�صاف �إليها جمل�ص ��صت�صاري، بهدف �إعادة بناء �لتنظيم من جديد و�إعادته للو�جهة

حركة حما�س:

�أن �النتخابات  �إال   ،2016 �لهيكلية حلركة حما�ص على مد�ر �صنة  �لبنية  �أي تغيري على  مل يطر�أ 

،2017 �صنة  من  �الأوىل  �الأ�صهر  يف  بد�أت  قد  �أعو�م  �أربعة  كل  دورتها  جتري  �لتي  للحركة   �لد�خلية 

�أعلنت  فقد  �لتنظيمية.  �مل�صتويات  خمتلف  على  و�الإد�رية  �لقيادية  �لهيئات  �ختيار  �أجل  من  وذلك 

له، وكل  للحركة يف قطاع غزة، وخليل �حلية نائباً  �ل�صنو�ر رئي�صاً  2017/2/13 �نتخاب  حما�ص يف 

يف �أع�صاء  �لكرد،  و�أحمد  حرب،  ويا�رش  حماد،  وفتحي  �لزهار،  وحممود  م�صتهى،  روحي   من 

جاء  �ل�صنو�ر  �ختيار  �أن  �لبدويل  �صالح  �لقيادي  و�أكد   .
162

�لقطاع يف  للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

�ملعمول  �لتنظيمية  و�للو�ئح  و�لنظام  �لقانون  �نتخابية معقدة وهادئة، ح�صب  بعملية ديوقر�طية 

 .
163

بها، م�صدد�ً على �أن �نتخابه لن يغري من �صيا�صة حما�ص

ويف ني�صان/ �أبريل 2017 �أعيد �نتخاب ماهر �صالح لقيادة مكتب حركة حما�ص يف �خلارج. كما 

�أعيد �نتخاب �صالح �لعاروري رئي�صاً ملكتب �ل�صفة. و�أعلن رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص 

خالد م�صعل بنف�صه يف 2017/5/6، فوز �إ�صماعيل هنية برئا�صة �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة يف دورتها 

�النتخابية �جلديدة. ولقي �نتخاب هنية ترحيباً من حركة فتح، و�جلبهتني �ل�صعبية و�لديوقر�طية 

وطنية  و�صخ�صيات  �أخرى،  وف�صائل  وقوى  �الإ�صالمي،  �جلهاد  وحركة  فل�صطني،  لتحرير 

�ملكتب  �أع�صاء  �نتخاب  حما�ص  �أعلنت  كما  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  د�خل  خمتلفة  جمتمعية  و�رش�ئح 

 �ل�صيا�صي، ومن �أبرزهم: مو�صى �أبو مرزوق، ويحيى �ل�صنو�ر، و�صالح �لعاروري، وخليل �حليّة،
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�نتخاب  علن عن 
ُ
�أ  ،2017/10/5 . ويف 

164
�لّر�صق، وفتحي حّماد وحممد نز�ل، وماهر عبيد، وعّزت 

�لعاروري نائباً لرئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة. 

وعلى �صعيد �لبنامج �ل�صيا�صي، �أعلن خالد م�صعل من �لدوحة، يف 2017/5/1، قبيل نهاية واليته 

باأيام، عن وثيقة حركة حما�ص �ل�صيا�صية “وثيقة �ملبادئ و�ل�صيا�صات �لعامة”؛ حيث �أكد �أنها تعك�ص 

�الإجماع و�لرت��صي �لعام يف �حلركة، وتعك�ص هويتها �الإ�صالمية، وطبيعتها �لوطنية �لفل�صطينية. 

وقال م�صعل �إن �لوثيقة تقوم على منهجية متو�زنة بني �النفتاح و�لتطور و�لتجدد، دون �الإخالل 

وعدم  وعروبتها،  فل�صطني  �أر�ص  �إ�صالمية  ر�أ�صها  وعلى  �لفل�صطيني؛  لل�صعب  و�حلقوق  بالثو�بت 

�مل�صلحة  �ملقاومة  يف  �لفل�صطيني  و�حلق  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �العرت�ف  وعدم  منها،  جزء  �أي  عن  �لتنازل 

باإد�رة  وتتم�صك  توؤمن  حما�ص  �أن  �أكد  كما  �الأر�ص.  على  �لكاملة  و�ل�صيادة  و�لتحرير  و�لعودة 

عالقاتها �لفل�صطينية على قاعدة �لتعددية و�خليار �لديوقر�طي، و�ل�رش�كة �لوطنية وقبول �الآخر، 

.
165

و�عتماد �حلو�ر

اجلهاد الإ�شالمي:

�الأو�صاع  من  وحما�ص(  فتح  جانب  )�إىل  �لفل�صطينية  �لف�صائل  ومو�قف  �صلوك  �صعيد  وعلى 

�لد�خلية، نالحظ �أن حركة �جلهاد �الإ�صالمي حافظت على خطها �الإ�صالمي �ملقاوم وعلى �ل�صعي 

ملر�كمة �لقوة يف قطاع غزة، وحماولة تفعيل خالياها يف �ل�صفة �لغربية، كما تابعت خطها �لعام يف 

�ل�صعي الإنهاء �النق�صام �لفل�صطيني.

�صليمة  �أ�ص�ص  على  �لوطني  �مل�رشوع  بناء  الإعادة  نقاط  ع�رش  من  مبادرة  �حلركة  قدمت  وقد 

)�صبقت �الإ�صارة �إليها(. وقبلت دعوة حركة فتح حل�صور موؤمترها �ل�صابع، كما �صاركت يف �جتماع 

�للجنة �لتح�صريية للمجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �لتي ُعقدت يف بريوت يف كانون �لثاين/ يناير 2017 

حما�ص  حركتا  فيهم  مبا  �لوطني،  �لكّل  فيه  يتمثل  جديد،  وطني  جمل�ص  هناك  يكون  �أن  �أجل  “من 
و�جلهاد”. وهنّاأت �جلهاد حركة حما�ص بانتخاب �إ�صماعيل هنية رئي�صاً ملكتبها �ل�صيا�صي، ونّوهت 

�إنه خطاٌب وطني َوْحدوي؛ ويعبِّ عن �أ�صالة  الحقاً بخطاب هنية مبنا�صبة تولّيه �لرئا�صة، وقالت 

.
166

حركة حما�ص كحركة حترر وطني

�أنها تركت الأع�صائها  و�أعلنت حركة �جلهاد عدم م�صاركتها يف �النتخابات �ملحلية �لبلدية، غري 

قر�ر �جلهاد  حركة  د�نت  وقد  بدعمها.  يرغبون  �لتي  للقو�ئم  �لت�صويت  حرية   وموؤيِّديها 

حمكمة �لعدل �لعليا يف ر�م �هلل باإجر�ء �النتخابات �لبلدية يف �ل�صفة �لغربية دون قطاع غزة، ور�أت �أن 

.
167

قر�رها يعّمق �الأزمات �لد�خلية، وي�صغل �لفل�صطينيني عن ق�صاياهم

�ل�صلطة  و�أد�ء  �لت�صوية  وم�صار  �أو�صلو  التفاقيات  �لقا�صي  نقدها  �جلهاد  وتابعت 

يف كلمة  خالل  �صلّح،  �هلل  عبد  رم�صان  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  �صدد  وقد   �لفل�صطينية. 
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من  لي�ص  ومطاردة  حما�رشة  �النتفا�صة  �أن  على  طهر�ن،  يف  �النتفا�صة  لدعم  �ل�صاد�ص  �ملوؤمتر 

“كيف �صنو�جه �ال�صتيطان،  “�لبيت �لفل�صطيني”، و�صاأل �لرئي�ص عبا�ص:  �الحتالل فقط و�إمنا من 

دولة �لرئي�ص، ب�صلطة حتر�ص �الحتالل؟!”. وقد ت�صبّب ذلك بهجوم من حركة فتح �صّد �صلّح حيث 

“�صقوط �صيا�صي و�أخالقي غري مبر”. وهو ما دعا حركة �جلهاد  �إن ت�رشيحاته تعّب عن  قالت 

للرد باأنه ال يجوز لفتح �أن ت�صف ت�رشيحات �صلّح بهذ� �الأ�صلوب، وهو “��صتهد�ف و��صح للقياد�ت 

 .
�لفل�صطينية”168

ورد�ً على �ملالحقات �الأمنية ومظاهر �نتهاك �حلريات يف �ل�صفة، �أكدت حركة �جلهاد �الإ�صالمي 

مطلع ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2017، �أن �العتد�ء�ت و�ملالحقات �الأمنية لل�صلطة يف �ل�صفة ال تعك�ص 

�أّي �آثار للم�صاحلة، د�عيًة �ل�صلطة الإطالق �حلريات �لعامة، وعدم �العتد�ء على �صجناء �لر�أي و�لفكر 

.
169

و�ل�صيا�صة، وكفالة حقوق �لنا�ص يف �ل�صفة

�أنها  ور�أت   ،2018/1/15–14 يف  �لفل�صطيني  �ملركزي  �ملجل�ص  �جتماعات  �جلهاد  قاطعت  وقد 

.
170

جاءت متجاهلة ومتجاوزة لكل ما مّت �لتو�فق عليه فل�صطينياً يف لقاء�ت �لقاهرة وبريوت وغزة

من جهة �أخرى �صاركت �جلهاد يف جلنة �مل�صاحلة يف قطاع غزة؛ ورف�صت �لعقوبات �لتي �تخذها 

و��صتهد�ف  غزة  يف  �ملقاومة  م�رشوع  تطويع  هو  هدفها  �إن  وقالت  �لقطاع،  �صّد  وحكومته  عبا�ص 

�إن  �مل�صاحلة،  نحو  حما�ص  بها  قامت  �لتي  �خلطو�ت  على  تعليقها  معر�ص  يف  وقالت   .
171

ر�أ�صها

.
“حما�ص قدمت كل ما لديها للم�صاحلة، و�لكرة �الآن مبلعب فتح و�ل�صلطة”172

اجلبهة ال�شعبية:

مع  و��صتحقاقاته،  �أو�صلو  التفاق  �لر�ف�ص  �صلوكها  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  تابعت 

�ملقاوم، غري  �أد�ء حما�ص  �لفل�صطينية. كما دعمت  �لتحرير  �إطار منظمة  �إبقائها على معار�صتها يف 

�قرت�ح  �ل�صعبية  �جلبهة  رف�صت  وقد  غزة.  قطاع  يف  و�الإد�ري  �ل�صيا�صي  حما�ص  �أد�ء  �نتقدت  �أنها 

�ملعب،  على  ت�رشف  ف�صائلية  جلنة  ت�صكيل  ب�صاأن   2017 يناير  �لثاين/  كانون  يف  حما�ص  حركة 

�أّي جهة  �أن تكون بديالً عن  �أفكار ومبادر�ت تخدم �ملو�طن ال  �أن دور �لف�صائل هو تقدمي  معتبة 

�لوطني �لتو�فق  حكومة  ت�رشف  �أن  هو  �لف�صائل  مبادرة  بنود  �أهم  �أن  �إىل  �لنظر  ولفتت   تنفيذية. 

.
173

على �ملعب

ح�صبما  مازن  �أبا  الأن  لال�صتقالة،  ودعته   ،2016/4/3 يف  عبا�ص  على  هجوماً  �ل�صعبية  و�صنت 

 قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للجبهة رباح مهنا، قد جتاوز كل �خلطوط �حلمر�ء، والأنه عّطل قر�ر

�إذ�  عبا�ص  �إن  مهنا  وقال  �الحتالل.  مع  �الأمني  �لتن�صيق  باإيقاف  �ملطالب  للمنظمة  �ملركزي  �ملجل�ص 

�أع�صاء �للجنة �لتنفيذية مبحا�صبته على هذه �الأخطاء، وعزله من  مل يقم بذلك، فاإنه يطالب جميع 

 .
174

من�صبة كرئي�ص للجنة �لتنفيذية للمنظمة
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كما حّملت �جلبهة �ل�صعبية �ل�صلطَة تبعة �غتيال عمر �لنايف، �أحد قادتها، ببلغاريا، و�تهمت طاقم 

�ل�صفارة  دور  عن  ت�صاوؤالت  �أثريت  حيث  �الغتيال،  عملية  يف  بالتو�طوؤ  هناك  �لفل�صطينية  �ل�صفارة 

. وقد �أحرق �أن�صار �جلبهة �ل�صعبية �صور�ً وجم�صماً لرئي�ص �ل�صلطة 
175

فيها، �أو تر�خيها يف حمايته

حممود عبا�ص، ووزير �خلارجية ريا�ص �ملالكي، و�ل�صفري �لفل�صطيني يف بلغاريا، حممود �ملذبوح، 

 .
176

خالل تظاهرة نظموها بـ“ميد�ن �ل�رش�يا”، و�صط مدينة غزة؛ يف �لذكرى �الأربعني الغتيال �لنايف

�لتحرير،  ملنظمة  �لقومي  �ل�صندوق  من  �ل�صعبية  م�صتحقات  �رشف  بوقف  عبا�ص  قام  �ملقابل  ويف 

 .
177

وذلك للمرة �لثانية خالل �أقل من عامني، ودون �لرجوع للّجنة �لتنفيذية للمنظمة

خطري  م�صتوى  �إىل  غزة  قطاع  يف  �لكارثية”  “�الأو�صاع  و�صول  من  �ل�صعبية  �جلبهة  وحذرت 

جد�ً، ب�صبب �خلالفات �لقائمة حالياً بني حركتي فتح وحما�ص، �للتني حذرتهما �أي�صاً من ��صتمر�ر 

م�رش  ودعت  وفئوية،  حزبية  �أهد�ف  لتحقيق  ب�رشية”  ودروع  كـ“رهائن  �لقطاع  �أهل  ��صتخد�م 

رحبت  �ل�صعبية  �أن  غري   .
178

�لقاهرة يف  �لفل�صطيني  �لقيادي  لالإطار  �جتماع  عقد  �أجل  من  لل�صغط 

باإعالن حما�ص حّل �للجنة �الإد�رية بغزة؛ كما رحبت بتوقيع حركتي فتح وحما�ص �تفاق �مل�صاحلة 

. ودعت �ل�صعبية �إىل وقف كافة �الإجر�ء�ت �لعقابية 
يف �لعا�صمة �مل�رشية �لقاهرة، يف 1792017/10/12

�لتي �تخذتها �ل�صلطة �لفل�صطينية �صّد قطاع غزة. و�أكد ممثل �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني يف 

طلباً  عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  رف�ص  �صحادة،  عمر  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة 

للف�صائل برفع �لعقوبات �ملفرو�صة على قطاع غزة، وذلك خالل �جتماع �للجنة �لتنفيذية للمنظمة 

رباح  ونفى   .
180

�لعقوبات ��صتمر�ر  على  فتح  وقيادة  عبا�ص  �إ�رش�ر  �ل�صعبية  و�نتقدت  �هلل.  ر�م  يف 

بت�صلم  �إ�صكاليات  وجود  على  بالقاهرة  �لف�صائل  �إجماع  حول  �الأحمد  عز�م  ت�رشيحات  مهنا 

قدمت وحما�ص  مماطلة،  وهذه  دقيق  وغري  �صحيح  غري  “كالمه  وقال:  غزة،  يف  ملهامها   �حلكومة 

.
مرونة عالية”181

وكانت �جلبهة قد �أعلنت �عتز�مها خو�ص �النتخابات �ملحلية بقائمة “حتالف ديوقر�طي” من 

لتحرير  �لديوقر�طية  �جلبهة  مع  بالتحالف  غزة؛  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  ي�صارية  قوى  خم�ص 

فل�صطني، وحزب �ل�صعب �لفل�صطيني، وحركة �ملبادرة �لوطنية �لفل�صطينية، و�الحتاد �لديوقر�طي 

. و�نتقدت قر�ر حمكمة �لعدل 
183ً

. غري �أن �ل�صعبية قاطعت هذه �النتخابات الحقا
182

�لفل�صطيني/ فد�

�إىل معاجلة قر�ر حمكمة �لعدل  �لعليا بق�رش �النتخابات على �ل�صفة؛ ودعت �حلكومَة �لفل�صطينية 

�إجر�ء  الإعادة  �لالزمة  �ملناخات  لتهيئة  �ل�صيا�صية  �لقوى  مع  �لالزمة  �الت�صاالت  �إجر�ء  عب  �لعليا 

 .
�النتخابات بعيد�ً عن �لت�صيي�ص. وو�صفت قر�ر �ملحكمة باأنه “تعميق لالنق�صام”184

وقد رف�صت �جلبهة �ل�صعبية، يف 2017/8/14، عقد �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني يف ر�م �هلل بعيد�ً 

�لتو�فق، مبا يتالءم  �أن يكون توحيدياً على قاعدة  “�ملجل�ص يجب  �إن  �لوطني. وقالت  �لتو�فق  عن 
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يف  �لتح�صريية  �للجنة  �جتماع  وخمرجات   ،2011 عام  �لقاهرة  وتفاهمات  خمرجات  مع  وين�صجم 

�لثاين/ يناير  �ملركزي يف كانون  �ملجل�ص  �ل�صعبية يف �جتماعات  . وبالرغم من م�صاركة 
بريوت”185

2018، �إال �أنها تابعت �نتقادها الأد�ء قيادة �ملنظمة و�ل�صلطة، وعّبت وحتفظت على قر�ر�ت �ملجل�ص 

.
186

وو�صفتها بـ“�لرمادية” وباأنها �أ�صاعت فر�صة “�إنهاء �مل�صار �ملدمر”، �أي م�صار �أو�صلو

اجلبهة الدميوقراطية:

كان �ل�صلوك �ل�صيا�صي للجبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني قريباً من خّط �جلبهة �ل�صعبية، 

�لتحرير  منظمة  �إطار  يف  معار�صتها  على  و�لبقاء  و��صتحقاقاته،  �أو�صلو  �تفاق  رف�ص  حيث  من 

حما�ص  �أد�ء  �نتقاد  مع  �ملقاومة،  خّط  ودعمت  �ل�صعبية.  من  ت�صّدد�ً  �أقل  ب�صكٍل  و�إن  �لفل�صطينية، 

لثنائية فتح وحما�ص،  نقدها  �لديوقر�طية بو�صوح  �ل�صيا�صي و�الإد�ري يف قطاع غزة. وكررت 

و�أن هذه �لثنائية مل تنتج �إالّ مزيد�ً من تعميق �النق�صام و�إيجاد حماور �إقليمية متناف�صة متعددة. 

�لقاهرة، برعاية  �لف�صائل و�لقوى و�لتيار�ت يف  لكل  �إىل حو�ر فل�صطيني وطني �صامل  كما دعت 

.
187

�ل�صي�صي �لفتاح  �لرئي�ص عبد 

�ل�صلطة ورئي�صها، وحّذرت  �أد�ء   ،2017 و�نتقدت �جلبهة �لديوقر�طية، يف مطلع متوز/ يوليو 

مما �أ�صمته خمططات رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص، لل�صيطرة على منظمة �لتحرير وو�صعها حتت 

2016 من قيام عبا�ص  �أبريل  . وعّبت عن غ�صبها يف ني�صان/ 
188

غطاء موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لوطنية

 .
189

بوقف �رشف م�صتحقاتها من �ل�صندوق �لقومي ملنظمة �لتحرير

وطالبت �لديوقر�طية برفع �لعقوبات �لتي �أقرها عبا�ص، عن قطاع غزة؛ وقالت �إنه ال مبر لها، 

وال ُت�صعر �ملو�طن بثمار �مل�صاحلة بالرغم من �حلو�ر�ت �جلارية، وت�صري �إىل عدم وجود موقف جاد 

 .
190

من حكومة �لتو�فق حول رفعها

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  ��صتمرت 

�لتن�صيق  يف  �الأمنية  و�أجهزتها 

مع  مني  الأ � ن  و لتعا � و

�صنتي  مد�ر  على  �الحتالل 

عقدت  حيث  و2017،   2016

�الأمنية  �للقاء�ت  من  �لكثري 

عمليات  مو�جهة  يف  �مليد�نية  فاعليتها  من  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  فيه  طورت  وقت  يف  �لطرفني،  بني 

�لو�صع على  ممار�صاتها  خلفتها  �لتي  �ل�صلبية  لالنعكا�صات  تاأبه  �أن  دون  �لفل�صطينية،   �ملقاومة 

�لفل�صطيني �لد�خلي.

 خام�شـًا: مــلــف احلـــريــات والتنــ�شـــــيـــق 

                           االأمني الفل�شطيني – االإ�شرائيلي

                   وانعـكــــا�شـــاتــه علــى الـــو�شــع

              الفــل�شـــــــطيــنــي الــداخـــلـــــي
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املواقف والجتماعات الأمنية:

مع بد�ية �صنة 2016، �أ�صادت �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية مب�صتوى �لتح�صن يف �لتن�صيق �الأمني 

مع �الأجهزة �الأمنية �لتابعة لل�صلطة، و�أكدت �أنها تالحظ تغري�ً ملمو�صاً يف تعامل �ل�صلطة مع �أحد�ث 

�نتفا�صة �لقد�ص �لتي �ندلعت مطلع ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015 و�لعمليات �لفل�صطينية �مل�صاحبة 

.
191

لها، �لتي تت�صم يف معظمها بالبعد �لفردي

قائد  من�صب  �صغل  �لذي   ،Gadi Shamni �صامني  جادي  �الإ�رش�ئيلي  �جلرن�ل  �أو�صح  وقد 

بتزويد  تقوم  لل�صلطة  �لتابعة  �الأمنية  �الأجهزة  �أن  �صابقاً،  �الحتالل  جي�ص  يف  �لو�صطى  �ملنطقة 

موؤكد�ً  �لقد�ص،  �نتفا�صة  ملو�جهة  مهمة  ��صتخبار�تية  مبعلومات  �الإ�رش�ئيلي  و�جلي�ص  �ملخابر�ت 

. بل 
192

“�إ�رش�ئيل” و�ل�صلطة �الأمني بني  �لتعاون  �أمناط  �أهم  يعّد  �ال�صتخبار�تية  �ملعلومات  �أن نقل 

 �إن ت�رشيحات رئي�ص �أركان جي�ص �الحتالل غادي �آيزنكوت Gadi Eisenkot، �لتي �أدىل بها �أمام

يف  The Institute for National Security Studies (INSS)l �لقومي  �الأمن  �أبحاث   معهد 

�الأمني  �لتن�صيق  للت�صاوؤل حول م�صتقبل  �أنه ال يوجد �صبب  توؤكد  و�لتي   ،2016/1/18 �أبيب يف  تل 

تكري�ص  باجتاه  �لطرفني  وجهة  حت�صم  م�صرتكة،  �أمنية  م�صلحة  لكونه  و�ل�صلطة،  “�إ�رش�ئيل”  بني 

�لتن�صيق �الأمني وتنفيذ �لتز�ماته وتعزيز �آلياته م�صتقبالً، بغ�ص �لنظر عن طبيعة �ملو�قف �ل�صيا�صية 

.
193

و�الأحد�ث �مليد�نية

2016/1/23، �لتي �أكد فيها �أن �لتن�صيق �الأمني  يف �ملقابل، عززت ت�رشيحات �لرئي�ص عبا�ص يف 

�أي  تنفيذ  من  فل�صطيني  مو�طن  �أي  متنع  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  و�أن  قائماً،  ز�ل  ما  “�إ�رش�ئيل”  مع 

�ل�صلطة  مع  �الأمني  �لتن�صيق  و��صتمر�رية  �أهمية  حول  �الإ�رش�ئيلية  �لتاأكيد�ت  �الحتالل،  �صّد  عمل 

. وجاءت �لت�رشيحات �ل�صادرة عن قيادة 
194

ملو�جهة �نتفا�صة �لقد�ص ومنع �لعمليات �لفل�صطينية

�لقد�ص وتدهور  �نتفا�صة  �إمكانية ت�صاعد  2016، من  �لثاين/ يناير  �أو�خر كانون  جي�ص �الحتالل، 

�الأو�صاع يف �ل�صفة، وما يليه ذلك من �رشورة �ملحافظة على �لتعاون �الأمني مع �ل�صلطة، لرت�صي 

. يف �إثر ذلك عقد 
195

�لقاعدة �الأ�صا�صية و�ملحدد �الأهم يف �إطار �لعالقة �ملتبادلة بني �ل�صلطة و�الحتالل

 Benjamin نتنياهو  بنيامني  �الحتالل  مع رئي�ص حكومة  �أمنياً  لقاء  لل�صلطة  تابع  �أمني رفيع  وفد 

�لقد�ص  يف  �الأو�صاع  تهدئة  على  �مل�صرتك  �التفاق  خالله  ومّت  بـ“�الإيجابي”،  و�صف   Netanyahu
.
196

و�ل�صفة �لغربية

بوقف ونادت  �ل�صلطة  د�خل  �لفل�صطينية  �الأ�صو�ت  بع�ص  فيه  �صدرت  �لذي  �لوقت   ويف 

�ل�صلطة  لنفوذ  تخ�صع  �لتي  للمناطق  �ملتكررة  �الإ�رش�ئيلية  �الجتياحات  ب�صبب  �الأمني،  �لتن�صيق 

�ألكني زئيف  �الحتالل  حكومة  يف  �لقد�ص  و�صوؤون  و�ال�صتيعاب  �لهجرة  وزير  حذَّر  �ل�صفة،   يف 

�لتن�صيق  ُتوقف  حاملا  نع�صها،  يف  م�صمار  �آخر  تدق  �ل�صلطة  �أن  من   ،2016/2/11 يف   ،Zeev Elkin
.
�الأمني مع “�إ�رش�ئيل”197
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لكن وزر�ء �إ�رش�ئيليني �آخرين قللو� من �أهمية هذه �الأ�صو�ت باعتبارها �أ�صو�تاً جوفاء ال قيمة 

حقيقية لها، موؤكدين، قبيل �جتماع حلكومة �الحتالل يف 2016/3/6، �أن �ل�صلطة لن توقف �لتن�صيق 

. لكن ع�صو 
“�إ�رش�ئيل”198 �أكرث مما يحمي  �الأمني، لكونه يحمي �ل�صلطة ورئي�صها حممود عبا�ص 

مّت عقده بني �الأجهزة �الأمنية  �أن �جتماعاً   ،2016/3/18 �أكد يف  �للجنة �ملركزية يف فتح حممد ��صتية 

�لتابعة لل�صلطة بهدف وقف �لتن�صيق �الأمني مع “�إ�رش�ئيل”، م�صدد�ً على �أن �ل�صلطة تنتظر �إجابة 

�الحتالل على �حتجاج �ل�صلطة حول �جتياح �ملناطق �خلا�صعة لنفوذها يف �ل�صفة، و�إال فاإنها �صتكون 

.
199

يف ِحّل من �التفاقات �ملوقعة مع �الحتالل

تالياً لذلك، عقد �جتماٌع �أمني بني �أجهزة �أمن �ل�صلطة ونظريتها �الإ�رش�ئيلية نهاية �آذ�ر/ مار�ص 

2016، حيث �أكد �أمني �رش منظمة �لتحرير �صائب عريقات عقد �للقاء �لذي ��صتهدف بحث �الأو�صاع 

�مليد�نية، نافياً �أن يكون �الحتالل قد قّدم رد�ً نهائياً حول م�صتقبل �التفاقات �ملوقعة بني �جلانبني، 

.
200

و�لذي تربط قياد�ت يف �ل�صلطة ��صتمر�ر �لتن�صيق �الأمني من عدمه باالإجابة عليه

مع  �الأمني  �لتن�صيق  بوقف  تلويحها  يف  �ل�صلطة  جدية  عدم  على  دلت  �ملوؤ�رش�ت  جميع  لكن 

�أكده موقف  ما  �أكرث، وهو  لي�ص  �ل�صيا�صية  �ملناورة  �إطار  �الأمر كان يف  تعاطيها مع  و�أن  �الحتالل، 

�لتن�صيق  �أهمية  على  �صدد  حني  �لفل�صطينية،  �لفد�ئية  للعمليات  �إد�نته  معر�ص  يف  عبا�ص،  �لرئي�ص 

�الأمني و��صتمر�ريته مع “�إ�رش�ئيل”. 

�تفاق  �أي  دون  �الحتالل  مع  �لثنائية  �للقاء�ت  �نتهاء  عريقات  �صائب  �أكد   ،2016/5/3 ويف 

�أن  مطلعة  فل�صطينية  م�صادر  �أكدت  فيما  �ل�صلطة،  ملناطق  �الحتالل  جي�ص  �جتياح  ��صتمر�ر  حول 

�الأمني �لتعاون  �الأمنية، ومن ثم وقف  �للقاء�ت  �لثنائية �صيتبعه وقف  �للقاء�ت   �الإعالن عن وقف 

.
201

مع �الحتالل

ز�ل  ما  “�إ�رش�ئيل”  مع  �الأمني  �لتن�صيق  �أن  �أكد  �هلل،  �حلمد  ر�مي  �لتو�فق  حكومة  رئي�ص  لكن 

م�صتمر�ً كما كان، م�صري�ً �إىل �أن قر�ر �ملجل�ص �ملركزي ملنظمة �لتحرير بوقف �لتن�صيق �الأمني مل يتم 

�ل�صوؤون  �الإ�رش�ئيلي وحمرر  �أو�صح �خلبري  . وفوق ذلك، 
202

�الآليات �خلا�صة بتطبيقه بعد و�صع 

�لفل�صطينية يف موقع و�ال �لعبي �آيف ي�صخاروف �أن �لتن�صيق �الأمني بني �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل” ي�صهد 

تطور�ً و�زدهار�ً، موؤكد�ً �أن تهديد�ت �ل�صلطة وت�رشيحات بع�ص قادتها حول وقف �لتن�صيق �الأمني 

�ل�صاباك  جلهاز  �جلديد  �لرئي�ص  ذلك  على  و�أكد   .
203

بحتة �إعالمية  الأغر��ص  وتاأتي  و�قعية،  غري 

�لتابعة  و�الأمن  �خلارجية  للجنة  �جتماع  خالل   ،Nadav Argaman �أرغمان  ند�ف  �الإ�رش�ئيلي 

�أمن  �أجهزة  2016/7/12. وحتدث عن وجود تن�صيق وثيق بني  Knesset �الإ�رش�ئيلي يف  للكني�صت 

�ل�صفة �أو�صاع  نف�صه من  �لوقت  يف  �الإ�رش�ئيلية ملو�جهة حركة حما�ص، حمذر�ً   �ل�صلطة ونظريتها 
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�لتابعة  و�الأمن  �خلارجية  جلنة  �أمام  �أرغمان  �أكد  �أخرى،  منا�صبة  ويف   .
204

باالنفجار تنذر  �لتي 

.
205

للكني�صت �الإ�رش�ئيلي، �أن �لتن�صيق �الأمني مع �ل�صلطة ير بحالة ممتازة

�أكد رئي�ص حكومة  �الأمني مع �الحتالل،  �ل�صلطة بالتعاون  �رتباط وجود  ويف داللة مهمة على 

و�ل�صاباك  �جلي�ص  �ن�صحب  �إذ�  �صتنهار  �ل�صلطة  �أن   2016/7/19 يف  نتنياهو  بنيامني  �الحتالل 

�أن  �إىل   Moshe Ya‘alon �أ�صار وزير حرب �الحتالل مو�صيه يعلون  �الإ�رش�ئيلي من �ل�صفة. فيما 

.
�ل�صلطة لن تقوى على �لبقاء دون حماية “�إ�رش�ئيل”206

قا�صي  �لتقى  و�الحتالل،  �ل�صلطة  بني  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  �لعالقات  ��صتمر�ر  على  موؤ�رش  ويف 

من  عدد  برفقة  �لهبا�ص  حممود  �لدينية  لل�صوؤون  عبا�ص  �لرئي�ص  وم�صت�صار  �ل�صلطة  لدى  �لق�صاة 

روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  مقر  يف  يهود  بحاخامات  �ل�صلطة،  يف  و�لر�صمية  �لدينية  �ل�صخ�صيات 

�أ�صا�ص ديني،  �أ�صكال �لعنف �لقائم على  Reuven Rivlin، وذلك بهدف �ل�صعي �إىل نبذ كل  ريفلني 

 The Washington Institute �الأدنى  �ل�رشق  �ل�صادر عن معهد و��صنطن ل�صيا�صة  �لبيان  ح�صب 

for Near East Policy �لذي نّظم �للقاء.

و�الحتالل �ل�صلطة  بني  �ل�صيا�صية  �الت�صاالت  وتوقف  �لظاهر  �ل�صيا�صي  �جلفاء  من   وبالرغم 

�إال �أن �لرئي�ص عبا�ص وّجه، خالل لقاء مع جمموعة من �ل�صخ�صيات �الإ�رش�ئيلية نهاية كانون �الأول/ 

�أنه �صيو��صل �لتن�صيق �الأمني مع  �أكد فيها  2016، ر�صالة �صالم �إىل �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي،  دي�صمب 

. وعلى مد�ر �صنة 2017 مل يطر�أ �أي تغيري 
207

“�إ�رش�ئيل”، لكونه يحقق م�صلحة م�صرتكة للطرفني
على موقف �ل�صلطة �إز�ء ��صتمر�ر �لتن�صيق و�لتعاون �الأمني مع �الحتالل و�ملحافظة عليه، بالرغم 

�الإيهام  حتاول  �لتي  �ل�صلطة  يف  �مل�صوؤولة  �ل�صخ�صيات  بع�ص  عن  �ل�صادرة  �الأ�صو�ت  بع�ص  من 

بتحديد �أو خف�ص م�صتوى �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل دون �أي �صند �أو ر�صيد من �لو�قع.

لدى  �ل�صلطة ماجد فرج،  �لعامة يف  �ملخابر�ت  �الإطار برزت ت�رشيحات رئي�ص جهاز  ويف هذ� 

�الأمريكي  بالرئي�ص  عبا�ص  �لرئي�ص  للقاء  للتح�صري  و��صنطن  ز�ر  �لذي  �ل�صلطة  لوفد  م�صاركته 

دونالد تر�مب �أو�خر ني�صان/ �أبريل 2017، �أكد فيها �أن منع �ل�صلطة وحماربتها لعمليات �ملقاومة 

�نتفاء  �أكد  كما  �الإ�رش�ئيلي،  �الأمن  جتاه  �أخالقي  �لتز�م  عن  يعّب  �لفل�صطينية،  �لفد�ئية  و�الأن�صطة 

.
208

�أّي نية خلف�ص وترية �لتعاون �الأمني مع �الحتالل يف �أي وقت من �الأوقات

ويف ظّل �الإجر�ء�ت �لتي �تخذها �الحتالل بحق �مل�صجد �الأق�صى منت�صف متوز/ يوليو 2017، 

يف  عبا�ص،  �لرئي�ص  �أعلن  ذلك،  وغري  فيه  و�ل�صالة  �الأذ�ن  �إقامة  ومنع  �مل�صلني  �أمام  �إغالقه  من 

2017/7/21، جتميد كافة �الت�صاالت مع “�إ�رش�ئيل” على كافة �مل�صتويات، مبا فيها �لتن�صيق �الأمني 

. وجّدد عبا�ص يف 2017/7/23 �لتاأكيد على وقف 
209

حتى ترت�جع عن �إجر�ء�تها يف �مل�صجد �الأق�صى

�أن �لو�صع �صعب جد�ً يف �مل�صجد �الأق�صى، و�أن �ل�صلطة �إىل   �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل، م�صري�ً 
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�إىل  توؤدي  �أن  ناأمل  حم�صوبة  قر�ر�ت  و�إمنا  عدمية،  قر�ر�ت  تاأخذ  وال  �صعبنا  مب�صري  تغامر  ال 

. من جهته، �أكد م�صت�صار رئي�ص �ل�صلطة لل�صوؤون �خلارجية و�لعالقات �لدولية نبيل �صعث 
210

نتيجة

مطلع �آب/ �أغ�صط�ص 2017، �أن �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل لن يعود �إىل �صابق عهده �إال ب�رشوط، 

 .
211

�أهمها وقف �الإجر�ء�ت بحق �مل�صجد �الأق�صى، وكذلك وقف �القتحامات �ليومية ملناطق �ل�صلطة

وقد رّحبت �لف�صائل �لفل�صطينية يف 2017/7/22 بقر�ر عبا�ص وقف �لتن�صيق �الأمني، ودعت لتعزيز 

، �إال �أنها مل تلبث �أن هاجمته حني �كت�صفت عدم 
212

�صمود �لفل�صطينيني ملو�جهة خمططات �الحتالل

م�صد�قيته يف وقف �لتن�صيق �الأمني، حيث ر�صدت عدة تقارير وقائع عن ��صتئناف �لتن�صيق، �إ�صافة 

“�إ�رش�ئيل”  �أعادت �لتن�صيق �الأمني مع  �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية  �لثانية ن�رشت  �أن �لقناة �لعبية  �إىل 

جميعها،  و�ل�صعبية  و�لديوقر�طية  وحما�ص  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركات  فرف�صت  كامل،  ب�صكل 

عودة �لتن�صيق، وقال ع�صو �للجنة �ملركزية للجبهة �ل�صعبية ح�صني من�صور، “�إن �لتن�صيق �الأمني 

�لوطنية  بامل�صاحلة  ي�رش  وهو  نهائي،  ب�صكل  عنه  �لتوقف  ويجب  لالحتالل،  جمانية  خدمة  يقدم 

.
وباملقاومة �لفل�صطينية”213

وكانت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �الإ�رش�ئيلية نفت وقف �ل�صلطة للتن�صيق �الأمني، موؤكدة �أن 

. وم�صد�قاً لذلك، ك�صف م�صدر 
214

�لتن�صيق �الأمني بني �لطرفني م�صتمر ومل يتوقف للحظة و�حدة

فل�صطيني م�صوؤول يف 2017/8/6 �أن �الت�صاالت بني �ل�صلطة و�الحتالل بد�أت تعود ل�صابق عهدها، 

�الت�صاالت  عودة  قرر  عبا�ص  �لرئي�ص  �أن  مو�صحاً  �الأق�صى،  �مل�صجد  �أحد�ث  قبل  عليه  كانت  كما 

. ومع 
215

تدريجياً مع �الحتالل، بعد تاأكده من تر�جع �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية بحق �مل�صجد �الأق�صى

ذلك، فاإن م�صت�صار عبا�ص وقا�صي �لق�صاة يف �ل�صلطة حممود �لهبا�ص �أكد يف 2017/8/8، �أن �ل�صلطة 

تربط ��صتئناف �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل بعودة �الأو�صاع �إىل ما كانت عليه �صنة 2000، وفقاً 

.
216

لالتفاقات �ملوقعة بني �لطرفني

 Meretz مريت�ص  حزب  من  وفد�ً  لقائه  خالل  عبا�ص،  �لرئي�ص  قال  �ملوقف،  لهذ�  و��صتمر�ر�ً 

�الإ�رش�ئيلي يف 2017/8/20، �إنه ي�صعى ال�صتئناف �لتن�صيق �الأمني مع “�إ�رش�ئيل” �إال �أن “�إ�رش�ئيل” 

مل ترد على �قرت�حه بهذ� �خل�صو�ص، موؤكد�ً �أنه �أوعز �إىل �أجهزة �أمن �ل�صلطة بزيادة مر�قبة �جلهات 

 .
217

�لفل�صطينية �لتي يكن �أن تنفذ عمليات يف �حلرم �لقد�صي �ل�رشيف

مظاهر التن�شيق الأمني:

ما  �الإ�رش�ئيلية؛  ونظريتها  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  بني  �الأمني  و�لتعاون  �لتن�صيق  مظاهر  تعددت 

بني منع ٍو�إحباٍط للعمليات �لفد�ئية ون�صاطات �ملقاومة �لتي ينفذها �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني، �صو�ء 

�أكان ذلك يف �إطار ف�صائلي يتبع قوى �ملقاومة �لفل�صطينية �أم يف �إطار فردي بحت، وتقدمي ٍوتبادٍل 
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�إحباط �لعمل �ملقاوم و�لن�صاطات �لكفاحية، وبني تاأمني  للمعلومات �ال�صتخبار�تية �لتي ت�صتهدف 

�حلدود جلنود �الحتالل و�مل�صتوطنني �لذين يدخلون �إىل مناطق �ل�صلطة، و�إعادتهم �صاملني.

�أجهزة  �أن  فرج  ماجد  �ل�صلطة  يف  �لعامة  �ملخابر�ت  جهاز  رئي�ص  �أكد   ،2016 �صنة  بد�ية  فمع 

فل�صطيني  مئة  نحو  و�عتقال  �إ�رش�ئيلية،  �أهد�ف  �صّد  عملية  مئتي  �إحباط  من  متكنت  �ل�صلطة  �أمن 

�ندالع �أ�صلحة من بع�صهم منذ  �إ�رش�ئيلية، و�صادرت  �أهد�ف  لتنفيذ عمليات �صّد   كانو� يخططون 

.
218

�نتفا�صة �لقد�ص، يف �إطار عالقات �لتعاون �الأمني مع �الحتالل

ومع ت�صاعد عمليات �لطعن و�لدع�ص يف �إطار �نتفا�صة �لقد�ص، ك�صف �لرئي�ص عبا�ص نهاية �آذ�ر/ 

�ملد�ر�ص وخارجها، ملنعهم من  �الأطفال يف  بتفتي�ص حقائب  �الأمنية  �أجهزته  قيام  2016 عن  مار�ص 

�لعثور على �صبعني �صكيناً يف  �أنه مّت  تنفيذ عمليات طعن �صّد جنود �الحتالل و�مل�صتوطنني، مبيناً 

�ل�صلطة،  �أمن  �لعبي عن قيام  2016/4/9 ك�صف موقع و�ال  . ويف 
219

�لتالميذ وم�صادرتها حقائب 

�صمن تن�صيق م�صرتك مع �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي، باعتقال خلية فل�صطينية من ر�م �هلل كانت تخطط 

من  جنود  �أو  م�صتوطنني  و�أ�رش  نار  �إطالق  ت�صمل  �الحتالل،  قو�ت  �صّد  ع�صكرية  عملية  لتنفيذ 

.
220

م�صتعمر�ت �إ�رش�ئيلية قرب ر�م �هلل

�إحباط  يف  لل�صلطة  �لتابعة  �الأمنية  �الأجهزة  به  ت�صطلع  �لذي  �لكبري  �الأمني  �لدور  على  وتاأكيد�ً 

عمليات �ملقاومة �صّد �الحتالل، �أكد �خلبري �الإ�رش�ئيلي وحمرر �ل�صوؤون �لفل�صطينية يف موقع و�ال 

�الأخرية  �الأ�صهر  يف  �أحبطت  �ل�صلطة  �أن   ،2016 �أبريل  ني�صان/  منت�صف  ي�صخاروف،  �آيف  �لعبي 

ع�رش�ت ورمبا مئات �لهجمات و�لعمليات �صّد “�إ�رش�ئيل”، يف �إطار �لتز�مها بالتعاون �الأمني، مبدياً 

 .
221

��صتغر�به من �إنكار “�إ�رش�ئيل” للدور �الأمني �لكبري �لذي ت�صطلع به �ل�صلطة ل�صاحلها

يف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صيا�صي  للم�صتوى  �الحتالل  جي�ص  يف  �ل�صباط  كبار  قدمها  معطيات  ودلت 

2016/5/4، �أن �أجهزة �أمن �ل�صلطة م�صوؤولة عن �عتقال 40l% من �لفل�صطينيني �لذين كانو� يخططون 
�إىل  �أن هذه �ملعطيات ت�صري  لتنفيذ عمليات فد�ئية �صّد جنود �الحتالل يف �ل�صفة �لغربية، موؤكدين 

�رتفاع، بن�صبة ثالثة �أ�صعاف، يف نطاق ن�صاط �أجهزة �أمن �ل�صلطة وتعاونها �الأمني مع “�إ�رش�ئيل”، 

.
222

حيث كان ين�صب لها قبل ثالثة �صهور �عتقال ما ن�صبته 10l% من �مل�صتبهني

ويف �لوقت �لذي دفعت فيه �ل�صلطة مبزيد من قو�تها �الأمنية �لعاملة يف �ل�صفة ل�صبط �الأو�صاع 

�مليد�نية و�إحباط �أي عمليات فد�ئية فل�صطينية، ك�صف �آيف ي�صخاروف، يف 2016/5/10، �أن عنا�رش 

من �ل�رشطة �لفل�صطينية يتولون �لقيام مبهام �أمنية مبالحقة عنا�رش فل�صطينية معادية لـ“�إ�رش�ئيل” 

.
223

�رشقي �لقد�ص

بدوره، ك�صف رئي�ص �أركان جي�ص �الحتالل غادي �آيزنكوت، خالل �جتماع عقده �ملجل�ص �لوز�ري 

،Political-Security Cabinet )كابينت(  و�ل�صيا�صية  �الأمنية  لل�صوؤون  �مل�صغر   �الإ�رش�ئيلي 
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عن �الأدو�ر �ملتبادلة بني جي�ص �الحتالل و�أجهزة �أمن �ل�صلطة يف �إطار �حلرب �لتي ي�صنها �لطرفان 

.
224

على �ملقاومة �لفل�صطينية بال�صفة

�أمن �ل�صلطة ونظريتها �الإ�رش�ئيلية ال متر  ومما يبدو، فاإن عالقات �لتعاون �الأمني بني �أجهزة 

باأحو�ل �ن�صيابية يف خمتلف �ملر�حل، بل �إنها ت�صهد �صغوطاً وحاالت من �البتز�ز �ل�صيا�صي و�الأمني 

يف بع�ص �الأحيان. فقد قال موقع و�ال �لعبي يف 2016/7/10، �إن �جتماعات جرت بني �صباط كبار يف 

جي�ص �الحتالل وم�صوؤولني �أمنيني فل�صطينيني، نقل �ل�صباط �الإ�رش�ئيليني من خاللها ر�صائل تهديد 

جي�ص  فاإن  و�إال  و�مليد�نية،  �الأمنية  ن�صاطاتها  وزيادة  �الأ�صلحة  جمع  على  بالرتكيز  �ل�صلطة  تطالب 

.
225

�الحتالل �صي�صطر �إىل زيادة حجم �قتحاماته وعملياته يف كافة مناطق �ل�صفة �لغربية

ويف 2016/9/7، �أ�صدرت حركة حما�ص تقرير�ً ي�صتمل يف بع�ص حماوره على توثيق لالعتد�ء�ت 

�لتي نفذتها �أجهزة �أمن �ل�صلطة، �صّد �ملو�طنني و�ملنا�صلني �لفل�صطينيني يف �ل�صفة و�لقطاع، يف �إطار 

.
226

�لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل

�أمن �ل�صلطة �صلمت  �أجهزة  �أن  �أحرونوت �الإ�رش�ئيلية  ويف 2016/9/13، ك�صفت �صحيفة يديعوت 

 ،2016/11/6 . ويف 
227

�إىل طولكرم بال�صفة عن طريق �خلطاأ �إ�رش�ئيليتني دخلتا  �الحتالل جمندتني 

حالت  �الحتالل  �صلطات  �إىل  ��صتخبار�تية  معلومات  قدمت  �ل�صلطة  �أن  �لعبي  و�ال  موقع  ك�صف 

�خلليل  مدينة  يف  �الحتالل  قو�ت  �صّد   ،2016/11/4 يف  مقررة  كانت  تفجريية  عملية  تنفيذ  دون 

 ،2016/12/10 ويف   .
228

لتنفيذها بالتخطيط  �مل�صتبه  �لفل�صطيني  �ل�صاب  �عتقال  ومّت  بال�صفة، 

ملدينة ت�صللو�  قد  كانو�  �الحتالل  ل�صلطات  م�صتوطنني  ثالثة  بت�صليم  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة   قامت 

.
229

ر�م �هلل بال�صفة

قامت  فقد   ،2017/1/3 يف  �الإن�صان  حلقوق  �لعربية  �ملنظمة  عن  �صادر  حقوقي  لتقرير  ووفقاً 

�أجهزة �أمن �ل�صلطة باعتقال و��صتدعاء 2,214 فل�صطينياً خالل �صنة 2016، منهم 1,125 حالة �عتقال 

.
230

و1,089 حالة ��صتدعاء، تركزت �صّد �أ�رشى حمررين من �صجون �الحتالل وطلبة جامعيني

باعتقال �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  �تهمت   2017 فب�ير  �صباط/  مطلع   ويف 

16 من كو�درها بال�صفة، من بينهم �أ�رشى حمررين من �صجون �الحتالل، موؤكدة �أن �أمن �ل�صلطة 

 .
231

يعتقل كو�درها با�صم جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

�إ�رش�ئيلياً دخل  2017/3/27 بت�صليم �صلطات �الحتالل جندياً  �أمن �ل�صلطة يف  �أجهزة  كما قامت 

ب�صاحنته �لع�صكرية �إىل قرية �صعري ق�صاء �خلليل عن طريق �خلطاأ، وقامت �أي�صاً بت�صليم �صلطات 

كانت  بال�صفة،  نابل�ص  جنوب  ق�رشة  قرية  �إىل   2017/5/12 يف  ت�صلال  �ثنني  م�صتوطننَي  �الحتالل 

.
232

جمموعة من �ملز�رعني �لفل�صطينيني قد حا�رشتهما قبل �أن تتدخل قو�ت �أمن �ل�صلطة الإنقاذهما
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ويف 2017/6/8، قامت �أجهزة �أمن �ل�صلطة بتخلي�ص حافلة �إ�رش�ئيلية هاجمها �صبان فل�صطينيون 

.
233

باحلجارة بعد دخولها �إىل مدينة نابل�ص بال�صفة، ومن ثم ت�صليمها �إىل �صلطات �الحتالل

�لتابع لل�صلطة عقد موؤمتر �صبابي يف مدينة ر�م �هلل،  �لوقائي  2017/7/6، منع جهاز �الأمن  ويف 

ذلك  مبر�ً  �ملوؤمتر،  عقد  مبنع  �أبلغهم  �لوقائي  �الأمن  �إن  عابد،  �آالء  �ملوؤمتر  من�صقات  �إحدى  وقالت 

.
234

بدو�ع ٍ�أمنية

ونقل موقع و�ال �لعبي، نهاية متوز/ يوليو 2017، عن م�صدر �أمني فل�صطيني رفيع �مل�صتوى، 

�الأمنية، عب  �الأو�صاع  �ل�صفة، عملو� على ت�صعيد  �عتقل ن�صطاء من حما�ص يف  �لوقائي  �الأمن  �أن 

�لتخطيط لتنفيذ عمليات �صّد �الحتالل، م�صيد�ً بتعامل جي�ص �الحتالل وجهاز �ل�صاباك مع �أحد�ث 

.
235

�مل�صجد �الأق�صى و�إد�رتها حتى �نتهاء �الأزمة

يف �ل�صابعة  �لعبية  للقناة  حديث  يف  �أرغمان  ند�ف  �ل�صاباك  رئي�ص  �أكد  �ل�صياق  هذ�   ويف 

�أنحاء �ل�صفة  �أربعمئة عملية يف  �أحبط ما يقرب  �أن �مل�صتوى �الأمني   ،2017 كانون �الأول/ دي�صمب 

حبط فيها مئتا عملية 
ُ
�لغربية، و�أ�صاف �أن هذ� ي�صكل “�إجناز�ً فريد�ً” مقارنًة بال�صنة �ل�صابقة، �لتي �أ

�ملنع،  يف  جناعته  ومدى  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �الأمني  �لتن�صيق  �أهمية  على  �أرغمان  و�صّدد  فقط. 

“�إن  قائالً:  �لغربية،  بال�صفة  وم�صتوطنيه  �الحتالل  �صّد  �لعمليات  تنفيذ  من  �الأقل،  على  �حلّد  �أو 

.
�أجهزتها �الأمنية ت�صكل بالن�صبة لنا “بنك �ملعلومات” يف �لو�صول �إىل �الأهد�ف”236

انعكا�شات التن�شيق الأمني على الواقع الفل�شطيني الداخلي:

�ل�صعبي  �لوجد�ن  يف  غائرة  و�آثار�ً  جروحاً  خلّف  قد  �الحتالل  مع  �الأمني  �لتن�صيق  �أن  �صّك  ال 

�أ�صهمت يف ت�صديع  �ل�صلبية و�الرتد�د�ت �لعك�صية �لتي  �لفل�صطيني، و�أ�صهم يف �لكثري من �ملفاعيل 

و�الإجر�ء�ت  �لقمعية  �خلطو�ت  �أن  يخفى  فال  �لفل�صطيني.  �الجتماعي  و�لن�صيج  �لبنيان  وتف�صيخ 

و�الحتالل،  �ل�صلطة  �صجون  د�خل  وتعذيب  �عتقال  من  �الأمني؛  �لتن�صيق  على  �ملرتتبة  �لتع�صفية 

�أبناء  من  ومعتَب�ً  و��صعاً  قطاعاً  تطال  �الحتالل،  مقاومة  يف  للحق  وحماربة  للحريات،  وكبت 

�الجتماعية.  وتركيبته  �ملعنوية  وروحه  �لوطني  �نتمائه  �صميم  يف  وت�صيبه  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

عليه  يرتتب  ملا  �الإجماع،  درجة  يبلغ  يكاد  عارماً  فل�صطينياً  رف�صاً  �الأمني  �لتن�صيق  القى  هنا،  من 

ويف  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  و�رش�ئح  قطاعات  خمتلف  وحر�صت  وحتديات،  وم�صائب  �أخطار  من 

�ل�صلطة لوقفه و�الإقالع عنه �إد�نته وجتريه ودعوة  �لفل�صطينية، على  �لقوى و�لف�صائل   مقدمتها 

دون تاأخري.

و�صد�رة  و�جهة  حتتل  �لتي  �لفل�صطينية  �لف�صائل  ترتك  مل  و2017،   2016 �صنتي  مد�ر  وعلى 

�الأمني  للتن�صيق  رف�صها  عن  فيها  وعبت  �إال  منا�صبة  �لفل�صطيني،  و�لوطني  �ل�صيا�صي  �مل�صهد 

�ملقاومة  قوى  �صّد  �الأمني  �لتعاون  فّخ  يف  ��صتمر�رها  مغبة  من  لل�صلطة  وحتذيرها  �الحتالل،  مع 
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لل�صلطة و�أجهزتها  �تهام حركة حما�ص  �أمثلة ذلك،  �لفل�صطيني. ومن  �ل�صعب  �أبناء  و�ملنا�صلني من 

و�عتقال  �ملقاومة،  عمليات  وحماربة  �لقد�ص،  �نتفا�صة  الإف�صال  بال�صعي   2016/4/10 يف  �الأمنية 

.
237

�ملقاومني، و�تباع �صيا�صة �لباب �لدو�ر �صمن �لتعاون �الأمني مع �الحتالل

كما عّب ع�صو مركزية فتح و�الأ�صري يف �صجون �الحتالل مرو�ن �لبغوثي، يف حو�ر �صحفي 

�الأمني  بالتن�صيق  �ل�صلطة  مت�صك  ال�صتمر�ر  �ل�صديدة  �إد�نته  عن   ،2016/4/18 يف  �صجنه  د�خل  من 

مع �الحتالل، موؤكد�ً �أن مقاومة �الحتالل ال ت�صتقيم وال تن�صجم مع �لتن�صيق �الأمني، وال يعقل �أن 

�ل�صلطة  �لبغوثي  . ودعا 
238

�أخرى تقاوم جهة فل�صطينية �الحتالل، وتن�صق معه جهة فل�صطينية 

الإنهاء دورها يف �لتن�صيق �الأمني، موؤكد�ً �أن �ل�صعب �لفل�صطيني �أر�د �صلطة وطنية ت�صكل ج�رش عبور 

.
239

لال�صتقالل ولي�ص ج�رش�ً لتاأييد �الحتالل و�ال�صتيطان

ورد�ً على ت�رشيحات �لرئي�ص عبا�ص �لتي �أكد فيها ��صتمر�ر �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل، �أكدت 

حما�ص يف 2017/4/19 �أنها تنظر بخطورة بالغة �إىل هذه �لت�رشيحات، د�عية عبا�ص �إىل �لتوقف عن 

.
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هذه �ملو�قف و�لت�رشيحات �لغريبة عن ثقافة �ل�صعب �لفل�صطيني ومو�قفه �لوطنية

�أبدت غ�صبها �ل�صديد جتاه قيادة �ل�صلطة و�جلهة �ملتنفذة يف  �لفل�صطيني، فقد  �لي�صار  �أما قوى 

�أن �لقر�ر �لذي �تخذه �ملجل�ص �ملركزي للمنظمة، و�لقا�صي بوقف  �أن تاأكدت  منظمة �لتحرير، بعد 

�لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل، ما ز�ل حب�ً على ورق، يف ظّل مو��صلة �للقاء�ت �الأمنية بني م�صوؤولني 

وقف �إىل  �لهادف  �الأمني  �لتعاون  مظاهر  و��صتمر�ر  �الإ�رش�ئيليني،  ونظر�ئهم  �ل�صلطة  �أمن   يف 

عمليات �ملقاومة.

لتحرير  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  )�جلبهتني  �لفل�صطيني  �لي�صار  ف�صائل  يف  قياد�ت  و�أكدت 

فل�صطني وحزب �ل�صعب( �أن قر�ر �ملجل�ص �ملركزي للمنظمة �إز�ء وقف �لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل 

.
241

ال يعدو كونه مناورة جديدة، ولن يتعد حدود �لقر�ر �حلب �لذي كتب فيه

�ل�صلطة بالتعاون مع وحد�ت من  �أمن  �لتي نفذتها قو�ت  ويف ظّل حملة �العتقاالت و�ملد�همات 

مدينة  يف  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  عنا�رش  من  كبرية  �أعد�د�ً  و�صملت  �الحتالل،  جي�ص 

نابل�ص بال�صفة متوز/ يوليو 2016، د�نت حركتي حما�ص و�جلهاد هذه �العتقاالت، كما د�نها �أ�صتاذ 

جديد�ً،  لي�ص  �الأمني  �لتن�صيق  �أن  �أكد  �لذي  قا�صم  �ل�صتار  عبد  �لنجاح  جامعة  يف  �ل�صيا�صية  �لعلوم 

.
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م�صري�ً �إىل �أن �ل�صلطة قيّدت نف�صها �أمنياً وجعلت �أمن �الحتالل �أمر�ً ينع �مل�صا�ص به

ويف 2017/7/3، �أح�صى تقرير �صادر عن جلنة �أهايل �ملعتقلني �ل�صيا�صيني يف �ل�صفة 273 �عتد�ء 

بينها  2017، ومن  يونيو  �ل�صلطة خالل حزير�ن/  �أمن  �أجهزة  نفذتها  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  بحق 

.
243

�عتد�ء�ت و�عتقاالت باجلملة، على خلفية �لعمل �ملقاوم �صّد �الحتالل
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حما�ص  من  وقادة  نو�ب  بحق   2017/8/2 يف  �الحتالل  قو�ت  نفذتها  �لتي  �العتقاالت  ظّل  ويف 

بال�صفة، �أكدت �لنائب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي جميلة �ل�صنطي �أن هذه �العتقاالت ت�صكل ثمرة للتن�صيق 

�الأمني مع �الحتالل، و�أ�صارت �إىل �أن �صعبنا ي�صتطيع �أن يغرّي من �ملعادلة �لقائمة يف �ل�صفة ويقلب 

.
244

�لطاولة يف وجه �الحتالل و�أعو�نه

ما  ر�صد  تقرير�ً  بريطانيا  يف  �الإن�صان  حلقوق  �لعربية  �ملنظمة  �أ�صدرت   ،2017/10/11 ويف 

 �أ�صماه �جلر�ئم �ملرتكبة بحق �ملو�طنني �لفل�صطينيني، من قبل �أجهزة �أمن �ل�صلطة وقو�ت �الحتالل،

يف �لربع �لثالث من �صنة 2017، م�صرية �إىل �أن معاناة �ملو�طنني �لفل�صطينيني �ملزدوجة على يد قو�ت 

و�لعقاب  و�لتعذيب،  �لقتل، و�العتقال،  ��صتمر�ر جر�ئم  مع  تتعمق  �ل�صلطة  �أمن  و�أجهزة  �الحتالل 

�جلماعي لعائالت �الأ�رشى و�ل�صهد�ء �لفل�صطينيني، يف تناغم كامل �صمن �صيا�صة �لتن�صيق و�لتعاون 

�ل�صلطة وقو�ت �الحتالل ي�صكل جرية ملخالفته  �لتعاون �الأمني بني  �أن  �لتقرير  �الأمني. و�أ�صاف 

.
245

�تفاقيات جنيف

�ل�صيا�صية  �ملنظومة  �أن  من  �لقلق  على  تبعث  �أجو�ء  يف   2017-2016 �صنتا  ُطويت 

�لفل�صطينية مل تتمكن من جتاوز م�صكالتها. فلم يحدث تطور يذكر على �صعيد �إعادة 

كما   2017 من  خرجت  وهي  و�لقيادية،  �لتمثيلية  وموؤ�ص�صاتها  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بناء 

�لوقت  �الأد�ء، مع حالة عجز مزمنة، يف  2016 ببنى مرتهلة تفتقد للفاعلية و�لقدرة على  دخلت يف 

�لذي ت�صتح�رشها �لقيادة من “غرفة �الإنعا�ص” كلما دعت �حلاجة للحديث عن “�ل�رشعية”، �أو مللء 

�لفر�غ �ملتعلق بالتمثيل.

�أما �ل�صلطة �لفل�صطينية فقد كان ثمة �إ�رش�ر غريب على تفعيل �أحد �أعمدتها وتركيز �ل�صالحيات 

يف يد “موؤ�ص�صة �لرئا�صة”، مع تعطيل متعمد لالآخر “�ملوؤ�ص�صة �لت�رشيعية”، �لتي يفرت�ص �أن تكون 

معنية بت�صكيل �حلكومة ومر�قبتها وحما�صبتها وحجب �لثقة عنها.

مع  فاعل  بدور  يقوم  �أن  يفرت�ص  و�لذي  �لتعطيل،  من  ي�صلم  مل  �ملوحد  �لقيادي  �الإطار  وحتى 

�أمام  نز�ل،  وما  �أنف�صنا،  وجدنا  وبالتايل  �لفل�صطينية.  للكيانية  �لتمثيلية  �ملوؤ�ص�صات  وتعّطل  غياب 

قيادة �صيا�صية تنفيذية، تتبع ف�صيالً فل�صطينياً و�حد�ً، تتوىل م�صار �لعمل �لفل�صطيني وتتحكم فيه، 

يتنا�صب مع حركة ثورية مطالبة بتفجري  �لثالث، وال  �لعامل  �ملتخلف يف دول  �لنمط  ب�صكل يعك�ص 

طاقات �صعبها و�إمكاناته ملو�جهة �الحتالل ودحره.

الإخ�صاع  غزة  قطاع  على  قا�صية  عقوبات  بتنفيذ  �لوطني”  “�لتو�فق  حكومة  �ن�صغلت  وهكذ�، 

وتطويع �أحد طريف “�لتو�فق”! ومّت “�إد�رة” ملف �مل�صاحلة ولي�ص �ل�صعي الإنفاذها مبا يتو�فق مع 

خال�شة
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�صيا�صة �لطرف �ملتحكم بال�صلطة و�حلكومة؛ و��صتمر �لتن�صيق �الأمني مع قو�ت �الحتالل بخالف 

معار�صة قطاعات و��صعة من �ل�صعب �لفل�صطيني.

حّل  بعد  �مل�صاحلة،  ملف  يف  �خرت�ق  حدوث  ب�صائر  حملت  قد   2017 �صنة  �أو�خر  كانت  و�إذ� 

حما�ص للجنة �الإد�رية، و��صتالم حكومة �لتو�فق ملعابر قطاع غزة و�لوز�ر�ت؛ فاإن درجة �لتفاوؤل 

قد تر�جعت مع ظهور قو�ئم طلبات جديدة من حما�ص، مرتبطة باالأجهزة �الأمنية وبت�صليم �صالح 

�ملقاومة �أو و�صعه حتت �ل�صيطرة.

ديوقر�طية  بنية  يف  حقيقية  وطنية  �رش�كة  حتقيق  يف  ر�غبة  و�ل�صلطة  �ملنظمة  قيادة  تبدو  وال 

�صفافة. ويعود جزء من ذلك �إىل عقليتها وتركيبتها؛ غري �أن �لبيئة �لعربية و�لدولية غري �ملرحبة بخط 

�ملنظومة  يف  �لتيار�ت  هذه  ��صتيعاب  �ل�صهل  من  جتعل  ال  �ل�صيا�صي”  “�الإ�صالم  وبتيار�ت  �ملقاومة 

�لوطني  �مل�رشوع  و�أولويات  �مل�صار�ت  لتحديد  ما�صة  حاجة  هناك  �أن  كما  �لفل�صطينية.  �ل�صيا�صية 

قادرة  تركيبة  الإيجاد  و�ملقاومة(،  �لت�صوية  بثنائية  �ملتعلقة  �مل�صائل  ح�صم  )خ�صو�صاً  �لفل�صطيني 

على �لعمل �لفعال يف �لبنى �ملوؤ�ص�صية �لفل�صطينية. وفوق ذلك، فثمة �رشورة لب�مج بناء ثقة بني 

�أطر�ف �خلالف �لفل�صطيني وخ�صو�صاً فتح وحما�ص. 

ولعل قر�ر تر�مب بنقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، وبالتايل ف�صل م�صار �لت�صوية وفق �تفاقيات 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  “�لدولتني”، وفقد�ن �الأمل باإمكانية حتول  �أو�صلو يف توفري �حلّد �الأدنى حلّل 

�إىل دولة م�صتقلة...؛ يدفع �لقيادة �لفل�صطينية الإعادة �لنظر يف متابعة �اللتز�م با�صتحقاقات �أو�صلو 

�مل�صالح  تر�عي  �أ�ص�ص  على  �لفل�صطيني  �لبيت  ترتيب  �إعادة  �أمام  �لطريق  لفتح  وذلك  و�ل�صلطة...؛ 

�لعليا لل�صعب، وت�صتوعب طاقاته، وتدير �ل�رش�ع مع �لعدو بطريقة �أكرث قوة وفعالية.
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املوؤ�سرات ال�سكانية واالقت�سادية الفل�سطينية

تفر�ص �ل�صعوبات و�لتحديات �لناجتة عن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وعن ت�صتت �ل�صعب 

�لفل�صطيني يف بيئات خمتلفة وحتت �أنظمة �صيا�صية متعددة، نف�صها على �لدر��صات 

�لفل�صطينية. فمهما بلغت درجة �حلر�ص و�لدقة ملعرفة  �ل�صكانية و�القت�صادية  �ملتعلقة باحلالتني 

�أعد�د �ل�صعب �لفل�صطيني، فاإنه و�إن كنا ن�صتطيع �حل�صول على �أرقام �أقرب للدقة يف د�خل فل�صطني، 

فاإن حتديد �أعد�د �لفل�صطينيني يف �خلارج ال يكن �إال �أن تكون �أمر�ً تقديرياً. فالعديد من �لبلد�ن �لتي 

يقيم فيها فل�صطينيون ال تقدِّم �إح�صائيات خا�صة بهم؛ كما �أن �لكثري من �لفل�صطينيني يتم ت�صجيلهم 

ُمقاربة مو�صوعية  ُنقدم  �أن  �لف�صل حاولنا  �لتي ح�صلو� عليها. ويف هذ�  وفق �جلن�صيات �جلديدة 

الأعد�د �لفل�صطينيني وفق �ملعلومات و�لبيانات �ملوثوقة �ملتاحة.

يف  �لفل�صطيني  لالقت�صاد  مو�صوعية  ُمقاربة  تقدمي  مبكان  �ل�صعوبة  فمن  خرى، 
ُ
�أ جهة  ومن 

وتد�خل  �متز�ج  مع  �ل�صكانية،  �ملقاربات  من  وغمو�صاً  تعقيد�ً  �أكرث  �الأمر  ي�صبح  حيث  �لعامل، 

�أحو�لهم �ملعي�صية و�أن�صطتهم �القت�صادية يف �لبلد�ن و�لبيئات �لتي يعي�صونها. ولذلك فاإن �جلانب 

�القت�صادي يف هذ� �لف�صل يدر�ص �الأو�صاع �القت�صادية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة حتت مظلة 

�ل�صلطة �لفل�صطينية؛ حيث تتوفر �ملعطيات و�ملعلومات �لالزمة.  

جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �ملوؤ�رش�ت �ل�صكانية و�القت�صادية قد مّت �إعد�دها بناء على �ملعطيات �ملتوفرة 

�لتقرير،  “بروفات”  2018. وقد ظهرت موؤ�رش�ت حُمدَّثة بعد �النتهاء تقريباً من  �أو�ئل �صنة  حتى 

�أ�صا�صها؛  على  �لف�صل  هذ�  حترير  �إعادة  مبكان  �ل�صعوبة  من  جعل  مما  للمطبعة،  �إر�صاله  وقبيل 

�أن هذه �ملعطيات ال حتدث فرقاً كبري�ً على �خلط �لعام للدر��صة و��صتنتاجاتها. كما �أننا  خ�صو�صاً 

�صرن�عي عملية �لتحديث يف �لتقرير �لقادم باإذن �هلل.

اأواًل: املوؤ�شرات ال�شكانية:

1. تعداد الفل�شطينيني يف العامل:

نحو   2017 �صنة  نهاية  يف  بلغ  �لعامل  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �أن  �إىل  �ملتوفرة  �لتقدير�ت  ت�صري 

13.026 مليون ن�صمة مقارنة بنحو 12.706 مليون ن�صمة نهاية �صنة 2016، بن�صبة زيادة مقد�رها 

2.52l%. بينما بلغت ن�صبة �لزيادة يف �صنة 2016 نحو 2.75l% مقارنة ب�صنة 2015، �لتي بلغ جمموع 

.
1
�لفل�صطينيني فيها 12.366 مليون ن�صمة

مقدمة
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ووفق تقدير�ت �صنة 2017، يتوزع �لفل�صطينيون ح�صب مكان �الإقامة �إىل فل�صطينيني يقيمون 

50.6l% من  يف فل�صطني �لتاريخية، و�لذين يقدر عددهم بنحو 6.587 ماليني ن�صمة ي�صكلون نحو 

�أي   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  ن�صمة  ماليني   5.022 وبو�قع  �لعامل،  فل�صطينيي 

ما ن�صبته 38.6l% من �إجمايل عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل، ونحو 1.565 مليون فل�صطيني يقيمون 
يف �الأر��صي �لفل�صطينية �لتي �حتلت �صنة 1948 “�إ�رش�ئيل”، �أي بن�صبة 12l% )�نظر جدول 2/1(.

�أما �لفل�صطينيون يف �ل�صتات، فيقدر عددهم بنحو 6.439 ماليني ن�صمة يف نهاية 2017، ي�صكلون 

نحو 49.4l% 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 4.087 ماليني ن�صمة، 

�لفل�صطينيني  عدد  فيقدر  �لعربية  �لدول  باقي  يف  �أما  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  من   %31.4l بن�صبة  �أي 

12.6l%، يرتكز معظمهم يف �لدول �لعربية �ملجاورة: لبنان،  1.646 مليون فل�صطيني بن�صبة  بنحو 

و�صورية، وم�رش، ودول �خلليج �لعربي. يف حني يبلغ عدد �لفل�صطينيني يف �لدول �الأجنبية نحو 

706 �آالف �أي ما ن�صبته 5.4l% من �إجمايل عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل )�نظر جدول 2/1(. 

جدول 2/1: عدد الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنتي 2016 و2017 )بالألف ن�شمة(2

مكان الإقامة
2016*2017

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

الأرا�شي املحتلة 

�شنة 1967

2,972.123.43,046.423.4ال�شفة الغربية
1,912.2151,975.315.2قطاع غزة

1,531.712.11,565.412الأرا�شي املحتلة �شنة 1948 “اإ�رشائيل”**

3,98831.44,086.531.4الأردن***

1,606.712.61,646.412.6الدول العربية الأخرى

695.75.5706.15.4الدول الأجنبية

12,706.410013,026.1100املجموع الكلي

%3.3lو �لغربية،  لل�صفة   %2.5l )بو�قع  غزة  وقطاع  �لغربية  لل�صفة   %2.8l بزيادة  تقديرية،  �أعد�د  هي   2017 �صنة  �أعد�د   * 

لقطاع غزة(، و2.2l% لفل�صطني �ملحتلة �صنة 1948، و2.47l% للدول �لعربية �الأخرى، و1.5l% للدول �الأجنبية. 

�حتلت �لتي  �الأر��صي  يف  �ملو�طنني  ت�صمل  ال  فهي   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �لفل�صطينيني  للمو�طنني  بالن�صبة   ** 

�صنة 1967 مبا فيها حمافظة �لقد�ص، وال ت�صمل �لعرب �ل�صوريني �أو �للبنانيني �أو �مل�صيحيني غري �لعرب �أو فئة �الآخرين. 

�أن  �لفل�صطيني، حيث جند  �ملركزي لالإح�صاء  �أرقام �جلهاز  تختلف عن  �أرقاماً  �الإ�رش�ئيلية  �الإح�صاء�ت  �ملقابل تن�رش  يف 

و�إذ� ما حذفنا عدد   ،2017 ل�صنة  1.838 مليون ن�صمة  بلغ نحو   1948 �ملحتلة �صنة  �الأر��صي  �لعرب يف  �لفل�صطينيني  عدد 

2016( وعدد مو�طني �جلوالن �لذي يبلغ �ألفاً )�عتماد�ً على �إح�صائيات �صنة   342  مو�طني �رشقي �لقد�ص �لذي بلغ نحو 

25 �ألفاً تقريباً، فاإن �لعدد ي�صبح نحو 1.47 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 

dosweb.dos.gov.jo/ar/l :2.47%. �نظرl لعامة �الأردنية للفرتة 2009–2016 و�لتي تقدر بـ�
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ن�شبة الفل�شطينيني يف العامل ح�شب الإقامة نهاية �شنة 2017 )%(

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن هذه �الأعد�د هي �أعد�د تقديرية، خ�صو�صاً خارج فل�صطني حيث ي�صعب 

عمل �إح�صاء�ت دقيقة لهم. وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن تقدير �أعد�د �لفل�صطينيني يف �لدول �الأجنبية كان 

مع   ،)%1.5l( �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  بيانات  يف  �مل�صتخدمة  �لنمو  ن�صبة  على  بناء 

.%2l مالحظة �أن ن�صبة زيادة �أعد�د �لفل�صطينيني يف �لدول �الأجنبية ُيفرت�ص �أال تقل عن

12.706 مليون فل�صطيني، منهم  2016 فبلغ عدد �لفل�صطينيني يف �لعامل نحو  �أما يف نهاية �صنة 

يف  يقيمون  فل�صطيني  مليون   1.532 ونحو  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  ن�صمة  ماليني   4.884
�خلارج،  يف  يقيمون  فل�صطيني  ماليني   6.29 بـ  مقارنة  “�إ�رش�ئيل”،   1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني 

منهم 3.988 ماليني فل�صطيني يف �الأردن، و1.607 مليون يف باقي �لدول �لعربية. يف حني بلغ عدد 

�لفل�صطينيني نحو 696 �ألفاً يف �لدول �الأجنبية )�نظر جدول 2/1(. 

2. اخل�شائ�س الدميوجرافية للفل�شطينيني:

اأ. ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

5.02 ماليني  2017 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بنحو  يقدر عدد �لفل�صطينيني يف نهاية �صنة 

يف   )%39.3l( فرد  مليون  و1.975   ،)%60.7l( �لغربية  �ل�صفة  يف  ماليني   3.046 نحو  منهم  فرد، 

2.8l% حيث بلغ عدد �لفل�صطينيني يف �ل�صفة و�لقطاع نحو  قطاع غزة. �أي �أن ن�صبة �لنمو قد بلغت 

4.88 ماليني فرد يف نهاية �صنة 2016.

�لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  من   %42.9l �أن  �إىل   ،2017 ل�صنة  �ملتوفرة  �لتقدير�ت  وت�صري 

2.156 مليون  1948، حيث يقدر عددهم بنحو  �أبناء فل�صطني �ملحتلة  وقطاع غزة هم الجئون من 

مو�طني  جممل  من   %27.1l بن�صبة  الجئ  �ألف   827 نحو  �لغربية  �ل�صفة  يف  عددهم  بلغ  �إذ  الجئ. 

67.3l% من جممل  �ل�صفة �لغربية، �أما يف قطاع غزة فبلغ عددهم نحو 1.329 مليون الجئ بن�صبة 

مو�طني قطاع غزة.
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جدول 2/2: مقارنة بني جمموع املواطنني والالجئني الفل�شطينيني )من اأبناء 1948( يف كل من

ال�شفة والقطاع 2016–32017

مكان الإقامةال�شنة
الالجئون )فل�شطينيو 1948(املواطنون

الن�شبة )%(العددالن�شبة )%(العدد

2016

2,972,06960.8806,73527.1ال�شفة الغربية
1,912,26739.21,286,90767.3قطاع غزة

4,884,3361002,093,64242.9ال�شفة والقطاع

2017

3,046,37160.7826,90327.1ال�شفة الغربية
1,975,37239.31,329,37567.3قطاع غزة

5,021,7431002,156,27842.9ال�شفة والقطاع

�الأفر�د  ن�صبة  قدرت  حيث  فتي،  جمتمع  باأنه  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �ملجتمع  ويتاز 

و��صح  �ختالف  وجود  مع   ،%38.9l بـ   2017 �صنة  منت�صف  يف  عاماً   15 عن  �أعمارهم  تقل  �لذين 

يف  %42.6l مقابل  �لغربية  �ل�صفة  يف   %36.6l �لن�صبة  بلغت  فقد  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة   بني 

�لذي  )�لعمر  �لو�صيط  �لعمر  يف  طفيف  �رتفاع  �إىل  �لبيانات  وت�صري   .)2/7 جدول  )�نظر  غزة  قطاع 

يق�صم �ل�صكان �إىل جمموعتني مت�صاويتني من ناحية �لعدد، �أي �أن ن�صف عدد �ل�صكان �أ�صغر من هذ� 

�لعمر و�لن�صف �لثاين �أكب منه( يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة خالل �ل�صنو�ت 2000–2016، حيث 

كان �لعمر �لو�صيط 16.4 عاماً يف �صنة 2000، بينما بلغ 20 عاماً يف �صنة 2016. وعند مقارنة �لبيانات 

بني �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة كل على حدة خالل �لفرتة نف�صها يالحظ �ختالف �لعمر �لو�صيط، 

2016، يف  21.2 عاماً يف �صنة  2000 �إىل  17.4 عاماً يف �صنة  حيث �رتفع �لعمر يف �ل�صفة �لغربية من 

.
حني �رتفع �لعمر �لو�صيط يف قطاع غزة من 14.9 عاماً يف �صنة 2000 �إىل 18.4 عاماً يف �صنة 42016

من جهة �أخرى ال ت�صكل فئة كبار �ل�صن �أو �مل�صنني �صوى ن�صبة �صئيلة من �ملجتمع �لفل�صطيني، 

فاأكرث( 2.9l% من جممل �ملو�طنني، بو�قع 3.3l% يف �ل�صفة  فقد بلغت ن�صبة كبار �ل�صن )65 عاماً 

من بدء�ً  �ل�صن  كبار  ن�صبة  �حت�صاب  مّت  �إذ�  �أما   .)2/7 جدول  )�نظر  غزة  قطاع  يف   %2.4lو  �لغربية 

 %5.1l 4.6% من جممل �ل�صكان يف منت�صف �صنة 2017، بو�قعl 60 عاماً فاأكرث، فاإن �لن�صبة ت�صبح

يف �ل�صفة �لغربية و3.9l% يف قطاع غزة )�نظر جدول 2/5(.

�لعقد  بد�ية  منذ  �حلياة  قيد  على  �لبقاء  معدالت  يف  ملحوظاً  حت�صناً  و�لقطاع  �ل�صفة  وت�صهد 

�الأخري من �لقرن �لع�رشين، حيث �رتفع معدل توقع �لبقاء على قيد �حلياة مبقد�ر 5–8 �أعو�م خالل 

�لع�رشين �صنة �ملا�صية، �إذ �رتفع لكل من �لذكور و�الإناث من 67 عاماً يف �صنة 1992 �إىل 72.3 عاماً 

2017، مع توقعات بارتفاع هذ� �ملعدل خالل �ل�صنو�ت  للذكور و75.4 عاماً لالإناث منت�صف �صنة 

.
�لقادمة لي�صل �إىل نحو 72.8 عاماً للذكور، و75.7 عاماً لالإناث يف �صنة 52020
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�ل�صفة  يف   %18.5l بو�قع  م�صن،  �أ�رشة  رّب  ير�أ�صها  �الأ�رش  من   %17.2l �أن  �لبيانات  و�أظهرت 

�لغربية و14.9l% يف قطاع غزة، و�أ�صارت �إىل �أن متو�صط حجم �الأ�رش �لتي ير�أ�صها م�صن يكون يف 

�لعادة �صغري�ً ن�صبياً، �إذ بلغ متو�صط حجم �الأ�رشة �لتي ير�أ�صها م�صن 3.3 �أفر�د )بو�قع 3 �أفر�د يف 

.
6
�ل�صفة �لغربية و4 �أفر�د يف قطاع غزة(، مقابل 5.9 �أفر�د لالأ�رش �لتي ير�أ�صها غري م�صن

وقد �أ�صارت بيانات �صنة 2016 �إىل �أن هناك ن�صبة عالية من �مل�صنني �الأميني، فقد بلغت ن�صبة كبار 

�ل�صن �الأميني 25.5l% وهم يثلون 62l% من �الأميني �لبالغني )15 عاماً فاأكرث( يف �ملجتمع �لفل�صطيني 

ككل. مع �لعلم �أن ن�صبة �الأمية بني �الأفر�د 15 عاماً فاأكرث يف �ل�صفة و�لقطاع لل�صنة نف�صها ال تتجاوز 

.
7
1.4l( �%3.1l% للذكور مقابل 4.8l% لالإناث(

مليون   2.52 نحو  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف   2017 �صنة  منت�صف  يف  �لذكور  عدد  وبلغ 

�ل�صفة  يف  �أما  �أنثى.  مئة  لكل  ذكور   103.7 مقد�رها  جن�ص  بن�صبة  �أنثى،  مليون   2.43 مقابل  ذكر 

 �لغربية فقد بلغ عدد �لذكور نحو 1.53 مليون ذكر مقابل 1.48 مليون �أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها

103.4 ذكور لكل مئة �أنثى، يف حني بلغ عدد �لذكور يف قطاع غزة نحو 988 �ألف ذكر مقابل 956 �ألف 

.
8
�أنثى، بن�صبة جن�ص مقد�رها 103.3 ذكور لكل مئة �أنثى

�لعمل �صّن  يف  �صخ�ص  مئة  لكل  �ملعالني  �الأ�صخا�ص  )عدد  �الإعالة  ن�صبة  باأن  �لبيانات   ت�صري 

يف   72.3 �إىل   2000 �صنة  يف   100.6 من  �نخف�صت  قد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  عاماً(   64–15

�صنة 2016. �أما على م�صتوى �ملنطقة فيالحظ �أن هناك فارقاً كبري�ً يف ن�صبة �الإعالة لكل من �ل�صفة 

و�لقطاع؛ حيث �نخف�صت يف �ل�صفة �لغربية من 94.3 �صنة 2000 �إىل 66.6 �صنة 2016، �أما يف قطاع 

 .
غزة فقد �نخف�صت من 112.8 يف �صنة 2000 �إىل 82.1 �صنة 92016

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   2016 �ملو�طنني �صنة  �ألف من  لكل  30.9 مولود�ً  من 

�ملنطقة فنالحظ �أن هناك تبايناً يف معدل �ملو�ليد �خلام لكل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، حيث ُقدر 

معدل �ملو�ليد �خلام �صنة 2016 يف �ل�صفة �لغربية بنحو 28.5 مولود�ً لكل �ألف من �ملو�طنني، يف حني 

.
10

قدر يف قطاع غزة بنحو 35.8 مولود�ً لل�صنة نف�صها

قورنت  ما  �إذ�  ن�صبياً  منخف�صة  �خلام  �لوفيات  معدالت  �أن  �إىل  �ملتوفرة  �لبيانات  وت�صري 

 باملعدالت �ل�صائدة يف �لدول �لعربية. كما يتوقع �نخفا�ص معدالت �لوفيات �خلام يف �ل�صفة �لغربية 

�ألف  3.4 حاالت وفاة لكل  �إىل   2016 �ألف من �ملو�طنني �صنة  3.5 حاالت وفاة لكل  وقطاع غزة من 

معدل يف  �صئيالً  فارقاً  هناك  �أن  فيالحظ  �ملنطقة  م�صتوى  على  �أما   .
112020 �صنة  �ملو�طنني   من 
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حاالت   3.7 �خلام  �لوفيات  معدل  بلغ  حيث  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  من  لكل  �خلام  �لوفيات 

وفاة لكل �ألف من �ملو�طنني �صنة 2016 يف �ل�صفة �لغربية، يف حني بلغ 3.5 حاالت وفاة لكل �ألف من 

.
12

�ملو�طنني يف قطاع غزة

وقد بلغ معدل �لزيادة �لطبيعية للمو�طنني )�لفرق بني معدالت �ملو�ليد و�لوفيات( منت�صف �صنة 

2016 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 2.8l%، بو�قع 2.5l% يف �ل�صفة �لغربية و3.3l% يف قطاع غزة. 

�ل�صفة  يف  �خل�صوبة  وتعد  �لقادمة.  �ل�صنو�ت  خالل  هي  كما  �لنمو  معدالت  تبقى  �أن  �ملتوقع  ومن 

ويعود  �الأخرى.  �لدول  يف  حالياً  �ل�صائدة  بامل�صتويات  قورنت  ما  �إذ�  مرتفعة  غزة  وقطاع  �لغربية 

�رتفاع م�صتويات �خل�صوبة �إىل �لزو�ج �ملبكر خ�صو�صاً لالإناث، و�لرغبة يف �الإجناب، باالإ�صافة �إىل 

.
13

�لعاد�ت و�لتقاليد �ل�صائدة يف �ملجتمع �لفل�صطيني

�النخفا�ص،  يف  بد�أ  �لفل�صطينية  �ملر�أة  لدى  �خل�صوبة  معدل  �أن  على  توؤكد  دالئل  هنالك 

�لفل�صطيني �لعنقودي  �إىل نتائج �مل�صح  خ�صو�صاً منذ �لعقد �الأخري من �لقرن �لع�رشين. فا�صتناد�ً 

�لغربية �ل�صفة  يف  �لكلية  �خل�صوبة  معدل  على  �نخفا�ص  طر�أ  فقد   ،2014 ل�صنة  �ملوؤ�رش�ت   متعدد 

وقطاع غزة، حيث بلغ 4.1 مو�ليد للفرتة 2011–2013 مقابل 6 مو�ليد يف �صنة 1997. �أما عند مقارنة 

�ل�صفة بالقطاع فيالحظ ��صتمر�ر �رتفاع معدل �خل�صوبة �لكلية يف قطاع غزة بالن�صبة لل�صفة �لغربية 

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 141997

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 2.4 مو�ليد وذلك 

.
15

يف �صنة 2016، لذ� ُتعّد �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة من �ملناطق ذ�ت �مل�صتوى �ملرتفع يف �خل�صوبة

�لغربية �ل�صفة  يف  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  يف  �نخفا�ص  طر�أ  �أنه  �إىل   2016 �صنة  بيانات   ت�صري 

 وقطاع غزة مقارنة مع �صنة 1997، حيث �نخف�ص متو�صط حجم �الأ�رشة �إىل 5.2 �أفر�د �صنة 2016

مقارنة مع 6.4 �أفر�د �صنة 1997. كما �نخف�ص متو�صط حجم �الأ�رشة يف �ل�صفة �لغربية �إىل 4.8 �أفر�د 

�صنة 2016 مقارنة مع 6.1 �أفر�د �صنة 1997، �أما يف قطاع غزة فقد �نخف�ص متو�صط حجم �الأ�رشة 

 .
�إىل 5.7 �أفر�د يف �صنة 2016 مقارنة مع 6.9 �أفر�د يف �صنة 161997

�إجمايل  من   %85.7l غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف   2015 ل�صنة  �لنووية  �الأ�رش  ن�صبة  وبلغت 

 %0.1l 4% �أ�رش من �صخ�ص و�حد، وبلغت ن�صبة �الأ�رش �ملركبةl10.2% �أ�رش ممتدة، وl الأ�رش، وهناك�

)�نظر جدول 2/3(. 
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جدول 2/3: التوزيع الن�شبي لالأ�رش يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب نوع الأ�رشة واملنطقة 172015

املوؤ�رش
اأ�رشة من �شخ�س 

واحد )%(

اأ�رشة نووية 

)%(
اأ�رشة ممتدة 

)%(
اأ�رشة مركبة 

)%(
املجموع

متو�شط حجم 

الأ�رشة )فرد لكل 

اأ�رشة معي�شية(

ال�شفة 

الغربية
4.686.39.1–1004.9

2.884.712.40.11005.7قطاع غزة

ال�شفة 

والقطاع
485.710.20.11005.2

التوزيع الن�شبي لالأ�رش يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب نوع الأ�رشة واملنطقة 2015 )%(

وت�صري بيانات �صنة 2016، �إىل �أن 11l% من �الأ�رش تر�أ�صها �إناث يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، 

بو�قع 12l% يف �ل�صفة �لغربية و9l% يف قطاع غزة. وغالباً ما يكون حجم �الأ�رشة �لتي تر�أ�صها �أنثى 

2016 يف �ل�صفة و�لقطاع �أنثى �صنة   �صغري�ً ن�صبياً، حيث بلغ متو�صط حجم �الأ�رشة �لتي تر�أ�صها 

.
18

3 �أفر�د مقارنًة مبتو�صط مقد�ره 5.7 �أفر�د لالأ�رشة �لتي يرت�أ�صها ذكر
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خا�ص،  ب�صكل  غزة  قطاع  ويف  عام  ب�صكل  مرتفعة  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �ل�صكانية  �لكثافة  �أن  كما 

بو�قع و�لقطاع،  �ل�صفة  يف   
2
فرد�ً/كم  823 نحو   2017 ل�صنة  �ملقدرة  �ل�صكانية  �لكثافة  بلغت   �إذ 

.
19

 يف قطاع غزة
2
 يف �ل�صفة �لغربية مقابل 5,324 فرد�ً/ كم

2
532 فرد�ً/ كم

�أنهو�  �لذين  فاأكرث(  عاماً   15( �الأفر�د  ن�صبة  �أن  و�لقطاع  �ل�صفة  يف   2016 �صنة  بيانات  وت�صري 

�أّي  �أما ن�صبة �الأفر�د �لذين مل ينهو�   .%14l مرحلة �لتعليم �جلامعي، بكالوريو�ص فاأعلى، قد بلغت 

مرحلة تعليمية فبلغت 9l%. كما �أن ن�صبة �الأمية بني �الأفر�د �لذين تبلغ �أعمارهم 15 عاماً فاأكرث بلغت 

1.4l%، يف حني  �لن�صبة ب�صكل كبري بني �لذكور و�الإناث، فبلغت بني �لذكور  3.1l%، وتتفاوت هذه 

 .
بلغت بني �الإناث 20%4.8

 ،%77l �أفر�د �الأ�رشة نحو  وبلغت ن�صبة �الأ�رش �لفل�صطينية �لتي تعود ملكية �مل�صكن فيها الأحد 

�ل�صفة  �أ�رش  88l% من  �أن  �إىل  �لبيانات  �لغربية و72l% يف قطاع غزة. وتفيد  �ل�صفة  بو�قع 79l% يف 

و�لقطاع ت�صكن يف م�صاكنٍ، �مل�صدُر �لرئي�صي للمياِه فيها �صبكُة مياٍه عامٍة، حيث بلغت هذه �لن�صبة 

يف  تقريباً  �الأ�رش  جميع  �أن  و�أظهرت �لبيانات  غزة،  قطاع  يف   %94l مقابل   %83l �لغربية  �ل�صفة  يف 

�ل�صفة و�لقطاع ت�صكن يف م�صاكن مت�صلة بال�صبكة �لعامة للكهرباء. كما �أن قر�بة 37l% من �الأ�رش 

�لفل�صطينية تقيم يف م�صاكن مو�صولة بحفر �مت�صا�صية �أو �صماء للتخل�ص من �ملياه �لعادمة بو�قع 

62l% من �الأ�رش �لفل�صطينية تقيم يف  56l% يف �ل�صفة �لغربية و9l% يف قطاع غزة. يف حني �أن هناك 

م�صاكن مو�صولة ب�صبكة �رشف �صحي، بو�قع 43l% يف �ل�صفة �لغربية مقابل 91l% يف قطاع غزة، 

 .
وذلك ل�صنة 212016

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   2016 ل�صنة  �لبيانات  وت�صري  �لغربية.  �ل�صفة  يف 

�ملو�طنني حيث بلغت 15.1l% من �إجمايل �ملو�طنني يف �ل�صفة و�لقطاع، ثم حمافظة غزة حيث �صجلت 

ما ن�صبته 13.4l%، يف حني بلغت ن�صبة �ملو�طنني يف حمافظة �لقد�ص 8.8l%. كما ت�صري �لبيانات �إىل �أن 

حمافظة �أريحا و�الأغو�ر �صجلت �أدنى ن�صبة لعدد �ملو�طنني حيث بلغت 1.1l% 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:
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جدول 2/4: عدد املواطنني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب املحافظة ل�شنتي 2007 و222016

معدل النمو ال�شنوي20072016املحافظة

2016–2007
2,345,1072,972,0692.7ال�شفة الغربية

256,212322,9462.6جنني
48,77167,6903.7طوبا�ص
158,213187,6311.9طولكرم
321,493394,1972.3نابل�ص
91,046114,9942.6قلقيلية
59,46473,1832.3�صلفيت

278,018362,4453ر�م �هلل و�لبرية
41,72454,2323�أريحا و�الأغو�ر

362,521431,8662�لقد�ص
176,515224,5752.7بيت حلم

551,130738,3103.3�خلليل
1,416,5391,912,2673.4قطاع غزة
270,245383,3674�صمال غزة

496,410655,8813.1غزة
205,534277,9063.4دير �لبلح
270,979357,7593.1خانيون�ص

173,371237,3543.6رفح

3,761,6464,884,3362.9ال�شفة والقطاع

عدد املواطنني يف حمافظات ال�شفة الغربية 2016
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عدد املواطنني يف حمافظات قطاع غزة 2016

جدول 2/5: ملخ�س لأهم املوؤ�رشات الدميوجرافية للفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة23

ال�شفة الغربية 

وقطاع غزة
قطاع غزة ال�شفة الغربية املوؤ�رش

4,952,168 1,943,398 3,008,770 عدد ال�شكان )منت�شف 2017(

823 5,324 532 الكثافة ال�شكانية منت�شف �شنة 2017 )فرد/كم2(

2.8 3.3 2.5 معدل الزيادة الطبيعية )2016(

72.1 71.5 72.4 توقع البقاء على قيد احلياة )ذكور( )عاماً( )2016(

75.2 74.6 75.5 توقع البقاء على قيد احلياة )اإناث( )عاماً( )2016(

18.2 19.6 17 معدل وفيات الر�شع )حالة وفاة لكل األف مولود( )2014(

3.5 3.6 3.4 متو�شط عدد الغرف يف امل�شكن )2016(

38.9 42.6 36.6 ً 0–14 عاما

ن�شبة الأفراد )%(

)منت�شف 2017(

29.7 29.5 29.9 ً ال�شباب 15–29 عاما

26.8 24 28.4 30–59 عاماً 

4.6 3.9 5.1 امل�شنني 60 عاماً فاأكرث

1.6 1.9 1.6 متو�شط كثافة امل�شكن )فرد/غرفة( )2016(
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ن�شبة الأفراد ح�شب الأعمار يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة منت�شف 2017 )%(

ب. فل�شطني املحتلة �شنة 1948 “اإ�رشائيل”:

ُت�صري �لتقدير�ت �ملتوفرة �إىل �أن عدد �لفل�صطينيني �ملقدر يف نهاية �صنة 2017 يف فل�صطني �ملحتلة 

فل�صطيني  مليون   1.532 بنحو  مقارنة  فل�صطيني  مليون   1.565 نحو  بلغ  “�إ�رش�ئيل”   1948 �صنة 

�صنة 2016. وتظهر �لبيانات �ملتوفرة حول �ملو�طنني �لفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل” نهاية �صنة 2015 

للذكور و33.5l% لالإناث، يف حني بلغت ن�صبة   %34.3l قد بلغت  15 عاماً  �لـ  �الأفر�د دون  �أن ن�صبة 

 .
24

�الأفر�د �لذين تبلغ �أعمارهم 65 عاماً فاأكرث 4l% للذكور و4.8l% لالإناث

وح�صب �لبيانات �ملتوفرة ل�صنة 2015، فقد بلغ معدل �خل�صوبة �لكلي للفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل” 

3.2 مو�ليد لكل �مر�أة. كما �أ�صارت بيانات �ل�صنة نف�صها �إىل �أن متو�صط حجم �الأ�رشة �لفل�صطينية بلغ 

4.6 �أفر�د لكل �أ�رشة. وبلغ معدل �ملو�ليد �خلام نحو 23.6 مولود�ً لكل �ألف من �ملو�طنني �لفل�صطينيني. 

كما بلغ معدل �لوفيات �خلام 2.9 حالة وفاة لكل �ألف من �ملو�طنني �لفل�صطينيني، �أما معدل وفيات 

�لر�صع فكان 6.2 حاالت وفاة لكل �ألف من �ملو�ليد �الأحياء. وهذه �لبيانات ال ت�صمل �ملو�طنني �لعرب 

يف ه�صبة �جلوالن �ل�صورية، كما ال ت�صمل �ملو�طنني يف منطقة جي و�حد J1 من حمافظة �لقد�ص، كما 

ال ت�صمل �لعرب �للبنانيني �لذين �نتقلو� لالإقامة �ملوؤقتة يف “�إ�رش�ئيل”، حيث �إن “�إ�رش�ئيل” حت�صي 

.
25

جميع هذه �لفئات �صمن �صكانها و�صمن �لعرب ككل

وب�صبب �ل�صيا�صات �القت�صادية �لتي تنتهجها “�إ�رش�ئيل”، تعي�ص ن�صف �لعائالت �لفل�صطينية 

و�مل�صلمة على وجه �خل�صو�ص يف فقر مدقع، يف حني يوجد 60l% من �الأطفال حتت خّط �لفقر.
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Central Bureau of Statistics (CBS)l وبح�صب معطيات د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية 

يبلغ “�إ�رش�ئيل”(  يف  )�أي   48 فل�صطينيي  من  �مل�صلمني  عدد  جممل  فاإن   ،2015 �صنة   نهاية 

�أكب  �مل�صيحيني. ويعي�ص  �ألفاً من  �لدرزية، و130  �لطائفة  �ألفاً من   137 1.489 مليون، بينما هناك 

جتمع للعرب يف �ملنطقة �ل�صمالية )42.1l%(، يليها �لقد�ص )19.1l%(، ثم منطقة حيفا )14.3l%(. كما 

.
26

ُتظهر �الإح�صائيات نف�صها �أن �مل�صلمني يتميزون باأن معظمهم من جيل �ل�صباب

ج. الأردن:

4.087 ماليني ن�صمة، مقارنة مع  2017 بنحو  يقدر عدد �لفل�صطينيني يف �الأردن يف نهاية �صنة 

3.988 ماليني ن�صمة نهاية �صنة 2016، ومعظمهم يحملون �جلن�صية �الأردنية )�أردنيون من �أ�صول 

فل�صطينية( )�نظر جدول 2/1(.

وباالعتماد على بيانات د�ئرة �الإح�صاء �الأردنية، بلغ معدل �لنمو �ل�صنوي 2.47l% �صنة 2016، 

. وح�صب �لبيانات 
27

وهي ن�صبة ت�صمل كافة �الأردنيني، مبن فيهم �الأردنيون من �أ�صول فل�صطينية

�لفل�صطينية يف  �الأ�رشة  �لفل�صطيني فقد بلغ متو�صط حجم  �ملركزي لالإح�صاء  �ملتوفرة من �جلهاز 

�الأردن 4.8 �أفر�د ل�صنة 2010، 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 بلغ معدل 

.
28

وفيات �الأطفال دون �خلام�صة 25.7 حالة وفاة لكل �ألف مولود لل�صنة نف�صها

وح�صب �إح�صاء�ت وكالة �الأمم �ملتحدة الإغاثة وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأدنى 

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the )�الأونرو�(

2017/1/1، مقارنة مع  2,286,643 الجئاً م�صجالً، وذلك يف  فاإن هناك   Near East (UNRWA)l

2,247,768 الجئاً م�صجالً يف 2016/1/1. ويعي�ص نحو 17.4l% منهم، �أي نحو 400 �ألف يف �ملخيمات 

 .
�لفل�صطينية �لع�رش �ملوجودة يف �الأردن، وذلك وفق تقدير�ت مطلع �صنة 292017

بدورها  �لتي  �لفل�صطينية  �ل�صوؤون  د�ئرة  طريق  عن  �الأردنية  �حلكومة  مع  �الأونرو�  وتتعاون 

ت�صكل جلنة ت�صمى “جلنة حت�صني �ملخيم”، تختار �أع�صاءها من قادة و�صخ�صيات �ملخيم. وتقوم 

�لتحتية  �لبنية  حت�صني  �أجل  من  �لثالثة  �جلهات  هذه  فتتعاون  �لبلدية،  �ملجال�ص  بدور  �للجنة  هذه 

للمخيمات، من طرق وممر�ت و�صبكات �رشف �ملياه.

الجئي من  �ألف   100 نحو  با�صتثناء  �الأردنية،  باجلن�صية  �الأردن  يف  �لالجئني  جميع   ويتمتع 

لهوؤالء  �الأردنية  �حلكومة  ومتنح   .1967 �صنة  حتى  �مل�رشي  �حلكم  تتبع  كانت  �لتي  غزة  قطاع 

.
30

جو�ز�ت �صفر موؤقتة، ويقيم نحو 24 �ألفاً منهم يف خميم جر�ص
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د. �شورية:

بلغ عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �مل�صجلني لدى �الأونرو� يف �صورية 618,128 ن�صمة يف 2017/1/1، 

مقارنة مع 630,035 ن�صمة يف 312016/1/1.  

فقد  عليهم،  �لد�خلي  و�ل�رش�ع  �ل�صورية  �الأزمة  �نعكا�صات  من  �صورية  فل�صطينيو  عانى  وقد 

بنحو د�خلياً  نزحو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد   ،2018/1/30 يف  �الأونرو�،  وكالة   قدرت 

�ألف   148 �لفل�صطينيني �لذين ��صطرو� للجوء خارج �صورية نحو  . وبلغ عدد �لالجئني 
32ً

�ألفا  254

الجئ موزعني كما يلي:

جدول 2/6: توزيع الالجئني الفل�شطينيني من �شورية يف اخلارج ح�شب جمموعة العمل

من اأجل فل�شطينيي �شورية 2018/1/30 )بالألف ن�شمة(33

املجموعتركيا واأوروباقطاع غزةم�رشالأردنلبنانالبلد

31176193148العدد

مالحظة: و�صل نحو 85 �ألف الجئ فل�صطيني �صوري �إىل �أوروبا حتى نهاية 2016.

�لذين ظلو� يف �صورية بحاجة  �لفل�صطينيني  �لالجئني  95l% من  �أكرث من  فاإن  �الأونرو�  وح�صب 

للم�صاعدة �لعاجلة، �أي نحو 438 �ألف الجئ، ظلو� يعتمدون على �مل�صاعد�ت �لغذ�ئية و�لنقدية �لتي 

.
34

تقدمها �الأونرو� يف تلبية �أدنى �حتياجاتهم

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 

تدمري  مّت  �للذين  وحندر�ت  �لريموك  خميمي  �ملخيمات  هذه  ر�أ�ص  على  وياأتي  �الأ�صا�صية.  �لغذ�ئية 

. وعند �الطالع على �أعد�د �ل�صحايا، و�ملعتقلني، 
35ً

�أكرث من 80l% من مبانيها تدمري�ً كامالً وجزئيا

و�ملفقودين، يت�صح لنا ما يكابده �لالجئون �لفل�صطينيون يف �صورية من ��صتهد�ف ومعاناة، فقد بلغ 

عدد �ل�صحايا �لفل�صطينيني نتيجة لل�رش�ع �لقائم يف �صورية حتى 2018/1/30 ما جمموعه 3,642 

280 مفقود�ً، �أما عدد �ملعتقلني فبلغ  463 �مر�أة، بينما بلغ عدد �ملفقودين  �صحية موثقة من بينهم 

.
36ً

1,652 معتقال

 2009 �صنة  �صورية  يف  �ملقيمني  �لفل�صطينيني  حول  �أيدينا  بني  �ملتوفرة  �لبيانات  �أحدث  ت�صري 

65 عاماً  33.1l%، يف حني بلغت ن�صبة �لذين تبلغ �أعمارهم  15 عاماً بلغت  �أن ن�صبة �الأفر�د دون �لـ 

فاأكرث 4.4l%. كما �أ�صارت بيانات �صنة 2010 �إىل �أن متو�صط حجم �الأ�رشة �لفل�صطينية )يف �صورية( 

�لكلي �خل�صوبة  معدل  بلغ  �آخر  جانب  من   .%1.6l �ل�صنوي  �لنمو  معدل  وبلغ  �أفر�د،   4.1  بلغ 
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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 28.2 حالة وفاة لكل �ألف مولود، بينما بلغ معدل 

.
37

وفيات �الأطفال دون �خلام�صة 31.5 حالة وفاة لكل �ألف مولود لل�صنة نف�صها

هـ . لبنان:

يف  كمقيمني   2017/1/1 يف  �الأونرو�  لدى  �مل�صجلني  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد  يبلغ 

ن�صمة  504,376 مع  مقارنة  �ملخيمات(  يف  منهم   %48.9l نحو  )يعي�ص  فرد�ً   532,173  لبنان 

.
يف 382016/1/1

�حلو�ر جلنة  تنفيذه  توىل  و�لذي  لبنان،  يف  �لفل�صطينيني  �أعد�د  �إح�صاء  نتائج  �أظهرت   وقد 

و�لتي  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز  �ملركزي  �الإح�صاء  و�إد�رة  �لفل�صطيني   - �للبناين 

�أُعلنت يف 2017/12/21، �أن عددهم يبلغ نحو 175 �ألف فل�صطيني. وهذ� يبز مدى “�لنزيف” �لذي 

ع  ُت�صجِّ وقد  �خلارج.  �إىل  لبنان  لفل�صطينيي  �لكبري  �لهجرة  وحجم  �لفل�صطيني  �ملجتمع  له  تعر�ص 

لتخفيف  منا�صبة  �إجر�ء�ت  �تخاذ  على  �للبنانية  �ل�صيا�صية  و�لقوى  �ل�صلطات  �الأعد�د  هذه  معرفة 

هذه  ت�صتخدم  �أن  يخ�صى  �أنه  غري  و�لعمل.  �لتملك  حّق  �إعطاوؤهم  ذلك  يف  مبا  �لفل�صطينيني،  معاناة 

بامل�صاعي  للدفع  ت�صتخدم  �أو  �الأونرو�؛  �إىل  �مل�صاعد�ت  لتقلي�ص  �ملانحة  �لدول  من  كذريعة  �لنتائج 

�أن  �لتعد�د  �أظهرت نتائج  . كما 
39

�لفل�صطينيني �لتي ت�صتهدف توطني �لالجئني  �لغربية �الإ�رش�ئيلية 

نحو 45l% من �لالجئني �لفل�صطينيني يقيمون يف �ملخيمات، و�أن 4.9l% من �لالجئني يلكون جن�صية 

�اللتحاق  ن�صبة  بلغت  بينما  �أميون،  �لالجئني  من   %7.2l نحو  وهناك  �لفل�صطينية.  �جلن�صية  غري 

يف  �مل�صمولني  �الأفر�د  من   %18.4l �لبطالة  ن�صبة  وبلغت   ،%93.6l عاماً   13–3 من  لالأفر�د  بالتعليم 

 .
40

�لقوى �لعاملة، كما بلغ متو�صط حجم �الأ�رشة 4 �أفر�د

2011، �أن ن�صبة �الأفر�د دون  تظهر �لبيانات �ملتوفرة حول �لفل�صطينيني �ملقيمني يف لبنان �صنة 

6.1l%، وبلغت  فاأكرث  65 عاماً  �أعمارهم  �لذين تبلغ  31.1l%، يف حني بلغت ن�صبة  بلغت  15 عاماً  �لـ 

�أن متو�صط  �إىل   2011 �لبيانات �ملتوفرة ل�صنة  �أ�صارت  �أنثى. كما  لكل مئة  98.2 ذكر�ً  ن�صبة �جلن�ص 

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 �ألف مولود، بينما 

.
41

بلغ معدل وفيات �الأطفال دون �خلام�صة 17 حالة وفاة لكل �ألف مولود

و. مقارنات عامة بني الفل�شطينيني:

قبل �أن نقارن بع�ص �ملوؤ�رش�ت �لديوجر�فية �لرئي�صية، �مللخ�صة يف جدول 2/7، نود �أن ن�صري 

�إىل �أن بع�ص �ملعطيات تكون �أحياناً ل�صنو�ت خمتلفة، مما قد ُيخّل بعملية �ملقارنة، ولكنها على �أي 

حال تظل مفيدة كموؤ�رش�ت عامة، وفق �أحدث �الإح�صاء�ت �ملتوفرة. �أما �أبرز �ملالحظات فهي: 
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�أن ن�صبة �صغار �ل�صن للفل�صطينيني، �أقل من 15 عاماً، هي �أعلى ما تكون يف قطاع غزة و�أدناها   •
يف لبنان.

فاأكرث تتو�جد يف لبنان ثم �الأردن، و�أدنى  65 عاماً  �لذين يبلغون  �ل�صن  �أعلى ن�صبة لكبار  �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   • 
“�إ�رش�ئيل”. وبالتايل فاإن هذ� �ملعدل يت�صق مع �الجتاه  �ل�صفة �لغربية، ثم لبنان، و�أدناها يف 

�لعام للمو�ليد يف �ل�صنو�ت �ملا�صية، حيث ظّل قطاع غزة يثل �ل�صد�رة من ناحية �ملو�ليد، وهو 

ما 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 3.5 حاالت   •
وفاة �صنة 2016، ويعود ذلك ب�صورة �أ�صا�صية �إىل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�إجر�ء�ته و�صيا�صاته 

�لعن�رشية �ملتعاقبة لعدة عقود، وخ�صو�صاً عمليات �لقتل �لتي متار�صها.

جدول 2/7: ملخ�س لبع�س املوؤ�رشات الدميوجرافية للفل�شطينيني ح�شب مكان الإقامة42

قطاع غزةال�شفة الغربيةاملوؤ�رش
جمموع ال�شفة 

والقطاع
لبنان�شوريةالأردن“اإ�رشائيل”

ن�شبة الأفراد 15 عاماً 

فاأقل )%(

36.6
(منت�صف 2017)

42.6
(منت�صف 2017)

38.9
(منت�صف 2017)

34.3 ذكور
33.5 �إناث

(نهاية 2015)

39.9
(2011)

33.1
(2009)

31.1
(2011)

ن�شبة الأفراد 65 عاماً 

فاأكرث )%(

3.3
(منت�صف 2017)

2.4
(منت�صف 2017)

2.9
(منت�صف 2017)

4 ذكور
4.8 �إناث

(نهاية 2015)

4.3
(2011)

4.4
(2009)

6.1
(2011)

ن�شبة اجلن�س

)ذكر لكل مئة اأنثى(
103.3

(منت�صف 2017)
103.4

(منت�صف 2017)
103.7

(منت�صف 2017)
102.7
(2015)–100.4

(2009)
98.2

(2011)

معدل املواليد اخلام 

)مولود لكل األف من 
ال�شكان(

28.5
(2016)

35.8
(2016)

30.9
(2016)

23.6
(2015)

29.2
(2010)

29.2
(2010)

25.8
(2010)

معدل الوفاة اخلام 

)حالة وفاة لكل األف من 
ال�شكان(

3.7
(2016)

3.3
(2016)

3.5
(2016)

2.9
(2015)–2.8

(2006)–

معدل اخل�شوبة الكلي 

)مولود لكل امراأة(
3.7

(2013–2011)
4.5

(2013–2011)
4.1

(2013–2011)
3.13

(2015)
3.3

(2010)
2.5

(2010)
2.8

(2011)

متو�شط حجم الأ�رشة 

)فرد لكل اأ�رشة معي�شية(
4.8

(2016)
5.7

(2016)
5.2

(2016)
4.6

(2015)
4.8

(2010)
4.1

(2010)
4.4

(2011)
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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 2.094 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 8.534 ماليني الجئ، �أي نحو 67.2l% من جمموع 

�ل�صعب �لفل�صطيني وذلك ح�صب تقدير�ت �صنة 2017. ورمبا يكون هناك بع�ص �لتكر�ر يف �حت�صاب 

بع�ص �الأعد�د، ب�صبب �النتقال من �ملكان �مل�صجل فيه �لالجئ �أو �لذي يحمل جو�ز �صفره، �إىل مكان 

عمل �أو �إقامة �آخر؛ لكن ذلك ال يوؤثر �إال ب�صكل حمدود على �لن�صبة �لكبرية لالجئني.

جدول 2/8: اأعداد الالجئني الفل�شطينيني يف العامل ح�شب تقديرات �شنة 432017

البلد
ال�شفة

الغربية
�شوريةلبنانالأردن“اإ�رشائيل”*قطاع غزة

باقي الدول 

العربية

الدول 

الأجنبية
املجموع

806,7351,286,907150,0003,988,030532,173618,128456,399695,7008,534,072العدد

* عدد تقريبي.

اأعداد الالجئني الفل�شطينيني يف العامل ح�شب تقديرات �شنة 2017



95

املوؤ�شرات ال�شكانية واالقت�شادية الفل�شطينية

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� 

�أعد�د الجئي  �أرقام �الأونرو� كاأرقام حقيقية تعّب عن  �لتعامل مع  �إح�صاء�ت منقو�صة. وال يكن 

�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 

�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  ،2017/1/1 يف  �خلم�صة،  �الأونرو�  عمليات  مناطق  يف  �مل�صجلني  �لالجئني  عدد   ويقدر 

نحو ويقيم   ،%39l بن�صبة  �الأردن  يف  منهم  مليون   2.287 نحو  يقيم  ن�صمة،  ماليني   5.85 

على  )موزعني   %41.6l بن�صبة   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  منهم  مليون   2.433

1.436 مليون بن�صبة 24.5l% يف قطاع غزة، ونحو 997 �ألف بن�صبة 17l% يف �ل�صفة �لغربية(، و�لباقي 

)1.13 مليون بن�صبة 19.3l%) م�صجلون يف �صورية ولبنان. وبلغ عدد �لقاطنني يف خميمات �لالجئني 

�لفل�صطينيني نحو 1.666 مليون بن�صبة 28.5l%، كما يالحظ �أن ن�صبة �لقاطنني يف �ملخيمات يف لبنان 

وقطاع غزة هي �الأعلى مقارنة بباقي �ملناطق. و�جلدول �لتايل يو�صح �أعد�د �لالجئني �لفل�صطينيني 

�مل�صجلني يف �صجالت �الأونرو� ح�صب مناطق عملها.
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جدول 2/9: عدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف �شجالت الأونروا ح�شب مناطق عملها

يف 442017/1/1

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 

)%(

ال�شفة 

الغربية
809,738187,435997,17319242,25724.3

1,348,53687,0801,435,6168578,69440.3قطاع غزة

463,66450,131513,79512260,10650.6لبنان

543,01475,114618,1289186,85830.2�شورية*

2,175,491111,1522,286,64310397,73917.4الأردن

5,340,443510,9125,851,355581,665,65428.5املجموع

* كافة �الأرقام �ملدونة حتت خانة �صورية متثل تقدير�ً �صاري �ملفعول طاملا �أن �لو�صع يف �صورية ما يز�ل غري م�صتقر.

الفل�شطينيون امل�شجلون يف �شجالت الأونروا يف 2017/1/1
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عدد الالجئني الفل�شطينيني امل�شجلني يف الأونروا ح�شب املنطقة يف 2017/1/1

بني  �لعاملة  �لقوى  يف  �مل�صاركة  ن�صبة  �أن   ،2016 ل�صنة  �لعاملة  �لقوى  م�صح  نتائج  و�أظهرت 

 %45.5l مقابل   %46.1l بلغت  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ملقيمني  فاأكرث،  عاماً   15 �لالجئني 

. من جانب �آخر، ت�صري �لبيانات باأن هناك فرقاً و��صحاً على م�صتوى معدالت 
45

لدى غري �لالجئني

�إذ يرتفع معدل �لبطالة بني �لالجئني  �لبطالة يف �ل�صفة و�لقطاع بني �لالجئني وبني غري �لالجئني، 

.
46

لي�صل �إىل 33.3l% مقابل 22.3l% بني غري �لالجئني

لالأفر�د   2016 �صنة  خالل  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  لالجئني  �الأمية  ن�صبة  �أن  ويالحظ 

�لالجئني  ن�صبة  �رتفعت  كما   ،%3.3l �لالجئني  لغري  بلغت  حني  يف   ،%2.7l بلغت  قد  فاأكرث  عاماً   15

�لفل�صطينيني 15 عاماً فاأكرث �حلا�صلني على درجة �لبكالوريو�ص فاأعلى، �إذ بلغت 14.9l% من جممل 

 .%12.6l لالجئني )15 عاماً فاأكرث(، يف حني بلغت لغري �لالجئني�

و�أ�صارت بيانات �صنة 2016 �إىل �أن 43.3l% من �الأ�رش يف �ل�صفة و�لقطاع ت�صكن يف م�صاكن على 

�صكل د�ر، فكانت لالأ�رش غري �لالجئة 50.2l% مقابل 34.1l% لالأ�رش �لالجئة، وبلغت ن�صبة �الأ�رش 

65.2l% لالأ�رش �لالجئة(، كما بلغت ن�صبة  �)46.4l% لالأ�رش غري �لالجئة،   %54.4l �لتي ت�صكن �صقة 

�الأ�رش �لالجئة �لتي تقيم يف م�صكن م�صتاأجر 10.6l%، يف حني بلغت ن�صبة �الأ�رش �لالجئة �لتي تقيم 

.
يف م�صكن ملك 72.1l% ل�صنة 472016

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 

�جلهاز  تقدير�ت  ح�صب  �لتاريخية،  فل�صطني  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �أن  �إىل  وباالإ�صارة  فل�صطني.  يف 

�ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، بلغ نحو 6.587 ماليني ن�صمة يف نهاية �صنة 2017، يف حني بلغ عدد 
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على  وبناء  �الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  تقدير�ت  على  بناء  ن�صمة  ماليني   6.558 �ليهود 

معدالت �لنمو �ل�صنوية، و�لبالغة 2.8l% للفل�صطينيني يف �ل�صفة و�لقطاع، و2.2l% لفل�صطينيي 1948 

 2017 �صنة  نهاية  مع  �ليهود  عدد  جتاوز  قد  �لفل�صطينيني  عدد  فاإن  لليهود؛   %1.9lو “�إ�رش�ئيل”، 
بنحو 30 �ألفاً؛ و�صت�صبح ن�صبة �ليهود �ملقيمني يف فل�صطني نحو 49l% فقط من �ل�صكان وذلك يف �صنة 

2022، حيث �صي�صل عددهم �إىل نحو 7.205 ماليني مقابل نحو 7.511 ماليني فل�صطيني. 

جدول 2/10: عدد الفل�شطينيني واليهود املقّدر يف فل�شطني التاريخية 2014–2022 )بالألف ن�شمة(48

ال�شنة

عدد الفل�شطينيني

عدد اليهود

ال�شفة والقطاع
فل�شطني املحتلة �شنة 1948 

فل�شطني التاريخية“اإ�رشائيل”

20144,616.41,462.56,078.96,219.2
20154,749.51,471.26,220.76,334.5
20164,884.31,531.76,4166,446.1
20175,021.71,565.46,587.16,557.7
20185,162.31,599.86,762.16,682.3
20195,306.91,6356,941.96,809.3
20205,455.41,6717,126.46,938.6
20215,608.21,707.87,3167,070.5
20225,765.21,745.37,510.57,204.8

عدد الفل�شطينيني واليهود املقدر يف فل�شطني التاريخية 2014–2022 )بالألف ن�شمة(



99

املوؤ�شرات ال�شكانية واالقت�شادية الفل�شطينية

5. فل�شطينيو اخلارج وحّق العودة 2016–2017:

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  تعد�د  ي�صكلون ن�صف  �لذين  �ل�صتات،  �لفل�صطينيون يف  �لالجئون  و��صل 

بفل�صطني  �رتباطهم  على  توؤكد  �لتي  و�الأن�صطة  �لفعاليات  �إقامة   ،2017–2016 �صنتي  خالل 

وحقوقهم �لتاريخية �لثابتة فيها، وقد ركزت هذه �لفعاليات و�الأن�صطة على �أهمية �حلفاظ على حّق 

�لعودة، وتذكري �الأجيال �لفل�صطينية �لنا�صئة على �أهمية �لتم�صك باالأر�ص وحّق �لعودة. كما طالبت 

تلك �لفعاليات بريطانيا باالعتذ�ر عن وعد بلفور Balfour Declaration، يف �لذكرى �ل�صنوية �ملئة 

الإ�صد�ره.

�ل�صتات ركيزة  “فل�صطينيو  �صعار  14، حتت  �لـ  �ل�صنوي  �أوروبا  فل�صطينيي  �نعقد موؤمتر  وقد 

وطنية وعودة حتمية”، يف 2016/5/7، يف مدينة ماملو �ل�صويدية، كما عقد فل�صطينيو �أوروبا موؤمترهم 

�ل�صنوي �لـ 15 يف 2017/4/15، يف مدنية روترد�م �لهولندية، حتت �صعار “100 عام.. �صعب ينت�رش 

و�إر�دة ال تنك�رش”، يف ظّل �صغوط كبرية مور�صت من قبل �للوبي �لد�عم لـ“�إ�رش�ئيل” على �حلكومة 

�لهولندية ملنع عقد �ملوؤمتر لكنها ف�صلت، بح�صب �لقائمني عليه. وقد �صارك يف �أعمال �ملوؤمتَرين �آالف 

�صتى  من  جاءته  غفرية  وجماهري  وفود  على  توّزعو�  �لذين  �لعامل،  و�أحر�ر  و�لعرب  �لفل�صطينيني 

�أرجاء �لقارة �الأوروبية وخارجها يف ذكرى �لنكبة، وبح�صور قياد�ت و�صخ�صيات فل�صطينية بارزة 

وفاعلة من �لوطن �ملحتل وخارجه، عالوة على ح�صد من �ل�صخ�صيات �لعامة �لعربية و�الإ�صالمية 

�ملوؤمتر خالل  ُنّظم هذ�  فل�صطني. وقد  �ملت�صامنني مع  �ملوؤ�ص�صات وقطاعات  و�الأوروبية، وممثلي 

هاتني �ل�صنتني من ِقبَل موؤ�ص�صة موؤمتر فل�صطينيي �أوروبا، ومركز �لعودة �لفل�صطيني، باال�صرت�ك 

.
49

مع موؤ�ص�صات فل�صطينية �أوروبية

نحو �جتمع  حيث  �خلارج”،  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  “�ملوؤمتر  �إطالق  مّت   2017 �صنة   ويف 

�أ�صقاع �الأر�ص للم�صاركة فيه على مدى  �إ�صطنبول �لرتكية من كل  �آالف فل�صطيني يف مدينة  �صتة 

�إليه �صبعون �صخ�صية  25 و2017/2/26. و�صهدت �جلل�صة �الفتتاحية للموؤمتر، �لذي دعت  يومي 

�إلقاء �لعديد من �لكلمات �لتي حتدثت عن م�صوغات �نعقاد �ملوؤمتر  �صيا�صية و�أكاديية فل�صطينية، 

وتطلعات �مل�صاركني فيه. و�تهم رئي�ص �ملوؤمتر �أني�ص �لقا�صم، يف كلمة له، قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية 

با�صرتد�د  مطالباً  �لوطني،  �مل�رشوع  من  و��صتثنتهم  �خلارج،  يف  �لفل�صطينيني  طاقات  عطلت  باأنها 

�صتة �أبو  �صلمان  للموؤمتر  �لعامة  �لهيئة  رئي�ص  �نتقد  كما  �لتحرير.  منظمة  يف  ودورهم”   “حقهم 
ما و�صفه بتهمي�ص فل�صطينيي �خلارج.

بريوت  �للبنانية  �لعا�صمة  من  �صتتخذ  �لعامة  �الأمانة  �أن  للموؤمتر  �لتح�صريية  �للجنة  و�أعلنت 

�لتاأ�صي�صية  �لهيئة  �أن  حمفوظ  �أبو  ه�صام  �لتح�صريية  �للجنة  رئي�ص  و�أو�صح  لها.  ر�صمياً  مقر�ً 

 للموؤمتر �نتهت �إىل ت�صكيل هيكل تنظيمي على �صكل هيئة عامة ير�أ�صها �أبو �صتة مع ثالثة نو�ب له،
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�لفل�صطيني منري �صفيق  �لكاتب و�ملفكر  �ملبادرة وير�أ�صها  �أ�صحاب  و�أمني �رش، و�أمانة عامة ت�صم 

و�أما نائبه فهو ه�صام �أبو حمفوظ.

وخل�ص �ملوؤمتر، يف بيانه �خلتامي، �إىل �أن �نعقاده “ُي�صكل دعوة خال�صة و�رشخة عالية �ل�صوت 

وتاأكيد  و�لت�صحية،  �لثورة  روح  و��صتعادة  و�لوحدة،  و�لثو�بت  و�ملنطلقات  �الأ�صول  �إىل  للعودة 

�حلّق �لفل�صطيني و�لعربي و�الإ�صالمي يف فل�صطني كاملة من �لبحر �إىل �لنهر”. و�أ�صار �لبيان �إىل �أن 

“�تفاقية �أو�صلو وما تبعها من تنازالت، وف�صاد، وتن�صيق �أمني مع �الحتالل، �أحلقت �رشر�ً فادحاً 
مب�صالح �ل�صعب �لفل�صطيني، وم�صت حقوقه �لثابتة”. و�صدد �ملوؤمتر على “حّق �صعبنا �لفل�صطيني 

يف ممار�صة كافة �أ�صكال �لن�صال و�ملقاومة �صّد �الحتالل �ل�صهيوين، ويعتبها حقاً م�رشوعاً لل�صعب 

�لفل�صطينية  �لف�صائل  �ملوؤمتر  وطالب  �لدولية”.  و�لقو�نني  �ل�صماوية  �ل�رش�ئع  كفلته  �لفل�صطيني 

 بـ“�لوحدة على قاعدة �اللتز�م ببنامج �ملقاومة و�مليثاق �لقومي �لعام 1964، و�لوطني �لفل�صطيني

.
�لعام 1968”50

كتلة  فيها  �لفل�صطينيون  وُي�صكل  �لفل�صطيني،  للحّق  منا�رشة  �لالتينية  �أمريكا  دول  ز�لت  وما 

ب�رشية و�قت�صادية ذ�ت وزن مهم. ويف كانون �لثاين/ يناير 2017 ُعقد موؤمتر�ن للجالية �لفل�صطينية 

�لق�صية  خدمة  يف  دورهم  وتفعيل  �لالتينية  �أمريكا  دول  فل�صطينيي  جهود  توحيد  بهدف  هناك، 

�لفل�صطينية؛ ففي ت�صيلي، �جتمع ممثلون عن 14 جهة ُت�صكل مرجعية لفل�صطينيي �أمريكا �لالتينية 

�لفل�صطينية يف  �لفيدر�لية  )6–2017/1/8(، بدعوة من  �أيام  �صانتياغو، على مدة ثالثة  �لعا�صمة  يف 

�أعلن �ملجتمعون عن توجههم لعقد  Palestinian Federation of Chile (FPCH)l. وقد  ت�صيلي 

موؤمترهم �ل�صنوي �الأول يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2017.

 Confederation of )كوبالك(  �لالتينية  و�أمريكا  للكاريبي  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صات  �حتاد  �أما 

فقد   ،Palestinian Communities in Latin America and the Caribbean (COPLAC)l

�ختتم يف �صانتياغو �أي�صاً، يف 2017/1/11، �جتماعاً حت�صريياً للموؤمتر �لر�بع لالحتاد، بعد ربع قرن 

من جتميد ن�صاط �الحتاد، يف خطوة و�صفت باأنها رد�ً على فعالية �صانتياغو �الأوىل. وُعقد موؤمتر 

حممود  �لرئي�ص  و�أكد  نيكار�غو�،  عا�صمة  ماناغو�،  يف   ،2017/10/22–19 �لفرتة  خالل  كوبالك 

“�أهمية حّل  �ملتحدة ح�صام زملط، على  �لواليات  لدى  �لفل�صطيني  �ل�صفري  عبا�ص، يف ر�صالة تالها 

ق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني حالً عادالً وفق قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية ومبادرة �ل�صالم �لعربية”، 

فيما قال �الأمني �لعام لكوبالك ح�صن �صافية: “منّر مبرحلة �صعبة ويف مثل هذه �ملر�حل، ال بّد من 

.
ر�ّص �ل�صفوف مع �الأ�صدقاء”51

وعلى �لرغم من معاناة �لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان، وحرمانهم من �أب�صط حقوقهم �ملدنية 

و�ل�صيا�صية، �أ�صدرت وكالة �الأونرو� يف بد�ية �صنة 2016 قر�ر�ً يق�صي بتخفي�ص خدماتها �ل�صحية 
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باإقليم لبنان وحده دون دول �الأقاليم �الأخرى. مما دفع �لالجئون هناك �إىل �إعالن رف�صهم �لقاطع 

“�لظاملة” �لتي �تخذتها �الأونرو�، وطالبت �الأونرو� بالرت�جع عن هذه  لكافة �لقر�ر�ت و�الإجر�ء�ت 

�ل�صيا�صات و�إعادة كل �خلدمات و�لتقديات �لتي قل�صتها. و�أعلنت قيادة �لف�صائل و�لقوى �لوطنية 

�أمام مكاتب  �لفل�صطينية يف لبنان �الإ�رش�ب �لعام، وتنفيذ وقفة �حتجاجية جماهريية  و�الإ�صالمية 

مدر�ء �الأونرو� يف �ملخيمات، و�صّددت على تو��صل �حلر�ك �ل�صعبي حتى ترت�جع �إد�رة �الأونرو� عن 

�لفل�صطينية  �ملخيمات  عّمت  �لتي  �الحتجاجية  �لتحركات  و��صتمرت  �لظاملة”.  “�لتع�صفية  قر�ر�تها 

الأكرث من مئة يوم، حتى قّررت �الأونرو� يف 2016/4/16 جتميد �لعمل بـ“خطة �ال�صت�صفاء” )تقلي�ص 

.
52

�خلدمات �ل�صحية(

ثانيًا: املوؤ�شرات االقت�شادية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

1. الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية )ال�شفة والقطاع(:

ُيعدُّ �لناجت �ملحلي �الإجمايل مقيا�صاً جتميعياً لالإنتاج �لذي يتم خالل فرتة زمنية حمددة، ويقدر 

للباحثني  �أهميته  �ملقيا�ص  ولهذ�   .
53

�الأ�صا�ص باالأ�صعار  �أو  �ملنتجني  باأ�صعار  �أو  �ل�صوق  باأ�صعار  �إما 

يتاح من  �لتنفيذية و�لرقابية و�الإعالمية. حيث  �لقر�ر، يف �جلهات  و�لد�ر�صني و�ملهتمني وملتخذي 

خالله ح�رش وحتديد �إ�صهام خمتلف �الأن�صطة و�لقطاعات يف توليد هذ� �لناجت، وبالتايل ُي�صتفاد منه 

يف قيا�ص �لتطور �القت�صادي حملياً و�إقليمياً ودولياً، مما ي�صكل حافز�ً لالهتمام باإعد�د تقدير�ت هذ� 

�لناجت، و�لت�رشيع باإ�صد�رها ون�رشها تباعاً.

وما يز�ل هذ� �ملقيا�ص من �أبرز �ملوؤ�رش�ت �القت�صادية �مل�صتخدمة و�أو�صعها �نت�صار�ً، بالرغم من 

�لتحفظات �لعديدة ب�صاأنه، خ�صو�صاً مع �ختالف �لقوة �ل�رش�ئية للدوالر حملياً عن �لقوة �ل�رش�ئية 

.
54ً

�ملكافئة له خارجيا

�ملحلي  �ال�صتثمار  �رتفاع  على  �الإيجابية  �نعكا�صاته  �ملرتفع  �حلقيقي  �الإجمايل  �ملحلي  وللناجت 

وزيادة عائد�ته م�صتقبالً، ويف زيادة ثقة �مل�صتثمرين �الأجانب وبالتايل زيادة تدفقات �ال�صتثمار�ت 

 .
55

�الأجنبية �ملبا�رشة، مع منو �أقل يف �لدَّين �خلارجي، كن�صبة ٍ من �لناجت �ملحلي �الإجمايل

اأ. معدل منو الناجت املحلي الإجمايل:

ح�صب بيانات �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، يالحظ تبايٌن يف منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل 

خالل �لفرتة 2014–2017، �إذ كان �صالباً �صنة 2014 نظر�ً للحرب �الإ�رش�ئيلية �صّد قطاع غزة، غري 

جاءت  ولكن   .2016 �صنة   %4.7lو  2015 �صنة   %3.4l �إىل  لي�صل  فتز�يد  ن  �لتح�صُّ يف  �أخذ  �لناجت  �أن 
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تقدير�ت �صنة 2017 خميبة لالآمال، ��صتناد�ً �إىل �لنتائج �لفعلية للربع �لثالث ل�صنة 2017، حيث بلغ 

هذ� �لنمو 2.6l% فقط )�نظر جدول 2/11(. 

وكان �صندوق �لنقد �لدويل International Monetary Fund قد �أكد يف تقريره �أن منو �لناجت 

لنمو  ��صتناد�ً  �ل�صابقة(  �ل�صنة  4l% يف  3l% )مقابل نحو  2017 �صيتباطاأ لنحو  �ملحلي �الإجمايل �صنة 

ٍ يف ن�صيب �لفرد من �لناجت.  2.7l% يف �ل�صفة، و4.5l% يف غزة. وهذ� �لنمو يقود �إىل خف�ص  مقد�ره 

�لعدد  ��صتيعاب  م�صتوى  من  بكثري  �أقل  ُتعدُّ  �لتي  �لن�صبة،  هذه  من  ت�صاوؤمه  �ل�صندوق  �أبدى  كذلك 

�آفاق �لنمو بالقدرة  �لكبري لل�صباب �جلدد �لد�خلني ل�صوق �لعمل، وربط �أي حت�صن موؤثر ود�ئم يف 

�أن يربطها بتحرير  �الأوىل  �أن  �نفر�ج �صيا�صي؛ مع  بـ“عملية �صالم جديدة” وحدوث  �اللتز�م  على 

كافية  فل�صطينية  عمل  فر�ص  وتوليد  �لنمو  �إحياء  �إعادة  �أو  �إطالق  وُيعدُّ  �الحتالل.  و�إنهاء  �الأر�ص 

�لتحديَّ �لرئي�صي، يف ظّل �صعوبات، �أبرزها: عدم �ليقني �ل�صيا�صي �ملتز�يد، وتر�جع تدفقات �ملعونة 

�خلارجية، وعدم كفاية �ال�صتثمار �ملتدفق للبالد، و�لقيود �ملفرو�صة على حركة �ملبادالت، وتنّقل 

�الأفر�د بني �ل�صفة وغزة من جهة وبني �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية و�خلارج من جهة �أخرى. وعليه، 

فاإن �الختناقات �لتي ي�صهدها �القت�صاد �لفل�صطيني، نتيجة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�صيا�صاته، هي 

.
56

�ل�صبب �ملبا�رش لبطء هذ� �لنمو

جدول 2/11: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(57

تنبوؤات** تقديري* فعلي

البيان

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

14,151 13,825 13,613.2 13,269.7 12,673 12,252.9 12,275.2 12,008.9
الناجت املحلي 

الإجمايل

2.4+ 1.6+ 2.6+ 4.7+ 3.4+ 0.18– 2.2+ 6.3+
معدل النمو اأو 

الرتاجع ال�شنوي 

)%(

�لتي ال ت�صمل ذلك �جلزء من حمافظة  �لفل�صطيني  �ملركزي لالإح�صاء  �إح�صاء�ت �جلهاز  بناًء على  �لو�ردة  �الأرقام   مالحظة: 

،2015 هي  �الأ�صا�ص  �صنة  �أن  كما   .1967 �صنة  �لغربية  لل�صفة  �حتاللها  بعيد  عنوة  “�إ�رش�ئيل”  �صّمته  �لذي   �لقد�ص 

و�صوف ينطبق هذ� على كافة �جلد�ول �لتالية.

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.
** ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2012–2017.
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الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019 بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

معدل منو الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية 2012-2019 وال�شيناريوهات املحتملة )%(

�أنه �صيف�صي لنمو  �لعام،  �إىل خط �الجتاه  ��صتناد�ً   2019–2018 �لنمو ل�صنتي  وت�صري توقعات 

�صنوي حمدود يبلغ 1.6l% و2.4l% على �لتو�يل ك�صيناريو �أ�صا�صي َيتَّفق مع حالة عدم �ليقني �لتي 

�إال باإز�لة �لقيود  تعي�صها مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية. و�أما �لنمو �ملرتفع كتوقع تفاوؤيل فال يتحقق 

�خلارجية �لتي تتحكم فيها “�إ�رش�ئيل” و�لقيود �ملحلية �لتي هي من م�صوؤولية �ل�صلطة �لفل�صطينية. 

�لنمو  معدل  لرفع  توظيفها  يكن  كامنة  فل�صطينية  �إمكانات  وجود  �لتفاوؤيل  �لتوقع  يعزز  ومما 

. ويف 
58

�ل�صنوي �إىل 7l% يف �ملتو�صط، م�صحوباً بتوفري فر�ص عمل كبرية يف كل من �ل�صفة و�لقطاع

�لد�خلي تتجاذبه قوى عديدة  �لو�صع  �أن  �ملت�صائم لي�ص م�صتبعد�ً، باعتبار  �ل�صيناريو  �ملقابل، فاإن 

تت�صابك يف روؤيتها، وتاأثريها على �ل�صاأن �لفل�صطيني، قد يف�صي يف تقديرنا �إىل منو �صلبي يف �ل�صنتني 

�لقادمتني )2018–2019( يف حدود –4l% �صنوياً، مما يتطلب من �أ�صحاب �لقر�ر �إعد�د �لعدة ملختلف 

�ل�صيناريوهات.
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ب. معدل منو الناجت يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

كان هناك تباين ملحوظ يف معدل �لنمو بني �ل�صفة و�لقطاع يف �صنتي 2016 و2017، ففي �لقطاع 

�لثالث  �الأرباع  تقدير�ت  على  بناء   ،2017 �صنة   %0.2l وبن�صبة   ،2016 �صنة   %8.3l بن�صبة  �رتفع 

3.5l% و3.4l% لل�صنتني �ملذكورتني على �لتو�يل. �أما عن  �الأوىل، مقابل منو �إيجابي يف �ل�صفة قدره 

�إ�صهام كل من �ل�صفة و�لقطاع يف تكوين �لناجت �ملحلي، فقد كانت ح�صة �ل�صفة ل�صنة 2017 عالية 

جمموع  من  ح�صتهما  �أن  من  بالرغم  غزة،  يف  فقط   %25l مقابل  �لناجت،  جمموع  من   %75l ومثلت 

�ل�صكان تقدر بنحو 60l% �إىل 40l% على �لتو�يل.

جدول 2/12: الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2012–2017

59
بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

ال�شنة

ال�شفة والقطاعقطاع غزةال�شفة الغربية

الن�شبة )%(القيمةالن�شبة )%(القيمةالن�شبة )%(القيمة

20128,73672.73,294.227.412,008.9100

20138,825.471.83,478.928.312,275.2100

20149,293.775.92,954.224.112,252.9100

20159,538.975.33,134.124.712,673100

20169,874.174.43,395.625.613,269.7100

*201710,211.7753,401.52513,613.2100

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.

مالحظة: قام �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني بتحديث �صنة �الأ�صا�ص للح�صابات �لقومية باالأ�صعار �لثابتة لت�صبح 2015. 

وبناء عليه، ال بّد من �الإ�صارة �إىل �أنه يف ظّل �حلفاظ على ن�صب �لنمو �لتاريخية بناء على تو�صيات نظام �حل�صابات �لقومية 2008 

فاإن ذلك يوؤدي �إىل فقد�ن خا�صية �جلمع Loss of additivity ملكونات �لناجت �ملحلي �الإجمايل ما قبل �صنة 2015، وهذ� يعني 

�أن حا�صل جمع �ملكونات �لفرعية الأي متغري ال تت�صاوى مع قيم �ملتغري �لتي مّت �حل�صول عليها بطريقة �ال�صتقر�ء �لرجعي 

للبيانات على م�صتوى تفا�صيل �الأن�صطة �القت�صادية و�ملناطق. بينما حتافظ �لبيانات لل�صنو�ت 2015 وما بعدها على خا�صية 

�جلمع. وينطبق هذ� على كافة �جلد�ول �ملتعلقة بذلك.
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الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2012–2017 بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

جدول 2/13: معدل منو الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع 2012–2017

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(60

2017*20122013201420152016ال�شنة

ال�شفة الغربية

8,7368,825.49,293.79,538.99,874.110,211.7القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي (%)
6+1+5.3+2.6+3.5+3.4+

قطاع غزة

3,294.23,478.92,954.23,134.13,395.63,401.5القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي (%)
7+5.6+15.1–6.1+8.3+0.2+

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.

ج. مقارنة الناجت املحلي الإجمايل بني ال�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل”:

عند �الطالع على �لناجت �ملحلي �الإ�رش�ئيلي ح�صب �الأ�صعار �جلارية، و�لذي بلغ 317.745 مليار 

347.791 مليار دوالر بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل ل�صنة  2016، كما بلغ  دوالر �صنة 

 %2,422l2,367% وl( ً2017، فاإننا نالحظ �أن هذ� �لناجت يزيد عن نظريه �لفل�صطيني بنحو 24 �صعفا

لالحتالل  �لب�صع  �النعكا�ص  مدى  على  و��صح  موؤ�رش  وهو  �لتو�يل(.  على  و2017   2016 ل�صنتي 

�الإ�رش�ئيلي على �القت�صاد �لفل�صطيني، وعلى مدى ��صتغالل �الحتالل للمو�رد �لفل�صطينية، ومنعه 

�لفل�صطينيني من ��صتخد�م طاقاتهم و�إمكاناتهم بحرية وكفاءة.
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جدول 2/14: الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل” 2012–2017

بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(61

“اإ�رشائيل”ال�شلطة الفل�شطينيةال�شنة
ن�شبة الناجت الفل�شطيني اإىل 

الناجت الإ�رشائيلي )%(

201211,279.4257,1574.4

201312,476292,6024.3

201412,715.6308,4604.1

201512,673299,3204.2

201613,425.7317,7454.2

*201714,359.1347,7914.1

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.

الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل” 2012–2017

بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

2. متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية:

�ملالية  �أهميته  �القت�صادي، وله  �الأد�ء  �الإجمايل م�صتوى  �ملحلي  �لناجت  �لفرد من  يعك�ص ن�صيب 

�لبالغة يف �لوقوف على دخول �الأفر�د، وم�صتوياتهم �ملعي�صية، وقدر�تهم على �لوفاء بالتز�ماتهم 

�ال�صتهالكية و�الدخارية، وطاقات �ملجتمع �ال�صتثمارية. وعليه، فاإن �رتفاع ح�صة �لفرد من �لناجت 

 .
62

ت�صهم ب�صكل مبا�رش يف حت�صني �لرفاه �الجتماعي
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اأ. املتو�شط العام لن�شيب الفرد:

يالحظ من �جلدول �لتايل حدوث �نخفا�ص يف ن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �الإجمايل يف �صنتي 

�صئيلة  بن�صبة  �رتفع  ثم  �لتو�يل،  على  دوالر  و2,852.4  دوالر   2,944 بلغ  حيث   ،2014–2013
1.2l% �صنة 2016. ولكنه ظّل دون م�صتو�ه يف �صنة 2012 �لبالغ  0.4l% وبن�صبة  �صنة 2015 بلغت 

2,967.5 دوالر�ً.

2017 )وفق تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل(  و��صتمر�ر�ً لهذ� �لرت�جع، فاإن ن�صيب �لفرد �صنة 

�لناجت  منو  هبوط  ب�صبب  وذلك   %0.2l– مقد�رها  �صالبة  وبن�صبة  دوالر�ً   2,918 �إىل  �صينخف�ص 

�الإجمايل. و�صي�صتمر هذ� �النخفا�ص خالل �صنتي 2018–2019 كرتجمة النخفا�ص �لناجت �الإجمايل 

بحيث يبلغ –1.3l% و–0.3l% على �لتو�يل.

جدول 2/15: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية 2012–2019

بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(63

البيان
تنبوؤات**تقديري*فعلي

20122013201420152016201720182019
2,967.52,9442,852.42,863.92,922.92,9182,8822,873القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي 

)%(
3.1+0.8–3.1–0.4+2.1+0.2–1.3–0.3–

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.

** ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2012–2017.

متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شلطة الفل�شطينية 2012–2019

بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(



2016-2017التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

108

ب. متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شفة والقطاع:

بالقطاع مقارنة  �ل�صفة  م�صتوى  على  مرتفعاً  كان  �ملحلي  �لناجت  من  �لفرد  ن�صيب  �أن   يالحظ 

�صنة 2016، حيث بلغ يف �ل�صفة 3,689.4 دوالر�ً، مقابل 1,822 دوالر�ً يف �لقطاع، مع فارق يف معدل 

�لنمو لكل منهما مقارنة بال�صنة �ل�صابقة. وح�صب �الأرقام �لتقديرية لالأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 

بينما   ،2016 �صنة  عن   %1.4l بن�صبة  دوالر�ً   3,741 �إىل  �ل�صفة  يف  �لفرد  ن�صيب  ف�صريتفع   2017

�صينخف�ص �إىل 1,757.5 دوالر�ً يف غزة بن�صبة –3.5l% )�نظر جدول 2/16(. 

 %49.4l وتت�صح �لفجوة �لكبرية بني �ل�صفة و�لقطاع، فقد مثّل متو�صط ن�صيب �لفرد يف �لقطاع

و47l% فقط من نظريه يف �ل�صفة ل�صنتي 2016–2017 على �لتو�يل، يف حني �صّكل ن�صيب �لفرد يف 

. وذلك كنتيجة 
642000–1994 79l% يف �ملتو�صط من مثيله يف �ل�صفة خالل �ل�صنو�ت  �لقطاع نحو 

مبا�رشة للتفاوت �الإنتاجي و�ل�ّصخ �ملايل بني �ملنطقتني، �إ�صافة �إىل �حل�صار �الإ�رش�ئيلي �مل�صدَّد على 

�لقطاع، �إ�صافة �إىل �إغالق �ل�صلطات �مل�رشية للحدود مع �لقطاع معظم �أيام �ل�صنة.

�لدخل  من  �لفرد  ن�صيب  �أن  و�لقطاع،  �ل�صفة  م�صتوى  على  �لرت�جع  هذ�  جزئياً  يعو�ص  ومما 

 2016 �صنة  �صئيل  حت�صن  مع  �لالحقة  �ل�صنو�ت  يف  م�صتمر�ً  �رتفاعاً  حقق  �الإجمايل  �ملتاح  �لقومي 

.
65ً

و�صل �إىل 2,216 دوالر�

تركز  مدى  على  و�لتعرف  �لفجوة  هذه  �أ�صباب  على  �أكب  ب�صكل  للوقوف  مدعاة  �صبق  ما  �إن 

مب�صتوى  للنهو�ص  �ملالئمة  �القت�صادية  �ل�صيا�صات  �نتهاج  و�رشورة  توزيعها،  وعد�لة  �لرثو�ت 

�النتاجية و�الأد�ء وت�صويب �الأو�صاع �لر�هنة.

جدول 2/16: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع

66
2012–2017 بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

2017*20122013201420152016ال�شنة

ال�شفة الغربية

3,636.13,575.83,665.23,661.73,689.43,741القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي (%)
3.2+1.7–2.5+0.1–0.8+1.4+

قطاع غزة

2,003.32,044.71,678.51,7221,8221,757.5القيمة

معدل النمو اأو الرتاجع 

ال�شنوي (%)
3.4+2.1+17.9–2.6+5.8+3.5–

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.
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متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف كل من ال�شفة والقطاع

2012–2017 بالأ�شعار الثابتة )بالدولر(

الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�شيب  متو�شط  مقارنة  ج. 

و“اإ�رشائيل”:

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  و2017   2016 ل�صنتي  دوالر�ً  و3,078  دوالر�ً   2,957

دوالر�ً  و40,035  دوالر�ً   37,192 �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 

�لنمو  متنع  �لتي  �لتع�صفية  و�صيا�صاته  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إىل  �أ�صا�صاً  ذلك  ويعود  �صعفاً.   13

�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.
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جدول 2/17: متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل” 

2012–2017 بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(67

“اإ�رشائيل”ال�شلطة الفل�شطينيةال�شنة
ن�شبة ن�شيب الفرد الفل�شطيني

اإىل ن�شيب الفرد الإ�رشائيلي )%(

20122,78732,5228.6

20132,99236,3218.2

20142,96037,5627.9

20152,86435,7318

20162,95737,1928

*20173,07840,0357.7

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.

متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لل�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل”

2012–2017 بالأ�شعار اجلارية )بالدولر(

3. الدَّين العام: 

�صد�د  �أو  تنموية  الأغر��ص  �لعامة  �الإير�د�ت  م�صادر  من  ��صتثنائياً  م�صدر�ً  �لعام  �لدَّين  ي�صكل 

موؤ�رش�ت  وت�صهم  عليها.  �ملتفق  �ل�رشوط  بكافة  بالوفاء  �اللتز�م  مع  �لدولة،  ملو�زنة  طارئ  عجز 

�لدَّين �لعام يف فهم طبيعة �لعالقة بني تطور�ت هذ� �لدَّين و�أد�ء �القت�صاد �لكلي من جهة وبني مالية 

�حلكومة ب�صكل خا�ص من جهة �أخرى، كما ت�صهم يف تقييم تطور�ت �لدَّين و�لقدرة على �لتعامل معه 

 .
68

و�إد�رته
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69
جدول 2/18: الدَّين العام حلكومة ال�شلطة الفل�شطينية ومتاأخراته 2012–2019 )باملليون دولر(

البيان

تنبوؤات**فعلي

20122013201420152016*201720182019

1,3851,2681,1281,4671,4401,4911,5021,541الدَّين الداخلي

1,0981,1091,0891,0711,0441,0351,0221,006الدَّين اخلارجي

2,4832,3772,2172,5382,4842,5262,5232,548اإجمايل الدَّين العام

1,4931,9672,7372,9513,1663,2493,8534,213متاأخرات الدَّين احلكومي

3,9764,3444,9545,4895,6505,7756,3766,760اإجمايل الدَّين العام �شامالً املتاأخرات

اجمايل الدَّين العام �شامالً املتاأخرات 

كن�شبة من الناجت املحلي الإجمايل )%(
34.332.741.141.142.539.644.145.7

* ح�صب بيانات �لربع �لثالث ل�صنة 2017.

** ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2012–2017.

تطور الدَّين العام ومتاأخراته 2012-2019 )باملليون دولر(
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تطور الدَّين العام حلكومة ال�شلطة الفل�شطينية ومتاأخراته 2012-2019 )باملليون دولر(

ومن �جلدول 2/18 يت�صح �أن �لدَّين �لعام ب�صوره �ملختلفة ما يز�ل مرتفعاً بالرغم من �لتح�صن 

بن�صبة  �خلارجي  �لدَّين  تناق�ص  حيث  �ل�صابقة،  بال�صنة  مقارنة   2017 �صنة  بيانات  يف  �ملحدود 

دالئل  ومن   .2017 �صنة  من  �لثالث  �لربع  �أرقام  ح�صب   %2.6l بن�صبة  �ملتاأخر�ت  و�رتفعت   ،%0.9l

 ��صتمر�ر بقاء �لدَّين عالياً �أنه �صكل بدون �ملتاأخر�ت نحو 70l% من �صايف �الإير�د�ت �لعامة قبل �ملنح

�صنة 2016 )�نظر جدول 2/19(، �أما عند ح�صاب �ملتاأخر�ت، فاإن �صقف �لدَّين �لعام �حلكومي يرتفع 

2016، مبا يتجاوز �حلد  42.5l% من �لناجت �ملحلي يف نهاية �صنة  �إىل م�صتويات قيا�صية مثلت نحو 

، وهذ� يدلل على �صعف 
70%40 2005 وهو  24 ل�صنة  �لعام رقم  �لدَّين  �مل�صموح به ح�صب قانون 

�ل�صاأن �ملايل �حلكومي و�العتماد �لكبري على �ملنح و�مل�صاعد�ت �خلارجية غري �ملنتظمة، كما ي�صكل 

�أعباء  �صد�د  و�صعوبات  جهة،  من  �لعامة  �ملو�زنة  عجز  ��صتمر�ر  مع  �خلطورة،  بالغ  مالياً  عبئاً 

%39.6l لدَّين من جهة �أخرى، بالرغم من حدوث �نخفا�ص يف ن�صبة هذ� �لدَّين من �لناجت �ملحلي �إىل� 

�صنة 2017، و�لتي تظل عالية يف كل �الأحو�ل. 

وهذ� يتطلب �لوقوف على �لعو�مل �لرئي�صية �ملتحكمة يف �لدَّين، و�ملتمثلة يف: تطور�ت يف �أد�ء �ملالية 

�أو �لفائ�ص، وتر�كم �ملتاأخر�ت جتاه �لقطاع �خلا�ص و�ملوظفني �لعموميني،  �لعامة من حيث �لعجز 

، وكذلك حجم فو�ئد �لديون �لتي بلغت نحو 
71

و�لتطور�ت ب�صاأن �صعر �رشف �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي

. و�ملطلوب �أن ت�صتمر �حلكومة يف �صيا�صة تقلي�ص �ملديونية ب�صورها 
74 مليون دوالر يف 722016

�ملختلفة و�صوالً لال�صتغناء عنها متاماً ولو على �ملدى �لبعيد.

�لتي  �ملدفوعة  �لفو�ئد  حجم  ِكب  مع  خ�صو�صاً  �لعامة،  �ملو�زنة  عجز  ��صتمر�رية  �صوء  وعلى 

ت�صتحق �صنوياً، وتر�جع �ملنح و�مل�صاعد�ت �خلارجية، فاإنه يتوقع �أن يظل حجم �لدَّين �لعام ل�صنتي 
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2018–2019 عالياً مرت�وحاً بني 6,400–6,800 مليون دوالر�ً، وذلك ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام. 
وهكذ� ت�صتمر �ملخاطر �لناجمة عن �ملديونية �حلكومية. وعليه، تبدو �ل�رشورة �مللحة �إىل �إعادة �لعمل 

 United Nations Conference on )بنظام منظمة موؤمتر �الأمم �ملتحدة للتجارة و�لتنمية )�أونكتاد

Trade and Development (UNCTAD)l الإد�رة �لدَّين و�لتحليل �ملايل، من �أجل حت�صني جودة �إد�رة 

.
73

�ملال �لعام، وتخفيف �ملخاطر و�صمان ��صتد�مة �أو�صاع �لدَّين �لعام بعيد�ً عن خماطر �إ�صافية

4. املوازنة العامة لل�شلطة الفل�شطينية: 

تعدُّ �ملو�زنة �لعامة �الأد�ة �الأ�صا�صية �مل�صتخدمة يف �إد�رة �ملال �لعام حت�صيالً و�إنفاقاً مبا يتفق مع 

�الأهد�ف �لتي ت�صعى �إليها �حلكومة، من خالل �إعد�دها لهذه �ملو�زنة، وفقاً لل�صو�بط و�لت�رشيعات 

�ل�صارية، بعيد�ً عن �ملغاالة يف �لتقدير�ت، ومنعاً الأّي جتاوز�ت تخل باالأد�ء. 

 وقد عانت حكومة �لتو�فق على مد�ر �صنتي 2016 و2017 من �صعوبات مالية و�قت�صادية و��صحة،

ب�صبب �عتمادها �لكبري على �لدعم �خلارجي �لذي تقل�صت و�رد�ته مقارنة بال�صنو�ت �ملا�صية.

وفيما يتعلق بتوقعات �صنتي 2018–2019 �مل�صمنة يف �جلدول، ويف ظّل حالة عدم �ليقني ب�صاأن 

�مل�صتجد�ت �مل�صتقبلية حملياً وخارجياً، و�صعوبة بناء �صيناريو حمدد �أو �العتماد عليه، فقد �رتاأينا 

�الأخذ بخط �الجتاه �لعام للنمو 2012–2017 ملوؤ�رش�ت �لو�صع �ملايل �لتي عبت نتائجها عن حماولة 

�ملزج بني رغبة �حلكومة يف خف�ص �لعجز من جهة، وبني �لتاأقلم مع تقل�ص وعدم �نتظام �ملنح من 

جهة �أخرى.

جدول 2/19: املالية العامة لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019 وفق الأ�شا�س النقدي 

)باملليون دولر(74

تنبوؤات* فعلي

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

3,559 3,414 3,652 3,552 2,891 2,791 2,320 2,240 �شايف الإيرادات املحلية

4,080 3,938 3,795 3,662 3,445 3,446 3,251 3,047 النفقات اجلارية

250 238 258 217 176 161 168 211 النفقات التطويرية

4,330 4,176 4,053 3,879 3,621 3,607 3,419 3,258 اإجمايل النفقات العامة

26– 183– 401– 327– 730– 816– 1,099– 1,018– الر�شيد الكلي قبل املنح

547 640 720 766 797 1,230 1,358 932 اإجمايل املنح

521 457 319 439 67 414 259 86– الر�شيد الكلي بعد املنح

*��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2012–2017.
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املالية العامة لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019 وفق الأ�شا�س النقدي )باملليون دولر(

 2017 63l% يف �صنة  2012–2017 �إىل منو �الإير�د�ت بن�صبة  ي�صري خّط �الجتاه �لعام لل�صنو�ت 

�أما �لنفقات في�صري خّط �الجتاه   .%10.3l 2012، ومبتو�صط �صنوي تر�كمي مقد�ره  مقارنة ب�صنة 

�لعام لل�صنو�ت 2012–2017 لنموها بن�صبة 24.4l% يف �صنة 2017 مقارنة ب�صنة 2012، ومبتو�صط 

�صنوي تر�كمي مقد�ره 4.5l% )�نظر جدول 2/19(. 

و�ملتتبع ملالية �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �صنتي 2016 و2017، يجد �أن �إجمايل �الإنفاق �لعام ب�صقيه 

�جلاري و�لتطويري قد �رتفع مبعدل 7.1l% و4.5l% على �لتو�يل، ومبتو�صط قدره 5.8l%؛ وهو ما 

يعك�ص توجهاً نحو �تباع �صيا�صة تر�صيدية )�نظر جدول 2/19(. 

و�إير�د�ت  �ل�رشيبية  وغري  �ل�رشيبية  �ملحلية  �الإير�د�ت  ت�صمل  و�لتي  �لعامة،  �الإير�د�ت  �أما 

�لفرتة خالل  ملمو�صة  زيادة  حدوث  �إىل  �لبيانات  فت�صري  �ملرجتعة،  و�ل�رش�ئب   �ملقا�صة 

2015–2016، حيث حققت منو�ً بلغ 22.9l% �صنة 2016، ب�صكل يعك�ص حت�صن �الأد�ء، ومبا يتو�ءم 

عليه  ترتب  مما  �لالحقة،  و�ل�صنو�ت   2015 �صنة  من  بدء�ً  كبري  ب�صكل  �خلارجية  �ملنح  تر�جع  مع 

خف�ص �لر�صيد �لكلي قبل �ملنح بنحو 55.2l% ليتدنى �لعجز �إىل 327 مليون دوالر �صنة 2016، غري 

�أن هذ� �لعجز �رتفع �صنة 2017 �إىل 401 مليون دوالر )�نظر جدول 2/19(. وهذه �لنتيجة و�إن كان 

ظاهرها يبدو �إيجابياً قيا�صاً ب�صنة 2015، �إال �أنه يتعذر �ال�صتناد �إىل ��صتمر�ريتها الحقاً، خ�صو�صاً 

رو�تب  من  كبرية  با�صتقطاعات  �حلكومة  قيام  مع  حتقق   2017 �صنة  �لعامة  �لنفقات  خف�ص  و�أن 

موظفيها يف غزة بدء�ً من �آذ�ر/ مار�ص 2017، كو�صيلة �صغط لفر�ص �رشوط �لرئي�ص عبا�ص وقيادة 

فتح على حركة حما�ص يف �لقطاع. ومن ثم �صتزد�د �اللتز�مات �حلكومية بعد �لتو�فق �لذي مّت بني 

�لطرفني يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2017. وعليه فيتوقع الحقاً �إ�صافة �أعباء مالية حكومية جديدة.
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خالل  متفاوتة  مب�صتويات  فائ�ص  �إىل  �لعجز  ليتحول  تناق�صها،  من  �لرغم  على  �ملنح،  وجاءت 

�الأ�ص�ص  و�إر�صاء  �القت�صادية  �لظروف  حت�صني  جمال  ويف  ذلك  مو�جهة  ويف   .2017–2012 �لفرتة 

�حلكومي  �الإنفاق  مبعاجلة  يو�صي   The World Bank �لدويل  �لبنك  فاإن  م�صتد�م،  لنمو  �لالزمة 

.
75

وحت�صني م�صتويات �لتح�صيل

2017 جتاه  �أبريل  �لتي �تخذتها �حلكومة مع بد�يات ني�صان/  �لقا�صية  وبالرغم من �الإجر�ء�ت 

�أبناء من  موظفيها  رو�تب  خف�ص  خاللها  من  مّت  و�لتي  حما�ص(  حركة  لتطويع  )�صعياً  غزة   قطاع 

؛ فقد قامت مبجموعة من �الإجر�ء�ت لتح�صني �الأو�صاع يف �ل�صفة �لغربية، حيث �لتقى 
76

قطاع غزة

�الإ�رش�ئيلي مو�صيه كحلون  �ملالية  2017 وزير  يونيو  �هلل يف مطلع حزير�ن/  رئي�صها ر�مي �حلمد 

بهدف  �ل�صفة،  يف  �إ�رش�ئيلية  �قت�صادية  ت�صهيالت  تقدمي  �صبل  معه  وبحث   ،Moshe Kahlon
.
77

�لتخفيف من حدة �الأزمة �ملالية �لتي تو�جهها �حلكومة

�القت�صاد  �إنعا�ص  يف  ي�صهم  مبا  �ملنقول  �ملال  يف  �حلقوق  �صمان  نظام  على  �حلكومة  و�صادقت 

�ملتو�صطة  بامل�صاريع  يتعلق  فيما  وخ�صو�صاً  وتطويره،  �الأعمال  قطاع  ودعم  �لفل�صطيني 

.
78

و�ل�صغرية

كما وّقعت �حلكومة مع �صندوق �ال�صتثمار �لفل�صطيني يف �آب/ �أغ�صط�ص 2016 �تفاقية لتنقيب 

�لغاز  حقول  ال�صتغالل  حماولة  �أول  يف  وذلك  �هلل،  ر�م  غرب  رنتي�ص  حقل  من  �لنفط  و��صتخر�ج 

يف  �ل�صيخ،  ح�صني  �حلكومة  يف  �ملدنية  �ل�صوؤون  هيئة  رئي�ص  �أعلن  فيما   ،
79

فل�صطني يف  و�لبرتول 

2016/9/13، �أن �ل�صلطة وّقعت مذكرة تفاهم تاريخية مع حكومة �الحتالل لتنظيم قطاع �لطاقة يف 
. كما �أعلن ر�مي �حلمد �هلل، يف 2017/3/22، عن �إطالق خطة عمل الإقامة �صوق �لكهرباء 

80
فل�صطني

 .
81

�جلديد يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة

��صتعاد �إنه  �لنت�صة  �لف�صاد رفيق  قال رئي�ص هيئة مكافحة  �لف�صاد،  �إطار جهودها ملكافحة   ويف 

70 مليون دوالر خالل خم�ص �صنو�ت، �إال �أن حمققيه �أخفقو� يف �لك�صف عن �أدلة لتبير مز�عم �ختفاء 
مئات �ملاليني من �لدوالر�ت من �أمو�ل �حلكومة، موؤكد�ً �أن هناك حاجة لتعقب ع�رش�ت �ملاليني من 

.
82

�لدوالر�ت �لتي �ختفت يف �خلارج

معب  من  بالقرب  �صناعية  مدينة  �إن�صاء  حول  قر�ر  على  �حلكومة  �صادقت   ،2017/7/11 ويف 

. ويف 2017/7/12، �لتقت وزيرة 
83

ع �أن توفر �أكرث من 20 �ألف فر�صة عمل ترقوميا باخلليل، ُيتوقَّ

�القت�صاد عبري عودة وزير �القت�صاد و�ل�صناعة �الإ�رش�ئيلي �إيلي كوهني Eli Cohen، وبحثت معه 

للعمل  بالدخول  لهم  ي�صمح  �لذين  �لعمال  عدد  زيادة  ي�صمل  مبا  �القت�صادي  �لتعاون  زيادة  �صبل 

. ويف 
84

�لفل�صطينية �ملدن  �إىل  �الأطعمة و�لكهرباء  “�إ�رش�ئيل”، وزيادة ت�صدير منتجات  �لتجاري يف 

نهاية ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2017 �لتقى ر�مي �حلمد �هلل وم�صوؤولون كبار يف �ل�صلطة وزير �ملالية 

.
85

�الإ�رش�ئيلي مو�صيه كحلون، وبحثو� معه �إمكانية �إقامة مناطق �صناعية فل�صطينية
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5. العمل والبطالة والفقر:

�الإنتاجية  و�لقدر�ت  للطاقة  ��صتغالالً  يحقق  �الأهمية،  بالغ  ب�رشياً  �قت�صادياً  مورد�ً  �لعمل  يعدُّ 

�ملتاحة، ��صتناد�ً ملهارة �لعامل و�إبد�عاته. وذلك مبر�عاة �أن �لعمل حّق طبيعي مكفول لكل بالغ قادر 

عليه، مما يرتتب عليه متكني �مل�صتغل من �كت�صاب �لدخل �لذي يلبي �حتياجاته، غري �أن فر�صة �لعمل 

�ل�صوق  �لتي تتطلبها وظيفته. ولعجز  �مل�صتغل، وباملو��صفات  �إىل خدمات  �ل�صوق  مرهونة بحاجة 

عن ��صتيعاب عمالة �إ�صافية، تن�صاأ �لبطالة �لتي تكون عالية �أو منخف�صة، د�ئمة �أو موؤقتة، ويف حالتنا 

وخ�صارة  للم�صتغل،  �الإنتاجية  للطاقة  �إهد�ر�ً  وت�صكل  ومزمنة،  عالية  هي  �لفل�صطينية  �لبطالة  فاإن 

له، وفقد�ناً لناجت عمله.  فادحة لتعطُّ

جدول 2/20: توزيع الأفراد من �شّن 15 عاماً فاأكرث يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب القوى 

العاملة والبطالة 2012–2019 )بالألف(86

البيان

تنبوؤات*فعلي

20122013201420152016201720182019

ال�شفة الغربية

743759811828844850887910القوى العاملة

602618668685690733755781العاملون

141141143143154117132129املتعطلون

1918.617.717.318.213.814.914.2ن�شبة البطالة )%(

قطاع غزة

371396444471497499543570القوى العاملة

256267249278290286295302العاملون

115129195193207213248268املتعطلون

3132.643.94141.742.745.647.1ن�شبة البطالة )%(

ال�شفة والقطاع

1,1141,1551,2551,2991,3411,3491,4301,481القوى العاملة

8588859179639801,0191,0501,083العاملون

256270338336361330380398املتعطلون

2323.426.925.926.924.526.526.9ن�شبة البطالة )%(

83.299.4107.3112.7117.2126.6135143العاملون يف “اإ�رشائيل” وامل�شتعمرات

*��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2012–2017.
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توزيع الأفراد من �شّن 15 عاماً فاأكرث يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ح�شب القوى العاملة

والبطالة 2012–2019 )بالألف(

العاملون الفل�شطينيون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2012-2019 )بالألف(
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املتعطلون الفل�شطينيون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2012-2019 )بالألف(

للنمو  طبيعية  نتيجة  وهي  �لعاملة،  �لقوى  �أعد�د  �رتفاع  ��صتمر�ر   2/20 �جلدول  من  يالحظ 

2016–2017. وبلغ  �ل�صكاين. وقد �صاحب ذلك ��صتمر�ر وجود معدالت بطالة مرتفعة يف �صنتي 

جمموع �لقوى �لعاملة يف �ل�صفة و�لقطاع نحو 1.349 مليون فرد �صنة 2017، منها 850 �ألفاً يف �ل�صفة 

 .%44.1l قدره  م�صاركة  ومبعدل  �لقطاع  يف  �ألفاً   499 �أي  و�لباقي   ،%44l قدرها  م�صاركة  وبن�صبة 

كالطلبة �الإنتاجية،  �لعملية  يف  ي�صاركون  ال  معالون  هم  �لبالغني  �ل�صكان  ن�صف  من  �أكرث  �أن   �أي 

ب�صورة  متدنية  ن�صبة  ُتعدُّ  هذه  �مل�صاركة  ون�صبة  وغريهم.  و�ملقعدين  و�ملر�صى  �لبيوت  وربات 

.
87

ملحوظة مقارنة ببلد�ن �أخرى

�ل�صفة  يف  �ألف   733 منهم   ،2017 �صنة  نهاية  يف  مليون   1.019 عددهم  فبلغ  فعالً  �لعاملون  �أما 

بن�صبة 71.9l%، و�لباقون وهم 286 �ألفاً يف �لقطاع بن�صبة 28.1l%. و�أما �لعاملون منهم يف “�إ�رش�ئيل” 

و�مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة فهم جزء من هذه �لعمالة، حيث بلغ عددهم 126,600 ي�صكلون 

12.4l% من جمموع �لعاملني، مما يعك�ص عجز �ل�صلطة عن توفري �لبد�ئل �ملالئمة، �صو�ء من حيث 

من يعملون يف “�إ�رش�ئيل” �أم يف �مل�صتعمر�ت. ومن حيث �لت�صنيف ح�صب �لفروع �الإنتاجية، جند 

�أن �خلدمات هي �الأكرث ��صتيعاباً بن�صبة 33.3l% يف �ل�صفة �لغربية مقابل 54.3l% يف قطاع غزة. و�أما 

�لقطاع �لعام في�صتوعب 21.2l% من جمموع �لعاملني بو�قع 15.3l% يف �ل�صفة �لغربية، و36.2l% يف 

.
88

قطاع غزة، مما يدّل على حمدودية فر�ص �لوظائف للقطاع �خلا�ص يف غزة

�ل�صفة  م�صتوى  على   2017 �صنة  �ألفاً   330 عددهم  بلغ  فقد  �لعمل  عن  �ملتعطلني  وب�صاأن 

 �لغربية وقطاع غزة، منهم 117 �ألفاً يف �ل�صفة، و286 �ألفاً يف �لقطاع. وتعدُّ ن�صبة �لبطالة يف �ل�صفة
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و�لقطاع عامة، ويف قطاع غزة حتديد�ً، من بني �لن�صب �الأعلى عاملياً عند مقارنتها مع دول �أخرى، 

“�إ�رش�ئيل” نحو  7l%. ويف  4l%، و�لب�زيل  3l%، و�ل�صني  5l%، و�ليابان  كالواليات �ملتحدة بن�صبة 

 .
5l%، وذلك يف �إح�صائيات �صنة 892016

ومن �خل�صائ�ص �الأخرى للبطالة �لفل�صطينية �رتفاعها ب�صكل ملحوظ بني �الإناث، حيث بلغت 

44.7l%، جر�ء ظروف �صوق �لعمل �لتي تكون عامالً طارد�ً لعمل �لن�صاء،  2016 نحو  خالل �صنة 

خ�صو�صاً �للو�تي يتمتعن مب�صتوى حت�صيلي �أكاديي مرتفع، �إذ بلغت يف �أو�صاطهن 50.6l%. ويف 

�لتجمعات �حل�رشية و�لريفية، وبلغت يف  �ملخيمات عنها يف  �لبطالة يف  �ل�صياق ترتفع معدالت  هذ� 

.
�ملتو�صط نحو 36.9l% �صنة 902016

“�إ�رش�ئيل”، تخفيفاً من حالة �لبطالة  وقد �صمحت �ل�صلطة �لفل�صطينية للفل�صطينيني بالعمل يف 

الرتهانها  �ل�صيا�صة  هذه  ف�صل  �أثبتت  �لعملية  �لتجربة  ولكن  �لدخل؛  مل�صادر  وتوفري�ً  �لعالية، 

. ويعك�ص �العتماد �ملتز�يد للفل�صطينيني على فر�ص �لعمل يف “�إ�رش�ئيل”، 
91

باالإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية

يف ظّل �صّح فر�ص �لتوظيف �ملحلية عالمة على �زدياد �النك�صاف و�لتبعية �القت�صادية �لفل�صطينية، 

على  �ملو�طنني  قدرة  �لعاملة،  �لقوى  يف  �مل�صاركة  م�صتوى  و�نخفا�ص  �لبطالة  �رتفاع  يهدد  كما 

؛ 
92

و�لبعيد �ملتو�صط  �ملدى  على  �القت�صادية  �الأحو�ل  بتدهور  ينذر  مما  �ال�صتثمار،  �أو  �ال�صتهالك 

باالإ�صافة �إىل كونِه ُي�صهم يف تقوية و�زدهار �قت�صاد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، �لذي ي�صتخدم �إمكاناته 

يف مزيد من قمع �ل�صعب �لفل�صطيني، وتهويد �الأر�ص و�الإن�صان.

بني �الأطفال  من  �رشيحة  �أن  �إال  عامة،  ب�صورة  �لعمل  فر�ص  �صيق  من  �لرغم   وعلى 

قبل  �لعمل،  �صوق  نحو  طريقها  ت�صق  �لفئة،  هذه  �صكان  جمموع  من   
93%3.2 متثل  عاماً،   17–10

تتنا�صب مع  �ملطلوب، وتعمل يف ظروف قا�صية ال  �لتعلم  �الأدنى من م�صتوى  �حل�صول على �حلد 

�أعمارها، وال حت�صل على �أجور عادلة. وغالباً ما تكون هذه �لعمالة حمرومة من �أّي حقوق يكفلها 

قانون �لعمل �لفل�صطيني، وعليه فاإن ت�صغيل �الأطفال هي ظاهرة مركبة ومتعددة �جلو�نب، وترتبط 

.
94

ب�صكل مبا�رش باالأزمة غري �مل�صبوقة ملعدالت �لبطالة و�لفقر

�إن �أو�صاع �لبطالة �ل�صعبة �أ�صهمت يف �لعديد من �مل�صكالت �الجتماعية و�الأ�رشية ويف �صلوكيات 

 %23.5l �إىل  �ملدخنني  ن�صبة  و�صلت  حيث  كالتدخني  �ل�صباب،  بني  خ�صو�صاً  �صارة  ��صتهالكية 

�أغلبية هوؤالء  �أن  ، بالرغم من 
95

29.5l% يف �ل�صفة و14l% يف غزة �لفل�صطينيني، بو�قع  من جمموع 

�الإنفاق �ل�صحي، وعلى  �نعكا�صات كبرية على  �أ�رش�ر�ً �صحية لها  �ملدخنني من �ملتعطلني، م�صببة 

تدين �لطاقة �الإنتاجية للمدخنني.

�أما عن تنبوؤ�ت �صوق �لعمل �لفل�صطيني خالل �لفرتة 2018–2019 فتبدو �الأمور �صائكة، يتعذر 

�لذي  �مل�صاحلة  فتوقيع  و�ملتجددة.  �ل�صائدة  �الأو�صاع  ظّل  يف  مالئمة  تقدير�ت  �إىل  �لو�صول  معها 
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ويتقا�صون  عملهم  ر�أ�ص  على  لي�صو�  موظفون  فهناك  جديد�ً،  و�قعاً  يفر�ص   2017/10/12 يف  مّت 

رو�تبهم، وهناك من هم على ر�أ�ص عملهم وينتظرون ت�صوية �أو�صاعهم، وهناك �ملف�صولون ب�صبب 

�ل�صكاين  �لنمو  وهناك   ،2005 �صنة  منذ  حائرة  �أو�صاعهم  عالقون،  وهناك  �ل�صيا�صية،  �نتماء�تهم 

�ل�صنوي �ملرتفع �ملقرتن باأعد�د �إ�صافية من �لر�غبني يف �لعمل، وهناك �لنمو �القت�صادي �ل�صعيف، 

�إ�صافة فر�ص جديدة، مما يجعلنا نعتقد ب�صعوبة  �ل�صوق عن  �لتي يعجز فيها  �لر�هنة  و�لعر�قيل 

حتقيق �إجناز�ت ملمو�صة يف ملف �صوق �لعمل �لفل�صطيني.

�لبيت  ترتيب  خطو�ت  �صمن  �الهتمام  من  حقها  �لعالية  �لبطالة  باإعطاء  �حلكومة  �لتز�م  �إن 

�لفل�صطيني �صيهيئ �لفر�صة نحو حماولة �ال�صتفادة من �لفر�ص �ملتاحة د�خلياً وخارجياً، وبامل�صي 

قدماً يف تبني �أجندة �ل�صيا�صات �لوطنية 2017–2022، و�اللتز�م باالأهد�ف �لعاملية للتنمية �مل�صتد�مة 

 %26.7l 2016–2030، فاإن ما يكن حتقيقه �صيكون �أقل كثري�ً مما يتوقع بحيث ت�صل �لبطالة �إىل

كمتو�صط ل�صنتي 2018–2019. 

و�أما عن �لفقر فريتبط ب�صكل مبا�رش بالبطالة وين�صاأ عنها، ويكون معدل �لفقر عادة �أعلى من 

كفقر�ء.  وي�صنفون  لالأجور  �الأدنى  �حلد  م�صتوى  دون  يعملون  ملن  خ�صو�صاً  �لبطالة  م�صتويات 

�لفل�صطينيني  �ل�صكان  ثلثي  نحو  فاإن  �لعادل،  �لدخل  من  و�حلرمان  �لبطالة  �رتفاع  على  وبناء 

ي�صبحون حتت خّط �لفقر، مع حمدودية �آفاق فر�ص �لعمل و�الأمن، ومن ثّم ت�صهم منظمات دولية 

.
96

يف عونهم على �لك�صب ومتكينهم من �لو�صول �إىل �لغذ�ء و�ملاء

ويف مو�جهة حالة �لفقر تتبنى �حلكومة حالياً برنامج �لتمكني �القت�صادي لل�صعب �لفل�صطيني 

بدء�ً مباأ�ص�صة هذ� �لبنامج يف �إطار زمني حمدد بهدف تو�صيع د�ئرة �مل�صتفيدين من �لفئات �ملهم�صة 

و�لفقرية. كما تتمثل �لروؤية �لوطنية ملكافحة �لفقر يف �مل�صاعي �حلثيثة الإيجاد فر�ص عمل و�صوالً 

وكان   .
97

�الإنتاج عجلة  يف  و�النخر�ط  و�لفقر  �لعوز  د�ئرة  من  �ملهم�صني  و�إخر�ج  �لذ�تي،  لالعتماد 

�الهتمام �حلكومي قد �نطلق مبكر�ً ممثالً باإن�صاء �لهيئة �لوطنية ملكافحة �لفقر مبوجب قر�ر جمل�ص 

�لوزر�ء يف 2005/1/31 وبرئا�صة وزير �لتخطيط، مع تركيز خطة �لتنمية �القت�صادية، �ل�صارية يف 

�خت�صا�ص بدون  ت�صكيل هيئات ذ�ت  كافياً  فلي�ص  . وعليه، 
98

�لفقر �الهتمام مبكافحة  وقتها، على 

قيامها مبعاجلات حقيقية و�إ�صهامات جوهرية.

وقد ��صتجابت �حلكومة لدعو�ت ممثلي �لعاملني و�أ�صحاب �لعمل، و�صكلت جلنة وز�رية الإعادة 

 .
99

تقييم قانون �ل�صمان �الجتماعي، مبا يحقق �حلماية �لقانونية و�الجتماعية لكافة فئات �ملجتمع

و�أعلنت �حلكومة على ل�صان رئي�صها �حلمد �هلل عن دعمها مل�صاريع �الإ�صكانات �لتعاونية يف بع�ص 

للمجتمع  �ملوجهة  �خلدمات  وتطوير  و�لبطالة،  �لفقر  من  �لتخفيف  يف  ي�صهم  مبا  �ل�صفة،  مناطق 

.
101

، كما قدمت �لدعم �ملايل لتطوير �لو�قع �خلدماتي يف بع�ص قرى �ل�صفة
100

�لفل�صطيني
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ويف 2017/7/3، وّقع وزير �لعمل يف �حلكومة ماأمون �أبو �صهال �تفاقية مع منظمة �لعمل �لدولية 

فل�صطينية  �جتماعي  �صمان  موؤ�ص�صة  الإن�صاء   ،International Labour Organization (ILO)l

 .
102

م�صتقلة الإد�رة نظام �ل�صمان �الجتماعي �جلديد بقيمة 500 �ألف دوالر

�أما �جلوع فيعدُّ نتيجة طبيعية حلالة �لفقر و�حلرمان و�لفاقة �لتي تعي�صها بع�ص �رش�ئح �ملجتمع 

�جلوعى،  هوؤالء  �إىل  دوماً  �لو�صول  �صعوبة  ظّل  يف  �الأ�صا�صية،  باحتياجاتهم  �لوفاء  عن  لعجزهم 

و�صعوبة حتقيق �لعد�لة يف توزيع �الإعانات �لغذ�ئية، لتت�صاعد �ملخاطر �لنا�صئة عن �لفقر، مما يقود 

ل�صوء �لتغذية �لتي تتكامل مع حلقة �لفقر و�جلوع. حيث ت�صري �لتقدير�ت �إىل �أن حالة �نعد�م �الأمن 

�لغذ�ئي يف فل�صطني مثرية للقلق، و�أن 27l% من جمموع �الأ�رش �لفل�صطينية، تعاين من �نعد�م �الأمن 

.
103

�لغذ�ئي، و�أن �آفاق �مل�صتقبل ال تب�رش باخلري

6. الن�شاط ال�شناعي:

يثل �لن�صاط �ل�صناعي �أحد رو�فع �لنمو �الإنتاجي و�الزدهار �القت�صادي و�لرفاه �الجتماعي، 

لقدرته على �إنتاج كّم هائل من �ملنتجات، مع قدرة كبرية على مو�كبة �لتطور �الإبد�عي و�البتكاري 

لقيمة  حتقيقاً  �جلديدة  �مل�صاريع  الإقامة  �ال�صتثمار�ت  يحفز  مما  �لتكنولوجية،  بالثورة  و�للحاق 

م�صافة عالية، كما ي�صتوعب �أعد�د�ً كبرية من �مل�صتغلني، وله دور كبري يف ��صتغالل �ملو�رد �ملتاحة 

مع �إمكانية �لولوج �إىل �الأ�صو�ق �لعاملية عب �لت�صدير. 

جدول 2/21: الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(104

البيان
تنبوؤات**تقديري*فعلي

20122013201420152016201720182019
35.866.9585048.350.75353التعدين وا�شتغالل املحاجر

1,481.61,545.11,4611,347.71,431.11,453.21,3941,376ال�شناعة التحويلية

اإمدادات الكهرباء والغاز والبخار 

وتكييف الهواء
143.1150.2158.7156.2153.8160.3163166

اإمدادات املياه واأن�شطة ال�رشف 

ال�شحي واإدارة النفايات
87.988.884.6102.8106.9110.4115121

1,735.71,842.11,757.71,656.71,740.11,774.51,7301,724املجموع 

الن�شبة املئوية من الناجت املحلي 

الإجمايل )%(
14.51514.313.113.1131212

–5–3+2+5–5.7–4.6+6.1+13.3معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.

** ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2012–2017.
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مقارنة التوزيع الن�شبي لأن�شطة الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي 2012 و2017 )%(

  

الناجت املحلي الإجمايل للقطاع ال�شناعي لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

منوه  بطء  خالل  من  �ل�صناعي  �لن�صاط  يف  و�لتقلب  �مللحوظ  �لرت�جع   2/21 �جلدول  من  يتبني 

�ملحاجر  و��صتغالل  �لتعدين  يف  و�صوحاً  �أكرث  هو  �لرتدي  وهذ�  �ملحلي.  �لناجت  يف  �إ�صهامه  وتدين 

�لذي يرجع لعو�ئق عديدة، ومن جانب �آخر عانى قطاع غزة من �لتدمري �الإ�رش�ئيلي لعدد كبري من 

�ملن�صاآت �الإنتاجية؛ ولالأ�صف مل يتم �إعادة �إعمارها، �إال ب�صكل جزئي �إما بدعم �ملانحني �أو على نفقة 

؛ مما جعل �إ�صهام غزة يف �ل�صناعة حمدود�ً، و�نعك�ص ذلك ب�صكل 
105

مالكيها �أو من خالل �القرت��ص

عام �صلباً على حالة �لنمو �ل�صناعي فل�صطينياً.

�صاملة  روؤية  �لفل�صطيني  �ال�صتثمار  �صندوق  تبنى  فقد  بالطاقة  �لوثيق  �ل�صناعة  والرتباط 

“م�صادر”،  �رشكة  تاأ�صي�ص  جرى  كما  منتجاتها،  �أ�صعار  وخف�ص  ��صتقالليتها  يف  ت�صهم  للطاقة، 

20122017
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فل�صطني”  “نور  برنامج  و�إطالق  �ملتجددة،  و�لطاقة  �لطبيعية  �ملو�رد  و��صتغالل  تطوير  الأغر��ص 

الإنتاج �لكهرباء من �لطاقة �ل�صم�صية كخطوة �أولية يف بع�ص �ملناطق، مع �ل�صعي لتطوير حقل غاز 

حر�صت  فقد  �الإن�صاء�ت  فيها  مبا  �ل�صناعة  والأهمية   .
106

�لفل�صطيني �ل�صاطئ  د�خل  غزة  مارين 

كاأولوية  لها  �ال�صتثمار  وجذب  وت�صجيعها،  دعمها  على   2022–2017 �لوطنية  �ل�صيا�صات  �أجندة 

  .
107

متقدمة

وعند �حلديث عن �ل�صناعة و�لزر�عة معاً فهناك ما يدعو لالهتمام بقدر�تهما �لكامنة على حتقيق 

باخلدمات  مقارنة  و�بتكار�ً  ديناميكية  �أكرث  لكونهما  �لعمالة،  نطاق  وتو�صيع  �حلجم،  يف  ُوُفوَر�ت 

و�لكفاءة  �لتكنولوجي  �لتقدم  على  ي�صجع  مما  عاملياً،  للتد�ول  منتجاتهما  لقابلية  �إ�صافة  و�لبناء؛ 

ومن  وطنية،  لعملة  �الفتقار  �أي�صاً  �لن�صاطني  منو  يعيق  مما  �أنه  غري  دولياً.  �ملناف�صة  على  و�لقدرة 

�لقدرة  ي�صعف  مما  و�حد،  جانب  من  “�إ�رش�ئيل”  تنتهجها  �لتي  �لنقدية  لل�صيا�صات  �خل�صوع  ثم 

.
108ً

�لتناف�صية �لدولية لالقت�صاد �لفل�صطيني �ل�صعيف �أ�صال

و�أما عن �آفاق �لنمو ل�صنتي 2018–2019 فاإن نتائج خط �الجتاه قد دللت بو�صوح على ��صتمر�ر 

تدهور هذ� �لن�صاط، خ�صو�صاً من منظور قيمة �لناجت و�الإ�صهام يف �لناجت �الإجمايل.

7. الن�شاط الزراعي:

ُتعدُّ �لزر�عة ب�صقيها �لنباتي و�حليو�ين عمالً �إنتاجياً بالغ �الأهمية لتوفريها �حتياجات �الأ�صو�ق 

�ملحلية الأكرث �ل�صلع �ل�رشورية، �إ�صافة الإمد�د �ل�صناعات �لتحويلية باحتياجاتها �الأولية، ولتوفريها 

فر�ص عمل كبرية ب�صكل مبا�رش وغري مبا�رش. 

جدول 2/22: الناجت املحلي الإجمايل للقطاع الزراعي لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(109

البيان

تنبوؤات**تقديري*فعلي

20122013201420152016201720182019

574.4525485.2450.1413.5376.1335296القيمة

–4–5–9–8.1–7.2–7.6–8.6–17معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي )%(

الن�شبة املئوية من الناجت املحلي 

الإجمايل )%(
4.84.343.63.12.822

11.510.510.48.77.46.765الإ�شهام يف القوى العاملة )%(

* بناء على تقدير�ت �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.

** ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2012–2017.
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الناجت املحلي الإجمايل الزراعي لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019

بالأ�شعار الثابتة )باملليون دولر(

وتعك�ص �لتطور�ت �لتي مّر بها �لن�صاط �لزر�عي حالة �لرت�جع تباعاً لقيمته �مل�صافة لينخف�ص 

عرقلة  ظّل  يف   ،2017–2012 �لفرتة  خالل   %2.8l �إىل   %4.8l من  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  يف  �إ�صهامه 

وكثافة  �لعازل،  �جلد�ر  هناك  �لغربية  �ل�صفة  ففي  و�لنمو.  �لتطور  مل�صاعي  ممنهجة  �إ�رش�ئيلية 

�ملحا�صيل،  �الأ�صجار، و�ال�صتيالء على  �مل�صتعمر�ت، و�قتالع  �الأر��صي، وبناء  �حلو�جز، و�نتز�ع 

 %85l �ل�صفة وعلى  �أر��صي  62l% من  �أكرث من  �لتحتية، مع �صيطرة �الحتالل على  �لبنية  وتدمري 

من مو�ردها �ملائية، و�لرتب�ص باملز�رعني ومنعهم من �لو�صول �إىل �أر��صيهم. �إ�صافة �إىل �أن �الأر�ص 

.
110

�ل�صاحلة للزر�عة ال ت�صتخدم �إال بن�صبة 21l% و�أن 93l% منها غري مروية

�القرت�ب منه، كما ينع  �أو  �ل�رشيط �حلدودي  �لفل�صطينيني زر�عة  ويف قطاع غزة يحظر على 

�لبحرية �ملخ�ص�صة  �أدنى م�صتوى، مع ت�صييق �مل�صاحة  �إال يف  �لزر�عية  ت�صدير فائ�ص �ملحا�صيل 

لل�صيد ومالحقة �ل�صيادين و�ال�صتيالء على قو�ربهم. 

ويعدُّ تغرّي �ملناخ من �ملعيقات �الأخرى للزر�عة، �لتي �ت�صع مد�ها حملياً و�إقليمياً وعاملياً، و�لتي 

تقلبها،  وزيادة  �لغالت،  �نخفا�ص  بني  �آثارها  ترت�وح  حيث  �لزر�عي،  �لعمل  ظروف  على  توؤثر 

.
111

وخ�صارة �لتنوع �حليوي

وعلى �لرغم من قدرة �لن�صاط �لزر�عي على ��صتيعاب قوى عمالة �إ�صافية �إال �أن ن�صبة �لعاملني 

فيه �نخف�صت ب�صكل ملحوظ من 11.5l% �إىل 6.7l% خالل �لفرتة 2012–2017. وذلك ب�صبب معاناة 

�ملز�رعني من ندرة مياه �لري و�رتفاع تكلفة �الإنتاج و�عتد�ء�ت �مل�صتوطنني، مما ي�صطرهم للبحث 

عن �أعمال بديلة. 
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�لن�صاط  تدهور  ��صتمر�رية  عن  �لعام  �الجتاه  �أف�صح  فقد   2019–2018 �صنتي  تنبوؤ�ت  وعن 

�ل�صيا�صات  �أجندة  �صمن  و�ملاأمول  للعمالة.  ��صتيعابه  معدل  و�نخفا�ص  منوه،  وتر�جع  �لزر�عي 

�لوطنية خالل �لفرتة 2017–2022 �مل�صي قدماً يف تر�صيخ ��صرت�تيجية و��صحة للن�صاط �لزر�عي، 

�الأهد�ف  نحو  �ملتاح  �لتمويل  وتوجيه  دعمهم،  ملو��صلة  �ملانحني  وحتفيز  �أولوياتها،  وحتديد 

�لرئي�صية، مبا يتفق ومعاجلة حالة �لتدهور �لر�هنة.

8. التبادل التجاري:

يثل �لتبادل �لتجاري �أحد �أ�صكال �لعالقات �القت�صادية �لدولية و�أكرثها �أهمية و�أوفرها مز�يا يف 

ظّل حرية تبادل �ملنتجات؛ �إال �أن حجم ومز�يا �لتبادل وعد�لة توزيعها ال تتحقق د�ئماً بقدر متكافئ 

بني �لدول، الختالف ظروف وقدر�ت وتطلعات كل منها. 

تتمثل �لظاهرة �الأكب يف �لتبادل �لتجاري لل�صلطة �لفل�صطينية يف حتكم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بهذ� 

�لتبادل و��صتئثاره باحلجم �الأكب من �ل�صادر�ت و�لو�رد�ت. وتتمثل �لظاهرة �لثانية �الأ�صا�صية يف 

حالة �لعجز �لتجاري �لهائل لدى �ل�صلطة نتيجة �صيا�صات �الحتالل �لعدو�نية و�ال�صتعمارية. 

جدول 2/23: امليزان التجاري ال�شلعي لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019

بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(112

البيان

تنبوؤات*فعلي

20122013201420152016201720182019

5,4796,0656,6276,1846,2916,341.36,6196,749حجم التبادل التجاري

7829019449589271,038.11,0621,101ال�شادرات

4,6975,1645,6835,2265,3645,303.25,5575,648الواردات

–4,546–4,495–4,265.1–4,437–4,268–4,739–4,263–3,915العجز

ن�شبة العجز

من اإجمايل الواردات )%(
83.482.683.481.782.780.480.780.3

ن�شبة العجز
من الناجت املحلي )%(113

34.734.237.333.733.129.730.629.7

* ��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2012–2017.
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موؤ�رشات التبادل التجاري لل�شلطة الفل�شطينية 2012-2019 )باملليون دولر(

مع  عالية  م�صتويات  عند  بقائها  و��صتمر�ر  �لو�رد�ت،  تقلب  يالحظ   2/23 �جلدول  ومن 

�للحاق  على  قدرتها  عدم  مع  �ملنتظم  غري  �لنمو  يف  �الآخذة  �ل�صادر�ت  زيادة  على  �حلر�ص 

بني �صديد  عجز  حالة  يف   2017–2012 بني  �لتجاري  �مليز�ن  بقاء  عليه  ترتب  مما   بالو�رد�ت، 

83.4l–80.4% مقارنة باإجمايل �لو�رد�ت، ثم �جتاه �لر�صيد �لتجاري للهبوط ن�صبياً وفقاً لتقدير�ت 

�صنة 2017، وبقائه مرتفعاً يف كل �الأحو�ل.

مقارنة  %2.6l معدلها  بزيادة   2016 �صنة  دوالر  مليون   5,364 نحو  �لو�رد�ت   وبلغت 

وعليه،   .%3.2l– قدره  وبانخفا�ص  دوالر  مليون   927 نحو  �ل�صادر�ت  بلغت  كما   ،2015 ب�صنة 

نحو �لعجز  وبلغ  �ل�صابقة،  بال�صنة  مقارنة   %4l بن�صبة   2016 ل�صنة  �لتجاري  �مليز�ن  عجز   �رتفع 

4,437 مليون دوالر وبن�صبة 82.7l% من جمموع �لو�رد�ت )�نظر جدول 2/23(.

قدره بانخفا�ص  دوالر  ماليني   5,303 نحو  �إىل  �لو�رد�ت  تر�جعت  فقد   2017 �صنة  يف   و�أما 

60.8 مليون دوالر عن �صنة 2016، ومبعدل قدره –1.1l%. بينما �رتفعت �ل�صادر�ت لت�صل �إىل نحو 

1,038 مليون دوالر، بزيادة معدلها 12l%. وبالتايل �نخف�ص �لعجز �إىل نحو 4,265 مليون دوالر، 

وبنق�ص قدره نحو 172 مليون دوالر مقارنة بال�صنة �ل�صابقة وبن�صبة –3.9l%؛ وعليه، �صتنخف�ص 

ن�صبة �لعجز مقارنة مبجموع �لو�رد�ت �إىل 80.4l% )�نظر جدول 2/23(.
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ويعد �لعجز �لتجاري �لفل�صطيني �لكبري نتيجة مبا�رشة ل�صعف �الإنتاج �ل�صلعي وعجز �ملنتجني 

بالغ  موؤ�رش  وهو   .
114

�لو�رد�ت �أمام  �ملناف�صة  �صعف  �إىل  �إ�صافة  �لت�صدير،  �أ�صو�ق  �إىل  �لنفاذ  عن 

�خلطورة، يعك�ص تدين �الإنتاج �ملحلي، وف�صل �صيا�صتَي �العتماد على �لذ�ت و�الإحالل بدل �لو�رد�ت.

 %58.3l مبعدل  �لو�رد�ت  من  �الأكب  بالن�صيب  “�إ�رش�ئيل”  ت�صتاأثر  �جلغر�يف  �مل�صتوى  وعلى 

 ،%8.9l7.3% وl 58.2% ل�صنتي 2015–2016 على �لتو�يل، وجاءت تركيا يف �ملرتبة �لثانية بن�صبةlو

تز�ل  فما  �لفل�صطينية  �ل�صادر�ت  م�صتوى  وعلى  �لتو�يل.  على   %7.1lو 7lم%  بن�صبة  �ل�صني  ثّم 

2015–2016 على  83.9l% و83.2l% ل�صنتي  �لتي مثلت  ت�صتحوذ على غالبيتها  �أي�صاً  “�إ�رش�ئيل” 
�لتو�يل، مما يعني حر�ص “�إ�رش�ئيل” على عزل �لفل�صطينيني عن �خلارج و�إبقائهم تابعني لها بالرغم 

 من قيام �حلكومة �لفل�صطينية يف 2014/3/14 بت�صكيل فريق الإعد�د �ال�صرت�تيجية �لوطنية للت�صدير

�لت�صديرية  قدر�ته  فَقَد  �لفل�صطيني  �القت�صاد  �أن  �إىل  ي�صري  �حلال  و�قع  �أن  �إال   .
1152018–2014

�لكامنة، ب�صبب �لقيود �الإ�رش�ئيلية على �لتجارة، و�صعوبة �لو�صول �إىل �ملو�رد، وعدم �ال�صتقر�ر 

.
116

�ل�صيا�صي و�صعف �حلوكمة و�ملاأ�ص�صة

وو�رد�تها  �ل�صلطة  �صادر�ت  عن  تف�صيلية  بيانات  �لتقرير  هذ�  كتابة  حتى  تتوفر  وال 

ل�صهر لل�صلع  �ملر�صودة  �خلارجية  للتجارة  �الأولية  �لنتائج  ح�صب  �أنه  غري  2017؛  ل�صنة   �ل�صلعية 

�صكلت  فقد  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أ�صدرها  �لتي   2017 دي�صمب  �الأول/  كانون 

�الأول/  كانون  ل�صهر  �لو�رد�ت  قيمة  �إجمايل  من   %56.6l “�إ�رش�ئيل”  من  �لفل�صطينية  �لو�رد�ت 

دي�صمب 2017، وعلى م�صتوى �ل�صادر�ت فما تز�ل “�إ�رش�ئيل” �أي�صاً ت�صتحوذ على غالبيتها �لتي 

 .
بلغت 85.4l% من �إجمايل قيمة �ل�صادر�ت ل�صهر كانون �الأول/ دي�صمب 1172017

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  2016؛  ل�صنة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �لتجاري مع  �لتبادل 

�لفل�صطيني بنحو  �لر�صمي  �لرقم  �أعلى من  3,351 مليون دوالر، وهي  “�إ�رش�ئيل” بلغت نحو  من 

228 مليون دوالر؛ �أما جمموع �ل�صادر�ت �لفل�صطينية �إىل “�إ�رش�ئيل” فبلغ 874 مليون دوالر، وهي 

.
118

�أعلى من �لرقم �لر�صمي �لفل�صطيني بـ 103 ماليني دوالر

وعن موؤ�رش�ت �لتجارة �خلارجية ل�صنتي 2018–2019، فاإن خّط �الجتاه �لعام لهذه �ملوؤ�رش�ت 

يف�صح عن تز�يد عجز �مليز�ن �لتجاري، مما يوؤكد على �رشورة �اللتز�م ب�صيا�صات حازمة لت�صجيع 

�الإنتاج �لوطني و�الإحالل حمل �لو�رد�ت �صمن �أجندة �ل�صيا�صات �لوطنية 2017–2022؛ كما يوؤكد 

�أهمية �لتوجه �حلكومي �حلايل الإعد�د نظام تعرفة فل�صطيني، بديل عن نظام �لتعرفة �الإ�رش�ئيلي، 

�حليز  من  و�ال�صتفادة  �لعاملية،  �لتجارة  ملنظمة  فل�صطني  الن�صمام  �لر�مية  �ل�صيا�صة  مع  بالتو�زي 

.
�لفل�صطيني �ملتاح، بهدف بناء �قت�صاد م�صتقل وتخفيف �لتبعية لـ“�إ�رش�ئيل”119
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جدول 2/24: ال�شادرات والواردات ال�شلعية وحجم التبادل التجاري لل�شلطة الفل�شطينية

120
مع دول خمتارة 2015–2016 )بالألف دولر(

البلدان

الواردات الفل�شطينية من:ال�شادرات الفل�شطينية اإىل:حجم التبادل التجاري

201620152016201520162015

3,894,0023,848,253770,812803,6263,123,1903,044,627“اإ�رشائيل”

480,154382,1613,4683,154476,687379,008تركيا

382,740368,038611382,679368,037ال�شني

183,005202,06951,47960,127131,525141,942الأردن

186,616149,406669921185,947148,485اأملانيا

88,50486,70118,33614,75370,16871,948اململكة العربية ال�شعودية

77,93370,1341,4931,30676,43968,829اإيطاليا

69,31967,8391,2091,56268,11166,277فرن�شا

68,80872,5054418968,36672,416اإ�شبانيا

65,25667,6506518965,19167,461م�رش

65,21965,94110,42610,70054,79355,241اأمريكا

60,22753,8592360,22553,856اأوكرانيا

59,21951,80523,26818,69435,95133,111الإمارات

47,97636,1151,6682,57246,30833,543بولندا

561,289660,80243,10240,114518,188620,686باقي دول العامل

6,290,2676,183,278926,499957,8115,363,7685,225,467املجموع
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ال�شادرات ال�شلعية الفل�شطينية اإىل دول خمتارة 2016 )بالألف دولر(

الواردات ال�شلعية الفل�شطينية من دول خمتارة 2016 )بالألف دولر(

9. امل�شاعدات الأجنبية وتاأثرياتها:

خالل  دوالر  مليار   17.7 بلغ  للفل�صطينيني  مهماً  مالياً  مورد�ً  �الأجنبية  �مل�صاعد�ت  �صكلت 

تاأرجحت بني �الرتفاع  �أنها  843 مليون دوالر، غري  1996–2016، مبتو�صط �صنوي قدره  �لفرتة 

�لفرتة ففي  ��صتخد�مها،  وطرق  �ملنح  هذه  بتخ�صي�صات  تبقى  �لعبة  �أن  �إال   و�النخفا�ص. 

 %92.6l 1996–2000 كان �جلزء �الأكب للمنح يوجه نحو �مل�صاريع �لتطويرية بن�صبة عالية بلغت 

يف �ملتو�صط، ثم �أخذت ح�صة منح �لتطوير بعد ذلك �جتاهاً هبوطياً ب�صكل حاد ومتقلب، حيث �أدت 

 هذه �ل�صيا�صة �إىل حرمان �القت�صاد �لفل�صطيني من �لقيام مب�صاريع حيوية، لها �أهميتها يف تطوير

 .
121

�لبنية �لتحتية و�لتو�صع يف �خلدمات �الأ�صا�صية
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�ملا�صية  �ل�صنو�ت  عب  �القت�صادي  �لن�صاط  حركة  على  تاأثري  �خلارجية  للم�صاعد�ت  كان  و�إذ� 

للعاملني. ويف  �إنتاجية، توفر فر�ص عمل للمتعطلني وتولد دخالً  �أن�صطة  �أنه مل يتم توظيفها يف  �إال 

جميع �الأحو�ل يبقى للمنح و�مل�صاعد�ت دور مهم يف زيادة قدرة �حلكومة على �صد�د ديونها و�لوفاء 

بالتز�ماتها، دون جتاهل ه�صا�صة �لو�صع �ملايل للحكومة، و�رتهانه بتطور�ت �صيا�صة �لبلد�ن �ملانحة 

.
122

وظروفها �القت�صادية

123
جدول 2/25: تطور دعم الدول املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019 )باملليون دولر(

البيان

تنبوؤات*فعلي

20122013201420152016201720182019

7771,2511,029707608545478381دعم املوازنة العامة

15510720190158175162166دعم امل�شاريع التطويرية

9321,3581,230797766720640547جمموع امل�شاعدات الأجنبية

معدل النمو اأو الرتاجع ال�شنوي ملجموع 

امل�شاعدات )%(
5.2–45.7+9.4–35.2–3.9–6–20.2–25.3–

ح�شة امل�شاريع التطويرية من جمموع 

امل�شاعدات الأجنبية )%(
16.67.916.311.320.624.32325

*��صتناد�ً خلط �الجتاه �لعام 2012–2017.

تطور دعم الدول املانحة لل�شلطة الفل�شطينية 2012–2019 )باملليون دولر(



131

املوؤ�شرات ال�شكانية واالقت�شادية الفل�شطينية

ومن �جلدول 2/25 يت�صح �أن �لدعم �لذي ح�صلت عليه �ل�صلطة �لفل�صطينية مل يكن منتظماً، مع 

لي�صل   2017–2016 �صنتي  �النخفا�ص  هذ�  لي�صتمر   ،2015 �صنة  من  بدء�ً  ملحوظ  هبوطي  �جتاه 

�إىل 766 مليون دوالر �صنة 2016 بن�صبة تر�جع مقد�رها –3.9l% عن �صنة 2015، و�إىل 720 مليون 

دوالر �صنة 2017، بن�صبة تر�جع مقد�رها –6l% عن �صنة 2016. 

ومرة �أخرى، فاإن جوهر �مل�صكلة يكمن يف �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. و�إن �أي �إجر�ء�ت حت�صينية حتت 

�الحتالل لن تعالج �الأزمة من جذورها. وب�صكل عام فهناك عدد من �ملقرتحات �ملرحلية للتعامل مع 

�إ�صكالية تناق�ص م�صاعد�ت �ملانحني، مثل حت�صني مناخ �ال�صتثمار و�لقدرة على �ملناف�صة وم�صاعدة 

�ل�رشكات �جلديدة على دخول �ل�صوق، وتعزيز دور �لقطاع �خلا�ص وزيادة قدر�ته �ال�صتيعابية، 

وهذ� مرهون بتخفيف �لقيود �الإ�رش�ئيلية على �لتجارة �خلارجية وتي�صري �لو�صول �إىل �ملو�رد يف 

�ملتو�صط خ�صو�صاً عب تكثيف  �الأمد  �ملانحني يف  �إىل غزة، مما يحفز دعم  �لطرق  �ملنطقة ج وفتح 

 .
124

�ملباحثات بني �جلانبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي

�مل�صاعد�ت لنحو �لعام عن توقع تر�جع  �أف�صح �الجتاه  2018–2019 فقد   وعن تنبوؤ�ت �صنتي 

�قت�صادية  �أو�صاعاً  يعك�ص  متناق�ص  �جتاه  يف  �ملذكورتني،  لل�صنتني  كمتو�صط  دوالر  مليون   594

م�صتقبلية غاية يف �ل�صعوبة، تقت�صي �الهتمام بها مبكر�ً ودون �نتظار. 

�أما فيما يتعلق باجلهات و�لدول �ملانحة يف �صنة 2017، فقد ت�صدرت �الآلية �لفل�صطينية �الأوروبية 

(PEGASE) قائمة �مل�صاعد�ت مببلغ 240.3 مليون دوالر، ثم �ل�صعودية مببلغ 92.1 مليون دوالر، 

يليها �لبنك �لدويل مببلغ 76.2 مليون دوالر. ومن �ملالحظ �أن متويل �الآلية �لفل�صطينية �الأوروبية 

مببلغ �ل�صعودية  تلتها  دوالر،  مليون   205 مببلغ  �أي�صاً   2016 ل�صنة  �ملانحة  �لدول  ت�صدر   قد 

�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  ثم  دوالر،  مليون   94.4 مببلغ  �لدويل  �لبنك  تبعها  دوالر،  مليون   183

�لواليات  �أن  �إىل  �أ�صارت  قد  �ملالية  وز�رة  وكانت   .)2/26 جدول  )�نظر  دوالر  مليون   76.5 مببلغ 

، غري �أن �لتقرير �الأمريكي حول دعم �لفل�صطينيني 
�ملتحدة مل تدعم مو�زنة �ل�صلطة �صنة 1252015

�أن  Congressional Research Services (CRS)l ذكر  �لكوجنر�ص  �أبحاث  و�ل�صادر عن خدمة 

 .
�لدعم �ملقدم للفل�صطينيني بلغ 361 مليون دوالر �صنة 1262015

54l% من  ويالحظ �نخفا�ص �لتمويل �لعربي ل�صنتي 2016–2017، حيث �نخف�صت ن�صبته �إىل 

جممل �لتمويل �لدويل �صنة 2016 و�إىل 36.4l% �صنة 2017، بعد �أن كانت قد و�صلت �إىل ما ي�صاوي 

87.7l% من �لدعم �لدويل �صنة 2015. كما ت�صري �الأرقام �إىل �نخفا�ص دعم �ل�صعودية و�لبنك �لدويل 

بن�صبة 49.7l% و19.3l% على �لتو�يل عن �صنة 2017. 
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جدول 2/26: م�شادر متويل الدعم اخلارجي لل�شلطة الفل�شطينية 2014–2017 

127
)باملليون دولر(

2014201520162017امل�شدر
410330.3212.9145.2متويل الدول العربية

197.3241.718392.1– �ململكة �لعربية �ل�صعودية

51.652.526.752– �جلز�ئر

–––146.3– قطر

7.57.33.21.1– م�رش

––7.328.8– ُعمان

619.7376.7393.6399.3متويل املجتمع الدويل

246.7222.9205240.3– �الآلية �لفل�صطينية �الأوروبية

255.1131.494.476.2– �لبنك �لدويل

76.573.6–106.5– �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

10.48.617.79.2– فرن�صا

––4.9–– رو�صيا

–––1– ماليزيا

––8.9–– �لهند

203.489.1153.9175التمويل التطويري

1,233.1796.1760.4719.5املجموع

م�شادر متويل الدعم اخلارجي لل�شلطة الفل�شطينية 2017 )باملليون دولر(
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10. النعكا�شات القت�شادية للح�شار على قطاع غزة:

و�كب  �إذ  ومناح ٍ�صتى،  �جتاهات  و�أخذت  غزة  على  للح�صار  �القت�صادية  �النعكا�صات  تعددت 

�حل�صار خطو�ت ت�صعيدية ممنهجة، فالقيود على حركة �لب�صائع من و�إىل قطاع غزة بر�ً وبحر�ً 

. وتاأثر كل رجل وكل �مر�أة ب�صكل مبا�رش 
128

�أ�صهمت يف تقوي�ص �لظروف �حلياتية لل�صكان وجو�ً 

. كما �أن �حلروب و�العتد�ء�ت 
129

باحلرب يف �صنة 2014 ف�صارو� بحاجة ملحة للم�صاعد�ت �الإن�صانية

تعذر  مع  خ�صو�صاً  �لنا�ص،  معاناة  وز�دت  �لكامنة،  �لقطاع  قدر�ت  �أنهكت  قد  �ملدمرة  �الإ�رش�ئيلية 

2017، مل  �ملزيد يف عدو�ن جديد. وحتى  �إعمار جزء، حتى يتم تدمري  �أن يعاد  �الإعمار. فما  �إعادة 

7,333 منزالً  2014، وما يز�ل  43l% من ��صتحقاقات عدو�ن �صنة  �إعادة �الإعمار  يتجاوز م�صتوى 

مهدماً ونحو 65 �ألف مهجر، وقد خلفت �حلرب ماآ�صي عديدة بحيث �أ�صاب �لفقر نحو 1.3 مليون 

�صديد  ركود  من  معاناة  ظّل  يف  وذلك   .
130

�ملدقع �لفقر  م�صتوى  يف  �ألف   600 من  �أكرث  منهم  ن�صمة، 

تز�يد  بينما   ،%1.44l يتجاوز  ال  �ملحلي  �لناجت  يف  �صنوي  منو  مع  �ملا�صية،  �لع�رش  �ل�صنو�ت  خالل 

. كما ُيعدُّ �لعجز يف �الأمن �لغذ�ئي �أحد �أبرز 
131

عدد �صكان �لقطاع بن�صبة 38.4l% خالل �لفرتة نف�صها

مع  هذ�  ويرت�فق   .
132%80 �صكل  �إذ  م�صبوق،  غري  عجز  وهو  للح�صار،  �القت�صادية  �النعكا�صات 

تز�يد �أعد�د ون�صب �لبطالة، و�رشب ن�صاط �لقطاع �خلا�ص، وتر�جع �الأد�ء �القت�صادي �صو�ًء على 

 .
133

�ملدى �لق�صري �أم �ملتو�صط

من�صاأة   225 �أ�صاب  �لدمار  فاإن  �الأخرية  �حلرب  خالل  �القت�صادية  �ملن�صاآت  تدمري  وحول 

 ،
2
11.2 كم �أر�ص زر�عية مب�صاحة  2,181 قطعة  �صناعية، و1,578 من�صاأة جتارية، كما ت�رشرت 

ت�صمل �لدفيئات، و�ملعد�ت، ومو�تري �ملياه، ومز�رع �لدو�جن، و�ملناحل، ومز�رع �الأ�صماك، وغرف 

.
134

وقو�رب �ل�صيادين

و�لعربي،  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  �صببه  عجز  من  يعاين  غزة  يف  �خلا�ص  �لقطاع  فاإن  هذ�،  وعلى 

و�إعاقة �حلركة و�لو�صول �إىل �ملو�رد �لطبيعية و�الأ�صو�ق، و�الإجر�ء�ت �لعقابية �لتي جعلت من غزة 

و�الجتماعية  �القت�صادية  حقوقهم  مببادئ  �ملو�طنني  متتع  دون  يحول  م�صوهاً،  �قت�صادياً  هيكالً 

، بل �أف�صت �إىل تر�جع هذه �حلقوق يف خمالفة و��صحة و�رشيحة اللتز�مات �الحتالل 
135

و�ل�صيا�صية

؛ وهو ما ي�صكل نزعاً للقدر�ت �لتنموية، لت�صبح غزة عاجزة 
136

�الإ�رش�ئيلي مبوجب �لقو�نني �لدولية

�إذ� ما بقي �لو�صع على حاله، وذلك كاأثر مبا�رش للح�صار �لظامل وغري   ،2020 عن �حلياة بحلول 

. ول�صعور �ل�صباب باالإحباط �ل�صديد، فاإن رغبتهم يف �لهجرة تز�يدت 
137

�لقانوين و�حلروب �ملتتالية

�لتوجه من  ، بالرغم مما يكتنف هذ� 
138

37l% يف غزة، و15l% يف �ل�صفة 2015 بنحو  وقدرت �صنة 

خماطر كبرية، وفقد�ن للطاقات �الإنتاجية �لب�رشية.
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على  �لكارثية  تد�عياتها  خمافة  �صديد�ً  قلقاً  هناك  فاإن  �مل�صت�رشية،  �لكهرباء  الأزمة  بالن�صبة  �أما 

�لزر�عي  �لن�صاط  على  �مل�صكلة  هذه  �نعك�صت  حيث   .
139ً

�أ�صال �ملتدهورة  �الإن�صانية  �الأو�صاع 

وقدر�ت �ملز�رعني على ت�صويق وتخزين منتجاتهم. كما تكبد �القت�صاد �لفل�صطيني خ�صائر فادحة 

�ل�صائدة  �الأو�صاع  ب�صبب  �لفل�صطينية، خ�صو�صاً  لالأ�رشة  �ليومية  �ملعي�صية  �إىل تردي �حلياة  �أدت 

و�ال�صتقطاعات �ملالية �جلديدة بدء�ً من ني�صان/ �أبريل 2017، �لتي ر�كمت خماوف جديدة خلطو�ت 

�أخرى قادمة، �صعياً الإ�صغال �لنا�ص يف همومهم وتعميق م�صاكلهم، �إ�صافة حلاالت �الإحالة �إىل �لتقاعد 

.
140

�لق�رشي الآالف �لع�صكريني و�ملدنيني

2016 و2017  �لتو�فق لقطاع غزة على مد�ر �صنتي  �لتي قدمتها حكومة  �مل�صاعد�ت  وقد بدت 

متو��صعة ن�صبياً بالنظر �إىل ��صتمر�ر حالة �النق�صام، �إال �أن ذلك مل ينع من مو��صلة تقدمي �لعديد 

من �مل�صاعد�ت يف �ملجاالت �القت�صادية و�الجتماعية و�ل�صحية.

�أبو �صهال عن متويل خم�صني  �لعمل ماأمون  �إعالن وزير  �أهم �مل�صاريع �القت�صادية،  ولعل من 

�ألف   50 �إىل خطط ت�صغيلية ال�صتيعاب  ، باالإ�صافة 
141

�ألف دوالر لكل م�رشوع  15 بقيمة  م�رشوعاً 

�لعائالت  �آالف  �لتو�فق يف رعاية  . و��صتمرت حكومة 
142

)2018–2016( �أعو�م  خريج خالل ثالثة 

وذوي �الأحو�ل �ملعي�صية �ل�صعبة د�خل �لقطاع عب منحة مالية كل عدة �أ�صهر، �إال �أن وز�رة �ل�صوؤون 

.
143

�الجتماعية بغزة �تهمت �حلكومة بحجب �مل�صاعد�ت عن مئات �الأ�رش و�حلاالت �ملحتاجة

�إن�صاين ال  �أنها عبء  �أو  �مل�صتقرة و�الآمنة  �نعد�م فر�ص �حلياة  �لر�هنة يف غزة  وال تعني �حلالة 

يحتمل، بقدر ما يجب �أن ينظر الإمكانياتها �لتنموية �لتي يقودها �صكانها �ملبدعون �ل�صامدون، فغزة 

متلك �إمكانات و�عدة قادرة على ��صرتد�د قدر�تها و��صتغالل طاقاتها، من خالل منهج جديد لدعم 

�أو�صاعها  مع  تتفاعل  ��صرت�تيجية  على  يقوم  �القت�صادية،  و�لتنمية  �لتعايف  يحقق  �خلا�ص  �لقطاع 

نحو  خطوة  �ال�صرت�تيجية  ومتثل  م�صتد�مة،  حملية  تنمية  ح�صبانها  يف  وتاأخذ  �ملتجذرة،  �لركودية 

روؤية م�صرتكة للتنمية �القت�صادية بني �ملانحني، و�مل�صتثمرين، ورجال �الأعمال، و�ملوؤ�ص�صات غري 

�لربحية، وممثلي �حلكومة، ووحد�ت �حلكم �ملحلي، مبنظور �صمويل ومبر�عاة �النعكا�صات �لبيئية، 

.
144

بهدف تعظيم �لفر�ص �القت�صادية وحت�صني �أحو�ل �ل�صكان

ل�صنتي �لفل�صطينية  �ل�صكانية  �ملوؤ�رش�ت  حتملها  �لتي  �الأ�صا�صية  �لر�صالة   �إن 

�أعد�د  جتاوز  يف  جنح  �أر�صه  على  �ل�صامد  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  هي   2017–2016

�ل�صعب  ن�صف  نحو  هو  فل�صطني  يف  بقي  من  �أن  من  بالرغم  و�أنه  �لتاريخية؛  فل�صطني  يف  �ليهود 

�ليهود  �أعد�د  جتاوز  �أو  معادلة  من  متكنو�  �لطبيعية  �لزيادة  خالل  من  �أنهم  �إال  فقط،  �لفل�صطيني 

�إىل و�صلت  ��صتيطانية  ��صتعمارية  هجرة  موجات   2017–1948 �لفرتة  يف  �إليها  �أ�صيف   �لتي 

خال�شة
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�أن ذلك ي�صيب بالقلق قادة �مل�رشوع �ل�صهيوين بعد نحو  . وال �صّك 
145

3.23 ماليني يهودي نحو 

120 عاماً على �إطالق م�رشوعهم، وبعد 70عاماً على �إن�صاء كيانهم “�إ�رش�ئيل”. ولهذ�، ينبغي �لتنبه 

�إىل �أي خطو�ت قد ُيقدم عليها �ل�صهاينة ملحاولة تهجري �لفل�صطينيني �أو �لتخل�ص من بع�ص �أعد�دهم؛ 

كما ينبغي بذل كل �جلهود يف دعم �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني وثباته على �أر�صه.

وهي  “�لالجئ”  �صفة  يحملون  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ثلثي  من  �أكرث  ز�ل  فما  �أخرى،  جهة  من 

�لتاريخية.  فل�صطني  خارج  يعي�ص  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ن�صف  نحو  ز�ل  وما  �لعامل؛  يف  ن�صبة  �أعلى 

غري �أن �أكرث من ثالثة �أرباع فل�صطينيي �خلارج يقيمون يف �لبيئة �ال�صرت�تيجية �ملحيطة بفل�صطني 

و�ملدن  و�لقرى  �ملنازل  �إىل  �لعودة  حّق  على  فل�صطيني  �إجماع  ثمة  �أن  كما  �الأردن.  يف  وخ�صو�صاً 

�ل�صعب  بحقوق  �ملرتبطة  و�لفعاليات  �الأن�صطة  يف  ملحوظ  تز�يد  مع  �لالجئون؛  منها  خرج 
ُ
�أ �لتي 

فب�ير  �صباط/  يف  �خلارج  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  �إطالق  �أبرزها  من  كان  و�لتي  �لفل�صطيني، 

2017. وبالرغم من ق�صوة �لظروف �لتي يعي�صها �لالجئون خ�صو�صاً يف �صورية ولبنان و�لعر�ق، 

وما ر�فق ذلك من “نزيف” وحاالت جلوء جديدة �إىل بلد�ن �لعامل، �إال �أن �لفل�صطيني �أينما كان ظلت 

عيناه متجهة �إىل فل�صطني.

غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �القت�صاد  معاناة  �صتظل  �القت�صادي،  �جلانب  يف 

على م�صتمر�ً  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  د�م  وما  م�صتمر�ً،  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  د�م  ما   م�صتمرة، 

قطاع غزة؛ وما د�م هذ� �القت�صاد مرتهناً التفاقيات �أو�صلو وبروتوكوالت باري�ص �لتي “�رشعنت” 

عملياً هيمنة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على �القت�صاد �لفل�صطيني. وظهرت حالة �الختالل �القت�صادي 

�أن �لناجت �ملحلي �الإجمايل �الإ�رش�ئيلي يفوق نظريه يف  2016–2017 عند مالحظة  �لهائلة يف �صنتي 

�ل�صلطة �لفل�صطينية بنحو 24 �صعفاً، و�أن دخل �لفرد �الإ�رش�ئيلي يفوق نظريه �لفل�صطيني يف �ل�صفة 

و�حدة  جغر�فية  بيئة  يف  يعي�صان  و�لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي  كال  �أن  مع  �صعفاً،   13 بنحو  و�لقطاع 

)فل�صطني �لتاريخية(. كما تظهر �لهيمنة �القت�صادية �الإ�رش�ئيلية عند مالحظة �أن �أكرث من 58l% من 

83l% من �صادر�ت �ل�صلطة تذهب  “�إ�رش�ئيل” و�أن �أكرث من  و�رد�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية تاأتي من 

�إىل “�إ�رش�ئيل”. كما تبز خطورة �الإ�صكالية وعمقها عندما نالحظ �أن �أكرث من ثلثي ميز�نية �ل�صلطة 

�لطرف  �بتز�ز  يف  عادة  ت�صتخدمها  و�لتي  “�إ�رش�ئيل”  جتمعها  �لتي  “�ملقا�صة”  و�رد�ت  من  ياأتي 

�لفل�صطيني.

وتبقى ن�صب �لفقر و�لبطالة من �لن�صب �الأعلى عاملياً، وخ�صو�صاً يف قطاع غزة، لي�ص ل�صعف 

�الإ�رش�ئيلي يلعب دور�ً مبا�رش�ً وغري مبا�رش  �لفل�صطينيني، ولكن الأن �الحتالل  قدر�ت و�إمكانات 

�أم ب�صبب �صيا�صاته  بر�ً وبحر�ً وجو�ً،  �ل�صلطة وخمارجها  يف ذلك، �صو�ء ب�صبب حتكمه يف مد�خل 

�لتع�صفية، �أم ب�صبب ح�صاره �خلانق على قطاع غزة.
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وت�صتثمر  �حلقيقية  �إمكاناته  تعك�ص  �لفل�صطيني  لالقت�صاد  حقيقية  النطالقة  �أفق  ثمة  ولي�ص 

�ل�صلطة  عاتق  على  يقع  �أنه  غري  �الإ�رش�ئيلي.  و�حل�صار  �الحتالل  بانتهاء  �إال  �لب�رشية  مو�رده 

�لفل�صطيني  �القت�صاد  ال�صتقاللية  �ملمكنة  �الإجر�ء�ت  كل  �تخاذ  على  �لعمل  م�صوؤولية  �لفل�صطينية 

�لفل�صطيني  �القت�صاد  تعريف  �إعادة  عاتقها  على  يقع  كما  �الإ�رش�ئيلي؛  �القت�صاد  عن  وف�صله 

�أو  �لرتف  مظاهر  �أو  �ال�صتهالكي  باالقت�صاد  مرتبطة  مظاهر  �أي  و�إنهاء  مقاوم،  وطني  كاقت�صاد 

�لف�صاد �ملايل.
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االأر�س واملقد�سات

جلمعيات  �ملت�صل  �ل�صعود  عملية   2015–2014 ل�صنتي  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير  قر�أ 

مركزه،  �إىل  �ل�صهيوين  �ل�صيا�صي  �لنظام  هام�ص  من  �ملتطرفة  �ل�صهيونية  “�ملعبد” 
و�صوالً �إىل ��صتحو�ذها على ربع مقاعد �حلكومة �حلالية، وهو ما كان يوؤ�رش بو�صوح �إىل �أن �مل�صجد 

غري م�صبوقة لتغيري هويته، وقد جاءت معركة تنفيذ 
ٍ
�الأق�صى حتديد�ً �صيكون معر�صاً �إىل حماوالت 

�لتق�صيم �لزماين يف �أيلول/ �صبتمب 2015 لت�صكل �ملحاولة �الأوىل من جمعيات “�ملعبد” و�حلكومة 

من  مبوجة  �لقد�ص”  “�نتفا�صة  �نطالق  �إىل  �نتهت  لكنها  �جلديد،  نفوذها  ال�صتثمار  لها  �حلا�صنة 

�لعمليات �لفردية �ملوؤثرة على خلفية م�صهد �لتنكيل باملر�بطات و�لعدو�ن عليهن على �أبو�ب �الأق�صى، 

�ل�صهيونية  �حلكومة  قناعة  �مل�صهد  هذ�  عّزز  �لتق�صيم.  ملحاولة  و�إ�رش�ر   
ٍ
بعزية  ت�صّدين  �أن  بعد 

�ملر�بطات،  جتربة  تقوي�ص  ي�صبقها  �أن  بّد  ال  �الأق�صى  �مل�صجد  هوية  تغيري  حماولة  �إىل  �لعودة  باأن 

و�إنهاء �ملدد �لو��صل �إليهن، ف�رشبت موؤ�ص�صات �لرباط و�صّد �لرحال �لتي كانت تقوم عليها �حلركة 

عليها،  �لقائمني  و�عتقلت  لها،  بد�ئل  تاأ�صي�ص  ومنعت   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �الإ�صالمية 

وحاولت حظر فعل �لرباط نف�صه، ثم حظرت �حلركة �الإ�صالمية بذ�تها يف 2015/11/17.

كانت خال�صة تلك �الإجر�ء�ت �أن �مل�صجد عاد مع نهاية 2015 جمرد�ً من طوق �حلماية �ل�صعبية 

لتعيد تفعيل  �لعلم و�لرباط  2010، حني برزت جتربة م�صاطب  من حوله كما كان �حلال يف �صنة 

طوق �حلماية �ل�صعبية. ومع �صباح يوم 2017/7/14 كانت �لقر�ءة �ل�صهيونية باأن عملية �جلبارين 

�لثالثة ت�صكل ذريعة منا�صبة لتغيري هوية �مل�صجد ب�رشبة و�حدة، فجاء �لتجمهر �ل�صعبي �لو��صع 

ليقدم �حلل من جديد، ولي�صتعيد طوق �حلماية من  �لقدية  �الأق�صى و�لبلدة  �أبو�ب  و�لرباط على 

ع هبّة باب �الأ�صباط �إىل �نتفا�صة �صعبية  حوله بقوة وفاعلية كبريتني، و�أمام �لتهديد باإمكانية تو�صُّ

مرة  فر�صها  حاولت  كما  و�حدة  مرة  �إجر�ء�تها  كل  عن  �ل�صهيونية  �حلكومة  تر�جعت  �صاملة، 

�لقوى ال ي�صمح لها بفر�ص تغيرٍي على هوية  باأن ميز�ن  �لثانية خالل عامني  و�حدة؛ وثبت للمرة 

�مل�صجد �الأق�صى �صو�ء كان جزئياً �أم كلياً، و�أنها مل تتمكن �صوى من �ملناورة على �إجر�ء�ت �لدخول 

متطرفة  باأيديولوجية  مدفوعة  حكومة  بني  مفتوحاً:  �لرهان  هذ�  ز�ل  ما  �ليوم  مو�صمي.  وب�صكل 

�أنه فر�صتها �ل�صانحة، وترى  ترى يف تهويد �الأق�صى �أجندتها �ملركزية، وترى يف �لفر�غ �الإقليمي 

�أن �إجر�ء�تها قادرة على تكبيل �لفعل �ل�صعبي، وبني فعل ٍ�صعبي قادر ٍعلى �ملبادرة و�جرت�ح �حللول 

ومو��صلة معركة حماية هوية �الأق�صى. 

مقدمة
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اأواًل: املقد�شات االإ�شالمية وامل�شيحية:

1. امل�شجد الأق�شى املبارك:

اأ. ال�شيطرة على اإدارة امل�شجد: 

على مدى �صنتي 2016–2017 كانت �ملحاولة �ل�صهيونية النتز�ع �إد�رة �مل�صجد �أو �لتدخل فيها 

�الأوىل كانت حماولة  �ملحاولة تنقلت بني مقاربتني:  �إن هذه  �لقول  �الأكرث �صخونة، ويكن  �لعنو�ن 

�إخ�صاع �إد�رة �الأوقاف �الأردنية ملمار�صة دور �لوكيل يف �إد�رة �مل�صجد ليمرر رغبات و�أو�مر �ملحتل 

و��صتمرت   ،l2015 John Kerry كريي  جون  تفاهمات  مع  �ملحاولة  تلك  بد�أت  وقد  �ل�صهيوين، 

مب�رشوع تاأ�صي�ص �صبكة كامري�ت ٍ �أردنية يف �الأق�صى تكون حمل تو�فق بني �لطرفني ملر�قبة كل ما 

يجري د�خل �الأق�صى مببانيه و�صحنه �ملفتوح وت�صوياته، وكانت تتعزز مع حماولة �إخ�صاع �أعمال 

�ل�صيانة و�لرتميم �لتي تقوم بها �الأوقاف �الأردنية ل�صلطة �الآثار و�لبلدية �ل�صهيونيتني، وقد ��صتمر 

�لطرفان با�صتك�صاف هذ� �مل�صار حتى متوز/ يوليو 2017. 

�أثناء يف  و�حدة  ب�رشبة  �أوالً  بالقوة،  �الإد�رة  �صلطات  �نتز�ع  مرحلة  كانت  �لثانية   �ملرحلة 

ومع  �لهبّة.  فر�صته  �لذي  �النك�صار  بعد  �نتقامية   ٍ
�إجر�ء�ت  خالل  من  وثانياً  �الأ�صباط،  باب  هبّة 

�ملحاولة �ل�صهيوينة النتز�ع كامل �صلطات �الإد�رة من �الأوقاف �الأردنية خالل متوز/ يوليو 2017، 

بات رف�ص هذه �الإجر�ء�ت ومو�جهتها هو �خليار �لوحيد �ملتبقي �أمام �الأردن، �إذ� ما �أر�د �أن يحافظ 

على دوره وم�صد�قيته. 

الكامريات:

�أيام  يف  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  تام  ٍ زماين  تق�صيم  فر�ص  �ل�صهيونية  �ل�صلطات  حاولت 

باإغالق   2015/10/6–9/29 �ليهودي  �لُعُر�ص  وعيد   ،2015/9/16–13 �لعبية  �ل�صنة  ر�أ�ص  عيد 

�نطالق �إىل  �أدى  ما  �ل�صهاينة؛  �ملقتحمني  �أمام  وفتحه  �الأيام،  تلك  يف  متاماً  �مل�صلمني  �أمام   �الأق�صى 

تلك  عن  للرت�جع  �صبيل  عن  للبحث  �ل�صهيونية  �حلكومة  بالتايل  و��صطرت  �لقد�ص،  �نتفا�صة 

�الإجر�ء�ت، فكانت تفاهمات كريي �لتي �أعلنها من عّمان يف 2015/10/24، و�لتي حاول خاللها منح 

�إجناز�ت لل�صهاينة على �لرغم من �أنهم كانو� �لطرف �ملاأزوم �مل�صطر للرت�جع، وكان من بني تلك 

�الإجناز�ت �عتبار “�لزيارة” “حقاً �أ�صيالً” لليهود، يف مقابل �أن �ل�صالة حٌق �أ�صيل للم�صلمني. �أما 

�الإجناز �لثاين فكان �إلز�م �الأردن برتكيب �صبكة كامري�ت ت�صور كل ما يح�صل د�خل �الأق�صى على 

مد�ر �ل�صاعة. تبنى �الأردن ر�صمياً م�رشوع �صبكة كامري�ت �ملر�قبة، وقدمها باعتبارها �أد�ًة �أ�صا�صيًة 

ملر�قبة �النتهاكات �ل�صهيونية يف �الأق�صى وف�صحها؛ ويف �ملقابل كان �الإعالم �ل�صهيوين و�أو�صاط 

�صلوك  لل�صهاينة  تر�صد  �أمنية،  مر�قبة  �صبكة  باعتبارها  �لكامري�ت  تلك  تقدم  “�ملعبد”  جمعيات 

�مل�صلني و�عرت��صهم على �القتحام، ب�صكل ٍ يّكنها من حما�صبتهم �إذ� ما خرجو� من �الأق�صى؛ وتتبُُّع 
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�الأخبار و�لتقارير يدل على حر�ص ٍ �صهيوين على تركيب �صبكة �لكامري�ت �الأردنية قبل بدء �الأعياد 

.
�ليهودية يف �صهري �آذ�ر/ مار�ص وني�صان/ �أبريل 2016 لت�صاعدهم على مر�قبة “مثريي �ل�صغب”1

�صمنياً  تفوي�صاً  تكون  الأن  تتجه  �لكامري�ت  تلك  �أن  و��صحاً  كان  �ملو�صوعية  �لناحية  من 

لل�صهاينة مبر�قبة �مل�صلني وحما�صبتهم، ُيرَّر حتت مظلة �الإد�رة �الأردنية لالأق�صى، وهو �جتاٌه 

خطرٌي كان يهدد بنقل �ل�رش�ع على �مل�صجد �إىل �لد�خل �لعربي و�الأردين حتديد�ً، و�أمام �لت�رشيحات 

�ملتتالية للدولة �الأردنية بعزمها على تركيب �لكامري�ت )و�آخرها على ل�صان �لناطق �لر�صمي با�صمها 

( ردت �لقياد�ت �ل�صعبية وعلى ر�أ�صها �ل�صيخ عكرمة �صبي رئي�ص
 حممد �ملومني يف 22016/3/16

ن�صيحة بتوجيه  �الإ�صالمية  �حلركة  رئي�ص  �صالح  ر�ئد  و�ل�صيخ  �لعليا،  �الإ�صالمية   �لهيئة 

. وقد تز�من ذلك مع رف�ص ٍ �صعبي 
3
للحكومة �الأردنية يف 2016/3/22 بعدم تركيب تلك �لكامري�ت

ما  �إذ�  �لكامري�ت  تلك  بتك�صري  هددت  �لقد�ص  يف   �صبابية 

ٍ حملة  �نطالق  ومع  �لقد�ص،  يف  وف�صائلي 

 �أطلقتها موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية وموؤ�ص�صاٌت �صعبية �أردنية، نا�صدت 
ٍ
 وند�ء�ت 

ٍ ُرّكبت، ومبر��صالت 

�حلكومة �الأردنية �أن ُتقدِّر �خلطورة �ملرتتبة على تركيب تلك �لكامري�ت، مبا فيها نقُل �ل�رش�ع �إىل 

د�خل �الأردن وتفّجره بوجه �حلكومة �الأردنية. وقد ��صتجابت �حلكومة �الأردنية لكل تلك �ملوؤ�رش�ت 

�الأردن عن م�رشوع تركيب  2016/4/18 توقف  �لن�صور يف  �هلل  �الأردين عبد  �لوزر�ء  فاأعلن رئي�ص 

�لكامري�ت. �لالفت للنظر هنا �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية تبنّت موقفاً مغاير�ً لهذ� �الإجماع �ل�صعبي، فقد 

�أنها كانت  2016/3/23 تاأييدها للم�رشوع �الأردين برتكيب �لكامري�ت، يف توقيت ٍ بد� منه  �أعلنت يف 

تق�صد �لرد على �ملوقف �ل�صعبي �لذي جاء يف �ليوم �ل�صابق. 

برتكيب �لكامري�ت،  تركيب  م�رشوع  عن  �الأردن  توقف  على  �ل�صهيونية  �ل�صلطات   ردَّت 

�لرو�ق  يف  �لو�قعة  �لتنكزية  �ملدر�صة  وفوق  و�ملغاربة،  �لغو�منة  �أبو�ب  عند  �لدقة   عالية 

ٍ كامري�ت 

 ،
�لغربي للم�صجد، وعند باب �الأ�صباط يف �ل�صمال �ل�رشقي لالأق�صى، وجاء هذ� �لرد يف 42016/5/9

�أي بعد ع�رشين يوماً من توقف �الأردن عن �مل�رشوع، ما يوؤكد �أن �ل�صلطات �ل�صهيونية مل تكن ترى 

ب بالوكالة.  ُتركَّ
ٍ يف م�رشوع �لكامري�ت �الأردنية �أكرث من �صبكة مر�قبة 

التدخل يف اأعمال الرتميم:

حتاول �ل�صلطات �ل�صهيونية منذ نهاية �لعقد �ل�صابق �أن ُتخ�ِصع �أعمال �لرتميم �الأردنية ل�صلطة 

طو�قم  فيه  تكون  و�قعاً  �أمر�ً  لتفر�ص  �ل�صهيونية،  �الآثار  ول�صلطة  �ل�صهيونية  �لبلدية  يف  �لتخطيط 

 لتكر�ر 
ٍ �الأوقاف �الأردنية جزء�ً من نظام �إجمايل يتحكم �ل�صهاينة مبفا�صل �لقر�ر فيه، يف حماولة 

منوذج �الحتالل �لنظيف �ملطبق يف �ل�صفة �لغربية.

خالل �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير، منعت �صلطات �الحتالل �فتتاح ثمانني وحدة �صحية كانت 

�الأوقاف �الأردنية قد �أّهلتها عند باب �لغو�منة، وكانت ت�صعى لفتحها قبيل �صهر رم�صان )1438هـ(، 
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�أوقفت   2016/8/8 يف  وحتديد�ً  ذلك،  على  �صهرين  وبعد   .2016/6/3 يف  �فتتاحها  من  ُمنعت  لكنها 

�ل�صهيونية  �الآثار  �صلطة  �ل�صخرة، وجاءت بخبري من  قبة  �لرتميم يف  �أعمال  �ل�صهيونية  �ل�رشطة 

عن  �مل�صوؤول  �ملهند�ص  و�عتقلت  متتالية،  الأيام  تعطيلها  وو��صلت  �الأردنية،  �لرتميم  �أعمال  ليُقيّم 

عادت   2017/2/9 ويف   .2016/8/16 ويف  �الأق�صى  �صيانة  الأعمال  وقف  ذلك  تال  �لرتميم،  �أعمال 

��صتئنافها بفرتة ق�صرية، ويف  بعد  �ل�صخرة  قبة  �لرتميم يف  �أعمال  �إىل وقف  �ل�صهيوينة  �ل�صلطات 

د�ئرة  مدير  �عتقال  وعاودت  �لقبلي،  للم�صجد  �خل�صبية  �الأبو�ب  �أحد  �إ�صالح  منعت   2017/3/8

�الإعمار. �أما يف 2017/5/24 فقد عمدت �إىل �إتالف �صماعات مئذنة باب �ملغاربة، حتى ال ي�صمع �أذ�َنها 

.
5ً
�لرئي�ُص �الأمريكي دونالد تر�مب خالل زيارته حلائط �لب�ق باعتباره مقد�صاً يهوديا

�الأردن،  �إقناع  �إىل  �ل�صهيونية ت�صعى  �ل�صلطات  �أن  �الإجر�ء�ت، هو  ��صتنتاجه من هذه  ما يكن 

�أن �لطريق �لوحيد ملو��صلة دوره يف �مل�صجد هو �لتن�صيق �ملبا�رش مع دو�ئرها يف �لقد�ص، و�إال فاإنه 

ذر�ئع  لت�صكل  عليها  ُتر�هن  �ل�صهيونية  �ل�صلطات  �أن  يبدو  �الإعمار،  يف  منفذة  غري  ثغر�ت  �صيرتك 

لتدخل ٍ�صهيوين مبا�رش يف �صيانة �مل�صجد وترميمه.

العدوان على الأق�شى خالل هّبة باب الأ�شباط:

يف 2017/8/9، وبعد �أ�صبوعني من فتح �أبو�ب �مل�صجد حتت �صغط �لقوة �جلماهريية، �أعلنت جلنة 

نتائج  �الأق�صى  على  �أ�صبوعني  ملدة  ��صتمر  �لذي  �ل�صهيوين  �لعدو�ن  �آثار  مبعاينة  �ملكلفة  �الأوقاف 

، ويف 2017/11/26 �أعلنت تقريرها �لنهائي يف �لذكرى �ل�صهرية �لر�بعة النتهاء ذلك 
6
 ملا عاينته

ٍ �أولية 

�الأق�صى وجدية  �ملاثل على  �لتحدي  �الأوقاف مع  �إىل جدية تعامل  ، وهي تطور�ت ت�صري 
7
�لعدو�ن

تعاملها مع حماولة �إلغاء دورها فيه. وحتليل ما جاء يف �لتقريرين من �صلوك �صهيوين يقودنا �إىل 

خم�صة �جتاهات �أ�صا�صية يبدو �أنها باتت حتكم �ل�صلوك �ل�صهيوين �حلكومي جتاه �الأق�صى:

الأول: حماولة اإثبات رواية “املعبد )الهيكل(”: كانت قبة �ل�صخرة مركز �لعدو�ن �ل�صهيوين 

على مدى 14 يوماً، �إذ ثبّتت جلنة �الأوقاف يف تقريرها �أن �صلطات �الحتالل �أخذت عينتني من ج�صم 

�لتقرير  يو�صح  مل  بي�صاء  مادة  �ل�صخرة  على  ور�ّصت  للفح�ص،  خمتلفني  موقعني  من  �ل�صخرة 

ماهيتها، و�أجرت ��صتك�صافات على قو�عد �لبو�ئك، �أي �أنها كانت تبحث عن وجود بناء �صابق حتت 

�ل�صخرة  حول  �ملوجود  �لبالط  من  قطعاً  خلعت  �أنها  كما  �لقبة،  مبنى  عليها  يرتكز  �لتي  �الأعمدة 

جمعيات  لرو�ية  �ل�صهيونية  �حلكومة  تبني  على  يدل  لل�صخرة  �ملكثف  �ال�صتهد�ف  هذ�  مبا�رشة. 

“�ملعبد” �ملتطرفة، و�لتي تزعم �أن �ل�صخرة هي مو�صع “قد�ص �الأقد��ص”، وعلى �أنها حتاول تعزيز 
 �آثاري مل تكن �الأوقاف تتيحه لها يف يوم من �الأيام.

ٍ هذه �لرو�ية ببحث 

�حلجارة  خلع  عمليات  تركزت  فقد  �مل�صجد،  ت�صويات  على  �ملر�فق  �لرتكيز  يعززه  �الجتاه  هذ� 

�صوره  �إىل  يف�صي  �لقبلي  �مل�صلى  حتت  و�قع  طويل  ممرٌّ  وهو  �لقدمي،  �الأق�صى  يف  �لرخام  وقطع 
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للم�صجد  �ل�رشقي  �ل�صور  على  و�لو�قعة  عي�صى  مبهد  �ملعروفة  �ل�صغرية  �لقبة  وحتت  �جلنوبي، 

�لت�صوية ي�صكل  �لذي  ذ�ته  �ملرو�ين  �مل�صلى  ويف  �ملرو�ين،  �مل�صلى  �إىل  �لهابطة  �الأدر�ج   عند 

�جلنوبية �ل�رشقية لالأق�صى.

 يف م�صاءلة �لرو�ية �لتاريخية �الإ�صالمية لالأق�صى، 
ٍ �إن �لبحث يف هذه �لت�صويات، يك�صف عن رغبة 

ويف �لبحث عن �آثار مبان ٍ قدية، يكن ��صتناد�ً عليها �لتاأ�صي�ص مل�رشوعية تاريخية للمعبد �ملزعوم.

يف �خلال�صة ت�صري �ملمار�صة �ل�صهيوينة يف �الأق�صى على مدى �أ�صبوَعي �لعدو�ن �إىل �أن �إحالل 

“�ملعبد” يف حمله هو هدٌف مركزي للكيان �ل�صهيوين باأ�رشه، وباأن �صائر �أجهزته تعمل حتت هذ� 
2000، وهو ما يوؤكد  �ل�صقف، وهو لي�ص �أجندًة تتبناها جمعيات هام�صية كما كان يظهر قبل �صنة 

�صيا�صي  �أد�ء  ُيقدَّم  �أن  ذلك  مقابل  يف  بّد  وال  و�لت�صاعد،  للتكر�ر  مر�صح  �الأق�صى  على  �لعدو�ن  �أن 

�أدو�ت  �لوجودي، وعلى تقدمي  �إدر�ك هذ� �خلطر  وميد�ين فل�صطيني وعربي و�إ�صالمي قائم على 

فاعلة ل�صده و�إنهائه. 

�ل�رشقي  �ل�صور  يف  عمالقان  بابان  وهما  والرحمة:  التوبة  بابي  فتح  ا�شتك�شاف  الثاين: 

يف �ل�صهيوين  �لعدو�ن  خالل  �أ�صله.  حول  �لرو�يات  تتفاوت  حجري  ببناء  مغلقان   لالأق�صى، 

�صيف 2017 ر�صد تقرير �الأوقاف حفر�ً كامالً يف �حلجارة �لتي تغلق هذين �لبابني نفذ �إىل �ل�صور 

�الأبو�ب  هذه  يغلق  �لذي  �لبناء  عمق  قيا�ص  تريد  �الحتالل  �صلطة  �أن  يعني  ما  لالأق�صى،  �خلارجي 

و��صتك�صاف نوعية �ملو�د و�صالبتها، ورمبا تكون قد �صحبت عينًة ملحاولة حتليل عمر هذ� �الإغالق 

لعله يكون عن�رش�ً م�صاعد�ً للهاج�ص �الأول وهو رو�ية بناء “�ملعبد”. 

�ل�رشقي من �صحن  للجزء  �ل�صهيوين  �لفعل يكن تف�صريه من خالل در��صة �ال�صتهد�ف  هذ� 

�الحتالل  �صلطات  منعت   ،1999 �صنة  �ملرو�ين  للم�صلى  �لعمالقة  �لبو�بات  فتح  فبعد  �الأق�صى: 

�إخر�ج �لردم �ملكون من �أتربة وحجارة كبرية وقطع معدنية، فلجاأت �الأوقاف �إىل تكويه يف �ل�صطر 

�الإمام  �ملرو�ين جنوباً وحتى م�صطبة  �مل�صلى  �أبو�ب  �أمام  من  بدء�ً  �الأق�صى،  �ل�رشقي من �صحن 

�أهليتها، ومع  �إهماالً لل�صالة يف هذه �مل�صاحة �لو��صعة نتيجة لعدم  �أنتج  �لغز�يل �صماالً. هذ� �لو�قع 

ت�صاعد �قتحامات �ملتطرفني �ل�صهاينة بدء�ً من �صنة 2010، بد�أت م�صار�ت �القتحام تعتب �لو�صول 

�إىل �رشق �الأق�صى غايتَها �الأ�صا�صية، وبد�أت يف �لوقت عينه حماولة “�آثارية” للتنقيب يف هذ� �لردم 

و�لزعم باأنه يعود �إىل عهد “�ملعبد �لثاين”، فيما ركز �ملقتحمون �ملتطرفون على �لتم�صح باأتربة �لردم 

لتاأ�صي�ص �لزعم �أنها مقد�صة. 

�لزماين  �لتق�صيم  حتقيق  من  قريبني  باتو�  �أنهم  “�ملعبد”  �أو�صاط  �صعور  ومع   ،2013 �صنة  ويف 

لالأق�صى، بد�أو� بطرح خمططات للتق�صيم �ملكاين فُطرحت يف �أو�صاط �لليكود Likud حينها خريطة 

�قرتحت �قتطاع �ل�صطر �ل�رشقي من �صحن �الأق�صى، م�صتثمرًة يف كونه مهمالً نتيجة �لردم، وهذ� 
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�القرت�ح ��صتبطن �ال�صتفادة من كون �ل�صور �ل�رشقي لالأق�صى ُمطالً على م�صاحة غري م�صكونة، 

�ليهود عبه  �ملقتحمني  ��صتجالب  �أن  �لقدية، ما يعني  للبلدة  �ل�رشقي  �ل�صور  �لوقت عينه  فهو يف 

�صيكون من �ل�صعب على �ملقد�صيني �عرت��صه. وقد �صبق مل�رشوع �لقد�ص �لقدية )كيدم يرو�صالمي( 

�لذي قدمه مهند�ص �لبلدية يف �صنة 2007 �أن �قرتح تاأ�صي�ص مركز كبري جللب �لزو�ر ل�رشق �مل�صجد 

�أ�صماه “مدّرج �الأ�صباط” وبناء قطار ٍ هو�ئي ي�صله بجبل �لزيتون، بق�صد حتويل �ل�صمال �ل�رشقي 

للم�صجد �إىل نقطة جذب لليهود تو�زي وتكمل جنوبه �لغربي. 

جمُع هذه �ملقدمات �ل�صابقة �إىل حتركات ٍ حالية و�صابقة الإغالق مقبة باب �لرحمة وباب �الأ�صباط 

�رشق �لبلدة �لقدية و�ال�صتيالء عليهما، يكمل �أجز�ء �ل�صورة �ملبعرثة؛ فاحلكومة �ل�صهيونية باتت 

تتبنى �لتق�صيم �ملكاين لالأق�صى كهدف ٍ وعينها على �قتطاع �ل�صطر �ل�رشقي منه لتخ�ص�صه لليهود، 

مع تاأ�صي�ص بنية حتتية خارجية فوق �ملقابر �الإ�صالمية �لثالث جلذب �أعد�د كبرية من �مل�صتوطنني، 

وهي هنا ت�صتك�صف �إمكانية فتح بابي �لرحمة و�لتوبة ليكونا �ملدخل �الأ�صا�صي للمقتحمني �ليهود 

�إىل د�خل �الأق�صى. 

�ملو�صوَع  �الأق�صى  على  �الأمنية  �ل�صيطرة  كانت  لقد  ومراقبة:  جت�ش�س  بدائل  اإيجاد  الثالث: 

�الأ�صا�صي لهبّة باب �الأ�صباط، وقد �نتهت �لهبّة با�صطر�ر �الحتالل �إىل تفكيك �لكامري�ت و�لبو�بات 

�الأمنية و�جل�صور و�ملمر�ت �حلديدية، ويبدو �أن �صلطة �الحتالل حاولت �حل�صول على �حلد �الأدنى 

من �ملر�قبة من خالل زر�عة �أدو�ت ت�صوير دقيقة د�خل مباين �الأق�صى، وبالذ�ت يف �مل�صلى �لقبلي 

وقبة �ل�صخرة، وهي �أجز�ء مل ي�صبق �ال�صتفر�د بها منذ �صنة 1967، وقد �أّكد تقرير جلنة �الأوقاف 

زر�عة بر�غ ٍ حديدية ُرّجح �أنها �أجهزة ت�صوير وتن�صت فائقة �لدقة. ومل ُي�رِش تقرير �الأوقاف �إىل 

من  بّد  وال  مكانها،  يف  تركتها  �أم  فككتها  قد  �الأوقاف  كانت  ما  و�إذ�  �حلديدية،  �لب�غي  تلك  م�صري 

متابعة هذ� �لتطور للتاأكد من تفكيك تلك �ملعد�ت.

الحتكار  معركًة  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  يخو�ص  والبيانات:  الأر�شيف  على  ال�شيطرة  الرابع: 

�لرو�ية، �رشق من �أجل حتقيقها عدد�ً من �ملكتبات �لتاريخية، ومن �أر�صيفات �ل�صحف �لتي كانت 

�إىل �أر�صيفات �ملحاكم �ل�رشعية و�ملجل�ص �الإ�صالمي �الأعلى،  ت�صدر يف حيفا ويافا و�لقد�ص، �إ�صافة 

 

�

ٍ وقد بقي �الأر�صيف �ملحفوظ يف �الأق�صى خارج تناوله حتى هبّة باب �الأ�صباط، مبا فيه من �أر�صيف 

لالإد�رة و�الإعمار ومبا فيه من مكتبات ٍ وخمطوطات ٍ؛ وقد وثَّق تقرير �الأوقاف �أن ن�صخًة من �صائر 

خذت من �الأق�صى مع بقاء �الأ�صول فيه، وهو ما يعني �أن �لهبّة �ل�صعبية يف 
ُ
�الأور�ق و�لبيانات قد �أ

�الحتالل  ح�صول  متنع  مل  لكنها  و�رشقتها،  �لبيانات  هذه  �حتكار  على  �لباب  �صدَّت  �الأ�صباط  باب 

عليها ل�صد فر�غات مهمة يف �أر�صيفه.
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�الأوقاف  موؤ�ص�صات  ت�صكل  الأق�شى:  داخل  العاملة  املوؤ�ش�شات  جترمي  حماولة  اخلام�س: 

�إىل  و�أق�صامها  �الأوقاف  د�ئرة  �لوجود فيه، من  ��صتد�مة  يف  �الأق�صى عن�رش�ً مركزياً  �لعاملة د�خل 

�حلر��ص و�الأئمة و�لوعاظ وحتى ق�صم �ملخطوطات و�صوالً �إىل �ملدر�صة �ل�رشعية، و�حلدُّ من طوق 

�أن  و�لو��صح  �لعمل،  على  قدرتها  ومن  �ملوؤ�ص�صات  تلك  تو�جد  من  �حلد  يتطلب  �ل�صعبية  �حلماية 

 

ٍ �صلطات �الحتالل مل توفر �لفر�صة �لتي �أتيحت لذلك خالل ��صتفر�دها باالأق�صى ف�صادرت كميات 

كانت  �أنها  و�لر�جح  �ل�رشعية،  �ملدر�صة  خمتب�ت  ومن  �ملخطوطات  ق�صم  من  �لكيماوية  �ملو�د  من 

�أدلة لتجريهما �نطالقاً من تلك �ملو�د، ونتيجة هذ� �لبحث مل ُت�صتخدم بعد وهي تبقى  تبحث عن 

�حتماالً م�صتقبلياً ينبغي �لتنبه من �إمكانية توظيفه يف �مل�صتقبل �لقريب. 

اإجراءات ما بعد هّبة باب الأ�شباط:

تركزت �إجر�ء�ت �الحتالل ما بعد هبّة باب �الأ�صباط على حتقيق هدفني �أ�صا�صيني: �الأول تفريغ 

�فتعال  �الحتالل  تعمد  �لباب  هذ�  وحتت  حمتو�ه،  من  �الأ�صباط  باب  هبّة  يف  حتقق  �لذي  �النت�صار 

�لتفتي�ص  تعّمد  كما   ،2017/7/27 �خلمي�ص  م�صاء  لالأق�صى  �لد�خلني  �أفو�ج  مع  دموية  مو�جهة 

�ل�صخ�صي �لدقيق الأفر�د ٍ يتم �نتقاوؤهم للقول �إن �صيطرته �الأمنية حا�رشة ب�صكل ٍ �أو باآخر، و�أعاد 

منع قو�ئم �ملر�بطات، وبالذ�ت �أولئك �لالتي كّن على قائمة �ملنع �ملعروفة �صعبياً بالقائمة �لذهبية، 

و�عتقال بع�صهن ب�صكل متكرر ٍ وبالذ�ت �ملر�بطات هنادي حلو�ين وخديجة خوي�ص و�صحر �لنت�صة، 

كما �أنها منعت عدد�ً من م�صوؤويل �الأوقاف وحر��ص �الأق�صى من دخول �مل�صجد. 

�ل�صلطات  �لدر��صي، حيث منعت  �لعام  2017/8/22 مع بد�ية  �ملحاوالت جاء يف  �أهم هذه  ولعل 

�الإ�رش�ئيلية دخول �لكتب �ملدر�صية �إىل مد�ر�ص �الأق�صى حتت ذريعة �أنها مطبوعة يف مطابع �ل�صلطة 

، ثم فر�صت يف 2017/10/2 حظر�ً 
8
�لفل�صطينة �ملمنوعة من �لتو�جد يف �لقد�ص بح�صب �تفاق �أو�صلو

وفق  ُتفر�ص  �الأق�صى  قد��صة  طبيعة  باأن  للقول  حماولة  يف   ،
9
�مل�صجد يف  �ملدر�صة  تلك  طالب  للَعب 

�ملفاهيم �ليهودية للمقّد�ص، وهي حماولٌة �صمنية للتذ�كي وفر�ص �ل�صلطة �ل�صهيونية على �لتقدي�ص 

�الإ�صالمي للم�صجد ب�صكل ٍ غري مبا�رش، وهنا ُي�صي لعب �لطالب و�الأطفال يف �مل�صجد و�صحنه فعالً 

�أ�صا�صياً من �أفعال �لدفاع عن �لهوية �الإ�صالمية لالأق�صى. فاملقد�ص يف �الإ�صالم لي�ص حمكوماً بثنائية 

�ملقّد�ص - �لدنيوي �لتي حتكم �لتعريف �لتور�تي للمقّد�ص، و�لتي ترى يف كل فعل ٍ دنيوي تدني�صاً 

�أو  �لنا�ص فيه فطورهم  ياأكل  �أن  �الإ�صالم مركُز حياة يكن  �ملقّد�ص، فامل�صجد يف  لطهارة  وت�صويهاً 

حتى  ويكن  �جتماعاتهم،  فيه  يعقدو�  �أن  ويكن  يتعلمو�،  �أو  فيه  يدر�صو�  �أن  ويكن  �صحورهم، 

�أن ينامو� فيه، ويكن للمرء يف �مل�صجد �أن يلعب �أو يت�صلى مع �أطفاله �أو �أقر�نه مبا ال يخل ب�صالة 

 Israeli Supreme Court �لعليا  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  قر�ر�ت  فاإن  �لفهم  هذ�  �إطار  ويف  �جلماعة، 

�لتور�تية  �ل�صو�بط  وفق  للم�صلمني  �الأق�صى  �مل�صجد  تعريف  �إعادة  �إىل  ت�صعى  “�ملعبد”  و�رشطة 

للتقدي�ص.
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 2003 �صنة  يف  �الإ�صالمي  �لرت�ث  للجنة  �الأمني  �حلظر  ��صتدعاء  كانت  �ملهمة  �لثانية  �ملحاولة 

 2017/9/11 يف  �ملحكمة  �إىل  بطلب  عليه  بناًء  �ل�صهيونية  “�ملعبد”  �رشطة  تقدمت  �أ�صا�صاً  العتباره 

، باعتبارها كانت مقر�ً لتلك �لبنية �لتي ُحظرت قبل
10

ٍ على مباين باب �لرحمة ٍ د�ئم   لفر�ص �إغالق 

13 عاماً، وبناًء على ما �صبق من حتليل �جتاهات �لعدو�ن على �الأق�صى فاإن هذ� �لطلب ياأتي يف �إطار 

تفريغ �ل�صطر �ل�رشقي من �صحن �الأق�صى من �أي موؤ�ص�صات لالأوقاف لتح�صني فر�صة �قتطاعه، 

�أن  كما  لالأوقاف،  �لتابع  �لغز�يل  �الإمام  لكر�صي  مقر�ً  �ليوم  ي�صكل  �لرحمة  باب  بناء  �أن  خ�صو�صاً 

ٍ من �أق�صامها �لعاملة �إليه، لكن �إغالق �ل�رشطة �ل�صهيونية له كان 
�الأوقاف كانت تخطط لنقل جزء 

يدفعها �إىل �لرتدد وما يز�ل. 

�لروح  ��صتعادة  حماولة  كان  �الأ�صباط  باب  هبّة  بعد  ما  �ل�صهيونية  لالإجر�ء�ت  �لثاين  �الجتاه 

يف “�ملعبد”  جمعيات  حاولت  �الإطار  هذ�  ويف  “�ملعبد”،  وجلمعيات  �لتق�صيم  مل�رشوع   �ملعنوية 

�أن  �ليهودي،  �لرت�ث  يف   ”Tisha B’Av �ملعبد  خر�ب  بـ“ذكرى  يعرف  ما  يو�فق  �لذي   ،2017/8/1

و�أغلقت  لها  �لتامة  �حلماية  �ل�صهيونية  �ل�رشطة  وفرت  وقد  تاريخها،  يف   ٍ �قتحام  �أكب  ت�صجل 

�لنقل  �أّمنت   ”Egged “�إيغد  �الإ�رش�ئيلية  �حلافالت  �رشكة  �أن  كما  �مل�صلمني،  وجه  يف  متاماً  �مل�صجد 

�أن عدد  �لتايل  “�ملعبد” يف �ليوم  �أعلن �ئتالف جمعيات  للمقتحمني، وعلى �لرغم من ذلك كله  جماناً 

، علماً �أن �لر�صد �الإعالمي �صجل تكر�ر دخول وخروج �ملجموعات بق�صد 
�ملقتحمني كان 111,300

عددهم جتاوز  �لذين  �الأ�صباط  باب  عند  �ملر�بطني  مبو�ز�ة  �لرقم  هذ�  ُو�صع  ما  و�إذ�  �لرقم،   زيادة 

�أجندة  �أن  وهي  تتك�صف  مهمة  حقيقًة  فاإن  �لغاز،  وقنابل  للقمع  تعّر�صهم  من  بالرغم  �ألفاً   35 �لـ 

�أنها  �إال  �ل�صهيوين  �لكيان  �لو��صع يف  �لر�صمي وقبولها  بالرغم من �صعودها  �ل�صهيونية  “�ملعبد” 
“�ملعبد”، بينما  �إجماع ٍ خارج طيف جمعيات  للجمهور، وال ت�صكل حمل  ال ت�صكل عن�رش�ً حمركاً 

لالنتفا�ص  جلمهورهم  حمركاً  ود�فعاً  للفل�صطينيني  �إجماع  عن�رش  �الأق�صى  �مل�صجد  هوية  ت�صكل 

و�لت�صحية، وهذ� �لتفاوت �ملهم يعني �أن تبنّي �أجندة “�ملعبد” يخدم وظيفياً هاج�ص �لهوية �ليهودية 

�لطرف  على  هو  بينما  �أجله،  من   للت�صحية 

ٍ ��صتعد�د  دون  لكن  �ل�صهيوين  و�ملجتمع  �لدولة  لدى 

�لفل�صطيني ركيزة �أ�صا�صية من ركائز �لهوية. 

ب. الإن�شاءات واحلفريات حتت امل�شجد ويف حميطه: 

الإن�شاءات يف حميط امل�شجد:

حميط  يف  �الأفق  تغيري  تريد   مركزية 
ٍ �إن�صاء�ت  �صتة  �لتقرير  وّثق   2015–2014 �صنتي  خالل 

هذه  من  �أربعة  فيها  وتقع  لالأق�صى  �لغربية  �جلنوبية  �جلهة  هي  �الأوىل  جهتني:  من  �الأق�صى 

 �الإن�صاء�ت هي: بيت �صرت�و�ص Strauss House �إىل �ل�صمال من �صاحة �لب�ق وقد �نتهى �لعمل به،

وبيت �جلوهر Beit Moreshet HaKotel �إىل �لغرب من �صاحة �لب�ق وقد �نتهت مر�حل �إقر�ره 
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 ،2017/4/6 يف  �لتحتية  بنيته  تنفيذ  مناق�صة  طرح  �حلالية  �لفرتة  و�صهدت   2015 �صنة  نهاية 

�الأ�صا�صي  حجره  ُو�صع  �لذي   ”Glory of Israel (Tiferet Yisrael)l �إ�رش�ئيل  “مفخرة  وكني�ص 

�لعلوية  �ل�صالة  �صاحة  و�أخري�ً   ،2016/10/3 يف  وتخطيطه  �إقر�ره  مر�حل  و�نتهت   2015/5/27 يف 

�إىل �جلنوب من باب �ملغاربة و�ملعروفة مبخطط �صار�ن�صكي Natan Sharansky، وكانت �حلكومة 

، وتقف ق�صية تلة �ملغاربة �لتي يجري بحثها يف منظمة 
2
قد �أقرتها يف 2016/1/30 مب�صاحة 900م

 United Nations Educational, Scientific )�ليون�صكو(  للرتبية و�لعلم و�لثقافة  �ملتحدة  �الأمم 

and Cultural Organization (UNESCO)l حائالً �أمام تقدمها، ويبدو �أن �أعمال تاأ�صي�صها حتاط 

�أ�صفل تتم  بناٍء  �أعمال  من  �الإ�صالمية  �الأوقاف  د�ئرة  حذرت   2016/1/4 ففي  �ل�رشية،  من   ٍ  بطوق 

باب �ملغاربة مل تت�صح طبيعتها.

نفق فوق  �لقائم  �لعني  بيت  مركز  ت�صم  وكانت  �صلو�ن  يف  �جلنوبية  �جلهة  هي  �لثانية   �جلهة 

قلعة �لعني وقد �نتهى �لعمل بت�صييده، ومركز �لِقَدم )كيدم( Kedem Center �لذي �صي�صكل �أبرز 

نقطة جذب للزو�ر �إىل �صلو�ن مقابل �ل�صور �جلنوبي للبلدة �لقدية، وهو ما يز�ل يف مر�حل �الإقر�ر 

ومن  �لعربية،  �ملوؤ�ص�صات  وبع�ص  �صهيونية  ي�صارية  منظمات  قدمتها  �عرت��صاٌت  توؤخرها  �لتي 

�ملتوقع �أن تنتهي مرحلة �الإقر�ر و�أن يحال �إىل �لتنفيذ خالل �صنة 2018.

خالل �ل�صنتني 2016–2017 ��صتجد م�رشوعان لالإن�صاء�ت:

الأول: م�رشوع القطار الهوائي: �لذي ظهر �حلديث عنه يف �صنة 2007 لكن خمططاته �لتف�صيلية 

روؤيته   Nir Barkat بركات  نري  �الحتالل  بلدية  رئي�ص  قّدم  �إذ   ،2016 �صنة  خالل  �أن�صجت 

�لقطار من فندق 2016/8/30، ويتد  �لليكود يف  ٍ د�خلي حلزب  �لهو�ئي يف �جتماع  �لقطار   ملخطط 

�الأقو��ص �ل�صبعة Seven Arches Hotel على جبل �لزيتون �رشقاً �إىل �ل�صفح �لغربي جلبل �صهيون 

يف �جلنوب �لغربي، مار�ً باأربع حمطات �أ�صا�صية: �الأوىل هي حمطة �لكني�صة �جلثمانية على �ل�صفح 

�لغربي جلبل �لزيتون مقابل باب �لرحمة، و�لثانية عند باب �ملغاربة جنوب �لبلدة �لقدية، و�لثالثة 

�ل�صطر  يف  �صهيون  جلبل  �لغربي  �ل�صفح  على  و�الأخرية  �صلو�ن،  منطقة  قلب  يف  �صلو�ن  عني  عند 

26م، و�صيكون  15 عمود �إ�صمنتي عمالق، ي�صل �رتفاع بع�صها �إىل  1948، يقام على  �ملحتل �صنة 

�لقطار �لهو�ئي قادر�ً على نقل ثالثة �آالف ز�ئر يف �ل�صاعة خالل وقت �لذروة، بح�صب توقع رئي�ص 

.
12

بلدية �الحتالل
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خمطط �شري القطار الهوائي

خريطة 3/1: خمطط �شري القطار الهوائي

Source: http://poica.org/2016/02/israeli-authorities-revived-the-cable-car-project-in-jerusalem-city/
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الثاين: م�رشوع م�شعد حائط املبكى: �لذي ي�صل بني “حارة �ليهود” و�صاحة �لب�ق من جهتها 

 �لغربية، وهو عبارة عن نفق �صاعد ٍ للم�صاة خال ٍ من �الأدر�ج، لت�صهيل و�صول �لقادمني ل�صاحة �لب�ق

من حارة �ليهود دون �أن ي�صطرو� �إىل �صعود �لدرج �حلايل، ومن خالل نفق ملتو ٍ �صاعد يحقق �لغاية 

، وقد 
13

نف�صها، ويهدف �مل�رشوع �إىل ت�صهيل و�صول �مل�صتوطنني من حارة �ليهود �إىل �صاحة �لب�ق

 .
�أقره ق�صم �لتخطيط و�لبناء يف بلدية �الحتالل يف 2016/11/30، و�أقرته �حلكومة يف 142017/5/28

احلفريات:

ب�صيغة  �حلفريات   عن 

ٍ جديد   ٍ خب  كل  عنَوَنة  على  �الإعالم  و�صائل  �إ�رش�ر  من  �لرغم  على 

معروفة  حلفريات  �فتتاٌح  هو  يجري  ما  �أن  توؤكد  �حلفريات  خريطة  مر�جعة  �أن  �إال  “�لك�صف”، 
فيها  ت�صتحدث  �لزو�ر، وكانت  لت�صبح �صاحلة ال�صتقبال  وتاأهيلها  تو�صيعها  م�صبقاً، كان يجري 

معامل جذب ٍ للزو�ر الأن �حلفريات �ل�صماء بذ�تها ال ت�صكل عنو�ناً جاذباً للجمهور، و�نطالقاً من ذلك 

يجري جتهيز بع�ص �حلفريات كُكنُ�ص �أو كقاعات للمنا�صبات و�الجتماعات، �أو كمز�ر�ت ٍ تاريخية 

ت�صتحدث فيها عرو�ص �ل�صوت و�ل�صوء وُتوظف فيها �أدو�ت �لتقنية �حلديثة لت�صلية �لزو�ر.

خالل �صنتي 2016–2017 طر�أت م�صتجد�ت يف مو�صعني �ثنني من �حلفريات: 

معروفة  حفرية  وهي  الأق�شى:  ل�شور  الغربية  اجلنوبية  الزاوية  حفريات  الأول:  املو�شع 

�حلائط  ب�صبكة  �صلو�ن،  عني  �إىل  و�ملمتد  جنوباً،  �لهريودياين  �لطريق  و�صل  �إىل  وتهدف  م�صبقاً 

�لغربي �صماالً، وكان �لعمل على تو�صيعها وتاأهيلها يجري منذ �أكرث من خم�ص �صنو�ت، وقد و�صل 

عمقها �إىل �أكرث من ثمانني مرت�ً. يف 2016/8/3 �ّدَعت �صلطة �الآثار وجمعية مدينة د�وود �ال�صتيطانية 

.
15

)�إلعاد( Elad Association �لعثور على خم�صة مد�ميك �أثرية خالل تاأهيلها لتلك �حلفريات

يف  �إعالمية  م�صادر  ر�صدت  لقد   :Herodian road الهريودياين  الطريق  الثاين:  املو�شع 

2016/8/16 �إخر�ج كميات ٍ من �لردم منه، ويبدو �أنها نتجت عن عمليات تاأهيله و�مل�صي به قدماً 

. وقد �أعلنت �صلطة �الآثار يف 2016/8/23 �أن 
16

نحو �ل�صمال عند مدخل حي و�دي حلوة يف �صلو�ن

هذه �حلفريات جزٌء من نفق ٍ بطول 580م، ي�صل بني بركة �صلو�ن و�صور �لبلدة �لقدية، وهو ما 

�أن هذه �لتو�صعة قد �نتهى �لعمل  . ويبدو 
17

�أن �حلديث يدور عن �لطريق �لهريودياين ذ�ته يوؤكد 

ريغف  مريي  �ل�صهيوين  �لثقافة  وزيرة  بح�صور  �لزو�ر  �أمام   2016/12/28 يف  و�فتتحت  بها 

.
18

Miri Regev ورئي�ص بلدية �الحتالل نري بركات. وقد مولت هذه �حلفرية جمعية �إلعاد

قبل من  للحفريات  �ل�صيا�صي  �الحت�صان  كان  �لتقرير  فرتة  خالل  �الأهم  �مل�صتجد   ولعل 

جد�رنا “خلف  قاعة  يف   
192017/5/28 يف  جل�صتها  عقدت  �لتي  �ل�صهيونية،   �حلكومة 

�ليهودي  �ملليونري  ٍ من  �لتي رممت و�فتتحت بتمويل   ”lBehind our Walll (Ahar Kotlenu)

.
202015 Zvi Hirsch �صنة  �الأوكر�ين ت�صفي هري�ص 
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2. املقد�شات الإ�شالمية يف القد�س:

ُتبنى  �ملقابر كانت  �إن  �إذ  �ملقابر،  �الأق�صى على  �مل�صجد  �ل�صهيوين خارج نطاق  �لعدو�ن  يرتكز 

على �أطر�ف �ملدن، ومبا �أن تعريف مدينة �لقد�ص يف �لعهود �الإ�صالمية �ملتتالية مل يكن يتجاوز �صور 

�لبلدة �لقدية، فاإن �لكتلة �الأ�صا�صية من مقابر �لقد�ص موجودة حولها �رشقاً وغرباً. ومع تو�صيع 

حدود مدينة �لقد�ص ب�صكل متتال ٍ يف عهد �الحتالل �لبيطاين ثم �ل�صهيوين، باتت تلك �ملقابر تقع 

يف قلب �ملدينة، ما جعل �الحتالل �ل�صهيوين ينظر �إليها كخز�نات ٍ عقارية ي�صعى لال�صتحو�ذ عليها 

�إذ كانت  �ل�صيا�صة،  لهذه  �الأ�صا�صية  �ل�صحية  �هلل هي  ماأمن  لبناء مر�فق مركزية. وقد كانت مقبة 

( ما تز�ل معر�صة 
2
( تبّقى منها �ليوم نحو 15 دومناً )15 �ألف م

2
م�صاحتها 200 دومن ٍ )200 �ألف م

للتجريف و�الإز�لة، وقد �أقيمت فوق �ملقبة مقر�ت وز�ر�ت وفنادق وحد�ئق، وكان متحف “مركز 

�لتي  �ملن�صاآت  �أحدث   ”Museum of Tolerance (MOT)l �لت�صامح  متحف   – �الإن�صانية  �لكر�مة 

�ال�صتفر�د  1948 على ت�صهيل  �هلل �صنة  �أر�ص مقبة ماأمن  �أر�صها. وقد �صاعد �حتالل  قامت على 

�ل�صهيوين بها.

وتتاألف  �ل�رشق  جهة  من  �لقدية  �لبلدة  ل�صور  مال�صقة  فهي  �ملقابر  من  �ل�رشقية  �لكتلة  �أما 

قبور�ً  ت�صم  �ملقابر  هذه  �ل�صهد�ء.  ومقبة  �ليو�صفية  و�ملقبة  �لرحمة  باب  مقبة  من  �أ�صا�صاً 

تز�ل  ما  مقابر  وهي  �لرحمة،  باب  مقبة  يف  كما  �ل�صحابة،  عهد  �إىل  يعود  بع�صها  تاريخية 

م�صتخدمة وفيها قبور حديثة ما جعل �ل�صيطرة عليها و�لعدو�ن على �أر��صيها �أ�صعب بكثري.

اأ. مقربة باب الرحمة:

تركز �ال�صتهد�ف خالل �صنتي 2016–2017 على مقبة باب �لرحمة بالدرجة �الأوىل وال ينف�صل 

ذلك عن م�رشوع �لتق�صيم �ملكاين و�قتطاع �الأجز�ء �ل�رشقية من �صحن �الأق�صى، �إذ �إن �ال�صتحو�ذ 

�لرغم  وعلى  ال�صتخد�مهما.  و�لتوبة  �لرحمة  بابي  لفتح  �أ�صا�صي  متطلب  �لرحمة  باب  مقبة  على 

�أنها تعمل على  �إال  �ملقبة،  �لتام على هذه  �ال�صتحو�ذ  �أن �صلطات �الحتالل ما تز�ل بعيدة عن  من 

�إقفالها �أمام �أي دفن جديد، وحتاول ق�صمها ب�صكل تدريجي، و��صتمّر �صعيها لتحقيق ذلك خالل 

يف  وعادت   ،
21

 فيها
ٍ قبور  ثالثة  �ل�صهيوينة  �الآثار  �صلطة  هدمت   2016/7/19 ففي  �حلالية،  �لفرتة 

ثمانية  �ل�صهيوينة  �الآثار  �صلطة  ردمت   2016/11/1 ويف   ،
22

�إ�صافيني قبين  لتهدم   2016/10/23

، �أما يف 2016/12/18 فقد �صيَّجت �صلطة �لطبيعة �ل�صهيونية جزء�ً 
23

قبور جهزت لدفن �ملوتى فيها

�صيّجت   2017/12/10 يف  و�أخري�ً  وطنية”،  “حديقة  باعتبارها  فيها  �لدفن  منع  و�أعلنت  �ملقبة  من 

�ل�صلطات �ل�صهيوينة كامل �ملقبة، و�أعلنت �عتبارها “حديقة وطنية” يف حماولة كما يبدو ال�صتثمار 

�الأق�صى تق�صيم  مب�رشوع  للقفز  �ل�صهيوين  للكيان  عا�صمة  بالقد�ص  باالعرت�ف  �الأمريكي   �لقر�ر 

�إىل �الأمام.



161

 االأر�س واملقد�شات

خريطة 3/2: خريطة البلدية املن�شورة يف 2017/12/12 التي ت�شري اإىل اعتبار كامل م�شاحة

مقربة باب الرحمة “حديقة وطنية” �شهيونية، والكتابة باللغة العربية ت�شري اإىل مكان املقربة



2016-2017التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

162

ب. الرتبة اليو�شفية ومقربة ال�شهداء:

�صمن �لروؤية �ل�صهيونية �لتي ت�صعى ال�صتجالب �أكب عدد ٍ من �لزو�ر �ليهود �إىل �صمال �رشق 

�الأق�صى، فاإن باب �الأ�صباط يحتل مكانًة مركزية، باعتباره �لباب �لوحيد �ملفتوح يف �ل�صور �ل�رشقي 

للمدينة، و�نطالقاً من ذلك فهو �ملر�صح الأن ي�صكل نقطة �جلذب �الأ�صا�صية للزو�ر �ليهود. يكن تتبع 

هذه �لروؤية بدء�ً من م�رشوع �لقد�ص �لقدية �لذي �قرتح يف �صنة 2007 بناء نقطة جذب ٍ للزو�ر �رشق 

، لي�صمل مركز ت�صوق وترفيه، 
2
�الأق�صى با�صم “مدّرج �الأ�صباط” مب�صاحة بناٍء تزيد عن 15 �ألف م

و�صينما، ومتحفاً تاريخياً، وحمطة تلفريك.

ت�صكل �لرتبُة �ليو�صفية معظم �الأر�ص �ملحيطة بباب �الأ�صباط يف �صور �ملدينة، و�أي م�رشوع بناٍء 

يف �ملنطقة يتطلب �ال�صتحو�ذ عليها كاملة، �أو على جزٍء منها يف �أقل تقدير. ما ز�ل �ل�صعي �ل�صهيوين 

�قتطاع  �لدفن �جلديدة، وحماولة  �أمام عمليات  �ليو�صفية  �ملقبة  �إغالق  �حلايل يرتكز على حماولة 

حول  �صائكة  �أ�صالكاً  �الحتالل  و�صع   2017/7/3 ويف  جهنم،  و�دي  ل�صارع  منها  �ملتاخمة  �الأجز�ء 

. ويف 2017/8/21 حاولت جر�فات بلدية 
جزٍء من �ملقبة ملنع �لدفن فيه، و�أعلنه “حديقة وطنية”24

�الحتالل هدم جزء من �صور �ملقبة �ليو�صفية لت�صم م�صاحة جديدة ملا تر�ه “حديقة وطنية”، لكن 

، وعادت قو�ت �الحتالل يف 2017/9/11 
25

جلنة رعاية �ملقابر �الإ�صالمية متكنت من منع هذه �الأعمال

.
26

لتهدم جد�ر�ً وجترف جزء�ً من مقبة �ل�صهد�ء، �لتي ت�صكل �متد�د�ً للمقبة �ليو�صفية

ج. مقربة ماأمن اهلل:

خالل �صنتي 2016–2017 تعر�صت مقبة ماأمن �هلل لثالثة �عتد�ء�ت: �الأول كان �إقامة مهرجان 

، كما تعر�صت �ملقبة للتجريف ونب�ص �لقبور مرتني، 
�خلمور على �أر�صها �أيام 272016/9/1-8/31

 .
، و�لثانية يف 292017/10/26

28
�الأوىل يف 2017/9/24 و�أدت �إىل ك�صف ثماِن جماجم وهياكل عظمية

د. هدم م�شليات وم�شاجد:

حي  يف  �الأنبياء  �صارع  م�صلى  �الحتالل  �صلطات  هدمت  �لتقرير  يغطيها  �لتي  �لفرتة  خالل 

�أ�صا�صات م�صجد �ملنطار يف �صور باهر  ، كما هدمت 
302016/5/23 �مل�رش�رة مقابل باب �لعمود يف 

.
جنوبي �لقد�ص يف 312016/11/15

3. املقد�شات الإ�شالمية يف بقية اأنحاء فل�شطني:

اأ. تقييد الأذان:

�أ�صكال ح�صور  �أحد  2016 و�حلكومة �ل�صهيونية ت�صن حرباً على �الأذ�ن بو�صفه  دخلت �صنة 

تاأكيد  مبحاولة  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  فيها  ين�صغل  فرتة ٍ  يف  �لعامة،  �مل�صاحة  يف  �الإ�صالمية  �لهوية 
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 نقاء هويته �ليهودية، بينما �حل�صور �لعربي و�الإ�صالمي �ملتز�يد عدد�ً ونوعاً يف �الأر��صي �ملحتلة

�صنة 1948 ويف �لقد�ص يجعله �أبعد عن حتقيق هذ� “�لنقاء”.

يف حالة �رش�ع وجودي على �لهوية ي�صي لالأذ�ن معنى جديد�ً ي�صعب �كت�صافه يف زمن �ل�صلم، 

�لعربية  باللغة  و�إعالناً  �ملكان،  يف  �الإ�صالمية  �لهوية  ح�صور  عن  م�صتمر�ً  يومياً  �إعالناً  ي�صكل  فهو 

حتديد�ً. ويف �ل�رش�ع مع م�صتعمر ٍ �إحاليل كامل�صتعمر �ل�صهيوين فاإن ح�صور �الأذ�ن ي�صي بنظره 

حتدياً مركباً، فهو ال يريد للهوية �لعربية و�الإ�صالمية �أن تكون موجودة �أ�صالً على هذه �الأر�ص، 

�إ�صافة �إىل �أن ُتعلن ح�صورها يف �مل�صاحة �لعامة ب�صكل ٍ يومي متو��صل.

�إلغاء  �إذ يعمل على  �أ�صكال �ال�صتعمار،  قد ي�صكل �ال�صتعمار �الإحاليل �صكالً هجومياً عنيفاً من 

�مل�صتعمر  وثقافة  وجود  وتاأ�صي�ص  وثقافتهم،  �لفيزيائي  بوجودهم  �الأ�صليني  �الأر�ص  �أ�صحاب 

مكانهم، لكن هذ� �لت�صور �لعقلي قد يتحول �إىل نقطة �صعف �إذ� ما متكن �صاحب �الأر�ص من �لبقاء 

ومن �إعالن �حل�صور، فالعقلية �الإحاللية ال تتقبل تعاي�ص �لطرفني، و�إذ� ما ف�صلت يف �إلغاء �صاحب 

�لتي  �ملدنية  �ملر�كز  �أن كل  لهذ� هو  �لعملية  �لرتجمة  �إن  �أن تن�صحب.  �إىل  تلقائياً  فاإنها متيل  �الأر�ص 

�إىل خارجها كما يف  لل�صهاينة   وهجرة 
ٍ نقاط طرد  ت�صكل  �لعربية و�الإ�صالمية  �لهوية  فيها  حت�رش 

�لقد�ص ومنطقة �ملثلث ويف �لنا�رشة. �نطالقاً من هذ� �لت�صخي�ص، فاإن �ل�صلطات �ل�صهيوينة ت�صعى 

�إىل تخفي�ص �حل�صور �لعربي و�الإ�صالمي يف �مل�صاحة �لعامة، وهنا يغدو هجومها على �الأذ�ن مف�رش�ً، 

ه�صا�صة ملعاجلة  مو�صوعية  حاجة  هو  �إمنا  �الإ�صالمي،  ٍللدين  مف�رّش  غري   
ٍ
عد�ء جمرد  لي�ص   فهو 

�لفكرة �الإحاللية حني ُتقاَبل ب�صموِد وح�صوِر �لهوية �مل�صادة. 

يف 2016/1/4، �أعلن نتنياهو �أنه حري�ص على منع “�الإزعاج” �لذي ت�صدره �مل�صاجد يف �الأر��صي 

، ويف 2016/1/15 دعى نتنياهو يف جل�صة لكتلة �لليكود يف �لكني�صت �إىل تطبيق 
�ملحتلة �صنة 321948

. وقد ُطبّق هذ� �لقانون 
قانون �ل�صجيج على �مل�صاجد يف �لقد�ص ويف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 331948

بالفعل على م�صاجد بيت �صفافا، �إذ عِمدت �صلطة �لطبيعة �ل�صهيوينة �إىل �إز�لة مكّب�ت �ل�صوت يف 

، و�لو��صح �أن 
34

م�صاجدها، و�إلز�م تلك �مل�صاجد برتكيب �صماعات ٍ مبو��صفات و�إمكانات حمدودة

هذ� �الإجر�ء ياأتي لتعزيز قدرة �ال�صتيعاب �ل�صكاين لكتلة جيلو Gilo �ملجاورة، و�لتي ت�صكل ركيزًة 

 2016/11/6 يف   .
35

�لقد�ص م�صتوطنات  من  �جلنوبي  �لديوجر�يف  �لقاطع  يف  �ال�صتيعاب  ركائز  من 

�لرحمن، وطيبة، وجامعة  �لفجر لكل من م�صاجد  �أذ�ن  �أ�صدرت �صلطات �الحتالل بالغات بحظر 

. وهنا ال بّد من �لتوقف عند �لرتكيز �ل�صهيوين على �أذ�ن �لفجر حتديد�ً، فهذ� 
36

�لقد�ص يف �أبو دي�ص

فيه  �لذي ال جتاريه  �لوقت  �إ�صالمي يف  �إعالن ح�صوٍر  ي�صكل  �ل�صم�ص  قبل �رشوق  ياأتي  �إذ  �الأذ�ن 

ً خمرتقا �ل�صوت  فيه  فيَ�ِصل  �الإن�صانية،  �حلياة  �أن�صطة  عن  ناجتة  �أخرى  �صو�صاء  �أو  �أ�صو�ٍت   �أي 

�مل�صافات �لطويلة، وعلى �لرغم من �لبعد �لن�صبي للم�صافة �إال �أن �ختيار هذه �مل�صاجد حتديد�ً رمبا 
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جاء حماولًة لتح�صني قدرة م�صتوطني تلبيوت �ل�رشقية على �لبقاء دون ح�صور �الأذ�ن يف �صمائهم. 

�لنيابية  �للجنة  �إليه  �صتتو�صل  كانت  ما  ��صتنتاج  �ل�صعب  من  فلي�ص  �لتف�صري  هذ�  با�صتح�صار 

�لد�خل  ويف  �لقد�ص  يف  �الأذ�ن  رفع  ينع  لقانون  خا�ص  م�رشوع  بدر��صة  ُكلفت  �لتي  �ل�صهيوينة 

.
�لفل�صطيني، فقد �أقرته يف 372016/11/13

ب. اإح�شاءات العتداءات: 

كان هذ� �لعنو�ن يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة ي�صتند �إىل تقرير �صنوي ت�صدره موؤ�ص�صة �لت�صامن حلقوق 

�الإن�صان ومقرها يف نابل�ص، وقد �أغلقت �صنة 2014، وكانت موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث توفر 

�إح�صاًء بديالً لالنتهاكات �صّد �ملقد�صات يف فل�صطني وقد توقفت تقاريرها عن �ل�صدور منذ نهاية 

مركز  عن  �ل�صادر  ذ�ك  هو  �إليه  �لو�صول  من  �لباحث  متكن  �لذي  �لوحيد  و�الإح�صاء   ،2015 �صنة 

�أبحاث �الأر��صي ل�صنة 2016، و�لذي قال �إن �الأماكن �لدينية يف فل�صطني �ملحتلة قد تعّر�صت �إىل 195 

�عتد�ء خالل �ل�صنة، ومل يكن تقرير �صنة 2017 قد �صدر مع �إعد�د هذه �ل�صطور. �لتوثيق �جلزئي 

فيه  وقال  �دعي�ص،  يو�صف  �لفل�صطيني  �الأوقاف  لوزير  كان  �لفرتة  هذه  خالل  �صدر  �لذي  �الآخر 

65 مرة،  �الإبر�هيمي  �الأذ�ن يف �حلرم  2017 �صِهدت منع رفع  �الأوىل من �صنة  �لت�صعة  �ل�صهور  �إن 

يف  �الإبر�هيمي  �مل�صجد  على  �العتد�ء�ت  �لتايل  �جلدول  ويو�صح   .
38

مرة  36 �مل�صلمني  �أمام  و�إغالقه 

�خلليل خالل �صنتي 2016–2017.

جدول 3/1: العتداءات على امل�شجد الإبراهيمي يف اخلليل خالل �شنتي 2016–392017

20162017العتداء

3727عرقلة دخول امل�شلني

1722اقتحام

2517ن�شب اإن�شاءات وتغيري معامل حميطه

31حفريات حتت امل�شجد

2015اإغالق امل�شجد

813عمليات اعتقال من داخل امل�شجد

24اعتداء بال�رشب على امل�شلني داخل امل�شجد

11اإطالق نار اأو قنابل غاز داخل امل�شجد

546591منع الأذان

659691املجموع
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4. املقد�شات امل�شيحية يف القد�س وفل�شطني:

مع بد�ية �لقرن �لع�رشين كانت �لكني�صة �الأرثوذك�صية يف �لقد�ص متتلك 18l% من م�صاحة �لقد�ص 

�أر��ص ٍو��صعًة يف �لنا�رشة وحيفا ويافا، وهذ� ما جعل �ال�صتعمار  �النتد�بية، عالوًة على �متالكها 

�لبيطاين، و�ل�صهيوين من بعده، ينظر �إليها كـ“دجاجة تبي�ص ذهباً”، �نطالقاً مما يكن �ال�صتحو�ذ 

عليه من �أر��صيها وعقار�تها. وقد �صاعده على ذلك �ل�رشخ �لقائم بني نخبة من رجال �لدين �ليونان 

�لذين �حتكر �أ�صالفهم مقاليد �لكني�صة كتعوي�ص ٍديني عن �صقوط �لنفوذ �ل�صيا�صي �ليوناين على يد 

�لدولة �لعثمانية، و��صتمرو� بعد ذلك باال�صتئثار بالكني�صة حتقيقاً مل�صالح �صخ�صية وفئوية �صيقة، 

يف مقابل �أغلبية �صاحقة من �أبناء �لطائفة �لعرب �لوطنيني �لذين تطلعو� لفرتة طويلة من �لزمن �إىل 

�لت�صالح مع نخبتهم �لدينية، لكنهم غالباً ما كانو� ُي�صدمون باأن م�صاحلهم وتطلعاتهم �لكلِّية هي 

�أول ما كانت تلك �لنخبة تفرط به. 

وعلى مدى قرن ٍمن �لزمن ��صتحوذ �مل�رشوع �ل�صهيوين، قبل �لدولة وبعدها، على كتلة كبرية 

تلك  ف�صملت  �الأرثوذك�صية،  �لكني�صة  الأمالك  وت�رشيب  بيع ٍ �تفاقات  عب  �ملركزية  �لعقار�ت  من 

�ل�صفقات �أر��صي �لطالبية ودير �مل�صلبة، �لتي يقوم عليها مبنى �لكني�صت ومقر �حلكومة، و�أر��صي 

على  تتو�صعان   Giv‘at HaMatos هماتو�ص  وجفعات  تلبيوت  م�صتوطنتا  تز�ل  ما  �لتي  طور  �أبو 

ح�صابها، وقد عرفت يف �الإعالم با�صم �أر��صي “دير مار �إليا�ص” ن�صبًة �إىل �لدير �لو�قع �إىل جنوبها، 

 �إ�صافًة �إىل �أر��صي جبل �أبو غنيم �لتي �أقيمت عليها م�صتوطنة هار حوما Har Homa، وهي �أر��ص ٍ

�أخرى  ٍ و�أر��ص  �ل�صماعة  �أر��صي  على  عالوة  �الإ�صالمية،  �الأوقاف  من  ت�صتاأجرها  �لكني�صة  كانت   

ال يتّ�صع �ملجال حل�رشها. لكن �ل�صاهد �لتاريخي يقول باأنه مل ير بطريرك منذ تيموثاو�ص �الأول 

l)1939(� Timotheus I وحتى �إيرينيو�ص �الأول Irenaios I �لذي ُعزل �صنة 2005 مل يكن �صالعاً يف 

لتلك �ل�صفقات، ويبدو �أن كرييو�ص ثيوفيلو�ص �لثالث 
ٍ
�صفقات من هذ� �لنوع، �أو مل يوقع على جتديد 

�لقاعدة،  لهذه  ��صتثناًء  لي�ص  �لقد�ص  �الأرثوذك�صية يف  للكني�صة  �لبطريرك �حلايل   ،Theophilos III

وهذ� ما �أعاد ق�صية �ملقد�صات �مل�صيحية �إىل �لو�جهة خالل �صنة 2017. 

اأ. ت�رشيب اأمالك الكني�شة الأرثوذك�شية يعود اإىل الواجهة: 

يف 2017/10/1 �نعقد �ملوؤمتر �لوطني لدعم �لق�صية �لعربية �الأرثوذك�صية يف فندق ق�رش جا�رش 

يف بيت حلم، و�أعلن هذ� �ملوؤمتر �ملقاطعة �لدينية للبطريرك ثيوفيلو�ص على خلفية ك�صف �ل�صحف 

جلمعيات  مملوكة  �رشكات  مع  ثيوفيلو�ص  وقعها  جديدة   
40

ت�رشيب �صفقات  عن  �ل�صهيونية 

�لعقار�ت يف عهد ثيوفيلو�ص،  �أنباء عن �صبعة تطور�ت يف ت�رشيب  �لقر�ر جاء بعد  ��صتيطانية، هذ� 

بينها �أربعة يف �لقد�ص وذلك على �ل�صكل �الآتي: 



2016-2017التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

166

1. �شفقة دير مار اإليا�س )2009(: يف هذه �ل�صفقة تعاقدت �لكني�صة مع �رشكة تطويٍر عقاري 
�إيرينيو�ص  �أر�ص ٍكان  على   ،Shraga Biran بري�ن  ل�رش�غا  مملوكٍة  �ل�صهيوين  �لي�صار  من  قريبة 

�الأول قد تعاقد مع �رشكة بار� Bara �ال�صتيطانية �ليمينية لبيعها لها قبل �صنة 2005 ليبد�أ تو�صيع 

. ويف تو�صيحها الأ�صباب 
41

م�صتوطنة تلبيوت �ل�رشقية وتاأ�صي�ص م�صتوطنة جفعات هماتو�ص عليها

“م�صادرة  فر�صة  لتفويت  �جلديدة  �التفاقية  وّقعت  �أنها  �لبطريركية  زعمت  ذلك،  على  �الإقد�م 

�الأر�ص” من قبل بلدية �الحتالل، وذلك من خالل �الإ�رش�ع يف حتويل ت�صنيف �الأر�ص و�لبناء عليها 

لفر�ص �أمٍر و�قع جديد، ز�عمًة باأن ح�صة �لبطريركية من �ل�صقق �ل�صكنية يف �لعقد �جلديد �أعلى منها 

يف �لعقد �لذي كان �إيرينيو�ص قد �أبرمه، ولي�ص خافياً �أن هذ� �الإجر�ء ال ي�صكل �إلغاًء ل�صفقة �إيرينيو�ص، 

و�إمنا ُي�صّكل حت�صيناً ل�رشوطها وتغيري�ً لهوية �مل�صتفيد من �ليمني �إىل �لي�صار �ل�صهيوين، خ�صو�صاً 

و�أن �لتطوير يتم يف حميط م�صتوطنات، و�صيكون من �ل�صعب على �لبطريركية �أن توؤجر ح�صتها 

من �ل�صقق الأبناء �لطائفة �لعرب، و�صتوؤجرها للم�صتوطنني �ل�صهاينة لال�صتفادة من �الإير�د.

2017/10/14 ك�صفت �صحيفة  ا)l)2012: يف   Giv‘at Oranim اأورانيم  2. �شفقة جفعات 
( يف �ملركز �ليهودي للمدينة غربي �لقد�ص ت�صم

2
�ألف م  27( 27 دومناً   هاآرت�ص عن �صفقة لتاأجري 

وذلك  دوالر  ماليني   3.65 بقيمة  �إيجاٍر  مقابل  عاماً   52 ملدة  جتارياً  وجممعاً  �صكنية  �صقة   240

 Virgin مل�صجلة يف مالذ �رشيبي هو �جلزر �لعذر�ء� Kronti Investments ل�صالح �رشكة كرونتي

 .
42

�ملالك �ل�صحيفة من �حل�صول عن معلوماٍت عن هوية  �لكاريبي، ومل تتمكن  �لبحر  Islands يف 

وهذه �ل�صفقة هي كذلك �إعادة تاأجري عقاٍر موؤجٍر �أ�صالً، بحيث توؤول تلك �لعقار�ت ل�رشكة كرونتي 

ملدة 52 عاماً �إ�صافية بعد �نتهاء �لعقد �حلايل �لذي مل يت�صح وقت �نتهائه.

تاريخ يف  �ل�صفقات  �أخطر  �لطالبية  �صفقة  كانت   :)2016 ( الطالبية  �شفقة  جتديد   .3 
( من �الأر�ص 

2
�لكني�صة �الأرثوذك�صية من حيث �لنوع، �إذ �رُشَّبت مبوجبها 570 دومناً )570 �ألف م

�لتي ُترجم فوَقها قر�ُر  �مل�صاحة  �لقد�ص، وهي  �ملر�كز �حلكومية يف غرب مدينة  �ليوم  تقوم فوقها 

قيم فوقها مبنى �لكني�صت 
ُ
�عتبار �لقد�ص عا�صمًة للكيان �ل�صهيوين بعد �صدوره �صنة 1950، وقد �أ

�صكانها عدد  يقارب  �صكنية  �صاحية  �إىل  �إ�صافة  �ملركزية  �حلكومية  �ملباين  من  وعدٌد   و�حلكومة 

�أن  دون  للتجديد  قابلة  عاماً  خم�صني  ملدة   1950 يف  برمت 
ُ
�أ قد  �ل�صفقة  هذه  كانت  �صخ�ص.  �ألف 

لذلك  و��صتباقاً   ،2000 �صنة  بحلول  �صتنتهي  كانت  �أنها  يعني  ما  �لتلقائي،  �لتجديد  على  تن�ص 

�لكني�صة  ح�صاب  يف  �لتالية  �خلم�صني  �ل�صنو�ت  عن  �الإيجار  �إيد�ع  �إىل  �ل�صهيونية  �حلكومة  بادرت 

باأنها  �لكني�صة  �لعقد ملدة خم�صني عاماً جديدة، ويقول حمامو  1988، معتبًة نف�صها جّددت  �صنة 

مالية  �إد�رٍة  بطريرك ٍوكّل  كل  �إن  �إذ  بتتبعها،  ت�صمح  ال  �لبنكية  �حل�صابات  يف  فو�صى  حالة  ت�صهد 

كل  تتبّع  على  قادرة  غري  �لبطركية  جعل  ما  �أعمالها،  لت�صرّي  جديدة  بنكية  ح�صابات  تفتح  جديدة 

�إال بعد �نق�صاء فرتة طويلة، وكانت �لنتيجة �أن �إيد�ع ذلك �ملبلغ   ح�صاباتها، فلم تدرك �لبطريركية 
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�حلكومة �ل�صهيونية �عتبت �ل�صفقة قد ُجددت، و�أن �لبطريركية قد قبلت ذلك �صمنياً دون �حلاجة 

 .
43ً

�إىل بيان ذلك حترير�

�أن هذه �ل�صفقة مل جتدد،  ظلت �ملنازعة على هذه �الأر�ص قائمًة، ور�أت �لبطريركية من طرفها 

ووقع �لبطريرك ثيوفيلو�ص عقد�ً جديد�ً مع �رشكة �صهيونية خا�صة ليوؤول �إليها �إيجار هذه �الأر�ص، 

 Jewish فباتت بذلك موؤجرًة ل�رشكة خا�صة �صهيونية �إ�صافة الدعاء �ل�صندوق �لقومي �ليهودي 

�إعادة  تكتيك  فيها  ُي�صتخدم  �لتي  �لثانية  �ملرة  ، وهذه هي 
44

�لتاأجري بتجديد عقد   National Fund

�لتاأجري الإحد�ث �ملنازعة، لكن هذ� ال ينفي �أن �مل�صتاأِجَرين �الأول و�لثاين �صهاينة. 

�ليهودي  �لقومي  �ل�صندوق  �أثار  جديد  مل�صتفيٍد  �لعقار�ت  هذه  تاأجري  �إعادة  عن  �الأنباء  �إثر 

�لق�صية �إعالمياً و�صيا�صياً، معتب�ً �أن �لبطريركية و�صعت �الأر�ص و�ل�صكان حتت رحمة �ال�صتثمار 

من   Rachel Azaria عز�ريا  ر�حيل  �ليميني  �لكني�صت  ع�صو  حركت  ذلك  من  و�نطالقاً  �خلا�ص، 

م�صادرة  �ل�صهيوين  لالحتالل  يجيز  قانوٍن  بت�رشيع  للمطالبة  نيابية  عري�صًة   Kulanu ُكلنا  كتلة 

كل �الأر��صي �لتي باعتها �لكني�صة مل�صتثمري �لقطاع �خلا�ص �ملجهولني لقاء دفع تعوي�صات اٍلأولئك 

�ل�صطور  هذه  كتابة  ومع   ،
45

�لكني�صت �أع�صاء  من  �أربعني  تاأييد  �لعري�صة  تلك  ونالت  �مل�صتثمرين، 

كانت تلك �لعري�صة ما تز�ل يف طريقها للتحول �إىل ت�رشيع.

4. حكم ق�شية �شاحة عمر: يف 2017/7/31 �أ�صدرت �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �لعليا يف �لقد�ص حكمها 
Imperial Hotel وبرت�  ، �لتي بيعت مبوجبها فنادق �الإمبرييال 

46
�البتد�ئي يف �صفقة �صاحة عمر

�إىل  �لو��صل  بالطريق  �خلليل  باب  تربط  �لتي  �ل�صاحة  يف  �لتجارية  �ملحال  من  و27   Petra Hotel

�إيرينيو�ص وُعزل من موقعه  �لبطريركية �الأرثوذك�صية �صماالً، وهي �ل�صفقة �لتي ُطرد �لبطريرك 

من  �ل�صهيونية  �جلمعيات  بتمكني  �ملحكمة  تلك  ُحكم  ق�صى  وقد  �أثرها.  على  �لكني�صة  يف  وُحب�ص 

موؤمتر  بعقد  ثيوفيلو�ص  �لبطريرك  رّد  �رش�ئها.  �صفقة  ب�صحة  زعمها  وتاأييد  عمر  �صاحة  عقار�ت 

�صحفي يف 2017/8/12 يف د�ر �لبطريركية �الأرثوذك�صية يف عّمان، يف خطوٍة رمزية �صكلت �ل�صابقة 

�إىل  “ظاملاً وال ي�صتند  �أعلن فيه رف�ص هذ� �لقر�ر �لذي عدَّه  �الأوىل لعقد موؤمتر �صحفي للبطريرك، 

. وعلى �لرغم من �أن 
47

�لوقائع”، و�أعلن �أنه �صيتوجه �إىل �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �لعليا للطعن يف �لقر�ر

�إال  �إبطال �صفقة �صاحة عمر،  �لبطريركية ملحاولة  �أمام  �ملتاحة  �أحد �خليار�ت  �لق�صائي هو  �مل�صار 

�أن �لتعويل على عد�لة �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �لعليا يبقى حمدود�ً، و�حلكم �ل�صيا�صي �لذي �صدر عن 

�ملحكمة �البتد�ئية يف �لقد�ص من �ملحتمل له �أن يتكرر على م�صتوى �ملحكمة �لعليا لكن بعد فرتٍة �أطول 

من �لزمن.

تاأكيد�ً   48 عرب  موقع  ن�رش   2017/7/10 يف   :)2013( يافا  يف  ال�شاعة  برج  اأرا�شي  بيع   .5

�ل�صاعة برج  قرب  �لو�قعة  �لدير  �أر��صي  باعت  �الأرثوذك�صية  �لكني�صة  باأن  مطلعة  م�صادر   عن 
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مليون   1.5 مقابل  وذلك  �لقدية  يافا  مدينة  قلب  يف   )
2
م �آالف   6( دومنات   6 وم�صاحتها  يافا  يف 

جزر  يف  م�صجلة   ،Bona Trading للتجارة  بونا  ��صم  حتمل  خا�صة  ل�رشكة  وذلك  فقط،  دوالر 

وقد  �لكاريبي،  �لبحر  يف   Saint Vincent and the Grenadines و�جلر�ندين  فين�صنت  �صانت 

عن  و�آخر  �صاحور،  بيت  يف  �الأرثوذك�صية  �لهيئات  من  لعدد  بياٍن  عن  �مل�صتجد�ت  هذه  �ملوقع  نقل 

�لعقارية   Calcalist كليكلي�صت  �صحيفة  عادت  وقد   ،
48

يافا  - �الأرثوذك�صية  �خلريية  �جلمعية 

�صدور من  �أياٍم  بعد  �ملباعة  �لعقار�ت  موقع  حمِددًة  �ل�صفقة،  هذه  تفا�صيل  لن�رش   �ل�صهيونية 

هذه �لبيانات. 

تفوقاً  �ل�صهاينة  متنح  الأنها  ثيوفيلو�ص  �صّد  �ل�صعبي  �الحتجاج  �رش�رة  �ل�صفقة  هذه  �أ�صعلت 

لت�صفية  و�أ�صمل  �أكب  حرٍب  �صمن  ليافا،  �لعربي  �لتاريخي  �لو�صط  لت�صفية  معركتهم  قي  مطلقاً 

�لبلد�ت �لقدية يف حيفا ويافا وعكا و�لنا�رشة. وقد حمل �لتقرير ذ�ته رّد �لكني�صة على هذه �الأخبار 

1997 يف عهد  �أنها بعد در��صة عقد �لتاأجري �ل�صابق لهذه �الأر�ص، و�ملبم �صنة  �لذي �أو�صحت فيه 

�لبطريرك ثيوذور�ص �الأول Diodorus I مقابل �إيجاٍر جمحف، فقد �رتاأت �إعادة تاأجري هذه �الأوقاف 

ل�رشكة �أجنبية للفرتة �لتالية للـ 99 عاماً �لتي ينتهي فيها عقد �مل�صتاأجر �حلايل، حلماية �لعقار�ت من 

�إمكانية �دعاء �حلق �ملتبقي للبطريركية يف ملكيتها، وملعاجلة �الإيجار �لزهيد �لذي ن�صت تلك �ل�صفقة 

 .
49

�ملذكورة

�صبق  �لتي   99 �لـ  �الأعو�م  بعد  ما  �إىل  �لعقار�ت  تاأجري  تعني  �ل�صفقة  هذه  فاإن  �ملح�صلة،  يف 

لثيوذور�ص �أن �أّجرها، بثمٍن مقبو�ص مقدماً وقبل 79 عاماً من بدء �رشيان �لعقد، ول�صالح �رشكٍة 

جمهولة �لهوية يف �أحد �ملالذ�ت �ل�رشيبية �الآمنة، �أي �أنها يف �لغالب مملوكة مل�صتثمرين �صهاينة ال 

يريدون �الإف�صاح عن هويتهم، ما يجعلها تثبيتاً مللكية �ل�صهاينة لكامل منفعة هذه �الأر�ص لفرتة قد 

متتد حتى �صنة 2196.

ت�رشبت  باأيام،  يافا  يف  �ل�صاعة  برج  �صفقة  عن  �الإعالن  بعد   :2015 قي�شارية  اأرا�شي  بيع   .6

�أنباء عن تاأجري �لكني�صة الأر��ص يٍف قي�صارية، وعادت �صحيفة هاآرت�ص لتن�رش تفا�صيل هذه �ل�صفقة 

( قرب 
2
�ألف م 430 دومناً )430  2015 تاأجري  �أعادت يف �صنة  �أن �لكني�صة  2017/10/14 ليت�صح  يف 

 ،50
فقط �أمريكي  دوالٍر  مليون  مبلغ  مبقابل  �إ�صافية  عاماً   124 ملدة  لقي�صارية  �لتاريخي  �ملركز 

و�جلر�ندين،  فين�صنت  �صانت  جزر  يف  �مل�صجلة   Senet Ventures �صينيت  �رشكة  ل�صالح  وذلك 

وبالطريقة  �لثالث،  ثيوفيلو�ص  حقبة  خالل  بيعها  عن  �أنباء  حتدثت  �لتي  �الأر��صي  �أكب  هذه  وتعد 

�أعمال �إ�صالحية �أنها  �إعادة تاأجري عقار�ت موؤجرة �صابقاً، و�لتي تقدمها �لبطريركية على   نف�صها، 

ل�صفقات �صابقة. 
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�ل�صهيونية  �ل�صحف  �أعلنت  قي�صارية،  �صفقة  عن  لالإعالن  مز�مٍن  وقٍت  يف  طربيا:  �شفقة   .7
( على �صاطئ بحرية طبيا ل�رشكة 

2
عن �صفقة �أخرى وقَّعها ثيوفيلو�ص لبيع 11 دومناً )11 �ألف م

.
51

كرونتي ذ�تها �لتي ��صرتت عقار�ت جفعات �أور�نيم

ب. البطريرك ثيوفيلو�س ومعركة ال�رشعية:

قدية،  لعقوٍد  �إ�صالحاً  باعتبارها  وتقديها  لل�صفقات  �لكني�صة  تبير  حماولة  من  �لرغم  على 

�إال �أن �حلقيقة �لتي ال يكن �إغفالها هو �أن هذه �ل�صفقات رتبت �إعادة تاأجري �صتة عقار�ٍت مركزية 

ل�رشكات �صهيونية �أو �أجنبية يف مالذ�ت �رشيبية لفرت�ت جديدة بع�صها يزيد عن قرٍن من �لزمن 

�رشية  من  �ال�صتفادة  �لبطريركية  حماولة  نقد�ً.  �لبطريركية  قب�صتها  بخ�صة  عاجلة  �أثماٍن  مقابل 

هوية مالكي �ل�رشكات �الأجنبية مل ت�صتمر طويالً، �إذ �إن �ل�صغوط �ملتنامية مل�صادرة �الأر��صي من 

 The Times of مل�صرتين �جلدد دفعتهم لالإف�صاح عن هويتهم فن�رش موقع “تايز �أوف �إ�رش�ئيل�

Israel” يف 2017/11/22 تقرير�ً ك�صف فيه �أن مالك �رشكة كرونتي لال�صتثمار�ت يف جزر �لعذر�ء، 

و�لتي ��صرتت عقار�ٍت يف �لقد�ص وطبيا هو ديفيد �صوفر David Sofer، وهو مليونري �إ�رش�ئيلي 

مقيم يف لندن، ومايكل �صتاينهارت Michael Steinhardt، وهو مليونري �صهيوين �أمريكي مقيم 

يف نيويورك، وهما ي�صرتكان معاً يف ملكية �أر��صي �أبو طور �لتي يجري تو�صيع م�صتوطنة جفعات 

 .
52

هماتو�ص فوقها

هذه �لرت�كمات مل تُعد تتيح م�صاحًة حل�صن �لنية جتاه �لبطريرك ثيوفيلو�ص �لثالث، خ�صو�صاً 

�أنه توىل كر�صي �لبطريركية بتعّهٍد باإبطال �صفقة �صاحة عمر، وهو ما ف�صل يف حتقيقه حتى �الآن، 

�ملجاورة  و�ملحالت  وبرت�  �الإمبرييال  بفندقي  �لت�رشف  من  �ل�صهيونية  �جلمعيات  ُمّكنت  ما  و�إذ� 

�لذي توىل �صدة  بالتعهد  بالوفاء  لف�صله  لل�رشعية كبطريرك؛ وذلك  فاإن ثيوفيلو�ص �صيم�صي فاقد�ً 

مل  �لذين  قبله،  من  �ليونان  للبطاركة  �متد�د�ً  ي�صكل  عينه  �لوقت  يف  و�أنه  �أ�صا�صه،  على  �لبطريركية 

�حلر�ك  دفعت  �لتي  هي  جمتمعة  �العتبار�ت  هذه  ولعل  ت�رشيب،  �صفقة  من  منهم  �أيٍّ  حقبة  تخُل 

د�عيٍة مت�صاعدٍة  وب�صقوٍف  متتالية  �صهوٍر  خم�صة  مدى  على  �صده  �الأرثوذك�صي   �جلماهريي 

�إىل عزله. 

يف 2017/9/9 بد�أ حر�ك جماهريي �أرثوذك�صي و��صع �صّد �لبطريرك يف �لقد�ص مبظاهرٍة دعت لها 

، ثم يف 2017/9/16 خرجت مظاهرٌة يف �لنا�رشة �أّكدت على رف�ِص �ل�صفقاِت، 
53

جلنة �ملتابعة �لعربية

�لذكر  �ل�صابق  �لوطني  �ملوؤمتر  �نعقد   2017/10/1 ويف   .
54

�لكني�صة بقر�ر  ثيوفيلو�ص  تفّرد  ورف�ِص 

2017/10/8 �صهدت حيفا مظاهرة حملت  . ويف 
55

يف بيت حلم وقّرر مقاطعة �لبطريرك ثيوفيلو�ص

. ويف 2017/11/16 خرجت مظاهرة يف �للد طالبت 
56

�لعناوين ذ�تها �لتي حملتها مظاهرة �لنا�رشة

. وقد جاء �إعالن قر�ر تر�مب �العرت�ف بالقد�ص عا�صمًة للكيان 
57

بعزل �لبطريرك ثيوفيلو�ص �لثالث
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�ل�صهيوين ليخرج �لبطريرك من د�ئرة �حلر�ك �ل�صعبي، لكنه ما لبث �أن عاد �إىل �لو�جهة يف 2018/1/6 

بقذف موكبه بالبي�ص و�الأحذية بينما كان يف طريقه �إىل كني�صة �ملهد يف بيت حلم للم�صاركة يف قد��ص 

.
58

عيد �مليالد بح�صب �لتقومي �ل�رشقي

، خ�صو�صاً �أنه �صهد ما 
59

��صت�صعر �لبطريرك ثيوفيلو�ص �خلطر �لكامن يف هذ� �لت�صعيد �ل�صعبي

ح�صل مع �إيرينيو�ص �الأول من قبله، وهو ما يز�ل يو��صل �صجنه يف �لكني�صة حماية له من �ل�صارع، 

�صهيونية  �رشكة  وهي   Debby Communications Group لالت�صاالت  ديبي  وكالة  فا�صتاأجر 

، و�لذي عمل ناطقاً با�صم وز�رة �خلارجية 
60Moshe Debby للعالقات �لعامة يلكها مو�صيه ديبي

تو��صل  ح�صابات   2017 �صبتمب  �أيلول/  نهاية  يف  �ل�رشكة  ففتحت   ،
612000 �صنة  �ل�صهيونية 

فيها  �لدين  �لتي ال يكرتث رجال  ذ�تها  �لكني�صة  �لكني�صة،  �لعربية حل�صاب  باللغة  ناطقٍة  �جتماعي 

�أنهم ي�صون فيها عمرهم كله. رّتب �لبطريرك يف �لوقت عينه  لتعلم �للغة �لعربية على �لرغم من 

بالتعاون مع م�صاعديه تو��صالً مع �لديو�ن �مللكي �الأردين، ومع ديو�ن �لرئا�صة �لفل�صطيني �أقنعهما 

يف  �لتدخل  �ملمكن  قدر  يتجنبان  �لطرفني  هذين  �إن  تقول  �لتاريخة  و�لتجربة  نظره،  بوجهة  خالله 

�صوؤون �لكني�صة ويتخوفان من حر�ك �ل�صارع �الأرثوذك�صي �لر�ف�ص ل�صلوكها، كما ح�صل يف جتربة 

 �صفقة �صاحة عمر �إذ �أيد� �لبطريرك �إيرينيو�ص �الأول، قبل �أن يعود� لال�صتجابة ملطالب تنحيته بعد

فر�صها �صعبياً. 

ز�ر وفٌد من �الأوقاف �الأردنية يف �لقد�ص �لبطريرك ثيوفيلو�ص، �صارك فيه عز�م �خلطيب مدير 

�لتعليم  مدير  بكري�ت  ناجح  و�ل�صيخ  �الأق�صى،  �مل�صجد  مدير  �لك�صو�ين  عمر  و�ل�صيخ  �الأوقاف، 

�صياٍق  2017/10/3؛ يف  با�صتنكاٍر �صعبي و��صع الأنها جاءت يف  �لزيارة  �ل�رشعي. وقد قوبلت هذه 

جعلها ت�صّكل تقوي�صاً ملقرر�ت �ملوؤمتر �لوطني لدعم �لق�صية �الأرثوذك�صية �لتي كانت ن�ّصت على 

بيانات  الإ�صد�ر  وبكري�ت  �لك�صو�ين  �ل�صيخني  دفع  ما  فقط،  بيومني  ذلك  قبل  ثيوفيلو�ص  مقاطعة 

لكن  �لت�رشيبات،  �أخبار  حول  حقائق  ��صتجالء  زيارة  كانت  �لزيارة  تلك  �إن  فيها  قالو�  تو�صيحية 

�ل�صورة �لتذكارية �لتي ُن�رشت للقاء تو�صح �حتفاًء بروتوكولياً بالبطريرك ال يتنا�صب مع جل�صة 

متهيد�ً  �صّكلت  �لزيارة  تلك  �أن  بعد  فيما  تبنّي  فقد  �لتو�صيح،  كان  و�أياً   .
62

حقائق وتق�صي  حتقيق 

، وكان �لرئي�ص 
�رشورياً ال�صتقبال �مللك عبد �هلل �لثاين للبطريرك يف عّمان، وذلك يف 632017/10/18

يف  ذلك  قبل  �لبطريرك  ��صتقبال  قد  �هلل  �حلمد  ر�مي  �لوزر�ء  ورئي�ص  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني 

.
642017/10/15

ما حتّقق للبطريرك خالل هذ� �حلر�ك هو ر�صم �صورة م�رشوعية ر�صمية فل�صطينية و�أردنية 

بني  نف�صه  لل�رشخ  ��صتمر�ر  يف  �لنهر،  طريف  على  طائفته  �أبناء  من  له  �صعبي  رف�ٍص  مقابل  يف  له، 

�لنخبة �ليونانية وجمهور �لطائفة �لوطني، ويبقى �ل�صوؤ�ل �مل�رشوع هنا: �إذ� كانت �صلطتا �الحتالل 
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�لعربي  �لوجود  ت�صفية  يف  ملاآربها  حتقيقاً  �ل�رشخ  هذ�  يف  ��صتثمرتا  قد  و�ل�صهيوين  �لبيطاين 

�مل�صيحي و�ال�صتحو�ذ على �أمالك �لكني�صة �الأرثوذك�صية؛ فلماذ� ال تقوم �لدولة �الأردنية و�ل�صلطة 

�لفل�صطينية بدورهما يف مو�جهة هذ� �ل�رشخ؟

ج. مبادرة اإعمار القرب املقد�س:

�الإعمار  يف  لالإ�صهام  �لثاين  �هلل  عبد  للملك  مبادرة  �الأردين  �مللكي  �لديو�ن  �أعلن   2016/4/11 يف 

�ملقرر لـ“�لقب �ملقد�ص” يف كني�صة �لقيامة، وقد رّد �لبطريرك ثيوفيلو�ص مبا�رشة بر�صالة ثّمَن فيها 

هذه �ملبادرة، و�أعلن قبول �لبطريركية بها. وتد�ر كني�صة �لقيامة من قبل هيئات م�صيحية ثالث: هي 

�لروم �الأرثوذك�ص، و�الأرمن، و�لالتني ممثلون باالآباء �لفرن�صي�صكان، وذلك مبوجب �لو�صع �لقائم 

 
65

�لذي �أقرته �ملادة 57 من �تفاقية برلني �صنة 1878 بني �لقوى �الأوروبية �لكبى و�لدولة �لعثمانية

عقب �حلرب �لرو�صية - �لعثمانية 1877–1878. وكانت هذه �الإد�رة �مل�صرتكة بني �أطر�ٍف متعار�صة 

تعطل �لتفاهم على �إعمار �لقب �ملقد�ص �لذي كان قد ت�صّدع يف �أربعينيات �لقرن �لع�رشين، فاأقامت 

بريطانيا من حوله حمايات حديدية ��صتنادية يف �صنة 1947 لتخفيف �ل�صغط على جدر�نه ومنعها 

 ،2016 �أبريل  ني�صان/  يف  �إال  �تفاٍق  �إىل  �لو�صول  من  �لثالث  �لهيئات  تتمكن  ومل  �أكرث،  �لت�صقق  من 

فوّقع �لبطريرك مع ممثلني من �الأرمن و�لفرن�صي�صكان �تفاقاً باإعمار كني�صة �لقيامة، بالتعاون مع 

. بد�أ �لعمل فعلياً مببادرة �الإعمار 
66

�جلامعة �لوطنية �لتقنية يف �أثينا ح�رشه �ل�صفري �الأردين هناك

يف حزير�ن/ يونيو 2016، و�أزيل �لقف�ص �حلديدي من حول مبنى �لقب �لرخامي يف �صباط/ فب�ير 

، وقد �نتهت �أعمال �لرتميم، وُد�ّصن مبنى �لقب بعد ترميمه يف 2017/3/22 بح�صور ممثلني 
672017

عن �لهيئات �مل�صيحية �لثالث و�الأردن و�ل�صلطة �لفل�صطينية، و�أعلن حينها باأن كلفة �لرتميم و�صلت 

�لفل�صطينية، وعدد �الأردن، و�ل�صلطة  �لثالث، وملك  �لكنائ�ص  �أ�صهمت فيها  3.5 ماليني دوالر،   �إىل 

.
68

من �ملح�صنني

فل�صطني،  يف  �الأرثوذك�ص  �مل�صيحيني  عروبة  تكري�ص  يف  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �الأردن  جنح  لقد 

ودور �ل�صلطات �لوطنية �لتي متثلهم يف �إعمار كني�صتهم، و�إن كانت تلك �ل�صلطات متثل �صعوباً ذ�ت 

غالبية م�صلمة، وباملقابل متكن �لبطريرك ثيوفيلو�ص من تكري�ص �رتباط كني�صته باليونان من خالل 

توقيع �تفاقية �لرتميم مع جامعة يونانية، كما �أن تفاهمه مع �لكاثوليك �لفرن�صي�صكان على �الإعمار 

�صكل �خرت�قاً يف �لعالقات عزز م�رشوعيته.

د. العتداءات على الكنائ�س والأديرة:

رئي�ص   Benzi Gopstein جوب�صتاين  بنت�صي  �ل�صهيوين  �حلاخام  كان   2016 �صنة  بد�ية  مع 

�لوجود  �أن  معتب�ً  �ملحتلة،  �لقد�ص  كنائ�ص  حلرق  �لدعوة  يجدد  �ملتطرفة   Lehava لهافا  منظمة 

على �عتد�ٌء  �لدعوة  تلك  تلى  وقد   .
69

فيها �ليهودي  للنقاء  تهديد�ً  ي�صكل  �لقد�ص  يف   �مل�صيحي 
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يف  ثم   ،
70

�لقبور نب�ص  وحماولة  �ل�صلبان  تك�صري  �صمل  �لقد�ص،  غرب  جمال  بيت  دير  مقبة 

 2016/1/17 كتبت عبار�ت م�صيئة على جد�ر كني�صة “رقاد �لعذر�ء” على جبل �صهيون جنوب غرب

. �أخري�ً، و��صلت �صلطات �الحتالل بناء �جلد�ر 
�لقد�ص �لقدية، مع �لتوقيع باإ�صارة “دفع �لثمن”71

.
72

�ملحيط بالوجلة من جهة دير �لكرييز�ن، لتعزله متاماً عن �الأر��صي �لتابعة له

هـ. تراجع اأعداد امل�شيحيني العرب يف القد�س:

خالل عقود �الحتالل �ل�صهيوين للمدينة ب�صطريها، كانت هجرة �مل�صيحيني �إىل خارج فل�صطني 

جتري بوتريٍة �أ�رشع بكثري من وترية هجرة �مل�صلمني، على �لرغم من ت�صاويهما يف حمنة �للجوء، 

و�حلرية �حلركة  وتقييد  �ملبا�رش،  و�الحتالل   ،1948 �صنة  �الأر�ص  من  �القتالع  �آثار   ومو�جهة 

�صنة 1967. ويكن تف�صري �جتاه �لهجرة �مل�صيحية �ملت�صارع بعاملني مركزيني: �الأول هو فتح �أبو�ب 

�لهجرة �أمامهم من قبل �ل�صفار�ت �لغربية، وبالذ�ت �صفار�ت �لواليات �ملتحدة وكند� وغرب �أوروبا، 

وحتى �صفار�ت �أمريكا �لالتينية، ب�صكٍل �أوجد لهم خمرجاً مغرياً وجاذباً من �لبوؤ�ص �لذي يعي�صونه 

بني  �لعميق  �ل�رشخ  هو  �ملهم  �لثاين  �لعامل  �أعد�دهم.  يف  متو��صٍل  نزيٍف  �إىل  �أدى  �الحتالل،  ظّل  يف 

�لنخبة �ليونانية و�أبناء �لطائفة �لعرب �لفل�صطينيني، و�لذين باتو� عملياً يعانون من �حتالٍل مركب؛ 

�حتالٌل �صهيوين ي�صتحوذ على �جلغر�فيا وي�صلب �حلرية، و“�حتالل” ديني ي�صتويل على �لكني�صة 

و�لعبادة ب�صكٍل جعل �لبقاء يف فل�صطني حالًة ميئو�صاً منها لدى �لكثري من �مل�صيحيني، فال ��صتعادة 

�حلرية قريبة، وال �حلفاظ على �لهوية ممكن.

، وهو ما 
73ً

12,420 �صخ�صا �لقد�ص  �أعد�د �مل�صيحيني �لعرب يف  2015 كانت  بحلول نهاية �صنة 

يعني �أنهم �صكلو� 3.8l% من �ملقد�صيني �لعرب، و1.4l% من �صكان �لقد�ص ب�صطريها وبكل �صكانها 

وهي  لن�صاأتها،  �الأوىل  �لقرون  منذ  �ملدينة  يف  للم�صيحية  ن�صبة  �أقل  وهي  وم�صتوطنني،  مقد�صيني 

ن�صبٌة �آخذة بالتاآكل يف �لوقت عينه. على �ملدى �لبعيد، ي�صكل ن�صوب �مل�صيحية �مل�رشقية من �لقد�ص 

خطر�ً جوهرياً، الأنه ُيعيد �ملز�عم بغياب �مل�صيحية منها �إىل �لو�جهة، وي�صلح �أر�صيًة الإطالق �ملز�عم 

�مل�صيحية �لغربية �ل�صاعية ملا تعتبه “��صرتد�د �لقد�ص”، وهي مز�عم �صبق لها �أن كانت �أ�صا�صاً يف 

�نطالق �حلروب �ل�صليبية.
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ثانيًا: ال�شكان يف ظّل االحتالل: 

1. واقع املعركة ال�شكانية:

بحلول نهاية �صنة 2015 كان و�قع �لتو�زن �ل�صكاين يف �لقد�ص على �ل�صكل �الآتي:

جدول 3/2: التوازن ال�شكاين يف القد�س بحلول نهاية �شنة 742015

الإجمايلامل�شتوطنون اليهوداملواطنون العرب

القد�س ب�شطريها
323,70075542,000865,700العدد

37.263.2100الن�شبة )%(

�رشقي القد�س املحتلة

�شنة 1967

320,000212,000532,000العدد

6040100الن�شبة )%(

 %37.2l �إىل  �أبطاأ من �ل�صابق، لت�صل  و��صلت ن�صبة �ملقد�صيني يف �ملدينة �رتفاعها ولكن بوترية 

�ل�رشقي.  60l% من �صكان �صطرها  ت�صكل  2015، ولتظل  �صنة  نهاية  ب�صطريها بحلول  �ملدينة  من 

ت�صري  �إذ  �ملدينة،  يف  �ليهود  �ل�صكان  ال�صتنز�ف  �الأول  �مل�صدر  ت�صكل  �لد�خلية  �لهجرة  تز�ل  وما 

�الإح�صاء�ت �ل�صهيونية �إىل �أن �صنة 2015 �صهدت قدوم 10,300 مهاجر يهودي د�خلي �إىل �ملدينة، 

وخروج 18,100 منهم يف �لوقت عينه، لت�صبح حم�صلة �لهجرة �ل�صلبية 7,800 مهاجر يهودي غادر 

، وهو ما 
، وهو رقٌم يتجه �إىل �لت�صاعد، فقد كان 7,400 ل�صنة 2014 و6,700 ل�صنة 772013

76
�لقد�ص

يعزز �ملع�صلة �لثابتة �لتي مل تتمكن �صلطات �الحتالل من جتاوزها �إىل �ليوم، وهي �أن مدينة �لقد�ص 

طاردة بطبيعتها للم�صتوطنني �ليهود.

وعلى �لرغم من �أن �مل�صادر �ل�صهيونية متيل �إىل عزو هذ� �الأثر �لطارد �إىل �خلالف بني �ملتدينني 

�ملدينة  م�صتوطني  من   %34l ي�صكل �حلريدمي  �إذ  �حلياة،  منط  يف  و�لعلمانيني   Haredim �حلريدمي 

�لطارد  �أثرهم  من  نظرياً  يزيد  مما   ،
78

�أبيب تل  يف  فقط   %2lو �لدولة  عموم  يف   %9l ي�صكلون  بينما 

�أنف�صهم  �حلريدمي  باأن  �الإح�صاء�ت  تتبع منط حياٍة علماين، تو�صح  �لتي  �ليهودية  �لعائالت  على 

 ييلون �إىل مغادرة �ملدينة مبعدل مغادرة �لعلمانيني �ليهود نف�صه، حيث كان من بني مغادري �ملدينة

�ملتدينني  �ملهاجرين  �أن  يعني  ما   ،
79

خارجها للمتدينني  �أحياء  �إىل  ذهبو�   5,900 نحو   2015 �صنة 

ي�صكلون ن�صبة تطابق تقريباً ن�صبتهم بني �ل�صكان.

ولعل هذ� يوؤكد �أن ح�صور �لهوية �لعربية و�الإ�صالمية وح�صور �ملقاومة هي �لعنا�رش �الأ�صا�صية 

بتاأمل  ذلك  يو�صح  �الآتي  �جلدول  ولعل  �ليهود،  �جتذ�ب  على  �مل�صتوطنات  قدرة  تثبط  كانت  �لتي 

 Neve )نيفيه يعقوب  2000–2006 على م�صتوطنات جيلو و�لنبي يعقوب  �لو�قعة بني  �لفرتة  �أثر 

Ya‘akov( وتلبيوت �ل�رشقية:
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جدول 3/3: تطور �شكان املراكز ال�شتيطانية الأ�شا�شية �رشقي القد�س80

19851992200020062015امل�شتوطنة

20,10038,10037,90041,40045,000راموت األون

Pisgat Ze’ev 14,80029,40036,50041,90041,200ب�شجات زئيف

23,90030,40027,60027,10030,800جيلو

20,30020,20021,800––النبي يعقوب

5,70019,900–––جبل اأبو غنيم )هار حوما(

رامات �شلومو

Ramat Shlomo
––11,30014,70015,100

11,80015,20012,80012,20014,400تلبيوت ال�رشقية

مل�صتوطنة منو  طفرة   2015–2006 بني  ما  �لقد�ص  يف  �لن�صبي  �لهدوء  فرتة  �صكلت  �ملقابل،   يف 

جبل �أبو غنيم )هار حوما( ور�موت �ألون Ramot Alon، بينما متكنت جيلو وتلبيوت �ل�رشقية من 

��صتعادة عافيتهما خالل �لفرتة نف�صها.

و�إذ� ما قورن �لعمود �الأخري من �جلدول 3/3 مع �لكثافة �ل�صكانية للمر�كز �لعربية �رشقي �لقد�ص 

�ملتفاوتة يف كثافتها، وهذ� ما  �مل�صتوطنات  �لكثافة بخالف  �أنها متيل الأن تكون متقاربة يف  يت�صح 

يو�صحه �جلدول �لتايل:

جدول 3/4: املراكز ال�شكانية للمواطنني العرب �رشقي القد�س 812015

جبل املكربكفر عقبالطورراأ�س العموداحلي الإ�شالمي – البلدة القدميةبيت حنينااملركز

38,10026,10025,90025,40023,60022,300ال�شكان

ي�صكل  بينما  �لطبيعي،  تطورها  عن  تعبري  هو  �لفل�صطينية  �الأحياء  �أحجام  يف  �لتقارب  وهذ� 

لطابعها �ملخطط �صلفاً كم�رشوعات نقل �صكان، تتفاوت  �نعكا�صاً  �مل�صتوطنات،  �أحجام  �لتفاوت يف 

يف قدرتها على �جلذب و�لنجاح. وهناك خا�صية �أخرى ت�صتحق �لتوقف عندها يف �الأحياء �لعربية 

هي �أنها ت�صكل ن�صيجاً مركزياً متما�صكاً مع �نقطاعني فقط متكنت �مل�صتوطنات من فر�صهما، �الأول 

هو �نقطاع �صعفاط عن �ل�صيخ جر�ح �لذي ت�صكله �جلامعة �لعبية و�لتلة �لفرن�صية ور�مات �أ�صكول 

Ramat Eshkol جمتمعني، و�لثاين هو �النقطاع �لذي ت�صكله م�صتوطنة جبل �أبو غنيم )هار حوما( 

باملحافظة  �لعربية  لالأحياء  ي�صمح  ما  وهو  �صفافا،  وبيت  باهر  �صور  بني  ما  هماتو�ص  وجفعات 

على ن�صيجها �ملوحد كمدينة متما�صكة بالرغم من مرور خم�صني عاماً على �حتاللها وحماولة زرع 

طاردة  بيئٍة  �إىل  وحتويلها  وتو�صعها  منوها  خنق  وحماولة  حولها،  ومن  �أحيائها  بني  �مل�صتوطنات 

الأهلها، ولعل �خلريطة �لتالية تو�صح ذلك:
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خريطة 3/3: الن�شيج ال�شكاين للقد�س 2015

 Source: Maya Choshen and Michal Korach, Jerusalem: Facts and Trends 2017 (Jerusalem: JIIS,

2017), p. 23.l

2. حماولت طرد ال�شكان الفل�شطينيني:
اأ. تفريغ التجمعات البدوية �رشق القد�س:

�ال�صتيطانية �أدوميم  كتلة  حميط  تفريغ  �إىل  ت�صعى  �الحتالل  و�صلطات   2012 �صنة   منذ 

مطاردة  �إىل  �نتقلت  ثم  �الأحمر  خان  يف  �الأبعد  بالتجمعات  فبد�أت  �لبدوية،  �لتجمعات  من 

�أ�صدرها �لتي  �خلر�ئط  وكانت  �لعيزرية.  �رشق  �صمال  �لبابا  وجبل  هندي  �أبو  و�دي  يف   جتمعات 
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�جلي�ص �ل�صهيوين يف �صنة 2012 تو�صح باأنه ي�صعى �إىل �إجالء 2,300 من �لبدو من كتلة �أدوميم، 

بحيث يخلي جميع جتمعاتهم �لو�قعة فيها �إىل خارج �مل�صار �ملقرر للجد�ر من حولها، ليبقي فقط 

على بلدة عربية و�حدة د�خل هذه �لكتلة هي بلدة �لزعيِّم. وخالل �صنة 2017 تركزت عمليات �الإجالء 

تهجري  عمليات  �أن  ويبدو  منه.  �لقريبة  �لتجمعات  وعلى  �لبابا  جبل  منطقة  يف  �جلهالني  عرب  على 

�لبدو تاأخرت عن موعدها �لذي �أعلنه �جلي�ص �ل�صهيوين، كما تاأخر �لعمل يف ��صتكمال مقاطع �جلد�ر 

حول كتلة �أدوميم، نتيجة �العرت��ص �الأمريكي �ملتكرر عليه، باعتباره يقطع �لتو��صل �جلغر�يف بني 

�أمّتت مقاطع �جلد�ر �ملحيطة ببلدة �لعيزرية  �صمال �ل�صفة وجنوبها. وكانت �صلطات �الحتالل قد 

يكون  الأن  مر�صٌح  �أدوميم  م�صتوطنة  حول  �جلد�ر  ��صتكمال  �أن  ويبدو  �أمنية.  ذر�ئع  �إىل  مرتكزة 

�إن ح�صل  �ل�صهيوين، وهذ�  للكيان  بالقد�ص عا�صمة  لقر�ر تر�مب باالعرت�ف  �لتطبيقات  �أول  �أحد 

�صي�رشع بطبيعة �حلال عملية تهجري بدو �ملنطقة. 

ب. عمليات ال�شتيالء على بيوت املقد�شيني:

كان �لتقرير �ل�صابق خالل �صنتي 2014–2015 قد غطى عمليات ��صتيالء كبرية وغري م�صبوقة 

يف �صلو�ن �صملت 53 �صقة يف حي �صلو�ن، �إىل جانب ��صتمر�ر �ملو�جهة مع جمعية عطريت كوهانيم 

�لتهديد يف بلدة  �ل�صنة عاد  �ل�رش�يا و�خلالدية �ملتجاورتني. ويف هذه  Ateret Kohanim يف عقبتي 

عقار  �أبرزها  �لعقار�ت،  من  عدد  على  كوهانيم  عطريت  جمعية  ��صتولت  حيث  �لقدية،  �لقد�ص 

�ليوزبا�صي يف حارة �ل�صعدية.

3. هدم املنازل واملن�شاآت:
جدول 3/5: هدم املن�شاآت يف القد�س خالل �شنة 822016

�شلواناحلي
جبل 

املكرب
العي�شوية

بيت 

حنينا 

�شور 

باهر
ال�شوانةالطور

ال�شيخ 

جراح

باقي 

الأحياء
املجموع 

عدد 

املن�شاآت
4523181813105424158

جدول 3/6: هدم املن�شاآت يف القد�س خالل �شنة 832017

املجموعباقي الأحياءبيت حنيناجبل املكربالعي�شويةاحلي

27241921116عدد املن�شاآت

وهي   2015–2000 بني  ما  �لفرتة  يف  من�صاآت  من  هدم  ما  �إىل  �ل�صنتني  هاتني  ح�صيلة  باإ�صافة 

1,084 من�صاأة �صكنية، فاإن ح�صيلة هدم �صلطات �الحتالل للمن�صاآت يف �لقد�ص ما بني �صنتي  تبلغ 

2000–2017 تكون 1,352 من�صاأة يف معظمها من�صاآت �صكنية.
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4. الأو�شاع امليدانية يف القد�س:

كان  لكنه  م�صتمرة،  ��صتعاٍل  حالة  يف  كانت  �لقد�ص  �أن   2012 �صنة  منذ  �لتقرير  �صّخ�ص  لقد 

 معزوالً وينتهي عند حدودها، �إذ �صهدت �صنة 2012 وحدها 78 مو�جهة و6 عمليات طعٍن بال�صكني

�قتحامات  مع  تفاعلت  م�صتمرة،  ��صتعاٍل  حاالت  �أي�صاً   2013 �صنة  و�صهدت   ،
84

�أخرى عملية  و21 

�نطالق  �صهدت  فقد   2014 �صنة  �أما  �الأ�صرية.  �حلركة  �إ�رش�بات  ومع  وح�صاره  �الأق�صى  �مل�صجد 

“هبّة 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 �لدع�ص 

 Yehuda لتي نفذها �ل�صهيد عبد �لرحمن �ل�صلودي يف 2014/10/22، وحماولة �غتيال يهود� جليك�

�ل�صهيد  نفذها  �لتي  �لدع�ص  وعملية   ،2014/10/29 يف  حجازي  معتز  �ل�صهيد  نفذها  �لتي   Glick

�إبر�هيم �لعكاري يف 2014/11/5، وعملية �إطالق �لنار �لتي نفذها �ل�صهيد�ن عدي وغ�صان �أبو جمل 

على  جاءت  �لتي  �لفردية  �لطعن  بعمليات  �لقد�ص  �نتفا�صة  �نطالق  �إىل  و�صوالً   ،2014/11/18 يف 

خلفية حماولة فر�ص �لتق�صيم �لزماين لالأق�صى، وبد�أت على يد �ل�صهيد مهند �حللبي يف 2015/10/3 

لتتبعه �صل�صلة من �لعمليات.

�ملقاوم  �ال�صتعال  مركز  كانت  فالقد�ص  ذ�تها،  �ملعادلة  تو��صلت   2017–2016 �صنتي  خالل 

�الأ�صباط باب  هبّة  هما  فقط  فرتتني  خال  ما  �لتجاوب  قليل  حميطها  كان  فيما   و�جلماهريي، 

14–2017/7/27، وهبّة �لعا�صمة �لتي تلت �إعالن �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �لقد�ص عا�صمة 

للكيان �ل�صهيوين يف 2017/12/6. و�إح�صاء �لعمليات خالل هاتني �ل�صنتني يو�صح �الآتي:

جدول 3/7: نتائج عمليات املقاومة يف القد�س خالل الفرتة 2016/1/1 – 852017/9/30

العددالفئةالعددالفئة

17عمليات ارتقى خاللها �شهداء24عمليات طعن

33�شهداء العمليات12عمليات اإطالق نار

554جرحى العمليات واملواجهات13عمليات اإحراق وزجاجات حارقة

10القتلى الإ�رشائيليون5عمليات دع�س

100اجلرحى الإ�رشائيليون6اأكواع متفجرة
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ولعل �لتطور �مليد�ين �الأبرز خالل هذه �لفرتة كان هبّة باب �الأ�صباط �لتي جاءت رد�ً على تركيب 

فرف�صت  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  �أبو�ب  على  �إلكرتونية  لبو�بات  �ل�صهيوين  �الحتالل  �صلطات 

�جلماهري دخول �مل�صجد وفق هذه �ل�رشوط وجتمعت ور�بطت على �أبو�به حتى و�صل عدد �ملر�بطني 

�ل�صهيونية  �ل�صلطات  ��صطر  مما  للت�صاعد،  مر�صحاً  وكان  �ألفاً   35 �إىل  للهبّة  �الأخرية  �الأيام  خالل 

للبحث عن خمرج مبا�رش قبل حلول �جلمعة �لثانية و�لتي كانت مر�صحة الأن ت�صهد �نفجار�ً ي�صعب 

�صبط �الأحد�ث من بعده.

�إىل جانب �حل�صد �جلماهريي �صهدت �لهبّة عملية فردية يف جمعتها �الأوىل، بادر �إليها �الأ�صري عمر 

 Halamish �قتحام م�صتوطنة حلمي�ص  �إذ خطط ونّفذ بنف�صه  �لعبد من قرية كوبر �صمال ر�م �هلل، 

ودخل �إىل �أحد بيوتها وقتل �صكانه �لبالغني )وعددهم ثالثة( بال�صالح �الأبي�ص. كما �صهدت حتركاً 

جماهريياً عربياً و�إ�صالمياً كانت مر�كزه �الأ�صا�صية عّمان و�إ�صطنبول، حتى �إن �لعا�صمة �الأردنية 

عّمان �صهدت عملية فردية م�صابهة يف �لنوع و�لتنفيذ حاول خاللها �لفتى �الأردين حممد �جلو�ودة 

طعن �صابط �صهيوين من �صباط �صفارة �لكيان �ل�صهيوين يف عّمان، قبل �أن يرتقي �صهيد�ً، ليتعزز 

ماأزق �لدولة �الأردنية كطرف مبا�رش يف تلك �لهبّة، لكنه غري م�صتعد وغري ر�غب يف توتري عالقته مع 

“�إ�رش�ئيل” �أو يف تكبد �أي �أثمان.

حر�ك  عنا�رش:  ثالثة  �إىل  �رتكزت  معادلة  �ل�صامل  �ل�صهيوين  �لرت�جع  �إىل  �لو�صول  تطلب  لقد 

هذه  ��صتمرت  ومتفاعل،  حا�رش  وخارٌج  موجعة،  فردية  وعلميات  �لد�خل،  يف  فاعل  جماهريي 

�ملعادلة يف �لفعل لـ 14 يوماً، �رتقى خاللها ثمانية �صهد�ء لت�صل بعد ذلك �إىل تر�جع �صهيوين �صامل 

دون قيد �أو �رشط. ولعل �أبرز تطور ميد�ين خالل �لعقد �ل�صابق باأ�رشه هو �لتو�صل �إىل هذه �ملعادلة، 

�لتي �ل�صيا�صية  �لروؤية  وجدت  �إن  �الإجناز�ت،  من  مزيد  نحو  عليها،  للبناء  منطلقاً  ت�صلح   �لتي 

تتبناها.

ثالثًا: التهويد واال�شتيطان يف القد�س:

1. ا�شتمرار التو�شع على اأ�شا�س الوظيفة الدميوجرافية للم�شتوطنات:

كان بناء �مل�صتوطنات يف �لقد�ص منذ �صنة 1967 يتم �نطالقاً من حتقيق وظائف جيو-�صيا�صية 

�إىل ثالثة  �لقد�ص تلك �مل�صتوطنات  �أ�صا�صي، و�نطالقاً من ذلك �صنف د�ر�صو �ال�صتيطان يف  ب�صكل 

�أطو�ق؛ فامل�صتوطنات �لتي تعزز �لوجود �ليهودي يف مركز �ملدينة �صنفت على �أنها �لطوق �الأول، 

�أما �مل�صتوطنات �لتي تقطع �لتو��صل بني �الأحياء �لعربية يف �لقد�ص �صنفت على �أنها �لطوق �لثاين، 

فيما �صنفت �مل�صتوطنات �لتي تقطع تو��صل �لقد�ص مع �ملدن �ملحيطة بها على �أنها �لطوق �لثالث. 
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�إال �أن هذ� �ال�صتيطان �لقائم على حتقيق �أهد�ف جغر�فية كان يف�صل يف �ال�صتقطاب �ل�صكاين، ومع 

ت�صاعد هاج�ص �ل�صيطرة �ل�صكانية على �لقد�ص بد�أت م�صتوطنات �لقد�ص تتو�صع على �أ�صا�ص حتقيق 

�الأغر��ص �ل�صكانية، ويكن للد�ر�ص �أن يلم�ص ذلك �لتحول بدء�ً من �صنة 2010.

لقد �أثبتت �مل�صتوطنات �الأقرب �إىل �ملركز �ليهودي للمدينة غربي �لقد�ص قدرة عالية على جذب 

�مل�صتوطنني �ليهود، باعتبارها مت�صلة ب�صكل مبا�رش باملركز �ليهودي للمدينة، و�صاكنها ال ي�صطر 

من  �نطالقاً  �لقد�ص.  غربي  عمله  نقطة  �إىل  للو�صول  �لعربية  �الأحياء  يف  للمرور  �الأحيان  معظم  يف 

�الأول  �أ�صا�صيني:  �ل�صهيونية تركز على تو�صيع قاطعني �صكانيني  �ل�صلطات  بد�أت  �لت�صخي�ص  هذ� 

وهي  �أ�صكول،  ور�مات  �صلومو  ور�مات  �ألون  ر�موت  م�صتوطنات  من  ويتكون  �ملدينة  �صمال  يف 

 ،Ramot ر�موت  با�صم  تعرف  باتت  كتلة  لت�صكل  �لبع�ص  بع�صها  باجتاه  تتو�صع  م�صتوطنات 

�أما   ،2017–2016 �صنتي  خالل  �لقد�ص  يف  �ملعلنة  �لتو�صع  عمليات  من   %28l �لقاطع  هذ�  و��صتقبل 

�لقد�ص ويتكون من م�صتوطنات جيلو وهار حوما وجفعات هماتو�ص،  �لثاين ففي جنوب  �لقاطع 

و��صتقبل هذ� �لقاطع 40l% من ذلك �لتو�صع.

جدول 3/8: اإجمايل اأعداد الوحدات ال�شكنية املقرة يف القواطع ال�شكانية 2016–2017 

الطاقة ال�شتيعابية املتوقعة**الن�شبة )%(العدد*الفئة

11,29840l36,154الوحدات املقرة يف القاطع اجلنوبي

7,82228l25,030الوحدات املقرة يف القاطع ال�شمايل

الوحدات املقرة يف بقية م�شتوطنات 

القد�س
9,01432l28,845

28,134100l90,029اإجمايل الوحدات املقرة

مالحظة: �حت�صبت �الأرقام �عتماد�ً على �جلدول 3/9.

فهي  وبالتايل  مناق�صًة،  �أم  ترخي�صاً  �أم  تخطيطاً  كانت  �صو�ء  �ل�صكنية  �لوحد�ت  على  �لتطور�ت  �الإح�صاء�ت  هذه  ت�صجل   *

معر�صة للتد�خل بني �صنة و�أخرى وح�صابها �لرت�كمي يتطلب تدقيقاً.

وت�صاوي  2011 ل�صنة  �لقد�ص  يف  �ليهودية  �الأ�رشة  حجم  متو�صط  على  بناء  لل�صكان  �ال�صتيعابية  �لطاقة  �حت�صاب  مّت   ** 

3.4 �أفر�د، �نظر:

Maya Chochen and others, Jerusalem: Facts and Trends 2013 (Jerusalem: JIIS, 2013), p. 26,

http://en.jerusaleminstitute.org.il/.upload/facts-2013-engl%20(1).pdf
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جدول 3/9: اأعداد الوحدات ال�شكنية املقرة يف م�شتوطنات القد�س 2016–862017

امل�شتوطنةاملنطقة

املجموع20162017

عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

جمموع الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

جمموع الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

القد�س

2,494ر�مات �صلومو 

12,432

572

15,70228,134

3,956800ر�موت 

67بيت حنينا 

2,3301,600جفعات هماتو�ص

7252هار حوما 

279تلبيوت 

27ر�أ�ص �لعمود

1,1371,905معاليه �أدوميم 

12حي �ل�صيخ جر�ح 

7706,339جيلو 

1,0412,066ب�صجات زئيف 

114624نيفيه يعقوب

187جبل �ملكب 

4بيت �صفافا

جفعات زئيف

Giv‘at Ze’ev209832

معاليه د�ود

Ma‘ale David17

معاليه خمما�ص

Ma‘ale Mikhmas4175

كفار �أدوميم

Kfar Adumim323

�لنبي �صموئيل

Shmuel HaNavi22

نوف زيون

Nof Zion176

جفعات هاهاد��صا 

Giv‘at HaHadasha22

14و�دي �جلوز
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خريطة 3/4: ال�شتيطان الإ�رشائيلي �رشقي القد�س مع �شورة تو�شيحية للبلدة القدمية

Source: https://www.ochaopt.org/sites/default/files/westbank_2017_draft_6_march_2017.pdf
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2. خمطط عزل القد�س عن رام اهلل:

�ل�صهيونية  �حلكومة  �أعلنتها  �لتي  �الأرقام  يف  يقر�أ  توجه  ��صتجد   2017–2016 �صنتي  خالل 

ولتو�صيع  �صكنية،  وحد�ت   3,107 بـ  يعقوب  و�لنبي  زئيف  ب�صجات  م�صتوطنتي  �ت�صال  لتعزيز 

هذه  بعد  الت�صالها  يهد  ما  �صكنية،  وحدة   738 باإ�صافة  �ل�رشق  باجتاه  يعقوب  �لنبي  م�صتوطنة 

�لتو�صعة مب�صتوطنة جيفا بنيامني Geva Benjamin �لقائمة على �لطرف �الآخر من �جلد�ر. وعلى 

�أن �الجتاه �لذي ُيقر�أ هنا هو حماولة  �إال  �أن �جلد�ر �لذي يف�صل �مل�صتوطنتني بات مبنياً  �لرغم من 

�لبيد، ولعل �صلطات �الحتالل �صتلجاأ الحقاً  �لر�م و�صاحية  تاأ�صي�ص قاطع عر�صي ينع تو�صع 

لهدم هذ� �ملقطع من �جلد�ر و�إعادة تو�صيعه.

خريطة 3/5: تو�شيع م�شتوطنة النبي يعقوب، يف منطقة الدائرة الزرقاء

3. بنى حتتية تعزز الطابع اليهودي للمدينة:

خالل �صنتي 2016–2017 و��صلت م�رشوعات �لبنى �لتحتية �جلديدة �صعيها �مل�صتمر الإ�صفاء 

هوية حديثة على �لقد�ص، علها ت�صكل م�صدر جذب للم�صتوطنني �ليهود �لذين �أثبتت �لتجربة �ل�صابقة 

�أن �لقد�ص ب�صكلها �لرت�ثي و�لتاريخي ال ت�صكل عن�رش جذب بالن�صبة لهم، فان�صبت �الأعمال �نطالقاً 

�لقد�ص مبركزها �لتجاري  من ذلك على تعزيز �لطابع �لتجاري للمدينة بربط م�صتوطنات �رشقي 

يوؤهلها  ب�صكٍل  �لبع�ص من خالل �صبكة مو��صالت حديثة  �مل�صتوطنات ببع�صها  تلك  غرباً، وربط 

الأن ت�صبح هي �لن�صيج �ملركزي للمدينة م�صتقبالً. يف هذ� �الإطار �صهدت هذه �لفرتة �لتطور�ت �الآتية 

يف �لبنية �لتحتية:
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متديد �مل�صار �الأول �ملبني للقطار �خلفيف �إىل �لتلة �لفرن�صية لريبطها بغرب �لقد�ص على �لرغم    �أ. 

و�لتعر�ص  باحلجارة  رجمه  نتيجة  متتالية  لتعطيالت  يتعر�ص  �لقطار  من  �مل�صار  هذ�  �أن  من 

�إذ  للمقد�صيني،  �جلماهريية  �ملقاومة  �إطار  يف  �صعفاط  مبحطة  مروره  عند  �الأدو�ت  مبختلف  له 

تعر�ص يف �صهر �آذ�ر/ مار�ص 2016 لوحده لتغيري يف جدول رحالته 13 مرة نتيجة هذه �ملقاومة.

�لديوجر�فية  �لوظائف  لتعزيز  ي�صعى  م�صار  وهو  �خلفيف:  للقطار  �لثاين  �مل�صار  بناء  ب. 

�ل�صمايل  �ل�صكاين  �لقاطع  ربط  على  ويتوقف  وحمدود  ب�صيط  م�صاره  �إن  �إذ  للم�صتوطنات، 

�ليهودي �لتجاري  باملركز  مرور�ً  جيلو(  )قاطع  �جلنوبي  �ل�صكاين  بالقاطع  ر�موت(   )قاطع 

غربي �لقد�ص، و�لو��صح �أن هذ� �لقطار ي�صعى �إىل تعزيز نوعية �حلياة و�لقدرة على �لرت�بط بني 

هذين �لقاطعني �ل�صكانيني و�ملركز �ليهودي للمدينة غرباً.

خريطة 3/6: امل�شار الثاين للقطار اخلفيف

Source: http://poica.org/2016/02/new-20-km-length-pathisraeli-authorities-
approves-the-new-route-of-the-jerusalem-light-rail/
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تعزيز  �إىل  ي�صعى  طريق  وهو  �ل�رشيع(:  بيغن  )طريق   21 �ل�رشيع  بالطريق  �لعمل  مو��صلة  ج. 

 �رتباط �لقاطع �جلنوبي مل�صتوطنات �لقد�ص مبركزها �ليهودي غرباً ويف�صل يف م�صاره بلدتي

بيت �صفافا و�رشفات عن بع�صهما �لبع�ص.

�لطريق  بد�ية  حتى  �لقد�ص  لغربي  �لتجاري  �لو�صط  من  يبد�أ  نفق  وهو  �أبيب:  تل  �لقد�ص  نفق  د. 

�حليوية  �لرهانات  �أحد  �لطريق  هذ�  وي�صكل  �لغربي،  �جلنوب  يف  �أبيب  تل  �إىل  �ملو�صل  �ل�رشيع 

للحكومة �ل�صهيونية لوقف ظاهرة �لهجرة �لد�خلية لليهود من �لقد�ص، �إذ ت�صري �الإح�صاء�ت �إىل 

�أكرث من ن�صف �ملهاجرين �لذين يغادرون �لقد�ص يتوجهون نحو �ملركز �ليهودي �خلال�ص  �أن 

تريد  �أبيب  وتل  �لقد�ص  بني  �لرت�بط  وبتعزيز  وحميطها.  �أبيب  تل  هو  �لذي  �ل�صهيوين  للكيان 

�أي  يف  �إليها  و�صولهم  وباإمكانية  �أبيب،  تل  من  بقربهم  �لقد�ص  م�صتوطني  ُت�صِعر  �أن  �حلكومة 

حلظة، ما ينفي حاجتهم للهجرة �إليها و�ل�صكن فيها.

خريطة 3/7: �شبكة تطوير املوا�شالت خالل �شنة 2017

Source: http://poica.org/2016/02/new-20-km-length-pathisraeli-authorities-approves-
the-new-route-of-the-jerusalem-light-rail/

http://poica.org/2016/02/new-20-km-length-pathisraeli-authorities-approves-the-new-route-of-the-jerusalem-light-rail/
http://poica.org/2016/02/new-20-km-length-pathisraeli-authorities-approves-the-new-route-of-the-jerusalem-light-rail/
http://poica.org/2016/02/new-20-km-length-pathisraeli-authorities-approves-the-new-route-of-the-jerusalem-light-rail/
http://poica.org/2016/02/new-20-km-length-pathisraeli-authorities-approves-the-new-route-of-the-jerusalem-light-rail/
http://poica.org/2016/02/new-20-km-length-pathisraeli-authorities-approves-the-new-route-of-the-jerusalem-light-rail/
http://poica.org/2016/02/new-20-km-length-pathisraeli-authorities-approves-the-new-route-of-the-jerusalem-light-rail/
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مل ي�صبق للقد�ص �أن كانت يف و�جهة �الأحد�ث �ل�صيا�صية 

 منذ بدء �ل�رش�ع يف �صنة 1917، كما كانت يف �صنة 2017.

كريي  تفاهمات  �صهدت  قد   2015 �صنة  كانت  و�إذ� 

 ملحاولة �إخر�ج �لكيان �ل�صهيوين من ماأزقه �مليد�ين بعد �نطالق �نتفا�صة �لقد�ص، فاإن �صنة 2017

عا�صمة بالقد�ص  �الأمريكي  �العرت�ف  و�صهدت  �الأ�صباط  باب  عند  �جلماهريية  �لهبّة   �صهدت 

من  مزيد  وق�صم  للقد�ص  �ل�صيا�صية  �حلدود  تعديل  م�رشوع  طرح  �صهدت  كما  �ل�صهيوين،  للكيان 

�أر��صي �ل�صفة �لغربية �إليها، وهو �مل�رشوع �لذي خيم على تطور�ت �الأيام �الأوىل من �صنة 2018. 

1. مفاعيل تفاهمات كريي:

يف  �الأردين  �لدور  تدجني  حماولة  من  مرحلة  د�صنت  قد   2015/10/24 كريي  تفاهمات  كانت 

�لقد�ص ليتحول �إىل �إد�رة للمقد�صات بالوكالة نيابة عن �ل�صلطات �ل�صهيونية، وقد قاد هذ� �مل�صار �إىل 

�ملحاولة �الأردنية لرتكيب �صبكة �لكامري�ت يف �مل�صجد �الأق�صى قبل �أن تعود �حلكومة للعدول عنها، 

�إىل خيار حماية دوره ووجوده حتت �صغط �ل�صارع  وقد فر�صت عليه هبّة باب �الأ�صباط �لذهاب 

�ملو�جهات  �إىل  �النتقال  �أن  الأنها تو�صح  بعدها  ما  لفهم  �ملقدمة �رشورية  �ملقد�صي و�الأردين. هذه 

�لتالية كان خيار�ً �صعبياً يعاك�ص �الجتاه �لر�صمي، وجاء كخيار �رشورة، دون ��صتعد�د م�صبق له، 

�لغاز،  �لبحرين، و�تفاقية  �تفاقية ناقل  بل جاء يف غمرة �ال�صتعد�د لنقي�صه. فاالأردن كان قد وقع 

�أوتو�صرت�د  �ل�صهيوين، وفكرة  �لكيان  �مل�صرتكة مع  �لتجارة �حلرة  وكان ي�صتك�صف فكرة منطقة 

�لقر�ءة  �لبي مع �صورية، وكانت  �لطريق  �إغالق  �مليناء بعد  �الأردن على هذ�  �عتماد  لتعزيز  حيفا 

�الأردنية ت�صري �إىل رغبته يف تعزيز �لتقارب مع �لكيان �ل�صهيوين، باعتباره �لثابت �لوحيد يف �ملنطقة 

�لتي �صهدت زلز�الً كبري�ً مدى �ل�صنو�ت �ل�صبع �ل�صابقة. لكن هذ� �الجتاه �أغفل ميل ق�صية �لقد�ص 

لالنفجار كمركز لل�رش�ع، و�أهمل كذلك �لتحدي �لتي ت�صكله مقوالت �لتهجري �ملت�صاعدة عند �ليمني 

�ل�صهيوين، و�لو��صح �أنه مل يكن يلك �أي �إجابة حول كيفية �لتوفيق بني �الجتاهني.

2. هّبة باب الأ�شباط:

يف و�حدة من �أبرز �لعمليات �لنوعية يف �نتفا�صة �لقد�ص، نفذ ثالثة من فل�صطينيي 1948 من مدينة 

�أم �لفحم، يف 2017/7/14، عملية عند باب �الأ�صباط �أدت �إىل قتل �ثنني من جنود �الحتالل �ملتمركزين 

عند �لباب، و��صت�صهاد �ملنفذين. �تخذت �ل�صلطات �ل�صهيونية قر�ر�ً باإغالق �مل�صجد �إغالقاً تاماً يف 

وجه �مل�صلمني وحاولت فر�ص �إد�رتها �الأمنية �ملبا�رشة يف �الأق�صى، و�إخ�صاع دور �الأوقاف لعملية 

�لغرف  مفاتيح  على  و�صيطرت  �الأق�صى،  �أبو�ب  على  �إلكرتونية  بو�بات  بت  فركَّ و��صعة،  تقلي�ص 

و�ملكاتب �لتي كانت ت�صغلها �الأوقاف. وقد قوبل ذلك باحتجاج �جلماهري �لفل�صطينية وقياد�تها من 

�لعلماء، على مدى �أ�صبوعني، �إىل �أن متكنو� من �إجبار �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية على �لرت�جع عن كافة 

ال�شيا�شية  التطورات   رابعًا: 

             املتـعلقــة بالقــد�س
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�إجر�ء�تها يوم �خلمي�ص 2017/7/27، كما �أعادت �صلطات �الحتالل فتح باب �ملطهرة يف 2017/7/30. 

)يرجى �الطالع على �لتفا�صيل و�لدالالت يف �لف�صل �لر�بع، �ص 211–214( 

يف �ل�صهور �لتالية ركزت �صلطات �الحتالل �ل�صهيوين على حماولة �إفر�غ هذ� �لن�رش من معناه، 

�أن  �الأ�صباط يكن  باب  باأن ما حتقق يف  للقول  �الأق�صى،  �إجر�ء�ت جديدة يف  وعلى حماولة فر�ص 

يتغري. وعلى �لرغم من �أن هذه �الإجر�ء�ت بقيت حتوم حول ما كان قائماً �صابقاً من ت�صييق على 

�مل�صلني وتدخل جزئي يف �الإد�رة، �إال �أن ��صتمر�رها يعني �أن �مل�صهد مر�صح لتكر�ر �ملو�جهة على 

هوية �مل�صجد خالل �لعامني �لقادمني.

3. العرتاف الأمريكي بالقد�س عا�شمًة للكيان ال�شهيوين:

يف 2017/12/6 �أعلن �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب قر�ره �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة للكيان 

وقد  �لقد�ص،  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  لنقل  حت�صري�ً  �لتنفيذية  �الإجر�ء�ت  يف  و�ل�رشوع  �ل�صهيوين، 

بعد  به  �لوفاء  �نتخابه وقد حاول  قد قطعه عند  تر�مب  �نتخابي كان  لوعد  �لقر�ر حتقيقاً  جاء هذ� 

�صهور من تولّيه �ل�صلطة ولكنه تر�جع وقتها. وعلى �لرغم من �أن كل �لروؤ�صاء �الأمريكان �ل�صابقني 

قد تعهدو� بنقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص منذ �صدور قر�ر قانون نقل �ل�صفارة عن �لكوجنر�ص 

مقد�ر  من  تنطلق  خ�صو�صية  حتمل  كانت  تر�مب  حالة  �أن  �إال   ،1995 �صنة   Congress �الأمريكي 

�عتماده على �أ�صو�ت �لناخبني �الإجنيليني �ملتع�صبني، وعلى رغبته يف ��صتعادة تاأييد تلك �ل�رشيحة 

له يف مو�جهة �حتماالت عزله �لتي كانت تلوح يف �الأفق، من خالل حتقيقات خمتلفة وحمالت �إعالنية 

نهاية �صنة 2017. هذه �خل�صو�صية ينبغي �أال تلفت �النتباه عن �أن فكرة �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة 

�إليها كانت مو�صوع �تفاق يف �لكوجنر�ص، ومو�صوعاً مطروحاً  للكيان �ل�صهيوين ونقل �ل�صفارة 

�لتوقيت و�جلدوى، ويف  �لتنفيذية ب�صكل د�ئم، ولكن �خلالف كان ينح�رش يف  �ل�صلطة  �أجندة  على 

�مل�صالح �ملرتتبة على �لقر�ر.

لقد جاء هذ� �لقر�ر يف ذكرى مئوية �الحتالل �لبيطاين للقد�ص ليوؤكد على �أن �ل�رش�ع على هوية 

�ملدينة ما ز�ل مفتوحاً على �الحتماالت ذ�تها يف 1917/12/9، و�أن �ال�صتعمار �لبيطاين �ملبا�رش ومن 

بعده �ل�صهيوين �ملدعوم من �لغرب مل يتمكن من �لو�صول حل�صم نهائي لهوية �ملدينة، فال�صمود 

�لرغم من تقدم �ال�صتيطان و�لتهويد،  �أبنائها يف �حلفاظ على هويتها ومقد�صاتها على  كان �صالح 

و�لقر�ر �الأمريكي يعلن دخول �ملركز �لغربي طرفاً مبا�رش�ً يف �ل�رش�ع على �ملدينة، لعله يتمكن من 

ح�صم ما مل يح�صم على مدى مئة عام.

ولعل �أبرز تد�عيات هذ� �لقر�ر تقر�أ يف �جتاهات ثالثة �أ�صا�صية:

 United Nations �ملتحدة  �الأمم  �إطار  �ل�صهيوين من خارج  للكيان  �أنه ي�صكل تفوي�صاً  الأول: 

باأن ي�صتخدم قدر�ً �أعلى من �لقوة، و�أن يفر�ص وترية �أ�رشع للتهويد و�ال�صتيطان، دون �أن يخ�صى 
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يرتكز  حيث  �لتنفيذ  حيّز  �إىل  �لقر�ر  هذ�  �صتاأخذ  �الحتالل  �صلطات  �أن  يعني  وهذ�  �لدولية.  �الإد�نة 

�هتمامها يف �مل�صجد �الأق�صى وحميطه، ويف �صلو�ن، ويف حتقيق �الأغلبية �ل�صكانية، ويف �إنهاء �جلد�ر 

من حول �لقد�ص. بلغة �أخرى، فاإن هذ� �لقر�ر �صيفتح �لباب �أمام مو�جهات ميد�نية جديدة يف �لقد�ص، 

�صت�صكل �ملركز �مل�صتعل لل�رش�ع مع �لكيان �ل�صهيوين على مدى �ل�صنو�ت �ملقبلة.

�إىل  �لعامل  دول  بقية  يدفع  قاطرة  ر�أ�ص  �لقر�ر  يكون  �أن  على  �الأمريكي  �لتعويل  هو  الثاين: 

�الأمن  باالإجماع يف جمل�ص  �إذ ووجه برف�ص  ذلك  يتمكن من  �الأوىل مل  �ملرحلة  �أثره، وهو يف  �قتفاء 

 General وباأغلبية �صاحقة يف �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة ،United Nations Security Council
Assembly of the United Nations، ومل تلحق بالواليات �ملتحدة فعلياً �صوى غو�تيماال. من هذه 
�لز�وية، فتح هذ� �لقر�ر �لباب لفر�ص عزلة دولية على �لواليات �ملتحدة و�لكيان �ل�صهيوين، لكن ما 

منع حتققها ب�صكل فعال هو ترهل �لنظام �لر�صمي �لعربي، ورغبته يف جتديد �ملظلة �الأمريكية �لتي 

�لواليات �ملتحدة، وباالأخ�ص رو�صيا  �إ�صعاف  �أو  �لدويل لعزل  �لد�فع  �لرغم من توفر  حتميه، على 

و�ل�صني.

و�إ�صالمية حمدودة وموؤقتة، يكن جتاوزها  �الأمريكي على ردة فعل عربية  �لتعويل  الثالث: 

وحا�صد�ً  و��صعاً  �ل�صعبي  �لفعل  رّد  جاء  وقد  يكن.  مل  �صيئاً  وكاأن  بعدها  من  �لعالقات  و��صتئناف 

�إىل  ب�صكل يوؤكد �ملخاوف �ل�صابقة من �تخاذ �لقر�ر. ولعل هذ� �لرد هو �لذي دفع �لواليات �ملتحدة 

ت�رشيب ت�صجيالت مل�صوؤولني عرب تظهر مو�فقتهم على قر�ر تر�مب يف حماولة لت�صدير �الأزمة �إىل 

�لد�خل �لعربي و�الإ�صالمي، وجتنب ��صتمر�ر �لفعل �ل�صعبي �ملوجه �صدها، �إال �أن هذ� ال ينفي على 

ً  �أّي حال على �أن �لتعويل على رّد فعل موؤقت تزول مفاعيله ما يز�ل قائماً، وهذ� ما ي�صع حتدياً حيويا

�أمام �حلر�كات �ل�صعبية �لعربية و�الإ�صالمية، ال�صتد�مة هذ� �حلر�ك، وحتويله �إىل موقف د�ئم.

4. م�رشوع تعديل حدود القد�س:

�إىل  تتطلع  �الحتالل  �صلطات  �أن  و��صحاً  بد�   2002 �صنة  �لقد�ص  حول  �جلد�ر  م�صار  ر�صم  منذ 

تغيري حدود �ملدينة على �أ�ص�ص ديوجر�فية لتخرج منها ثالثة �أحياء مقد�صية، هي كفر عقب وخميم 

 Giv‘on Bloc جفعون  كتلة  هي  ��صتيطانية  كتل  ثالث  �إليها  ولتدخل  �جلديدة،  وعناتا  �صعفاط 

�صماالً، وكتلة �أدوميم �رشقاً، و�جلزء �لغربي من كتلة عت�صيون Etzion Bloc جنوباً، وقد م�صى 

�ل�صمال و�جلنوب،  باثنني من هذه �الجتاهات هي  �ملا�صية   15 �لـ  �ل�صنو�ت  بناء �جلد�ر على مدى 

�جلد�ر م�صار  على  �لديوقر�طية  �الأمريكية  �الإد�ر�ت  �عرت��صات  نتيجة  �ل�رشق  �جتاه  يف   وتعرث 

�رشق �لقد�ص لكونه يقطع �لتو��صل �جلغر�يف بني �صمال �ل�صفة �لغربية وجنوبها منهياً فر�صة �إقامة 

دولة فل�صطينية، ومنهياً بالتايل �لقدرة على جّر �لفل�صطينيني �إىل مفاو�صات متتالية.

تعديل  يف  �لتفكري  بد�أ  ب�صيطة،  ��صتثناء�ت  مع  و�جلنوبية  �ل�صمالية  �جلد�ر  مقاطع  �نتهاء  ومع 

�حلدود �ل�صهيونية ملدينة �لقد�ص لتتطابق مع م�صار �جلد�ر، خ�صو�صاً و�أن �لتاأجيل كان ي�صتخدم 
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لدفع �أكب عدد من �ملقد�صيني نحو �الأحياء �لثالثة �لتي �صتف�صل عن �لقد�ص بالت�صاهل �ملزمن يف �لبناء 

غري �ملرخ�ص فيها، لتخرج منها �أكب عدد من �ل�صكان عند ف�صلها. لقد بد�أ �حلديث �ل�صيا�صي على 

2014 وبات حمل بحث حكومي  م�صتوى رئي�ص �لبلدية نري بركات عن تعديل حدود �لقد�ص �صنة 

خالل �صنة 2016، و�صوالً �إىل قانون �لقد�ص �ملوحدة �لذي �صنه �لكني�صت يف 2018/1/2، و�لذي مهد 

.
87

الإ�صافة م�صاحات جديدة �إىل �لقد�ص، وحظر �الن�صحاب منها �إال بتوفر ثلثي �أ�صو�ته

للكيان  عا�صمة  باملدينة  �الأمريكي  �العرت�ف  ظّل  يف  �لقد�ص  حدود  تعديل  نقا�ص  ياأتي  و�إذ 

�ل�صهيوين، ومبا �أن حتديد م�صاحة �لعا�صمة يعدُّ عمالً من �أعمال �ل�صيادة، فاإن �حلكومة �ل�صهيونية 

قر�ر  يف  �لقد�ص  �إىل  و�صّمها  �أدوميم  كتلة  حول  �رشقاً  �جلد�ر  ال�صتكمال  منا�صبة  �لفر�صة  ترى  قد 

ت�صطر  و�قعاً  �أمر�ً  لتفر�ص  �لدولتني”،  “حل  قر�ر  على  ذلك  �أثر  على  �لنظر  بغ�ص  �حلدود،  تعديل 

�الإد�ر�ت �الأمريكية �لالحقة �إىل �لقبول به.

، �صيكون �صحب بطاقات 
88

�لتعديل �ملقرتح يف �حلدود من �ملتوقع �أن يخرج معه 51 �ألف مقد�صي

من  �أعد�د�ً  وي�صيف  �ملقبلة،  �الأعو�م  خالل  و�ملو�جهة  لل�صد�م  مهماً  عنو�ناً  منهم  �لزرقاء  �الإقامة 

�أن يخف�ص ن�صبة  �لثالث، وهذ� من �صاأنه  �لكتل  �إذ� ما �صمت   ،
89ً

�ألفا  121 �مل�صتوطنني قد تزيد عن 

.%31l لعرب يف �ملدينة �إىل نحو�

�لغربية  �ل�صفة  يف  �ال�صتيطان  روؤية  تبلورت 

على مر�حل متعددة، �إذ تركزت يف �لبد�ية على 

�مل�صار �لذي خّطه وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي 

Yigal Allon يف خمططه �ل�صلمي  �ألون  يغئال 

�لذي �قرتحه يف متوز/ يوليو 1967، وحدد �مل�صالح �حليوية �ل�صهيونية يف و�دي �الأردن مع ل�صان 

�لتطور  معظم  تركز  وقد  وجنوبية،  �صمالية  �صطرين  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  يقطع  �لقد�ص  نحو  متقدم 

تلك  تطورت  ثم  �الجتاهني،  هذين  على   Labor Party �لعمل  حزب  حكومات  خالل  �ال�صتيطاين 

�لروؤية للتطلع �إىل ق�صم �أطر�ف �ل�صفة �لغربية �ملتاخمة للخط �الأخ�رش وبالذ�ت يف �ملنطقة �ل�صمالية. 

�الإ�صافة �ملهمة �لثانية جاءت على يدي �أريل �صارون �لذي �أ�ص�ص م�صتوطنات حميط نابل�ص و�خلليل 

�ملحافظات  تو��صل  منع  على  و�لرتكيز  بال�صكان،  �لكثيفني  �ملركزين  هذين  تطويق  �أ�صا�ص  على 

�لفل�صطينية مع بع�صها �لبع�ص و�ل�صيطرة على �لطرق �حليوية وم�صادر �ملياه.

بناء على هذه �الجتاهات �لعامة فاإن �لد�ر�ص خلريطة �ال�صتيطان يف �ل�صفة �لغربية يجده مركز�ً 

يف �أربعة �جتاهات �أ�صا�صية:

غور الأردن: وهي م�صتوطنات ذ�ت مهمة جيو-�صيا�صية ت�صعى لتعميق �ملدى �جلغر�يف �حليوي   .1
للدولة، وهذ� ما يعّب عنه �ل�صا�صة �ل�صهاينة مبقولة “�حلدود �لقابلة للدفاع عنها”، على �عتبار 

 خام�شًا: التـو�شـع اال�شـتـيـطـانـي 

               ال�شــــهيــــونــــي فــــي 

             ال�شــفـــــة الغـــربــيــــــة
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�أن نهر �الأردن هو �حلدود �ملق�صودة بذلك، وهذه �مل�صتوطنات قليلة �لن�صاط �ل�صكاين يف �لعموم، 

وهذ� ما ��صتمر خالل �ل�صنتني �ملا�صيتني.

م�شتوطنات القد�س: وقد �صبق �حلديث عنها �أعاله.  .2
امل�شتوطنات املحاذية للخط الأخ�رش: وتتكون من ثالثة جيوب و�إ�صبعني، وهي من �ل�صمال   .3

�إىل �جلنوب على �ل�صكل �الآتي:

بقية  عن  �جليب  هذ�  م�صتوطنات  ليعزل  �جلد�ر  وجاء  يعبد:  �صمال   ،Shaked �صاكيد  جيب    �أ. 

�ل�صفة وليبقي معها قرية فل�صطينية و�حدة هي برطعة �ل�رشقية، ومل ي�صهد هذ� �جليب �أي 

تطور على مدى �ل�صنو�ت �ل�صت �ملا�صية.

�إ�صبع كدوميم Kedumim: �لذي يدخل من جنوب قلقيلية ويتوغل عميقاً ليطوقها من جهة  ب. 

�ل�صمال �ل�رشقي ويف�صلها عن نابل�ص.

�أكب  لنابل�ص وهو  �لغربي  �لريف �جلنوبي  بلدة �صلفيت عن  Ari’el: ويف�صل  �أرئيل  �إ�صبع  ج. 

حجماً و�أكرث كثافة من �إ�صبع كدوميم.

كامل ويبتلع  �هلل  لر�م  �لغربي  للريف  مو�ٍز  وهو   :Modi‘in Ilit عيليت  موديعني  جيب   د. 

�ملنطقة �حلر�م �لتي كانت قائمة بني �ل�صفة �لغربية و�الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948، وتتعامل 

�ل�صلطات �ل�صهيونية معه تنظيمياً و�صكانياً باعتباره جزء�ً من �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948 

و�إن كانت مل تعلن �صمه �إليها، وهو �جليب �الأكرث كثافة بامل�صتوطنني بعد م�صتوطنات �لقد�ص.

جيب عت�صيون: وتنق�صم كتلة عت�صيون باالأ�صا�ص �إىل مركزين، �رشقي وغربي، ومركزها  هـ. 

وحمدود  �ل�صكان  حمدود  وهو  و�خلليل،  حلم  بيت  بني  �لطريق  يتو�صط  �لعميق  �ل�رشقي 

�لقد�ص من جهة  لتو�صيع  �الأخ�رش في�صكل حماولة  للخط  �ملو�زي  �لغربي  �ملركز  �أما  �لنمو. 

�جلنوب، وينبغي �أن ُيقر�أ �لتو�صع فيه بالغالب من ز�وية فهم �ال�صتيطان يف �لقد�ص على وجه 

�خل�صو�ص.

م�شتوطنات عمق ال�شفة الغربية: وترتكز ب�صكل �أ�صا�صي حول مدينتني هما �خلليل ونابل�ص،   .4
بقيت  �خلليل  �رشق  م�صتوطنات  كتلة  �أن  �إال  ديني  دفع  من  �خلليل  مل�صتوطنات  مما  وبالرغم 

مهمة  توؤدي  لكنها  حميطها،  يف  �لكبري  �الأمني  �لتعزيز  من  �لرغم  على  و�ل�صكان  �لنمو  حمدودة 

حيوية وهي خنق �ملركز �لتاريخي ملدينة �خلليل. ما خال ذلك، فاإن م�صتوطنات نابل�ص و�خلليل 

ولعبها  ريفها  مع  تو��صلها  تعطيل  حُماولًة  مدينة،  بكل  �ملحيطة  �الأربعة  �الجتاهات  يف  موزعة 

لدور �ملركز �لذي ترتكز �إليه هذه �لكثافة �ل�صكانية. لقد لعبت م�صتوطنات �لعمق دور�ً مهماً يف 

�العتد�ء �مل�صلح على �لقرى �ملحيطة بها، فعززت توجه �لهجرة من �لريف �إىل �ملدينة �لذي عززه 

وهذه  باملخاطر،  وحمفوفة  �قت�صادياً  �جلدوى  حمدودة  باتت  �لريف  يف  فاحلياة  �أو�صلو.  �تفاق 

يتم  م�صاحة  يف  �لنمو  على  قادرة  ريفية  مر�كز  �إىل  �لتحول  من  �لزمن  مع  نت  متكَّ �مل�صتوطنات 

تفريغ �أ�صحابها منها �صيئاً ف�صيئاً.
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خريطة 3/8: مقطع لال�شتيطان الإ�رشائيلي �رشقي قلقيلية )اإ�شبع كدوميم( 

Source: https://www.ochaopt.org/sites/default/files/westbank_2017_draft_6_march_2017.pdf
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1. �شمال ال�شفة الغربية:

عدد  يف  �لثاين  �ملركز  حتتل  �صلفيت  كانت   2015–2012 للفرتة  �ل�صابقني  �لتقريرين  مدى  على 

�لتي  �لفرتة  يف  �الأهم  �مل�صتجد  لكن  وقلقيلية.  حلم  بيت  وتليها  �لقد�ص،  بعد  �ال�صتيطانية  �لوحد�ت 

�إذ  �جلديدة،  �ال�صتيطانية  �لوحد�ت  �عتماد  يف  �لرتكيز  نقطة  كانت  �هلل  ر�م  �أن  هو  �لتقرير  ير�صدها 

للنظر  و�لالفت   .2017-2016 �ل�صنتني  خالل  ��صتيطانية  وحدة  �ألف   11 يقارب  ما  ح�صتها  بلغت 

�أن هذ� �لتو�صع مل يرتكز يف موديعني عيليت غرباً وحدها كما هو معتاد، بل ت�صمن م�صاعفة حجم 

��صتيطانية  4,836 وحدة  نالتا وحدهما  �إذ   Beit El �إيل  م�صتوطنة كوخاف يعقوب وتو�صيع بيت 

خالل �صنة 2016. و�إذ� ما �أ�صفنا لهذ� �الجتاه �لتو�صعة �ل�رشقية مل�صتوطنة �لنبي يعقوب يف �لقد�ص 

وتعزيز �ت�صالها بب�صجات زئيف و�لتو�صيع يف كتلة معاليه �أدوميم �رشق �لقد�ص، يكن �ال�صتنتاج 

�جلغر�يف  �الت�صال  الإجناز  فر�صة  تر�مب  �نتخاب  يف  ترى  يبدو  ما  على  �ل�صهيونية  �حلكومة  باأن 

مل  �لذي  �ألون  خطة  من  �ملتبقي  �جلزء  وهو  و�لقد�ص  �الأردن  و�دي  كتلتي  بني  ما  للم�صتوطنات 

 9,754 �الجتاه  هذ�  يف  �ملقرة  �ال�صتيطانية  �لوحد�ت  عدد  يبلغ  �إذ  �الآن،  حتى  للتطبيق  طريقه  يجد 

35l% من �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكنية �ملقرة 2017 وحدها، وهو ما ي�صكل   وحدة �صكنية خالل �صنة 

خالل �ل�صنة.

�أمام  �لقادم  �لتحدي  فاإن   )2019-2018( �لقادمتني  �ل�صنتني  خالل  �لتوجه  هذ�  ��صتمر  ما  �إذ� 

�لغربية  �ل�صفة  �صمال  ف�صل  �صيكون  �جلغر�فيا،  على  �ملعركة  م�صتوى  على  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

عن جنوبها ف�صالً جيو-�صيا�صياً تاماً، لت�صبح �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967 مكّونة من ثالث كتل 

�لغربية  �ل�صفة  جنوب  وكتلة  �هلل،  ر�م  ومركزها  �لغربية  �ل�صفة  �صمال  وكتلة  غزة،  هي  جغر�فية 

�إىل �صمها متاماً. وتبقى  ي�صعى �الحتالل  �الأردن كتالً  �لقد�ص وغور  �عتبار  ومركزها �خلليل، مع 

يجعل  ب�صكل  �لقد�ص  يف  �لفل�صطيني  �لوجود  تعزيز  هي  �مل�صعى  هذ�  الإف�صال  �الأ�صا�صية  �لفر�صة 

�ل�صفة  �صمال  �الت�صال بني  �ال�صتد�مة، ويحافظ على فر�صة  على  �لف�صل م�صتع�صياً  حتقيق هذ� 

�لغربية وجنوبها.

يف �ملر�تب �لتالية بعد ر�م �هلل جاءت �صلفيت بـ 1,603 وحد�ت �صكنية، حيث ترّكز �ل�صطر �الأكب 

تو�صعت  وقد  ��صمها،  يحمل  �لذي  �ال�صتيطان  الإ�صبع  �ملتقدمة  �لطليعة  ت�صكل  �لتي  �أرئيل  يف  منها 

بنحو �ألفي وحدة ��صتيطانية يف �ل�صنو�ت �ل�صت �ملا�صية، تليها قلقيلية، وتركزت �لزيادة فيها على 

�أخرى، كان �لن�صاط  Alfei Menashe وكارين �صمرون ونوفيم. بلغة  �ألفي مينا�صي  م�صتوطنات 

�إ�صبع  Modi‘in، ثم  يليه جيب موديعني  �الأكرث ن�صاطاً،  �ال�صتيطاين جتاه �رشق ر�م �هلل و�لقد�ص 

�أرئيل، و�أخري�ً �إ�صبع كدوميم، �أما جيب �صاكيد فكان خامالً خالل فرتة هذ� �لتقرير.
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جدول 3/10: اأعداد الوحدات ال�شكنية املقرة يف م�شتوطنات �شمال ال�شفة 2016–902017

امل�شتوطنةاملنطقة

20162017

املجموع عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

جمموع 

الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

جمموع 

الوحدات 

ال�شكنية 

يف املنطقة

�شلفيت

 Etz Efraim 34عيت�ص �إفر�مي

563

92

1,0401,603

Elkana 324�إلكانا 

Rechalim 31ريخاليم 

 Revava 1768ريفافا

157880�أرئيل 

رام اهلل

كوخاف يعقوب

Kokhav Ya‘akov
 

5,193

3,860

5,80610,999

4,416100موديعني

Shilo 9898�صيلو

 Ofarim 209عوفارمي 

Nirya 98نرييا 

 Talmon 50353تلمون

 Ofra �60 عوفر

 Matityahu 2 متيتياهو

كوخاف ه�صاحر 

Kokhav HaShahar
292 

Migron 86 ميغرون

56 حلمي�ص

976 بيت �إيل

Amona 42 عمونا

Beit Aryeh 30164بيت �أرييه

Psagot 9 ب�صجوت
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امل�شتوطنةاملنطقة

20162017

املجموع عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

جمموع 

الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

جمموع 

الوحدات 

ال�شكنية 

يف املنطقة

نابل�س

Rehalim 97ريحاليم

566

106

5981,164

 Kfar كفار طوبا

Tapuach 13

Amichai 102 عميخاي

�إيلون موريه

Elon Moreh 60

Alei Zahav 317317علي زهاف

Har Brakha 54 هار بر�خا 

 98�صيلو 

 طوبا�س 

والأغوار

Rotem 164رومت

242

 

13255

�صدموت ميحوال 

Shadmot Mehola 3

 78حمد�ت

1 �لنويعمة

Yafit 9 يفيت

طولكرم

Tzofim 42تي�صوفيم
42

260
273315

Enav 13 عيناف

قلقيلية

Oranit 14�أور�نيت

92

365

1,0301,122

�صايف �صمرون

Shavei Shomron 69

24314�ألفي مينا�صي

Nofim 48228نوفيم

�صعاري تكفا

Sha‘arei Tikva62

كارين �صمرون

Karnei Shomron 52
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خريطة 3/9: ال�شتيطان الإ�رشائيلي �رشقي القد�س باجتاه غور الأردن 

Source: https://www.ochaopt.org/sites/default/files/westbank_2017_draft_6_march_2017.pdf
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2. جنوب ال�شفة الغربية:

تق�صم كتلة عت�صيون يف بيت حلم �إىل جهتني؛ غربية مبو�ز�ة �خلط �الأخ�رش ومركزها م�صتوطنة 

بيتار عيليت Beitar Ilit، و�رشقية �أ�صغر منها بكثري ومركزها م�صتوطنة تكو�ع، وقد تركز �لتطور 

�ال�صتيطاين خالل �صنتي 2016–2017 على �ملركز �لغربي لكتلة عت�صيون �إذ منت بـ 2,941 وحدة 

�صكنية، بينما منا �ملركز �ل�رشقي لكتلة عت�صيون بـ 549 وحدة ��صتيطانية. 

فيها  �ال�صتيطاين  �لتطور  �أن  �إال  حلم،  بيت  حمافظة  يف  تقع  عت�صيون  كتلة  �أن  من  �لرغم  وعلى 

ُيقر�أ مت�صالً مع �ملعركة على �الأغلبية �ل�صكانية يف �لقد�ص، �إذ ت�صكل كتلة عت�صيون مع كتلة جفعون 

�صماالً خز�نني ��صتيطانيني ي�صعى �الحتالل ل�صمهما �إىل �لقد�ص يف �لتعديل �ملرتقب حلدودها، ليحقق 

�أ�صا�صيني: �الأول هو تو�صيع �لعمق �جليو-�صيا�صي �ملحدود للمركز �ليهودي  من خاللهما هدفني 

عيليت بيتار  م�صتوطنة  ت�صكل  و�لتي  �ل�صكانية  �الأغلبية  حتقيق  و�لثاين  �ملدينة،  غربي   للقد�ص 

�إنها تتمتع باملو��صفات ذ�تها �لتي تتمتع بها �صقيقتها موديعني  �إذ  فر�ص �لرهان �ل�صهيوين فيها، 

عيليت يف ر�م �هلل، لكونها مفتوحة على عمق �صكاين مال�صق لها د�خل �خلط �الأخ�رش.

يف �خلليل كان �لتو�صع �ال�صتيطاين على مدى �صنتني 806 وحد�ت ��صتيطانية، بينها 254 وحدة 

يف م�صتوطنة بيت ياتري Beit Yatir �إىل �جلنوب �ل�رشقي من بلدة �ل�صموع، وهي ت�صكل مركز�ً جليب 

��صتيطاين �صغري يق�صم جزء�ً من �ل�صفة �لغربية، وُيلحقه باخلط �الأخ�رش، من خالل �جلد�ر، على 

غر�ر جيوب مثل موديعني عيليت وغرب عت�صيون. ولعل �مل�صتجد �الأهم من حيث �لنوع هو �إ�صافة 

 H2 163 وحدة ��صتيطانية �إىل �صارع �ل�صهد�ء يف قلب مدينة �خلليل �صمن �ملنطقة �مل�صنفة �أت�ص 2 �أو

�أنها كانت  �لرغم من  ل�صيطرة �صهيونية مطلقة، على  �لذي جعلها خا�صعة  �تفاق �خلليل،  بح�صب 

حماطة بكثافة �صكانية فل�صطينية عالية.



2016-2017التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

196

جدول 3/11: اأعداد الوحدات ال�شكنية املقرة يف م�شتوطنات جنوب ال�شفة 2016–912017

امل�شتوطنةاملنطقة

20162017

املجموع عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

جمموع 

الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

عدد الوحدات 

)مقرة/ مطروحة 

للبناء(

جمموع 

الوحدات 

ال�شكنية يف 

املنطقة

اخلليل

كريات �أربع

Kiryat Arba
66

157649806

28كرمل 

تيني

Tene/ Teneh Omarim
35

163�صارع �ل�صهد�ء

5بني حفار

258بيت ياتري 

ناتيف هابوت

Netiv Ha’avot
17

Negohot 102نيجوهوت

Adora �18�أدور

Petza’el 55بيت�صال

2831قلب �خلليل

بيت حلم

Tko’a 234تكو�ع

4053,0853,490

22,514بيتار عيليت

Efrat 3233�إفر�ت

كفار عت�صيون

Kfar Etzion
300

Nokdim 77238نوكدمي

�ألون �صفوت

Alon Shvut
60
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�ل�صفة  يف  �حلو�جز  عدد  كان   2016 �صنة  نهاية  مع 

حاجز  100 لها  ي�صاف  حاجز�ً،   572 و�لقد�ص   �لغربية 

 وعائق �آخر تقطع �أو�صال مدينة �خلليل، و107 حو�جز

مدى  على  متقاربة  بقيت  �أرقام  وهي  �ل�صهيوين.  �جلي�ص  يرتئيه  ما  وفق  تتنقل  �أنها  �أي   ،
92

طيارة

ناحية  من  بالنوع  تتعلق  �حلو�جز  هذه  �صهدتها  �لتي  �لتغري�ت  معظم  وكانت  �ل�صابقة؛  �ل�صنو�ت 

تثبيتها وتدعيمها �أمنياً، ومل تكن ترتكز على زيادة عددها؛ فهي بكثافتها �لبالغة حاجز�ً و�حد�ً لكل 

ع�رشة كيلومرت�ت مربعة كافية لتقييد حركة مو�طني �ل�صفة �لغربية ومر�قبتها ب�صكٍل و��صع.

�الأجز�ء  وكانت  كبري�ً،  تطور�ً  به  �لعمل  ي�صهد  فلم  كم   712 �لبالغ  �الإجمايل  بطوله  �جلد�ر  �أما 

 ،%65l لن�صطة فيه هي حميط كتلتي عت�صيون و�أدوميم يف �لقد�ص، وتبلغ ن�صبة ما �كتمل من بنائه�

، �أما �الأجز�ء غري �ملكتملة فهي تلك �لد�خلة 
93

ُت�صكل حّده �خلارجي كامالً من جهة �ل�صمال و�لو�صط

�أدوميم  وبكتلة  �صلفيت  يف  و�أرئيل  قلقيلية  يف  كدوميم  باأ�صابع  لالإحاطة  �لغربية  �ل�صفة  عمق  يف 

�رشق �لقد�ص، �إ�صافة �إىل �جلزء �جلنوبي �ل�رشقي �ملحيط بقرى �خلليل. وتعطيل �الأجز�ء �لد�خلة 

�لفل�صطينية  لل�صلطة  �ملتتايل  �العرت��ص  من  ونابٌع  �الأ�صا�ص  يف  �صيا�صٌي  �لغربية  �ل�صفة  عمق  �إىل 

�لغربية  �ملقاطع متنع �الت�صال �جلغر�يف لل�صفة  �ملتحدة و�الأوروبيني، باعتبار تلك  �لواليات  عند 

لـ“حل �لدولتني”. وتنهي بالتايل �لفر�صة عملياً 

كان  �أن  فبعد  �لغربية،  �ل�صفة  يف  للهدم  ذروًة   2016 �صنة  �صكلت  �ملن�صاآت،  هدم  م�صتوى  على 

�ملهدومة  �ملن�صاآت  عدد  بلغ  2012؛  �صنة  منذ  من�صاأة   600 نحو  �صنوياً  �ملهدومة  �ملن�صاآت  متو�صط 

�لفل�صطينيني،  1,601 من  �إىل تهجري  �أدت  �أغر��ص �ال�صتخد�م،  2016 مبختلف  1,094 من�صاأة �صنة 

بينما بلغ عدد �ملن�صاآت �ملهدومة 411 من�صاأة، حتى نهاية ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2017، �أدى هدمها 

.
94ً

�إىل تهجري 654 فل�صطينيا

 �شاد�شًا: اجلدار واحلواجز يف 

              ال�شفــة الغــربيــة
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خريطة 3/10: تطور ال�شتيطان الإ�رشائيلي واجلدار العن�رشي العازل يف ال�شفة الغربية 2017 

Source: https://www.ochaopt.org/sites/default/files/westbank_2017_draft_6_march_2017.pdf
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مع  �ل�رش�ع  يف  �لقد�ص  الأهمية  �ل�صاعد  �الجتاه  و2017   2016 �صنتي  خالل  ��صتمّر 

�ل�صعبية  �ملو�جهات  حوله  من  تنطلق  كمركز  �لقد�ص  مكانة  تعززت  كما  �ل�صهيونية، 

�متد�د�ً لهبّة �لنفق 1996، و�نتفا�صة �الأق�صى 2000، و�نتفا�صة �لقد�ص 2015، �صهدت �صنة 2017 

وهبّة  �الأق�صى،  على  �ملبا�رشة  �إد�رته  فر�ص  �ل�صهيوين  �لكيان  ملحاولة  رف�صاً  �الأ�صباط  باب  هبّة 

بالقد�ص  �العرت�ف  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  قر�ر  على  رد�ً   2017 �صنة  نهاية  �لعا�صمة 

عا�صمًة للكيان �ل�صهيوين.

هدفاً  �الأق�صى  �مل�صجد  �إد�رة  على  �ل�صيطرة  حماولة  كانت  �الإ�صالمية  �ملقّد�صات  م�صتوى  على 

�أ�صا�صياً خالل �ملدة �لتي وّثقها �لتقرير، بدء�ً من حماولة فر�ص دور �الإد�رة �لو�صيطة على �الأوقاف 

مرور�ً   ،2016 �أبريل  ني�صان/  يف  �الأردن  عنه  تر�جع  �لذي  �لكامري�ت  م�رشوع  خالل  من  �الأردنية 

برتكيب �الحتالل كامري�ت بديلة عند �أبو�ب �ملغاربة، و�لغو�منة، و�الأ�صباط، وفوق �ملدر�صة �لتنكزية 

يف  �لثالثة  �جلبارين  عملية  عقب  متاماً  �مل�صلني  �أمام  �مل�صجد  باإغالق  و�نتهاًء   ،2016 مايو  �أيار/  يف 

2017/7/14 وتركيب بو�بات �إلكرتونية لتفتي�ص �لد�خلني �إىل �مل�صجد. 

�أفق  لتغيري  حميطه،  يف  �لتهويدية  �الأبنية  كان  لالأق�صى  �ل�صهيوين  لال�صتهد�ف  �لثاين  �خلط 

�لتهويدية  �الأبنية  خمططات  عمل  يف  �لتقدم  �ل�صهيونية  �ل�صلطات  و��صلت  �إذ  حوله،  من  �ملدينة 

 �الأ�صا�صية �لتي �أعلنتها خالل �صنتي 2014 و2015 يف حميط �مل�صجد: بيت �لعني ومركز �لِقدم جنوباً،

�جلنوبية  �جلهة  من  �لب�ق  ل�صاحة  �لعلوية  و�لتو�صعة  �إ�رش�ئيل”  “مفخرة  وكني�ص  �جلوهر  وبيت 

�لقطار  هو  �الأول  جديد�ن  م�رشوعان   2017–2016 �صنتي  خالل  ��صتجد  وقد  لالأق�صى.  �لغربية 

�لهو�ئي �لذي �صيمتد من جبل �لزيتون �إىل جبل �صهيون مرور�ً ب�صلو�ن جنوب �الأق�صى، و�لثاين 

�ليهود” ب�صاحة �لب�ق لتعزيز ح�صور  “حارة  هو م�صعد �لب�ق وهو ممر حجري �صاعد ي�صل 

�لزو�ر �ليهود �إليها.

�خلط �لثالث ال�صتهد�ف �الأق�صى هو �حلفريات، �لتي بقيت عند حّد 47 حفرية من حيث �لعدد، 

لكن �أعمال تاأهيلها للزو�ر و�فتتاحها وو�صلها ببع�صها �لبع�ص ما تز�ل م�صتمرة. �إىل جانب �الأق�صى 

مورد�ً  باعتبارها  �لثاين  �لهدف  �الإ�صالمية  �ملقابر  كانت  �لقد�ص  يف  �ل�صهيوين  كمركز ٍلال�صتهد�ف 

مهماً لالأر��صي.    

على م�صتوى �ملقد�صات �مل�صيحية، �صهدت �صنة 2017 عودة ق�صية �أمالك �لكني�صة �الأرثوذك�صية 

�إىل �لو�جهة، �إذ ُك�صف خاللها عن �صبعة تطور�ت لت�رشيب عقار�ت �إىل جهات �صهيونية. لقد �أعادت 

تلك �لت�رشيبات �لتاأكيد على عمق �أزمة �لبطريركية �الأرثوذك�صية بنخبتها �ليونانية �ملنبتة يف �مل�صالح 

�إىل حدٍّ بعيد عن �أبناء �لطائفة �لوطنيني. 

خال�شة
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�ال�صتيطان يف مدينة �لقد�ص ��صتمّر يف �لتو�صع على �أ�صا�ص �الأدو�ر �لديوجر�فية للم�صتوطنات، 

وعلى ربطها بع�صها ببع�ص وباملركز �ليهودي غربي �لقد�ص �صمن قاطعني؛ جنوبي نال 40l% من 

28l% من �إجمايل �لتو�صع. وهذ� ي�صبُّ يف م�رشوع تعديل  �إجمايل �لوحد�ت �ل�صكانية، و�صمايل نال 

نهاية مع  �لتنفيذ  و�صيك  وبات   ،2014 �صنة  منذ  �ل�صهيونية  �الأو�صاط  تتد�وله  �لذي  �ملدينة   حدود 

�صنة 2017، ومن �ملتوقع �أن يخرج معه 51 �ألف مو�طٍن مقد�صٍي من �أ�صل 324 �ألف مقد�صي يحملون 

بطاقات �الإقامة �لزرقاء.

على  �ال�صتيطان  تركيز   ،2017–2016 �صنتي  خالل  �لغربية،  �ل�صفة  م�صتوى  على  الفتاً  كان 

تكون  �أن  �صبقتها  �لتي  �خلم�ص  لل�صنو�ت  �ملعتاد  �الجتاه  كان  �أن  بعد  مبا�رشًة،  �لقد�ص  بعد  �هلل  ر�م 

م�صتوطنات  كتلة  تعزيز  مع  �لقر�ءة  هذه  ُقرنت  ما  و�إذ�  �لقد�ص.  بعد  �لثانية  �لرتكيز  نقطة  �صلفيت 

�رشقي �لقد�ص، ي�صي و��صحاً باأن �صلطات �الحتالل ت�صع ف�صل �صمال �ل�صفة �لغربية عن جنوبها 

كاأولويٍة تتطلع �إىل حتقيقها على �الأر�ص. 

�إد�رة هو  �الأول  للتفاعل:  مر�صحان  كبري�ن  عنو�نان  هناك  �لقادمتني  �ل�صنتني  مدى   على 

�مل�صجد �الأق�صى، مع ��صتمر�ر �ملحاولة �ل�صهيونية لفر�ص �صيطرة �إد�رية مبا�رشة على �الأق�صى �أو 

�إمكانية �لتقدم يف م�صار �لتق�صيم �لزماين با�صتهد�ف �ل�صطر  �أجز�ء منه، مع موؤ�رش�ت ٍترجح  على 

�لرحمة معر�صًة خلطر  �الأق�صى، و�لتمهيد القتطاعها مبا يجعل مقبة باب  �ل�رشقي من �صاحات 

�الإز�لة. و�لثاين هو تغيري حدود �ملدينة وحماولة �إخر�ج خميم �صعفاط وعناتا �جلديدة وكفر عقب 

�ملدينة ب�صحب  �لتو��صل مع  �ملدينة، وحماولة جتريد مو�طنيها من قدرتهم على  �إىل خارج حدود 

بطاقات �الإقامة �لزرقاء منهم، مع �صّم �لكتل �ال�صتيطانية �لثالث �لتي طوقها �جلد�ر �أو �ثنتني منها 

على �الأقل. �ال�صتيطان يف �لقد�ص مر�صٌح لال�صتمر�ر على �أ�ص�ص �لوظيفة �لديوجر�فية للم�صتوطنات 

يف �لقاطعني �ل�صمايل و�جلنوبي ويف كتلة م�صتوطنات �أدوميم، م�صتفيد�ً من قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي 

�لتهويد  ت�صعيد  �حتماالت  �صيعزز  �لذي  �لقر�ر  وهو  لل�صهاينة،  عا�صمًة  بالقد�ص  �العرت�ف 

و�لعدو�ن و�ملو�جهة على كافة �مل�صتويات يف �لقد�ص. �أما �ال�صتيطان يف �ل�صفة �لغربية، فاإن �صحت 

�رشق م�صتوطنات  يف  يرتكز  الأن  مر�صٌح  فهو  �ل�صنتني،  هاتني  خالل  �ل�صهيوين  �ل�صلوك   قر�ءة 

جنوبها،  عن  �لغربية  �ل�صفة  ل�صمال  �جلغر�يف  �لف�صل  ليكّر�ص  للقد�ص،  �خلارجي  و�ملحيط  �هلل  ر�م 

ورمبا يّهد ذلك �لطريق نحو ف�صٍل �صيا�صي ٍبينهما على �ملدى �الأبعد.
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م�شارات العدوان واملقاومة والت�شوية ال�شلمية

م�سارات العدوان واملقاومة والت�سوية ال�سلمية

�أن  كما  فل�صطني،  يف  �ل�صهيوين  للم�رشوع  م�صاحب  �صلوك  هو  �لعدو�ين  �ل�صلوك 

�ل�صلوك �ملقاوم هو �صلوك مرتبط بطبيعة �ل�صعب �لفل�صطيني، وحقه يف �لدفاع عن 

هويته و�أر�صه ومقد�صاته.

�صنتي يف  و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  بني  �ل�رش�ع  بعالقات  �ملرتبطة  �مل�صار�ت  تختلف   مل 

2016–2017 عنها يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة. وب�صكل عام فقد �ت�صمت هذه �مل�صار�ت مبا يلي:

1. ��صتمر�ر �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على �ل�صعب �لفل�صطيني من خالل �الحتالل، و��صتغالل حالة عدم 

�لتكافوؤ يف �متالك �أدو�ت �لقوة و�لبط�ص لدى �لطرف �الإ�رش�ئيلي مقابل �لطرف �لفل�صطيني. وهو 

ما يوقع عادة خ�صائر �أكب يف �جلانب �لفل�صطيني �ل�صامد �لذي يتعر�ص للعدو�ن.

و�صائل  �إبد�ع  على  وقدرته  �ملقاومة،  خّط  و��صتمر�ر  �لفل�صطيني،  و�لثبات  �ل�صمود  ��صتمر�ر   .2

جديدة، بالرغم من كافة �أدو�ت �لقمع و�لقهر �لتي يتلكها �لطرف �الإ�رش�ئيلي.

جزئياً،  ولو  �ملكا�صب  و�نتز�ع  �الإ�رش�ئيلية  �ملخططات  �إف�صال  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  قدرة   .3

وفر�ص �لرت�جع على �جلانب �الإ�رش�ئيلي كما حدث يف هبّة باب �الأ�صباط.

ذلك  يف  مبا  و�الإخ�صاع،  للقمع  كو�صيلة  و�العتقال  �رْش 
َ
لالأ �الحتالل  قو�ت  ��صتخد�م  ��صتمر�ر   .4

�لفل�صطيني  �ل�صعب  حتويل  مقابل  يف  و�الأطفال؛  �لن�صاء  و�عتقال  �لتع�صفي،  �الإد�ري  �العتقال 

�ل�صجون �إىل معاقل لل�صمود و�لتعبئة و�الإعد�د �لن�صايل؛ مع جناح �الأ�رشى يف �أحيان عديدة يف 

جان يف �رش�ع �الإر�د�ت ومعارك �الأمعاء �خلاوية. فر�ص �إر�دتهم على �ل�صَّ

5. ��صتغالل �جلانب �الإ�رش�ئيلي م�صار �لت�صوية �ل�صلمية لـ“�إد�رة” عملية �لت�صوية ولي�ص للو�صول 

�إىل حّل. وتعامل مع �لت�صوية كغطاء ال�صتمر�ر بر�مج �لتهويد لالأر�ص و�الإن�صان؛ م�صتفيد�ً من 

حالة �لت�رشذم �لفل�صطيني و�لعربي و�الإ�صالمي، ومن وجود �إد�رة �أمريكية “مت�صهينة” توفر 

له �لغطاء لفر�ص �حلقائق على �الأر�ص.

6. �إنهاء قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي تر�مب بنقل �ل�صفارة �الأمريكية للقد�ص، �أي �إمكانية لدور �أمريكي 

�إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حتّول  الآمال  �إنهاء  عملياً  �صكَّل  وهو  �لت�صوية...؛  م�رشوع  يف  حقيقي 

دولة حقيقية ذ�ت �صيادة؛ كما �صّكل �نهيار�ً حقيقياً مل�رشوع “�لدولتني” �إذ� ما و�صعنا �أي�صاً يف 

�العتبار جمموعة �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �لتي متت على �الأر�ص.

و�إن  “حلها”.  ولي�ص  فل�صطني  ق�صية  “ت�صفية”  �إطار  يف  تدخل  �لقرن”  بـ“�صفقة  يعرف  ما  �إن   .7

�أنها �إال  بـ“�إ�رش�ئيل”  عالقاتها  لتطبيع  دولها  بع�ص  و�صعي  �صعفها  من  بالرغم  �لعربية   �لبيئة 

ما تز�ل غري نا�صجة لهكذ� �صفقات؛ وما تز�ل تو�جهها �صعوبات حقيقية.

مقدمة
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�ل�صعب  على  عدو�نها  “�إ�رش�ئيل”  و��صلت 

كما  و2017؛   2016 �صنتي  خالل  �لفل�صطيني 

يف �ل�صعبية  �لفل�صطينية  �النتفا�صة   ��صتمرت 

�ل�صفة �لغربية �صّد �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية �مل�صتمرة لل�صعب �لفل�صطيني، ومقد�صاته، و�لتي بد�أت 

يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015، وقد متيزت بالعمليات �لفردية، يف ظّل تز�يد �لتن�صيق �الأمني بني 

�أجهزة �الأمن يف �ل�صلطة �لفل�صطينية وجي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على غر�ر �ل�صنو�ت �ل�صابقة، كما 

�أبقت قو�ت �الحتالل على �إجر�ء�تها يف �لتوغالت و�العتقاالت يف �ل�صفة.

و�أعادت �لعملية �لتي قام بها ثالثة فل�صطينيني من فل�صطينيي 1948، من مدينة �أم �لفحم، د�خل 

باحات �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، يف 2017/7/14، و�أدت �إىل مقتل جنديني �إ�رش�ئيليني و�إ�صابة ثالث، 

�نتفا�صَة �لقد�ص �إىل �لو�جهة من جديد، حيث �رتفعت وترية �لعمليات �صّد �الحتالل ب�صكل و��صح. 

فقد ز�د عددها من 94 عملية خالل حزير�ن/ يونيو 2017، �إىل 222 عملية خالل متوز/ يوليو 2017، 

منها 87 عملية يف �رشقي �لقد�ص، بعد �أن كانت 21 عملية خالل حزير�ن/ يونيو 2017. كما �أعادت 

1948، و�أكدت دورهم �لرئي�صي يف �لدفاع  زمام مبادرة �لعمل �ملقاوم الأهايل �لقد�ص ولفل�صطينيي 

�ملو�جهات  حّدة  ت�صاعدت  كما  خا�ص.  ب�صكل  �الأق�صى  �مل�صجد  وعن  عام،  ب�صكل  �ملقد�صات  عن 

84 عملية خالل لـ“�إ�رش�ئيل”، فقد ز�د عددها من  �لقد�ص عا�صمة  �إعالن تر�مب   مع �الحتالل بعد 

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2017، �إىل 249 عملية خالل كانون �الأول/ دي�صمب 2017.

يف �ملقابل �صهد قطاع غزة ��صتمر�ر �لتهدئة طو�ل �صنتي 2016 و2017، بالرغم من �خلروقات 

�الإ�رش�ئيلية “�ملحدودة” لها، و�لتي قابلها �نخفا�ص حاّد يف �إطالق �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية من �لقطاع 

باجتاه �لبلد�ت و�ملدن “�الإ�رش�ئيلية” يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948. فقد �صهد قطاع غزة 40 عملية 

�إطالق قذ�ئف �صاروخية وهاون خالل �صنة 2016، مقابل 27 عملية يف �ل�صنة �لتالية، وذلك ح�صب 

 2016 �صنتي  يف  “�إ�رش�ئيل”  ��صتمرت  كما   .
1
)�ل�صاباك( �الإ�رش�ئيلي  �لعام  �الأمن  جهاز  معطيات 

و2017 بفر�ص �صيا�صة �حل�صار �لبي و�لبحري على قطاع غزة، لتُكّر�ص و�قعاً غري م�صبوق من 

�خلنق �القت�صادي و�الجتماعي ل�صكان �لقطاع، ولتحكم قيودها على حرية حركة �الأفر�د وتنقلهم، 

ولتفر�ص �إجر�ء�ت تقّو�ص حرية �لتجارة وتقل�صها، مبا يف ذلك �لو�رد�ت من �الحتياجات �الأ�صا�صية 

و�ل�رشورية حلياة �ل�صكان، وكذلك �ل�صادر�ت من �ملنتجات �لزر�عية و�ل�صناعية. 

�ل�صاباك �صجل  فقد   ،2017–2016 �صنتي  خالل  معدلها  على  �ملقاومة  عمليات   وحافظت 

1,415 عملية مقاومة يف �صنة 2016، مقابل 1,516 عملية �ُصجلت خالل �صنة 2017 يف �ل�صفة �لغربية 

مبا فيها �رشقي �لقد�ص، وقطاع غزة، ود�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948. وبذلك يكون 

 .2017 �صنة  خالل  �لعمليات  ومعدل  يتقارب   2016 �صنة  خالل  �ملقاومة  لعمليات  �ل�صهري  �ملعدل 

 اأواًل: العـــدوان االإ�شـــرائيــلــي 

        واملقاومة الفل�شطينية
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2016 مقابل  �لقد�ص( يف �صنة  �لغربية )ما عد�  �ل�صفة  1,033 عملية مقاومة يف  �ل�صاباك  فقد �صجل 

1,096 عملية �ُصجلت خالل �صنة 2017، و�صجل 327 عملية يف �رشقي �لقد�ص يف �صنة 2016 مقابل 

368 عملية �ُصجلت خالل �صنة 2017، و�صجل 12 عملية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948 

مقابل 13 عملية �ُصجلت خالل �صنة 2017، ويف قطاع غزة �صجل �ل�صاباك 43 عملية يف �صنة 2016 

مقابل 39 عملية �ُصجلت خالل �صنة 2017، مع �الإ�صارة �إىل �أن تقارير �ل�صاباك حت�صي �لعمليات �لتي 

تنطلق من �صيناء �مل�رشية مع قطاع غزة، مع �أنها قليلة جد�ً بالقيا�ص مع ما ينطلق من قطاع غزة. 

�ل�صنتني يف �ل�صفة كانت ر�صق حجارة  �لتي �صجلت خالل  �أن معظم �لعمليات  �إىل  وجتدر �الإ�صارة 

.
2
وزجاجات حارقة

�لفل�صطينية خالل �صنتي  �إحباط عمليات للمقاومة  �أعلنت �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية عن  كما 

وذكر  �لفل�صطينية.  �الأمنية  �الأجهزة  مع  بالتن�صيق  للمقاومة،  خاليا  عن  و�لك�صف   ،2017–2016

�الإ�رش�ئيلية  �الأمن  �أجهزة  �أن  ي�صخاروف،  �آيف  �الإخباري  و�ال  مبوقع  �لفل�صطينية  �ل�صوؤون  مر��صل 

ك�صفت يف �صنة 2016 نحو 100 خلية م�صلحة يف �ل�صفة �لغربية، معظمها تابعة حلما�ص. كما ك�صف 

“متكن   2016 �أنه منذ بد�ية �صنة   ،2017/6/27 �أرغمان، يف  �الإ�رش�ئيلي ند�ف  �ل�صاباك  رئي�ص جهاز 

�جلهاز من �لو�صول �إىل �أكرث من 2,000 خمطط لعمليات فد�ئية �صّد �إ�رش�ئيل”. كما زعم �أرغمان، يف 

1,100 عملية  2017، و�أن �ل�صاباك �أحبط  400 عملية نوعية منذ بد�ية  2017/12/24، �أنه مّت �إحباط 

.
3
كان من �ملحتمل �أن ينفذها �أ�صخا�ص ب�صكل فردي

جدول 4/1 : توزيع اأماكن عمليات املقاومة الفل�شطينية 2016–42017 

املجموعقطاع غزة*فل�شطني املحتلة �شنة 1948�رشقي القد�سال�شفة الغربية )ما عدا القد�س)ال�شنة

20161,03332712431,415

20171,09636813391,516

2,12969525822,931املجموع 

* مبا فيها �صيناء

1. انتفا�شة القد�س 2016–2017: 

يف �ندالعها  منذ  �الحتالل  �أقلقت  �لتي  �لتطور�ت  �أهم  من  و�حدة  �لقد�ص  �نتفا�صة   �صّكلت 

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015؛ و�لو��صح �أن �صلطات �الحتالل بدت عاجزة عن �لق�صاء على ما �أ�صمته 

“موجة �الإرهاب”، على �لرغم من �الإجر�ء�ت و�ل�صيا�صات �لتي تتبعها منذ تطور �لعمليات �لفردية 
للمحتل  ليوجه  وهّب  قيادته،  عند  �لعجز  حالة  جتاوز  �لفل�صطيني  و�ل�صعب  �النتفا�صة.  بد�ية  يف 

ر�صالة باأن �مل�صجد �الأق�صى و�ملقد�صات خّط �أحمر ال يكن تخطيه.
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و�ختلفت وترية عمليات �ملقاومة �لفردية، ال �صيّما عمليات �لطعن و�لدع�ص، �لتي �أبدع �لفل�صطيني 

�الحتالل  قو�ت  مع  و�ال�صتباكات  �حلجارة،  ر�صق  �أعمال  ��صتمر�ر  مقابل  يف  و�صائلها،  �إيجاد  يف 

�الحتالل  �صلطات  فيه  ت�صعر  �لذي  �لوقت  ويف  غزة.  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  من  خمتلفة  �أحياء  يف 

بانخفا�ص عدد �لعمليات، تتو�ىل عمليات �ملقاومة، بعمل نوعي، و�إن َبُعدت زمنياً، مما يدلل على �أّن 

هذ� �النخفا�ص ال يعك�ص حقيقة تطور �النتفا�صة، فالدو�فع ما تز�ل قائمة، و�ملحتل ما يز�ل يعن يف 

�صيا�صات �ال�صتيطان، وتهويد �الأماكن، وطرد �لفل�صطينيني، و�العتد�ء على �الأماكن �ملقد�صة.

:
5
وكان من �أبرز �لقر�ر�ت و�لتد�بري �الإ�رش�ئيلية ملو�جهة �النتفا�صة

تخويل �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية �إغالق نقاط �الحتكاك يف �لقد�ص، وفق �العتبار�ت �الأمنية.  •

هدم منازل منفذي �لعمليات، ومنع بناء منزل مكان �لبيت �ملهّدم.  •

م�صادرة �أمالك منفذي �لعمليات.  •

�صحب بطاقات �الإقامة �لد�ئمة )�لهوية �ملقد�صية( من منفذي �لعمليات �ملقد�صيني.  •

منع ت�صليم جثامني منفذي �لعمليات يف حال ��صت�صهادهم.  •

تعزيز قّو�ت �ل�رشطة �ملتمركزة يف �لقد�ص.  •

توظيف 300 حار�ص �أمني �إ�صايف للمو��صالت �لعامة بتكلفة 80 مليون �صيكل )نحو 20.1 مليون   •

دوالر(.

�ل�صماح لل�رشطة بالتفتي�ص �جل�صماين الأي فل�صطيني، حتى من دون وجود �صبهة م�صبقة حليازته   •

�صالحاً.

�أفيحاي  �لعام  و�لنائب  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  �إىل  تعليماٍت  نتنياهو  توجيه   •

يثبت  �لتي  �لفل�صطينية  �لعائالت  �إبعاد  فكرة  قانونية  بفح�ص   Avichai Mandelblit مندلبليت 

�أنها حر�صت �أبناءها على تنفيذ عمليات �إىل قطاع غزة.

ن�صب �ألو�ح �إ�صمنتية نّقالة )جد�ر( لعزل بع�ص �مل�صتعمر�ت.  •

�لّزجاجات �حلارقة  2015/11/2 على قانون موؤقت يجعل عقوبة ر��صقي  �لكني�صت يف  م�صادقة   •

و�حلجارة �ل�صجَن ثالث �صنو�ت كحّد �أدنى، وحرمانه من �ال�صتفادة من �لتاأمني �لوطني.

وقد قامت �صلطات �الحتالل خالل �صنتي 2016 و2017 بانتهاكات ج�صيمة �صملت كافة مناحي 

و�لقرى، وتقييد حركة  �لبلد�ت  مّت ن�صب �حلو�جز وحما�رشة  �لفل�صطيني، حيث  للمو�طن  �حلياة 

�إىل  باالإ�صافة  حاجز�ً،   472 من  باأكرث  و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة  �أو�صال  تقطيع  خالل  من  �ملو�طنني 

�رتكاب �الإعد�مات �مليد�نية �ليومية بحّق �ل�صبان و�الأطفال و�لفتيات على �حلو�جز، وعمليات �العتقال 

وترويع �ملو�طنني، وم�صادرة �الأر��صي، وهدم �ملنازل، وت�رشيد مئات �ملو�طنني. وذكرت در��صة 

�أعدها مركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات و�لتوثيق، �لتابع ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية،  �إح�صائية 
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يف  و�أ�صدرها   ،2015 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �النتفا�صة  �نطالق  على  عامني  مرور  مبنا�صبة 

2017/10/6، �أن جممل عدد �صهد�ء �نتفا�صة �لقد�ص بلغ 347 �صهيد�ً، بينهم 79 طفالً و17 �مر�أة.

وقد طغت �صيا�صة �الإعد�م و�لقتل �لعمد على �حلو�جز بحجج وذر�ئع و�هية، حيث قتلت قو�ت 

�الحتالل  �صلطات  �نتهجت  كما  �النتفا�صة.  �صنتي  خالل  فل�صطينياً   180 عن  يزيد  ما  �الحتالل 

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

يحتجز جثامني 15 �صهيد�ً يف �لثالجات حتى كتابة هذ� �لتقرير، فيما �أقدمت �صلطات �الحتالل على 

دفن �أربعة �صهد�ء يف ما ي�صمى مقابر �الأرقام لديها، يف خمالفة �صارخة للقو�نني و�ملعاهد�ت �لدولية. 

لعائالت �صهد�ء و�أ�رشى ممن  تعود  41 منزالً  مّت هدم وتفجري  �لعقاب �جلماعي،  و�صمن �صيا�صة 

.
6
تتهمهم دولة �الحتالل بتنفيذ عمليات �صّدها

ومع  �الحتالل،  �صّد  عملياتها  وتنوع  زخمها،  على  �لقد�ص  �نتفا�صة  حافظت  فقد  �ملقابل،  ويف 

يف  عملية،   3,719 �إىل  �الحتالل  �صّد  ُنفذت  �لتي  �لعمليات  عدد  و�صل  بد�يتها،  على  عامني  �نق�صاء 

�ملحتلة �لفل�صطينية  �الأر��صي  ود�خل  غزة،  قطاع  ويف  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية   �ل�صفة 

وذلك  �آخرين،   416 و�إ�صابة  �إ�رش�ئيلياً،   57 مقتل  عن  �ملقاومة  عمليات  �أ�صفرت  وقد   .1948 �صنة 

�ُصجلت  �لتي  �لعمليات  معظم  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر  �الإ�رش�ئيلي.  �ل�صاباك  جهاز  معطيات  ح�صب 

.
7
خالل تلك �لفرتة يف �ل�صفة كانت ر�صق حجارة وزجاجات حارقة

اأ. هبَّة باب الأ�شباط:

من   1948 فل�صطينيي  من  ثالثة  نفذ  �لقد�ص،  �نتفا�صة  يف  �لنوعية  �لعمليات  �أبرز  من  و�حدة  يف 

�ثنني من جنود �الحتالل  �إىل قتل  �أدت  �الأ�صباط،  باب  2017/7/14، عملية عند  �لفحم، يف  �أم  مدينة 

 Gilad Erdan ملتمركزين عند �لباب، و��صت�صهاد �ملنفذين. ور�أى وزير �الأمن �لد�خلي جلعاد �أرد�ن�

�الأق�صى  �مل�صجد  يف  �الأمنية  �لرتتيبات  در��صة  �إعادة  ي�صتدعي  �لذي  بالقدر  “خطرية”  �لعملية  �أن 

. وقد �رتاأت �ل�صلطات �ل�صهيونية �أن �للحظة منا�صبة لفر�ص �إد�رتها �الأمنية �ملبا�رشة يف 
8
وحميطه

�الأق�صى، و�إخ�صاع دور �الأوقاف لعملية تقلي�ص و��صعة، فقامت بو�صع بو�بات �إلكرتونية كا�صفة 

�لو�صع فيه، و�صيطرت  �الأق�صى، وبتثبيت كامري�ت خارجه ملر�قبة  �مل�صجد  للمعادن على مد�خل 

على مفاتيح �لغرف و�ملكاتب �لتي كانت ت�صغلها �الأوقاف. وقامت بت�صديد �لقيود على �لطرق �ملوؤدية 

�إىل �الأق�صى. و��صطر �الآالف من �لفل�صطينيني الأد�ء �صالة �جلمعة يف �ل�صو�رع �لقريبة من �أ�صو�ر 

�لبلدة �لقدية، وخ�صو�صاً �صارع �صالح �لدين، وباب �لعمود، وباب �الأ�صباط، وو�دي �جلوز. 

من  وقياد�تها  �لفل�صطينية  �جلماهري  �أن  �إال  �صبابياً،  كان  �لبد�ية  يف  �مل�صهد  �أن  من  وبالرغم 

�لدخول من  �إىل رّد عفوي، فرف�صو�  �أدركو� خطورة �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية وبادرو� فور�ً  �لعلماء 

تلك �لبو�بات، وبد�أ �مل�صهد يت�صكل باأن �ملقد�صيني �صيعت�صمون على �الأبو�ب �إىل �أن ُتز�ل �الإجر�ء�ت 
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جمل�ص �جتماع  وبعد  ح�صني،  حممد  �ل�صيخ  �ملقد�صة  و�لديار  �لقد�ص  مفتي  و�أعلن   �الإ�رش�ئيلية. 

�الإفتاء �الإ�صالمي يف �لقد�ص، �أنه “تقرر باالإجماع �أن �لدخول �إىل �الأق�صى من �لبو�بات �الإلكرتونية 

�إدر�ك  �ل�صكل من �الحتجاج  . عك�ص �ختيار هذ� 
“�صالته باطلة”9 ال يجوز”، وكل من يدخل منها 

�ملنع  �إجر�ء�ت  بت�صعيد  لل�صهاينة  ي�صمح  قد  �لقوى  فميز�ن  �حلقيقي،  �لقوى  مليز�ن  �جلماهري 

من  كبرية  كتلة  وجود  يف  باالأق�صى،  متاماً  باال�صتفر�د  لهم  ي�صمح  ال  لكنه  بالدخول،  �لتحكم  �أو 

�لفل�صطينيني يف فل�صطني �لتاريخية، ويف وجود عمق عربي و�إ�صالمي عمالق. وما فعله هذ� �ل�صكل 

من �الحتجاج هو �أنه ترك �ل�صهاينة يف م�صهد �مل�صتفرد يف �الأق�صى، و�ملحتاج �إىل �خلروج من هذ� 

�مل�صهد قبل �أن يدفع ثمنه، وهذ� ما �أ�ص�ص الت�صاع رقعة �ملو�جهات �لد�خلية و�لتفاعل �خلارجي.

حاولت �ل�صلطات �ل�صهيونية خالل �الأيام �الأوىل للهبّة �أن تلعب دور �ل�صلطة �ملتما�صكة، فقررت 

يف يوم �الأربعاء �الأول للهبّة �أن ت�صّعد �الإجر�ء�ت، و�أن ترّكب ممر�ت حديدية �أمام �لبو�بات. وجاء 

�إيقاع  يوم �جلمعة �الأول كما كان متوقعاً يوم غ�صب جماهريي، جتنب �جلي�ص �ل�صهيوين خالله 

�إ�صابات قاتلة بني �لفل�صطينيني، خوفاً من �نطالق دو�مة �لثاأر، لكن �ثنني من حر��ص �مل�صتعمر�ت 

فارتقو�  �ملتظاهرين  من  ثالثة  رقاب  على  �لنار  و�أطلقو�  �لتعليمات،  تلك  يف  ين�صبطو�  مل  �لقد�ص  يف 

�صهد�ء. وبينما حاولت قو�ت �الحتالل مالحقة �ل�صهد�ء يف �مل�صت�صفيات مل�صادرة جثامينهم، كان 

رفاقهم يقفزون بهم فوق �الأ�صو�ر و�لبو�بات لت�صييعهم ودفنهم ب�صكل عاجل، و�أمام هذ� �مل�صهد 

�ملحتدم مل تتاأخر �ملبادرة �لفردية؛ فانطلق عمر �لعبد من بلدة كوبر يف ر�م �هلل �إىل م�صتعمرة حلمي�ص 

و�حد  �لنهار  ذلك  حم�صلة  فكانت  �الأبي�ص،  بال�صالح  بالغني  م�صتوطنني  ثالثة  بقتل  عمليته  لينفذ 

مقابل و�حد بالرغم من �لفارق �ل�صا�صع يف ميز�ن �لقوى.

 يف يوم �جلمعة ذ�ته، كانت مظاهر�ت حا�صدة قد خرجت يف خمتلف �ملحافظات �الأردنية، �لبلد 

�أنباء عن حدث  2017/7/23، ت�رشبت  �إىل �لقد�ص جغر�فياً و�صيا�صياً، وبحلول م�صاء �الأحد  �الأقرب 

باحتكار  �الأردين  لالأمن  �ملعتاد  �ل�صلوك  من  �لرغم  وعلى  عّمان.  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفارة  يف  �أمني 

�أن ما ح�صل كان عملية فد�ئية بادر  �أن هذ� �الحتكار بعينه يعزز �لتحليل و�ال�صتنتاج  �إال  �لرو�ية، 

�إليها �لفتى �الأردين حممد �جلو�ودة مبحاولة طعن حار�ص يف �أمن �ل�صفارة، لكن هذ� �حلار�ص �أ�صيب 

�لنار من �صالحه على �جلو�ودة وعلى �صاحب �ملنزل �لذي ي�صتاأجره  �إ�صابة طفيفة، وعاد ليطلق 

ليتوفيا على �لفور. و�صع �حلادث �ل�صلطات �الأردنية �أمام حرج �صديد، وعّزز ماأزق خيار�تها؛ فهي 

ال ترغب يف مو�جهة �لكيان �ل�صهيوين، لكنها وجدت نف�صها يف موقع مو�جهة ال مفر منه، فاختار كل 

�صيا�صيّوها �ل�صمت �ملطبق، و�صلمو� �لقاتل مع �صائر طاقم �ل�صفارة، و�صمحو� لهم باملغادرة م�صاء 

�ليوم �لتايل.

مع و�صول طاقم �صفارته يف عّمان، بد� �أن نتنياهو مل يكن مكرتثاً بعقد �صفقة تخرجه من �ملاأزق، 

بل كان مهتماً  د�فئاً من طرفها،  تقيم معه �صالماً  �لتي  �الأردنية ماء وجهها، وهي  للدولة  وحتفظ 
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باقتنا�ص م�صهد ن�رٍش، و�صط هذ� �الحتقان، ف�رّشب مكتبه �ت�صاله بالقاتل و�طمئنانه عليه، قبل �أن 

ي�صتقبله مع طاقم �ل�صفارة ��صتقبال �الأبطال يف �ليوم �لتايل.

�الإلكرتونية،  �لبو�بات  2017( فكك �الحتالل  �لثالثاء )24–25 متوز/ يوليو  �الإثنني/  خالل ليل 

وزرع فوقها ج�صور�ً معدنية عر�صية، ثبتت عليها كامري�ت مر�قبة، وبد� وكاأنه يقدم هذ� �لتغيري 

كم�صهد للجمهور للقبول به.

مل تقبل �جلماهري تلك �الإجر�ء�ت، وكر�صت مطلبها عب فعل ٍن�صٍط لو�صائل �لتو��صل �الجتماعي، 

بعودة  مطلبها  فاأعلنت  �جلماهريي،  �لرباط  لهذ�  �ل�صيا�صية  لالأهد�ف  جمعية  ببلورة  �صمحت  �لتي 

“ال �أن�صاف حلول”  14 متوز/ يوليو متاماً، و�أطلقت �جلماهري �صعار  �لو�صع �إىل ما كان عليه قبل 

و“�ل�صيادة للميد�ن”، موؤكدة �أن �لهبّة م�صتمرة �إىل �أن حتقق �أهد�فها. ��صتمرت �لهبّة بالفعل، و�لتاأمت 

�حلكومة �ل�صهيونية �مل�صغرة يف �جتماع مع قيادة �ل�صاباك وقيادة �جلي�ص، فكررت تو�صيتها، �لتي 

�إىل ر�أي قيادة  �أ�صبوع، بالرت�جع عن كامل �الإجر�ء�ت، وطالبت يف هذه �ملرة �ال�صتماع  قدمتها قبل 

�جلي�ص �لتي �أيدت هذه �لتو�صية، فيما �أكد �لطرفان على �رشورة �اللتز�م بان�صحاب نظيف ال يرتك 

كانت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  و�أن  وخ�صو�صاً  �جلماهريية،  �لهبّة  ��صتد�مة  على  �لطريق  ويقطع  �أثر�ً؛ 

علن �إغالق �مل�صاجد يف �ل�صفة 
ُ
قد �أعلنت وقف �لتن�صيق �الأمني، يف �ليوم �لذي �صبق �الجتماع، كما �أ

�أن �الأمور كانت  �إىل �صالة جمعة حا�صدة حول �الأق�صى، وهو ما يعني  �لغربية، ودعت �جلماهري 

مر�صحة النفجار ي�صعب �صبط ما بعده، ولذلك كان ال بّد من ت�صجيل �الن�صحاب يوم �خلمي�ص.

�ملمر�ت و�جل�صور �حلديدية من �صاحة �الإ�رش�ئيلي  �أز�لت �صلطات �الحتالل   ،2017/7/27  ويف 

عليها.  ذكية  كامري�ت  تعليق  بهدف  ن�صبتها  و�لتي  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  قرب  �الأ�صباط  باب 

نّفذ  �لتي  �إغالق باب حطة  باحلفاظ على  �إجناز�ً معنوياً  �أن ت�صجل  �ل�صهيونية  �ل�صلطات  وحاولت 

�لتي  �الأبو�ب  �أول  �أنه  على  ُم�رشًة  عنده  �حت�صدت  �جلماهري  لكن  عمليتهم،  �لثالثة  �ل�صباب  عنده 

ينبغي �أن تدخل منها وُرفع �صعار “�لن�رش ير من هنا”، وبالرغم من تاأخر �لدخول لب�صع �صاعات، 

�إال �أن �ل�رشطة �ل�صهيونية ��صطرت لالن�صياع، وفتح باب حطة �أمام �جلماهري لتدخل منه، و�صادت 

م�صهد  يف  �لعيد،  تكبري�ت  يكبون  �مل�صجد  دخلو�  حني  م�صهودة،  وعنفو�ن  ن�رش  روح  �ملقد�صيني 

حاكى حلماً كامناً عند كل عربي وم�صلم.

�الأق�صى، وقالت  �مل�صجد  �إىل  �لقد�ص، على دخول �مل�صلني  �لدينية يف مدينة  وو�فقت �ملرجعيات 

�ملرجعيات، يف بيان تاله �ل�صيخ عبد �لعظيم �صلهب، رئي�ص �ملجل�ص �الأعلى لالأوقاف يف �لقد�ص، �إن 

�ملو�فقة جاءت بعد رفع �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية لكافة �لتد�بري �لتي كانت قد و�صعتها على مد�خله. ويف 

2017/7/30، �أعادت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي فتح باب �ملطهرة )�أحد �أبو�ب �مل�صجد �الأق�صى(، 
بعد �إغالقه لنحو �أ�صبوعني. وبافتتاح باب �ملطهرة تكون جميع �أبو�ب �مل�صجد �الأق�صى قد عادت �إىل 

ما كانت عليه قبل 2017/7/14. 
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ب. التداعيات والدللت:

�ل�صعبية  �الإر�دة  �أمام  �رشط  �أو  قيد  دون  تر�جعاً  �الأ�صباط  هبّة  يف  �ل�صهيوين  �الن�صحاب  �صّكل   •

�لفل�صطينية.

�لفل�صطيني و�لعربي  تاأثريه يف �خليال  �الأ�صباط كان عمق  باب  لن�رش  �الأبلغ و�الأهم  �لداللة  لعل   •

و�الإ�صالمي، حني جاء ليحاكي حلظة يتطلع �إليها �جلميع، وليُثبِت على غري توقع من �أحد �أن هذه 

�للحظة قريبة وممكنة. فعلى م�صتوى ثورة حترر، �إذ� ما �لتقطت هذه �للحظة ب�صكل �صحيح، �أي 

�أن �إدر�ك �ل�صعب باأن ن�رشه ممكن؛ ف�صتم�صي �مل�صافة بينهما م�صاألة وقت قريب ولي�ص ببعيد، كما 

�أثبتت �لتجارب �لتاريخية �ل�صابقة.

�لعربية  �لدول  غياب  �أثر  وعن  �الإقليمي  �لفر�غ  عن  �لهبّة  بد�ية  يف  �حلديث  كرثة  من  �لرغم  على   •

ظروف يف  ممكن  �لن�رش  �أن  لتثبت  �الأ�صباط  باب  جتربة  جاءت  �ملو�جهة،  خو�ص  �إمكانية   على 

كهذه. 

على م�صتوى �لردع، �صّكل ن�رش باب �الأ�صباط جتلياً ملعادلة كانت �ملو�جهات �ل�صابقة على مدى   •

�أ�ص�صت نظرية �لردع فيها على حتييد �جليو�ص  �أ�ص�صت لها؛ فالدولة �ل�صهيونية  ثالثة عقود قد 

�جلماهري  مو�جهة  يف  �لنظرية  هذه  �أن  �إال  عليها،  �لنووي  �لتفوق  لتحقيق  �ملو�جهة  من  �لتقليدية 

وحركات �ملقاومة �ل�صعبية تف�صل يف حتقيق �لردع. 

�لتابع  و�لتوثيق  للدر��صات  �حلور�ين  �هلل  عبد  مركز  عن  �صادر  تقرير  �أظهر  �أخرى،  جهة  من 

ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �صقوط ع�رشين �صهيد�ً، خالل متوز/ يوليو 2017، من بينهم 15 ب�صبب 

�صلطات  قيام  �إىل  باالإ�صافة  فل�صطيني،   1,400 من  �أكرث  وجرح  و�إ�صابة  �الأق�صى،  �مل�صجد  �أحد�ث 

�الحتالل باعتقال �أكرث من 600 فل�صطيني يف كل من �ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص، وقطاع غزة، 

.
10

وكانت �أغلب �الإ�صابات و�العتقاالت يف مدينة �لقد�ص

94 عملية �ُصجلت  2017 مقابل  222 عملية مقاومة يف متوز/ يوليو  ويف �ملقابل، �صجل �ل�صاباك 

ود�خل  غزة،  وقطاع  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف   2017 يونيو  حزير�ن/  خالل 

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948، و�أ�صفرت عمليات �ملقاومة عن مقتل خم�صة �إ�رش�ئيليني، 

.
11

و�إ�صابة �صبعة �آخرين، وذلك ح�صب معطيات جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي

2. ال�شهداء واجلرحى:

، بينما، 
12ً

��صت�صهد يف �صنة 2016 ما جمموعه 134 فل�صطينياً )�نظر جدول 4/2(، بينهم 35 طفال

�الحتالل  قو�ت  بر�صا�ص  طفالً،   16 بينهم  فل�صطينياً،   94 جمموعه  ما   2017 �صنة  يف  ��صت�صهد 
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. وقد ُجرح 3,230 فل�صطينياً 
13

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

ويعود   ،2017 �صنة  يف  فل�صطيني   8,300 نحو  ُجرح  بينما   ،
14ً

طفال  1,040 بينهم   ،2016 �صنة  يف 

�أثناء هبّة 2017 �إىل تز�يد �ملظاهر�ت و�ال�صتباكات �مليد�نية، خ�صو�صاً يف   �صبب زيادة �جلرحى �صنة 

باب �الأ�صباط يف �صيف 2017، وبعد قر�ر تر�مب بنقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص يف 2017/12/6. 

وكان كانون �الأول/ دي�صمب �الأعلى من حيث �أعد�د �جلرحى، �إذ بلغ عددهم نحو 5,400 �صخ�ص، 

.
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يليه متوز/ يوليو حيث ُجرح نحو 1,400 �صخ�ص

بينما �صجل �جلهاز مقتل   ،2016 �صنة  يف  �إ�رش�ئيلياً   17 �ل�صاباك مقتل  �ملقابل �صجل جهاز  ويف 

يف �إ�رش�ئيلياً   170 ُجرح  كما  فل�صطينيون.  نفذها  عمليات  نتيجة   2017 �صنة  خالل  �إ�رش�ئيلياً   18 

.
16

�صنة 2016، وذلك مقابل 66 حتى نهاية ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2017 )�نظر جدول 4/2(

ب�صكل  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  حفرتها  �لتي  �لهجومية  �الأنفاق  لعبت  لقد 

عام، وكتائب عز �لدين �لق�صام، �لذر�ع �لع�صكري حلركة حما�ص، ب�صكل خا�ص، دور�ً مهماً خالل 

�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة يف �صيف 2014، حيث مّت تنفيذ جمموعة عمليات فد�ئية �نطالقاً 

و�جلرحى  �لقتلى  من  عدد  موقعة  �الحتالل،  لقو�ت  �لت�صدي  يف  خاللها  من  �صاركت  كما  منها، 

�الإ�رش�ئيليني. و�صعت �ملقاومة �لفل�صطينية لتو�صعة هذه �الأنفاق وزيادتها، م�صتغلة فرتة �لتهدئة. 

و�لتدريب”  و�لتجهيز  “�الإعد�د  عمليات  خالل   2016 �صنة  يف  غزة  قطاع  يف  مقاوماً   26 و��صت�صهد 

.
17

وحفر �أنفاق �ملقاومة، كما ��صت�صهد �لعدد نف�صه يف �ل�صنة �لتالية

2016–2017 للحّد من فاعلية  ونتيجة لذلك �صعت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلية خالل �صنتي 

هذه �الأنفاق، و�صعت للبحث عنها يف باطن �الأر�ص. وملو�جهة �الأنفاق وّقع وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي 

�أحرونوت يديعوت  �صحيفة  ن�رشت  )ح�صبما   ،Avigdor Lieberman ليبمان   �أفيجدور 

مب�رشوع  للبدء  �لالزمة  �ملو�زنة  تخ�صي�ص  قر�ر  على   ،)2017/1/9 يف   Yedioth Ahronoth

 ع�صكري ُي�صمى “�لعائق Barrier” على حدود قطاع غزة، وتبلغ تكلفته 3.34 مليار�ت �صيكل )نحو

867.5 مليون دوالر(. و�مل�رشوع ُيعّد �أحد �مل�صاريع �ل�صخمة و�ملكلفة �لتي دخلت مرحلة �لتنفيذ، 

وي�صتمر �لعمل فيه ملدة عامني، مب�صاركة �الآالف من �ملهند�صني و�لعمال، ويفرت�ص �أن يغطي م�صافة 

بطول 64 كم على طول حدود قطاع غزة، وي�صمل مر�حل عدة، �أوالها جد�ر “ذكي” ي�صبه �جلد�ر 

�الأمني �ملقام على �حلدود بني م�رش و“�إ�رش�ئيل”، وثانيها جد�ر �إ�صمنتي ينزل �إىل �أعماق �الأر�ص، 

 .
18

وثالثها و�صائل تكنولوجية لت�صخي�ص �الأنفاق، باالإ�صافة �إىل و�صائل هجومية ودفاعية متقدمة

كما �صكلت قو�ت �الحتالل لو�ًء جديد�ً؛ للرد على ما �أ�صمته تهديد�ت �الأنفاق للم�صتعمر�ت �ملحاذية 

.
19

لقطاع غزة
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جدول 4/2: القتلى واجلرحى الفل�شطينيون والإ�رشائيليون يف ال�شفة الغربية

وقطاع غزة 2013–202017

ال�شنة

اجلرحىالقتلى

الإ�رشائيليونالفل�شطينيونالإ�رشائيليونالفل�شطينيون

201349617144

20142,2408911,449375

2015179291,618249

2016134173,230170

201794188,300*66

* �أعد�د �جلرحى �الإ�رش�ئيليني حتى نهاية ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2017.

القتلى الفل�شطينيون والإ�رشائيليون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2013–2017

اجلرحى الفل�شطينيون والإ�رشائيليون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 2013–2017
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3. الأ�رشى واملعتقلون:

معاناة  ��صتمر�ر  ناحية  من  �صبقتهما  �لتي  �ل�صنني  غر�ر  على  و2017،   2016 �صنتا  ُتعّد 

بينهم �أ�صري،   6,500 �الحتالل نحو  �الأ�رشى يف �صجون  بلغ عدد   2016 �صنة  نهاية   �الأ�رشى. ففي 

53 �أ�صريًة، و300 طفٍل، و�أربعة �أع�صاء يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني. وبلغ عدد �الأ�رشى 6,080 

من �ل�صفة �لغربية، 510 منهم من �رشقي �لقد�ص، وبلغ عدد �أ�رشى قطاع غزة 350، فيما بلغ عدد 

�أ�رشى فل�صطينيي 1948 ما جممله 70 �أ�صري�ً، باالإ�صافة �إىل ع�رش�ت �ملعتقلني �لعرب من جن�صيات 

خمتلفة. ومن بني �الأ�رشى 536 �ُصنفو� على �أنهم معتقلون �إد�ريون )�نظر جدول 4/3(.

بينهم �أ�صري�ً   6,119 �إىل  �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل  2017، فقد و�صل عدد   �أما يف نهاية �صنة 

 5,729 �الأ�رشى  عدد  وبلغ  �لفل�صطيني.  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  نائباً  و11  طفالً،  و330  �أ�صرية   59

من �ل�صفة �لغربية، منهم 550 من �رشقي �لقد�ص، وبلغ عدد �أ�رشى قطاع غزة 320، فيما بلغ عدد 

�أ�رشى فل�صطينيي 1948 ما جممله 70 �أ�صري�ً، باالإ�صافة �إىل ع�رش�ت �ملعتقلني �لعرب من جن�صيات 

خمتلفة. ومن بني �الأ�رشى 450 �أ�صري�ً �ُصنفو� على �أنهم �إّما معتقلون �إد�ريون �أو موقوفون بانتظار 

�ملحاكمة، �أو َمن تعدُّهم �صلطات �الحتالل “مقاتلني غري �رشعيني” )�نظر جدول 4/3(. 

وقد ر�صد مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات �عتقال قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لـ 6,170 مو�طناً 

لتلك  �لبياين  �خلط  �أن  غري  وفتاة.  �مر�أة  و208  طفالً،   1,250 بينهم   ،2016 �صنة  خالل  فل�صطينياً 

حاالت   510 �العتقاالت  متو�صط  وبلغ   ،2016 �صنة  و�صهور  �أيام  خالل  متعرجاً  كان  �العتقاالت 

�صهرياً، ونحو 17 حالة يومياً. وبذلك تكون �العتقاالت خالل �صنة 2016 �أقل من حجم �العتقاالت 

.
21

خالل �صنة 2017؛ و�لتي بلغت 6,500 معتقالً، بينهم 1,600 طفل، و170 �مر�أة وفتاة

و�صملت �العتقاالت خالل �صنتي 2016 و2017، كما يف �ل�صنو�ت �ملا�صية، كافة �رش�ئح وفئات 

�ملجتمع �لفل�صطيني دون ��صتثناء، مبن فيهم �الأطفال و�لن�صاء و�الأكادييون و�الأ�رشى �ملحرَّرون، 

وُنفذت  و�لنو�ب،  و�ل�صحفيون،  و�الإعالميون  �حلقوقيون،  و�لنا�صطون  �ل�صن،  وكبار  و�ملر�صى، 

�مل�صت�صفيات،  و�قتحام  �لعمل،  و�أماكن  �ل�صارع  من  �الختطاف  �أو  �لبيوت،  كاقتحام  عدة  باأ�صكال 

و�ختطاف �ملر�صى و�مل�صابني، �أو عب “وحد�ت �مل�صتعربني”، �أو عب �ملعابر و�حلو�جز �لع�صكرية، 

كما �عتُقل �لع�رش�ت من �ل�صيادين يف عر�ص �لبحر بقطاع غزة.

حيث  �لقد�ص،  مدينة  ن�صيب  من   2016 �صنة  خالل  �العتقاالت  من  �الأكب  �لن�صيب  وكان 

ونابل�ص حالة،   900 �هلل  ور�م  حالة،   1,500 �خلليل  ن�صيب  كان  بينما  �عتقال،  حالة   2,000  بلغت 

700 حالة، ومن قطاع غزة 223 حالة. ومن بني حاالت �العتقال كان ن�صيب �الأطفال 1,230 حالة، 

ومن  حالة،   1,220 �ملحررين  �الأ�رشى  ومن  حاالت،   208 �لن�صاء  بني  �العتقال  حاالت  بلغت  بينما 

طلق �رش�ح ثالثة منهم بعد 
ُ
�ملر�صى 190 حالة. كما مّت �عتقال خم�صة نو�ب من �ملجل�ص �لت�رشيعي، �أ
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�أو  ل�صاعات،  �عتقال و��صتدعاء و�حتجاز  135 حالة  �ل�صنة نف�صها  �إد�ري الأ�صهر. و�صهدت  �عتقال 

�إ�صد�ر قر�ر �إد�ري ل�صحفيني و�إعالميني فل�صطينيني.

�لقد�ص، حيث بلغت  2017 من ن�صيب مدينة  �الأكب من �العتقاالت خالل �صنة  �لن�صيب  وكان 

ومن  حالة.   118 غزة  قطاع  ومن  حالة،   1,400 �خلليل  ن�صيب  كان  بينما  �عتقال،  حالة   2,100

�لن�صاء بني  �العتقال  حاالت  بلغت  بينما  حالة،   1,600 �الأطفال  ن�صيب  كان  �العتقال  حاالت   بني 

170 حالة، ومن �الأ�رشى �ملحررين 1,400 حالة، ومن �ملر�صى 185 حالة. كما مّت �عتقال 13 نائباً 

.
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طلق �رش�ح �أربعة منهم بعد �عتقال �إد�ري الأ�صهر
ُ
من �ملجل�ص �لت�رشيعي، �أ

�إد�رياً،  قر�ر�ً   1,658 �الحتالل  �أ�صدر  حيث   ،2016 �صنة  يف  �الإد�رية  �لقر�ر�ت  ن�صبة  و�رتفعت 

و�لتي   ،2015 ب�صنة  مقارنة   %30l بن�صبة  �رتفاعاً  �الأعد�د  هذه  وت�صكل  �عتقال،  جتديد  غالبيتها 

بلغت فيها �لقر�ر�ت �الإد�رية 1,261 قر�ر�ً، فيما بلغت 1,086 خالل �صنة 2017. و�أ�صدرت حماكم 

�الحتالل 11 حكماً بال�صجن �ملوؤبد خالل �صنة 2016، و16 حكماً بال�صجن �ملوؤبد خالل �صنة 2017. 

145 عملية  2016، وبـ  لل�صجون خالل �صنة  �قتحام  156 عملية  بـ  �إد�رة �صجون �الحتالل  وقامت 

�قتحام لل�صجون خالل �صنة 2017. و�رتفعت قائمة �صهد�ء �حلركة �الأ�صرية �إىل 212 �صهيد�ً، وذلك 

.
بارتقاء �أ�صريين يف �صنة 2016، وثالثة �أ�رشى يف �صنة 232017

جدول 4/3: الأ�رشى واملعتقلون يف �شجون الحتالل 2013–242017

الأطفالالن�شاءحمكومون مدى احلياةقطاع غزةال�شفة الغربية*املجموع الكلي للمعتقلنيال�شنة

20135,0234,40838947617154

20146,2005,72937148123152

20156,9006,48232850255450

20166,5006,08035045953300

20176,1195,72932052559330

* �أعد�د تقريبية وفق �إح�صائيات موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري وحقوق �الإن�صان.

بحّق  �لعن�رشية  و�لقر�ر�ت  �لقو�نني  من  �لعديد  �الحتالل  �أ�صدر  و2017   2016 �صنتي  وخالل 

�الأ�رشى، �أبرزها قانون �إعد�م �الأ�رشى، وهو يهدف لفر�ص عقوبة �الإعد�م على �أ�رشى فل�صطينيني 
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على  كبري  ب�صكل  للت�صديد  يهدف  وهو  “�الإرهاب”،  مكافحة  وقانون  �إ�رش�ئيليني،  قتل  يف  �صاركو� 

من  و�ل�صاباك  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  باإعفاء  ي�صمح  وقانون  مقاومة،  �أعمال  يف  �مل�صاركني  معاقبة 

�صّن بلوغهم  قبل  �لفعلي  بال�صجن  �لقا�رشين  �الأطفال  معاقبة  وقانون  �الأمنية،  �لتحقيقات   توثيق 

�لـ 14، وقانون حرمان �أ�رشى �لقد�ص و�لد�خل من م�صتحقاتهم �ملالية، وقر�ر متديد �صبكات و�أنظمة 

مر�قبة تكنولوجية حديثة يف �ل�صجون، وقانون �عرت�ف �ملحاكم �ملدنية �الإ�رش�ئيلية بقر�ر�ت �ملحاكم 

�لع�صكرية يف “�إ�رش�ئيل”، وم�رشوع قانون حرمان �الأ�رشى من �لتعليم، وم�رشوع قانون �حتجاز 

.
25

جزء من �مل�صتحقات �ملالية لل�صلطة �لفل�صطينية

اأ. العتقال الإداري:

على �لرغم من �أن �العتقال �الإد�ري حمظور يف �لقانون �لدويل، ويخالف �أب�صط حقوق �الإن�صان، 

فقد ��صتمر �الحتالل خالل �صنتي 2016–2017 يف �إ�صد�ر �أو�مر �عتقال �إد�ري بحّق �رش�ئح خمتلفة 

�إن�صان،  �لفل�صطيني، ون�صطاء حقوق  �لت�رشيعي  �أع�صاء يف �ملجل�ص  �لفل�صطيني، منهم  من �ملجتمع 

وعمال، وطلبة، وحمامون، وجتار...؛ وو�صل عدد �ملعتقلني �الإد�ريني �لذين حتتجزهم “�إ�رش�ئيل” 

دون تهم حمددة �أو حماكمة �إىل 450 معتقالً يف نهاية �صنة 2017، بينهم 7 نو�ب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي 

�لفل�صطيني، بعد �أن كان عددهم 536 يف نهاية 2016، بينهم 4 نو�ب، و650 يف نهاية 2015، و450 يف 

.
نهاية 2014، و155 يف نهاية 262013

و�صّعد �الحتالل ب�صكل كبري من �إ�صد�ر قر�ر�ت �العتقال �الإد�ري خالل �نتفا�صة �لقد�ص، �لتي 

بد�أت يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015، �صو�ء لالأ�رشى �جلدد، �أم قر�ر�ت جتديد �العتقال �الإد�ري، 

�لقد�ص  �نتفا�صة  من  عامني  خالل  �إد�ري  �عتقال  قر�ر   2,860 �الحتالل  حماكم  �أ�صدرت  حيث 

جديد�ً،  قر�ر�ً   1,178 بينها  من   ،)2017 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين   -  2015 �أكتوبر  )ت�رشين �الأول/ 

غالبيتها لالأ�رشى �ملحررين. و�رتفع عدد �ملعتقلني �الإد�ريني يف �صجون �الحتالل يف نهاية ني�صان/ 

 1,817 �إ�صد�ر  2009. و�صهد �لعام �الأول  �أ�صري�ً، للمرة �الأوىل منذ �صنة   750 �إىل نحو   2016 �أبريل 

 .
27ً

قر�ر �عتقال �إد�ري، بينما �صهد �لعام �لثاين �إ�صد�ر 1,043 قر�ر�

�إ�صد�ر مّت  حيث  �لفل�صطينيات،  و�لفتيات  �لن�صاء  �صنو�ت،  منذ  مرة  والأول  �لقر�ر�ت،   و�صملت 

17 قر�ر�ً �إد�رياً بحقهّن، �إحد�هن ُجدد لها للمرة �خلام�صة على �لتو�يل، وهي �الأ�صرية �صباح فرعون 

كما  جر�ر.  خالدة  �لنائب  �أي�صاً  بينهن  ومن   ،2016 يونيو  حزير�ن/  منذ  معتقلة  وهي  �لقد�ص،  من 

�إد�رياً بحق نو�ب من �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني. و�صملت �لقر�ر�ت  �أ�صدر �الحتالل 15 قر�ر�ً 

قر�ر�ً   42 �النتفا�صة  عاَمي  خالل  �الحتالل  حماكم  �أ�صدرت  حيث  �لقا�رشين  �الأطفال  �الإد�رية 

��صتهدف �أطفاالً قا�رشين، كما �أ�صدرت 55 قر�ر �عتقال �إد�ري على خلفية من�صور�ت على مو�قع 

.
28

�لتو��صل �الجتماعي
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جدول 4/4: املعتقلون الإداريون 2013–292017

20132014201520162017ال�شنة

155450650536450املعتقلون الإداريون

ب. اإ�رشاب الأ�رشى عن الطعام:

�لطبي،  �الإهمال  �صيا�صة  ومنها  �الأ�رشى،  جتاه  �الحتالل  �صجون  �إد�رة  ل�صيا�صة  نتيجة 

و�النتهاكات، و�العتقال �الإد�ري، و�ملحاكم �جلائرة، ومنع �لزيار�ت؛ خا�ص �الأ�رشى خالل �صنتي 

2016–2017 عدد�ً من �الإ�رش�بات عن �لطعام، �جلماعية و�لفردية. و�صّكل �إ�رش�ب �الأ�رشى خطوة 

قانون  الإقر�ر  �الحتالل  �صلطات  دفع  مما  و�لتع�صفية،  �جلائرة  �ل�صيا�صة  من  �لتخفيف  نحو  مهمة 

�لقانون الأول مرة  �لطعام. وقد طبقت �صلطات �الحتالل  �لق�رشية لالأ�رشى �مل�رشبني عن  �لتغذية 

�إىل ج�صده رغماً عنه، وذلك  �إدخال حماليل  2016/1/12، عب  �لقيق يف  �الإد�ري حممد  �ملعتقل  على 

.
30

على �لرغم من حظر �لقانون �لدويل تطبيق �لتغذية �لق�رشية على �مل�رشبني

�أ�صري�ً من حما�ص تعليق �إ�رش�بهم �ملفتوح عن �لطعام، �لذي بد�أ قبل   365 �أعلن   2016/8/6 ويف 

يومني، بعد �تفاق مع �إد�رة م�صلحة �صجون �الحتالل يق�صي باال�صتجابة ملعظم مطالبهم �الإن�صانية 

على  �حتجاجاً  �الإ�رش�ب  يف  �لدخول  يومني  خالل  تباعاً  �أعلنو�  قد  �حلركة  �أ�رشى  وكان  �لعادلة، 

عملية �لقمع �لو��صعة �لتي تعر�صو� لها، ونقل ما يزيد على 300 �أ�صري منهم، و�العتد�ء على �لعديد 

منهم بال�رشب، �إ�صافة �إىل عزل رئي�ص �لهيئة �لقيادية �لعليا الأ�رشى �حلركة حممد عرمان يف �صجن 

�الأ�رشى  بع�ص  و�إعادة  �ملهني،  �لعاري  �لتفتي�ص  وقف  �التفاق  و�صمل   .Hadarim Prison هد�رمي 

�لذين مّت نقلهم، وتلبية جمموعة من �ملطالب �حلياتية. كما نفذ �أكرث من �صتة �آالف �أ�صري فل�صطيني يف 

2016/9/26، �إ�رش�باً مفتوحاً عن �لطعام، �حتجاجاً على ��صت�صهاد �الأ�صري يا�رش حمدونة، ب�صبب 

.
31

د �الإهمال �لطبي �ملتعمَّ

�إ�رش�بهم، فل�صطيني  �أ�صري   1,600 نحو  علّق  يوماً،   41 د�م  �لطعام  عن  �إ�رش�ب   وبعد 

بتلبية  يق�صي  �الحتالل،  �صجون  م�صلحة  �إد�رة  مع  التفاق  �لتو�صل  بعد  وذلك   ،2017/5/27 يف 

�صيا�صة  �إنهاء  لتحقيقها:  �مل�رشبون  �صعى  �لتي  �الأ�رشى  مطالب  �أبرز  ومن  �الإن�صانية.  مطالبهم 

وعدم  �لعائالت  زيار�ت  منع  �صيا�صة  و�إنهاء  �النفر�دي،  �لعزل  �صيا�صة  و�إنهاء  �الإد�ري،  �العتقال 

�نتظامها، و�إنهاء �صيا�صة �الإهمال �لطبي، وغري ذلك من �ملطالب �الأ�صا�صية و�مل�رشوعة. وقال رئي�ص 

هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين عي�صى قر�قع �إن 80l% من مطالب �الأ�رشى �الإن�صانية و�ملعي�صية 

.
32

قد مّت �إجنازها
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وقد خا�ص �أكرث من 140 �أ�صري�ً فل�صطينياً معارك “�الأمعاء �خلاوية” ب�صكل فردي منذ �إ�رش�ب 

�ل�صيخ خ�رش عدنان يف �صنة 2012، و�نتزعو� فيها حريتهم وحقوقهم؛ منهم �الأ�صري حممد �لقيق، 

يف  �الأول  �إ�رش�به  �أنهى   ،2017–2016 �صنتي  خالل  �لطعام  عن  مفتوحني  �إ�رش�بني  خا�ص  �لذي 

2016/2/26 بعد 94 يوماً، بعد تعهد �صلطات �الحتالل �إنهاء �العتقال �الإد�ري يف 2016/5/21 بقر�ر 

جوهري غري قابل للتمديد، ويف 2016/5/19 �أفرجت �صلطات �الحتالل عن �لقيق. �أما �إ�رش�به �لثاين 

�لذي بد�أه يف 2017/2/6، كان �حتجاجاً على �عتقاله مرة �أخرى يف 2017/1/15، وحتويله لالإد�ري 

�إىل �تفاق مع �صلطات  2017/3/10، بعد �لتو�صل  �أو حماكمة، وعلّقه يف  �أ�صهر دون تهمة  ملدة ثالثة 

، غري �أن �الحتالل �أجل �الإفر�ج عنه �إىل 2017/11/9.
�الحتالل، يق�صي باالإفر�ج عنه يف 332017/4/14

وعلّق �لقيادي يف �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �الأ�صري بالل كايد، يف 2016/8/24، �إ�رش�به 

�ملفتوح عن �لطعام �لذي ��صتمر 71 يوماً، رف�صاً لتحويله لالعتقال �الإد�ري بعد �نتهاء مدة �أ�رشه، 

يف  �إنهائها  عند  �رش�حه  و�إطالق  �الإد�ري،  �عتقاله  فرتة  بتحديد  يق�صي  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  بعد 

 ،2016/9/21 يف  �لقا�صي،  ومالك  �لبلبول  وحممود  حممد  �الأ�رشى  علق  بدورهم   .
342016/12/1

�إ�رش�بهم عن �لطعام �لذي ��صتمر 82 يوماً لل�صقيقني �لبلبول و70 يوماً للقا�صي، بعد �لتو�صل �إىل 

.
35

�تفاق يحدد �عتقالهم �الإد�ري وي�صمن عدم جتديده

 ،2016/11/13 �أعلن رئي�ص �حلركة �الإ�صالمية د�خل �خلط �الأخ�رش �ل�صيخ ر�ئد �صالح يف  كما 

يعلن وقفه  �أن  قبل  �ل�صحر�وي،  على عزله يف �صجن نفحة  �حتجاجاً  �لطعام،  عن  مفتوحاً  �إ�رش�باً 

رئي�ص قال  ما  وفق  �لعربية،  للجماهري  �لعليا  �ملتابعة  جلنة  لطلب  ��صتجابة   ،2016/11/17  يف 

�الأ�صري�ن �أعلن   ،2016/12/22 ويف   .
36

�خلطيب كمال  �ل�صيخ  �ملتابعة،  بلجنة  �حلريات   جلنة 

�أن�ص �صديد و�أحمد �أبو فارة عن وقف �إ�رش�بهما �ملفتوح عن �لطعام �لذي ��صتمر 90 يوماً متو��صالً، 

.
37

بعد تلقيهما قر�ر�ً بالتجديد العتقالهما �إد�رياً مرة و�حدة ملدة �أربعة �صهور

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

و��صلت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ح�صار قطاع غزة لل�صنة �لـ 11 على �لتو�يل، يف �أطول عملية 

�إجر�ء�ت �حل�صار على �ل�صكان، كما ��صتمرت يف  �لتاريخ �ملعا�رش، وفر�صت مزيد�ً من  ح�صار يف 

فر�ص قيود م�صددة على حركة �ملعابر �لتجارية وتلك �ملتعلقة بحركة �الأفر�د. ومل يطر�أ خالل �صنتي 

2016 و2017 تغيري هيكلي على �إجر�ء�ت �حل�صار، حيث مل مت�ص �لت�صهيالت �ملزعومة �لتي تعلنها 

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

على  م�صددة  قيود  فر�ص  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  �صلطات  و��صلت  �الأفر�د،  حركة  �صعيد  فعلى 

تنقل �صكان قطاع غزة عب معب بيت حانون )�إيريز Erez(، �ملنفذ �لوحيد ل�صكان �لقطاع �إىل �ل�صفة 

�أدى  فيما  �لتنقل.  يف  حقهم  من  فل�صطيني  مليوين  نحو  حرمان  �لقيود  هذه  عن  جنم  وقد  �لغربية. 
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�إغالق �ل�صلطات �مل�رشية �صبه �لد�ئم ملعب رفح �لبي �إىل حرمان �صكان �لقطاع من حقهم يف حرية 

�لتنقل و�ل�صفر من و�إىل �لقطاع. و�صهدت �صنتي 2016 و2017 �إغالقاً �صبه كامل ملعب رفح، بح�صب 

�ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان يف بريطانيا؛ �لتي قالت �إن �ل�صلطات �مل�رشية فتحته 41 يوماً فقط 

�أ�صو�أ مّدة ت�صغيل للمعب خالل �صنو�ت �حل�صار يف   ،2017 2016، و21 يوماً يف �صنة   خالل �صنة 

�ملو�طنني  عدد  بلغ  وقد  �الإن�صانية.  للحاالت  متفرقة،  فرت�ت  وعلى  حمددة،  �صاعات  ويف   ،11 �لـ 

�مل�صجلني لل�صفر، و�لذين هم بحاجة ما�صة لل�صفر عب معب رفح �لبي �أكرث من 15 �ألف �صخ�ص من 

. كما ��صتمر 
38

�حلاالت �الإن�صانية وحملة �الإقامات و�لطالب، بح�صب هيئة �ملعابر و�حلدود يف غزة

منع و�صول قو�فل �مل�صاعد�ت �الإن�صانية للقطاع �ملحا�رش، عد� عن �أنه مل ُي�صمح لل�صنة �لثالثة على 

�لتو�يل ب�صفر �ملعتمرين.

�الإ�رش�ئيلية �الحتالل  �صلطات  �أغلقت  فقد  �لتجارية،  و�ل�صلع  �لب�صائع  حركة  �صعيد   وعلى 

�أي ما   ،2016 132 يوماً خالل �صنة  �أبو �صامل، �ملعب �لتجاري �لوحيد لقطاع غزة، ملدة  معب كرم 

ن�صبته  ما  �أي   ،2017 �صنة  خالل  يوماً   123 ملدة  �أغلقته  كما  �ل�صنة،  �أيام  جممل  من   %36.1l ن�صبته 

29.6l% من جممل �أيام �ل�صنة. وقد �أحدث ذلك نق�صاً يف �لعديد من �ل�صلع و�الحتياجات �الأ�صا�صية 

�أ�صناف  �أنو�ع �لوقود وخ�صو�صاً غاز �لطهي، وكافة  �لتي يحتاجها �ل�صكان، ومن �صمنها معظم 

مو�د �لبناء. وقد ��صتمرت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف حظر ت�صدير كافة منتجات قطاع غزة 

لل�صنة �لعا�رشة على �لتو�يل، ويف ��صتثناء حمدود، �صمحت بت�صدير كميات حمدودة جد�ً من بع�ص 

�ملنتجات، معظمها �صلع زر�عية، يتّم ت�صدير معظمها �إىل �ل�صفة �لغربية، و�لكميات �لقليلة �الأخرى 

يتم ت�صديرها �إىل “�إ�رش�ئيل” ودول �لعامل �الأخرى. وقد بلغ معدل �صادر�ت �لقطاع نحو 6 �صاحنات 

يومياً خالل �صنتي 2016 و2017، بينما كانت ت�صل قبل فر�ص �حل�صار �إىل 150 �صاحنة يف �ليوم 

.
39ً

�لو�حد، بينما بلغ معدل و�رد�ت �لقطاع نحو 500 �صاحنة يوميا

�لت�رشيحات  وكذب  غزة،  قطاع  على  �حل�صار  ��صتمر�ر  �إىل  �مليد�نية  �لوقائع  ت�صري  وبالتايل 

وتقارير  حقوقية  هيئات  ك�صفت  فقد  �لقطاع.  عن  �حل�صار  تخفيف  ب�صاأن  �ملتعاقبة  �الإ�رش�ئيلية 

�قت�صادية �أن جميع مكونات �حلياة يف قطاع غزة، حُتت�رش بفعل �حل�صار، و�أن �الأو�صاع �الإن�صانية 

�صالح  “غري  �أ�صبح  قد  غزة  قطاع  يكون  �أن  من  �ملتحدة  �الأمم  حذرت  فقد  �صوء�ً؛  تزد�د  �لقطاع  يف 

للحياة” فعالً. وحذَّر من�صق �الأمم �ملتحدة للم�صاعد�ت �الإن�صانية و�الأن�صطة �الإمنائية يف �الأر��صي 

�الجتاه  يف  ت�صري  �ملوؤ�رش�ت  “كل  �أن  من   Robert Piper بايب  روبرت  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

 The United Nations خلاطئ”. و�أكد تقرير �قت�صادي �صادر عن برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي�

�صببه �حل�صار  �لقطاع �خلا�ص يف غزة يعاين عجز�ً  �أن   Development Programme (UNDP)l

رة  �ملدمِّ و�حلروب  و�الأ�صو�ق،  �لطبيعية  �مل�صادر  �إىل  و�لو�صول  �حلركة  على  �ملفرو�صة  و�لقيود 

 ،Roberto Valent فالنت  روبريتو  �الأممي  للبنامج  �لعام  للمدير  �خلا�ص  �ملمثل  وقال  �ملتكررة. 
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ما  و�إن  �لعامل،  يف  �لن�صب  �أعلى  من  هي  غزة  قطاع  يف  �لبطالة  ن�صبة  �إن  �لتقرير،  ��صتعر��ص  خالل 

 .
40

يقارب من 60l% من �صبابها عاطلني عن �لعمل

 The Parliamentary Assembly ومن جهة �أخرى، �صادق �الجتماع �لبملاين ملجل�ص �أوروبا

وغري  �ملنهجي  بـ“�لقتل  “�إ�رش�ئيل”  يتهم  تقرير  على   of the Council of Europe (PACE)l

. وقالت 
41

�لقانوين” يف قطاع غزة، وباأنها متهمة برتدِّي �لو�صع �الإن�صاين �لذي �آَل �إليه قطاع غزة

�ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان يف بريطانيا، يف تقرير لها، �إن �ل�صلطات �مل�رشية لعبت دور�ً �أ�صا�صياً 

يف ت�صديد �حل�صار بعد منت�صف �صنة 2007 من خالل �إغالق معب رفح. وك�صف �لتقرير �أن �الإغالق 

�ملخابر�ت  �صباط  عب  �ملو�طنني،  تنقل  يف  �ل�صود�ء  لل�صوق  �أبو�باً  فتح  للمعب  �مل�صتمر  �لتع�صفي 

و�جلي�ص �مل�رشي، بعد �لتن�صيق مع �صما�رشة فل�صطينيني، وب�صكل �رشي، لقاَء مبالغ مالية ت�صل 

.
42

�إىل خم�صة �آالف دوالر �أمريكي

وقال �لنائب جمال �خل�رشي، رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار، �إن �حل�صار �الإ�رش�ئيلي 

�صّد قطاع غزة باآثاره �خلطرية ي�صيب كل مناحي �حلياة. وقال �خل�رشي �إن 80l% من �صكان �لقطاع 

غلقت ب�صكل جزئي 
ُ
يعي�صون حتت خّط �لفقر، و�إن �أكرث من خم�صة �آالف م�صنع ومن�صاأة �قت�صادية �أ

�أو كلي، وُقدرت خ�صائرها �ملبا�رشة وغري �ملبا�رشة بنحو 284 مليون دوالر. كما ذكر �خل�رشي �أن 

.
43

عدد �الأ�صناف يف قو�ئم �ل�صلع �ملمنوعة من دخول �لقطاع بلغت 500 �صنف

�الإ�رش�ئيلي �لعدو�ن  بفعل  غزة  قطاع  يف  كلياً  رة  �ملدمَّ �ملنازل  من   %50l �إن  �خل�رشي   وقال 

�أ�صل  4,000 وحدة �صكنية يف قطاع غزة، من  �أن  �إىل  لالإعمار، م�صري�ً  2014، ما ز�لت بحاجة  �صنة 

5,500 بحاجة لالإعمار، ال يوجد متويل الإعمارها. و�أرجع �خل�رشي بطء عملية �الإعمار لعدة �أ�صباب 

�أبرزها �آلية دخول مو�د �لبناء وتقنينها من قبل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وعدم وجود متويل لبناء ما 

رة بنحو 200 مليون دوالر، لعدم �لتز�م �ملانحني بكامل �لتز�ماتهم يف موؤمتر  تبقى من �ملنازل �ملدمَّ

.
�ملانحني بالقاهرة 442014

 Euro-Mediterranean Human ومن جهته، حّذر �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان

Rights Monitor من �لتدهور �حلاد غري �مل�صبوق يف �الأو�صاع �الإن�صانية يف قطاع غزة، وقال �إن 

�لغذ�ئي  �الأمن  �نعد�م  ن�صبة  جتاوزت  فيما   ،%65l لتتجاوز  �رتفعت  �ملدقع  و�لفقر  �لفقر  معدالت 

72l% لدى �الأ�رش يف قطاع غزة، و�أ�صبح 80l% من �صكان �لقطاع يعتمدون على �مل�صاعد�ت �لدولية. 

وو�صل عدد �الأدوية �لتي �نعدمت بالكامل يف “م�صتودع �أدوية غزة �ملركزي”، يف حزير�ن/ يونيو 

2017، �إىل 170 �صنفاً، بن�صبة 33l% من �إجمايل عدد �أ�صناف �الأدوية �الأ�صا�صية، فيما ما يز�ل نحو 

37 �صنفاً من �أ�صل 67 �صنفاً من �أدوية مر�ص �ل�رشطان معدومة، وهو ما يعني �أن نحو 70l% من 

.
45

�لرعاية �لطبية و�خلدمات �ملقدَّمة ملر�صى �ل�رشطان باتت متوقفة ب�صكل �صبه كامل
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خالل  مهمة  تطّور�ت  �لت�صوية  م�صار  ي�صهد  مل 

ُت�صتاأنف  مل  �إذ  �لتقرير،  يغطيها  �لتي  �لفرتة 

كريي جون  �ل�صابق  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  ف�صل  بعد  توقفت  �لتي  �لثنائية   �ملفاو�صات 

يف �صنة 2014، بعدما قّدم خطة من عدة نقاط تركزت على �لق�صايا �لرئي�صية يف �ل�رش�ع، مبا يف ذلك 

�حلدود، و�مل�صتعمر�ت، و�لالجئني �لفل�صطينيني، وو�صع �لقد�ص، وت�صمنت �خلطة تبادل �الأر��صي 

�إ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية على طول نهر  �أمنية  �إ�رش�ئيل”، و�إقامة منطقة  بـ“يهودية  و�العرت�ف 

. وهي خطة ال ت�صل �إىل �حلد �الأدنى ملطالب منظمة �لتحرير و�ل�صلطة �لفل�صطينية.
46

�الأردن

وف�صلت خطة كريي جر�ّء تعنت حكومة بنيامني نتنياهو، و�عرتف كريي بذلك بعد تخليه عن 

من�صبه، حيث قال يف ندوة مغلقة �رُشّبت منها �أقو�له: “�إن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �رشحت علناً �أنها 

لن تقبل �أبد�ً بدولة فل�صطينية”، و�نتقد عدم �لتوجه �الإ�رش�ئيلي لـ“�ل�صالم” بقوله “�إن كان ال يوجد 

قادة �إ�رش�ئيليون يريدون �ل�صالم، و�إذ� مل تتغري �ملعادلة، ف�صاأنده�ص �إن مل ياأِت قادة فل�صطينيون 

على  نح�صل  ومل  عاماً  لثالثني  عنف  �لال  جربنا  لقد  يقولون  �لقادمة،  �أعو�م  �لـع�رشة  خالل  �صباباً 

. وحاولت �إد�رة بار�ك �أوباما Barack Obama يف �صنتها �الأخرية �أن تتعاطى مع �لطرح 
�صيء”47

�الإ�رش�ئيلي �لذي يرّوج له نتنياهو منذ فرتة طويلة، و�لذي يقدم ت�صور�ً باأن حَتلَّ مفاو�صاٌت عربية 

�إ�رش�ئيلية مكان �ملفاو�صات �لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية �لثنائية، الأنها �أثبتت، بزعمه، �أن �لفل�صطينيني 

“�ل�صالم”، على �أ�صا�ص �أن �لعرب يكن �أن يقدمو� ما عجز  غري ر�غبني وال قادرين على دفع ثمن 

�لفل�صطينيون عن تقديه، �أو يكنهم �إقناع �لفل�صطينيني �أو �ل�صغط عليهم ليقبلو�، بغطاء وت�صجيع 

عربي، ما رف�صو� �أو عجزو� عن تقديه مبفردهم.

�الأف�صل  و�أنها  م�صبوقة”  بالـ“غري  و�صفها  �لتي  �لعربية  �لدول  مع  بعالقاته  نتنياهو  ويتفاءل 

. وير�هن نتنياهو على ت�صويق “�إ�رش�ئيل” كحليف حمتمل للدول �خلليجية يف 
48

منذ قيام �الحتالل

مو�جهتها الإير�ن، خ�صو�صاً يف ظّل وجود نقطة �لتقاء بينهم وبني “�إ�رش�ئيل” على رف�ص �لتو�صل 

�إىل �تفاق على �لبنامج �لنووي �الإير�ين. وهو ما يّكنه من “�لتطبيع” مع �لدول �لعربية دون دفع 

حقيقة  عن  �لبو�صلة  ويحرف  ظهورهم؛  ويك�صف  �لفل�صطينيني  ويعزل  �صيا�صية،  ��صتحقاقات  �أي 

�ل�رش�ع يف �ملنطقة مع �لعدو �ل�صهيوين، �إىل �رش�عات طائفية وعرقية، ت�صب يف م�صلحة �مل�رشوع 

�ل�صهيوين.

��صرت�صاء  حماولة  باجتاه  خطو�ت  تقدمت  �أوباما  عهد  يف  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  من  بالرغم 

بع�ص  �إىل  و�أدى  �لطرفني،  بني  �أحياناً  مكتوم  ر�صا  عدم  �أو  توتر  ثمة  ظّل  �أنه  �إال  “�إ�رش�ئيل”، 
�صّد  )Veto )�لفيتو  �لنق�ص  حّق  ��صتخد�م  عن  �الأمريكية  �الإد�رة  بامتناع  �نتهى  و�جلذب،   �ل�صّد 

ثانيًا: م�شار الت�شوية ال�شلمية
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نهاية يف   2334 قر�ر  ب�صدور  �صمح  ما  �لت�صويت،  عن  و�متناعها  �ال�صتيطان  �صّد  قر�ر   م�رشوع 

. وما يكن �أن يف�رش �متناع �لواليات �ملتحدة عن �لت�صويت هو خ�صيتها من �لق�صاء 
�صنة 492016

على ما ي�صمى “حل �لدولتني” يف ظّل قيام �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بتو�صيع �ال�صتيطان مبعدالت كبرية 

جد�ً، لدرجة �أ�صبح عدد �مل�صتوطنني �أكرث من 800 �ألف وفق در��صة معهد �الأبحاث �لتطبيقية )�أريج( 

�لعدد  لرفع  خمططات  �إقر�ر  ظل  ويف   ،
50Applied Research Institute – Jerusalem (ARIJ)l

لي�صل �إىل مليون خالل فرتة وجيزة، وحر�صاً على �مل�صالح �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية، وتد�عيات هذ� 

�أن ي�صغط على  �أوباما يف فرتته �الأوىل  �الأمر على �الأمن و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل. فقد حاول 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية، وطالب بتجميد حقيقي لال�صتيطان، ولكنه مل ينجح، بل تر�جع تر�جعاً ذليالً 

عن مطالبه، بعد رف�صها من ِقبَل �جلماعات �ملوؤيدة لـ“�إ�رش�ئيل” يف �أمريكا. 

وهنا ال بّد من �الإ�صارة �إىل �أن �خلالف �ملذكور مل ي�ص بالتز�م �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �إز�ء 

“�إ�رش�ئيل”، وال بالعالقات �لع�صوية بينهما، بدليل �لدعم �ل�صخي �لذي قدمه �أوباما لـ“�إ�رش�ئيل”، 
ملقولة  �أوباما  تبني  �إىل  �إ�صافة   .

51
�صنو�ت ع�رش  خالل  دوالر،  مليار   38 و�لبالغ  �مل�صبوق،  غري 

و�أبدية  موحدة  عا�صمة  باعتبارها  �لقد�ص  عن  د�فع  كما  يهودية”،  “دولة  باعتبارها  “�إ�رش�ئيل” 
.
لـ“�إ�رش�ئيل”52

1. مبادرات ما بعد ف�شل خطة كريي:

�لعملية  الإحياء  ومقرتحات  مبادر�ت   2014 �صنة  يف  كريي  خطة  ف�صل  بعد  ما  �لفرتة  �صهدت 

�ل�صيا�صية، كان هدفها ت�صييع �لوقت، و�لذي ��صتغلته “�إ�رش�ئيل” يف تطبيق خمططاتها �ال�صتعمارية 

�ال�صتيطانية �لعن�رشية، لفر�ص �أمر و�قع على �الأر�ص. ومن هذه �ملبادر�ت و�ملقرتحات:

اأ. قمة العقبة الرباعية – �شباط/ فرباير 2016:

عقد �جتماع �أمريكي �إ�رش�ئيلي �أردين م�رشي يف مدينة �لعقبة �الأردنية يف 2016/2/21، وعر�ص 

وت�صهيالت  �لفل�صطينيني  مع  �لثقة  لبناء  خطو�ت  جمموعة  وهي  �خلم�ص”،  �لنقاط  “خطة  نتنياهو 

يف  �لبناء  يف  �أمريكي  و�عرت�ف  �خلليج،  ودول  �ل�صعودية  بقادة  جتمعه  قمة  مقابل  �قت�صادية؛ 

�مل�صتعمر�ت، وقيام نتنياهو باملو�فقة �ملبهمة على مبادرة �ل�صالم �لعربية.

يف �ملقابل، قدم كريي خالل �الجتماع مبادرة �صالم �إقليمية، ت�صمل �عرت�فاً بـ“�إ�رش�ئيل” كـ“دولة 

يهودية”، و��صتئناف �ملفاو�صات مع �لفل�صطينيني. لكن نتنياهو حتفظ على �ملبادرة، وعاد وتر�جع 

من  �لرغم  وعلى   .
53

حكومته �صيا�صة  يف  جوهري  تغيري  على  تنطوي  ال  �أنها  من  �لرغم  على  عنها 

�لفو�ئد �لتي يجنيها �لطرف �الإ�رش�ئيلي من م�صمون �الأفكار �ملتد�ولة ومن غياب �لطرف �لفل�صطيني 

وكانت  �الأخرى.  و�ملبادر�ت  �جلهود  جميع  �أف�صل  كما  �الجتماع،  نتنياهو  �أف�صل  فقد  �لقمة،  عن 

 �جلهود يف تلك �لفرتة تقوم على تغيري �الئتالف �حلاكم يف “�إ�رش�ئيل”، ليدخل �ملع�صكر �ل�صهيوين
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Zionist Camp بدالً من �لبيت �ليهودي The Jewish Home (HaBayit HaYehudi)l ، لت�صبح 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية قادرة على �إبد�ء قدر من �ملرونة مبا ي�صمح با�صتئناف �ملفاو�صات. من جهة 

�أخرى، كان غياب �لطرف �لفل�صطيني �أمر�ً �صلبياً وبالغ �لداللة، حيث بحثت “�إ�رش�ئيل” و�أمريكا مع 

طرفني عربيني �لق�صية �لفل�صطينية، يف ظّل غياب ممثلها �ل�رشعي.

ب. مقرتحات بايدن – اآذار/ مار�س 2016:

طرح جو بايدن Joe Biden، نائب �لرئي�ص �الأمريكي حينذ�ك، يف �أثناء زيارته �إىل �ملنطقة يف �آذ�ر/ 

مار�ص 2016، مقرتحات على �لرئي�ص �لفل�صطيني، هي �أ�صبه برفع �لعتب �أكرث مما هي مبادرة جدية. 

وت�صمنت �ملو�فقة على �إقامة دولة فل�صطينية على �أ�صا�ص حدود 1967، عا�صمتها �رشقي �لقد�ص، 

مقابل �عرت�ف �لفل�صطينيني بـ“�إ�رش�ئيل” كـ“دولة يهودية”، وتخليهم عن حّق عودة �لالجئني.

ج. املبادرة الفرن�شية: 

28 دولة، �إ�صافة �إىل  2016 �جتماعاً لوزر�ء خارجية وممثلي  عقدت فرن�صا يف حزير�ن/ يونيو 

�لتي  �ل�صالم”  لـ“مبادرة  جت�صيد�ً  �ملتحدة،  و�الأمم   European Union (EU)l �الأوروبي  �الحتاد 

 طرحتها �صابقاً كدليل على �ل�صيق من �لدور �الأمريكي. وتقوم هذه �ملبادرة على مبد�أ “حل �لدولتني”،

وتت�صمن مو�عيد نهائية للتفاو�ص بني �جلانبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي، وكل مرحلة من مر�حل 

�لتفاو�ص، مع �التفاق على موعد نهائي ومدة زمنية لكل مرحلة، وحتديد بنود �لتفاو�ص، و�ملو��صيع 

حول  �لنهائي  �التفاق  حتى  �لطرفان،  بها  يلتزم  دولية  معايري  وو�صع  حلها،  يجب  �لتي  �خلالفية 

.
54

تفا�صيل “حل �لدولتني”، على �أن ُيعقد يف نهاية �ل�صنة موؤمتٌر دويٌل للت�صوية �ل�صلمية

قاطعته  و�لذي   ،2017/1/15 يف   ”Paris Peace Conference لل�صالم  باري�ص  “موؤمتر  عقد 

“�إ�رش�ئيل”، خ�صية �أن يلي عليها �أي �صيء غري منا�صب. ولكنها كانت �لغائب �حلا�رش من خالل 
حتفظاتها  من  �لكثري  �أخذ  خالل  من  ذلك  ظهر  “�إ�رش�ئيل”.  مو�قف  عن  �الأمريكية  �الإد�رة  دفاع 

فرن�صياً  وعد�ً  �لبد�ية  يف  ت�صمنت  �أن  بعد  �ملبادرة،  ُعدلت  حيث  �لفرن�صية؛  �ملبادرة  يف  باحل�صبان 

باالعرت�ف بالدولة �لفل�صطينية �إذ� ف�صلت �ملبادرة، ومّت �لتخلي عن هذ� �لوعد �لذي عدَّته “�إ�رش�ئيل” 

�إبد�ء مرونة، الأنهم �صيح�صلون على �عرت�ف فرن�صي بدولتهم عند  ت�صجيعاً للفل�صطينيني لرف�ص 

متعددة  م�صاركة  �إىل  و�لو�صول  �آخر  دويل  موؤمتر  عقد  �إىل  تلمح  �لفرن�صية  �ملبادرة  وكانت  �لف�صل. 

خم�صة �صيغة  خالل  من  �إير�ن  مع  �لتفاو�ص  �أثناء  يف  ح�صل  مبا  �صبيه  �أمر  �ملفاو�صات،  رعاية   يف 

ز�ئد و�حد، وتغرّيت �لرئا�صة �لفرن�صية فلم يعقد �ملوؤمتر.

�إن �لن�صاط �لفرن�صي، يف �لوقت �لذي تتوقف فيه �الإد�رة �الأمريكية عن �لتحّرك، يهدف �إىل تقطيع 

�لوقت ومنع ن�صوء فر�غ ت�صتغله �أطر�ف و�آر�ء ودول “متطرفة”، بح�صب �ملعايري �لغربية.
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د. املبادرة الرو�شية: 

نزيهاً”،  “و�صيطاً  لتكون  ��صتعد�دها  مبدية  �ل�صلمية،  للت�صوية  مبادرة  مو�صكو  طرحت 

وت�صت�صيف �ملفاو�صات �ملبا�رشة بني �لطرفني، وكررت، عدة مر�ت، دعوتها ال�صت�صافة لقاء بني 

نتنياهو وحممود عبا�ص، غري �أن مثل هذه �لقمة مل تتم حتى هذه �للحظة، بالرغم من �أنها تكررت 

.
55

مر�ت عدة

 ،2016 �إىل قمة موريتانيا يف متوز/ يوليو  Vladimir Putin ر�صالة  وقد وّجه فالديري بوتني 

و�ّصح فيها �أن مو�صكو ترى �أن �لو�صع �لر�هن يف فل�صطني غري مقبول، وتدعو �إىل توفري �لظروف 

الإعادة �إطالق عملية �ملفاو�صات باأقرب وقت، لت�صل �إىل �إقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة وقابلة للحياة 

.
56

ومرت�بطة �الأر��صي عا�صمتها �رشقي �لقد�ص، وتعي�ص ب�صالم مع جري�نها

هـ. مبادرة ال�شي�شي:

طرح �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي يف �أيار/ مايو 2016 مبادرة لتحويل “�ل�صالم �لبارد” 

“�صالم د�فئ”، و��صتئناف �ملفاو�صات �لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية. وكررها يف مبادرة �صبيهة، يف  �إىل 

.
�أثناء خطابه يف �الأمم �ملتحدة يف �أيلول/ �صبتمب 572017

ودعا �لرئي�ص �ل�صي�صي �لفل�صطينيني �إىل توحيد �صفوفهم، معرباً عن ��صتعد�د بالده للعب دور 

حّل  �أجل  من  “يتو�فقو�  �أن  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  و�لقوى  �الأحز�ب  دعا  كما  �لف�صائل.  تلك  بني  �لو�صاطة 

لهذه �الأزمة، وال يكون مقابله �إال كل �أمر جيد لالأجيال �لقادمة، وخلق �أمل وم�صتقبل �أف�صل لهم، 

و��صتقر�ر وتعاون حقيقي”. و�أكد �ل�صي�صي �أن هناك فر�صة حقيقية لتحقيق “�ل�صالم” يف ظّل وجود 

.
عدة مبادر�ت �إقليمية ودولية �أهمها مبادرة �ل�صالم �لعربية و�ملبادرة �لفرن�صية لـ“�ل�صالم”58

و. املبادرة ال�شينية – اآب/ اأغ�شط�س 2017:

على  للم�صاعدة  نقاط،  �أربع  من  مبادرة   Xi Jinping بينغ  جني  �صي  �ل�صيني  �لرئي�ص  طرح 

1967، مع  �أ�صا�ص حدود  “حل �لدولتني” على  حتقيق �لت�صوية �ل�صلمية. وتت�صمن �ملبادرة تعزيز 

�رشقي �لقد�ص عا�صمة لدولة فل�صطينية جديدة، ودعم مفهوم “�الأمن �مل�صرتك و�ل�صامل و�لتعاوين 

�صّد  �لعنف  ملنع  فورية  تد�بري  ويتخذ  �الإ�رش�ئيلية،  �مل�صتعمر�ت  بناء  فور�ً  ينهي  �لذي  و�مل�صتد�م” 

�ملدنيني، ويدعو �إىل �ال�صتئناف �ملبكر ملحادثات “�ل�صالم”، �إ�صافة �إىل تن�صيق �جلهود �لدولية لو�صع 

.
تد�بري لتعزيز “�ل�صالم” من خالل �لتنمية و�لتعاون بني �لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل”59

2. تهديدات القيادة الفل�شطينية يف ظّل اجلمود: 

ويف ظّل �جلمود �لذي ميّز ما ي�صمى “عملية �ل�صالم” يف هذه �لفرتة، �أطلقت �لقيادة �لفل�صطينية 

 ،2015 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لفل�صطيني  �ملركزي  �ملجل�ص  �جتمع  فقد  جديدة،  مقاربة  باعتماد  تهديد�ت 

و�تخذ عدة قر�ر�ت، منها: 
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حتميل �صلطة �الحتالل )�إ�رش�ئيل( م�صوؤولياتها كافة جتاه �ل�صعب �لفل�صطيني يف دولة 

فل�صطني �ملحتلة ك�صلطة �حتالل وفقاً للقانون �لدويل، ووقف �لتن�صيق �الأمني باأ�صكاله كافة 

�أن  �أي قر�ر جديد يف جمل�ص �الأمن يجب  �أن  مع �صلطة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�لتاأكيد على 

ي�صمن جتديد �اللتز�م بقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية �خلا�صة بالق�صية �لفل�صطينية و�ل�رش�ع 

دولة  ومتكني  �الحتالل  الإنهاء  زمني  �صقف  حتديد  ي�صمن  ومبا  �الإ�رش�ئيلي،  �لفل�صطيني 

فل�صطني من ممار�صة �صيادتها على �أر�صها �ملحتلة �لعام 1967 مبا فيها �لعا�صمة �لقد�ص، 

وحّل ق�صية �لالجئني وفقاً للقر�ر 194، ورف�ص فكرة �لدولة �ليهودية و�لدولة ذ�ت �حلدود 

�ملوؤقتة، و�أي �صيغ من �صاأنها �إبقاء �أي وجود ع�صكري �أو ��صتيطاين �إ�رش�ئيلي على �أي جزء 

�أر��صي دولة فل�صطني، و�ال�صتمر�ر يف حملة مقاطعة �ملنتجات �الإ�رش�ئيلية ك�صكل من  من 

 .
60

�أ�صكال �ملقاومة �ل�صعبية

غري �أن هذه �لقر�ر�ت بقيت حب�ً على ورق.

وعادت �اللتز�مات �لفل�صطينية �ل�صيا�صية و�القت�صادية و�الأمنية �ملرتتبة على �تفاق �أو�صلو بعد 

�الأمني  �لتن�صيق  قر�ر�ت �ملركزي كما هي، ومل مُت�ص من حيث �جلوهر، ما عد� �الإعالن عن وقف 

 على خلفية �لهبّة �ل�صعبية )هبة باب �الأ�صباط( �لتي حدثت يف �لقد�ص �ملحتلة 
61

لفرتة �صئيلة من �لزمن

�الأمر  �لقدية، و�نتهى  �لبلدة  2017، جّر�ء تركيب بو�بات وكامري�ت على مد�خل  يف متوز/ يوليو 

باإز�لتها خ�صية من ت�صاعد �لهبة ب�صورة كبرية تنذر باندالع �نتفا�صة �صعبية عارمة جديدة. هذ� 

مع �لعلم �أن كل �لتطور�ت و�الأحد�ث و�ملاآالت توؤكد �الأهمية �لبالغة العتماد مقاربة جديدة خمتلفة 

عن �ملقاربة �ملعتمدة منذ �تفاق �أو�صلو وحتى �الآن، �لتي تركز على �لعمل �لديبلوما�صي و�ملفاو�صات 

�الأ�صلوب ال يكن �خلروج من  �ملتحدة، فبهذ�  �لواليات  �أو رئي�صي، و�لرهان على  كاأ�صلوب وحيد 

�ملاأزق �لعام �لذي متر به �لق�صية �لفل�صطينية.

3. اإدارة ترامب و“�شفقة القرن”:

على �لرغم من �صوء �لو�صع خالل فرتة رئا�صة �أوباما �لذي �أهمل �لق�صية �لفل�صطينية، بعد ف�صله 

يف �إن�صاج �أي عملية ت�صوية، يف فرتة رئا�صته �الأوىل، وف�صل وزيرة خارجيته يف فرتته �لثانية، وعلى 

�الإ�رش�ئيليني  بني  �ملفاو�صات  �إعادة  حماوالً  مكوكية  جولة  خم�صني  بنحو  قام  كريي  �أن  من  �لرغم 

و�لفل�صطينيني، فقد �زد�د �الأمر �صوء�ً بعد جناح دونالد تر�مب، �لذي عّب يف �أثناء فرتة �النتخابات 

�ل�صفارة  بنقل  تعهد  �إذ  �الأمريكيني؛  �لروؤ�صاء  من  �صابقيه  من  �نحياز�ً  �أكرث  مو�قف  عن  �لرئا�صية 

�الإ�رش�ئيلية. وهذ�  �الأمريكية  �لعالقات  �لقد�ص، وفتح �صفحة جديدة يف  �إىل  �أبيب  �الأمريكية من تل 

�ل�صفارة  وبنقل  لـ“�إ�رش�ئيل”  كعا�صمة  بالقد�ص  باالعرت�ف  قر�ره  �أ�صدر  حيث  فعالً،  ح�صل  ما 

، بعد �أن كان قد �أجل هذ� �لقر�ر )�صتة �أ�صهر( �أ�صوة مبا فعله �لروؤ�صاء 
�الأمريكية �إليها يف 622017/12/6

�الأمريكيون �ل�صابقون.
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و�جهت تر�مب �لعديد من �مل�صاعب و�الأزمات �لد�خلية يف خمتلف �مللفات �لد�خلية و�خلارجية، 

�لتدخل  ملف  حول  �إد�رته  تالحق  �لتي  و�لتحقيقات  وعوده،  مبعظم  �لوفاء  عن  عجزه  ذلك  يف  مبا 

�لرو�صي يف �النتخابات �لرئا�صية �الأمريكية وغريه، و�ل�صغوط �لتي تعر�ص لها من قبل �جلماعات 

�ل�صهاينة  �مل�صيحيني  ت�صمل  و�إمنا  �ل�صهيوين،  �للوبي  على  تقت�رش  ال  �لتي  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ملوؤيدة 

�الإجنيليني �لذين لعبو� دور�ً بارز�ً يف و�صوله �إىل �لبيت �الأبي�ص. 

وقد وعد تر�مب منذ توليه �صدة �لرئا�صة بتحقيق ما عجز �أ�صالفه عن حتقيقه يف م�صار �لت�صوية 

�ل�صلمية، �إذ تعهد بالتو�صل �إىل �صفقة و�صفها تارة بالتاريخية، و�أخرى ب�صفقة �ل�صفقات، قائالً: 

�إن �صهره جارد كو�صرن Jared Kushner �لذي عيّنه م�صوؤوالً للفريق �ملعني بهذ� �الأمر قادر على 

�إجنازها، و�إذ� ف�صل فلن ي�صتطيع �أحد �إجنازها.

�الأمريكية  �ملو�قف  �أن  �إال  �الأمريكي،  بالتعهد  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  ترحيب  من  �لرغم  وعلى 

�أنها غري موجودة،  �إما  �ل�صفقة  �أن هذه  و�أكرث من  �أكرث  �ملخاوف  تثري  �ملت�صارعة و�ملتالحقة كانت 

وفقاً  �أبعادها،  مبختلف  �لفل�صطينية  �لق�صية  ت�صفية  �إىل  تهدف  �صفقة  �أنها  �أو  وهم،  وجمرد 

�لتطبيع  حتقيق  �إىل  �لر�مي  �الإقليمي  �حلل  منها  �ملق�صود  �أن  �أو  �الإ�رش�ئيلية،  و�الإمالء�ت  لل�رشوط 

�لتو�صل  وقبل  �أوالً،  “�إ�رش�ئيل”  مع  �خلليج  دول  وبقية  �ل�صعودية  قبل  من  خ�صو�صاً  �لعربي، 

حلف الإقامة  كج�رش  وذلك  عقب،  على  ر�أ�صاً  �لعربية  �ل�صالم  مبادرة  قلب  �أي  �صالم”،  “�تفاق   �إىل 

�أمريكي عربي �إ�رش�ئيلي �صّد �إير�ن. 

وخالل �لفرتة 2016–2017 ظهرت بع�ص �ملوؤ�رش�ت على بع�ص �أ�صكال �لتو��صل “غري �لر�صمي” 

بني �ل�صعودية و“�إ�رش�ئيل”. وهذ� ما �أكده توما�ص فريدمان Thomas Friedman يف منتدى �صبان 

Saban Forum، قبل �أيام قليلة على قر�ر تر�مب نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، حيث قال �إن 

وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز Yuval Steinitz   �أخبه مبتهجاً �أنهم يجرون حمادثات 

مع �ل�صعودية، وو�صف فريدمان �لكالم “�لعلني” الأي وزير �إ�رش�ئيلي عن �لعالقات مع �ل�صعودية 

بـ“�لغباء �حلقيقي”، ون�صح �الإ�رش�ئيليني بعدم �لتحدث عن هذه �لعالقات ب�صكل علني، �إن �أر�دو� 

.
63

�أن ينجح �مللك بن �صلمان يف �إ�صالحاته �لتي يجريها يف بالده، و�إن �أر�دو� �أن تنجح عالقاتهم معه

طبعاً، هناك وهم عند بع�ص �لعرب باأن “�إ�رش�ئيل” يكن �أن تكون �صديقة وحليفة، و�أنها يكن 

�أن حتارب �إير�ن من �أجلهم، وهذ� يجعل موقف �لعديد من �لدول �لعربية من �لقر�ر �الأمريكي ومن 

“�إ�رش�ئيل” �أقل مما هو مطلوب، ودون م�صتوى �خلطر �لذي ي�صكله �لقر�ر على �لقد�ص و�لق�صية.

�إ�رش�ئيلية، حيث ما ز�ل  �أنه من �ملبكر و�ل�صابق الأو�نه �لتحدث عن عالقات علنية خليجية  غري 

�ملنظومة  �أم يف  نف�صها،  �ل�صيا�صية �حلاكمة  �ملنظومة  �لد�خلية، �صو�ء يف  �ملعوقات  �لكثري من  �أمامها 

�ل�صعبية �لو��صعة... كما �أن �ل�صيا�صات �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية قد م�صت بعيد�ً يف ت�صّددها وت�صييع 
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بع�ص  مع  وتطبيع  �صيا�صية  عالقات  بناء  عملية  ُيعّقد  مبا  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �الأ�صا�صية  �حلقوق 

�لبلد�ن �لعربية �ملتحم�صة ملو�جهة �لنفوذ �الإير�ين، �أو مو�جهة تيار�ت “�الإ�صالم �ل�صيا�صي”.

�إن �إد�رة تر�مب، كما جاء يف �ملوؤمتر �ل�صحفي �لذي عقده تر�مب مع نتنياهو، تخلت عما ي�صمى 

؛ وهو ما يرتك تقرير �مل�صاألة برمتها 
64

“حل �لدولتني”، مع ��صتعد�دها لقبول ما يتفق عليه �لطرفان
بيد “�إ�رش�ئيل” �لتي ال تريد �إقامة دولة فل�صطينية. و�جلدير بالذكر �أن “حل �لدولتني” �عتماد�ً على 

�لفرت�ت.  �أي فرتة من  �لقائمة، مل يكن موجود�ً حقيقة يف  �لقوى  �لت�صوية، ويف ظّل مو�زين  قو�عد 

وعا�صمتها  �صيادة  وذ�ت  فل�صطينية  دولة  �إقامة  على  يو�فق  ال  “�إ�رش�ئيل”  يف  �ملركزي  فاالجتاه 

 Bar Ilan University لقد�ص، وعندما و�فق نتنياهو على �إقامة �لدولة يف خطابه يف جامعة بار �إيالن�

يف �صنة 2009 ويف عدة منا�صبات متباعدة �أخرى، كان جمرد ذّر للرماد يف �لعيون، الأن ُجّل ما يقوم 

�ال�صم. ومع  ت�صتحق هذ�  فل�صطينية  لقيام دولة  �إمكانية  �أي  يدمر  �لو�قع  �أر�ص  به وحكومته على 

مناد�ته باملفاو�صات �ملبا�رشة بال �رشوط، �إال �أنه يف �حلقيقة، هو من ي�رش على �ل�رشوط من خالل 

ومن  �ملفاو�صات،  ال�صتئناف  ك�رشط  حتى  يهودية”  كـ“دولة  بـ“�إ�رش�ئيل”  باالعرت�ف  مطالبته 

�لكاملة على �الأجو�ء  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيطرة  �أن ي�صمن  �أي حّل نهائي يجب  �أن  �إ�رش�ره على  خالل 

و�لبحار و�حلدود من �لنهر �إىل �لبحر، وبقاء �لقد�ص عا�صمة �أبدية لـ“�إ�رش�ئيل”، ورف�ص حّل م�صكلة 

�لالجئني، و�إخ�صاع كل �صيء ملفهوم “�إ�رش�ئيل” الأمنها.

تنتقد  مل  �أنها  لدرجة  قانوين،  وال  �رشعي  غري  �ال�صتيطان  �عتبار  عن  تر�مب  �إد�رة  كّفت  كما 

�لقر�ر�ت �الإ�رش�ئيلية باإقامة �آالف �لوحد�ت �الإ�رش�ئيلية، ورّكزت يف لقاء�تها مع �لقيادة �لفل�صطينية 

“�إرهاب”، �إىل جانب مطالبتها بتعزيز �لتن�صيق �الأمني،  �أنها  على �رشورة مكافحة �ملقاومة بحجة 

ووقف ما ت�صميه �لتحري�ص �لفل�صطيني يف �ملناهج �لتدري�صية و�الإعالم، وعدم ت�صجيع “�الإرهاب”، 

�إقر�ر  خالل  من  ذلك  بوقف  وطالبت   ،
65

و�الأ�رشى �ل�صهد�ء  لذوي  رو�تب  �رشف  عدم  خالل  من 

قو�نني بهذ� �ل�صاأن. 

ومت�صكهم  يهودية”  كـ“دولة  بـ“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطينيني  �عرت�ف  عدم  تر�مب  �إد�رة  جعلت 

بال�رشوط  مت�صكت  بينما  ت�صاوؤٍل؛  مو�صع  لهم  كعا�صمة  �لقد�ص  وب�رشقي  لالجئني  �لعودة  بحق 

بعد تغري  قد  �الأمريكي  �ملوقف  �أن  بد�  وعندما  �لفل�صطينية.  �مل�صاحلة  حتقيق  �إز�ء   �الإ�رش�ئيلية 

بني  مُتيز  باأنها  موقفها  �الأمريكية  �الإد�رة  �أو�صحت  �مل�صاحلة،  بخ�صو�ص  �الأخري  �لقاهرة  �تفاق 

يف  حما�ص  م�صاركة  تعني  �لتي  �مل�صاحلة  وبني  حما�ص،  حركة  لعزل  غزة  قطاع  �إىل  �ل�صلطة  عودة 

�حلكومة، �الأمر �لذي ترف�صه و��صنطن ما مل تعرتف حما�ص بـ“�إ�رش�ئيل” وبقية �رشوط �لرباعية 

م �أن هذ� ال يكن �أن يحدث   Quartet on the Middle East �لظاملة، �إ�صافة �إىل نزع �صالحها، مع تفهُّ

!
66

على �لفور



231

م�شارات العدوان واملقاومة والت�شوية ال�شلمية

ُعرف  ما  عب   ،2006 �صنة  �صابقاً  تردد  �مل�صطلح  هذ�  فاإن  �لقرن”،  “�صفقة  بخ�صو�ص  �أما 

�أنها  من  حينها  ت�رّشب  وما  وعبا�ص”،  �أوملرت  “تفاهمات  �أو   ”]Ehud Olmert[ �أوملرت  بـ“عر�ص 

“�تفاقيات رّف” تنتظر �النتخابات �الإ�رش�ئيلية ونتائجها.

و�أحد �أهم �لتقارير �لتي تندرج يف هذ� �ل�صياق، در��صة �أعدها م�صت�صار �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي 

مع  �ل�رش�ع  ت�صوية  خاللها  من  يقرتح  ؛ 
672010 �صنة   ،Giora Eiland �آيالند  غيور�  �ل�صابق 

 من �صيناء باجتاه �لعري�ص، وتعوي�ص 
2
�لفل�صطينيني من خالل تو�صيع قطاع غزة مب�صاحة 720 كم

 م�رش عن ذلك باأر��ص ٍمن �لنقب، و�إعطاء م�رش و�الأردن مز�يا وحو�فز �قت�صادية، ويف �ملقابل يتم �صّم

12l% من م�صاحة �ل�صفة للكيان �الإ�رش�ئيلي مبا ي�صاوي �مل�صاحة �لتي �صيتو�صع بها �لقطاع يف �صيناء.

��صتح�صار  �أو  ��صتن�صاخ  ملحاولة  �أو�صلو  �تفاق  قبل  ما  �أجو�ء  عادت  تر�مب  �نتخاب  وبعد 

هذه  ومن  �لع�رشين،  �لقرن  خم�صينيات  منذ  �لتوطني  م�صاريع  عب  �إ�رش�ئيلياً  �ملاأمول  �ل�صيناريو 

�الأردنية  �لعقبة  مدينة  يف  رباعي  لقاٌء  ُعقد  وقد  �صيناء.  يف  �لفل�صطينيني  توطني  م�رشوع  �مل�صاريع 

ناق�ص  �لثاين،  �هلل  وعبد  �ل�صي�صي  �لفتاح  وعبد  كريي  وجون  نتنياهو  بنيامني  بني  2016/2/21؛  يف 

عام،  نحو  وبعد   .
68

�الأر��صي وتبادل  �لدولة”  “يهودية  �أ�صا�ص  على  �لنهائي  للحل  جديدة  �أفكار�ً 

مقرتح  نتنياهو  مع  �أثار  �أنه   Ayoob Kara قر�  �أيوب  �لليكود  حزب  ع�صو  �أعلن  2017/2/21؛  يف 

�ل�صامل،  “�ل�صالم”  طريق  لتعبيد  �ل�صي�صي”،  “خطة  �أ�صماه  ما  وفق  �صيناء  يف  فل�صطينية  دولة 

نقلت   2017/9/20 ويف   .
69

تر�مب دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  على  �ملقرتح  �صيعر�ص  نتنياهو  و�أن 

�لذي  �لقادم  “�ل�صالم”  �إن  قوله  عبا�ص  حممود  عن   The Washington Times تايز  �لو��صنطن 

جارد  بينهم  تر�مب،  �إد�رة  مفاو�صي  و�أن  �لقرن”،  “�صفقة  �صيكون  �ملتحدة  �لواليات  عليه  تعمل 

خالل مرة   20 من  �أكرث  بالفل�صطينيني  �لتقو�   ،Jason Greenblatt غرينبالت  وجاي�صون   كو�صرن 

 .70
ثمانية �أ�صهر

قام  معلنة  غري  زيارة  عن  �الأمريكية   Politico بوليتكو  �صحيفة  ك�صفت   2017/10/29 ويف 

ومبعوث  Dina Powell باول  دينا  �لقومي  �الأمن  م�صت�صار  نائب  ير�فقه  لل�صعودية،  كو�صرن   بها 

2017، وقد توجه  �ل�رشق �الأو�صط جاي�صون غرينبالت، وهي �لزيارة �لثالثة لكو�صرن خالل �صنة 

�إد�رة  عنها  قالت  م�صاٍع  يف  فالقد�ص،  �هلل  ر�م  ثم  �لقاهرة،  و�إىل  عّمان،  �إىل  �ل�صعودية  من  غرينبالت 

فيما  �الأو�صط.  �ل�رشق  يف  �ل�صالم”  “عملية  يف  دور  للعب  �لعرب  �لقادة  جلذب  حماولة  �إنها  تر�مب 

�الأمن  م�صت�صار  ونائب  تر�مب،  �لرئي�ص  م�صت�صاري  كبري  �أن  ر�صمياً  �الأمريكية  �الإد�رة  �رشحت 

�لقومي �ال�صرت�تيجي، و�ملمثل �خلا�ص للمفاو�صات �لدولية، عادو� حديثاً من �ل�صعودية �أي�صاً، وقد 

�لفل�صطينية،  “�إ�رش�ئيل”، و�ل�صلطة  �ت�صاالت متكررة مع م�صوؤولني من  �مل�صت�صارين  �أجرى كبري 

.
71

وم�رش، و�الإمار�ت �لعربية، و�الأردن، و�ل�صعودية
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هناك �لكثري من �لتكهنات حول طبيعة �خلطة �الأمريكية �جلديدة، لكن �أياً من تفا�صيلها �أو بنودها 

:
ما ز�ل غري موؤكد، ومما جاء عّما �نطوت عليه “�صفقة �لقرن”72

املرحلة الأوىل: تنطلق “�صفقة �لقرن” يف مرحلتها �الأوىل من رعاية �أمريكية تعيد �لثقة �إىل عملية 

و�إقر�ر  �لدولتني”  “حل  مببد�أ  كامل  �لتز�م  مع  �ملفقود.  �ل�صامن  وجود  وحتقق  �ل�صلمية  �لت�صوية 

لـ“�إ�رش�ئيل” بحدود جد�رها كخطوة �أوىل، و�أن تعاد قر�ءة �حلدود وم�رشوع تبادل �الأر��صي وفق 

�إىل  ت�صل  قد  جديدة  خريطة  �أو   ،)%6.5l( �أوملرت  �أو  %(lا   1.9(  �Ehud Barak بار�ك  �إيهود  خريطة 

12l%. يقابل ذلك �لتز�م �إ�رش�ئيلي بوقف �ال�صتيطان خارج “�لكتل �ال�صتيطانية”، و�اللتز�م �لدويل 

و�أن  �القت�صادي،  باري�ص  بروتوكول  يف  �لنظر  �إعادة  مع  �لفل�صطيني  �القت�صاد  برعاية  و�لعربي 

ت�صتمر �ل�صلطة يف منع �لعنف و�لتحري�ص، وي�صتمر �لتن�صيق �الأمني باإ�رش�ف طرف ثالث )�أمريكا(، 

و�ل�صماح للجي�ص �الإ�رش�ئيلي بالعمل يف �ل�صفة �لغربية.

كما �صت�صعى �ل�صلطة �إىل توحيد �ل�صف �لفل�صطيني، و��صتمر�ر عملية �إعمار غزة و�إقامة ميناء 

)رمبا يكون عائماً( مع �صمانات �أمنية، و�لعمل على نزع �صالح غزة وتدمري �الأنفاق.

باالإعالن عن دولة يف حدود موؤقتة،  لها  �ل�صماح  �ل�رشوط يكن  �ل�صلطة هذه  ويف حال حتقيق 

مع ب�صط �ل�صيطرة على مناطق جديدة يف �ل�صفة. وتدر�ص “�إ�رش�ئيل” �ل�صماح مب�رشوعات حيوية 

�إىل  و�صوالً  �صنو�ت،  ع�رش  �لزمني  �صقفها  مبا�رشة  ملفاو�صات  ذلك  ليمهد  مطار،  مثل  �ل�صفة  يف 

“�ل�صالم” �لنهائي.

هذ�  من  جزء  �أنها  �الإقليم  دول  تعلن  �أن  ُيفرت�ص  �الأوىل(  )�ملرحلة  �لزمنية  �لفرتة  هذه  وخالل 

�مل�رشوع، وتبد�أ بتد�صني تعاون �رشق �أو�صطي يف �صتى �ملجاالت �حليوية، وعلى ر�أ�صها �الأمن �صمن 

�إطار موحد، وهذه خطو�ت �رشورية تر�ها �أمريكا ممهدة لـ“�صفقة �لقرن” باإحياء “عملية �ل�صالم”.

املرحلة الثانية: تذهب يف �جتاه تبادل �الأر��صي؛ حيث يتنازل �لفل�صطينيون عن م�صاحة متفق 

حدود مبو�ز�ة  �صيناء  من  �أر��ٍص  مقابل  يف  �لغور،  من  وجزء  ��صتيطانية(  )كتل  �ل�صفة  من   عليها 

جنوب  فري�ن  و�دي  من  مكافئة  م�صاحة  على  “�إ�رش�ئيل”  من  م�رش  و�صتح�صل  �صيناء،   - غزة 

�صحر�ء �لنقب.

 وعلى �لرغم من كرثة �حلديث عن هذه �ل�صفقة �إال �أنها مل تعر�ص ب�صكل ر�صمي بعد، وقد �أّجلت 

�أن �جلانبني غري جاهزين، كما قال جاي�صون  �الأمريكية تقديها مر�ت عدة، الأنها وجدت  �الإد�رة 

غرينبالت ل�صخ�صية فل�صطينية، �أو الأن �الأمر �صعب جد�ً، خ�صو�صاً بعد �لت�رشيبات باأن �أمريكا مل 

�إليها، حيث قال كو�صرن يف حمادثة م�رّشبة مع متدربني بالكوجنر�ص  تعد و�ثقة باإمكانية �لتو�صل 

�إن كان هناك  �أعلم!” و“نحن نعمل مع �لفرقاء بهدوء لرنى  “هل ما نقدمه مميز�ً؟! ال   :Congress

.
، وقد ال ُيوجد حّل”73 حلٌّ
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وما ن�رش عن �ل�صفقة يف و�صائل �إعالم، �أغلبها �أمريكية و�إ�رش�ئيلية، يدل على �أنها، �إن �صحت، 

لي�صت ت�صوية بني مت�صارعني، و�إمنا حماولة لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية من خالل فر�ص �رشوط 

�ل�صفقة دولة فل�صطينية  �الآخر. فال يوجد يف كل ما ن�رش حول هذه  �لطرف  و�إمالء�ت طرف على 

من  �صيادة  لها  دولة  بني  �ل�صيغ  ترت�وح  و�إمنا   ،1967 حدود  على  �لقد�ص  وعا�صمتها  �صيادة  ذ�ت 

�الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية، وفق ما جاء  �الأنباء و�ل�صحف و�لتلفزة  طر�ز جديد، كما ذكرت وكاالت 

هاو�ص(  )ت�صاتام  �لدولية  لل�صوؤون  �مللكي  �ملعهد  مقر  يف  عقدت  مغلقة  جل�صة  يف  نتنياهو  خطاب  يف 

، يف �أثناء �الحتفال 
74The Royal Institute of International Affairs (Chatham House)l

�أو“دولة” يف غزة ت�صم لها  بذكرى مرور مئة عام على وعد بلفور، وبني كونفدر�لية مع �الأردن، 

دي�ص �أبو  تكون  �أن  ويكن  �لقد�ص،  دون  من  بال�صفة  �الأو�صال  �ملقطعة  بال�صكان  �الآهلة   �ملعازل 

�لعا�صمة �لفل�صطينية، مع �صّم �الأحياء �الآهلة بال�صكان يف �لقد�ص �إليها من دون �لبلدة �لقدية، وال 

�ل�صفة  معظم  على  “�إ�رش�ئيل”  �صيطرة  �أو  �صّم  مع  �لالجئني،  لق�صية  متو�زن  حّل  حتى  �أو  عودة 

�لغربية، وبال وقف للتو�صع �ال�صتيطاين وال �إز�لة للم�صتعمر�ت، حتى �لتي ت�صمى “�لع�صو�ئية”.

�إن قر�ر تر�مب حول �لقد�ص �إما �أنه دليل على توقف �ل�صعي لـ“�صفقة �لقرن”، بحيث يحلُّ مكانها 

�صيا�صة فر�ص حّل بالقوة وفر�ص �لوقائع على �الأر�ص، �أو لعدم وجودها �أ�صالً، و��صتُخِدَمت الإيهام 

�لعرب باأن �حلل قادم، حتى ُيقدمو� ثمنه ب�صخاء لرت�مب، كما فعلو�، وحتى ي�صو� يف �لتطبيع مع 

“�إ�رش�ئيل” و�إقامة �حللف �لثالثي �صّد �إير�ن.
ال�شيناريوهات املحتملة ما بعد القرار الأمريكي:

مع دخول م�صار �لت�صوية �ل�صلمية �صنة 2018، تبدو هناك ثالثة م�صار�ت حمتملة:

ال�شيناريو الأول: تو�شع ردة الفعل: 

قاعدة  على  و�لدولية،  و�لعربية  �لفل�صطينية  �لفعل  ردة  تتو�صع  �أن  على  �ل�صيناريو  هذ�  يقوم 

بلورة مبادرة �أو مقاربة �صيا�صية جديدة؛ ال تكتفي باحلديث عن ��صتبد�ل �لر�عي �الأمريكي �أو منع 

�حتكاره لـ“�لعملية �ل�صيا�صية”، بل تطالب بعملية �صيا�صية جديدة خمتلفة جوهرياً عن تلك �ملعمول 

بها منذ �أو�صلو، �لتي ماتت عملياً منذ �غتيال �إ�صحاق ر�بني Yitzhak Rabin وتويل �ليمني برئا�صة 

نتنياهو �حلكومة يف �صنة 1996. مقاربة تركز على نقل �لق�صية �لفل�صطينية، مبختلف �أبعادها، �إىل 

�الأمم �ملتحدة، بحيث تكون هي �لر�عي، يف �إطار عقد موؤمتر دويل م�صتمر وكامل �ل�صالحيات، تكون 

مرجعيته �لقانون �لدويل وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، ليكون �لتفاو�ص لتنفيذها ولي�ص حولها.

هذ� �ل�صيناريو لي�ص مرجحاً، ولكنه مطروح، الأنه يحتاج �إىل تغيري جوهري يف �ملعطيات �ملحلية 

�الأثمان  لدفع  و�لعربية و�الإقليمية و�لدولية، و�إىل روؤية وقناعة و�إر�دة وخطة فل�صطينية م�صتعدة 

�ملرتتبة على �الإ�رش�ر على �عتماد مقاربة جديدة. 
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ال�شيناريو الثاين: انح�شار ردة الفعل:

ي�صتند هذ� �ل�صيناريو �إىل �نح�صار ردة �لفعل على �لقر�ر �الأمريكي، برت�صيات �أمريكية، وجهود 

حالياً،  فعلته  مما  �أف�صل  الحقاً  �الأمريكية  �الإد�رة  �صتقدمه  ما  �أن  بزعم  ودولية،  و�أوروبية  عربية 

خ�صو�صاً �عرت�فها بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”. و�لعودة بعد فرتة �إىل �لعملية �ل�صيا�صية نف�صها، 

ما قبل �العرت�ف �الأمريكي، على �لرغم من �إطالق تر�مب ر�صا�صة �لرحمة عليها.

ال�شيناريو الثالث: تقطيع الوقت: 

يقوم هذ� �ل�صيناريو على �لدخول يف مرحلة من تقطيع �لوقت و�نتظار �ملتغري�ت، و�لبحث عن 

ر�ٍع �أو رعاة جدد، من دون �عتماد مقاربة جديدة، �أي �لعودة كلياً �إىل �ملقاربة �لقدية.

توفر  و�إىل  �جلدد،  و�لرعاة  �لطرفني  مو�فقة  �إىل  بحاجة  �صيا�صية  عملية  الأي  �لرعاة  �لر�عي/  �إن 

ظروف ومعطيات متكنهم من �لتاأثري. فاخللل يف �لعملية �ل�صيا�صية �ملعتمدة ال يقت�رش على �نحياز 

�لر�عي �الأمريكي و�نتقاله موؤخر�ً �إىل موقع �ل�رشيك �لكامل لالحتالل، و�إمنا يعود �إىل فقد�ن �لتو�زن 

وبال  وملزمة،  و��صحة  مرجعية  دون  من  الأنها  متاماً،  �الأركان  خمتلة  �لعملية  وكون  �لقوى،  يف 

�الأبد،  �إىل  مفتوحة  مفاو�صات  جعلها  ما  ملزمة،  تطبيق  �آلية  �أو  زمني  جدول  وال  فاعل،  دويل  �إطار 

مفاو�صات من �أجل �ملفاو�صات، ت�صتغلها “�إ�رش�ئيل” لفر�ص �الأمر �لو�قع �الإ�رش�ئيلي �لذي يجعل 

�حلل �الإ�رش�ئيلي �صيئاً ف�صيئاً هو �حلل �ملطروح و�ملمكن عملياً.

�صّد  و�لقمعية  �لتع�صفية  ممار�صاته  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ��صتمر�ر  من  بالرغم 

�ل�صعب �لفل�صطيني، وبالرغم من �لفارق �لهائل يف �لت�صليح و�الإمكانات؛ �إال �أن �ل�صعب 

�لفل�صطيني ��صتمر يف ثباته على �أر�صه، وو��صل مقاومته مبا يلك من �إمكانات حمدودة. بل وجنح 

يف فر�ص �إر�دته على قو�ت �الحتالل عندما �أجبها على �لرت�جع عن �إجر�ء�تها �ملتخذة على مد�خل 

�مل�صجد �الأق�صى.

وعلى �ملدى �ملنظور، فمن �ملتوقع �أن ي�صتمر �الحتالل يف عدو�نه على �ل�صعب �لفل�صطيني، ويف 

و�حل�صار...  و�العتقال  �لقتل  يف  �أدو�ته  ��صتخد�م  يف  �صي�صتمر  كما  وتطويعه،  �إخ�صاعه  حماوالت 

�أن تفعل �صيئاً حقيقياً لن�رشة  �أو عاجزة  يف بيئة عربية مت�رشذمة، ويف بيئة دولية توفر له �لغطاء 

�ل�صعب �لفل�صطيني.

�الحتالل  �صّد  غ�صب  خمزون  من  عندها  يرت�كم  مبا  �لد�خلية  �لفل�صطينية  �لبيئة  �أن  غري 

وممار�صاته، ومبا يرت�فق مع ذلك من ف�صل م�صار�ت �لت�صوية �ل�صلمية... تتجه نحو ت�صعيد �لعمل 

�ملقاوم و�ملنتف�ص. كما �أن �لبيئة �ال�صرت�تيجية �ملحيطة بفل�صطني، بالرغم من �صعفها �حلايل، �إال �أنها 

خال�شة
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بيئة متحركة غري م�صتقرة... ويكن �أن تتحول يف �ملدى �لو�صيط �إىل بيئة د�عمة خلط �ملقاومة. وهو 

ما يعني �أن �الحتالل ال يعي�ص بيئة م�صتقرة؛ و�أن ما يح�صبه �خرت�قات و�نت�صار�ت، �إمنا ُتعبِّ عن 

�أو�صاع موؤقتة، قد حتمل خ�صائر ��صرت�تيجية م�صتقبلية للكيان �الإ�رش�ئيلي.

و�أن لالنهيار،  طريقة  يف  �أو  �نهار  قد  �أو�صلو  �تفاقيات  وفق  �لت�صوية  م�صار  �أن  �لو��صح   من 

“حل �لدولتني” مل يعد ممكن �لتنفيذ وفق هذه �التفاقيات بعد �أن �أفرغتها “�إ�رش�ئيل”، بدعم �أمريكي، 
من حمتو�ها.

ولذلك، فاإن على �لطرف �لفل�صطيني �مل�صارعة �إىل مر�جعة �لتجربة، و�إعادة بناء بيته �لد�خلي، 

و�إعادة ��صتك�صاف و��صتثمار عنا�رش �لقوة �لتي لديه، ال�صتعادة حيويته وفر�ص �أجندته على م�صار 

�الأحد�ث.
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امل�سهد االإ�سرائيلي

عا�صت “�إ�رش�ئيل” يف �لفرتة 2016–2017 حالة تكاد تكون غري م�صبوقة من �ل�صعور 

بالقوة و�ال�صتقر�ر. فاإىل جانب �الأد�ء �القت�صادي �لقوي، ووجود ��صتقر�ر �صيا�صي 

بيئة  ومع  منق�صمة،  فل�صطينية  بيئة  مع  وتتعامل  فائق،  �أمريكي  بدعم  “�إ�رش�ئيل”  تتمتع  ن�صبي، 

�لطاولة( مع  عربية �صعيفة مفككة، ومع رغبات لدول عربية بالتطبيع و�إقامة عالقات )ولو حتت 

“�إ�رش�ئيل”. ومل تعد “�إ�رش�ئيل” تخ�صى من �لثور�ت وحركات �لتغيري يف �ملنطقة �لعربية بعد �أن مّت 
�رشب موجة “�لربيع �لعربي”؛ كما �أن جيو�ص �ملنطقة مل تعد ت�صكل خطر�ً حمتمالً على “�إ�رش�ئيل”.

ومع تدين �ل�صعور باخلطر �لوجودي، تتز�يد بيئات �لتطرف �لديني و�ليميني �ل�صهيوين، �لتي 

م�صتقبل  وحول  �لدولة”،  “يهودية  حول  ت�صور�تها  لفر�ص  �لتاريخية”  “�للحظة  ��صتغالل  حتاول 

�الأر�ص  لتهويد  �حلثيث  �لعمل  مع  �ل�صلمية،  �لت�صوية  م�صار  وعلى  �الإ�رش�ئيلي،   – �لعربي  �ل�رش�ع 

و�الإن�صان.

�لتطور�ت  من  مبجموعة   2017–2016 �صنتا  متيّزت 

�أبرزها:  كان  حيث  “�إ�رش�ئيل”؛  يف  �لد�خلي  �ل�صعيد  على 

�لعام،  �ل�صيا�صي  �حليّز  يف  �لي�صار  وقوى  �أحز�ب  تر�جع 

�لعن�رشية  �لقو�نني  من  �ملزيد  وطرح  �ملتطرف؛  وخ�صو�صاً  �ليمني،  وح�صور  قوة  تعزيز  ل�صالح 

على  �لدولة”  “يهودية  وتعميق  �لد�خل؛  يف  �لفل�صطينيني  بحق  و�الإق�صاء  �لت�صييق  و�إجر�ء�ت 

�أو�صاط �صباط يف �جلي�ص و�ل�رشطة،  �لف�صائح �جلن�صية يف  ح�صاب ديوقر�طيتها؛ و�ت�صاع رقعة 

و�صيا�صيني. ووقوع بنيامني نتنياهو وم�صوؤولون يف حكومته حتت �لتحقيق يف �أعقاب ف�صائح ف�صاد 

ور�صاوى وخيانة �أمانة. 

1. تراجع الي�شار وتعزز قوة اليمني املتطرف:

�صهدت �ل�صاحة �ل�صيا�صية و�حلزبية �الإ�رش�ئيلية على وجه �خل�صو�ص خالل �ل�صنتني �ملا�صيتني 

، �لتي 
1
)2016–2017( تر�جعاً كبري�ً يف �لن�صاط �حلزبي �لي�صاري، حيث �أفادت ��صتطالعات �لر�أي

جتريها �أكرث من جهة، �أن �لي�صار يف “�إ�رش�ئيل” يلفظ �أنفا�صه �الأخرية ل�صالح �ليمني، وحتديد�ً �ليمني 

�ملتطرف؛ �ملوؤلف من �الأحز�ب �لتي ت�صكل �الئتالف �حلكومي �حلايل )عند كتابة هذ� �لتقرير( �لذي 

�أ�صاب  �لذي  �لرتهل  �أن  على  �ال�صتطالعات  هذه  وتوؤكد  �مل�صتوطنني.  من  و�أي�صاً  نتنياهو،  ير�أ�صه 

�لي�صار، حال دون و�صوله �إىل م�صتوى ت�صكيل حكومة، وحال �أي�صاً دون قدرته على قبول دعو�ت 

 نتنياهو باالن�صمام �إىل �ئتالفه �حلكومي. و�صهد �ملع�صكر �ل�صهيوين و�لذي يت�صكل من حزب �لعمل

مقدمة

 اأواًل: امل�شهد االإ�شرائيلي 

        ال�شـيا�شــي الداخلي
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�الإ�رش�ئيليني،  �أو�صاط  تاريخه وما�صيه حتوالً يف رئا�صته، حيث تر�جعت �صعبيته يف  �لي�صاري يف 

�النتخابات  ففي  �ل�صيا�صية.  وتوجهاته  قيادته  يف  �نقالب  �إحد�ث  �إىل  �ملنادية  �لدعو�ت  و�رتفعت 

�إحلاق  يف   Avi Gabay جاباي  �آيف  جنح   2017 �صيف  مطلع  يف  جرت  و�لتي  �حلزب  لهذ�  �لد�خلية 

 Amir وعمري بريت�ص Yitzhak HaLevi Herzog هزية مبناف�صيه �أمثال �إ�صحق هليفي هرت�صوغ

�إمنا من  �لعمل  ياأت من �صفوف حزب  . وجاباي هذ� مل 
2
�لعمل Peretz على من�صب رئي�ص حزب 

حزب مو�صيه كحلون، ُكلنا، حيث تبو�أ من�صب وزير �لبيئة يف حكومة نتنياهو. لكنه ��صتقال من ُكلنا 

و�ن�صم �إىل حزب �لعمل متهيد�ً للمناف�صة على من�صب رئي�صه. 

لكن جاباي هذ� و�لذي عقد كثريون �الآمال عليه، مل يكن بعيد�ً يف ت�رشيحاته عن مو�قف حكومات 

نتنياهو �أو حزب �لعمل يف �حلد �الأدنى. حيث �إنه ال يرى يف �مل�صتعمر�ت �أي عقبة �أو حجر عرثة �أمام 

�إعالنه  �إىل  �الإ�رش�ئيلي �رشعي. باالإ�صافة  �لفل�صطينيني، وكاأن �مل�رشوع �ال�صتيطاين  �لتفاو�ص مع 

�ئتالف حكومي �صي�صكله فيما   يف 
3Joint List �مل�صرتكة  �لعربية  �لقائمة  ��صتعد�ده ل�صّم  عن عدم 

لو فاز حزبه باالنتخابات �لبملانية �لقادمة. ال �صّك يف �أن جاباي هذ� ال يبتعد كثري�ً عن �خلّط �لعام 

�ل�صائد يف “�إ�رش�ئيل”، و�لر�ف�ص الأي ت�صوية على قاعدة �الن�صحاب من �الأر��صي �ملحتلة يف 1967.

�حلكومي  �الئتالف  يف  �مل�صاركة  تلك  وخ�صو�صاً  �ليمينية  �الأحز�ب  فاإن  �أخرى،  جهة  من 

يتزعمه و�لذي  �ليهودي  �لبيت  حزب  مقدمتها  ويف  موؤيديها،  ن�صبة  و�رتفعت  كثري�ً  تعززت   قد 

نفتايل بينيت Naftali Bennett وزير �لرتبية يف حكومة نتنياهو. فالطروحات �لتي يرّوج لها هذ� 

�أو ت�صوية على  �أي حّل  �لعن�رشية، ورف�ص  �إىل م�صتوى  �لفل�صطينيني ترقى  �حلزب وزعيمه جتاه 

. بل بالعك�ص ينحو نحو �لر�ديكالية يف �أعلى درجاتها بحيث يطالب 
قاعدة �الأر�ص مقابل “�ل�صالم”4

، ويرف�ص 
5
ب�صّم �ل�صفة �لغربية �إىل “�إ�رش�ئيل” نهائياً لتكون خا�صعة للقو�نني �الإ�رش�ئيلية مبا�رشة

وهو  بذلك،  للقيام  فيهم  موؤهل  هو  من  يوجد  ال  �أنه  باعتبار  فل�صطيني  طرف  �أي  مع  �لتفاو�ص 

وليبمان يق�صد�ن �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص �لذي يتعاملون معه كما تعاملو� مع �لر�حل 

“فر�ص  �لتوجه نف�صه يف  �إقر�ر  �لليكود تتجه نحو  �أن قوى فاعلة يف حزب  . ويظهر 
6
يا�رش عرفات

�أيار/  يف  �لليكود،  حزب  مركز  �أع�صاء  من   800 ع  وقَّ حيث  �لغربية،  �ل�صفة  على  �لكاملة”  �ل�صيادة 

Arutz Sheva، من بينهم وزر�ء يف  �ل�صابعة  �لقناة �الإ�رش�ئيلية  ملا ن�رشه موقع  2017، وفقاً  مايو 

،Ofir Akunis حكومة نتنياهو و�أع�صاء كني�صت، �أمثال: وزير �لعلوم و�لتكنولوجيا �أوفري �أكوني�ص 

ونائب وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي ت�صيبي حوطوفلي Tzipi Hotovely، و�أيوب قر�، ويو�آف كي�ص 

Nurit Koren، وخملوف ميكي زوهر  Nava Boker، ونوريت كورن  Yoav Kish، ونافا بوكر 
Makhlouf (Miki) Zohar، ويارون مزوز Yaron Mazuz، ويهود� جليك، وغريهم. ومتثل هذه 
�لعري�صة دعماً مبا�رش�ً مل�رشوع �لقانون �لذي تقدم به ديفيد بيتان David Bitan من حزب �لليكود 

�إىل �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، للبدء يف فر�ص �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية على مناطق �ل�صفة �لغربية و�إطالق 

.
7
�لعنان للبناء �ال�صتيطاين
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و�أكرث من ذلك، ونتيجة للم�صاحلة �لفل�صطينية، دفع بينيت مع غريه من �لوزر�ء �ملتطرفني �إىل 

.
8
رف�ص �مل�صاحلة، وو�صع �رشوط تعجيزية �أمام �أي �إمكانية للعودة �إىل �لتفاو�ص مع �لفل�صطينيني

“�إ�رش�ئيل” موؤلف من طريف حمور �لت�صكيلة �حلزبية، ونق�صد  هذ� يعني �أن �مل�صهد �حلزبي يف 

كان  كما  و�صط،  مركز/  �حلزبية  �لتوليفة  يف  يوجد  ال  وبالتايل  ماأزوم.  وي�صار  متطرف  يني  بذلك 

�حلال يف عقود �صابقة. 

وفيما لو �أجريت �النتخابات للكني�صت، �صو�ء مبكرة كانت �أم يف موعدها �ملحدد، فاإنه من �ملتوقع 

�أن يفوز �ليمني باأكرث من �صتني مقعد�ً، �أي �أكرث من ن�صف مقاعد �لبملان �الإ�رش�ئيلي، و�أن ُي�صكِّل 

�إذ �إن هذ� �لرجل قد جنح يف منع  . وهذ� يدفعنا �إىل مكانة نتنياهو، 
9
حزب �لليكود �حلكومة �لقادمة

والدة زعيم ليحل مكانه �أو ليناف�صه بقوة يف �أروقة حزبه، �صو�ء يف �النتخابات �لتمهيدية �أم لرئا�صة 

�حلكومة. ولقد جنح نتنياهو يف �إيجاد �أجو�ء من حوله ت�صبه �الأجو�ء �لتي يكونها زعماء �الأحز�ب 

�جلمعية/ �ل�صمولية يف بع�ص ت�صكيالتها. وهذ� يعني بال�رشورة تر�جع �أ�صكال �حلياة �لديوقر�طية 

و�ملح�صوبني  حزبه  من  �لكني�صت،  �أع�صاء  من  كبري�ً  عدد�ً  �أن  ذلك  �إىل  �أ�صف  حزبه.  �صفوف  يف 

لدعمه وتوفري حماية �صيا�صية له، ويف مقدمتهم رئي�ص �الئتالف �صيا�صياً   عليه، ينتهجون �صلوكاً 

ديفيد بيتان �لذي ي�صعى بكل قوته ونفوذه وتاأثريه، و�أحياناً با�صتخد�م �لعنف �لكالمي و�ل�صلوكي، 

ل�صمان “طريق بي�صاء” �أمام نتنياهو. وهذ� ما يقوم به يف طرحه لقانون ينع �إجر�ء �أي حتقيق �أو 

فتح ملف جنائي لرئي�ص حكومة يف �أثناء تاأديته ملن�صبه. وطبعاً هذ� �القرت�ح ملثل هذ� �لقانون ينا�صب 

ر�صاوى  وتلقي  �لف�صاد،  ملفات  من  عدد  يف  معه  �لتحقيق  د�ئرة  �ت�صعت  �أن  بعد  نتنياهو  و�صعية 

وخيانة �الأمانة �لعامة.

ولقد قدم بيتان �قرت�حاً للجنة �لوز�رية لل�صوؤون �لت�رشيعية يف �حلكومة بهذ� �ملو�صوع، �إال �أن 

لها،  �للجنة ب�صفتها رئي�صة  �أعمال  �أنزلته من جدول   Ayelet Shaked �أييلت �صاكيد  �لعدل  وزيرة 

 .
على خلفية �لنقا�ص �حلاد �لد�ئر يف �ل�صارع �ل�صيا�صي �لعام يف “�إ�رش�ئيل”10

2. قوانني عن�رشية ومالحقات �شيا�شية:

عن�رشية  قو�نني  م�صاريع  طرح  من  مزيد�ً  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لد�خلية  �ل�صيا�صية  �ل�صاحة  �صهدت 

�صحب  “قانون  �مل�صاريع  هذه  بني  ومن  منفردة.  �أو  جمتمعة  �ليمني  �أحز�ب  قبل  من  �لكني�صت  يف 

 من كل من ينتمي �إىل تنظيم �إرهابي ويف مقدمته تنظيم “�لدولة �الإ�صالمية” )د�ع�ص(. 
�جلن�صية”11

وبطبيعة �حلال، فاإن هذ� �لقانون �ملق�صود من ور�ئه �لفل�صطينيون يف “�إ�رش�ئيل”. 

�أع�صاء من �لتجمع �لوطني �لديوقر�طي )بلد( �أروقة �لكني�صت تنادي بطرد  �أ�صو�ت يف   وتعالت 

�إىل  بها  قامو�  عز�ء  زيارة  ب�صبب  �لكني�صت،  ع�صوية  من   National Democratic Assembly

هوؤالء  و�دعى   .
بـ“�الإرهابيني”12 “�إ�رش�ئيل”  ت�صفهم  �أبناوؤها،  ��صت�صهد  فل�صطينية،  عائالت  ثالث 



2016-2017التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

246

�لفل�صطينيون.  “�الإرهابيون”  به  قام  ما  �صجب  �الإ�رش�ئيلي  �لبملان  يف  منتخبني  �أع�صاء  على  �أن 

وذهب بع�صهم �إىل �أن �أع�صاء �لكني�صت من �لتجمع �لوطني م�صاندين لـ“�الإرهاب”. وزعم نتنياهو 

يف معر�ص تطرقه �إىل زيارة �لتعزية هذه �إىل �أن قر�ر �لطرد من �لكني�صت هو حماية للديوقر�طية، يف 

حني رّد عليه �لنائب �أين عودة رئي�ص �لقائمة �مل�صرتكة باأنه —�أي نتنياهو— ُيحّر�ص �صّد �جلمهور 

�إىل جوقة  �لعربي باأكمله بهدف نزع �رشعيته. و�ن�صم زعيم حزب �ملع�صكر �ل�صهيوين هرت�صوغ 

“�الإق�صاء” يف  �لتحري�ص �لتي يقودها نتنياهو و�أحز�ب �ليمني من خلفه. و�رّشع �لكني�صت قانون 

“�إ�رش�ئيل”؛ وال يتم  �لكفاح �مل�صلح �صّد  2016 بادعاء �لتحري�ص على �لعنف وتاأييد  متوز/ يوليو 

�إق�صاء ع�صو كني�صت �إال بت�صويت ت�صعني ع�صو�ً من �أع�صاء �لكني�صت. وهذه �أول مرة ي�رشَّع فيها 

.
13

قانون يق�صي مبوجبه �أع�صاء كني�صت زميالً لهم �أو �أكرث

�إن �زدياد وترية �لعمليات �ال�صت�صهادية �لتي قام بها �صباب مقد�صي و�صباب من خارج �لقد�ص، 

لهويات  م�صبق  حتديد  عن  �ل�صاباك  عجز  ك�صفت  �ل�صكاكني”،  “�نتفا�صة  ��صم  عليها  �أطلق  و�لتي 

 .
�لفعلة، و�حليلولة دون تنفيذها، وهذ� يعدُّ �إخفاقاً بالن�صبة مل�صادر �ملخابر�ت يف “�إ�رش�ئيل”14

�أن  ، بادعاء 
15

�لفل�صطينيني �الإ�رش�ئيلي منادية بقتل  �ل�صارع  �أ�صو�ت حادة يف  �رتفعت  وبالتايل 

�أي �صكوك حتوم حول فل�صطيني هي يف حّد ذ�تها حت�صري لـ“عملية �إرهابية” �صّد �إ�رش�ئيليني، لهذ� 

�أن �ملجتمع  �أوالهما،  �لزناد �رشيعة. وهذ� بحد ذ�ته يحمل داللتني:  �ليد �الإ�رش�ئيلية على  �أ�صبحت 

�الإ�رش�ئيلي ماأزوم ويعاين من حالة “�لفوبيا” يف حياته �ليومية يف �حليّز �لعام، وهو غري �آمن بالرغم 

من �نت�صار عنا�رش �الأمن وحملة �ل�صالح من �ملدنيني بكرثة يف �الأماكن �لعامة. وثانياً، جنوح �ملجتمع 

يف “�إ�رش�ئيل” �إىل �لتطرف، و�لفا�صية، و�رشعنة قتل �لفل�صطيني بذريعة حماية �لنف�ص و�لدفاع عنها.

وحترك حاخامات )وعلى ر�أ�صهم �رشقيون – �صفاردمي Sephardim( يف “�إ�رش�ئيل” �إىل �إ�صد�ر 

فتاوى جتيز قتل �لفل�صطيني �حلامل الأد�ة حادة )�صكنٍي(. حيث �دعى �حلاخام �الأكب �إ�صحق يو�صف 

Yitzhak Yosef �أن �لعرب يرّبون على عقلية ومنطق �لعنف. ور�أى �ملتدينون �أن �إعد�م �لفل�صطينيني 

 .
16

“�الإرهابيني” )على حّد تعبريهم( هو فري�صة �رشعية يتوجب �لقيام بها

هذ� �لغطاء �لديني للفعل �ل�صيا�صي و�لع�صكري �الحتاليل، يهد ل�رشعنة تو�صيع قتل �لفل�صطينيني 

لالحتالل  �لفعلية  �ل�صحية  )هو  �لفل�صطيني  �أن  حني  يف  �ل�صحية،  هو  �الإ�رش�ئيلي  كون  منطلق  من 

�الإ�رش�ئيلية  �الإعالم  مّت تعميمها من خالل و�صائل  �لتي  �ل�صورة  �ملجرم و�لقاتل. هذه  �لغا�صم( هو 

�ملجندة خلدمة �لتحري�ص، �أ�صهمت كثري�ً يف جذب �ملزيد من �الإ�رش�ئيليني �إىل مع�صكر �ليمني �ملتطرف. 

هذ� �لتمهيد لقتل �لفل�صطينيني مرده ن�رش فكر فا�صي ��صتعالئي، ترّوج له حكومة نتنياهو من 

�لفل�صطينيون  �إمنا  �لفل�صطينيني،  مع  ت�صوية  �إىل  �لتو�صل  �أمام  �لعقبة  لي�ص  �ال�صتيطان  باأن  فرتة، 

يرف�صون �جللو�ص على طاولة �ملفاو�صات. وهذ� معناه �أن �لفل�صطينيني هم �لعقبة �أمام تطور ومنو 
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�مل�رشوع �ال�صتيطاين. وبالتايل جتد هذه �حلكومة �أر�صاً خ�صبة لرتويج فكرها �لتطريف و�لعن�رشي، 

لدرجة �أن ��صتطالعات للر�أي بيّنت خالل �صنة 2016 و�أي�صاً يف مطلع 2017 زيادة ن�صبة �الإ�رش�ئيليني 

�ملحتلة. �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  �إىل  منهم  جمموعات  نقل  �أو   48 فل�صطينيي  طرد  يوؤيدون   �لذين 

وال يقت�رش هذ� �لتوجه على �ملتدينني �ملتزمتني، و�إمنا على �لعلمانيني �لذين �حت�صبت �رش�ئح كثرية 

 .
17

منهم يف �ل�صابق على �لي�صار �أو �ملركز

�ملحتلة  �الأر��صي  يف  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  حترك  �ملقابل  يف 

 B’Tselem-The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied

 .
18

�لفل�صطينيني على يد �الحتالل باإنهاء �الحتالل، وو�صع حّد نهائي ملعاناة  Territories مطالباً 

وهو مركز تر�جع وجوده وتاأثريه يف �الأو�صاط �الإ�رش�ئيلية.

�لت�رشيع  جمال  على  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لفل�صطينيني  �صّد  �ملبا�رش  �لتحري�ص  �أمر  يقت�رش  ومل 

�لقانوين و�لقتل، بل و�صل �إىل �صبكات �لتو��صل �الجتماعي. ويف �ملقابل، �لتقى وزير �الأمن �لعام يف 

“�إ�رش�ئيل” �أرد�ن ووزيرة �لعدل �صاكيد بوفد من في�صبوك Facebook بهدف حت�صني �لتعاون �صد 
.
19

ما �عتبه “حتري�صاً” على �صبكات �لتو��صل، بح�صب نتنياهو

وجتلت �أ�صكال �أخرى من �لعن�رشية و�ملالحقات و�لت�صييقات �صّد �لفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل”، 

حر�ئق  �ندالع  �أعقاب  يف  بينيت  تفوهات  مقدمتها  ويف  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  فقط  ولي�ص 

يقوم  �إن من  قال  �إذ  �لعرب بطريق غري مبا�رش،  �إىل  �التهام  �إ�صبع  �إذ وّجه   ،2016 �لكرمل يف  جبل 

 ،
. وكان نتنياهو قد ّحر�ص على �لعرب يف �نتخابات 212015

20
بهذه �لفعلة هو من ال تعود �الأر�ص له

وزر�ء،  من  �الأ�صو�ت  ع�رش�ت  و�رتفعت  متاأخر.  وقت  يف  �التهامية  �أقو�له  عن  وتر�جع  �عتذر  ثم 

�ملو�طنني  �لعرب. ومّت �عتقال عدد من  و�أع�صاء كني�صت، و�صحف، ومو�قع، و�صبكات تلفزة �صّد 

�أّي منهم، ومل يتفوه  �لعرب، ولكن بعد مدة طويت �صفحة هذ� �مللف، ومل تقدم الئحة �تهام بحق 

نتنياهو باأي عبارة فيها �عتذ�ر �أو تر�جع عما قاله.

�الإ�رش�ئيلي  �لوطني  �لن�صيد  فر�ص  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لرتبية  ووز�رة  �ليمني  يف  جهات  وحتاول 

)هاتكفاه Hatikvah( على �ملد�ر�ص �لعربية. لكن هذ� �الأمر ما يز�ل يخ�صع لنقا�ص وجد�ل جماهريي 

.
و��صع، حتى يف �أو�صاط �الإ�رش�ئيليني �أنف�صهم �لذين ال يَرون هاتكفاه ن�صيد�ً مالئماً لـ“�إ�رش�ئيل”22

وال يتوقف �لوزير ليبمان عن توجيه تهديد�ته للفل�صطينيني يف �لد�خل بنقل جمموعات منهم، 

�إىل �ل�صفة �لغربية، �صمن �صفقة ت�صوية  �أم �لفحم،  وخ�صو�صاً من منطقة �ملثلث ومركزها مدينة 

مع �ل�صلطة �لفل�صطينية. و�لو�قع �أنه يف كل مرة يكون فيها هذ� �لوزير ماأزوماً، يوجه �صهامه نحو 

 .
23

فل�صطينيي �لد�خل
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2017 على قانون �الأذ�ن، وذلك بعد نقا�ص ٍحاٍد  �آذ�ر/ مار�ص  و�صادق �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي يف 

“�إ�رش�ئيل” جمند  �لعام يف  �لر�أي  �أن  ، وتبني 
24

�لعام، ويف �ل�صحافة �ل�صارع  حتت قبة �لبملان، ويف 

. و�دعى م�رّشعوه �أن �لقانون ي�صعى �إىل 
25

لدعم م�رشوع منع رفع �الأذ�ن بو��صطة مكب�ت �ل�صوت

فر�ص �لر�حة للمو�طنني ولي�ص موجهاً �صّد �لعقيدة �الإ�صالمية. ومما ال �صّك فيه �أن �لقانون عن�رشي 

بالتمام، �إذ �إن هناك عو�مل كثرية تثري �ل�صجيج يف �ملدن و�لقرى و�لبلد�ت، ولي�ص �الأمر حم�صور�ً 

�لقانون هو  �إقر�ر  �أن   
26

�لقائمة �مل�صرتكة �إىل �ل�صالة. ور�أت  على رفع �الأذ�ن، �لذي يدعو �مل�صلمني 

مبثابة �إعالن حرب على �لهوية �لدينية و�لوطنية، وهو جزء من م�صاريع �لت�صييق و�ملالحقة �لتي 

.
يتعر�ص لها �جلمهور �لعربي يف “�إ�رش�ئيل”27

و�رّشع �لكني�صت قانوناً لت�رشيع عملية هدم �ملنازل �لعربية بذريعة عدم �لبناء �ملرخ�ص. و�أو�صت 

جلنة وز�رية عاجلت هذ� �ملو�صوع تر�أ�صها �إيريز كمينيت�ص Erez Kaminitz، وهي حتمل ��صمه، 

�إىل  �لقانون  هذ�  ويهدف  �لعربية.  و�لبلد�ت  �لقرى  يف  �ملنازل  �آالف  ع�رش�ت  لهدم  خطة  و�صع  على 

�اللتفاف على �الإجر�ء�ت �لق�صائية �لتي يلجاأ �إليها �أ�صحاب �ملنازل لدى �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية ريثما 

 
28

)2017/4/5 �لكني�صت يف  �لقانون )متت �مل�صادقة عليه يف  �أن  للرتخي�ص. وهذ� يعني  يجدو� حالً 

 .
29

�لق�صائية �الإجر�ء�ت  �إىل  �لرجوع  دون  مبهامها  �لقيام  �لد�خلية  وز�رة  جلر�فات  �ملجال  يتيح 

وهذ� يف حّد ذ�ته �نتهاك حلقوق �الإن�صان، يف توفري فر�ص �اللتما�ص لهيئة ق�صائية ت�صاعده يف �إيجاد 

حلول الأزمة ير بها، لي�ص هو �مل�صوؤول عنها. �إذ من �ملعروف �أن حكومات “�إ�رش�ئيل” �ملتعاقبة قد 

�صادرت ماليني �لدومنات من �ل�صلطات �ملحلية �لعربية يف �صنة 1948، وعلى مدى �صبعة عقود مل 

تتوقف عن عمليات �مل�صادرة، ما �أدى �إىل تقل�ص م�صاحة �الأر��صي �لتي يلكها �لعرب �لفل�صطينيون، 

مبو�ز�ة �لزيادة �ل�صكانية �لهائلة �لتي �صهدتها �لبلد�ت �لعربية، ما �أدى �إىل �صائقة �صكنية. �أ�صف �إىل 

�لعربي رغماً  �ملو�طن  . وبالتايل يلجاأ 
30

�لبلد�ت �لبناء يف هذه  ذلك، عدم تو�صيع م�صاحة م�صطحات 

 عنه �إىل بناء منزله على �أر�ص ٍزر�عية غري م�صمولة �صمن م�صطح �لبناء، وهو يخالف �لقانون، لكن

ال خمرج له. وهكذ� تكون حكومة “�إ�رش�ئيل” قد حققت مزيد�ً من كثافة �صكانية موجعة يف �لقرى، 

خمالف  �لعربي  �أن  على  منطية  �صورة  وقدمت  �ليهودية،  بامل�صتعمر�ت  �أ�صوة  تو�صعها  ومنعت 

للقانون، و�أن “�إ�رش�ئيل” هي دولة قانون. وجّمد نتنياهو ميز�نية تقلي�ص فو�رق وفجو�ت للمجتمع 

.
31

�لعربي بذريعة خمالفة قو�نني �لتنظيم و�لبناء

�ملو�طنني  م�صاجع  تق�ّص  باتت  �لد�خل  يف  �لعربية  �لبلد�ت  تعي�صها  �لتي  �خلانقة  �ل�صكن  و�أزمة 

فيها، �إذ تزد�د �ل�صغوط �الجتماعية و�القت�صادية و�لتوتر �لنف�صي، وبالتايل تنت�رش �جلرية بكافة 

�أ�صكالها. حيث �زد�دت �أعمال �لقتل و�إطالق �لنار على �ملحالت �لتجارية و�ملنازل، و�ل�صطو �مل�صلح، 

و�لنهب، و�مل�صاكل بني �لعائالت، وحرق �ملمتلكات و�لتعدي عليها... �أما �ل�رشطة فال تبدي جدية يف 

 .
32

�لتخفيف من حدتها... ومل يتم �لك�صف عن كثري من �ملجرمني يف ملفات �لقتل على وجه �لتحديد



249

امل�شهد االإ�شرائيلي

3. تقرير مراقب الدولة حول احلرب على غزة:

نتنياهو  �أن   ،
33Yosef Shapira �صابري�  يو�صف  �لدولة  مر�قب  و�صعه  �لذي  �لتقرير  هذ�  يفيد 

�ملجل�ص  يف  �الأع�صاء  �حلكومة  وزر�ء  عن  معلومات  �أخفيا  قد  يعلون  مو�صيه  �ل�صابق  دفاعه  ووزير 

�لوز�ري �مل�صغر لل�صوؤون �الأمنية و�ل�صيا�صية حول جمريات �حلرب على غزة يف 2014. وبنّي �لتقرير 

�أن نتنياهو ووزيره هذ� قد �أد�ر� �حلرب لوحدهما. وجاء تعقيب نتنياهو على �أن �لتقرير ب�صيغته هذه 

.
34

هو عبارة عن مالحقة �صيا�صية �صده و�صّد نهجه يف �لدفاع عن “�إ�رش�ئيل”، على حّد �أقو�له

ومل يجِر نقا�ص د�خلي يف �صفوف وزر�ء �حلكومة �الإ�رش�ئيلية حول �حلرب. وهذ� �أي�صاً يعدُّه 

�لتقرير �إخفاقاً يف �حلرب �لتي طالت 51 يوماً، �أي �أنها �أطول حرب تخو�صها “�إ�رش�ئيل” �صّد �ل�صعب 

�لفل�صطيني و�جليو�ص �لعربية. وهذ� يعني بنظر مر�قب �لدولة و��صع �لتقرير، ف�صل يف �ال�صتعد�د 

و�إخفاق يف �إد�رة �ملعركة و�الإنفاق عليها، باالإ�صافة �إىل �لقتلى من بني �جلنود، عد� عن �ملفقودين، �أي 

.
35

�لذين وقعو� يف �الأ�رش يف غزة

 ،
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يعلون دفاعه  وزير  ��صتقالة  نتنياهو  َقبِل  وتلميعها،  �صفحته  تبيي�ص  خطو�ت  من  وكجزء 

مقابل �ن�صمام حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا )ي�رش�ئيل بيتينو( Yisrael Beitenu” �إىل �الئتالف �حلكومي، 

يعلون  يحّمل  �أن  نتنياهو  �أر�د  عملياً  نتنياهو.  حكومة  يف  �لدفاع  حقيبة   
37

ليبمان زعيمه  وتويّل 

بع�صاً من �مل�صوؤولية، م�صتفيد�ً من حالة �لرتدي يف �لعالقات بينهما على �صوء �لتقرير وغريه من 

�الأو�صاع، للقيام باخلطوة �لتي �أ�رشنا �إليها �صابقاً. باالإ�صافة �إىل ت�صويره �إعالمياً باأنه كوزير دفاع 

.
38

عليه م�صوؤولية كبرية، قد تبدو لل�صارع �لعام �أكب من م�صوؤولية نتنياهو

كان  �إذ�  خ�صو�صاً  �الأ�صد�ء،  معار�صيه  �أحد  نتنياهو  طريق  من  �أز�حت  قد  يعلون  ��صتقالة  و�إن 

�حلديث عن رئي�ص �صابق لالأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي. وبالتايل �أتاحت فر�صة لتو�صيع �الئتالف 

�إليه لتحظى حكومته بدعم �أكب من �رش�ئح �جلمهور.  �حلكومي �لذي كان نتنياهو باأم�ص �حلاجة 

 .
39

فكان �الأف�صل �لتخل�ص من وزير و�حد وك�صب حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا” يف �حلكومة

 Goldstone ومما ال �صّك فيه �أن تاأثري �لتقرير مل يكن كبري�ً فيما لو قارناه مع تقرير غولد�صتون

Report للحرب �ل�صابقة على غزة، لكنه �رشعان ما تبخر من �الأجندة �ليومية يف “�إ�رش�ئيل”، بفعل 

“�لبقرة �ملقد�صة” يف  “�الأمن” �لذي ُيعدُّ  �صاآلة معاجلته من قبل �الإعالم �الإ�رش�ئيلي �ملجند ل�صالح 

“�إ�رش�ئيل”. 

4. رحيل �شمعون برييز وتداعيات جنازته:

عرفت حكومة نتنياهو كيفية �ال�صتفادة من رحيل �صمعون برييز Shimon Peres �لذي �صغل 

“�إ�رش�ئيل”  حكومات  يف  عديدة  وز�رية  منا�صب  �إىل  باالإ�صافة  “�إ�رش�ئيل”  دولة  رئي�ص  من�صب 
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ما،  لفرتة  وتزعمه  فيه  ع�صو�ً  كان  �لذي  �لعمل  حزب  �صّكلها  �لتي  تلك  وخ�صو�صاً  �ملتعاقبة، 

باالإ�صافة �إىل تر�أ�صه للحكومة بعد مقتل �إ�صحاق ر�بني يف 1995. وبالرغم من �أن برييز كان مناف�صاً 

باأنها  ت�صويق جنازة برييز  �الإ�رش�ئيلية على  �الإعالم و�لدعاية  نتنياهو حّرك  �أن  �إال  لنتنياهو  قوياً 

جنازة �أحد �أكب زعماء �لعامل و�أحد �أهم �صخ�صية �صعت من �أجل �ل�صالم �حلقيقي، و�أنه �أحد كبار 

“�الأمة”. علماً �أن كثريين يّدعون �أن برييز كان ظالً لنب جوريون Ben-Gurion عندما �صغل من�صب 
�صكرتريه �خلا�ص، و�أنه كان ظالً لر�بني يف �أثناء تولّيه رئا�صة �حلكومة، و�أنه �أي برييز مل يخدم يف 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي... لكن هذ� يف جهة، و�أما �جلهة �الأخرى فاإن جنازة برييز قد ��صتثمرت �صيا�صياً 

و�إعالمياً من قبل حكومة “�إ�رش�ئيل”، �إذ ح�رش للم�صاركة فيها ع�رش�ت �مللوك و�لروؤ�صاء و�لزعماء 

�إهانة عندما مل  �إىل �صبه  يف �لعامل، وبينهم حممود عبا�ص رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، �لذي تعّر�ص 

. وكان يف ذلك ر�صائل �صيا�صية ُوّجهت �إىل 
40

يخ�ص�ص له مكان، �إال بعد تدخل �أفر�د من �أ�رشة برييز

عبا�ص باأنه غري مرغوب فيه، �أي �أنه لي�ص �رشيكاً لـ“�ل�صالم” �أو الأي ت�صوية، كما يروج لها ليل نهار 

نتنياهو وعدد من وزر�ئه بينهم ليبمان. 

 من منطلق 
41

لكن من جهة �أخرى، فاإن �لقائمة �مل�صرتكة رف�صت �مل�صاركة يف �جلنازة �أو �لعز�ء

عدم ن�صيان ما قام به برييز من �أعمال وتنفيذ �صيا�صات معادية للعرب يف “�إ�رش�ئيل” وللعرب عامة، 

�أبرزها �أو�مره بق�صف قانا يف لبنان، ومقتل ع�رش�ت �الأطفال و�ملو�طنني �الأبرياء يف 1996. 

كان لقر�ر �لقائمة �مل�صرتكة عدم �مل�صاركة �صد�ه �لو��صع حملياً وعربياً وعاملياً. فعلى �ل�صعيد 

طرف  من  �مل�صرتكة  �لقائمة  �أع�صاء  �صّد  �لتحري�صية  �الأ�صو�ت  تعالت  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لد�خلي 

جمهورهم  قبل  من  و��صع  بتاأييد  حظو�  ولكن  و“�إرهابيون”،  ق�صاة  باأنهم  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صارع 

�أ�صو�تاً عربية  �أن  �آالم �صعبهم، علماً  �لذين ال ين�صون  �لذي ر�أى فيهم ممثليهم �حلقيقيني  �لعربي 

د�خلية نادت بتقدمي �لتعازي، �إال �أنها كانت �صئيلة جد�ً. �أما على �ل�صعيد �لعربي، فقد �أظهر �صمود 

بحقوقه  �لتز�مه  و�لت�صييقات،  و�ل�صيا�صات  �ملالحقات  �أ�صكال  لكل  �ملقاوم  �لفل�صطيني  �ملجتمع 

�لوطنية �مل�رشوعة، حتى يف ق�صية كهذه. كذلك كان لرف�صهم ح�صور مر��صم �جلنازة، ر�صائل قوية 

لكل زعماء وملوك و�أُمر�ء �لعرب، �لذين كانو� يهرولون �إىل لقاء�ت برييز باعتباره “د�عية �صالم”. 

و�أما قر�ر �لقائمة �مل�صرتكة فكان رف�ص تلميع وتبيي�ص �صورة برييز على ح�صاب ماآ�صي �ل�صعب 

�لفل�صطيني، �لتي كان له �صلع فيها على مّر �لعقود �لزمنية.

و�أظهر تطور �الأحد�ث حول جنازته �لتفاف �الإ�رش�ئيليني حول حكومتهم باأي �صكل كان، وعدم 

لت�صكيلها  نتنياهو  �صعى  �لتي  �ل�صورة  �إن  �جلنازة.  يف  �مل�صاركة  من  �لعرب  �لنو�ب  �متناع  تقبلهم 

�إن�صانيني،  غري  �أنهم  �ل�صهيوين،  �ملجتمع  من  و��صعة  �رش�ئح  بتاأييد  وحظيت  �لعرب،  �لنو�ب  عن 

ويفتقدون �إىل �حلد �الأدنى من �مل�صاعر و�لتعاطف يف حاالت كهذه.
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5. تعميق “يهودية الدولة” على ح�شاب دميوقراطيتها:

 %60l قر�بة  بلغت  و�لتي  �الإ�رش�ئيليني،  �أو�صاط  يف  �لتطرف  حاالت  فيه  تزد�د  �لذي  �لوقت  يف 

�حلكومة  كثّفت   ،
42

�لكني�صت يف  ممثليهم  وطرد  �لد�خل  يف  �لعرب  معاد�ة  على  مو�فقتهم  خالل  من 

وموؤ�ص�صاتها على خمتلف �ألو�نها من م�صاألة “يهودية �لدولة”، �بتد�ء من �إدر�ج �ملزيد من �الأحد�ث 

و�ملو��صيع �لدينية و�لرت�ثية �ليهودية يف مناهجها وكتبها �لتعليمية. وال يقت�رش �الأمر على �الأحز�ب 

و�رش�ئح  تيار�ت  ي�صمل  و�إمنا  وتور�تية،  دينية  وقو�عد  �أ�ص�ص  على  منطلقاتها  يف  و�ملبنية  �لدينية، 

“يهودية �لدولة”، لي�ص من منطلق ديني بقدر ما  �إبر�ز  و��صعة من �لعلمانيني �لذين ي�رشون على 

هو تر�ثي ومظهري.

�الأطعمة  على  �مل�صادقة  خالل  من  �ليهودي  �حل�صور  وترية  زيادة  �إىل  هنا  �الإ�صارة  من  بّد  وال 

 ،
43

�حلالل )كو�صري(، ومن خالل منع فتح حمالت جتارية الأبو�بها �أيام �ل�صبت و�الأعياد �ليهودية

و�أي�صاً من خالل ر�صد ميز�نيات هائلة لتقريب يهود �لواليات �ملتحدة �إىل �ليهودية، لعل بع�صهم 

ين�صم �إىل �ملهاجرين �جلدد �إىل “�إ�رش�ئيل”.

وت�صعى وزيرة �لعدل يف “�إ�رش�ئيل” �أييلت �صاكيد �إىل تعميق �لهوية �ليهودية من خالل ��صرت�ع 

من  �ملزيد  �صيفر�ص  وهذ�  �ليهودي.  وتر�ثها  وجوهرها  �صكلها  تبز  �لتي  �لقو�نني  من  جمموعة 

.
44ً

تهمي�ص �حل�صور �لعربي �لفل�صطيني لغة وثقافة وح�صارة وتعليما

 2017 �أروقة �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي. ويف �صنة  �إىل  “يهودية �لدولة” عدة مر�ت  وو�صلت م�صاألة 

�صيُحّول  وبالتايل   
45

�لقومية قانون  م�رشوع  على  �لكني�صت  يف  للت�رشيع  �لوز�رية  �للجنة  �صادقت 

من  �لقوننة  م�صاألة  تتم  وعندها  �الأغلبية،  ونيل  عبورها  �ملرجح  من  و�لتي  �لتمهيدية،  �لقر�ءة  �إىل 

يقدمها  �لتي  �لقو�نني  م�صاريع  على  �مل�صادقة  قانون  عليها  ن�ّص  و�لتي  �لثالث،  �لقر�ء�ت  خالل 

على  يقت�رش  �إ�رش�ئيل”  “دولة  يف  �مل�صري  تقرير  حّق  �أن  �لقانون  هذ�  ومفاد  كني�صت.  �أع�صاء 

بها  للمتحدثني  �إمنا  ر�صمية،  غري  �لعربية  و�عتبار  �لعبية،  هي  �لدولة  لغة  و�أن  �ليهودي،  �ل�صعب 

�صمن  ت�صنيفه  �أو  �إدر�جه  يكن  �لقانون  هذ�  مثل  �أن  فيه  �صّك  ال  ومما  �لدولة...  خدمات  نيل  حّق 

يف  Apartheid �الأبارتهايد  دولة  يف  بها  معمول  كان  �لتي  تلك  �أو  �لعرقية،  �لقو�نني   جمموعة 

 .
46

جنوب �إفريقيا

وبنظرة معّمقة على حمتوى هذ� �لقانون ندرك �أن مبد�أ �أو �أ�صا�ص �الإق�صاء و�لتهمي�ص �لذي تبنّته 

�لعرب.  �ملو�طنني  جتاه  فاعل  دور  له  �حلالية  نتنياهو  حكومة  وخ�صو�صاً  “�إ�رش�ئيل”،  حكومات 

�لعرب  باأن  تعرتف  �أن  باملّرة  معنية  غري  بديوقر�طيتها  تتبجح  �لتي  “�إ�رش�ئيل”  �أن  يعني  وهذ� 

�لتعامل  هو  �حلكومة  تريده  ما  و�المتياز�ت.  �حلقوق  مت�صاوو  مو�طنون  هم  فيها  �لفل�صطينيني 
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�إمنا  و�حدة،  قومية  لي�صو�  باأنهم  للعرب  و�لثاين  �لدولة”،  “يهودية  هو  لليهود  و�حد  مبكيالني، 

جمموعة من �لطو�ئف �لدينية غري �ليهودية، وهذ� هو م�صمون ت�رشيح بلفور �لذي يتجاوب مع 

توجهات �لفكر �ل�صهيوين �ال�صتعماري �لتفكيكي.

�أ�صف �إىل ذلك، طرحت �لقائمة �مل�صرتكة م�رشوع قانون لالعرت�ف بفل�صطينيي 48 كاأقلية قومية 

�أن هذ� �مل�رشوع مل يحَظ  �إال  �إال كطو�ئف دينية؛  �لقانون �حلايل ال يعرتف بهم  “�إ�رش�ئيل”، الأن  يف 

.
47

باأغلبية �لكني�صت، وبالتايل مل ي�صادق عليه

�إىل جانب  �لتي قبلت �العرت�ف بالعربية لغة ر�صمية  �الإ�رش�ئيلية  �إىل ذلك، فاإن �حلكومة  �أ�صف 

�عرت�فها  �صحب  �إىل  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف  جتنح   ،1948 �صنة  يف  قيامها  فور  و�الإجنليزية  �لعبية 

ومركباتها  قومية  له  ك�صعب  ولي�ص  بها،  كناطقني  �لعرب  مع  و�لتعامل  �لعربية،  �للغة  بر�صمية 

�ملعروفة، ويف مقدمتها �للغة.

�مل�صرتكة،  �لقائمة  �لعرب يف  �لكني�صت  �أع�صاء  وقد ُجوِبَه طرح �مل�رشوع مبعار�صة �صديدة من 

و�أي�صاً من قبل �أو�صاط �صيا�صية وحزبية بحثية عربية ويهودية ي�صارية، باالإ�صافة �إىل رف�صه يف 

بع�ص �الأطر �لعاملية �لتي عدَّته تطرفاً يينياً ينتمي �إىل بيئة �الأنظمة �ل�صمولية من �ملا�صي غري �لبعيد. 

6. ف�شائح اأخالقية:

هي   Moshe Katsav كت�صاف  مو�صيه  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  وحماكمة  ق�صية  تكن  مل 

�الأخرية يف م�صل�صل �لتحّر�ص �جلن�صي و�الغت�صاب من طرف �صيا�صيني، وموظفي دولة، وعنا�رش 

قيادية يف �ل�رشطة و�جلي�ص. فقد ك�صف ��صتطالع للجي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن جمندة من بني �صّت جمند�ت 

  .
48

يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي قالت �إنها تعر�صت لتحر�ص جن�صي من �ل�صباط �أو �جلنود يف �أثناء �خلدمة

وقد تقّدمت �صيد�ت وجمند�ت بعدد من �ل�صكاوى �إىل �جلهات �ملخت�صة �صو�ء �إىل وحدة �لتحقيق مع 

2016 يف  20l% يف �صنة  �رتفاع ن�صبته  �إىل  �ملو�صوع  �الإح�صاء�ت بهذ�  �أم �جلي�ص. وت�صري  �ل�رشطة 

�أعد�د �ل�صكاوى يف �جلي�ص �صّد �لتحر�ص �جلن�صي. وت�صري �الح�صاء�ت نف�صها �إىل �أن ربع �ل�صكاوى 

 Ofek يف �جلي�ص موجهة �صّد �صباط كبار يف �صفوفه. وبرز من بني كبار �ل�صباط �أوفيك بوخري�ص

Buchris �لذي توىل من�صباً رفيع �مل�صتوى يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي وهو رئي�ص كلية �لقيادة و�الأركان 

�لتي  �جلن�صية  �لف�صيحة  لوال  �أنه  كثريين  لدى  �عتقاد  و�صاد   ،Command and Staff College

.
49

تعّر�ص لها لكان من �أقوى �ملر�صحني ملن�صب رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي

�لتحقيق  �إىل  ت�صل  �لتقارير  من  فقط   %10l نحو  فاإن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  معطيات  وح�صب 

227 جندياً يف �جلي�ص بارتكاب خمالفات  2017/3/6، عن �تهام  . وقد ُك�صف يف 
50

و�لعالج �لقانوين

جن�صية بحّق من خدمو� حتت �إمرتهم، خالل �لفرتة 2008–2016. كما تبني باأن 205 ملفات و�صلت 

.
51

�إىل �حل�صم �لق�صائي، ومتت �إد�نة �ل�صالعني بن�صبة 95l% منها
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�الإ�رش�ئيلية  �جلوية  �ل�صناعات  �رشكة  �صملت  كبرية  ف�صاد  عملية  عن  ُك�صف   ،2017/3/15 ويف 

ع�صكرية  �صخ�صية  بينهم  �صخ�صاً،   13 �عتقال  مّت  حيث   ،Israel Aerospace Industries (IAI)l

�صابقة رفيعة هي �للو�ء �الحتياط �أمل �أ�صعد، وهو ع�صو يف جمل�ص �الإد�رة، وذلك يف �أعقاب حتقيقات 

�رشية متو��صلة �أجرتها وحدة �لتحقيقات �خلا�صة الهاف 443 �أو Lahav 433. وطبقاً للقليل �لذي 

�ُصمح بن�رشه، فاإن م�صوؤولني كبار�ً يف �ل�صناعات “�هتمو� باإعد�د مناق�صات ل�رشكات خا�صة يف مقابل 

.
تلقي مبالغ مالية كر�صوة، ومّت تبيي�ص �الأمو�ل من خالل جهة م�رشفية �رشيكة يف �مللف كله”52

�خلا�صة �لبحرية  لوحدة  �ل�صابق  �لقائد  �عتقلت  �ل�رشطة  �أن  عن  �لك�صف  مّت   2017/9/3  ويف 

�لتورط  بتهمة   ،Shay Brosh برو�ص  �صاي  �الحتياط  يف  �لعميد   ،Shayetet 13 �أو   13 �صايتيت  

طلق عليها ��صم �لق�صية 
ُ
ب�صبهات تتعلق بق�صية �رش�ء �لغو��صات �الأملانية دولفني Dolphin، �لتي �أ

.
533000

حتّر�ص  حول  �صكاوى  �إىل  �لكبار  �ل�صباط  من  كبري  عدد  فتعّر�ص  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  يف  �أما 

جن�صي وتعّدي على جمند�ت وموظفات يف �صلك �ل�رشطة. وكاد �الأمر �أن يك�صف كل �لقيادة �لعليا 

د بع�ص هوؤالء �ل�صباط من رتبهم ودرجاتهم،  �أن جرَّ �إال  تقريباً. فما كان من مفت�ص عام �ل�رشطة 

ومنهم من �أحيل �إىل �لتقاعد �أو ُطرد من �صفوف �ل�رشطة، ومنهم من �أبقي بالرغم من �الإهانة �لتي 

تلقاها. و�أعاد �ملفت�ص �لعام �صياغة �الأنظمة �ملرتبطة مبنع �لتحر�ص �جلن�صي بكل �أ�صكاله.

يف  برزت  �أنها  �إال   ،2016 �صنة  يف  كبرية  �أبعاد�ً  �أخذت  قد  �لظاهرة  هذه  �أن  بالذكر،  �جلدير  ومن 

. وال يوجد �أي تف�صري لتف�صي هذه 
54

�ل�صنة �لتي �صبقتها من خالل ف�صيحة كبار �الألوية يف �ل�رشطة

�لظاهرة يف �صفوف �لر�صميني من �أجهزة �الأمن �ملختلفة، �صوى تدين م�صتوى �الأخالق و�ل�صلوكيات 

ل �ل�صري وفق �أنظمة �صارمة متيّز هذه �الأجهزة يف معظم دول �لعامل.  بينهم، وترهُّ

وال �صّك يف �أن هذه �لظاهرة �ملتف�صية يف �ل�رشطة بوجه عام قد �أ�صهمت يف تر�جع ثقة �جلمهور 

يف  �أم  حتديد�ً،  �ملو�صوع  هذ�  يف  �صو�ء  جارف،  ب�صكل  ولي�ص  ما  نوعاً  وبخدماتها  بها  �الإ�رش�ئيلي 

. �أما يف مو��صيع وق�صايا �أخرى فاإن �جلمهور �الإ�رش�ئيلي باملجمل �لعام 
55

مو��صيع وق�صايا �أخرى

ر��ٍص عن �أد�ء �ل�رشطة، �إال �أن �جلمهور �لعربي غري ر��ٍص باملرة، خ�صو�صاً مع تو�يل جر�ئم �لقتل 

�ملنا�صبات،  �لر�صا�ص يف  �إطالق  �أ�صكال ومظاهر  �لد�خل، و��صتمر�ر  �لعربية يف  �لقرى و�لبلد�ت  يف 

.
57

 و�لعر�قيب
56

وت�رشف �ل�رشطة يف �لنقب بوجه خا�ص يف �أحد�ث قريتي �أم �حلري�ن

7. نتنياهو وحكومته حتت جمهر التحقيق بق�شايا ف�شاد ور�شاوى:

يف  �لتحقيق  وحد�ت  �أبرز  وهي   433 الهاف  �لتحقيق  وحدة  �أن   2017 ل�صنة  �لعامة  �ل�صورة 

�ل�رشطة، ومتخ�ص�صة بق�صايا �لف�صاد و�لر�صاوى وتبيي�ص �الأمو�ل، تقوم بالتحقيق مع عدد كبري 

من رجاالت �لدولة �بتد�ء من نتنياهو ونزوالً �إىل �صيا�صيني وزر�ء ونو�بهم، ورجال �أعمال، و�صباط 
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. �إذ 
58

كبار �صابقني يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، وم�صوؤولني يف �ل�صناعات �لع�صكرية، وخ�صو�صاً �جلوية

يبدو �أن هوؤالء ال يهتمون للم�صلحة �لعامة بقدر ما يهتمون مل�صاحلهم �ل�صخ�صية. فباالإ�صافة �إىل 

تورط نتنياهو بعدد من ق�صايا �لف�صاد، هناك عدد من �لوزر�ء متورطون هم �أي�صاً، ومن �أبرزهم 

بتلقي  �تهم  �ل�صابق  يف  �إذ  �الأوىل،  �ملرة  لي�صت  وهذه  �لد�خلية،  وزير   Aryeh Deri درعي  �أرييه 

 .Shas �صا�ص  �ل�صيا�صي من جديد متزعماً حزب  �ملعرتك  �إىل  بال�صجن، ولكنه عاد  ر�صاوى وحكم 

 وكذلك مّت �لتحقيق مع يوفال �صتاينتز وزير �لبنى �لوطنية و�لطاقة و�ملياه، و�أي�صاً وزير �ملو��صالت

وغريهم. 

ولكن �أبرز �لتحقيقات �جلارية من فرتة طويلة، ونعني منذ �صنة 2016 هي تلك �لتي �أطلق عليها 

؟
60

. فما هي هذه �مللفات؟ وما هو م�صمونها
عناوين �الأرقام: ملفات 1000، و2000، و593000

اأ. ملف التحقيق 1000:

وُيعرف هذ� �مللف با�صم �آخر وهو “ف�صيحة �لهد�يا”. وهو عبارة عن حتقيق تقوم به �ل�رشطة 

�الإ�رش�ئيلية منذ كانون �الأول/ دي�صمب 2016 �صّد رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو، ب�صبهات تلقيه 

هد�يا ثمينة من رجال �أعمال، �لبارز بينهم هو �أرنون ميلت�صني Arnon Milchan. وما تلقاه رئي�ص 

فاخر  �صيجار  علب  �إىل  باالإ�صافة  جد�ً،  ثمينة  كحولية  م�رشوبات  زجاجات  كان  نتنياهو  �حلكومة 

كريي  جون  �إىل  نتنياهو  توّجه  مقابل  �ل�صو�كل،  �آالف  مئات  قيمتها  بلغت  �أعو�م،  ثمانية  منذ  جد�ً 

وزير خارجية �لواليات �ملتحدة بطلب تدبري م�صاألة �إذن دخول )فيز�( ميلت�صني �إىل �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية. و�مل�صاألة يف غاية �حل�صا�صية وهي �أن ميلت�صني، يف �أثناء �إفادته، قال �إن نتنياهو وزوجته هما 

. و�أ�صاف �أنه قدم �لهد�يا من منطلق �صد�قة ولي�ص بهدف جني 
61

�للذ�ن طلبا �لهد�يا وحدد� �أنو�عها

 مكا�صب. وح�صل منعطف مهم جد�ً يف هذ� �مللف، عندما �أعلن رئي�ص طاقم موظفي بيت رئي�ص �حلكومة

�آري هارو Ari Harow عن ��صتعد�ده ليكون �صاهد�ً ملكياً، وبالتايل �صيحظى بتخفيف �لتُّهم �لتي 

تن�صب �إليه يف هذ� �مللف، و�مللف �الآخر رقم 2000.

ب. ملف التحقيق 2000:

�لتحقيق وحدة  به  تقوم  جنائي  حتقيق  وهو  موزي�ص”   – نتنياهو  بـ“ملف  �أي�صاً   ويعرف 

2017 بتهمة �لتعهد ب�صّن قانون  “�إ�رش�ئيل” �بتد�ء من كانون �لثاين/ يناير  433 يف �رشطة  الهاف 

�إعالمية د�عمة لرئي�ص  Israel Hayom”، مقابل تغطية  �ليوم  “�إ�رش�ئيل  يحّد من �نت�صار �صحيفة 

.Ynetnews �الإلكرتوين  نت  و�ي  وموقع  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  يف  نتنياهو   �حلكومة 

وما يز�ل �لتحقيق جاٍر، مع نتنياهو و�أرنون موزي�ص Arnon Mozes �صاحب يديعوت �أحرونوت 

حتت طائلة �الإنذ�ر. ومبوجب ما متَّ ن�رشه، فاإن �لف�صيحة �نك�صفت على يد حمققي �ل�رشطة عندما 
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��صتمعو� �إىل مكاملات يف هاتف �آري هارو مدير مكتب نتنياهو �ل�صابق، عندما جرى �لتحقيق معه يف 

ف�صيحة �أخرى و�لتي حتمل �لرقم 1000. وكانت �لت�صجيالت قد متت مببادرة ومو�فقة نتنياهو، 

مبا فيها ت�صجيالت مع موزي�ص. 

�صمان  ل�صالح  ثالث  طرف  �صّد  وموزي�ص  نتنياهو  بني  تاآمر  عن  عبارة  جوهرها  يف  �لق�صية 

تغطية �إعالمية غري ناقدة لنتنياهو. وحتى كتابة هذ� �لف�صل، مل تنتِه عمليات �لتحقيق فيها.

ج. ملف التحقيق 3000:

جنائي  حتقيق  عن  عبارة  وهو  �حلربية.  و�لقو�رب  �لغو��صات  ملف  �أو  �لغو��صات،  ملف  هو 

جتريه وحدة �لتحقيق الهاف 433 منذ مطلع �ل�صنة �حلالية 2017، حيث تتمحور عمليات �لتحقيق 

�رشكة  يد  على  �الأملانية  دولفني  طر�ز  من  �لغو��صات  �رش�ء  مناق�صات  بتوجيه  تتعلق  �صبهات  يف 

دروكر  رفيف  �ل�صحفي  يد  على  �لف�صيحة  هذه  عن  �لك�صف  ومّت   .ThyssenKrupp تي�صنجروب 

Raviv Drucker يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2016.

ومبوجب ما ر�صح من �لتحقيق، فاإن �مللف يتمحور حول �الأن�صطة �لتي متت ل�رش�ء غو��صات 

2012، و�رش�ء �صفينة حاملة �صو�ريخ  ؛ ومن بينها غو��صة يف �صنة 
62

ل�صالح �لبحرية �الإ�رش�ئيلي

�صفن  لبناء  �الأملانية  تي�صنجروب  �رشكة  مع  مبفاو�صات  ذلك  من  بدالً  و�لقيام  عقٍد؛  �إلغاء  بو��صطة 

ثقيلة و�صخمة �أكرث من �ملو��صفات �لتي وردت يف �ملناق�صة �الأ�صلية. و�أي�صاً �ملبادرة ل�رش�ء ثالث 

غو��صات ل�صالح �لبحرية، حتل مكان غو��صات قدية من �لنوع نف�صه �أي دولفني.

مع  �لت�صاور  بعد   ،Shai Nitzan نيت�صان  �صاي  �لعام  �ملدعي  قرر  �لف�صيحة  �نك�صاف  و�إثر 

�أنه قد حان �لوقت للبدء بتحقيق جنائي بدالً من فح�ص �حليثيات.  �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة، 

2017 و�صملت �صخ�صيات عديدة من �صيا�صيني ورجال �أعمال  وت�صعبت �لتحقيقات خالل �صيف 

وحمامني، كانت لهم �صلة بنتنياهو ووزر�ئه. 

وهكذ� خ�صع عدد من �ل�صخ�صيات للتحقيق �أمثال مو�صيه يعلون وزير �لدفاع �ل�صابق، ومدير 

عام وز�رة �لدفاع د�ن هارئيل Dan Harel و�أع�صاء كني�صت ووزر�ء �صابقني من بينهم يائري البيد 

و�لقائمة  �لدفاع  وز�رة  يف  �مل�صرتيات  د�ئرة  ومدير  �الأ�صبق،  �ملالية  وزير  �صغل  �لذي   Yair Lapid

�أمور  تت�صح  ريثما  �الأملانية  �ل�رشكة  مع  �ل�رش�ء  �صفقة  على  �لتوقيع  تاأجيل  مّت  وهكذ�  طويلة،... 

�أعمال،  �لتحقيق. و�عتقلت �ل�رشطة عدد�ً من �ملتورطني يف �لف�صيحة بينهم وزر�ء �صابقني ورجال 

�لتحقيق جارياً  يز�ل  �إىل �خلارج. وما  �ل�صفر  و�أمر منع  �ملنزيل  وفر�صت على بع�ص منهم �حلب�ص 

حتى حلظة كتابة هذ� �لف�صل. 
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وخال�صة �مللفات �لثالثة �أن نتنياهو، وعدد�ً كبري�ً من وزر�ئه وكبار موظفي حكومته �حلاليني 

متورطون  “�إ�رش�ئيل”،  يف  كبى  �رشكات  يف  وم�صوؤولني  وحمامني  �أعمال  ورجال  و�ل�صابقني، 

ب�صبهات �لف�صاد �ملايل و�الإد�ري. �أي �أن حكومة نتيناهو تعمل حتت �لتحقيق �مل�صتمر دون توقف، 

لدرجة �أن رئي�ص �الئتالف �حلكومي ديفيد بيتان �قرتح تبني م�رشوع قانون فرن�صي، ال يتم مبوجبه 

�لتحقيق مع رئي�ص حكومة يف �أثناء تاأديته ملن�صبه. و�رتفعت �الأ�صو�ت �ملعار�صة لهذ� �مل�رشوع �لذي 

ينزع �ل�صفة �لديوقر�طية عن م�صهد �حلياة يف “�إ�رش�ئيل” —كما �دعت بع�ص �الأحز�ب وو�صائل 

.
63

�الإعالم— ويعزز من دكتاتورية نتنياهو، ويجنح بنظام �حلكم �إىل حيّز �لنظام �ل�صيا�صي �ملطلق

و�صتك�صف هذه �مللفات �ملزيد من �ملتورطني يف م�صائل �لف�صاد و�لر�صاوى وتبيي�ص �الأمو�ل يف 

“�إ�رش�ئيل” وخارجها بغطاء حكومي. باالإ�صافة �إىل �أنها قد تطيح برئي�ص �حلكومة من من�صبه، يف 
هه �إىل �النتخابات �ملبكرة، و�لتي باتت مرجحة �أكرث من �ل�صابق ب�صبب هذه �مللفات �جلنائية  حال توجُّ

و�صيا�صات نتنياهو �لد�خلية.

8. تطور امل�رشوع ال�شتيطاين يف البيئة الداخلية الإ�رشائيلية:

تباينت وجهات �لنظر ب�صاأن �ال�صتيطان د�خل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، ففي 2016/10/9، �صادقت 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية على منح د�ئرة �ال�صتيطان �صالحيات �حلكومة بكل ما يتعلق باال�صتيطان، 

. ويف 
64

وهذ� يعني تو�صيع �صالحيات هذه �لد�ئرة ون�صاطها �ال�صتيطاين، خ�صو�صاً يف �ل�صفة �لغربية

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2016، و�فقت �للجنة �لوز�رية �الإ�رش�ئيلية ل�صوؤون �لت�رشيع على م�رشوع 

قر�ر “قانون ت�صوية �مل�صتوطنات”، �لذي يهدف �إىل �إ�صفاء �ل�رشعية على �لبوؤر �ال�صتيطانية، �لتي 

م�رشوع  على  �لت�صويت  يف  �لت�رشيع  ومّت  �لغربية.  �ل�صفة  يف  حمتلة  �أر��ص ٍفل�صطينية  على  �أقيمت 

�ل�صفة  يف  �ليهودية  عمونا  م�صتعمرة  �إخالء  دون  للحيلولة  حماولة  يف  �لوز�رية  �للجنة  يف  �لقر�ر 

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  بني  بخالف  �مل�صاألة  هذه  وت�صببت   .2016 �صنة  بنهاية  �ملحتلة  �لغربية 

بنيامني نتنياهو، �لذي حاول تاأخري �لت�صويت على م�رشوع �لقانون، وبني �ملت�صددين د�خل حزبه 

�حلاكم �لليكود. �إال �أن نفتايل بينيت وزير �لتعليم �لذي ير�أ�ص حزب �لبيت �ليهودي �ملتطرف جنح يف 

ح�صد �لدعم للت�صويت. ود�نت حركة �ل�صالم �الآن Peace Now �ملناه�صة للم�صتعمر�ت �لت�صويت، 

�أنه لن يتمكن من �لدفاع عن م�رشوع �لقر�ر  �أفيحاي مندلبليت �لوزر�ء من  فيما حذر �لنائب �لعام 

.
65

�أمام �ملحكمة �لعليا

وعّب �مل�صت�صار �لقانوين حلكومة “�إ�رش�ئيل” عن ��صتغر�به لهذ� �لقر�ر، على �لرغم من �أن موقفه 

�لقانوين كان و��صحاً، و�أكد �أنه عر�ص وثيقة على �لوزر�ء تقول: �إن هذ� �لقانون يتعار�ص و�لقانون 

�الإ�رش�ئيلي؛ لكونه ي�رشعن م�صادرة �أر��ٍص مبلكية خا�صة، دون �أن ي�صري �إىل �أن هذه �الأر��صي هي 

.
66

ملكية فل�صطينية. و�أكد �أن �رشعنة �لبوؤر �ال�صتيطانية تتعار�ص و�لتز�مات “�إ�رش�ئيل” بالقانون �لدويل
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�لت�صوية،  قانون  �أوىل  �لكني�صت يف قر�ءة  �أن يرر يف  �الإ�رش�ئيلي يف  �الئتالف �حلكومي  وجنح 

ل�صاحله  نتنياهو،  بينهم  نائباً،   58 ت�صويت  بعد  �لكني�صت  جلنة  �إىل  �لقانون  م�رشوع  حتويل  ومّت 

ومعار�صة 50 نائباً هم نو�ب �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة ومريت�ص و�ملع�صكر �ل�صهيوين وي�ص عتيد 

)يوجد م�صتقبل( Yesh Atid. وبعد �أن ترددت معلومات عن نية مو�صيه كحلون وزير �ملالية وزعيم 

حزب ُكلنا عدم �لت�صويت ل�صالح م�رشوع �لقانون، �لذي �أقرته �للجنة �لوز�رية �الإ�رش�ئيلية ل�صوؤون 

�لت�رشيع، توعد نفتايل بينيت، وزير �لتعليم وزعيم حزب �لبيت �ليهودي، �لذي طرح حزبه م�رشوع 

�الإ�رش�ئيلية يف حال عدم  �لتي تقدمها �حلكومة  �لقر�ر�ت  �أي من  �لت�صويت ل�صالح  �لقانون، بعدم 

.
67

�لت�صويت ل�صالح م�رشوع �لقانون

قانون  �قرت�ح  على  و�لثالثة  �لثانية  بالقر�ءتني  �لكني�صت  �صادق   ،2017 فب�ير  �صباط/  ويف 

تاأييد  �لت�صويت،  ختام  يف  �لكني�صت،  رئي�ص   ،Yuli Edelstein �أدلي�صتاين  يويل  و�أعلن  �لت�صوية. 

60 نائباً، للم�رشوع، ومعار�صة 52 نائباً له من �أ�صل 120 ع�صو�ً يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي. وحّذر 

�لقانون، وذلك بد�فع �خل�صية من  �لت�صويت على �قرت�ح  �إ�صحق هرت�صوغ، من  �ملعار�صة،  رئي�ص 

تقدمي لو�ئح �تهام يف �ملحكمة �جلنائية �لدولية International Criminal Court (ICC)l يف الهاي 

قانون  على  لي�ص  �لت�صويت  �أن  �أكوني�ص  �أوفري  �لوزير  ور�أى  �إ�رش�ئيليني.  و�صباط  جنود  �صّد 

“�لعالقة بني �ل�صعب �ليهودي و�أر�صه... كل هذه �الأر�ص لنا”، على  �لت�صوية فح�صب، و�إمنا على 

�لت�صوية  قانون  لت�رّشع  �لظروف  “�إ�رش�ئيل”  ��صتغالل  �إىل  هنا  �الإ�صارة  من  بّد  وال   .
68

تعبريه حّد 

خا�صة  �أر��ص ٍفل�صطينية  م�صادرة  من  �آخر  م�صل�صل  تنفيذ  بهدف  وذلك  �مل�صتعمر�ت،  تبيي�ص  �أو 

 
69

�الإ�رش�ئيلي �لكني�صت  عليه  �صادق  �لذي  �لقانون  هذ�  �إن  حيث  �ال�صتيطاين.  �مل�رشوع  ل�صالح 

ُي�رّشع �آالف �لوحد�ت �ل�صكنية �ال�صتيطانية �لتي بنيت ب�صكل غري قانوين على �أر��ص ٍفل�صطينية يف 

.
70

�ل�صفة �لغربية

و�رّشح نتنياهو يف 2017/6/6، �أن حكومته �صتو��صل �لبناء يف �مل�صتعمر�ت، و�أنها تخطط ملزيد 

من عمليات �لبناء يف كافة �أنحاء �ل�صفة �لغربية، وقال: “�صنو��صل �حلفاظ على �ال�صتيطان. �أت�رشف 

 .
�ل�صنني”71 ع�رش�ت  منذ  �ل�صفة  يف  جديدة  م�صتوطنة  �صيبني  �لذي  �الأول  �لوزر�ء  رئي�ص  باأنني 

و�أ�صاف   .
72

�لغربية �ل�صفة  يف  جديد  موقع  يف  عمونا  م�صتوطني  �إ�صكان  الإعادة  خطة  عن  وحتدث 

�أر�ص  على  �ال�صتيطان  دعم  �أجل  من  م�صاعيها  تفوق  حكومة  �أي  هناك  توجد  “ال  قائالً:  نتنياهو 

.
�إ�رش�ئيل �مل�صاعي �لتي تبذلها حكومتي”73

و�أكد وزير �الأمن �الإ�رش�ئيلي، �أفيجدور ليبمان، �أن “�لوترية �حلالية يف �ل�صنة �الأخرية لعمليات 

.
�لبناء و�لتو�صع يف �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، ال جتد لها مثيالً منذ عام 2000”74
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�ليمينية  نتنياهو  بنيامني  حلكومة  د�خلية  جهات  وجهتها  �لتي  �النتقاد�ت  حدة  وت�صاعدت 

�لغربية بال�صفة  �ال�صتيطانية  �لوحد�ت  �آالف  لبناء  خمططات  على  مو�فقتها  بعد   �ملتطرفة، 

و�رشقي �لقد�ص. وقالت ت�صيبي ليفني Tzipi Livni، ع�صو �لكني�صت عن �ملع�صكر �ملعار�ص حلكومة 

نتنياهو، يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2017، �إن �مل�صتعمر�ت ال ت�صهم يف جلب �الأمن لـ“�إ�رش�ئيل”، بل 

جتعل من �رشعية �لدولة عر�صة للمقاطعة، حتى باتت �ل�صبب �الأول �لذي تتذرع به �لدول و�ملنظمات 

�لتي تعمل على مقاطعة “�إ�رش�ئيل” دولياً، على �مل�صتويات �ل�صيا�صية و�القت�صادية. ولفتت ليفني 

�مل�صتعمر�ت،  تلك  ب�صبب  كبري  ب�صكل  دولية  النتقاد�ت  تتعر�ص  باتت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �إىل  �لنظر 

�إخالوؤهم  �صيتم  الأنه  �مل�صتوطنات،  يف  للعي�ص  �الأزو�ج  �أر�صل  لن  قر�ر،  �صاحبة  كنت  “لو  م�صيفة: 

عند �أول �تفاق مع �لفل�صطينيني”. وعبت عن رف�صها ل�رشعنة �لبوؤر �ال�صتيطانية، باعتبار �أنها �أكرث 

ما ي�رش بـ“�إ�رش�ئيل” دولياً. ور�أت �أن قر�ر�ت تعزيز �لبوؤر �ال�صتيطانية يتم �تخاذها لتعزيز حكم 

.
75

نتنياهو

9. انتفا�شة القد�س وتداعياتها:

يعتبها �لبع�ص “�النتفا�صة �لثالثة” �أو “�نتفا�صة �ل�صكاكني”. ويكن حتديد بد�يتها مع ��صتد�د 

�صغط �ليمني �الإ�رش�ئيلي وجماعات �مل�صتوطنني على �حلكومة الإتاحة �لفر�ص لهم ملا ي�صمونه زيارة 

�القتحامات،  هذه  منع  عن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  عجز  وب�صبب  �ملبارك؛  �الأق�صى  باحات  �أي  �حلرم 

�لفل�صطيني من �صيق �الأفق �ل�صيا�صي،  و�أي�صاً نتيجة ترهل �ملوقف �لعربي �لعام، وياأ�ص �ل�صباب 

و�لت�صييقات �مل�صتمرة لالحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�ملالحقات �ل�صيا�صية، و�العتقاالت �الإد�رية؛ �نطلق 

�صباب منفردون �إىل تنفيذ عمليات طعن �صّد �إ�رش�ئيليني يف �لقد�ص ومدن �ملركز كتل �أبيب وغريها... 

م�صتخدمني �الأدو�ت �حلادة ب�صكل عام، وخ�صو�صاً �ل�صكاكني على �أنو�عها... ومل تتمكن عنا�رش 

�لعملية، لكونها فردية ولي�صت موؤطرة يف خلية  �ل�صاباك من معرفة م�صبقة ملن �صيقوم مبثل هذه 

�لع�صكرية،  �حلو�جز  على   ،2017 ومطلع   2016 يف  �لعمليات  هذه  وترية  و�زد�دت  ما.  ف�صيل  �أو 

وحمطات �لبا�صات و�لقطار�ت، و�ملحالت �لتجارية �لكبرية. 

�لنهار.  �صاعات  يف  تتم  كانت  �أنها  وخ�صو�صاً  �الإ�رش�ئيلي  �جلمهور  �لعمليات  هذه  �أقلقت  لقد 

وجلاأت �ل�رشطة و�جلي�ص �إىل ت�صديد رقابتها وقب�صتها على �لفل�صطينيني ومنع �آالف منهم من �جتياز 

�آلة  �حلو�جز. و�أتاحت قيادة �الأجهزة �الأمنية لالحتالل بقتل كل من حتوم حوله �ل�صكوك بوجود 

حادة على ج�صمه �أو يف حقيبته. وبرزت ق�صية �جلندي �لقاتل �إلور �أز�ريا Elor Azaria �لذي �أطلق 

�لنار على منفذ عملية �خلليل عبد �لفتاح �ل�رشيف، و�لذي �أ�صيب بجروح بالغة فاأجهز عليه وهو، �أي 

�ل�رشيف، مل ُي�صكل خطر�ً على حياة �أي �صخ�ص. والأن �حلادثة مّت ت�صويرها ون�رش �صلوك �جلندي 

�الأخالق  �أ�ص�ص  جتاوز  �أنه  بادعاء  للمحاكمة  تقديه  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قيادة  �أ�رشعت  عاملياً، 
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. علماً، �أن ع�رش�ت حاالت �لقتل و�الغتيال متت �صابقاً 
76

�لع�صكرية �لتي يتمتع بها جنود هذ� �جلي�ص

على يد جنود مل يقدمو� للمحاكمة لعدم جناح �أي فل�صطيني �أو �أجنبي بت�صويرها.

ود�خل  �الجتماعي،  �لتو��صل  و�صبكات  �الإعالم،  و�صائل  �صفحات  على  و��صع  نقا�ص  وح�صل 

خلدمة  �ملجندة  �الإعالم  ماكينة  و��صتغلت  �أز�ريا،  �جلندي  ت�رشف  حول  �الإ�رش�ئيلي  �جلمهور 

�أخالقية �جلي�ص... ومّتت حماكمته بالقتل غري �ملتعّمد بال�صجن 18 �صهر�ً، مّت تخفيف �أربعة �صهور 

.
77

منها على يد رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي

تعك�ص هذه �حلادثة و�ملحاكمة فيها �إىل �رشعة �ليد على �لزناد من قبل �جلي�ص وعنا�رشه، و�زدياد 

حاالت قتل �لفل�صطينيني بوترية مرتفعة بذريعة �لدفاع عن �لنف�ص وحماية �ملو�طنني �الإ�رش�ئيليني 

و�لت�صدي ملا ت�صميه “�إ�رش�ئيل” بـ“�الإرهاب” �لفل�صطيني. كما تعك�ص �أي�صاً من�صوب �لكر�هية لدى 

 .
78

�جلنود جتاه �الإن�صان �لفل�صطيني �لذي يعتبونه رخي�ص �لثمن

ال بّد من �الإ�صارة هنا �إىل �أن �نتفا�صة �لقد�ص هذه ال تعّب عن حالة ياأ�ص فل�صطينية، بل تعّب عن 

مت�صك �لفل�صطيني بحقه يف �أر�صه ووطنه ومو�جهته لالحتالل �ملرفو�ص �أ�صالً، و�إبد�عه يف عمليات 

�ملو�جهة. وردود �لفعل �الإ�رش�ئيلية ت�صري �إىل �مل�صتوى �ملتدين �لذي بلغه �جلي�ص يف تعاطيه مع هذه 

�ملاأزوم و�ملحجوز �صمن جدر�ن عازلة فر�صها  �الإ�رش�ئيلي  �ملجتمع  �مل�صاألة، وهي تك�صف تعامل 

�صيا�صيو و�إعالميو “�إ�رش�ئيل” عليه.

عدد  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  قّدرت 

بنحو  2017 �صنة  نهاية  يف  “�إ�رش�ئيل”   �صكان 

8.796 ماليني ن�صمة، بينهم 6.558 ماليني يهودي، �أي ما ن�صبته 74.6l% من �ل�صكان. وذلك مقارنة 

بنحو 8.629 ماليني ن�صمة، بينهم 6.446 ماليني يهودي، �أي ما ن�صبته 74.7l% من �ل�صكان يف نهاية 

�صنة 2016. �أما عدد �ل�صكان �لعرب، ومن �صمنهم �صكان �رشقي �لقد�ص و�جلوالن، فقدرته �لد�ئرة 

مليون  1.797 بنحو  مقارنة  �ل�صكان،  من   %20.9l ن�صبته  ما  �أي  مليون،   1.838 بنحو   2017  �صنة 

�صكان عدد  حذفنا  ما  و�إذ�   .)5/1 جدول  )�نظر  �ل�صكان  من   %20.8l ن�صبته  ما  �أي   ،2016  �صنة 

( و�جلوالن )25 �ألفاً تقريباً(، فاإن عدد ما يعرف بفل�صطينيي 1948 
79ً

�رشقي �لقد�ص )342 �ألفاً تقريبا

 %16.7l أي �ملنطقة �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948( ي�صبح نحو 1.47 مليون �صنة 2017، �أي نحو�(

من �ل�صكان. 

وقد �صنفت د�ئرة �الإح�صاء �الإ�رش�ئيلية �صنة 2017 نحو 400 �ألف �صخ�ص على �أنهم “�آخرون”، 

“�الآخرون” هم على �الأغلب من  2016. وهوؤالء  �ألفاً �صنة   386 4.5l%، مقارنة بنحو  �أي ما ن�صبته 

ثانيًا: املوؤ�شرات ال�شكانية 
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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.

وي�صعب حتديد �أرقام دقيقة الأعد�د �مل�صتوطنني �ليهود يف �ل�صفة �لغربية، �إذ تتعمد �الإح�صائيات 

�الإ�رش�ئيلية عدم ذكر �أعد�د �مل�صتوطنني يف �رشقي �لقد�ص، كما يتم �حلديث ببع�ص �لتحفظ عن باقي 

�الأعد�د يف �ل�صفة، رمبا للتخفيف من ردود �الأفعال �لفل�صطينية و�لدولية �صّد بر�جمها �ال�صتيطانية. 

وت�صري �ملعلومات �ملتاحة �إىل �أن عدد �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �زد�د يف �لعقد 2006–2016 مبا معدله 

 .%2l بنحو  تقدر  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صكانية  �لزيادة  ن�صبة  �صعف  من  �أكرث  وهي  �صنوياً،   %4.6l

�أن عدد �مل�صتوطنني يف �ل�صفة )با�صتثناء �رشقي �لقد�ص( يف مطلع  �إىل  وت�صري �مل�صادر �الإ�رش�ئيلية 

2018 قد بلغ نحو 436 �ألف م�صتوطن، مبعدل زيادة قدره 3.4l% يف �صنة 2017، مقارنة مبعدل زيادة 

3.9l% �صنة 2016. �أما عدد م�صتوطني �رشقي �لقد�ص فت�صري معظم �مل�صادر �إىل �أنه يتجاوز  قدره 

200 �ألف م�صتوطن؛ بينما �أ�صارت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �ل�صابعة، وهي قناة م�صتوطنني مت�صددين �إىل 

.
�أن عدد �مل�صتوطنني �ليهود بلغ 375 �ألفاً يف �رشقي �لقد�ص يف مطلع 802016

من جهة �أخرى، ت�صري قاعدة معلومات معهد �الأبحاث �لتطبيقية )�أريج( �إىل �أن جمموع �مل�صتوطنني 

�ليهود يف �ل�صفة �لغربية )مبا فيها �لقد�ص( بلغ 750 �ألفاً يف �صنة 2015؛ وهو ما يعني �أنه وفق ن�صب 

.
�لزيادة �ملعتادة للم�صتوطنني قد بلغ نحو 800 �ألف من مطلع �صنة 812018

جدول 5/1: اأعداد ال�شكان يف “اإ�رشائيل” 2011–822017

اليهوداإجمايلال�شنة
العرب )مبن فيهم �شكان

�رشقي القد�س واجلولن(
اآخرون

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

20158,463,4006,334,5001,757,800371,100

20168,628,6006,446,1001,797,300386,200

20178,796,2006,557,7001,838,200400,300
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اأعداد ال�شكان يف “اإ�رشائيل” 2015–2017

ويف �صنتي 2015 و2016 بلغ معدل �لنمو �ل�صكاين يف “�إ�رش�ئيل” 2l%، وهو تقريباً �ملعدل نف�صه 

منذ �صنة 2003، مع �لعلم �أنه قد ولد يف “�إ�رش�ئيل” 178,723 ن�صمة و181,405 ن�صمة خالل �صنتي 

، وفقاً الأحدث �الإح�صاء�ت �ملن�صورة حتى كتابة هذ� �لتقرير.
83

2015 و2016 على �لتو�يل

26,308 مهاجرين،  �ملركزية،  �الإح�صاء  “�إ�رش�ئيل”، ح�صب د�ئرة  �إىل  قِدَم   2017 وخالل �صنة 

)�نظر �لتو�يل  على  و2015   2016 �صنتي  يف  مهاجرين  و27,908  مهاجر�ً   25,977 بـ   مقارنًة 

جدول 5/2(. وتظهر هذه �الأرقام ��صتقر�ر�ً يف معدل �لهجرة يف �صنتي 2017 و2016 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 متقدمة يف �أمريكا �ل�صمالية و�أوروبا، و�لتي ال يجد يهودها حافز�ً لهجرتها على نحو و��صع. 

منها.  �مل�صادة  �لهجرة  ��صتمر�ر  مع  تر�فقت  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �لهجرة  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

يحملون   16,700 نحو   2015 �صنة  “�إ�رش�ئيل”  من  خرج  فقد  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  وح�صب 

نحو  بلغ  �مل�صادة  �لهجرة  معدل  �أن  �أي   .8,500 نف�صها  �ل�صنة  يف  رجع  بينما  �إ�رش�ئيلية،  جو�ز�ت 

. ووفقاً لتقدير�ت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية، فاإن ما بني 554–589 �ألف 
84

8,200 �صخ�ص

 �إ�رش�ئيلي يعي�صون يف �خلارج حتى نهاية �صنة 2014، ومبا ال ي�صمل عدد �الأطفال �لذين ولدو� لهم

ومل  “�إ�رش�ئيل”  غادرو�  �لذين  �الإ�رش�ئيليني  الأعد�د  بالن�صبة  �أما  �لبالد.  خارج  وجودهم  �أثناء  يف 

يعودو� �أبد�ً يف �لفرتة 1948-2015، فت�صري �لتقدير�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل �أن عددهم يبلغ نحو 720 �ألفاً، 

 .
85

وهو عدد ال ي�صمل �أبناءهم �لذين ولدو� يف �خلارج
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“�إ�رش�ئيل”  ٍ �إ�رش�ئيلي   526,600 غادر   ،2014-1990 �لفرتة  خالل  �أنه  بالذكر،  �جلدير  ومن 

229,700 �صخ�ص بينما ظّل  “�إ�رش�ئيل” خالل �لفرتة نف�صها  �إىل  �أكرث؛ وقد عاد من هوؤالء  �أو  لعام 

1990-2014 ما  �لفرتة  “�إ�رش�ئيل” يف  �لذين غادرو�  296,900 �صخ�ص. وكان من بني  يف �خلارج 

�إىل  139,600 من �ملهاجرين �لذين قدمو� من �الحتاد �ل�صوفييتي �ل�صابق؛ وقد عاد منهم  جمموعه 

 .
86

“�إ�رش�ئيل” 30,100 �صخ�ص، بينما ظّل يف �خلارج 109,500 �صخ�ص
جدول 5/2: اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رشائيل” 1990–872017

2010–20052014–20002009–19952004–19901999–1994ال�شنة

609,322346,997182,20886,85991,129العدد

املجموع الكلي201520162017ال�شنة

27,90825,97726,3081,396,708العدد

وي�صري �لر�صم �لبياين �لتايل �إىل تطور �أعد�د �ملهاجرين �ليهود �إىل “�إ�رش�ئيل” لكل خم�ص �صنو�ت 

يف �لفرتة 1990–2014، ما عد� �لفرتة 2017-2015.

اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رشائيل” 1990–2017

�لديوجر�فية و�لنا�صط يف  �أ�صار �ملتخ�ص�ص بال�صوؤون  �لعامل، فقد  �ليهود يف  �أما بالن�صبة لعدد 

 ،Sergio DellaPergola Jewish Agency for Israel، �رشجيو ديال بريجوال  �لوكالة �ليهودية 

�ألفاً عن   198 14.411 مليون ن�صمة، بزيادة بلغت نحو  بـ   2016 �أن عددهم يقدر يف نهاية �صنة  �إىل 
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نهاية �صنة 2015 �أي بن�صبة زيادة مقد�رها 1.4l%، وفقاً الأحدث �الإح�صاء�ت �ملن�صورة حتى كتابة 

هذ� �لتقرير )�نظر جدول 5/3(. 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” 
يلقي بظالله على زيادة �أعد�د �ليهود على م�صتوى �لعامل وخ�صو�صاً يف �لدول �لغربية.

جدول 5/3: اأعداد اليهود يف العامل ح�شب البلد 882016

“اإ�رشائيل”البلد
الوليات 

املتحدة
اأ�شرتاليااأملانيارو�شياالأرجنتنيبريطانياكندافرن�شا

باقي 

الدول
املجموع

العدد

)بالألف ن�شمة(
6,336.45,700460388290180.7179.5117113646.114,410.7

4439.53.22.721.31.20.80.84.5100الن�شبة )%(

ن�شبة اليهود يف العامل ح�شب البلد 2016 )%(

و�صوريي  �لقد�ص  �رشقي  فل�صطينيي  تدمج  �الإ�رش�ئيلية  �الإح�صائيات  فاإن  �صابقاً،  �أ�رشنا  وكما 

�لتحدث  عند  �حل�صبان  يف  �ملالحظة  هذه  و�صع  ينبغي  ولذلك  1948؛  فل�صطينيي  مع  �جلوالن 

نهاية معطيات  فوفق  عليه،  وبناء  �ملو�طنني.  لهوؤالء  �الجتماعية  و�الأو�صاع  �لديني  �لتوزيع   عن 



2016-2017التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

264

من  �ألفاً  و137   ،%84.7l بن�صبة  نَّة(  )�ل�صُّ �مل�صلمني  من  مليون   1.489 نحو  يوجد   ،2015 �صنة 

معدالت  ناحية  من  �أما   .
89

l%7.4 بن�صبة  �مل�صيحيني  من  �ألفاً  و130   ،%7.8l بن�صبة  �لدرزية  �لطائفة 

%1.8l بـ  مقارنة  �لعرب  عند   %2.2l �لنمو  هذ�  بلغ  فقد  و2016،   2015 �صنتي  يف  �ل�صكاين   �لنمو 

.
90

عند �ليهود

وبح�صب تقرير �أ�صدرته موؤ�ص�صة �لتاأمني �لوطني �الإ�رش�ئيلي، يف كانون �الأول/ دي�صمب 2017، 

“�إ�رش�ئيل” ما تز�ل تعي�ص حتت خّط �لفقر، على �لرغم من بع�ص  فاإن ن�صف �لعائالت �لعربية يف 

�لتح�صن، حيث �نخف�صت من 53.3l% �صنة 2015 �إىل 49.4l% �صنة 2016. و�أظهر �لتقرير �أن ن�صبة 

�لعائالت �لعاملة �لتي تعي�ص حتت خّط �لفقر يف �رتفاع، حيث �إنه يف 58.6l% من �لعائالت �لفقرية يف 

55.6l% يف �صنة 2015. و�أ�صارت �لتقدير�ت �إىل �أن �رتفاع  �صنة 2016 كان �لو�لد�ن يعمالن، مقابل 

�أن  �لتقرير  وبنّي  يتلقونها.  �لتي  �ملتدنية  �لرو�تب  من  ينبع  �لعاملة  �لعائالت  و�صط  يف  �لفقر  ن�صبة 

 %21.7l ن�صبة �لعائالت �لوحيدة �لو�لد )و�لد �أو و�لدة( �لتي تعي�ص حتت خطر �لفقر قد �رتفعت من

 ،2016 “�إ�رش�ئيل” �صنة  �لفقر يف  �لتقرير فاإن ن�صبة  2016. وبح�صب  26.1l% �صنة  �إىل   2015 �صنة 

Organisation for Economic كانت �الأعلى بني كافة دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية 

.
91Co-operation and Development

وبلغ متو�صط �لعمر �ملتوقع لدى �لعرب 76.9 عاماً لدى �لذكور و81.1 لدى �الإناث يف �صنة 2015. 

و84.5 �لذكور  لدى  عاماً   80.9 �ليهود  لدى  نف�صها  �ل�صنة  يف  �ملتوقع  �لعمر  متو�صط  بلغ  �ملقابل   يف 

.
92

لدى �الإناث

 Gross �الإ�رش�ئيلي  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  بلغ 

ما   2016 ل�صنة   Domestic Product (GDP)l

مليار   299( �صيكل  مليار   1,162.5 بـ  مقارنة  دوالر(  مليار   318( �صيكل  مليار   1,220.3 جمموعه 

�الإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  فيقّدر   ،2017 ل�صنة  بالن�صبة  �أما   .%5l مقد�ره  وبنمو   ،2015 �صنة  دوالر( 

ح�صب �الأرقام �ملتوفرة لالأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017 بـ 1,251.9 مليار �صيكل )348 مليار 

دوالر(، ومبعدل منو مقد�ره 2.6l%. �أما عند �حت�صاب ن�صبة �لنمو بالدوالر، وب�صبب تذبذب قيمة 

 %6.2l 9.5% �صنة 2017، وبن�صبةl ل�صيكل مقابل �لدوالر، فاإننا جند ن�صبة �لنمو �رتفعت مبا مقد�ره�

�لنتائج  هذه  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن   .)5/4 جدول  )�نظر  �صبقتها  �لتي  بال�صنة  مقارنة   2016 �صنة 

%3.5lو  ،
932015 �صنة   %2.4l بلغت  �لتي  �ملركزي،  “�إ�رش�ئيل”  بنك  لدى  �لنمو  توقعات   تخالف 

من  م�صتقاة  نعر�صها  �لتي  �الإح�صائيات  �أن  مالحظة  مع   .
952017 �صنة   %3.1lو  ،

942016 �صنة 

�مل�صادر �لر�صمية، وهي م�صادر تقوم بتحديث �لبيانات و�إجر�ء تعديالت عليها بني فرتة و�أخرى.

ثالثًا: املوؤ�شرات االقت�شادية
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96
جدول 5/4: اإجمايل الناجت املحلي الإ�رشائيلي 2011–2017 بالأ�شعار اجلارية

ال�شنة
اإجمايل الناجت املحلي

)باملليون �شيكل(

اإجمايل الناجت املحلي

)باملليون دولر(

�شعر �رشف ال�شيكل

)ح�شب بنك “اإ�رشائيل” املركزي(

2011936,134264,5563.5791

2012992,110257,1573.858

20131,056,119292,6023.6094

20141,103,485308,4603.5774

20151,162,530299,3203.8839

20161,220,331317,7453.8406

*20171,251,944347,7913.5997

* �أرقام تقديرية بناء على �إح�صائيات �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.

اإجمايل الناجت املحلي الإ�رشائيلي 2011–2017 )باملليون دولر(

مقارنة  2016 �صنة  دوالر(   37,192( �صيكل   142,839 �الإ�رش�ئيلي  �لفرد  دخل  معدل   بلغ 

 ،2017 �أما بالن�صبة ل�صنة   .%2.9l 2015، وبنمو مقد�ره  138,775 �صيكل )35,731 دوالر( �صنة  بـ 

من �الأوىل  �لثالث  لالأرباع  �ملتوفرة  �الإح�صائيات  ح�صب  �الإ�رش�ئيلي،  �لفرد  دخل  معدل   فيقّدر 

�صنة 2017، بـ 144,113 �صيكل )40,035 دوالر(، ومنو مقد�ره 0.9l%. �أما عند �حت�صاب ن�صبة �لنمو 

بالدوالر، وب�صبب تذبذب قيمة �ل�صيكل مقابل �لدوالر، فاإننا جند �أن ن�صبة �لنمو �رتفعت مبا مقد�ره 

ولذلك  �صبقتها.  �لتي  بال�صنة  مقارنة   2016 �صنة   %4.1l بن�صبة  �رتفعت  بينما   ،2017 �صنة   %7.6l

يجب عدم �مل�صارعة ال�صتنتاجات غري دقيقة �إذ� مل يتم �النتباه �إىل �ختالف �حل�صاب بالعملة �ملحلية 

مقابل �لدوالر )�نظر جدول 5/5(. 
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97
جدول 5/5: معدل دخل الفرد الإ�رشائيلي 2011–2017 بالأ�شعار اجلارية

معدل دخل الفرد )بالدولر(معدل دخل الفرد )بال�شيكل(ال�شنة

2011120,58833,692

2012125,46932,522

2013131,09736,321

2014134,37337,562

2015138,77535,731

2016142,83937,192

*2017144,11340,035

* �أرقام تقديرية بناء على �إح�صائيات �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.

معدل دخل الفرد الإ�رشائيلي 2011–2017 )بالدولر(

�أما فيما يتعلق مبو�زنة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، فاإن معطيات د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية 

مليار  514.068 بلغ   2017 ل�صنة  �ملعتمدة  �مليز�نية  يف  �لكلي  �مل�رشوفات  جمموع  �أن  �إىل   ت�صري 

مليار   131.3 )نحو  �صيكل  مليار�ت   504.199 بـ  مقارنة  دوالر(  مليار   142.8 )نحو  �صيكل 

للم�رشوفات  �حلقيقي  �الأد�ء  �أن  غري  2016؛  �صنة   Adjusted Budget معدلة  كميز�نية  دوالر( 

مقابل  2016 �صنة  يف  دوالر(  مليار   122.6( �صيكل  مليار   470.784 بلغ   Budget Performance 

 .
427.366 مليار �صيكل )قر�بة 110 مليار�ت دوالر( �صنة 982015
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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   2016 ل�صنة  �مليز�نية  �أد�ء  من  ويالحظ  للم�صاريع.  ميز�نية  ت�صمل  و�لثالثة 

حازت على 333.612 مليار �صيكل )نحو 86.9 مليار دوالر(، من �صمنها 76.912 مليار �صيكل )نحو 

20 مليار دوالر( �رشفت على �جلي�ص، و15.522 مليار �صيكل )نحو 4 مليار�ت دوالر( �رُشفت على 

�الأمن �لعام، و62.816 مليار �صيكل )نحو 16.4 مليار دوالر( �رُشفت على �لتعليم، و46.606 مليار 

�لديون  �صد�د  �أن  �الجتماعية. كما يالحظ  �ل�صوؤون  مليار دوالر( �رُشفت على   12.1 )نحو  �صيكل 

)نحو �صيكل  مليار   88.124 بلغت  حيث  للم�رشوفات  �لكلي  �ملجموع  من  كبري�ً  جزء�ً  �قتطع   قد 

.
22.9 مليار دوالر( �صنة 2016 مقارنة بـ 66.686 مليار �صيكل )17.2 مليار دوالر( �صنة 992015

)قر�بة �صيكل  مليار   447.258 كان   2016 ل�صنة  �لفعلي  �الإير�د�ت  جممل  فاإن  �ملقابل،   يف 

116.5 مليار دوالر( مقارنة بـ 404.679 مليار�ت �صيكل )قر�بة 104.2 مليار�ت دوالر( �صنة 2015. 

ومن �لو��صح �أن جانباً كبري�ً من �الإير�د�ت ياأتي من �رشيبة �لدخل )120.5 مليار �صيكل �أي نحو 

31.4 مليار دوالر( ومن �رشيبة �لقيمة �مل�صافة )91.3 مليار �صيكل �أي نحو 23.8 مليار دوالر( كما 

 .
يف ميز�نية �صنة 1002016

بلغ  2017 �صنة  مو�زنة  يف  �الإير�د�ت  جممل  فاإن  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �أرقام   وح�صب 

)نحو �صيكل  مليار   445.08 بـ  مقارنة  دوالر(،  مليار   130.3 )قر�بة  �صيكل  مليار   469.15 

 .
115.9 مليار دوالر( كميز�نية معدلة �صنة 1012016

�الإ�رش�ئيلية  �ملالية  وز�رة  موقع  من  عليها  �حل�صول  �أمكن  �لتي  �الإح�صائيات  �أن  ويظهر 

�ملحّدثة ميز�نيتها  فتظهر  ووز�ر�تها،  باحلكومة  �أ�صا�صاً  �ملتعلقة  �العتيادية  �مليز�نية  على   تركز 

Updated Budget ل�صنة 2017 �إنفاقاً مقد�ره 383.891 مليار �صيكل )نحو 106.6 مليار�ت دوالر( 

دون �أن ت�صري �إىل �جلو�نب �ملتعلقة ب�صد�د �لديون و�مل�صاريع. وعلى �لطريقة نف�صها، فاإن �مليز�نية 

.
102

�ملحدَّثة ل�صنة 2016 تظهر �إنفاقاً مقد�ره 371.963 مليار �صيكل )نحو 96.9 مليار دوالر(

و�الأرقام  �الإح�صائيات  بح�صب  �لباحثني  لدى  و�الإرباك  �لتعار�ص  بع�ص  يحدث  فقد  ولذلك، 

�مليز�نية �ملق�صود  كان  �إن  للم�صطلح،  دقيق  حتديد  دون  �إ�رش�ئيلية،  ر�صمية  جهات  ت�صدرها   �لتي 

�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.

�لفرتة خالل  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لفعلية  �لعامة  و�مل�رشوفات  �الإير�د�ت  �لتايل  �جلدول   ويو�صح 

:2017–2015
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جدول 5/6: الإيرادات وامل�رشوفات العامة الفعلية للحكومة الإ�رشائيلية 2015–1032017

البيان

201520162017

مليون دولرمليون �شيكلمليون دولرمليون �شيكلمليون دولرمليون �شيكل

الإيرادات

274,75070,741287,80474,937302,00083,896�إير�د�ت جارية

109,98528,318139,10136,219144,81740,230�إير�د�ت ر�أ�صمالية

19,9445,13520,3535,29922,3336,204م�صاريع

404,679104,194447,258116,455469,150130,330جمموع الإيرادات الكلي

امل�رشوفات

314,52580,982333,61586,865353,68198,253�مليز�نية �العتيادية

ميز�نية �لتطوير 

و�صد�د �لديون
92,89723,918116,81630,416138,05438,352

19,9445,13520,3535,29922,3336,204م�صاريع

427,366110,035470,784122,580514,068142,809جمموع امل�رشوفات الكلي

–9.6–5.3–5.6ن�شبة العجز )%(

مالحظة: �أرقام �صنتي 2015 و2016 هي لالأد�ء �حلقيقي للم�رشوفات و�الإير�د�ت، �أما �أرقام �صنة 2017 فهي للميز�نية �ملعتمدة.

وفيما يتعلق بال�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية ل�صنة 2017 فقد بلغت ما جمموعه 61.087 مليار دوالر 

مقارنة مبا جمموعه 60.573 مليار دوالر �صنة 2016، و64.063 مليار دوالر �صنة 2015؛ وبذلك 

 %5.4l– 0.8% �صنة 2017، بعد �أن كانت قد �نخف�صت بن�صبةl تكون �ل�صادر�ت قد �رتفعت بن�صبة 

�صنة 2016. �أما �لو�رد�ت ل�صنة 2017 فبلغت ما جمموعه 69.143 مليار دوالر مقارنة مبا جمموعه 

قد  �لو�رد�ت  تكون  وبذلك  2015؛  �صنة  دوالر  مليار  و62.071   ،2016 �صنة  دوالر  مليار   65.805

�رتفعت بن�صبة 5.1l% �صنة 2017، مقارنة بارتفاع مقد�ره 6l% �صنة 2016 )�نظر جدول 5/7(. مع 

�لعلم �أن هذه �الإح�صاء�ت ال ت�صمل �لتجارة �خلارجية من �خلدمات ��صتري�د�ً وت�صدير�ً. 

فاإن  �الإ�رش�ئيلي،  بال�صيكل  و�لو�رد�ت  �ل�صادر�ت  �حت�صاب  عند  �أنه  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

،2017 �صنة   %5.5l– بن�صبة  �ل�صادر�ت  قيمة  �صتنخف�ص  �إذ  �ملعطيات،  يف  �ختالفاً  �صيحدث   ذلك 

�أن  بعد   ،2017 �صنة   %1.6l– بن�صبة  �لو�رد�ت  قيمة  �صتنخف�ص  كما   ،2016 �صنة   %6.6l– وبن�صبة 

كانت قد �رتفعت بن�صبة 4.7l% �صنة 2016. 
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104
جدول 5/7: اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية 2014–2017 بالأ�شعار اجلارية

ن�شبة الفائ�س/ العجز )%(الوارداتال�شادرات

2014
246,481.4258,586.3مليون �شيكل

4.9-

68,967.972,341مليون دولر

2015
249,091.7241,235.2مليون �شيكل

3.2+
64,062.662,071مليون دولر

2016
232,757.6252,668.3مليون �شيكل

8.6-

60,573.265,804.5مليون دولر

2017
219,995.3248,632.3مليون �شيكل

13–
61,087.169,142.9مليون دولر

اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية 2014–2017 )باملليون دولر(

ففي لـ“�إ�رش�ئيل”،  �أول  جتاري  ك�رشيك  �ملعتاد  مبركزها  تتمتع  �ملتحدة  �لواليات  تز�ل   وما 

�صنة 2017 بلغت �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل �لواليات �ملتحدة نحو 17.084 مليار دوالر، �أي ما يثل 

 %29l(  2016 �صنة  يف  دوالر  مليار   17.589 نحو  مقابل  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صادر�ت  جممل  من   %28l

�صنة  فبلغت  �ملتحدة  �لواليات  من  �الإ�رش�ئيلية  �لو�رد�ت  �أما  �الإ�رش�ئيلية(.  �ل�صادر�ت  جممل  من 

 2017 نحو 8.085 مليار�ت دوالر، �أي ما يثل 11.7l% من جممل �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية، مقابل نحو

8.076 مليار�ت دوالر يف �صنة 12.3l( 2016% 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 

يقارب 9 مليار�ت دوالر �صنة 2017 و9.5 مليار�ت دوالر �صنة 2016، مع �لواليات �ملتحدة، وهو ما 

يعدُّ دعماً كبري�ً لالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي )�نظر جدول 5/8(.
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و�حتلت �ل�صني موقع ثاين �أكب �رشيك جتاري لـ“�إ�رش�ئيل”، حيث بلغت �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية 

�لو�رد�ت  وبلغت   ،2016 �صنة  دوالر  مليار�ت  و3.33   2017 �صنة  دوالر  مليار�ت   3.29 نحو  �إليها 

�الإ�رش�ئيلية منها 6.528 مليار�ت دوالر �صنة 2017 و5.896 مليار�ت دوالر �صنة 2016. و�حتلت 

دوالر مليار�ت   9.47 نحو  �لبلدين  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  بلغ  حيث  �لثالث،  �ملركز   بريطانيا 

�صنة 2017 بينما كان 7.577 مليار�ت دوالر �صنة 2016.

2017، حيث بلغ حجم �لتبادل  �إىل �ملركز �لر�بع يف �صنة  وتقدمت �صوي�رش� من �ملركز �ل�صاد�ص 

2016. وتر�جعت  �صنة  5.755 مليار�ت دوالر  كان  �أن  بعد  6.984 مليار�ت دوالر،  �لتجاري نحو 

نحو �لتجاري  �لتبادل  حجم  ليبلغ  �خلام�ص  �ملركز  �إىل   2016 �صنة  �لر�بع  �ملركز  من   بلجيكا 

وتر�جعت   .2016 �صنة  دوالر  مليار�ت   6.421 كان  �أن  بعد   ،2017 �صنة  يف  دوالر  مليار�ت   6.8

نحو بلغ  جتاري  بتبادل   2016 �صنة  �ملركز �خلام�ص  �إىل   2015 �صنة  �لثالث  �ملركز  من  كوجن   هوجن 

 6.413 مليار�ت دوالر، ثم �إىل �ملركز �ل�صابع �صنة 2017 بتبادل جتاري بلغ نحو 6.127 مليار�ت دوالر

)�نظر جدول 5/8(.

هي   2017 �صنة  �إليها  “�إ�رش�ئيل”  �صدَّرت  �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  فاإن  �ل�صابقة،  �لدول  جانب  و�إىل 

 هولند� )2.287 مليار دوالر(، و�لهند )1.933 مليار دوالر(، وفرن�صا )1.765 مليار دوالر(، و�أملانيا

�لتي  �لبلد�ن  �أبرز  �أما  �جلنوبية.  وكوريا  و�لب�زيل،  و�إيطاليا،  وتركيا،  دوالر(،  مليار   1.643(

��صتوردت “�إ�رش�ئيل” منها �صنة 2017 فهي �أملانيا )4.722 مليار�ت دوالر(، وهولند� )2.926 مليار 

مليار   2.082( و�ليابان  دوالر(،  مليار   2.778( و�إيطاليا  دوالر(،  مليار   2.896( وتركيا  دوالر(، 

دوالر(، و�لهند )�نظر جدول 5/8(.

مليار   2.4( �لهند  هي  �إليها  “�إ�رش�ئيل”  �صدَّرت  �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  فاإن   ،2016 �صنة  يف  �أما 

دوالر(، وهولند� )2.14 مليار دوالر(، و�أملانيا )1.52 مليار دوالر(، وفرن�صا )1.45 مليار دوالر(، 

�صنة  يف  منها  “�إ�رش�ئيل”  ��صتوردت  �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  �أما  و�ليابان.  و�إ�صبانيا،  و�إيطاليا،  وتركيا، 

مليار   2.69( و�إيطاليا  دوالر(،  مليار   2.7( وهولند�  دوالر(،  مليار�ت   4.07( �أملانيا  فهي   2016

دوالر( مليار   1.77( و�لهند  دوالر(،  مليار   2.35( و�ليابان  دوالر(،  مليار   2.6( وتركيا   دوالر(، 

)�نظر جدول 5/8(. 
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جدول 5/8: حجم التبادل التجاري وال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية مع

105
دول خمتارة 2016–2017 بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

البلدان

الواردات الإ�رشائيلية من:ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل:حجم التبادل التجاري

201720162017201620172016

25,169.225,665.317,084.417,5898,084.88,076.3الوليات املتحدة1

9,817.49,2243,289.93,327.86,527.55,896.2ال�شني2

9,469.87,5775,166.63,909.14,303.23,667.9بريطانيا3

6,983.75,754.51,4551,466.45,528.74,288.1�شوي�رشا4

6,799.66,421.22,700.72,507.34,098.93,913.9بلجيكا5

6,364.45,589.51,642.61,519.94,721.84,069.6اأملانيا6

6,127.46,412.94,2154,435.51,912.41,977.4هوجن كوجن7

5,2134,840.42,287.42,139.62,925.62,700.8هولندا8

4,310.13,899.41,414.21,297.72,895.92,601.7تركيا9

3,786.94,168.21,933.22,399.51,853.71,768.7الهند10

3,715.93,652938.1958.32,777.82,693.7اإيطاليا11

3,520.73,138.31,765.21,4481,755.51,690.3فرن�شا12

2,916.43,113.4834.9759.22,081.52,354.2اليابان13

2,550.12,473.4832.6896.11,717.51,577.3اإ�شبانيا14

2,025.31,896.3883.45801,141.91,316.3كوريا اجلنوبية15

2,006.51,969.8472.4450.61,534.11,519.2�شنغافورة16

1,992.61,559.2760.3620.31,232.3938.9رو�شيا17

1,582.11,480.4703.8696878.3784.4تايوان18

1,120.31,000.8905747.3215.3253.5الربازيل19

23,960.925,314.111,387.511,931.212,573.413,382.9بلدان اأخرى20

130,230126,377.761,087.160,573.269,142.965,804.5املجموع العام
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ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل دول خمتارة 2017 )باملليون دولر(

الواردات الإ�رشائيلية من دول خمتارة 2017 )باملليون دولر(

بلغت  حيث  و2017؛   2016 ل�صنتي  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  قائمة  �ل�صناعية  �ل�صلع  ت�صدرت 

�ملا�ص  من  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  �صايف  ن�صبة  وبلغت  �لتو�يل.  على   %85.3lو  %83.8l ن�صبتها 
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�صنتي   %2.2l ن�صبتها  فبلغت  �لزر�عية  �ل�صادر�ت  �أما   .2017 �صنة   %12.7lو  2016 �صنة   %14.2l

�إىل درجة توظيفها  5/9(. ولدى توزيع �ل�صادر�ت �ل�صناعية ��صتناد�ً  2016 و2017 )�نظر جدول 

 2017 �صنة  �لعالية �صكلت يف  �لتكنولوجيا  فاإن �صناعات   technological intensity للتكنولوجيا 

�لتكنولوجيا  بينما �صكلت �صناعات  �ملا�ص(،  )با�صتثناء  �ل�صادر�ت  47l% من جممل هذه  ن�صبته  ما 

 .
�ملتو�صطة 45l%، و�صناعات �لتكنولوجيا �ملتدنية 106%7

جدول 5/9: ال�شادرات الإ�رشائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية 2015–2017 )باملليون دولر(107

�شلع �شناعية�شلع زراعيةال�شنة

املا�س

املجموع�شادرات مرجتعةاأخرى

اخلامامل�شقول

20151,168.145,283.64,997.42,200.60.5116.2–53,534

20161,150.543,758.44,703.12,704.43.9132–52,188.3

20171,187.845,194.54,4932,232.610.5118.5–52,999.9

�أما فيما يتعلق بالو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية فقد ت�صدرت �ملو�د �خلام قائمة �لو�رد�ت يف �صنتي 2016 

 ،%11.2lو  %9l �لوقود  ن�صبة  وبلغت  �لتو�يل،  على   %41.7lو  %41.6l ن�صبتها  بلغت  حيث  و2017، 

�ملا�ص  �أما   ،%17.8l18% وl �ال�صتثمار  20.5l% و20.1l%، ومو�د  �ل�صلع �ال�صتهالكية  وبلغت ن�صبة 

فبلغت ن�صبتها 10l% و8.5l% يف �صنتي 2016 و2017 على �لتو�يل )�نظر جدول 5/10(. 

وجتدر �ملالحظة �إىل �أن و�رد�ت �لوقود �الإ�رش�ئيلية ل�صنة 2014 بلغت نحو 12.8 مليار دوالر، 

، وُيعزى ذلك �إىل 
وتر�جعت لت�صل �إىل 5.8 مليار�ت دوالر �صنة 2016 بن�صبة �نخفا�ص –108%54.7

�ال�صتثمار�ت �الإ�رش�ئيلية يف جمال ��صتخر�ج �لغاز يف حو�ص �ملتو�صط �ل�رشقي؛ حيث بد�أ �الإنتاج من 

حقل تامار Tamar يف �صنة 2013 بكميات تكفي “�إ�رش�ئيل” لفرتة 15–20 عاماً مقبالً.

جدول 5/10: الواردات الإ�رشائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية 2015–2017 )باملليون دولر(109

الوقوداملواد ال�شتثماريةاملواد اخلامال�شلع ال�شتهالكيةال�شنة
املا�س امل�شقول 

واخلام
املجموعاأخرى

201511,868.726,882.18,626.67,406.56,284.1269.361,337.3

201613,334.827,07611,679.45,843.16,532.2599.265,064.7

201713,664.428,335.912,086.67,602.45,754.7562.368,006.3

دعماً  تتلقى  تز�ل  ما  �أنها  �إال  و�ملتقدمة،  �لغنية  �لدول  من  ُتعدُّ  “�إ�رش�ئيل”  �أن  من  �لرغم  وعلى 

3.1 مليار�ت دوالر  بينها  3.108 مليار�ت دوالر، من  2017 ما جمموعه  بلغ �صنة  �صنوياً  �أمريكياً 

على �صكل منحة ع�صكرية، بينما بلغ �لدعم ل�صنة 2016 ما جمموعه 3.11 مليار�ت دوالر. ويالحظ 
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ثبات �ملنحة �لع�صكرية �الأمريكية منذ �صنة 2013 على مبلغ 3.1 مليار�ت دوالر. وبذلك يبلغ ما تلقته 

“�إ�رش�ئيل” من دعم �أمريكي يف �لفرتة 1949–2017 ما جمموعه نحو 130.687 مليار دوالر، ح�صب 
مّت  �أوباما،  بار�ك  �آخر عهد  . ويف 

110
�لكوجنر�ص �أبحاث  �ملقدم من خدمة  للتقرير  �لنهائية  �حل�صيلة 

توقيع �تفاق �أمريكي مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي بحيث يتم دعم “�إ�رش�ئيل” مببلغ 38 مليار دوالر على 

.
مدى 10 �أعو�م، مبعدل 3.8 مليار�ت دوالر �صنوياً تغطي �لفرتة 2019–1112028

جدول 5/11: امل�شاعدات الأمريكية لـ“اإ�رشائيل” 1949–2017 )باملليون دولر(112

1999–19892008–19791998–19691988–19591978–19491968–1958الفرتة

599.6727.811,426.529,933.931,551.929,374.7جمموع امل�شاعدات

املجموع200920102011201220132014201520162017الفرتة

2,583.92,803.83,029.23,0983,1153,1153,1103,1103,107.5130,686.8جمموع امل�شاعدات

�ملوؤ�ص�صة  تعي�صها  �لتي  �لرتقب  حالة  ��صتمرت 

تطور�ت  ب�صبب  �صنو�ت  منذ  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية 

خ�صو�صاً  �الإقليمي؛  �ملحيط  يف  و�ملت�صارعة  �ملتغرية  �الأو�صاع  وب�صبب  �لفل�صطيني،  �لو�صع 

�ملحاذية �جلنوبية  “�إ�رش�ئيل”  حدود  وعلى  ولبنان،  �صورية  ت�صم  �لتي  �ل�صمالية  �جلبهة   يف 

�أبيب  تل  دفعت  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  و�ملتغري�ت  �الأو�صاع  وهذه  �مل�رشية.  و�صيناء  غزة  لقطاع 

الإجر�ء مر�جعات وتقييمات متو��صلة �نعك�صت على و�قع �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية ودورها يف �ملرحلة 

�لر�هنة و�مل�صتقبلية، ومّت ترجمتها يف �صل�صلة �لتعيينات على قيادة �جلي�ص، كما �نعك�صت يف خطط 

�جلي�ص و��صرت�تيجيته �لع�صكرية و�الأمنية، وكذلك على حتديث تر�صانته �لع�صكرية.

1. التعيينات والتغيريات الهيكلية:

�لتعيينات  من  جملة   ،2017–2016 �صنتي  خالل  �الإ�رش�ئيلية،  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  �صهدت 

�لقو�ت  قائد  من�صب  با�صتثناء  �لقيادية،  و�ملر�كز  �الأ�صلحة  من  �لعديد  �صملت  �جلديدة  و�لرتقيات 

�لبية؛ ب�صبب �عتذ�ر قائد منطقة �ملركز �جلرن�ل روين نوما Roni Numa، وقائد منطقة �جلنوب 

Eyal Zamir، عن تويل هذ� �ملن�صب بعد تر�صيحهما لذلك؛ ولعل ذلك �لرف�ص  �إيال زمري  �جلرن�ل 

يف  �ل�صالح  هذ�  موقع  �إىل  نظر�ً  �ملن�صب،  هذ�  يتوىل  من  يو�جهها  �لتي  �لتحديات  حجم  �إىل  يرجع 

��صرت�تيجية �حلروب �ملقبلة، خ�صو�صاً بعد �الإخفاقات �لتي ُمني بها خالل عدو�ن غزة 2014، كما 

.
113

�أن كال �جلرن�لني يرغبان بتويل مركز نائب رئي�ص هيئة �الأركان باجلي�ص �الإ�رش�ئيلي

رابعًا: املوؤ�شرات الع�شكرية
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2016/11/3، تعيني  �أفيجدور ليبمان، يف  �لدفاع �الإ�رش�ئيلي،  �لتعيينات، قرر وزير  ويف جملة 

�جلي�ص  �أركان  هيئة  لرئي�ص  نائباً   Aviv Kochavi كوخايف  �أفيف  �للو�ء  �ل�صمالية  �جلبهة  قائد 

�الإ�رش�ئيلي، ويثل هذ� �ملن�صب حمطة �نتقالية نحو �لتناف�ص على رئا�صة �الأركان. و�صيحل كوخايف 

مكان نائب رئي�ص �أركان �جلي�ص يائري جوالن Yair Golan. و�صيخلف قائد قيادة �جلبهة �لد�خلية، 

قائد تعيني  جرى  كما  �ل�صمالية.  �جلبهة  قيادة  يف  كوخايف   ،Yoel Strick �صرتيك  يوئيل   �للو�ء 

�الإ�رش�ئيلي خلفاً  ل�صالح �جلو  قائد�ً   ،Amikam Norkin �للو�ء عميكام نوركني  �لتخطيط،  �صعبة 

 .
؛ وت�صلم نوركني مهامه يف 1152017/8/10

114Amir Eshel للو�ء �أمري �إي�صل

قائد   Amir Abulafia �لعافية  �أبو  �أمري  �الأول  لو�ء؛  رتبة  �إىل  �جلي�ص  من  عميدين  ترفيع  ومّت 

كقائد   Tamir Yadai يد�ي  تامري  و�لثاين  �لتخطيط،  ل�صعبة  رئي�صاً  تعيينه  مّت  �لذي   ،162 �لفرقة 

للجبهة �لد�خلية. كما مّت ترفيع �لعميد موين كات�ص Moni Katz لرتبة لو�ء لتويل ما يعرف بقيادة 

2016/7/13، ُعنّي �ل�صابط عوفر  . ويف 
116Tal Russo جبهة �لعمق، بدالً من �جلرن�ل طال رو�صو 

قيادة توىل  فينرت  وكان  �لغربية.  �ل�صفة  ت�صمل  �لتي  �لو�صطى  للمنطقة  قائد�ً   Ofer Vinter  فينرت 

�ملتدينني �ل�صباط  من  وُيعد   ،2014 غزة  عدو�ن  خالل  �صابقاً   Givati Brigade جفعاتي   لو�ء 

.
117

�ليمينيني �ملتطرفني

 كما مّت تعيني �حلاخام �ملتطرف �إيال كرمي Eyal Karim، يف متوز/ يوليو 2016، حاخاماً رئي�صياً 

ع�صكرياً للجي�ص، بالرغم من ت�رشيحاته �لعن�رشية و�ملتطرفة، وكان �أبرز هذه �لت�رشيحات �لفتوى 

.
�لتي �أ�صدرها وجتيز للجنود “�غت�صاب ن�صاء �لعدو من غري �ليهوديات”118

�آيزنكوت  غادي  �جلي�ص  �أركان  هيئة  رئي�ص  بني  �جليدة  للعالقة  ونتيجة  متوقعة؛  خطوة  ويف 

و�مل�صتوى �ل�صيا�صي؛ فقد �أعلن ليبمان، يف 2017/1/18، متديد والية �آيزنكوت ل�صنة �أخرى لت�صل 

. كما �أقر ليبمان، يف 2017/11/13، تعيينات جديدة لقيادة �جلي�ص 
119

مدة واليته �إىل �أربع �صنو�ت

قائد�ً   Tamir Heiman هيمان  متري  تعيني  �لتعيينات؛  هذه  ومن  �آيزنكوت،  من  تو�صية  على  بناء 

ل�صعبة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية )�أمان( AMAN بدالً من هرت�صي هليفي Hertzi Halevi، �لذي مّت 

 Binyamin قائد�ً للو�ء بنيامني David Shapira �تعيينه قائد�ً للمنطقة �جلنوبية. وتعيني ديفيد �صبري

Brigade يف �ل�صفة �لغربية. كما مّت تعيني ليئور كرملي Lior Carmeli رئي�صاً ل�صعبة �الت�صاالت 

و�لدفاع �ل�صيب�ين بدالً من ند�ف بد�ن Nadav Padan، �لذي مّت تعيينه يف �لقيادة �ملركزية. وتعيني 

�إيت�صيك ترجمان Itzik Turgeman رئي�صاً للتكنولوجيا �جلديدة و�خلدمات �للوجي�صتية، بدالً من 

من  بدالً  و�الإمد�د  و�لنقل  �للو�ء  لعمليات  قائد�ً  تعيينه  مّت  �لذي   ،Aharon Haliva هاليفا  �أهارون 

.
120Nitzan Alon جلرن�ل نيت�صان �ألون�
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2. القوى الب�رشية: 

نحو فتبلغ  �الحتياط  قو�ت  �أما  جندي،  �ألف   168 نحو  �لعامل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  عدد   يبلغ 

�إذ يكن تعبئتها بالكامل ودخولها بفعالية يف �خلدمة  ، وهي قو�ت ذ�ت جاهزية عالية 
121ً

�ألفا  550

خالل �أربعة �أيام. ومل يحدث تغيري ذ� بال يف �أعد�د �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي منذ �صنو�ت عديدة. و�أ�صدر 

معطياته   ،2017/1/8 يف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف   Manpower Directorate �لب�رشية  �لقوى  ق�صم 

�ل�صنوية �خلا�صة بعدد جنوده �لقتلى، يف ظروف خمتلفة، عن �صنة 2016. فقد �صهدت �صنة 2016 

�جلنود  �أعد�د  يف  ملحوظ  �رتفاع  وهو   ،2015 �صنة  يف  قتلو�   36 مقابل  �إ�رش�ئيلياً  جندياً   41 مقتل 

�لقتلى، وبينما ُقتل �أربعة منهم يف عمليات “معادية”، فاإن 15 �آخرين �نتحرو�، وجميع من قتلو� هم 

من �جلنود �لذكور. ولل�صنة �لثالثة على �لتو�يل ُي�صجل �نتحار 15 جندياً خالل عام؛ فقد �صجلت �صنة 

.
122ً

2014 �نتحار 15 جندياً �أي�صا

�أقره  قانون  ببطالن  يق�صي  قر�ر�ً   ،2017/9/12 يف  �الإ�رش�ئيلية،  �لعليا  �ملحكمة  �أ�صدرت  كما 

�لكني�صت �صنة 2015، يعيد �إعفاء �ل�صبان �ليهود �ملتدينني �حلريدمي من �خلدمة �لع�صكرية �الإلز�مية 

�لقانون،  �أن يلغي  �لكني�صت،  �إذ �صيكون على  �أزمة حكومية،  �أن يثري  �لقر�ر  يف �جلي�ص. ومن �صاأن 

.
123

ويطرح قانوناً يلزم باخلدمة �لع�صكرية للحريدمي، خالل عام من تاريخ �صدور �لقر�ر

3. خطط وتوجهات ع�شكرية: 

يونيو  حزير�ن/  يف  �نعقد  �لذي   ،17 و�لـ   16 �لـ  بن�صختيه   Herzliya هرت�صليا   موؤمتر  عك�ص 

تو�جهها  �لتي  و�لع�صكرية  �الأمنية  �لتحديات  �صورة  �لتو�يل،  على   2017 يونيو  وحزير�ن/   2016

خ�صو�صاً  �الإقليمية،  �لبيئة  يف  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  و�لتحوالت  �لتغري�ت  ظّل  يف  “�إ�رش�ئيل” 
�الإ�رش�ئيليني،  و�لع�صكريني  �الأمنيني  �لقادة  تاأكيد  من  �لرغم  وعلى  �ل�صمالية.  حلدودها  �ملتاخمة 

�لذين حتدثو� يف �ملوؤمتَرْين، على ��صتمر�ر �لتفوق �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط، 

باتت  فاإير�ن  �أف�صل؛  ع�صكري  ��صرت�تيجي  بو�صع  يتمتع  بات  “�لعدو”  �أن  �إىل  �أ�صارو�  �أنهم  غري 

�ل�صاروخية  تر�صانته  ير�كم  �هلل  وحزب  �إقليمي،  كجار  �صورية  يف  �لع�صكري  وجودها  تر�صخ 

وتطوير  �الأنفاق  حفر  تو��صل  وحما�ص  �صورية،  يف  �كت�صبها  �لتي  �لقتالية  �خلب�ت  �إىل  باالإ�صافة 

 قدر�تها �ل�صاروخية و�لقتالية. مع �الأخذ باالعتبار تبلور حتالف ي�صم رو�صيا و�إير�ن وحزب �هلل

.
124

و�لنظام �ل�صوري

هذ� �لو�صع �ال�صرت�تيجي �ملعّقد وغري �مل�صتقر بالن�صبة لـ“�إ�رش�ئيل”، دفعها لبلورة ��صرت�تيجية 

�أمنية وع�صكرية و�صيا�صية مرتفعة �لن�صق ملو�جهة هذه �لتحديات. مع �الإ�صارة �إىل �أن بع�ص ر�صائل 



277

امل�شهد االإ�شرائيلي

�لقادة �الإ�رش�ئيليني خالل �ملوؤمتَرين، و�لتي حملت طابع �لتهديد و�لوعيد، من �ملمكن �أن تندرج يف 

�إطار �حلرب �لنف�صية، ولي�صت بال�رشورة يف �إطار ��صرت�تيجية ُمعدَّة للتنفيذ.

وتركز �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية، بح�صب ما �نبثق من هرت�صليا، على �الإبقاء على حالة �لردع 

�ل�صامل  بالتدمري  �لتلويح  عب  “�لعدو”،  لدى  �لوعي”  “كي  مبد�أ  على  تقوم  كما  �جلبهات،  كافة  يف 

للبنى �لتحتية �صو�ء يف لبنان �أم يف قطاع غزة، يف حال ن�صوء حرب جديدة، مع �إظهار �حلر�ص على 

��صتمر�ر �لهدوء على كافة �جلبهات. وقد �أقرَّ مدير وز�رة �ل�صوؤون �ال�صتخبار�تية، حجاي ت�صورئيل 

Haggai Zuriel، خالل كلمته يف موؤمتر هرت�صليا �لـ 17، على �أن “�إ�رش�ئيل” غري قادرة على مو�جهة 

�لتهديد�ت �خلارجية وحدها؛ لذلك هي بحاجة �إىل دعم �لدول �لكبى �لعاملية و�الإقليمية، ويدخل يف 

.
هذ� �الإطار �لتعاون مع �لدول �لعربية “�ملعتدلة”125

وقد ركزت تو�صيحات �لتقدير �ال�صرت�تيجي �ل�صنوي لـ“�إ�رش�ئيل” 2016–2017، �لذي �صدر 

عن معهد �أبحاث �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي يف 2017/1/3، على �ال�صتمر�ر يف �ال�صرت�تيجية �ملتبعة 

يف �الإبقاء على حالة �لردع، ومنع نقل �ل�صالح من �إير�ن عب �صورية �إىل حزب �هلل، و�لتخفيف من 

�حتماالت �ملخاطرة بح�صول ت�صعيد. و�أو�صى يف �لوقت نف�صه، مبو��صلة جمع �ملادة �ال�صتخبار�تية 

عن حزب �هلل ومكوناته �لع�صكرية، كي تكون قادرة على توجيه �رشبة م�صبقة قبل �ندالع �ملو�جهة، 

�أو خالل فرتة ق�صرية جد�ً من �ندالعها. وقد ح�ّص �لتقدير �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي على مترين وحد�ته 

لالألب�صة  �لوحد�ت  هذه  ��صتخد�م  مع  �لنظامية،  غري  �لقو�ت  بها  متتاز  �لتي  �ل�صو�رع  حرب  على 

.
126

و�الأ�صلحة �لتي ي�صتخدمها حزب �هلل و�لف�صائل �لفل�صطينية

�جلي�ص  �صّد  �لفل�صطينيون  ينفذها  �لتي  �لهجمات  طبيعة  على  �ل�صوء  �لتقدير  �صلط  وقد 

�إعادة بناء  �إىل حماولة حركة حما�ص  تاأخذ طابعاً فردياً، باالإ�صافة  �ل�صفة، و�لتي  و�مل�صتوطنني يف 

.
127

�لبنية �لتحتية �لتي تخولها �صّن هجمات �صّد �أهد�ف ٍ �إ�رش�ئيلية

هذ� �لو�صع �ال�صرت�تيجي عايل �ملخاطر �لذي تعي�صه “�إ�رش�ئيل” ب�صبب م�صتجد�ت �لبيئة �ملحيطة، 

�نعك�ص �أي�صاً على �لنقا�صات و�ملد�والت �حلادة �لتي ُتد�ر بني �ملوؤ�ص�صتني �ل�صيا�صية و�لع�صكرية يف 

�الإ�رش�ئيلي على خو�ص حرب م�صتقبلية  “�إ�رش�ئيل” ود�خل كل منهما، حول مدى قدرة �جلي�ص 
مناورة خالل  �أكب  ب�صكل  وبرزت  �الأخرية،  �ل�صنو�ت  خالل  تك�صفت  مرعبة  �إخفاقات  ظّل   يف 

يتعلق  ما  �أيام، خ�صو�صاً  2017/9/3 و��صتمرت ع�رشة  بد�أت يف  �لتي   ،Or Hadagan �أور هدغان 

باالآليات �حلربية �لتي �صي�صتخدمها �جلي�ص يف حربه �لبية، �إىل جانب عدم �لتن�صيق بني �مل�صتويني 

�ل�صيا�صي و�لع�صكري لتنفيذ �خلطة �لتي ي�صعها �جلي�ص.

ويرتكز �لقلق �الأمني �الإ�رش�ئيلي، بح�صب تقرير �أمني ر�صمي �إ�رش�ئيلي ُن�رش يف 2017/10/27، 

يف �أربعة م�صتويات؛ �الأول، ��صتمر�ر حما�ص ببناء �الأنفاق د�خل قطاع غزة، مع �إ�صارة �لتقرير �إىل 
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�أن �حلركة باتت معنية يف هذه �ملرحلة ببناء �الأنفاق �لدفاعية عو�صاً عن �لهجومية ب�صبب �الإجر�ء�ت 

�الأر�ص  حتت  �الأمني  �جلد�ر  بناء  خ�صو�صاً  �الأنفاق،  هذه  ملنع  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �تخذها  �لتي 

�أما  �إىل تطور قدر�ت حما�ص �ل�صاروخية و�لقتالية.  و�ملر�قبة �الإلكرتونية فوق �الأر�ص، باالإ�صافة 

�مل�صتوى �لثاين، فهو �لقدر�ت �ل�صاروخية و�لقتالية �لتي بات يتمتع بها حزب �هلل يف لبنان، حيث 

قّدر �لتقرير �أن �حلزب بات يتلك ع�رش�ت �ل�صو�ريخ �لتي ت�صل �إىل 500 كم، وعدة مئات ت�صل �إىل 

300 كم، وع�رش�ت �الآالف من �لتي ت�صل �إىل 40 كم. الفتاً �لنظر �إىل �أن �حلزب يبذل جهود�ً و��صعة 

 .
128

مب�صاعدة �إير�ن لتطوير دقتها وحماولة بناء م�صانع يف �صورية ولبنان من �أجل ذلك

قو�عد  لها  بات  حيث  �صورية،  يف  �إير�ن  نفوذ  خ  تر�صُّ هو  �لثالث  �مل�صتوى  �أن  �لتقرير  و�أ�صاف 

ع�صكرية هناك، كما �أن هناك خطورة من تطور قدر�ت �إير�ن �ل�صاروخية، بحيث باتت �ل�صو�ريخ 

�الإير�نية �أكرث دقة وفتكاً. باالإ�صافة �إىل ذلك، ظهر خطر �مللي�صيات �ملوجودة يف �صورية و�ملدعومة 

من �إير�ن، و�لتي باتت م�صاركتها يف �حلرب �لقادمة مع “�إ�رش�ئيل” �أمر�ً مفروغاً منه. �أما �مل�صتوى 

�صورية  يف  هزيته  بعد  �صيناء  يف  قوته  تركيز  وخطورة  د�ع�ص  تنظيم  على  �حلرب  فهو  �لر�بع، 

و�لعر�ق، ومدى ��صتعد�د هذ� �لتنظيم يف حال جنح يف تثبيت �صيطرته يف �صيناء، على �صّن عمليات 

.
129

ع�صكرية �صّد �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بدالً من �جلي�ص �مل�رشي

مع  �ملحتملة  �لقتالية  �جلبهات  جميع  على  طر�أت  �لتي  �لع�صكرية  �لتحوالت  هذه  �أن  �صّك  ال 

�إىل ر�صم خطط و��صتعد�د�ت تنا�صب هذه �لتحوالت؛  �أبيب  �لقر�ر يف تل  “�إ�رش�ئيل”، دفعت �صانع 
ففي �جلبهة �جلنوبية �أقام �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صياج ف�صٍل على طول �حلدود مع قطاع غزة، بحيث 

حتت  �الأمتار  ع�رش�ت  عمق  على  �إ�صمنتي  جد�ر  �إقامة  مع  �الأر�ص،  فوق  �أمتار  �صتة  بنحو  يرتفع 

عملية  �جلد�ر  بناء  �أن   Yossi Melman ميلمان  يو�صي  �الإ�رش�ئيلي  �لكاتب  ذكر  وقد   .
130

�الأر�ص

معقدة، تت�صمن عنا�رش تكنولوجية وهند�صية مب�صاركة خب�ء ومبو�د من دول �أوروبية، بتكلفة 

.
131

نحو 3 مليار�ت �صيكل )نحو 833.3 مليون دوالر(

تثبيت  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  عمد  فقد  و�صورية،  لبنان  مع  �ل�صمالية  �جلبهة  يخ�ص  فيما  �أما 

معادلة جديدة، يبدو �أنه ُبني جزء منها من خالل �صكوت �أو تو�فق وتن�صيق مع �جلانب �لرو�صي، 

وهذه �ملعادلة ت�صمح بتدخل ع�صكري �إ�رش�ئيلي من خالل عمليات نوعية خاطفة ت�صتهدف قو�عد 

ع�صكرية �أو خمازن �أ�صلحة الإير�ن وحزب �هلل يف �صورية وت�صكل خطر�ً على �لكيان �الإ�رش�ئيلي، كما 

تقوم �ملعادلة على منع قيام ممر �صيعي من �إير�ن �إىل دم�صق، بح�صب ما �رّشح به ليبمان، �لذي �أكد 

.
�أن “�إ�رش�ئيل” “لن ت�صمح الأي جهة كانت بتعدي �خلطوط �حلمر�ء”132

على �لرغم من �لت�صعيد �للفظي �الإ�رش�ئيلي و�حلر�ص على �إبر�ز �صورة �إيجابية حول جاهزية 

�جلي�ص للحرب �ملقبلة، غري �أن ما ك�صفه تقرير جلنة �خلارجية و�الأمن يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �لتي 
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2017/9/25، يعطي �صورة مغايرة عن حالة �ال�صتعد�د للحرب �ملقبلة؛  ن�رشت جزء�ً منه للعلن يف 

حيث ك�صف �لتقرير عن وجود خلل خطري يف جاهزية �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي للحرب �ملقبلة، م�صوباً 

على غياب �ملعرفة لدى �مل�صتوى �ل�صيا�صي عن قدر�ت �جلي�ص ب�صكل عام، �الأمر �لذي �أوجد تباعد�ً 

بني �أهد�ف �ل�صلطة �ل�صيا�صية يف قر�رها عند �صّن �حلرب، وبني ما يكن �أن يحققه �جلي�ص، خالل 

.
133

�لفرتة �ملحددة له من قبل تلك �ل�صلطة �ل�صيا�صية

�لتفا�صيل،  عن  �بتعدت  و�لتي  �لعامة  �خلطوط  جاءت  �رشي،  هو  ما  حتت  �ملحدد  �لعنو�ن  ويف 

متطلبات  مو�ءمة  عن  غائبة  باأنها  للحكومة  �تهاماً  و�الأمن  �خلارجية  جلنة  تقرير  ت�صمني  يف 

�هلل،  حزب  وخ�صو�صاً  �لع�صكري  وموقعهم  خ�صومه  و�إمكانيات  قدر�ت  يف  �لتغيري  مع  �جلي�ص 

حيث  نف�صه”؛  مع  �ل�صطرجن  يلعب  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  “�إن  عبارة:  �لتقرير  معدو  ��صتعمل  وحيث 

�ملو�جهات  تاأتي  حني  �أنه  غري  لها.  �ال�صتعد�د  وكيفية  و�لتهديد�ت  �الأمنية  �حلاجات  بنف�صه  يحدد 

�لع�صكرية �حلقيقية، كما ح�صل يف �ملو�جهات �الأخرية، تتخذ �لقيادة �ل�صيا�صية قر�ر�ت ��صرت�تيجية 

نف�صها  وُتخرج  تتدخل،  ال  �حلكومة  �أن  �إال  ملو�جهتها.  نف�صه  �جلي�ص  بنى  �لتي  تلك  عن  تختلف 

�لتقرير ثغرة مهمة يف �لذي عّده  �الأمر  �ملقبلة،  �ملو�جهة  �أو  �أي ف�صل منتظر يف �حلرب   من تد�عيات 

.
134

��صرت�تيجية �لدولة

جدعون  خطة  با�صم  ُعرفت  �لتي  �ل�صنني  متعددة  �لعمل  خطة  باأن  �لتقرير  من  ُيفهم  �أن  يكن 

Gideon Plan �لتي �نطلقت �صنة 2015 وتنتهي �صنة 2020، و�لتي يفرت�ص بها �أن جُتّهز �جلي�ص 

�ملطلوب،  بال�صكل  ي�صتعد  مل  �جلي�ص  باأن  �عرت�ف  ذ�ته  �لوقت  يف  هي  �ملقبلة،  للحرب  �الإ�رش�ئيلي 

�أن  غري  مغاير.  نحو  على  ي�صتعد  �أن  عليه  لذلك  2014؛  �صيف  غزة  على  �لعدو�ن  �أظهره  ما  وهذ� 

خطة جدعون مل تكن تاأخذ يف �حل�صبان �لتطور�ت �حلا�صلة على �جلبهة �ل�صمالية؛ و�لتي نتج عنها 

ُيلزم  ما  �أي حرب مقبلة؛  و�للبنانية يف  �ل�صورية  �الإ�رش�ئيلية توحد �جلبهتني  �لنظر  بح�صب وجهة 

.
135

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بالعمل بكل قوته يف عدة جبهات بالتو�زي

�لقومي �الإ�رش�ئيلي،  �الأمن  �ل�صابق ملجل�ص  �لرئي�ص  �آيالند،  �أكد �جلرن�ل غيور�  �ل�صياق  ويف هذ� 

خالل مقابلة مع �لتلفزيون �لعبي �أن “�إ�رش�ئيل” غري قادرة على حتمل حرب جديدة يف مو�جهة 

.
136

حزب �هلل، ودعا �إىل جتنب �ملو�جهة �أو ما يكن �أن يت�صبب باندالعها

4. املناورات الع�شكرية: 

�لتحوالت  ظّل  ويف  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �حلدود  على  و�لع�صكرية  �الأمنية  �لتهديد�ت  تعاظم  مع 

و�لتي  �ملتنوعة  �لع�صكرية  �ملناور�ت  من  �صل�صلة  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  د�ّصن  �ملنطقة،  يف  �حلا�صلة 

�الإلكرتونية  �حلرب  وحدة  �إىل  باالإ�صافة  و�لبحرية،  و�جلوية،  �لبية،  �الأ�صلحة؛  معظم  جمعت 
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Cyber Warfare، خالل �صنتي 2016–2017. وقد �صملت هذه �ملناور�ت معظم �لنطاق �جلغر�يف؛ 

�أي �جلبهات: �لد�خلية، و�جلنوبية، و�ل�صمالية، و�ملجالني �لبحري و�جلوي، كما مّت �إقامة مناور�ت 

ذ�ت طبيعة م�صرتكة مع �جليو�ص �الأخرى خارج �حلدود. وبطبيعة �حلال، ياأتي هذ� �مل�صار �لكلي 

�ل�صامل، ��صتكماالً للتحول �ال�صرت�تيجي �لذي بد�أت هيئة �الأركان �الإ�رش�ئيلية تنتهجه، مبا يتنا�صب 

مع �لتطور�ت يف �ملنطقة، منذ �صنة 2014.

فعلى �صعيد �جلبهة �جلنوبية مع قطاع غزة، و�لتي ر�أت �لقيادة �الإ�رش�ئيلية �أن ف�صائل �ملقاومة 

وتنامت  �لع�صكرية  وخب�تها  �إجناز�تها  ر�كمت  حيث  2014؛  عدو�ن  بعد  عافيتها  ��صتعادت  هناك 

�لهجومية  �الأنفاق  و�صبكة  �ل�صاروخية  بالقدر�ت  يتعلق  فيما  خ�صو�صاً  �لع�صكرية،  قدر�تها 

�ملتطورة و�ملتنامية هناك. فقد �رشع �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي خالل �صنتي 2016–2017 باإجر�ء �لعديد 

لها  تتعر�ص  �صاروخية  ق�صف  عمليات  فيها  حتاكي  �جلبهة،  تلك  على  �لع�صكرية  �ملناور�ت  من 

م�صتعمر�ت غالف غزة وما بعدها، كما حتاكي عمليات �قتحامات عب �الأنفاق �أو �لبحر مل�صتعمر�ت 

�إ�رش�ئيلية �أو ملو�قع ع�صكرية قريبة من �صمال غزة. وقد �أخذ �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي باالعتبار �أن �لتطور 

ف�صائل  لدى  نف�صه  �ل�صياق  يف  مماثل  تطور  مع  بال�رشورة  تتز�من  �جلي�ص  وتكتيكات  �أ�صاليب  يف 

�أكد على ذلك �صابط يف قيادة �جلبهة �ل�صمالية،  �ملقاومة، خ�صو�صاً كتائب عز �لدين �لق�صام. وقد 

حيث قال يف 2016/4/14، �إن “حما�ص عدو ذكي جد�ً، وهو يفاجئني وي�صتخل�ص �لدرو�ص ب�صورة 

تدريبات �صملت  كبرية،  ع�صكرية  مناورة  باإجر�ء  �جلي�ص  �رشع   ،2016/2/28 ويف   .
 �رشيعة”137

�أنفاق  عن  �حلديث  من  فرتة  بعد  وذلك  جديدة،  مو�جهة  �ندالع  �صيناريوهات  حتاكي  غزة  لفرقة 

. وتال ذلك �إقامة عائق يف باطن �الأر�ص قرب �حلدود �لفا�صلة، العرت��ص �الأنفاق 
138

�ملقاومة يف غزة

.
139

�لهجومية حلما�ص

�لعمليات  مو�جهة  يف  �لدفاعي  �الأ�صلوب  على  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ملناور�ت  تقت�رش  ومل 

�إىل حماكاة عملية ع�صكرية الحتالل قطاع غزة و�لتي  للمقاومة، بل تطورت  �لهجومية  �لع�صكرية 

. ومثال ذلك �ملناورة 
تاأتي من وجهة نظر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف �إطار �ال�صتعد�د ملفاجاأة “�لعدو”140

�لتي �أجر�ها يف �آذ�ر/ مار�ص 2017، ��صتمرت ملدة �أ�صبوع، و��صتخدم فيها �ألوية فرقة �لفوالذ �لنظامية 

�ملقاتلة �لتي ت�صم لو�ء �ملدرعات 401 �أو Brigade 401، ولو�ء ناحل Nahal Brigade �لذي ينت�رش 

على حدود قطاع غزة �إىل جانب لو�ء جفعاتي، كما ��صتخدم خاللها منظومة �صاحر Shahar، وهي 

منظومة ��صتخبار�تية تعمل ال�صلكياً، ومتنح �صباط �ال�صتخبار�ت �لقدرة على �إنذ�ر �لقادة يف �أر�ص 

. �إ�صافة �إىل ذلك قام 
141

�ملعركة من �لتهديد�ت و�ملخاطر كما حتدد لهم �الأهد�ف �لع�صكرية ل�رشبها

�الإ�رش�ئيلية و��صتعد�دها” يف  �لقو�ت  لـ“�حلفاظ على جاهزية  �لغربية  �ل�صفة  �جلي�ص مبناور�ت يف 

.
142

مو�جهة تطور�ت م�صتقبلية هناك
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م�رش،  مع  �جلنوبية  �لكيان  حدود  على  �حلا�صلة  بالتطور�ت  �الإ�رش�ئيلية  �لقيادة  �هتمت  كما 

�أجرى  فقد  د�ع�ص،  تنظيم  خ�صو�صاً  هناك  �مل�صلحة  �جلماعات  تهديد�ت  تنامي  ظّل  يف  خ�صو�صاً 

�الإ�رش�ئيلي عدة مناور�ت ع�صكرية على �حلدود مع م�رش، بهدف مو�جهة �حتمال تنفيذ  �جلي�ص 

.
143

تنظيم “والية �صيناء” عمليات عب �حلدود

ويف هذ� �الإطار، �أجرى �صالح �لبحرية �الإ�رش�ئيلي يف 2016/3/31، و2016/11/21 على �لتو�يل، 

جولتني من �لتدريبات و�ملناور�ت �لبحرية يف �لبحر �الأحمر، �الأوىل: حماكاة لهجوم لتنظيم د�ع�ص 

يف د�ع�ص  قبل  من  لهجوم  حماكاة  فكانت  �لثانية  �أما   ،
144

وخطفها له  تابعة  ع�صكرية  بارجة   على 

.
145

�صبه جزيرة �صيناء �صّد �أهد�ف �صياحية �إ�رش�ئيلية يف خليج �إيالت

�أما فيما يتعلق باجلبهة �ل�صمالية، فقد ر�أى �صانع �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي �أن �ملحور �لذي ي�صم كل 

من �إير�ن، وحزب �هلل، و�لنظام �ل�صوري، و�لذي باتت تربطه عالقات وثيقة مع رو�صيا، بد�أ يتعافى 

تدريجياً بعد حتقيق �إجناز�ت ع�صكرية ميد�نية ومر�كمتها، ما يتطلب من �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �لتهيوؤ 

و�ال�صرت�تيجي  و�لتكتيكي  �لنوعي  �لتطوير  خالل  من  �لع�صكرية،  �لتحوالت  لهذه  و�ال�صتعد�د 

للمناور�ت، وقد بدى �أن زخم هذه �ملناور�ت �زد�د مع �لوقت، كاأنه ي�صري يف خّط متو�ٍز مع �لتطور 

�مليد�ين �حلا�صل على �جلبهة �ل�صمالية.

يف م�صتقبلية  حرب  �أي  �أن  �أ�صا�ص  على  ترتكز  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �لفر�صية  من   و�نطالقاً 

�جلي�ص  �أجر�ها  �لتي  �ملناور�ت  �أخذت  ولبنان؛  �صورية  بال�رشورة  ت�صمل  �صوف  �ل�صمالية  �جلبهة 

�الإ�رش�ئيلي خالل �صنتي 2016–2017 هذ� �جلانب باالعتبار، وقد �فرت�ص �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن 

�حلرب �لقادمة يف �جلبهة �ل�صمالية قد ت�صهد تطورين رئي�صيني، �الأول: تنفيذ عمليات هجومية من 

قبل حزب �هلل جتاه م�صتعمر�ت �صمال فل�صطني �ملحتلة، و�لثاين: عمليات �لق�صف �ل�صاروخي �لذي 

قد ينفذها حزب �هلل و�جلي�ص �ل�صوري يف �جلبهتني. 

�جلبهة  على  ع�صكرية،  مناور�ت   ،2016/1/20 يف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  �أنهى  �ل�صياق  هذ�  ويف 

�ل�صمالية ��صتمرت �أ�صبوعنْي، حتاكي �حلرب على �جلبهتني �ل�صورية و�للبنانية، ومب�صاركة �صالحي 

 ،2016/4/20 يف  �الحتالل،  جي�ص  �ختتم  كما   .
146

نوعه من  �الأول  هو  تدريب  يف  و�لبحرية،  �جلو 

مناور�ت ع�صكرية فجائية و��صعة، ��صتمّرت ملدة �أربعة �أيام، يف �جلوالن �ل�صوري �ملحتل، تخلّلتها 

��صتباكات مفرت�صة على �جلبهة �ل�صورية، حيث مّت �لتدّرب على �إطالق �صو�ريخ من �جلزء �ملحّرر 

.
147

من �جلوالن على �جلزء �ملحتل

لن�صوب  �ملدنيني  لتح�صري  دفاعية  تدريبات  بتنظيم   ،2016/9/18 يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  وقام 

. كما نفذ �صالح �لبحرية �الإ�رش�ئيلي 
148

حرب �صاملة، قد ُترتجم ب�صقوط 1,500 �صاروخ يومياً عليها

مناور�ت حتاكي حرباً �صّد حزب �هلل يف �ل�صاحة �لبحرية، �صمن �صيناريو لال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية 
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مهاجمة  عب  “�إ�رش�ئيل”،  على  بحرياً  ح�صار�ً  �حلزب  فر�ص  �صت�صمل  �ملقبلة  �ملو�جهة  باأن  ُيقدر 

.
149

�ل�صفن �لتجارّية �ملتوجهة من �ملو�نئ �الإ�رش�ئيلية و�إليها، و�رشب حقول �لغاز

�صكلت مناورة �أور هدغان و��صعة �لنطاق �لتي �أجر�ها �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي على �جلبهة �ل�صمالية 

 2017/9/3 يف  بد�أت  �لتي  �ملناورة  فهذه  �الإ�رش�ئيلية،  �ملناور�ت  تاريخ  يف  فارقة  عالمة  لبنان،  مع 

و��صتمرت ع�رشة �أيام، ُعدت �الأكب منذ ع�رشين عاماً؛ حيث �صارك فيها نحو 40 �ألف جندي من كافة 

مرحلتني؛  �إىل  �ملناورة  هذه  �نق�صمت  وقد  و�لبحرية.  و�جلوية  �لبية  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قطاعات 

�الأوىل حتاكي �صّد هجوم ملئات من مقاتلي حزب �هلل و�حتاللهم بلد�ت حدودية �إ�رش�ئيلية مع لبنان، 

كما تدرب على عملية �إجالء و��صعة يف تلك �ملنطقة، �أما �ملرحلة �لثانية فيحاكي �جلي�ص �جتياحاً لقرى 

.
150

لبنانية ومهاجمة معاقل حزب �هلل فيها، وخو�ص معارك �صو�رع مع مقاتليه

خالل  �أخرى  جيو�ص  مع  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أجر�ها  �لتي  �مل�صرتكة  باملناور�ت  يتعلق  وفيما 

�صنتي 2016–2017، فقد �صهدت حتوالً جديد�ً، مَتثل يف �إجر�ء مناور�ت ع�صكرية م�صرتكة، ت�صارك 

�إىل  �إ�صافة  �لكيان،  مع  ر�صمية  عالقات  تقيم  ال  و�إ�صالمية  عربية  دول  جانب  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  فيها 

قيمت مناورة م�صرتكة بني 
ُ
�إجر�ء مناور�ت للمرة �الأوىل مع �صالح �جلو �لهندي. ففي 2016/8/15، �أ

�الأمريكية، وهو مترين  �الأر��صي  �ملتحدة، وباك�صتان على  �لعربية  �الإمار�ت  “�إ�رش�ئيل” وكل من 
�صنوي م�صرتك، ي�صمى �لعلم �الأحمر Red Flag، بني �لواليات �ملتحدة و�لدول �حلليفة لها، يف قاعدة 

.
151

نيلي�ص Nellis �جلوية يف والية نيفاد� �الأمريكية

 ويف 2017/3/27، وللمرة �لثانية، �صارك �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي، يف مناورة م�صرتكة يف �ليونان،

�أطلق عليها �إينيوهو�ص 2017 �أو INIOHOS 2017. وبح�صب �لتقارير �لر�صمية ل�صالح �جلو �ليوناين، 

.
152

فاإن �أ�صلحة �جلو �لتابعة للواليات �ملتحدة، و�الإمار�ت �لعربية، و�إيطاليا، �صاركت يف �ملناورة

2016/2/21، بد�أت مناور�ت م�صرتكة بني �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ووحد�ت �جلي�ص �الأمريكي  ويف 

�ملتو�جدة يف �أوروبا، حتت عنو�ن جونيب كوبر� 16 �أو Juniper Cobra 16. وهدفت هذه �ملناور�ت 

�لبالي�صتية  �ل�صو�ريخ  ملو�جهة  جاهزيتهما  وتعزيز  �جلي�صني،  بني  و�لتعاون  �لعمل  حت�صني  �إىل 

.
153ballistic

 ،2017 يونيو  حزير�ن/  يف  ع�صكرية  تدريبات  خا�صة،  �إ�رش�ئيلية  كوماندوز  وحدة  �أنهت  كما 

نفذتها على مد�ر ثالثة �أيام يف جزيرة قب�ص، حتاكي �صل�صلة �صيناريو�ت حربية يف جنوب لبنان 

بلد�ت  لت�صابه طوبوجر�فيتها مع  �ختيار جبال ترودو�ص و�صط �جلزيرة  �أو �صورية. ومّت  �أو غزة 

.
154

جنوب لبنان. وهذ� هو �لتدريب �ل�صاد�ص للوحدة منذ ت�صكيلها

ويف �صابقة هي �الأوىل من نوعها بني �لهند و“�إ�رش�ئيل”، �رشع �صالحا �جلو �الإ�رش�ئيلي و�لهندي، 

�لنقب �ملحتل،  �أ�صبوعني يف منطقة  2017/11/2، يف تنفيذ مناور�ت ع�صكرية م�صرتكة على مدى  يف 
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عليها  طلق 
ُ
�أ �لتي  �ملناورة،  يف  �صارك  وقد  بينهما.  �خلب�ت  وتبادل  �لتعاون  تعزيز  بهدف  وذلك 

��صم �لعلم �الأزرق Blue Flag، �أ�صلحة �جلو �لتابعة لكل من �لواليات �ملتحدة، و�ليونان، وبولند�، 

.
155

و�إيطاليا، وفرن�صا، و�أملانيا، باالإ�صافة �إىل ممثلني عن �أربعني دولة كمر�قبني يف �ملناورة

5. الت�شلح وجتارة الأ�شلحة: 

�العرت��صية  �ل�صاروخية  �ملنظومات  وتطوير  بت�صنيع  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �هتمام  ��صتمر 

�حلربية  �ل�صناعات  من  ت�صلمه  عن   ،2016/3/2 يف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  �أعلن  فقد  �أنو�عها،  ب�صتى 

�الإ�رش�ئيلية �لدفعة �الأوىل من منظومة �ل�صو�ريخ �لدفاعية �لع�صا �ل�صحرية Magic Wand، �لقادرة 

على �لت�صدي لعدة �صو�ريخ تطلق على �رتفاعات عالية، بعيدة ومتو�صطة �ملدى، وقبل وقت من 

 .
156

�لو�صول لهدفها. وهي من �إنتاج �ل�صناعات �حلربية �الإ�رش�ئيلية، وبدعم مايل من و��صنطن

دولة،   144 ممثلي  �أمام   ،2017/2/19 يف  �الإ�رش�ئيلية،  �لع�صكرية  �ل�صناعات  ��صتعر�صت  كما 

�حلمر�ء �ل�صماء  ��صم  حتمل  جديدة  جوية  دفاعات  منظومة  وهو  �إنتاجها،  من  جديد�ً   �صالحاً 

�إ�صافة  طيار،  بدون  �ل�صغرية  �لطائر�ت  وحتييد  �إ�صقاط  يف  �ل�صالح  هذ�  وي�صتخدم   .Red Sky

.
157

ال�صتخد�مه يف مهام �لدفاع �جلوي �لتكتيكي، وفقاً ملوقع �صحيفة غلوب�ص Globes �لعبي

 Arrow 2017/5/29، جتربة على منظومة �ل�صهم )حيت�ص(  �أجرى �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف،  كما 

روؤو�ص  حمل  على  �لقادرة   Jericho �أريحا  و�صو�ريخ  �ملدى،  طويلة  لل�صو�ريخ  �مل�صادة   (Hetz)l

.
158

حربية نووية

وك�صف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف 2016/8/1، �لنقاب عن �أول ناقلة جند ت�صري على عجالت �أطلق 

�إيتان �جلند  ناقلة  وتو�صف  تاريخه.  يف  يلكها  مدولبة  ناقلة  �أول  لتكون   Eitan �إيتان  ��صم   عليها 

موقع  من  وحتريكهم  �جلنود  نقل  ملهمة  �إ�صافة  متعددة،  قتالية  قدر�ت  ومتلك  جد�ً  متطورة  باأنها 

.
159

الآخر د�خل �صاحة �لقتال ويف مناطق جغر�فية قا�صية

2016/6/11، بن�رش تفا�صيل ما �أ�صمته ب�صالح  و�صمحت �ل�صناعات �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، يف 

�ل�صقر  ��صم  عليه  �أطلقت  �صاروخ  عن  عبارة  وهو  �هلل،  حزب  ملحاربة  تعده  �لذي  �لقيامة”  “يوم 
�الأر��صي  جميع  تغطية  على  قادر�ً  يجعله  ما  كم،   300 مد�ه  ويبلغ   .Predator Hawk �ملفرت�ص 

ملم   370 �ل�صاروخ  قطر  ويبلغ   .
160

�ل�صو�ء على  و�لبحر  �لب  من  �إطالقه  ويكن  تقريباً.  �للبنانية 

.
161

وطوله 5م، ويحمل ر�أ�صاً تفجريياً وزنه 200 كغ

 RAFAEL (Rafael Advanced �ملتطورة  �لع�صكرية  لل�صناعات  رفائيل  �رشكة  وك�صفت 

طر�ز من   ،Spike �صبايك  عائلة  من  وهو  �لتكتيكية،  �صو�ريخها  �أحد  عن   Defense Systems)l 

�مل�صلحة،  20 �صم يف �خلر�صانة  �أكرث من  12.7 كغ، ويكنه �خرت�ق  LR II، حيث يزن  �أو   II �آر  �أل 
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ويت�صمن �ل�صاروخ نظاماً متقدماً للتوجيه باالأ�صعة حتت �حلمر�ء، ونظام تتبُّع ٍذكي ي�صمح بتتبع 

�أما يف حال �إطالقه من �جلو  5.5 كم عند �إطالقه من �الأر�ص،  �الأهد�ف بدقة عالية، وي�صل مد�ه �إىل 

�أر�صية وجوية وبحرية. وباعت �ل�رشكة  10 كم، ويكن �إطالقه من عدة من�صات  �إىل  في�صل مد�ه 

 .
162

حتى �صهر �أيار/ مايو 2017، �أكرث من 27 �ألف �صاروخ الأكرث من 26 دولة يف �لعامل

عليها مثبت  ماأهولة  غري  ع�صكرية  مركبة  عن   ،2017/5/28 يف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص   وك�صف 

�ملركبة  �أن حتل  �ملتوقع  ��صتخد�مها على حدود غزة. ومن  �أ�صلحة و�أنظمة مر�قبة متطورة، �صيتم 

�لع�صكرية �جلديدة حمل �جلنود و�لدوريات �لر�جلة. وح�صب �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، فاإن هذ� �لنظام 

ويك�صف  �ملبا�رش،  �خلطر  من  �جلنود  يحمي  بحيث  �لدويل،  �مل�صتوى  على  تكنولوجية  طفرة  ُيعّد 

�مل�صتبه بهم بدقة عب كامري�ت مر�قبة �صتكون على �ل�صيارة، باالإ�صافة �إىل �ملعلومات �الأخرى �لتي 

 .
163

�صتظهر على �ل�صا�صة

مبدفع  تزويدها  عب   Namer منر  �جلند  ناقلة  على  �ختبار�ت  �إجر�ء  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  وبد�أ 

�حلماية لتوفري  �ل�صكنية  �ملناطق  يف  �لعمل  يف  مالءمًة  �أكرث  جلعلها  ملم،   30 عيار  من   ر�صا�ص 

.
164

للجنود �مل�صاة

وعر�صت وز�رة �لد�خلية �الإ�رش�ئيلية، يف 2017/9/5، م�رشوعني لطائر�ت بال طيار )موجهة عن 

بعد( لنقل �لعتاد، �الأوىل مروحية �صغرية بال طيار قادرة على حمل 180 كغ، و�لثانية طائرة ذ�ت 

.
165

حمرك هجني Hybrid قادرة على حمل 90 كغ

وّقع  فقد  و“�إ�رش�ئيل”،  �ملتحدة  �لواليات  بني  �ملتميزة  �لع�صكرية  �الأمنية  �لعالقات  �إطار  ويف 

تاريخ  يف  �لع�صكرية  للم�صاعد�ت  م�صبوق  غري  تفاهم  مذكرة   ،2016/9/14 يف  ر�صمياً،  �لطرفان 

�ل�صابق  �الأمريكي  �لرئي�ص  وقال  �أعو�م.   10 مد�ر  على  دوالر  مليار   38 قيمته  و�صلت  �لبلدين، 

�ملتحدة،  �لواليات  تاريخ  يف  ع�صكرية  مب�صاعدة  تعهد  �أكب  “تت�صمن  �ملذكرة  �إن  �أوباما،  بار�ك 

و�لذي بلغ جمموع قيمته 38 مليار دوالر خالل �لع�رش �صنو�ت �لقادمة، مبا فيها 33 مليار دوالر 

�لدفاعات لتمويل  دوالر  مليار�ت   5 �إىل  باالإ�صافة  �الأجنبية،  �لع�صكرية  �مل�صاعد�ت  �صندوق   من 

.
�ل�صاروخية”166

مّت  �الأمريكية،  �الإد�رة  مع  �صفقة  �الإ�رش�ئيلية،  �لدفاع  وز�رة  �أبرمت   2017 �أغ�صط�ص  �آب/  ويف 

 ،F–35 �أو  �أف–35  طر�ز  من  مقاتلة  �صبح  طائرة   17 بـ  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  تزويد  مبوجبها 

�أبيب  تل  متلكه  �صوف  ما  جمموع  لي�صل   ،2016 �صنة  �رش�وؤها  مّت  �أخرى  طائرة   33 �إىل  �إ�صافة 

يف طائر�ت  خم�ص  من  و�ملكونة  �لطائر�ت  من  دفعة  �أول  و�صلت  وقد   .2021 �صنة  حتى  طائرة   50 

.
1672017/1/12
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�أ�صدرها ق�صم �ل�صادر�ت  �أظهرت معطيات  �أما بخ�صو�ص �صادر�ت �الأ�صلحة �الإ�رش�ئيلية فقد 

 %14l لع�صكرية يف وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية، يف 2017/3/29، �أن �لت�صدير �لع�صكري �رتفع بن�صبة�

�صنة 2016 قيا�صاً �إىل �صنة 2015، لتبلغ �لقيمة �الإجمالية ل�صفقات �الأ�صلحة �لتي �أبرمتها “�إ�رش�ئيل” 

وبح�صب   .2015 �صنة  دوالر  مليار�ت   5.7 بـ  مقارنة  دوالر،  مليار�ت   6.5 �أجنبية  جهات  مع 

قيا�صياً م�صتوى  بلغت  �أوروبا  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �لت�صنيع  �صادر�ت  فاإن  �ملعطيات،   هذه 

�ل�صادر�ت  يف   %70l بن�صبة  �رتفاع  �ُصّجل  فيما  �ل�صابقة،  �لع�رش  �ل�صنو�ت  مع  مقارنة   ،2016 �صنة 

�لدفاع �الإ�رش�ئيلية  �أبرمتها وز�رة  �لتي  �لعقود  �الإفريقية. وتتوزع  �لبلد�ن  �إىل  �لع�صكرية �ملتوجهة 

بو�صائل  تتعلق   %18l طائر�ت،  وحت�صني  بتطوير  تتعلق   %20l �لتايل:  �ل�صكل  على  للن�صب  وفقاً 

ر�د�ر�ت،   %12l و�أ�صلحة،  ذخرية   %13l جوي،  دفاع  ومنظومات  ب�صو�ريخ  تتعلق   %15l مر�قبة، 

8l% جتهيز�ت ��صتخبار�تية و�صايبريية، و7l% طائر�ت بال طيار. �أما حول وجهة هذه �ل�صادر�ت، 

�لتي  �لهند  وخ�صو�صاً  �الآ�صيوية،  �ل�صوق  يف  �أكب  ب�صكل  تتوزع  �لعقود  �أن  �إىل  �ملعطيات  فاأ�صارت 

تبدي �هتماماً خا�صاً ومتز�يد�ً بالتكنولوجيا �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية؛ ففي �صنة 2016 جرى توقيع 

بقيمة  عقود  �الأوروبية  �ل�صوق  ح�صة  كانت  فيما  دوالر،  مليار   2.6 بقيمة  �آ�صيوية  دول  مع  عقود 

�إجمالية بلغت 1.8 مليار دوالر. وال ت�صكل �إفريقيا �صوقاً كبري�ً لل�صادر�ت �لع�صكرية، لكنها بح�صب 

�إفريقيا يف  �لع�صكرية  �ملبيعات  قيمة  بلغت   2016 �صنة  ففي  ومتطور�ً.  و�عد�ً  �صوقاً  تعّد   �ملوؤ�رش�ت 

 275 مليون دوالر، مقابل 163 مليون دوالر خالل �صنة 2015، �أي �أنها �صجلت �رتفاعاً ن�صبته 70 %.

و�أفادت �ملعطيات �الإ�رش�ئيلية باأن �جلزء �الأكب من �لن�صاط �ل�صناعي �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي يف �صنة 

.
168

2016 متحور حول حت�صني وتطوير �لطائر�ت و�أ�صلحة �أخرى

6. املوازنة الع�شكرية: 

�لدولة ل�صنتي  2016/12/21، نهائياً على �قرت�ح قانون ميز�نية  �الإ�رش�ئيلي يف  �لكني�صت  و�فق 

مليار   18.3 )نحو  �صيكل  مليار   70 على  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  ح�صلت  وقد   ،2018–2017

.
169ً

دوالر( �صنويا

وحتت ذريعة مو�جهة عدم �ال�صتقر�ر يف �ملنطقة و�لتطور�ت �الأخرية يف �صورية وتعاظم �لنفوذ 

�الإير�ين فيها، طلب وزيُر �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان من وزيِر �ملال مو�صيه كحلون زيادة 

مو�زنة وز�رة �لدفاع لل�صنو�ت �ملقبلة، وحتدث معه عن �حلاجة �إىل مبلغ �إ�صايف، قدره 4.5 مليار�ت 

. كما جتدر �الإ�صارة �إىل �لدعم �الأمريكي �صي�صل �بتد�ء من 
170ً

�صيكل )نحو 1.3 مليار دوالر( �صنويا

.
171ً

�صنة 2019 �إىل 3.8 مليار�ت دوالر �صنويا
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ويرى ليبمان �أن �التفاق �لذي �أجنزه �صلفه ال يلبي حاجات �جلي�ص يف �صوء �لتطور�ت �الإقليمية، 

�الأخرية يف �صورية. على �صوء ذلك، فاإن طلب ليبمان  �ملتو��صل، و�مل�صتجد�ت  وعدم �ال�صتقر�ر 

�جلي�ص  يف  �ل�صيانة  ملنظومة  عنه  �ملر�صي  غري  �الأد�ء  �إىل  �أي�صاً  يعود  �جلي�ص  مو�زنة  �إطار  تو�صيع 

�ملو�زنة  يف  �لتقلي�ص  نتيجة  كبرية،  حرب  ل�صيناريو  �لبية  �لوحد�ت  من  عدد  جاهزية  وم�صتوى 

�ملخ�ص�صة و�ملحدودة لهذه �لوحد�ت. وجرت �لعادة يف �ل�صابق �أن يطالب �جلي�ص بزيادة مو�زنته 

�أف�صل، حيث مّتت �مل�صادقة على معظم  بد�عي ن�صوء تغري�ت ��صرت�تيجية ملّحة، ت�صتوجب تاأهباً 

.
172

طلباته و�قتطاع مو�زنات من وز�ر�ت خمتلفة لتلبية هذه �لطلبات

�الإح�صاء  د�ئرة  �أرقام  ح�صب  �لفعلية  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �لنفقات  �لتايل  �جلدول  ويظهر 

�ملركزية يف �لفرتة 2013–2017: 

جدول 5/12: النفقات الع�شكرية الإ�رشائيلية الفعلية 2013–2017 بالأ�شعار اجلارية173

النفقات )باملليون دولر(النفقات )باملليون �شيكل(ال�شنة

201367,68918,754

201472,70520,323

201573,35618,887

201676,91220,026

201778,36721,770

النفقات الع�شكرية الإ�رشائيلية الفعلية 2013–2017 )باملليون دولر(
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 2016 �صنتي  يف  “�إ�رش�ئيل”  �أبقت 

باالأحرى  �أو  �صيا�صتها  على  و2017 

�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 �أي دور عربي و�إ�صالمي فاعل وموؤثر يف �ل�صاأن �لفل�صطيني. 

ففيما يتعلق مبلف �مل�صاحلة �لفل�صطينية، مل تكن “�إ�رش�ئيل” لتُمار�ص دور �ملتفّرج على توقيع 

، وقد بد� ذلك 
174

حركتي حما�ص وفتح �تفاق �مل�صاحلة يف 2017/10/12 يف �لعا�صمة �مل�رشية �لقاهرة

و��صحاً من خالل �لت�رشيحات �الإ�رش�ئيلية، فقد قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، 

خالل جل�صة �ملجل�ص �لوز�ري �الإ�رش�ئيلي �مل�صغر لل�صوؤون �الأمنية و�ل�صيا�صية، يف 2017/10/17، 

�إن حكومته ال تعرتف باتفاق �مل�صاحلة �ملبم بني حركتي فتح وحما�ص ولن تلتزم به، و�أ�صار �إىل 

�أو�صح  باملقابل  لكن  �لو�قع،  �أر�ص  على  �مل�صاحلة  �تفاق  تطبيق  عرقلة  على  تعمل  لن  حكومته  �أن 

. وقال نتنياهو يف 2017/10/3 قبل 
175

باأن “�إ�رش�ئيل” لن تقطع �الت�صاالت مع �ل�صلطة �لفل�صطينية

توقيع �التفاق، يف �جتماع لكتلة حزب �لليكود �لبملانية، “�إن �إ�رش�ئيل لن تكون م�صتعدة مل�صاحلات 

وهمية تاأتي على ح�صاب وجودها”، و�أ�صاف: “�إن من يريد �مل�صاحلة، فاإن فهمنا للم�صاحلة ب�صيط 

جد�ً، �عرتفو� بدولة �إ�رش�ئيل، و�نزعو� �صالح �لذر�ع �لع�صكري حلركة حما�ص، و�قطعو� كل عالقة 

.
مع �إير�ن �لتي تدعو الإبادة �إ�رش�ئيل، �إ�صافة �إىل �أمور �أخرى نقولها بو�صوح”176

ودعا وزير �لتعليم �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت �إىل قطع �لعالقات مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، رد�ً على 

�أبو مازن هو تعاون مع حما�ص... و�لفل�صطينيون  �لتعاون مع  “�إن  �مل�صاحلة، وقال  �تفاق  توقيع 

�ل�رش�ئب  �أمو�ل  على  حكومته  ��صتيالء  �إىل  بينيت  دعا  كما   .
�إرهابية”177 حكومة  �إقامة  �ختارو� 

. ومبجّرد بدء �لتنفيذ 
178

�لفل�صطينية، �لتي جتبيها �صلطات �الحتالل، يف �ملعابر �الإ�رش�ئيلية �لدولية

من  تدخالتها،  عب  �التفاق  هذ�  “�إ�رش�ئيل”  ��صتغلّت  �مل�صاحلة  �تفاق  من  �الأوىل  للمرحلة  �لفعلي 

�لع�صكرية  و�ملو�قع  �الأنفاق  �صّد  ق�صف  عمليات  و�صنِّ  غزة،  قطاع  على  �حل�صار  ت�صييق  خالل 

�لتابعة للمقاومة يف �لقطاع، لتحّقق هدفني؛ �أحدهما: حتقيق �إجناز �أمني وع�صكري على �الأر�ص من 

خالل فر�ص و�قع جديد و�إجر�ء تغيري يف قو�عد �ال�صتباك، و�لثاين: تقوي�ص �تفاق �ملُ�صاحلة؛ حيث 

 دمر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف 2017/10/30 نفقاً حلركة �جلهاد �الإ�صالمي، يف �رشق خانيون�ص جنوب

.
179ً

قطاع غزة، �أدى �إىل ��صت�صهد 12 مقاوما

كما �أبقت “�إ�رش�ئيل” خيار �حلرب �صّد غزة خيار�ً مفتوحاً تلوِّح به متى ت�صاء، حيث �أطلق من�صق 

�أعمال �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، يو�آف مردخاي، �صل�صلة 

 خام�شًا: املـــوقــف االإ�شـــرائيلــي من 

              الو�شع الفل�شطيني الداخلي 
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بتح�صري  مز�عمه  بعد  وذلك  وحما�ص،  �الإ�صالمي  �جلهاد  وحركتي  �لقطاع،  �صّد  �لتهديد�ت  من 

“هناك لعبة من �أجل مهاجمتنا... �صيكون  �جلهاد لرٍد على عملية ق�صف �لنفق. وزعم نتنياهو �أن 

�إىل �أن �أي هجوم من غزة تتحمل م�صوؤوليته  لدينا يد قوية على كل من يحاول مهاجمتنا”، م�صري�ً 

. ويف �صباط/ فب�ير 2017، وبعد جولة من �لق�صف �ملتبادل بني �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 
180

حركة حما�ص

وف�صائل �ملقاومة يف غزة، �أطلق وزر�ء �إ�رش�ئيليون �صل�صلة من �لتهديد�ت �صّد قطاع غزة وحركة 

“جولة  �إن  بينيت،  نفتايل  �ليهودي،  �لبيت  حزب  وزعيم  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  قال  حيث  حما�ص، 

ح�صم  �إىل  �ملرة  هذه  �صت�صعى  �إ�رش�ئيل  �أن  على  �لوزير  و�صّدد  و�صيكة”،  �أ�صبحت  �لقادمة  �حلرب 

 .
181

�ملعركة مع حما�ص

�خلنق  منوذج  بني  �ملر�وحة  وهي  �صيا�صتها  على  “�إ�رش�ئيل”  �أبقت  فقد  غزة  قطاع  يف  �أما 

يف �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  ف�صّن  حما�ص،  حركة  مع  �لتعامل  يف  �لع�صكري  و�ل�صغط   �القت�صادي 

كانون �الأول/ دي�صمب 2017، عدة غار�ت على قطاع غزة قال �إنها ردٌّ على ��صتمر�ر �إطالق �ل�صو�ريخ 

. وعلى �لرغم من ت�صلم حكومة �لتو�فق �لفل�صطينية و�أجهزتها �الأمنية 
182

باجتاه �لبلد�ت �الإ�رش�ئيلية

�ل�صيطرة �لفعلية على كافة معابر قطاع غزة بعد توقيع �تفاق �مل�صاحلة، �إال �أن “�إ�رش�ئيل” تعمدت 

ت�صعيد ح�صارها للقطاع، يف حماولة الإف�صال �مل�صاحلة ولالحتفاظ باأدو�ت �ل�صغط �القت�صادي، 

بهدف �ل�صغط على حركة حما�ص يف غزة، ومن �أجل �لتمهيد لر�صم م�صتقبل �صيا�صي جديد للقطاع، 

يف  غزة  و�صناعة  جتارة  غرفة  �أ�صدرته  تقرير  وذكر  �الإ�رش�ئيلية.  �الأمنية  �مل�صالح  على  يحافظ 

�لعقابية  و�إجر�ء�تها  �صيا�صاتها  باتباع   2017 عام  خالل  “��صتمرت  “�إ�رش�ئيل”  �أن   ،2017/12/31

بحق قطاع غزة عب �إ�صافة �لعديد من �ل�صلع و�لب�صائع �إىل �لقو�ئم �ملمنوع دخولها �إليه”. و�أفاد �أن 

�ل�صلع و�لب�صائع، و�ملو�د �خلام، و�ملعد�ت، و�الآليات،  �لعديد من  “�إ�رش�ئيل” ما تز�ل متنع دخول 
.
183

و�ملاكينات، وقطع �لغيار �إىل قطاع غزة، فيما تقيِّد دخول مو�د �لبناء

�النتفا�صة  �صّد  �الإجر�ء�ت  من  مزيد  على  حلثها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  على  �ل�صغط  �صبيل  ويف 

“�الإد�رة  �صالحيات  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  و�ّصعت  �هلل،  �حلمد  حكومة  وجه  يف  عقبات  وو�صع 

�ملدنية” �الإ�رش�ئيلية وعملها يف �ل�صفة �لغربية؛ ما حّولها �إىل حكومة رديفة للحكومة �لفل�صطينية. 

�جلي�ص  من�صق  �صيا�صة  �إن   Makor Rishon ري�صون  ماكور  �الإ�رش�ئيلي  �الإخباري  �ملوقع  وقال 

�إىل  م�صري�ً  و�جلزرة”،  “�لع�صا  على  تعتمد  مردخاي،  يو�آف  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلي 

خالل  من  “�لهادئة”،  �ملناطق  ومكافاأة  �ملهاجمون،  منها  يخرج  �لتي  �لفل�صطينية  �ملناطق  معاقبة 

يقاومون  ال  للذين  مكافاأة  �لقد�ص  يف  و�لعبادة  و�لزر�عة  و�لعمل  �لتنقل  �أجل  من  ت�صاريح  منح 

وكبار �ل�صلطة  يف  للم�صوؤولني  خا�صة  تنقل  بطاقات  متنح  �ملدنية”  “�الإد�رة  �أن  علماً   �الحتالل، 

.
184

رجال �الأعمال
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�لديني  �لتطرف  من  مزيد  �إىل  �ل�صهيوين  �ملجتمع  �جته   2017–2016 �صنتي  خالل 

و�ليميني، يف �لوقت �لذي ترت�جع فيه قوى �لي�صار �لتقليدي. و�جتهت �لقيادة �ل�صيا�صية 

�الإ�رش�ئيلية �إىل مزيد من تكري�ص هوية “يهودية �لدولة”، وبر�مج �لتهويد و�ال�صتيطان، و�إىل مزيد 

من �لت�صييق على �أبناء فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948 و�صنة 1967. وما تز�ل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف 

و�صع م�صتقر ن�صبياً خ�صو�صاً و�أن ��صتطالعات �لر�أي توؤكد فوز �الجتاهات �لتي متثلها �حلكومة 

يف �أي �نتخابات قادمة؛ بالرغم من وجود بع�ص �لقلق �لناجت عن وقوع رئي�ص �حلكومة نتنياهو يف 

د�ئرة �التهام بالف�صاد.

�لتز�يد  �أن ن�صب  44l% من يهود �لعامل، غري  “�إ�رش�ئيل” نحو  2017 كان يتجمع يف  ومع نهاية 

�ليهودي �ل�صكاين ما ز�لت متو��صعة عند حدود 1.8l%؛ كما �أن معدالت �لهجرة �ملتدنية �لتي م�صى 

�آثار قدوم �ملهاجرين  �أعد�د �لهجرة �لعك�صية تلغي  15 عاماً ما تز�ل على حالها، وتكاد  عليها نحو 

�لتاريخية  فل�صطني  يف  �لفل�صطينيني  �أعد�د  بد�أت  حيث  �لديوجر�فية  �ملع�صلة  تز�يد  مع  �جلدد؛ 

تتجاوز �أعد�د �ليهود.

�ألف   40 نحو  �إىل  �لفرد  دخل  �رتفع  حيث  ن�صبي،  �قت�صادي  �زدهار  حالة  “�إ�رش�ئيل”  وتعي�ص 

دوالر �صنوياً مبا يتقارب مع دول �أوروبا �لغربية، مع حالة تقدم �ل�صناعات “�ملعلوماتية” و�لتقنية 

و�لع�صكرية؛ ومع ذلك فاإنها ��صتمرت يف تلقي دعم �أمريكي �صنوي ي�صل �إىل 3.1 مليار�ت دوالر.

و�أ�صلحة  �لع�صكرية  �لتقنيات  باأف�صل  �مل�صلحة  �لعاملية،  �جليو�ص  �أقوى  �أحد  “�إ�رش�ئيل”  ومتلك 

�أكب  �أحد  جعلها  مما  �لع�صكرية،  و�ل�صناعات  �لت�صليح  على  هائل  ب�صكل  وتنفق  �ل�صامل؛  �لدمار 

م�صّدري �ل�صالح يف �لعامل. وقد حدث �صعور بدرجة �أمان �أعلى يف �ل�صنتني �للتني يغطيهما �لتقرير 

خ�صو�صاً مع حالة �لت�رشذم و�ل�صعف �لعربي وحاالت �ل�رش�عات و�لنز�عات يف �ملنطقة؛ ورغبة 

بع�ص �الأنظمة يف بناء عالقات مع “�إ�رش�ئيل” كغطاء للر�صى �الأمريكي وللمحافظة على نف�صها.

�لبيئة  �إن  �إذ  موؤقتة؛  طبيعة  ذ�  يبقى  فاإنه  “�إ�رش�ئيل”  به  متر  �لذي  �لع�صل”  “�صهر  يكن  و�أياً 

�ال�صرت�تيجية �ملحيطة بـ“�إ�رش�ئيل” هي بيئة غري م�صتقرة وحتمل عدد�ً من �ملخاطر �ملحتملة، كما �أن 

و�صول م�صار �لت�صوية �إىل حائط م�صدود و�نهيار م�صار “حل �لدولتني” قد يدفع قطاعات �أو�صع من 

�لفل�صطينيني نحو �لعمل �ملقاوم، ونف�ص �ليد من عملية �لت�صوية.

خال�شة
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الق�سية الفل�سطينية والعامل العربي

من  مزيد�ً  و2017   2016 �صنتي  خالل  �لعربية  �لدول  يف  �الأحد�ث  تطور�ت  حملت 

�لتغري�ت يف �لبيئة �ال�صرت�تيجية �ملحيطة بالق�صية �لفل�صطينية، عززت يف جزء كبري 

�إىل �لدول �لعربية و�إىل �لفل�صطينيني،  “�إ�رش�ئيل” يف �ل�رش�ع ومكانتها يف �ملنطقة ن�صبة  منها موقع 

وال �صيّما �مللتزمني منهم مب�صار �لت�صوية و“�العتد�ل”. وعلى �لرغم من �أن �جلزء �ملتبقي من تلك 

م�صاحة  �أمامها  �أبقى  �أنه  �إال  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  قوى  موقع  من  بال�رشورة  يعزز  مل  �لتغري�ت 

مع  “�إ�رش�ئيل”  تعامل  من  �أكب  بكفاءة  �ملتاحة  �لفر�ص  مع  تعاملها  �أح�صنت  حال  يف  لذلك  مفتوحة 

�ملخاطر �ملحيطة بها.

�لفل�صطينية وبيئتها �ال�صرت�تيجية  �لق�صية  �أثرت يف مكانة  �لتي  �الأحد�ث  �أبرز  ويكن تلخي�ص 

و��صتكمال  و�صورية،  م�رش  من  كل  يف  �لد�خلية  �الأزمات  ��صتمر�ر  يف  و2017   2016 �صنتي  خالل 

�لعربي  �خلليج  دول  �صهدتها  �لتي  و�لتحوالت  عامة،  ب�صورة  �لعربية  �لتغيري  قوى  �صّد  �حلملة 

)و�لتي كانت �أزمة ح�صار قطر �أبرزها(، باالإ�صافة �إىل ت�صاعد �ل�رش�ع �الإقليمي بني دول “�العتد�ل” 

�لعربي من جهة، و�إير�ن وحلفائها من جهة �أخرى.

يف م�رش، �صّكل ��صتمر�ر تدهور �لو�صع �الأمني يف �صبه جزيرة �صيناء �أبرز �لعو�مل �لتي �صبّت 

�الأمني  تعاونها  تعزيز  ذلك  لها  �أتاح  حيث  لـ“�إ�رش�ئيل”،  بالن�صبة  �ال�صرت�تيجية  �لبيئة  �صالح  يف 

و�لع�صكري مع م�رش ب�صورة غري م�صبوقة، و�أك�صبها �أهمية متز�يدة كحليف بالن�صبة للموؤ�ص�صة 

يف  �أ�صهم  �صيناء  يف  �الأمن  �نفالت  فاإن  نف�صه،  �لوقت  ويف  �مل�رشية.  �ل�صيا�صية  وللقيادة  �لع�صكرية 

و�لت�صبب  رفح  معب  �إغالق  ��صتمر�ر  عب  غزة،  قطاع  يف  �ملقاومة  وقوى  بالفل�صطينيني  �الإ�رش�ر 

بتجرمي �الأنفاق �لتي كانت �أهم �رش�يني تخفيف �حل�صار عن �صكان �لقطاع.

�أف�صليتها  تعزيز  لـ“�إ�رش�ئيل”  �أتاح  �صيناء  يف  �الأمني  �النفالت  فاإن  �أخرى،  جهة  ومن 

�ال�صرت�تيجية بالن�صبة لالأردن كمزّود للطاقة، فقد كان هو �ل�صبب �الأ�صا�صي يف قطع �إمد�دت �لغاز 

�لتعاون متنع  قد  �لتي  �لعو�مل  �أبرز  �النفالت  هذ�  ��صتمر�ر  وُي�صّكل  �صابقاً،  �الأردن  عن   �مل�رشي 

�مل�رشي – �الأردين يف جمال �لطاقة جمدد�ً.

�أما �صورية، فقد �أدت �أزمتها �لد�خلية �لدموية �إىل تغييب �صبه كامل لدورها �ل�صيا�صي يف �الإقليم، 

بعد  �الأر�ص،  على  �ملتحاربة  �لقوى  ملو�زين  خا�صعة  باتت  �لتي  �ل�صيا�صية  جغر�فيتها  باب  من  �إال 

��صتغلت  وقد  مت�صابكة.  ودولية  �إقليمية  نز�عات  لت�صفية  �أ�صا�صية  �صاحة  �إىل  �لبالد  حتّولت  �أن 

“�إ�رش�ئيل” تلك �لتغري�ت يف تعزيز موقفها بال�صيطرة على �جلوالن، و��صتباحة �الأر��صي و�الأجو�ء 
�ل�صورية ل�رشب �الأهد�ف �لتي قر�أت فيها م�صدر تهديد ��صرت�تيجي لها.

مقدمة
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ويف حني �أ�صهمت �الأزمة �ل�صورية يف ��صتنز�ف “�جلبهة �ل�صمالية” لـ“�إ�رش�ئيل” وزيادة �ل�رشخ 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  ح�صاب  على  متز�يدة  �أهمية  �الإقليمي  �ل�رش�ع  و�إك�صاب  �ملنطقة،  قوى  بني 

وزيادة م�صاحة �مل�صالح �مل�صرتكة بني “�إ�رش�ئيل” و�الأردن على �ل�صعيد �الأمني؛ �إال �أن تر�جع حدة 

�ل�رش�ع �لع�صكري يف �صورية، عزز من نفوذ �لقوى �ملعادية لـ“�إ�رش�ئيل” على “�جلبهة �ل�صمالية”.

�أما �لتغري�ت �لتي �صهدتها دول �خلليج �لعربي، و�لتي جاءت يف جزء كبري منها نتيجة لتطور�ت 

م�صهد �حلكم يف �ل�صعودية و��صتمر�ر �حلملة �صّد قوى �لتغيري، فاإن تقاطعها مع �لرغبة �الأمريكية 

بتفريغ �مل�صهد يف �ملنطقة لل�رش�ع مع �إير�ن يفتح �ملجال �أمام حتوالت ُكبى، ُينذر جناحها بتح�صن 

�ملنطقة،  يف  وجودها  “تطبيع”  عب  م�صبوقة  غري  ب�صورة  لـ“�إ�رش�ئيل”  بالن�صبة  �الإقليمية  �لبيئة 

وبان�صمام دول عربية �إىل جهود ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية.

“�إ�رش�ئيل”  مع  لعالقاتها  �لعربي  “�العتد�ل”  دول  تطبيع  جهود  فاإن  نف�صه،  �لوقت  يف  ولكن 

ت�صطدم بعدة معوقات، �أبرزها عدم توفر �لغطاء �ل�صيا�صي ملثل هذ� �الأمر طاملا مل يتحقق �أي تقدم يف 

م�صار �لت�صوية �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي، وعدم قدرة �لنظام �لر�صمي �لعربي، وحتى �أ�صد �الأنظمة 

على  جتاهه  �ملتحدة  و�لواليات  “�إ�رش�ئيل”  مو�قف  توؤدي  �لذي  �لقد�ص  ملف  جتاوز  على  �عتد�الً، 

�إبقائه م�صتعالً.

اأواًل: مواقف جامعة الدول العربية:

1. انعكا�س التغريات والثورات على الق�شية الفل�شطينية:

بالرغم من �أن �جلامعة �لعربية يفرت�ص �أن تكون حا�صنة �لوحدة �لعربية ورمز قوتها، �إال �أنها 

عك�صت يف بنيتها و�أعمالها وقر�ر�تها حالة �ل�صعف و�لرتهل و�النق�صام �لعربي. وقد �أّدت �لتطور�ت 

�لتي �صهدها �لعامل �لعربي خالل �صنتي 2016 و2017 �إىل مزيد من �لرت�جع يف دور جامعة �لدول 

نتيجة  خا�صة،  ب�صفة  �لفل�صطينية  �لق�صية  ويف  عامة،  ب�صفة  �لعربية  �لق�صايا  خمتلف  يف  �لعربية 

لعدة عو�مل، �أبرزها: تعدد �الأزمات �لتي ُيفرت�ص باجلامعة �لتعامل معها، و�ن�صغال عدد كبري من 

�لدول �الأع�صاء فيها بالنز�عات و�الأزمات �لتي تع�صف ب�صاحتها �لد�خلية، وتد�خل تلك �الأزمات مع 

�ل�رش�عات �الإقليمية �لتي باتت حتتل �أولوية متقدمة على �ل�رش�ع مع “�إ�رش�ئيل” يف �أجندة بع�ص 

�لدول �لعربية �لكبى، �إىل جانب ما �أ�صفر عنه ذلك من توتر يف �لعالقات بني �لدول �الأع�صاء، ُم�صعفاً 

بذلك دور �ملنظمة بكاملها.

فقد �ألقت �أزمات �صورية و�ليمن وليبيا، باالإ�صافة �إىل �حلرب �صّد تنظيم د�ع�ص يف �الأماكن �لتي 

على  ثقيلة  بظالل  �صيناء(،  جزيرة  و�صبه  وليبيا،  و�لعر�ق،  �صورية،  يف  )وخ�صو�صاً  فيها  متددت 
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�أجند�ت �لدول �لعربية. وكذلك فعلت �حلملة �مل�صادة لقوى �لتغيري �لد�خلي، �لتي �حتل ��صتكمالها 

و�إىل  و�ل�صعودية،  م�رش  عربيتني،  �صيا�صيتني  قوتني  �أبرز  �أولويات  �صلّم  على  مت�صدرة  مرتبة 

جانبهما �الإمار�ت �صاحبة �لدور و�لنفوذ �ملتز�يد �إقليمياً )�صيا�صياً، ومالياً، وع�صكرياً(، و�لتي ُيكن 

�لقول �إن �الأزمة �خلليجية وقر�ر “مقاطعة” قطر من قبل هذه �لدول )�إ�صافة �إىل �لبحرين( كانت من 

�أبرز تد�عياتها. وقد ز�د تد�خل هذه �مللفات مع �ل�رش�ع �الإقليمي على �لنفوذ بني دول “�العتد�ل” 

على ُيخيّم  �لذي  �مل�صهد  �صبابية  من  �أخرى،  جهة  من  �لعرب  وحلفائها  و�إير�ن  جهة،  من   �لعربي 

�ملنطقة.

�لعربيتني �لقمتني  �إعاليَن  يف  �ل�صد�رة  موقع  �حتلت  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أن  من  �لرغم   وعلى 

�لـ 27 )نو�ك�صوط 2016/7/25( و�لـ 28 )�لبحر �مليت 2017/3/29(، �إال �أنها مل حتتل �ملرتبة نف�صها 

يف �الأجندة �لعملية للدول �لتي �صدر عنها �الإعالنان. كما �أن �ملو�قف �لو�ردة فيهما مل حتمل جديد�ً 

ُيذكر فيما يت�صل باملوقف من �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية للحقوق و�الأر�ص �لفل�صطينية، ومن �ل�رش�ع 

�لفل�صطيني �لد�خلي، ومن عملية �لت�صوية.

بالق�صية  �ملتعلقة  بالتطور�ت  �لعربية  �جلامعة  �هتمام  تر�جع  مدى  على  �ملوؤ�رش�ت  �أبرز  �أما 

 2017/7/14 يف  �ندلعت  �لتي  �الأ�صباط  باب  هبّة  الأحد�ث  ��صتجابتها  تاأخر  يف  فتتمثل  �لفل�صطينية، 

�إلكرتونية  تفتي�ص  بو�بات  ن�صب  وحماولته  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  �إغالق  �الحتالل  قر�ر  �إثر 

��صتهدفت عنا�رش من �رشطة �الحتالل يف �صاحاته.  تنفيذ عملية فد�ئية  �مل�صجد، عقب  �أبو�ب  على 

فلم ينعقد �الجتماع �لطارئ لوزر�ء �خلارجية �لعرب ملناق�صة �العتد�ء على �الأق�صى �إال بعد مرور 

�لفل�صطينية قد فر�صت  �ل�صعبية  �لهبّة  �لذي كانت  �ليوم   ،2017/7/27 يف  �أ�صبوعني، وحتديد�ً  نحو 

فيه بالفعل على �صلطات �الحتالل �لرت�جع عن �لتغيري�ت �لتي قامت بها يف �الأق�صى، و�صهد دخول 

�مل�صجد عب بو�بات  �لعيد، بعد رف�صهم دخول  �مل�صجد مرددين تكبري�ت  �إىل  �لفل�صطينيني  جموع 

�الحتالل طو�ل �لفرتة �ل�صابقة.

�نتهاء  بعد  �نعقد فعلياً  �لذي  �لعرب،  �ل�صادر عن �جتماع وزر�ء �خلارجية  �لبيان  وباهتاً خرج 

�إ�رش�ئيل �خلطري يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة و�مل�صجد  “�الإد�نة �ل�صديدة لت�صعيد  �الأزمة، حيث جاءت 

�الأق�صى �ملبارك” �لتي عّب عنها �لبيان فارغة من �ملعنى، وكذلك “�لرف�ص �ملطلق لقيامها ]�إ�رش�ئيل[ 

بفر�ص حقائق جديدة على �الأر�ص ت�صتهدف تغيري �لو�صع �لتاريخي و�لقانوين �لقائم”. ومن �ملثري 

لال�صتغر�ب، �أن �لبيان �صبق تعبريه عن دعم دفاع �ل�صعب �لفل�صطيني عن �الأق�صى، باالإ�صادة مبا 

�نت�صار  ، وذلك بالتز�من مع 
1
�لعرب الإنهاء �الأزمة �مللوك و�لروؤ�صاء  �إنها جهود بذلها عدد من  قال 

جلهود  �لفل�صطيني  �النت�صار  ن�صب  حاولت  �الجتماعي  �لتو��صل  و�صائل  على  وو�صوم  بيانات 

.
2
ر�صمية بذلها زعماء عرب، على �لرغم من خفوت نبة �لنظام �لر�صمي �لعربي خالل �الأزمة
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2. املوقف من ال�رشاع الداخلي وم�شار امل�شاحلة الفل�شطينية:

مل حتمل �صنتا 2016 و2017 جديد�ً ُيذكر على �صعيد موقف جامعة �لدول �لعربية من �ل�رش�ع 

�لفل�صطيني �لد�خلي، �إذ و��صلت دعمها لقيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية و�لرئي�ص حممود عبا�ص، باعتباره 

27 يف نو�ك�صوط، عب  �لـ  “�ل�رشعية �لوطنية �لفل�صطينية”، وهو ما عّبت عنه �لقمة �لعربية  يثّل 

“�لتاأكيد على �حرت�م �ل�رشعية �لوطنية �لفل�صطينية برئا�صة فخامة �لرئي�ص حممود عبا�ص، وتثمني 
 .

جهوده يف جمال �مل�صاحلة �لوطنية �لفل�صطينية، و�لتاأكيد على �اللتز�م بوحدة �لتمثيل �لفل�صطيني”3

�مل�صاحلة وت�صكيل  “دعم جهود حتقيق  �مليت على  �لبحر  28  يف  �لـ  �لعربية  �لقمة  �إعالن  كما �صدد 

.
حكومة وحدة وطنية، يف ظّل �ل�رشعية �لوطنية �لفل�صطينية، برئا�صة فخامة �لرئي�ص حممود عبا�ص”4

جامعة  عام  �أمني  عن  �ل�صادرة  و�لت�رشيحات  و�ملو�قف  �إليها،  �مل�صار  �لدعم  عبار�ت  وبخالف 

�لدول �لعربية �أحمد �أبو �لغيط، �لتي ت�صمنت �لت�صديد على �رشورة �إمتام �مل�صاحلة وتاأييد �جلهود 

�مل�رشية يف دفعها، و�لرتحيب بالتطور�ت �لذي �صهدها هذ� �مللف يف �أيلول/ �صبتمب وت�رشين �الأول/ 

�أكتوبر 2017، مل يكن للجامعة دور فاعل يف دفع م�صار �مل�صاحلة �لفل�صطينية.

3. املوقف من عملية الت�شوية:

و��صلت جامعة �لدول �لعربية مت�صكها باملبادرة �لعربية لل�صالم �لتي �أقرتها قمة بريوت يف �صنة 

2002، و�أعلنت رف�صها �إدخال �أي تعديل عليها، وذلك رد�ً على ت�رشيح لرئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي 

بنيامني نتنياهو �أعلن فيه ��صتعد�د “�إ�رش�ئيل” لدخول مفاو�صات مع �لدول �لعربية على �أ�صا�ص هذه 

�ملبادرة، ولكن مع بع�ص �لتعديالت �لتي “تعك�ص �لتغري�ت �لدر�ماتيكية �لتي حدثت يف �ملنطقة منذ 

. كما بقيت جهود �جلامعة حم�صورة يف �الإطار �ملعتاد نف�صه على �ل�صعيد �لديبلوما�صي، 
5”2002

الإعادة  �لدولية  �ملبادر�ت  ودعم  �لدولية،  �ملحافل  يف  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص  خليار�ت  �لغطاء  بتوفري 

حتريك م�صار �ملفاو�صات، و�لتي كانت �ملبادرة �لفرن�صية �أبرزها خالل �صنتي 2016 و2017.

وقد �صدرت مو�قف عدة عن �جلامعة و�لدول �الأع�صاء للت�صديد على �لتم�صك باملبادرة كاأ�صا�ص 

�أكدت  �مليت، حيث  �لبيانان �خلتاميان لقّمتي نو�ك�صوط و�لبحر  �أبرزها  للت�صوية ورف�ص تعديلها، 

�الأوىل على “تكري�ص �جلهود كافة يف �صبيل حّل �صامل عادل د�ئم ي�صتند �إىل مبادرة �ل�صالم �لعربية، 

للجهود  دعمها  مبدية  �ل�صلة”،  ذ�ت  �الأممية  و�لقر�ر�ت  �لدويل  �لقانون  وقو�عد  مدريد،  ومبادئ 

.
6
�مل�رشية لدفع “عملية �ل�صالم”، وللمبادرة �لفرن�صية

بينما �صددت �لثانية �لتز�م �لدول �لعربية باملبادرة و�لتم�صك “بجميع بنودها”، بو�صفها جت�ّصد 

�الأكرث  �خلطة  ت�صكل  تز�ل  “ما  و�أنها  و�لد�ئم،  �ل�صامل  “�ل�صالم”  يف  �ال�صرت�تيجي  �لعربي  �خليار 

�صمولية وقدرة على حتقيق م�صاحلة تاريخية”، د�عية دول �لعامل �إىل “عدم نقل �صفار�تها �إىل �لقد�ص 
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�لذي   ،
“موؤمتر باري�ص لل�صالم”7 �أو �العرت�ف بها عا�صمة الإ�رش�ئيل”، وجمددة دعمها ملخرجات 

ُعقد يف 2017/1/15 تتويجاً جلهود �ملبادرة �لفرن�صية، بغياب �لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي.

وكانت �جلامعة �لعربية قد �صاركت يف موؤمتر باري�ص، حيث �أكد �أمني عام �جلامعة �أحمد �أبو �لغيط 

 .
�لتم�صك باملبادرة �لعربية بو�صفها ركيزة �أ�صا�صية لل�صالم، ويف �ملوقف من �لعالقة مع “�إ�رش�ئيل”8

وقال �أبو �لغيط يف وقت الحق �إن “�لتفكري يف م�صار�ت بديلة لت�صوية �لق�صية �لفل�صطينية )بدالً من 

و�لتطرف،  �لعنف  من  ملزيد  �ملنطقة  ويدفع  و�جلهد،  للوقت  م�صيعة  �صوى  ُيعّد  ال  �لدولتني(  حل 

.
و�صيقابل برف�ص عربي �صلب وو��صح”9

م�صار�ت  وجود  على  �ملتز�يدة  �ملوؤ�رش�ت  فاإن  كلها،  �ل�صابقة  �لتاأكيد�ت  من  �لرغم  على  ولكن 

منف�صلة للتقارب بني عدد من �لدول �لعربية مع “�إ�رش�ئيل”، خارج �إطار �ملبادرة �لعربية وب�صكل 

منف�صل عن �ملوقف �جلماعي �لذي تعّب عنه �جلامعة �لعربية، يقلّل من �أهمية �ملبادرة، ويزيد من 

قناعة “�إ�رش�ئيل” بقدرتها على �اللتفاف على �ل�رشوط �لتي ن�صت عليها لتطبيع �لعالقات مع �لدول 

�لعربية، دون �حلاجة �إىل ربط م�صار �لعالقة مع تلك �لدول مب�صار �لت�صوية مع �لفل�صطينيني.

عن  ليبمان،  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  بها  �أدىل  �لتي  �لت�رشيحات  ُت�صكل  ولرمّبا 

�أبرز  م�صى”،  وقت  �أي  من  �أكرث  �لعربي  �لعامل  مع  �إقليمية  “ت�صوية  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  تو�صل  قرب 

�أن  �لثانية،  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  معه  �أجرتها  �لتي  �ملقابلة  خالل  ليبمان،  و�أو�صح  �ملوؤ�رش�ت.  تلك 

“�لعامل �لعربي �ملعتدل” متهد لت�صوية مع  �إىل ت�صوية مع  نتنياهو يبذل ق�صارى جهوده للتو�صل 

؛ وذلك بعك�ص ترتيب �الأحد�ث �لتي تن�ص عليه �ملبادرة �لعربية.
10

�لفل�صطينيني

�الأمن  جمل�ص  من  قر�ر  ��صت�صد�ر  م�صاعي  كانت  فقد  �ملتحدة،  �الأمم  يف  �لعربية  �لتحركات  �أما   

باإد�نة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي �أبرزها، وقد حملت مالب�صات عر�ص م�رشوع �لقر�ر للت�صويت �أمام 

“�إ�رش�ئيل”؛  �إ�صافياً على وجود خلل يف منظومة �الإجماع �لعربي يف �ملوقف جتاه  �ملجل�ص موؤ�رش�ً 

حيث فوجئت �لدول �لعربية )ومن �صمنها فل�صطني(، بطلب م�رش ممثلة �ملجموعة �لعربية �إرجاء 

.
11

�لت�صويت على �مل�رشوع يف 2016/12/22، دون حتديد موعد جديد

وقد بررت �خلارجية �مل�رشية هذ� �الإجر�ء بالرغبة باإتاحة مزيد من �لوقت للتاأكد من عدم �إعاقة 

. �إال �أن وزير �خلارجية �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي قال �إن �لقر�ر 
12

م�رشوع �لقر�ر بالفيتو �الأمريكي

�ملتحدة  �لواليات  �أن  كما   .
13

�لفل�صطيني �جلانب  مع  بالتو�فق  يتم  مل  �لت�صويت  باإرجاء  �مل�رشي 

ونيوزيلند�  وماليزيا  وفنزويال  �ل�صنغال  �أعادت  �لذي  �لقر�ر  م�رشوع  على  �لت�صويت  عن  �متنعت 

.
طرحه �أمام �ملجل�ص يف �ليوم �لتايل، ونال تاأييد 14 ع�صو�ً من �أ�صل �أع�صاء �ملجل�ص �لـ 1415
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�لعادية  �ل�صنوية  ن�صف  دورته  يف  �لعرب  �خلارجية  وزر�ء  �جتماع  دعم  فقد  �آخر،  جانب  من 

“�إ�رش�ئيل”  ملحاولة  للت�صدي  عربية  خما�صية  جلنة  لت�صكيل  فل�صطينياً  �قرت�حاً   2017/9/12 يف 

�حل�صول على ع�صوية جمل�ص �الأمن ل�صنتي 2019 و2020، وقرر �الجتماع تكليف �أمني عام جامعة 

.
15

�لدول �لعربية �إجر�ء �مل�صاور�ت �لالزمة لت�صكيل هذه �للجنة

ويف �صياق دعم �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، جددت قمتا نو�ك�صوط و�لبحر �مليت دعوة �لدول 

�لعربية ملو��صلة دعم مو�زنة �ل�صلطة �لفل�صطينية ملدة عام يف كل مرة، وتوفري �صبكة �أمان مايل لها 

بقيمة 100 مليون دوالر �صهرياً، �إىل جانب قر�ر �لقمة �الأخرية بزيادة ر�أ�ص مال �صندوقي �لقد�ص 

.
16

و�الأق�صى مببلغ 500 مليون دوالر �أمريكي

�الإ�رش�ئيلي،  للكيان  عا�صمة  بالقد�ص  باالعرت�ف  �الأمريكي  �الإعالن  خطورة  من  �لرغم  وعلى 

وعزم �الإد�رة �الأمريكية نقل �صفارتها �إليها، مل تخرج ردود �الأفعال �لعربية �لر�صمية عن �لتنديد، 

و�ل�صجب، و�ال�صتنكار، ومطالبة �الإد�رة �الأمريكية بالرت�جع عن �إعالن تر�مب. كما �أنه مل تتم �لدعوة 

جلل�صة طارئة لزعماء �لدول �لعربية، حيث �كتفت �لدول �الأع�صاء بجل�صة ملجل�ص وزر�ء �خلارجية 

�لعرب يف 2017/12/9. 

بالو�صعية  �مل�صا�ص  عو�قب  من  �لغيط  �أبو  �أحمد  �لعربية  �لدول  جلامعة  �لعام  �الأمني  حذر  وقد 

�لو�صع  تغيري  من  �لعربية  �لدول  جامعة  جمل�ص  حّذر  كما  طرف.  �أي  من  �لقد�ص  ملدينة  �لقانونية 

�لقانوين و�لتاريخي ملدينة �لقد�ص. ود�ن جمل�ص وزر�ء �خلارجية �لعرب، يف ختام �جتماع طارئ يف 

�لقاهرة يف 2017/12/9، �إعالن تر�مب، و�أعلن رف�صه، و�إد�نته، م�صدد�ً على �أنه “قر�ر باطل”. و�أكد 

�لوزر�ء �لعرب، يف �لبيان �خلتامي لالجتماع، �أن “�لقد�ص �ل�رشقية” هي عا�صمة �لدولة �لفل�صطينية، 

و�أن �الإعالن يهدد بدفع �ملنطقة �إىل �لهاوية. وذكر �ملجل�ص �أن �إعالن تر�مب “تطور خطري، و�صعت 

به �لواليات �ملتحدة نف�صها يف موقع �النحياز لالحتالل، وخرق �لقو�نني و�لقر�ر�ت �لدولية، وبالتايل 

باإلغاء  �ملتحدة  �لواليات  �لوزر�ء  وطالب  �ل�صالم”.  عملية  يف  وو�صيط  كر�ع  نف�صها  عزلت  فاإنها 

قر�رها، ودعو� �لدول �ملختلفة �إىل �العرت�ف بالدولة �لفل�صطينية وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية”، كما 

دعو� �إىل �لعمل على ��صت�صد�ر قر�ر من جمل�ص �الأمن، يوؤكد �أن �إعالن تر�مب يتناق�ص مع قر�ر�ت 

�ل�رشعية �لدولية. ورحبت جامعة �لدول �لعربية بالقر�ر �ل�صادر عن �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة 

.
17

يف 2017/12/21، �ملتعلق مبدينة �لقد�ص �ملحتلة
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ثانيًا: مواقف عدد من الدول الرئي�شية واأدوارها:

1. م�رش:

يناير   25 لثورة  �ل�صابقة  ومكانتها  ملوقعها  م�رش  عودة  و2017   2016 �صنتي  خالل  تعززت 

بالق�صية  �ملتعلقة  �مللفات  من  كثري  يف  وتاأثري�ً  ح�صور�ً  �الأكرث  �لعربي  �لطرف  باعتبارها   ،2011

لهذ�  �ل�صيا�صية  �لت�صوية  مل�صار  �الأ�صا�صي  و�لر�عي  “�إ�رش�ئيل”،  مع  و�ل�رش�ع  �لفل�صطينية 

�صعيد  على  وخ�صو�صاً  �مللفات،  خمتلف  مع  �لتعامل  يف  �تز�نها  ��صتعادة  من  م�صتفيدة  �ل�رش�ع، 

من  �مل�رشي  �ملوقف  تغري�ت  �أبرز  �لنقطة  هذه  �صّكلت  فقد  غزة.  وقطاع  حما�ص  حركة  مع  �لعالقة 

تدريجية  ب�صورة  �مل�رشية  �ل�صلطات  �أوقفت  حيث  �ل�صنتني،  هاتني  خالل  �لفل�صطينية  �لق�صية 

يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  بحركة  عالقتها  خلفية  على  �صيا�صي  كخ�صم  حما�ص  حركة  مع  �لتعامل 

وهي   ،2013 يوليو  �نقالب  تلت  �لتي  �ملرحلة  عنو�ن  هو  عليها  �لنظام  حرب  كان  �لتي  م�رش، 

�صنتي خالل  ل�صيطرتها،  �خلا�صع  غزة  قطاع  ومعها  �لفل�صطينية،  �حلركة  �رشرها  �أ�صاب   حرب 

2014 و2015.

انعكا�س التغريات والثورات على الق�شية الفل�شطينية:

قوى  �صّد  �لد�خلي  �ل�رش�ع  ح�صم  و2017   2016 �صنتي  خالل  �مل�رشي  �لنظام  ��صتكمل 

�إىل حّد كبري، و�أعاد تثبيت مكانة م�رش كعّر�ب  25 يناير  �لتي ت�صّدرت �مل�صهد عقب ثورة  �لتغيري 

“�إ�رش�ئيل”، وذلك  ��صرت�تيجياً حلل �ل�رش�ع مع  �أ�صا�صي خليار �لت�صوية �ل�صلمية بو�صفها خيار�ً 

م�رش  دور  الإعادة   2013 يوليو  �نقالب  منذ  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  خّطته  �لذي  للم�صار  ��صتكماالً 

ديفيد  كامب  م�صار  م�صري  حول  ثارت  �لتي  �لكبرية  �ل�صكوك  بعد  عهده،  �صابق  �إىل  �ال�صرت�تيجي 

 Camp David Accords خالل �لفرتة �ملحدودة �لتي �صهدت و�صول �الإ�صالميني �إىل مقاليد �حلكم

يف �لبالد.

�الأ�صا�صي  �لثقل  �صاحبة  �لكبى”،  “�ل�صقيقة  دور  �ل�صنتني  هاتني  خالل  م�رش  ��صتعادت  كما 

�إىل عالقتها بحركة حما�ص مقارنة مبا  �لتو�زن  �إعادة  �لفل�صطينية، عب  �لوطنية  �مل�صاحلة  يف ملف 

كانت عليه خالل �صنتي 2014 و2015، ولكن عب بو�بة جهاز �ملخابر�ت �لعامة �مل�رشي، �أي ب�صكل 

م�صابه ملا كانت عليه �لعالقة يف عهد �لرئي�ص �مل�رشي �ملخلوع حممد ح�صني مبارك.

�أولهما  �أ�صا�صيني:  حمددين  خالل  من  �لفل�صطينية  �لق�صية  مع  �لتعامل  تو��صل  فقد  وبالتايل، 

مع  و�لعالقة  �لق�صية  جو�نب  ملختلف  �مل�رشية  �لنظرة  يحكم  ��صرت�تيجي  كخيار  �لت�صوية  تبني 

�الأطر�ف �لفل�صطينية ومع “�إ�رش�ئيل”، وثانيهما �إد�رة �لعالقة مع قطاع غزة )ومن يحكمه( ��صتناد�ً 

العتبار�ت �الأمن �لقومي.
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�صبتمب  �أيلول/  يف  �مل�رشي  �جلي�ص  بد�أها  �لتي  �حلملة  تو��صلت  �ملذكورة،  لالعتبار�ت  ونتيجة 

2013 بهدف �صبط �الأمن يف �صيناء، و�لتي �صملت ��صتمر�ر حملة هدم �الأنفاق �حلدودية �ملقامة بني 

قطاع غزة و�صمال �صيناء، �إىل جانب تو�صيع �ل�رشيط �الأمني �لعازل �لذي قررت �ل�صلطات �مل�رشية 

تنفيذ  �ل�صلطات  بد�أت  2014، حيث  �أكتوبر  �الأول/  �لقطاع يف ت�رشين  �إقامته على طول �حلدود مع 

.
18

�ملرحلة �لثالثة من �ل�رشيط يف 2017/10/4 لزيادة عمقه �إىل 1,500م

وكانت �حلملة قد �أ�صفرت عن هدم �أكرث من �ألفي نفق خالل �لفرتة �ملمتدة من متوز/ يوليو 2013 

�صهد  هدمها  عن  �مل�رشي  �جلي�ص  �أعلن  �لتي  �الأنفاق  عدد  �أن  �إال   ،
192015 �صبتمب  �أيلول/  وحتى 

�نخفا�صاً كبري�ً مع مرور �لوقت، حيث دّمر 42 نفقاً فقط خالل �لفرتة �ملمتدة من بد�ية �صنة 2017 

�أكتوبر  ، ومل ُيعلن �جلي�ص منذ ذلك �لتاريخ وحتى نهاية �صهر ت�رشين �الأول/ 
202017/8/6 وحتى 

. وعلى �لرغم من عدم وجود 
21

2017 �صوى عن تدمري ثالثة �أنفاق حدودية �إ�صافية مع قطاع غزة

�إح�صاء �صامل عن جمموع �الأنفاق �لتي مّت هدمها خالل �صنتي 2016 و2017، �إال �أن �ملوؤ�رش �ل�صابق 

ي�صّكل داللة على تر�جع ظاهرة �الأنفاق �حلدودية بعد �أن مّت �لق�صاء �صبه �لنهائي عليها نتيجة تلك 

�حلملة؛ و�أ�صبح ي�صهل �لتعامل مع �أي �أنفاق جديدة م�صتحدثة.

مل  �أنها  �إال  �حلدودية،  �الأنفاق  ظاهرة  من  �حلد  يف  �مل�رشية  �الأمنية  �الإجر�ء�ت  جنحت  حني  ويف 

يف  لالأمن  �الأبرز  �لتحدي  ُت�صّكل  �لتي  �مل�صلحة  �لعنا�رش  مو�جهة  جناح ٍمو�ز ٍيف  حتقيق  من  تتمكن 

�صيناء، ويف مقدمتهم تنظيم “�لدولة �الإ�صالمية – والية �صيناء”، �لذي يتبنى غالبية �لهجمات �لتي 

ت�صتهدف قو�ت �الأمن و�جلي�ص يف �صبه �جلزيرة.

زيادة  �أمام  �لطريق  حما�ص  حركة  مع  �مل�رشية  �لعالقات  حت�صن  مّهد  �ملقابلة،  �جلهة  وعلى 

م�صتوى �لتعاون �الأمني بني �لطرفني يف �صبط �حلدود، وهو تعاون تطّور ب�صورة تدريجية، �بتد�ًء 

من �إعالن �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية يف قطاع غزة يف ني�صان/ �أبريل 2016 عن زيادة عدد مو�قعها 

�لد�خلية يف  باإعالن وز�رة  ، وُتّوج 
22

�لع�صكرية وعديد قو�تها على �حلدود بناء على طلب م�رشي

غزة يف حزير�ن/ يونيو 2017 �ل�رشوع يف �إقامة منطقة عازلة بعمق مئة مرت على �حلدود مع م�رش.

فيه  �لعمل  �صهد  �لذي  �لبي  رفح  معب  �أو�صاع  من  ُيغري  مل  �لعالقات  يف  �لتح�صن  هذ�  ولكن 

معظم  �الأفر�د  حركة  �أمام  مغلقاً  �ملعب  بقي  حيث   ،2013 يونيو  حزير�ن/  نهاية  منذ  كبري�ً  تر�جعاً 

�لوقت منذ ذلك �لتاريخ، و��صتمر �أهل قطاع غزة يف دفع ثمن ترّدي �الأو�صاع �الأمنية يف �صيناء، مع 

�إ�رش�ر �ل�صلطات �مل�رشية على ربط فتح �ملعب بتح�صن �حلالة �الأمنية فيها. وهو مفاد �لر�صالة �لتي 

�أبلغتها �ل�صلطات �مل�رشية بكل و�صوح لوفد جلنة �لتكافل �لتي �صكلتها �لف�صائل �لفل�صطينية يف غزة 

لبحث تخفيف �حل�صار عن �لقطاع، خالل لقاء �لوفد م�صوؤولني م�رشيني يف �لقاهرة يف �آب/ �أغ�صط�ص 

2017؛ حيث قال �صالح �لبدويل، ع�صو �لوفد و�لقيادي يف حركة حما�ص، �إن �ملخابر�ت �مل�رشية 
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. وهو ما ُيف�رّش رمبا 
23

�أبلغتهم �أن معب رفح لن ُيفتح ب�صكل كامل �إال يف حال ��صتتباب �الأمن يف �صيناء

عدم حت�صن نظام �لعمل يف �ملعب، حتى بعد �إعالن حما�ص حّل جلنتها �الإد�رية يف �لقطاع و��صتالم 

�حلكومة �لفل�صطينية �مل�صوؤولية عن �ملعابر.

�لثاين/  ت�رشين  �صهر  نهاية  وحتى   2016 �صنة  بد�ية  منذ  رفح  معب  ُيفتح  مل  �ل�صياق،  هذ�  ويف 

نوفمب 2017 �صوى ملدة 80 يوماً من �أ�صل 730 يوماً، حيث ُفتح ملدة 44 يوماً خالل �صنة 2016، 

و36 يوماً خالل �لفرتة �ملمتدة من 2017/1/1–2017/11/30، وبلغ عدد �لفل�صطينيني �مل�صجلني يف 

.
24ً

قو�ئم �نتظار �ل�صفر 23 �ألفا

و�حد،  باجتاه  جزئياً  فتحاً  �إما  ت�صهد  كانت  �ملعب  فيها  ُفتح  �لتي  �الأيام  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

�لعالقني على �جلانب  �أو ملرور فئات حمددة من �صكان �لقطاع �ملحا�رش، كاحلجاج و�لفل�صطينيني 

�أ�صار  �لفل�صطينيني،  حركة  تقييد  على  للمعب  �مل�صتمر  �الإغالق  لتاأثري  ونتيجة   .
25

للمعب �مل�رشي 

تقرير �صادر عن �ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان يف بريطانيا �إىل ظهور �صوق �صود�ء لنقل �الأفر�د 

بني �لقطاع وم�رش، عب �صباط �ملخابر�ت و�جلي�ص �مل�رشي بالتن�صيق مع �صما�رشة فل�صطينيني، 

.
26

وب�صكل �رشي، لقاء مبالغ ت�صل �إىل خم�صة �آالف دوالر �أمريكي

ولكن �ل�صلطات �مل�رشية فتحت �ملعب ��صتثنائياً الإدخال �صحنات وقود لت�صغيل حمطة كهرباء 

، وذلك بعد ت�صديد �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل 
غزة يف حزير�ن/ يونيو و�أيلول/ �صبتمب 272017

�إمد�د�ت  النقطاع  نتيجة  �لكهرباء  حمطة  ت�صغيل  وقف  �إىل  �أّدت  و�لتي  غزة،  قطاع  �صّد  �إجر�ء�تها 

�إطار رغبة  للقطاع. وجاءت هذه �خلطوة رمبا يف  �الإ�رش�ئيلية  �لكهرباء  �إمد�د�ت  �لوقود، وتقلي�ص 

�لقاهرة يف �إجناح جهود �لو�صاطة �لتي كانت تقوم بها الإمتام �مل�صاحلة �لفل�صطينية، وجتنب �نهيار 

�الأو�صاع �الإن�صانية يف �لقطاع.

اأ. العالقات امل�رشية – الفل�شطينية:

حركة  مع  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  خمتلف  مع  �لعالقة  يف  �لتو�زن  ��صتعادة  �صّكلت 

حما�ص، �ل�صمة �الأبرز للتطور�ت �ملت�صلة بالعالقات �مل�رشية �لر�صمية مع �لفل�صطينيني خالل �صنتي 

2016 و2017، وهو حتول يكن �إرجاعه ب�صورة �أ�صا�صية �إىل �لتقاء �لطرفني على �أر�ص �لو�قعية 

�ل�صيا�صية، وجتاوز مفاعيل �الأزمة �مل�رشية �لد�خلية، و�لتي ت�صببت منذ �نقالب  يوليو 2013 بتوتر 

�ملنقلب على حكم جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني من جهة، وحركة حما�ص  �لنظام �مل�رشي  �لعالقة بني 

�صاحبة �ل�صالت �لوثيقة باجلماعة من جهة �أخرى.

ومل يقت�رش �حتكام �لقاهرة �إىل “�لب�جماتية” يف عالقاتها مع �لفل�صطينيني على حركة حما�ص 

وحدها، بل �صمل �أي�صاً عالقة �لقاهرة بالرئي�ص حممود عبا�ص وحركة فتح، وبتيار �لقيادي �ملف�صول 

من �حلركة حممد دحالن، بال�صكل �لذي �صمن لها �متالك �أور�ق �لقوة و�ل�صغط �لالزمة ال�صتعادة 
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تر�جع  نقاط  �أبرز  �ل�صابقة  �لفرتة  خالل  كان  �لذي  �لفل�صطيني،  �لد�خلي  �مللف  يف  �ل�صيا�صي  ثقلها 

نفوذها فيما يت�صل بالق�صية �لفل�صطينية.

مع  عالقاتها  �إخ�صاع  على  نف�صه  �لوقت  يف  حر�صت  �لقاهرة  �أن  �إىل  �الإ�صارة  جتدر  ولكن 

بو�بة  من  حما�ص  بحركة  عالقتها  حت�ّصن  جاء  فقد  �صابقاً،  ُذكرت  �لتي  للمحدد�ت  �لفل�صطينيني 

�لتعامل مع �الأو�صاع يف قطاع غزة كاأحد ق�صايا �الأمن �لقومي �مل�رشي، مع تويّل جهاز �ملخابر�ت 

�لعامة �مل�رشي ملف �لعالقة مع �لف�صائل �لفل�صطينية، دون �أن يوؤثر ذلك على ��صتمر�ر دعم م�رش 

�ل�رشعي  �ل�صيا�صي  �ملمثل  باعتبارها  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  بقيادة  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لر�صمي 

للفل�صطينيني، و�رشيكتها يف تبني م�صار �لت�صوية.

�لرغم  2016، على  �آذ�ر/ مار�ص  �لقاهرة وحما�ص يف �صهر  �لعالقة بني  �الإيجابي يف  �لتحول  بد�أ 

جماعة  جانب  �إىل  بالتورط  �ل�صهر  ذلك  من  �ل�صاد�ص  يف  حلما�ص  �مل�رشي  �لد�خلية  وزير  �تهام  من 

 .
28

�الإخو�ن �مل�صلمني يف �غتيال �لنائب �لعام �ل�صابق ه�صام بركات، و��صتهجان �حلركة لهذ� �التهام

فاالأمر مل يُحل دون �إجر�ء جولتني من �ملحادثات يف �لقاهرة بني وفد من حركة حما�ص و�مل�صوؤولني 

�لعامة  �مل�رشيني بعدها باأيام، حيث قام وفد رفيع من �حلركة بعقد �صل�صلة لقاء�ت مع �ملخابر�ت 

12–2016/3/15، يف زيارة و�صفها ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة مو�صى  �مل�رشية خالل �لفرتة 

، وعلّق عليها �لقيادي 
�أبو مرزوق باأنها “فتحت �صفحة جديدة، وخطاب مودة، لالأ�صقاء يف م�رش”29

�إن م�رش غرّيت موقفها جتاه �حلركة بعد نحو ثالث �صنو�ت من  �لزهار بقوله  يف حما�ص حممود 

.
30

�لتوتر و�لقطيعة

معا  وكالة  نقلت  فقد   ،
31

�الإعالم و�صائل  عن  بعيد�ً  �لثانية  �جلولة  لقاء�ت  م�صمون  بقي 
ُ
�أ وفيما 

“�إذ�بة جميع �خلالفات �جلوهرية يف ظّل  �إىل  �أدتا  �أن �جلولتني  تاأكيدها  �أمنية م�رشية  عن م�صادر 

نو�يا ح�صنة و�إيجابية من حما�ص �جتاه م�رش، و�إ�رش�ر �حلركة على �لتقارب مع م�رش وك�رش حالة 

“مو��صلة  هما  مبحورين،  �رتبط  حما�ص  نو�يا  ح�صن  �إثبات  �أن  مو�صحًة  �جلانبني”،  بني  �جلمود 

�حلدود  و�صبط  فتح،  حركة  مع  وجاد  مت�صارع  ب�صكل  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  يف  حما�ص  حركة 

.
�لفل�صطينية مع م�رش”32

وبالفعل، فقد تركز تطور �لعالقات بني م�رش وحما�ص يف هذين �مل�صارين ب�صورة �أ�صا�صية، حيث 

�صهدت بد�ية �صنة 2017 جولة جديدة من �للقاء�ت، كان �أبرزها لقاٌء َجَمَع مدير �ملخابر�ت �مل�رشية 

 ،
332017/1/23 �إ�صماعيل هنية يف  �للو�ء خالد فوزي بنائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص 

و�لو�صع  �لثنائية  �لعالقات  لبحث  م�رشيني  م�صوؤولني  للقاء  حما�ص  من  وفد  زيارة  �صمن  وذلك 

. تبعتها زيارة ��صتمرت عدة �أيام لوفد �أمني من قطاع غزة �إىل �لقاهرة لبحث 
34

�الأمني على �حلدود

. وقد �أ�صفرت تلك �للقاء�ت الحقاً عن �تخاذ وز�رة 
35

عدد من �مللفات �الأمنية، �أبرزها �صبط �حلدود
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2017، �صبقت  �إجر�ء�ت جديدة ل�صبط �حلدود مع م�رش يف حزير�ن/ يونيو  �لد�خلية يف غزة عدة 

�الإ�صارة �إليها يف هذ� �لف�صل.

�أما ملف �مل�صاحلة �لفل�صطينية فقد كان نقطة �لرتكيز �لتالية يف عالقات �لقاهرة بحما�ص، وكان 

�إ�صافية،  �لعالقات ب�صورة  �أثر يف تطوير تلك  �الإطار  لتجاوب �حلركة مع �جلهود �مل�رشية يف هذ� 

و�الرتباط  للتن�صيق  مكتب  فتح  على   2017 �صبتمب  �أيلول/  يف  �مل�رشية  �ل�صلطات  مبو�فقة  ُتّوجت 

، بعد �إعالن 
36

للحركة يف �لقاهرة، ومنح �إذن �الإقامة �لد�ئمة لع�صو مكتبها �ل�صيا�صي روحي م�صتهى

حما�ص حّل جلنتها �الإد�رية يف قطاع غزة.

��صتمرت  فقد  عبا�ص،  حممود  برئا�صة  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  للعالقة  بالن�صبة  �أما 

بو�صفها  �ل�صيا�صي،  �مل�صتوى  على  �لر�صمية  �مل�رشية  للعالقات  �لوحيد  �مل�صار  �أنها  �أ�صا�ص  على 

�لقاهرة  ��صتمرت  �لت�صوية. كما  �ل�صيا�صي يف تبني م�صار  للفل�صطينيني، و�ل�رشيك  �ل�رشعي  �ملمثل 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة  معها  ن�صقت  �لتي  �لعربية  �الأطر�ف  �أبرز  عّمان،  جانب  �إىل  كونها،  يف 

حتركاتها �ل�صيا�صية �ملتعلقة مب�صار �لت�صوية، وال �صيّما مع نيل م�رش ع�صوية جمل�ص �الأمن كممثلة 

عن �ملجموعة �لعربية.

ويف هذ� �ل�صياق، فقد كانت م�رش طرفاً يف �آلية �لت�صاور �لثالثية �لتي �نطلقت يف �أيار/ مايو 2017، 

و�لتي ت�صم كالً من م�رش و�الأردن �إىل جانب �ل�صلطة �لفل�صطينية، بهدف تن�صيق �جلهود �ملتعلقة 

باملفاو�صات مع “�إ�رش�ئيل”؛ حيث �صهد �الأردن �جتماعاً لوزيري خارجية �الأردن وم�رش وم�صوؤول 

ملف �ملفاو�صات يف �ل�صلطة �لفل�صطينية �صائب عريقات، وذكر بيان م�صرتك، �صدر من عّمان عن 

�الأطر�ف �مل�صاركة باالجتماع، �أن “حل �لدولتني” يثل “�ل�صبيل �لوحيد لتحقيق �ل�صالم �ل�صامل”، 

. وجاء هذ� �الجتماع 
معّوالً على �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب ال�صتئناف مباحثات “�ل�صالم”37

ُقبيل زيارة �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي �إىل و��صنطن للقاء تر�مب. كما �صهدت �لقاهرة يف 

�آب/ �أغ�صط�ص 2017 �جتماعاً �آخر بني وزر�ء خارجية �الأطر�ف �لثالثة، بهدف �التفاق على موقف 

.
موحد للتعاطي مع زيارة كانت مرتقبة لوفد �أمريكي �إىل �ملنطقة لبحث “عملية �ل�صالم”38

�لعالقة مع حركة فتح ب�صفة  �لرئي�ص حممود عبا�ص على  �ل�رش�كة �مل�رشية مع  �ن�صحبت  وقد 

يف  �لد�خلي  �خلالف  بطريف  بعالقتها  لالحتفاظ  �صعت  م�رش  �أن  �إىل  �الإ�صارة  جتدر  ولكن  عامة، 

�حلركة، �أي تياَري عبا�ص ودحالن. فاإىل جانب رعاية م�صاحلة دحالن مع حما�ص، فقد ��صت�صافت 

م�رش يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2016 موؤمتر “م�رش و�لق�صية �لفل�صطينية”، �لذي ُعقد يف منتجع 

“�لعني �ل�صخنة”، ووقف دحالن ور�ء تنظيمه ومتويله. و�صّهلت م�رش دخول م�صاركني يف �ملوؤمتر 
من قطاع غزة عب معب رفح، على �لرغم من �عرت��صات حركة فتح �لر�صمية على �نعقاد �ملوؤمتر، 

.
39

ورف�ص مناق�صته مو��صيع تخ�ص �حلركة، وهو �الأمر �لذي عّدته تدخالً يف �صوؤونها �لد�خلية
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ويف �إطار �لتحول يف مو�قف م�رش و�نفتاحها على خمتلف �الأطر�ف �صمن جهود ��صتعادة دورها 

يف �مللف �لد�خلي �لفل�صطيني، ز�ر �لقاهرة �أي�صاً وفد من حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف ت�رشين �لثاين/ 

نوفمب 2016، برئا�صة �أمينها �لعام رم�صان عبد �هلل �صلّح، للقاء مدير جهاز �ملخابر�ت �لعامة وبحث 

، كما كانت حركة �جلهاد، �إىل جانب ممثلي 
40

مقرتحات �حلركة لرتتيب �لبيت �لد�خلي �لفل�صطيني

حما�ص وتيار دحالن يف فتح، طرفاً يف �للقاء�ت �لتي بحثت مع �مل�صوؤولني �مل�رشيني �إيجاد خمارج 

.
الأزمة قطاع غزة يف �آب/ �أغ�صط�ص 412017

ب. املوقف من ال�رشاع الداخلي وم�شار امل�شاحلة الفل�شطينية:

��صتثمرت م�رش �لتحوالت يف عالقتها مع حركة حما�ص يف ��صتئناف دورها �لفاعل يف �لو�صاطة 

فل�صطينياً  ترحيباً  �مل�رشية  �لو�صاطة  جهود  لقيت  وقد  �لفل�صطيني،  �لد�خلي  �ل�رش�ع  طَريَف  بني 

�مل�رشية  �ملخابر�ت  عقدتها  �لتي  �للقاء�ت  �صل�صلة  عقب  وخ�صو�صاً  �الأطر�ف،  خمتلف  من  و��صعاً 

�أثمرت عن بدء �تخاذ عدد من  2017، و�لتي  �أيلول/ �صبتمب  مع وفدي فتح وحما�ص يف �لقاهرة يف 

�الإد�رية يف قطاع غزة  �إعالن حركة حما�ص حّل جلنتها  �أبرزها  �مل�صاحلة،  تنفيذ  �خلطو�ت باجتاه 

�إىل  �هلل  �حلمد  ر�مي  برئا�صة  �لوطني  �لوفاق  حكومة  ودخول  �للقاء�ت،  من  �جلولة  تلك  ختام  يف 

 قطاع غزة يف 2017/10/2 �إيذ�ناً بتويل مهامها يف �لقطاع، ثم ت�صلمها �إد�رة معابر غزة ر�صمياً مطلع

�ل�صهر �لتايل.

وعند قر�ءة �صلوك �لقاهرة يف هذ� �مللف، جند �أن تركيزها على �إجناح جهودها �ل�صيا�صية وحتقيق 

بتوجيه  و2015،   2014 �صنتي  خالل  �ل�صابق  �صلوكها  ملر�جعة  دفعها  قد  �ل�صعيد  هذ�  على  �إجناز 

�ل�صغط �إىل طرف فل�صطيني دون �آخر. وبرزت يف هذ� �ل�صياق بع�ص �ملو�قف �لتي جلاأت فيها م�رش 

ملمار�صة �صغوط على �لرئي�ص حممود عبا�ص الإجناح م�صاعيها يف �مل�صاحلة.

غزة  كهرباء  ملحطة  وقود  �صحنات  �إدخال  على  �مل�رشية  �ل�صلطات  مو�فقة  ُتقر�أ  �أن  �ملمكن  ومن 

عب معب رفح يف حزير�ن/ يونيو 2017، بعد �تخاذ �لرئي�ص حممود عبا�ص �إجر�ء�ت لت�صديد �خلناق 

على حما�ص يف غزة، يف هذ� �ل�صياق. ومما ُيعزز هذه �لقر�ءة، ت�صديد ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة 

فتح حممد ��صتية يف وقت الحق، تعليقاً على تقدمي �ل�صلطات �مل�رشية ت�صهيالت لقطاع غزة يف ظّل 

ت�صييق �ل�صلطة يف ر�م �هلل �خلناق عليه، على �أن “�أي �إجر�ء تتخذه ]م�رش[ يخ�ص غزة يجب �أن يكون 

“ال نريد �أن يتم  بالتن�صيق مع �لقيادة �لفل�صطينية... حتى ال نكون جندف يف �الجتاهني”، وقوله: 

.
42

تنفي�ص �إجر�ء�تنا” بحق �لقطاع

ويف �ل�صياق نف�صه ُيكن �أن ُتقر�أ �أي�صاً �لرعاية �مل�رشية للم�صاحلة بني حركة حما�ص و�لقيادي 

�ملف�صول من حركة فتح حممد دحالن وتياره يف غزة، حيث ُنقل عن �لقيادي يف حما�ص �أحمد يو�صف 

؛ 
قوله �إن �ملبادرة �مل�رشية الإيجاد تلك �مل�صاحلة كان من �صاأنها �أن “حتقق �نفر�جاً حقيقياً يف غزة”43
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م�صتعدة  كانت  �لقاهرة  �أن  عن  �حلديث  يجري  كان  �لتي  �مل�رشية  �لت�صهيالت  �إىل  �إ�صارة  يف  وذلك 

.
44

لتقديها الإجناح �لتفاهمات بني �لطرفني، وتتعلق باملعابر و�الأو�صاع �القت�صادية يف �لقطاع

ج. املوقف من عملية الت�شوية:

عزز ��صتقر�ر حكم �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية يف م�رش خالل �صنتي 2016 و2017 من مركزية مكانة 

�لت�صوية يف �ل�صيا�صة �خلارجية �مل�رشية، بو�صفها �أهم ملفات ن�صاطها �لديبلوما�صي �إقليمياً ودولياً، 

وكذلك  �لفل�صطينية،  بالق�صية  �ملتعلقة  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �لرئي�ص  ت�رشيحات  �أظهرته  ما  وهو 

خطاباته يف �للقاء�ت و�ملنابر �لدولية، برتكيزها على رغبة بالده يف دفع م�صار �لت�صوية قدماً.

ويف هذ� �ل�صياق، وّجه �ل�صي�صي يف �أيار/ مايو 2016 ر�صالة للفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني ب�رشورة 

موؤكد�ً  دفئاً،  �أكرث  �صالماً  �صيحقق  ذلك  �أن  باعتبار  �لفل�صطينية،  للق�صية  حقيقي  حّل  �إىل  �لتو�صل 

�الإ�رش�ئيلية  �لقيادة  �الأمر. وخاطب  لتحقيق مثل هذ�  �ملمكنة  �ل�صمانات  لتقدمي كل  ��صتعد�د م�رش 

ر�جياً منها �أن ت�صمح “�أن يذ�ع هذ� �خلطاب يف �إ�رش�ئيل مرة و�ثنتني. هناك فر�صة حقيقية لل�صالم 

. وقد لقيت �لدعوة ترحيباً فل�صطينياً على ل�صان حركة فتح، 
رغم ما متر به �ملنطقة من ظروف”45

�لتي قالت �إن ما ورد يف خطاب �لرئي�ص �ل�صي�صي يعب عن “حر�ص م�رش �الأكيد و�لثابت )...( على 

. كما رّحب بها رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نتنياهو، 
�ل�صالم و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل باأ�رشه”46

�إىل  وذلك   ،
يبديها”47 �لتي  �لقيادة  روح  من  و�أت�صجع  �ل�صي�صي،  �لرئي�ص  به  يقوم  ما  “�أقّدر  قائالً: 

.
48

جانب ترحيب كل من جامعة �لدول �لعربية و�لواليات �ملتحدة بتلك �لدعوة

وقد عّب �ل�صي�صي، خالل لقاء �أجر�ه مع روؤ�صاء حترير �ل�صحف �لقومية �مل�رشية، عن �عتقاده 

باأن “�لقناعة باأهمية �ل�صالم تتز�يد لدى �جلانب �الإ�رش�ئيلي”، م�صدد�ً على �أن �لق�صية �لفل�صطينية 

. وكرر �ل�صي�صي 
49ً

هي مفتاح �الأمن و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة، و�أن ��صتمر�ر �ل�رش�ع يوؤثر فيهما �صلبا

��صتئناف  �إىل  �ل�صنوي، دعوته للجانبني  �ملتحدة، يف �جتماعها  �لعامة لالأمم  �أمام �جلمعية  يف حديثه 

�ملفاو�صات، حيث وّجه يف �أيلول/ �صبتمب 2016 “ند�ًء �إىل �ل�صعب �الإ�رش�ئيلي و�لقيادة �الإ�رش�ئيلية 

مع  لـ“�ل�صالم”  �مل�رشية  �لتجربة  و��صفاً  ]�لفل�صطينية[”،  �لق�صية  لهذه  حل  �إيجاد  �أهمية  يف 

�أمام �جلمعية  �لتايل  �الإ�رش�ئيلي” جمدد�ً يف خطابه  “�ل�صعب  . كما خاطب 
بـ“�لر�ئعة”50 “�إ�رش�ئيل” 

 يف �أيلول/ �صبتمب 2017، قائالً: “لدينا يف م�رش جتربة ر�ئعة وعظيمة يف �ل�صالم معكم منذ �أكرث من

40 �صنة، ويكن �أن نكرر هذه �لتجربة وهذه �خلطوة �لر�ئعة مرة �أخرى”، موؤكد�ً �حلر�ص على “�أمن 

]�لفل�صطيني[”،  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�طن  �أمن و�صالمة  �إىل جنب مع  �الإ�رش�ئيلي جنباً  �ملو�طن  و�صالمة 

. ورمبا يكون �ل�صي�صي قد كرر 
ونا�صد �لر�أي �لعام �الإ�رش�ئيلي “�لوقوف خلف قيادته �ل�صيا�صية”51

�إىل  خطاباته  يف  �ل�صي�صي  ميل  مع  تو�فق  �خلطاأ  هذ�  ولكن  �الإ�رش�ئيلي”،  �ملو�طن  “�أمن  عبارة  خطاأ 

توجيه حديثه للطرف �الإ�رش�ئيلي.
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تلك  خالل  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  بالرئي�ص  لقائه  خالل  �مللف  هذ�  �ل�صي�صي  تناول  وقد 

“لقد  �الأمريكية:   Fox News �ل�صي�صي خالل حو�ر له مع �صبكة فوك�ص نيوز  �الجتماعات، وقال 

�أبلغت �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �أن لديه فر�صة حلل ق�صية �لقرن، فهذه ق�صية �لقرن ف�صالً 

. و�صبق للرئي�ص �مل�رشي تعبريه عن �عتقاده باأن �لرئي�ص 
عن كونها �إحدى �أكب ذر�ئع �الإرهاب”52

تر�مب “هو �لرقم �حلا�صم” يف �لتو�صل حلل �لق�صية �لفل�صطينية، وذلك يف �إطار حديثه جمدد�ً عن 

�ل�صي�صي قد  . وكان 
53

�إهد�رها �غتنامها وعدم  �إىل  �الإ�رش�ئيليني  لل�صالم”، ودعوته  “فر�صة  وجود 

طرح على تر�مب روؤيته بالن�صبة للحل �لنهائي يف فل�صطني خالل لقاء �صابق جمعهما يف �لبيت �الأبي�ص 

2017، وقال وزير �خلارجية �مل�رشي �صامح �صكري �أن تلك �لروؤية تلخ�صت يف  يف ني�صان/ �أبريل 

.
54

�إقامة �لدولتني و�لعمل على تغيري �ملناخ �الإقليمي و�إز�لة �أ�صباب �لتوتر و�ل�رش�ع �لقائم

�لذي  لال�صتقر�ر  “�إ�رش�ئيل”  �رتياح  مدى  نتنياهو  بنيامني  خّل�ص  �الإ�رش�ئيلي،  �جلانب  على 

ي�صهده “�ل�صالم” مع م�رش بقوله �إنه “مر�صاة �ال�صتقر�ر و�الأمن يف �ملنطقة” و�صكر �ل�صي�صي على 

 .
“قيادته وجهوده لتعزيز �ل�صالم بني �إ�رش�ئيل و�لفل�صطينيني ويف �ل�رشق �الأو�صط �الأو�صع”55

لدى و��صع  و�إعالمي  �صيا�صي  ترحيب  حمل  “�إ�رش�ئيل”  جتاه  �ل�صي�صي  مو�قف  كانت   كما 

جاالنت  يو�آف  �الإ�رش�ئيلي  �الإ�صكان  وزير  عن  هاآرت�ص  �صحيفة  نقلت  �ل�صياق،  هذ�  ويف  �أبيب.  تل 

�حلكم  مقاليد  على  �ل�صيطرة  من  �ل�صي�صي  بتمكن  حمظوظة  “�إ�رش�ئيل”  �إن  قوله   Yoav Galant

و��صتعادتها من �الإخو�ن �مل�صلمني، وذلك يف ت�صجيل �صوتي م�رشب جلل�صة مغلقة جمعته مع قادة 

�ل�صي�صي  �أن جاالنت و�صف  �ل�صحيفة  و�أ�صافت  �ملتحدة.  �لواليات  �صمال  �ليهودية يف  �لتنظيمات 

باأنه “مبارك بعد عملية جتميل”، وقوله �إن من م�صلحة “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة مو��صلة دعم 

. وهو موقف م�صابه ملوقف وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز، �لذي 
56

�لنظام �حلايل يف م�رش

ح�ّص �ملجتمع �لدويل على دعم �ل�صي�صي يف حتقيق �ال�صتقر�ر �القت�صادي و�الأمني يف بالده، قائالً �إن 

.
�نهيار م�رش “�صي�صكل خطر�ً لي�ص فقط على �إ�رش�ئيل و�ل�رشق �الأو�صط، بل على �أوروبا �أي�صاً”57

2017 وجود م�صاريع الإنهاء  �الإعالم يف �صباط/ فب�ير  �آخر، تناولت بع�ص و�صائل  من جانب 

�لفل�صطينية  �لدولة  ل�صالح  �صيناء  من  �أجز�ء  عن  للتنازل  �أفكار�ً  ت�صمل  “�إ�رش�ئيل”  مع  �ل�رش�ع 

لتوطني �لالجئني �لفل�صطينيني فيها، �إال �أن �ملتحدث �لر�صمي با�صم �لرئا�صة �مل�رشية عالء يو�صف 

�أن هذ� �الأمر “مل ي�صبق مناق�صته �أو طرحه على �أي م�صتوى من جانب �أي  نفى تلك �الأنباء، موؤكد�ً 

م�صوؤول عربي �أو �أجنبي مع �جلانب �مل�رشي”. و�أو�صح �أنه “من غري �ملت�صور �خلو�ص يف مثل هذه 

.
�الأطروحات غر �لو�قعية وغري �ملقبولة”58

�الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  تر�مب  �الأمريكي  �لرئي�ص  قر�ر  على  ر�صمياً  �لقاهرة  �عرت�صت  وقد 

�إعالمي منخف�ص. وكان الفتاً  �إطار حمدود، وب�صقف  �لتفاعل �صده يف  مّت ح�رش  �أنه  للقد�ص، غري 
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رموز  �إىل  �مل�رشية  �ملخابر�ت  على  حم�صوبني  �صباط  من  توجيهات  عن  ت�رشيبات  �صدور  للنظر 

 .
59

�إعالمية مبحاولة تبيد �ملو�صوع وعدم ��صتثارة �لنا�ص

د. العالقة مع “اإ�رشائيل”:

تو�لت خالل �صنتي 2016 و2017 بو�در حت�صن �لعالقات �ل�صيا�صية و�لديبلوما�صية بني �لقاهرة 

وتل �أبيب، بدء�ً بعودة �ل�صفري �مل�رشي �إىل تل �أبيب بعد نحو ثالث �صنو�ت من �صحبه خالل حكم 

يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �لعدو�ن  على  �حتجاجاً  مر�صي،  حممد  �ملعزول  �لرئي�ص 

خريت  حازم  “�إ�رش�ئيل”  يف  �جلديد  �مل�رشي  �ل�صفري  قّدم  حيث  2012؛  نوفمب  �لثاين/  ت�رشين 

توّجه  الحق،  وقت  ويف   .
602016/2/25 يف  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  للرئي�ص  �عتماده  �أور�ق 

يف  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  للقاء  �صكري  �صامح  �مل�رشي  �خلارجية  وزير 

 .
61

“�إ�رش�ئيل” منذ ت�صع �صنو�ت 2016/7/10، يف �أول زيارة لوزير خارجية م�رشي �إىل  �لقد�ص يف 

حكومته  رئي�ص  جانب  �إىل  ريفلني،  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  �صارك  باأيام،  �لزيارة  تلك  وبعد 

ذكرى مبنا�صبة  �أبيب  تل  يف  �مل�رشية  �ل�صفارة  �أقامته  ��صتقبال  حفل  يف  وزوجته،  نتنياهو   بنيامني 

ثورة 23 يوليو 1952، وقال نتنياهو يف كلمته خالل �حلفل: “علينا )م�رش و�إ�رش�ئيل( �أن نت�صابك 

منذ  ومتني  قوي  بيننا  �ل�صالم  �ل�صالم.  �أجل  من  �الأيدي  نت�صابك  �أن  علينا  �الإرهاب.  �صّد  �الأيدي 

و�صف  من  �أيام  بعد  ذلك  وجاء   .
و�لتحديات”62 �لعو��صف  جميع  جتاوز  �إنه  عقود.  �أربعة  قر�بة 

يف جدية  و�الأكرث  �أهمية  �الأكرث  “�حلليف  باأنها  مل�رش  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع   وزير 

�إخماد  جهود  يف  �الأردن،  جانب  �إىل  م�رش،  �صاركت  كما   .
�لعربية”63 �لدول  وبني  �الأو�صط  �ل�رشق 

�حلر�ئق �لتي ��صتمرت عدة �أيام يف “�إ�رش�ئيل” يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2016. وقد وّجه بنيامني 

.
64

نتنياهو �ل�صكر للبلدين عب ح�صابه على موقع �لفي�صبوك للتو��صل �الجتماعي

�أما �أبرز تطور يف �لعالقات بني �جلانبني فقد متثّل يف لقاء �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي 

برئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو يف 2017/9/18، على هام�ص �جتماعات �جلمعية �لعامة 

لالأمم �ملتحدة، يف �أول لقاء ر�صمي يجمعهما. وقد عّب �ل�صي�صي خالل �للقاء عن رغبته يف “�مل�صاعدة 

�أن  �إىل  . ولكن رمبا جتدر �الإ�صارة هنا 
يف �ملبادر�ت لتحقيق �ل�صالم بني �إ�رش�ئيل و�لفل�صطينيني”65

�صحيفة هاآرت�ص �صبق �أن �أ�صارت �إىل �أن بنيامني نتنياهو كان قد �جتمع �رش�ً بال�صي�صي يف �لقاهرة 

�إ�صحق  �ل�صهيوين  �ملع�صكر  ورئي�ص  �الإ�رش�ئيلية  �ملعار�صة  زعيم  برفقة   ،2016 �أبريل  ني�صان/  يف 

.
66

هرت�صوغ

طلعت م�رُش “�إ�رش�ئيل” م�صبقاً على 
َ
�أ ويف �إطار �لتن�صيق �ل�صيا�صي بني تل �أبيب و�لقاهرة، فقد 

نيتها نقل جزيرتي تري�ن و�صنافري لل�صيادة �ل�صعودية، حيث �أو�صحت تل �أبيب عدم معار�صتها 

وهي  ؛ 
67

م�صمونة �صتبقى  تري�ن  م�صيق  يف  �الإ�رش�ئيلية  لل�صفن  �ملالحة  حرية  �أن  طاملا  �الأمر  لهذ� 
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�لدفاع  وزير  قال  كما   .
68

وجودها على  �صكري  �صامح  �مل�رشي  �خلارجية  وزير  �أكد  �لتي  �لنقطة 

�أن  مو�صحاً  �جلزيرتني،  نقل  على  �التفاق  يف  طرف  “�إ�رش�ئيل”  �إن  يعلون  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي 

�ل�صعودية تعهدت بالوفاء بااللتز�مات �لع�صكرية �لو�ردة يف �مللحق �لع�صكري لـ“�تفاق �ل�صالم” مع 

.
69

م�رش يف تلك �ملنطقة

و��صتمر�ر  �صيناء  يف  �الأمن  تدهور  �صّكل  فقد  و�لع�صكرية،  �الأمنية  �لعالقات  �صعيد  على  �أما 

يف  م�صبوقة  غري  ب�صورة  لتطّورها  فر�صة  �صيناء”  “والية  لتنظيم  بالن�صبة  �نطالق  نقطة  �تخاذها 

تاريخ �لعالقة بني �لقاهرة وتل �أبيب. وهو ما �صّكل بالن�صبة لـ“�إ�رش�ئيل” فر�صة �إيجابية ح�ّصنت من 

بيئتها �ال�صرت�تيجية، نظر�ً لتجاوز مكا�صب زيادة �لتعاون �الأمني مع م�رش حجم �لتهديد �الأمني 

�ملحتمل �أن ُت�صّكله “والية �صيناء” بالن�صبة لها، �أتاح لها يف �لوقت نف�صه �ال�صتفادة من �حلملة �الأمنية 

�مل�رشية ملو�جهة �حتمال تهريب �ل�صالح ل�صالح حركة حما�ص يف غزة، �لتي ُت�صّكل تهديد�ً �أمنياً �أكرث 

جدية لها.

لـ“�إ�رش�ئيل” خالل  وقد تعددت موؤ�رش�ت تز�يد �لتن�صيق �الأمني وحت�صن �لبيئة �ال�صرت�تيجية 

ل�صوؤون  �الإ�رش�ئيلي  �ملحلل  ميلمان،  يو�صي  تاأكيده  �إىل  ذهب  ما  بينها  ومن  و2017،   2016 �صنتي 

�الأمن �لقومي، بقوله �إن “تل �أبيب ُتعّرف �لعالقات مع �لقاهرة على �أنها حتالف ��صرت�تيجي، وهي 

تاأتي من حيث �أهميتها للم�صالح �الأمنية �لقومية يف �ملرتبة �لثانية مبا�رشة، بعد �لعالقات �الإ�رش�ئيلية 

�الأمريكية �حلميمة”، م�صري�ً �إىل �أن �لرو�بط �لع�صكرية و�الأمنية بني �لطرفني يف عهد �ل�صي�صي و�صلت 

.
70

�إىل م�صتويات رفيعة، جتاوزت ما كانت عليه يف عهد مبارك

�أما عن طبيعة �الأهد�ف �لتي خدمها تطور هذ� �لتن�صيق، فتجدر �الإ�صارة �إىل ما �أوردته �صحيفة 

�الإ�رش�ئيلي  �ملجهود  تقلي�ص  �إىل  �أدى  م�رش  يف  �لنظام  تغري  �أن  من  �الإ�رش�ئيلية،   Maariv معاريف 

يف مكافحة تهريب �ل�صالح �إىل غزة، و�أ�صافت �ل�صحيفة �أن رئي�ص جهاز �ملو�صاد Mossad يو�صي 

 .
71

كوهني Yossi Cohen و�صع على ر�أ�ص �أولوياته تعزيز �لعالقة و�لتعاون مع �ملخابر�ت �مل�رشية

�الأنفاق  غمرت  م�رش  �إن  �صتاينتز  يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  قال  نف�صه،  �الإطار  و�صمن 

�حلدودية مع غزة باملاء بناء على طلب �إ�رش�ئيلي، و��صفاً �لتن�صيق �الأمني بني �لبلدين باأنه “�أف�صل 

. كما �أ�صاد �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي يف م�رش ديفيد غوفرين David Govrin، يف 
من �أي وقت م�صى”72

مقال له ب�صحيفة يديعوت �أحرونوت، بدفء �لعالقات بني تل �أبيب و�لقاهرة، م�صيفاً �أنه قبل �أربعة 

.
73

عقود مل حتلم “�إ�رش�ئيل” باأن ت�صل �إىل هذ� �مل�صتوى من �لتعاون �الأمني مع م�رش

ومن �أبرز �الأمثلة على هذ� �لتطور غري �مل�صبوق على �صعيد �لتعاون �الأمني، قدم �الدعاء �لعام 

�الإ�رش�ئيلي يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2016 الئحة �تهام �صّد فل�صطيني �صلمته م�رش لـ“�إ�رش�ئيل” 

. كما تز�يدت �الأنباء حول 
74

بعد �عتقاله يف �الأر��صي �مل�رشية بتهمة تهريب �ل�صالح �إىل قطاع غزة
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قيام طائر�ت بدون طيار �إ�رش�ئيلية بتنفيذ غار�ت �صّد �أهد�ف يف �صيناء خالل �صنتي 2016 و2017، 

“�إ�رش�ئيل” ملا تعتبه تهديد�ت الأمنها على �جلهة �لغربية من حدودها مع م�رش،  يف �إطار حماربة 

�لعربي  �صحيفة  ذكرت  �ل�صياق،  هذ�  ويف  لد�ع�ص.  �لتابع  �صيناء”  “والية  تنظيم  �صّد  وخ�صو�صاً 

�جلديد �أن مو�طناً م�رشياً ُقتل يف مدينة رفح �مل�رشية يف 2016/8/29، �إثر ق�صف �صيارته من قبل 

طائرة بدون طيار ُيعتقد �أنها �إ�رش�ئيلية، بعد تلقيه تهديد�ت من �صباط �إ�رش�ئيليني بعدم �لتحرك يف 

�ملنطقة �حلدودية. ونقلت �ل�صحيفة عن �أحد �صيوخ �صيناء تاأكيده تلقي عدد من �أهايل �ملنطقة �ت�صاالت 

يف   ،2017/1/20 يف  م�رشيني  ع�رشة  بقتل  مماثلة  غارة  وت�صببت   .
75

�إ�رش�ئيليني �صباط  من  مماثلة 

.
76

منزل مبنطقة �لعجر� جنوب مدينة رفح �مل�رشية، بينهم طفل يف �لعا�رشة من عمره

ويف �ملجال �القت�صادي، كان �حلدث �الأبرز توقيع �رشكة دولفينز للغاز �لطبيعي �مل�رشية �تفاقية 

مع جمموعة �ل�رشكات �مل�صّغلة حلقل تامار �الإ�رش�ئيلي ال�صتري�د �لغاز على مدى 15 عاماً، يف �صفقة 

. �إال �أن �إعالن وزير �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية �مل�رشي 
77

ُقّدرت قيمتها بنحو 20 مليار دوالر �أمريكي

طارق �ملال يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2017 عن توقف بالده عن ��صتري�د �لغاز بدء�ً من �ل�صنة �ملقبلة 

قد ي�صع حد�ً لتلك �ل�صفقة، �إذ قال �لوزير �إن �الكت�صافات �جلديدة يف حقل “ظهر” �مل�رشي �صتكون 

كافية ل�صد �الحتياجات �ملحلية من �لغاز �لطبيعي �مل�صال، كما �أنه من �ملمكن �أن تبد�أ م�رش بت�صديره 

.
يف �صنة 782019

بدفع  م�رشية  طاقة  �رشكات  مطالبة  �الإ�رش�ئيلية  �لكهرباء  �رشكة  و��صلت  �أخرى،  جهة  من 

�لذي  �أن �لطعن  2012، و�أعلنت �ل�رشكة �الإ�رش�ئيلية  تعوي�صات عن توقف تزويدها بالغاز يف �صنة 

للبرتول  �لعامة  �مل�رشية  و�لهيئة  �لطبيعية  للغاز�ت  �لقاب�صة  �مل�رشية  �ل�رشكة  من  كل  به  تقدمت 

 �أمام حمكمة �صوي�رشية، �صّد حكم �صابق يلزمهما بدفع تعوي�صات بقيمة ملياري دوالر �أمريكي،

.
79

قد مّت رف�صه

2. الأردن:
اأ. انعكا�س التغريات والثورات على الق�شية الفل�شطينية:

للق�صية  �ال�صرت�تيجية  �لبيئة  �صمن  موقعه  �صعيد  على  تغرّي�ً  عامة  ب�صورة  �الأردن  ي�صهد  مل 

حماولة  يف  �الأردن  َجِهد  �ل�صابقتني،  �ل�صنتني  يف  فكما  و2017.   2016 �صنتي  خالل  �لفل�صطينية 

حت�صني نف�صه من تاأثري�ت �الأزمات و�لتغري�ت �لتي ي�صهدها �لعامل �لعربي، وخ�صو�صاً مع تو�جده 

�جلغر�يف يف “عني �لعا�صفة”، ووقوعه على �أطول خّط متا�ص مبا�رش مع حموَري �لنز�ع �الأ�صا�صيني 

وثانيهما  “�إ�رش�ئيل”،  مع  و�ل�رش�ع  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أولهما  نف�صه:  �لوقت  يف  �ملنطقة  يف 

�لعربي، �العتد�ل  بدول  ُيعرف  ما  �أو  “�ل�صنّية”،  �لعربية  �لدول  بني  �لنفوذ  على  �ملتز�يد   �ل�رش�ع 

وبني �إير�ن.
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�الأردن  ب�صلة  �ملتعلقة  و�لديوجر�فية  �لتاريخية  �لعو�مل  �جلغر�يف  �لعامل  �إىل  �أ�صفنا  ما  و�إذ� 

بالق�صية �لفل�صطينية، �إىل جانب موقعه من �لتحالفات يف �ملنطقة، و�أو�صاعه �القت�صادية �لد�خلية، 

فاإننا نرى �أن �صانع �لقر�ر يف �الأردن يو�جه معادلة �صديدة �لتعقيد.

فمن جهة، ُيعّد �الأردن حليفاً �أ�صا�صياً للواليات �ملتحدة، وهو ع�صو �أ�صا�صي يف “نادي �العتد�ل” 

�لعربي ويف �حلرب على “�الإرهاب”، وتربطه بـ“�إ�رش�ئيل” منذ �صنة 1994 “�تفاقية �صالم” �أوجدت 

جملة من �مل�صالح �القت�صادية و�الأمنية �مل�صرتكة.

ومن جهة �أخرى، فاإن تركيز �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �مل�صتمر يف �صيا�صاته �لتهويدية على �مل�صجد 

عّمان بني  �لعالقة  وُيبقي  م�صتمر،  وبرملاين  �صعبي  رف�ص  مو�صع  �التفاقية  تلك  ي�صع   �الأق�صى 

وتل �أبيب يف حالة “�صالم بارد”؛ باعتبار �الأردن �صاحب �لو�صاية �لتاريخية و�مل�صوؤولية �ملبا�رشة 

عن �مل�صجد �الأق�صى و�ملقد�صات يف �لقد�ص، ناهيك عن �العتبار�ت �لديوجر�فية و�ل�صالت �لوثيقة 

بني �ل�صعب �الأردين مبختلف مكوناته مع �لق�صية �لفل�صطينية، ومع �لقد�ص على وجه �خل�صو�ص.

ومن جهة ثالثة، فاإن �الأردن �لذي كان �أول من حّذر من بروز “هالل �صيعي” يف �ملنطقة، قد بات 

“�لهالل” على حدوده �ل�رشقية و�ل�صمالية، مع تز�يد  �ليوم يجد نف�صه على متا�ص مبا�رش مع هذ� 

�لنفوذ �الإير�ين يف �لعر�ق و�صورية بعد �الأزمات �لتي مّر بها كل منهما، ويف ظّل �لتو�جد �لع�صكري 

�إىل خماوف �لتهديد �الأمني  لطهر�ن وحليفها حزب �هلل على �الأر�ص �ل�صورية. هذ� باالإ�صافة طبعاً 

�لقادمة عب تلك �حلدود من قبل تنظيم “�لدولة �الإ�صالمية”، �لذي ُيعد �الأردن �أحد �ألّد �أعد�ئه.

ت�صهدها  �لتي  �لو��صعة  �لد�خلية  �ل�صيا�صية  و�لتغري�ت  �خلليجية  �الأزمة  فاإن  ر�بعة،  جهة  ومن 

�ل�صعودية جنوباً تزيد من هو�ج�ص قلق �الأردن وخ�صيته من �لتد�عيات �ملحتملة الأزمات �ملنطقة على 

��صتقر�ره �لد�خلي، وال �صيّما على �صعيدي �القت�صاد و�أمن �لطاقة. كما �أن �الإ�صار�ت �ملتز�يدة عن 

رغبة ويلّ �لعهد �ل�صعودي حممد بن �صلمان يف �لتقارب مع “�إ�رش�ئيل”، و�حلديث عن وجود �صفقة 

.
80

تت�صمن �لتنازل عن حّق عودة �لالجئني وتدويل �لقد�ص، تثري قلق �الأردن

ويف �ملح�صلة، فاإن تفاعل هذه �لعو�مل �لتي حتيط باالأردن من جهاته �الأربع يدفع عّمان ملو�زنة 

ح�صاباتها �ل�صيا�صية بدقة، ويجعلها غري ر�غبة يف ت�صعيد �أي من �الأزمات �ل�صيا�صية �لتي متّر بها 

يف عالقتها باأي من جري�نها، وخ�صو�صاً مع “�إ�رش�ئيل”، حفاظاً على حتالفها مع �لواليات �ملتحدة، 

و�صعياً ل�صمان حتقيق م�صاحلها �ل�صيا�صية و�القت�صادية و�الأمنية.

يف  �لقر�ر  �صانع  يرى  �لتي  “�إ�رش�ئيل”،  م�صلحة  يف  ي�ُصب  �الأمر  هذ�  فاإن  �لر�هن،  �لوقت  ويف 

�الأردن �أنها، على �لرغم من تردي �لعالقات �ل�صيا�صية معها، تبقى �لبلد �الأكرث “قوة ونفوذ�ً” ودعماً 

خارجياً دولياً بني دول �جلو�ر، ومن �صاأن ��صتمر�ر �لتعاون معها تاأمني م�صالح �الأردن �ل�صيا�صية 
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و�القت�صادية و�الأمنية على �ل�صعيد �ال�صرت�تيجي. ويبدو �أن تل �أبيب ُتدرك جيد�ً تلك �العتبار�ت، 

يف  و�ال�صتيطانية  �لتهويدية  �صيا�صاتها  مو��صلة  مع  �ال�صرت�تيجي،  موقعها  ُيعزز  مبا  وت�صتغلها 

�لقد�ص، دون �لقلق من تاأثري هذه �ل�صيا�صة �صلباً على م�صاحلها �مل�صرتكة مع �الأردن.

ب. العالقات الأردنية - الفل�شطينية:

�خلالف  �أطر�ف  من  �ل�صابقة  �لتقليدية  مو�قفه  على  و2017   2016 �صنتي  خالل  �الأردن  حافظ 

�لفل�صطيني �لد�خلي، وو��صل دعمه للرئي�ص حممود عبا�ص بو�صفه �ملمثل �ل�رشعي لل�صلطة �لوطنية 

�لفل�صطينية ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، دون �أن ت�صهد عالقة عّمان بف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، 

وخ�صو�صاً حركة حما�ص تطّور�ً �أو تغرّي�ً ُيذكر.

�مللفات  من  وغريها  بالت�صوية  �ملتعلقة  �ل�صيا�صية  �ملو�قف  تن�صيق  ��صتمر  �ل�صياق،  هذ�  ويف 

�مل�صرتكة بني عّمان ور�م �هلل، وال �صيّما ملف �لقد�ص و�العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �مل�صجد �الأق�صى، 

�لذي كان حمور �لزيارة �لتي قام بها �لعاهل �الأردين �إىل ر�م �هلل يف �آب/ �أغ�صط�ص 2017، عقب هبّة 

باب �الأ�صباط، حيث و�صف م�صوؤولون فل�صطينيون تلك �لزيارة باأنها مبثابة ر�صالة دعم لل�صلطة يف 

مو�جهة “�إ�رش�ئيل” و�عتد�ء�تها يف �الأق�صى و�لقد�ص خ�صو�صاً. وقال وزير �خلارجية �لفل�صطيني 

عقب ذلك �للقاء �إن �لطرفني �تفقا على “ت�صكيل خلية �أزمة م�صرتكة تتو��صل يف ما بينها لتقومي �ملرحلة 

.
�ملا�صية و]��صتخال�ص[ �لدرو�ص و�لعب، و]�لتعامل مع[ �أي حتديات قد نو�جهها يف �الأق�صى”81

وكان هذ� �لتن�صيق ب�صاأن �الأق�صى قائماً �أي�صاً عندما �أعلن �الأردن نيته تركيب كامري�ت مر�قبة 

يف �مل�صجد يف �آذ�ر/ مار�ص 2016، �إذ عّب �لرئي�ص حممود عبا�ص خالل لقاء جمعه بوزير �خلارجية 

، �لتي قال �الأردن �إنها كانت تهدف لر�صد �نتهاكات 
82

�الأردين نا�رش جودة عن تاأييد هذه �خلطوة

.
83

�الحتالل يف �مل�صجد

�إال �أن �الأردن تر�جع عن قر�ره �إثر �صدور مو�قف فل�صطينية ومقد�صية ر�ف�صة لهذ� �الإجر�ء، الأن 

من �صاأنه �أن ي�صّب يف م�صلحة �صيطرة “�إ�رش�ئيل” على �مل�صجد، وفق ما قاله خطيب و�إمام �مل�صجد 

�أكد رئي�ص  �إعالن �الأردن قر�ره �الأول،  �أكرث من �صهر من  . فبعد 
84

�الأق�صى �ل�صيخ عكرمة �صبي

�لوزر�ء �الأردين عبد �هلل �لن�صور �أن بالده تر�جعت عن تركيب كامري�ت يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، 

�أهلنا يف فل�صطني تتوج�ص من  �أفعال بع�ص  “فوجئنا منذ �إعالن نيتنا تنفيذ �مل�رشوع بردود  وقال: 

“والأننا نحرتم �الآر�ء  �أهد�فه”، م�صيفاً:  �مل�رشوع، وتبدي مالحظات عليه، وت�صكك يف مر�ميه ويف 

يعد  مل  �مل�رشوع  هذ�  �أن  وجدنا  خا�صة،  �ل�رشيف  �لقد�ص  ويف  عامة،  فل�صطني  يف  الإخوتنا  جميعها 

.
تو�فقياً، بل قد يكون حمل خالف، وبالتايل قررنا �لتوقف عن �مل�صي يف تنفيذه”85

يتعلق  فيما  �ل�صلطة  قيادة  مع  �ملو�قف  وتن�صيق  �لفل�صطيني  للمفاو�ص  �الأردن  دعم  �صياق  ويف 

2017 لقاًء �صّم وزيَري خارجية �الأردن وم�رش  �أيار/ مايو  مب�صار �لت�صوية، ��صت�صافت عّمان يف 
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ومن �جلانب �لفل�صطيني م�صوؤول ملف �ملفاو�صات �صائب عريقات، ُقبيل زيارة �لرئي�ص �الأمريكي 

. وقد �جتمع وزر�ء 
86

دونالد تر�مب �إىل �ملنطقة، وذلك يف �إطار ما ُعرف الحقاً باآلية �لت�صاور �لثالثية

بخ�صو�ص  �ملو�قف  لتن�صيق   ،2017 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �لقاهرة  يف  جمدد�ً  �لثالثة  �الأطر�ف  خارجية 

.
كيفية �لتعاطي مع زيارة وفد �أمريكي �إىل �ملنطقة لبحث “عملية �ل�صالم”87

مو�فقة  وجاءت  تطور،  �أي  حما�ص  بحركة  �لر�صمية  �الأردن  عالقة  ت�صهد  مل  �أخرى،  جهة  من 

�حلكومة �الأردنية على دخول رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة خالد م�صعل زيارة �إىل �لبالد يف �أيلول/ 

�صبتمب 2016 للم�صاركة يف جنازة و�لدته “الأ�صباب �إن�صانية بعد �أن تقدم بطلب لذلك”، وفق ما قاله 

�مل�صاحلة  �أي ن�صاط فاعل يف جهود  �الأردنية  للديبلوما�صية  . كما مل يكن 
88

�أردين م�صدر حكومي 

�لفل�صطينية، �لتي لطاملا ف�صلت م�رش �إبقاءها �صمن ملفات �خت�صا�صها.

ج. املوقف من عملية الت�شوية:

�تفاقية و�دي عربة  �أبيب، فقد بقيت  �ل�صيا�صية بني عّمان وتل  �لعالقات  �لرغم من توتر  على 

م�صار  بدعم  م�رش،  جانب  �إىل  �أي�صاً،  ��صتمرت  �لتي  �الأردنية،  �خلارجية  �ل�صيا�صة  يف  ثابتاً  ركناً 

ك�صفت  �ل�صياق،  هذ�  ويف  �لفل�صطيني.  للمفاو�ص  �لعربية  و�ملرجعية  �ملظلة  وتوفري  �ملفاو�صات 

2017 عن ��صت�صافة مدينة �لعقبة �الأردنية موؤمتر قمة �رِشّي  �صحيفة هاآرت�ص يف �صباط/ فب�ير 

�حلكومة  برئي�ص  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  و�لرئي�ص  �لثاين  �هلل  عبد  �الأردين  �لعاهل  جمع 

�الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو ووزير �خلارجية �الأمريكي جون كريي يف 2016، وقالت �إن �الأخري 

�أكد  . وقد 
89

قدم لنتنياهو عر�صاً ال�صتئناف �ملفاو�صات مع �لفل�صطينيني بدعم من �لدول �لعربية

 .
902016/2/21 يف  ُعقدت  �لتي  �لقمة،  تلك  يف  م�صاركته  حزبه  وزر�ء  مع  �جتماع  خالل  نتنياهو 

وجمعت عبد �هلل �لثاين و�ل�صي�صي قمة �أخرى يف 2017/2/21 يف �لقاهرة، �أكد خاللها �لطرفان على 

هي  �لقد�ص  �رشقي  وعا�صمتها   1967 حدود  على  �لفل�صطينية  �لدولة  و�إقامة  �لدولتني”  “حل  �أن 

.
“من �لثو�بت �لقومية �لتي ال يجوز �لتنازل عنها”91

�إال �أن �إعادة �إطالق �ملفاو�صات �لفل�صطينية – �الإ�رش�ئيلية ودعم جهود �لت�صوية مع “�إ�رش�ئيل” 

مل حتتل يف خطابات �لعاهل �الأردين حيز�ً م�صابهاً للحيز �لذي �حتلته يف خطابات �لرئي�ص �مل�رشي، 

�الأق�صى،  �مل�صجد  يف  �الحتالل  �نتهاكات  �أي  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �الأردن  خالف  مو�صوع  كان  بل 

�خلطابات.  تلك  �صمن  �لفل�صطينية  �لق�صية  تناولت  �لتي  �لعناوين  يف  �الأكب  �لرتكيز  مو�صع  هي 

و“�إ�رش�ئيل”.  �الأردن  بني  �لبارد”  “�ل�صالم  حالة  ��صتمر�ر  على  �إ�صافية  �إ�صارة  يحمل  ما  وهو 

�أمام �جلمعية �لعامة “عملية �ل�صالم” يف خطاب ملك �الأردن  �إىل   وعلى �صبيل �ملثال، فاإن �الإ�صارة 

لالأمم �ملتحدة يف �أيلول/ �صبتمب 2016 مل حتمل خطاباً ودياً جتاه “�إ�رش�ئيل” كاخلطاب �مل�رشي، 

�لدولة”.  يف  حقهم  من  �لفل�صطينيني  “حرمان  عن  �لناجم  �لظلم  من  �لتحذير  �صياق  يف  جاءت  بل 
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تتقبل  �أن  �إ�رش�ئيل  وعلى  و�إر�دة،  وعي  عن  يتخذ  قر�ر  هو  “�ل�صالم  �إن  �الأردين  �لعاهل  وقال 

�ل�صالم، و�إال فاإنها �صوف تغدو حماطة بالكر�هية و�صط منطقة متوج باال�صطر�ب”، متبعاً ذلك 

لل�صالم  ركيزة  �ملقد�صة  �ملدينة  فهذه  كبري،  قلق  م�صدر  �لقد�ص  “حماية  �أن  على  بالتاأكيد  مبا�رشة 

.
لي�ص يف �ملنطقة فح�صب، بل يف �لعامل �أجمع. وهذ� �الأمر على ر�أ�ص �أولوياتي �صخ�صياً”92

وبقيت هذه �لنقطة �خلالفية مع “�إ�رش�ئيل” حمور تركيز �أ�صا�صي يالزم ذكر �لق�صية �لفل�صطينية 

�لبارزة  و�لدولية  �لعربية  �الأحد�ث  يف  �الأردنية  �ل�صيا�صة  ر�أ�ص  خطابات  يف  �لت�صوية  و�رشورة 

يوليو  )متوز/  نو�ك�صوط  يف  �لعربية  للقمة   28 و�لـ   27 �لـ  كالدورتني  و2017،   2016 �صنتي  خالل 

2017(، و�لقمة �لعربية �الإ�صالمية �الأمريكية يف �لريا�ص )�أيار/  2016( و�لبحر �مليت )�آذ�ر/ مار�ص 

.
93

مايو 2017(

وقد �عرت�صت عّمان ر�صمياً على قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي تر�مب نقل �ل�صفارة �الأمريكية للقد�ص. 

فقد حذر �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين �لرئي�ص تر�مب، خالل �ت�صال هاتفي قبل يوم و�حد من �إعالنه، 

وعا�صمتها  �لفل�صطينية  �لدولة  �إقامة  يحقق  �صامل  حّل  �إطار  خارج  قر�ر  �أي  �تخاذ  خطورة  من 

“�لقد�ص �ل�رشقية”، م�صدد�ً على �أن �لقد�ص هي مفتاح حتقيق �ل�صالم و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل. 
و�أكد �مللك عبد �هلل �لثاين، خالل كلمة له يف �لقمة �ال�صتثنائية ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي يف �إ�صطنبول 

يف 2017/12/13، من �أن �عرت�ف �لواليات �ملتحدة بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل” قر�ر خطري، تهدد 

�نعكا�صاته �الأمن و�ال�صتقر�ر ويحبط �جلهود ال�صتئناف عملية �ل�صالم. كما �أكدت �حلكومة �الأردنية 

�أن �إعالن تر�مب يثل خرقاً لقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية وميثاق �الأمم �ملتحدة. و�أعلن جمل�صا �لنو�ب 

 .
94

و�الأعيان يف �الأردن رف�صهما الإعالن تر�مب

د. العالقة مع “اإ�رشائيل”:

��صتمر�ر  نتيجة  �أبيب  بتل  عّمان  عالقة  على  يخيم  �لتوتر  يز�ل  ما  �ل�صيا�صي،  �ل�صعيد  على 

�لو�صاية  �لذي يقع حتت  �ملبارك،  �لتهويدية يف �مل�صجد �الأق�صى  �إجر�ء�ته  �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف 

�لتاريخية و�لقانونية لالأردن، وهو ما �نعك�ص يف خطابات �لعاهل �الأردين �لتي �صبقت �الإ�صارة �إليها، 

كما يف جهود �الأردن �لديبلوما�صية يف �ملوؤ�ص�صات �لدولية، ويف منظمة �ليون�صكو خ�صو�صاً، لتاأكيد 

رف�ص �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية يف �مل�صجد و�أّي تغيري للو�صع �لقائم فيه، وتثبيت �لو�صاية �الأردنية 

على �الأق�صى و�لت�صديد على مكانته كمقد�ص �إ�صالمي.

“�لقيام  �صيو��صل  �الأردن  �إن  له  �صحفي  حو�ر  خالل  �الأردن  ملك  قال  �ل�صياق،  هذ�  ويف 

مب�صوؤولياته �لدينية و�لتاريخية جتاه كامل �مل�صجد �الأق�صى �لذي يتعر�ص ملحاوالت �قتحام متكررة 

للتق�صيم  حماوالت  �أو  �عتد�ء�ت  �أية  بوجه  “�لوقوف  �صيو��صل  �إنه  و�أ�صاف  �ملتطرفني”،  قبل  من 

�لتق�صيم”. وال  �ل�رش�كة  يقبل  “ال  �الأق�صى  �أن  على  م�صدد�ً  �الأق�صى”،  للم�صجد  و�ملكاين   �لزماين 
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�ليون�صكو، ونحتفظ  �ملتحدة ويف  �الأمم  �أمام  �لتعريف مر�ر�ً  بنجاح العتماد هذ�  “د�فعنا  و�أ�صاف: 

.
باخليار�ت �ل�صيا�صية و�لقانونية كافة للت�صدي لالنتهاكات وحماية �ملقد�صات”95

وقد ز�دت �الأحد�ث �لتي �أدت الندالع هبّة باب �الأ�صباط من توتر �لعالقة بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل”. 

�إثر تنفيذ ثالثة �صبان فل�صطينيني   ،2017/7/14 فبعد �إغالق �صلطات �الحتالل �مل�صجد �الأق�صى يف 

عملية �إطالق نار �أ�صفرت عن مقتل �ثنني من عنا�رش �رشطة �الحتالل د�خل �صاحات �مل�صجد، طالبت 

�حلكومة �الأردنية �الحتالل بفتح �مل�صجد فور�ً �أمام �مل�صلني، وعدم �تخاذ �أي �إجر�ء�ت من �صاأنها �أن 

“�إ�رش�ئيل” تلك �ملطالب وردت عب  �لقائم يف �لقد�ص و�الأق�صى. ورف�صت  �لتاريخي  تغري �لو�صع 

فيها  مبا  �ملعنية،  �الأطر�ف  كافة  على  �الأجدر  من  “كان  �إنه  بالقول  ��صمه،  عن  ُيك�َصف  مل  م�صوؤول، 

�الأردن، �أن حتافظ على �صبط �لنف�ص ومتتنع عن �صحن �الأجو�ء”، م�صيفاً �أن �الأردن �ختار مهاجمة 

.
96

“�إ�رش�ئيل” بدالً من �إد�نة �لهجوم

�إال �أن �لعاهل �الأردين �أجرى يف �ليوم �لتايل �ت�صاالً بنتنياهو �أكد فيه �أهمية �لتهدئة ومنع �لت�صعيد، 

“�لهجوم” �لذي وقع يف �الأق�صى، وعّب يف �لوقت نف�صه عن رف�ص �الأردن �ملطلق ال�صتمر�ر  مديناً 

. كما عّب �لناطق �لر�صمي با�صم �حلكومة �الأردنية 
97

�إغالق �مل�صجد، مطالباً “�إ�رش�ئيل” باإعادة فتحه

بو�بات  برتكيب  �مل�صلنّي  على  فر�صها  �الحتالل  حاول  �لتي  �الإجر�ء�ت  رف�ص  عن  �ملومني  حممد 

تفتي�ص �إلكرتونية على مد�خل �مل�صجد، وقال: “نعيد تذكري �إ�رش�ئيل باأنها قوة حمتلة”، و�أ�صاف �أن: 

“�أي تغيري يف �لو�صع �لقائم يف �لقد�ص و�الأق�صى يخالف �لتز�مات �إ�رش�ئيل كقوة قائمة باالحتالل، 
.
وهي لي�صت خمولة بالقيام بذلك ح�صب �لقانون �لدويل”98

�ل�صارع �الأردين  �أثارت غ�صب  2016 و2017 عدة حو�دث  عالوة على ذلك، فقد �صهدت �صنتا 

جتاه “�إ�رش�ئيل” وجتاه تعامل �حلكومة �الأردنية مع تلك �الأحد�ث يف �لوقت نف�صه، لتزيد بذلك من 

توتري �لعالقات بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل”؛ حيث ت�صبب عنا�رش �أمن �إ�رش�ئيليون بقتل �أربعة مو�طنني 

بر�صا�ص  �ثنني  �أردنيني  مقتل  �أحدثها  كان  �لفرتة،  تلك  خالل  منف�صلة  حو�دث  ثالثة  يف  �أردنيني 

حار�ص �أمن �إ�رش�ئيلي يف حميط �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف عّمان، يف حدث تز�من مع هبّة باب �الأ�صباط 

�لتي كانت حمط حر�ك ر�صمي وتفاعل �صعبي يف �الأردن. وقعت “حادثة �ل�صفارة” يف 2017/7/23 

على  �إ�رش�ئيلي  �أمن  حار�ص  �أقدم  حيث  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صفارة  قبل  من  �مل�صتاأجرة  �ل�صقق  �إحدى  يف 

�إطالق �لنار على �لفتى حممد �جلو�ودة �لذي كان متو�جد�ً لرتكيب �أثاث يف �ل�صقة، بحجة �أن �لفتى 

حاول طعنه و�أ�صابه بجروح طفيفة، مما �أدى ملقتل �لفتى ومالك �ل�صقة �مل�صتاأجرة، �لطبيب ب�صار 

.
99

�حلمارنة، �لذي تو�جد يف �ملكان

وقد غادر �لقاتل �الأردن برفقة كامل طاقم �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف عّمان، وهو ما �أ�صعل غ�صب 

�ل�صارع �الأردين؛ �إال �أن �حلكومة قالت �إن �لقاتل يتمتع باحل�صانة �لديبلوما�صية، و�أنها مع ذلك مل 
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�حلادثة  �أن  �أظهرت  حتقيقاته  �أن  �الأردين  �لعام  �الأمن  و�أفاد  �إفادته،  �أخذ  بعد  �إال  مبغادرته  ت�صمح 

�إن  �الإ�رش�ئيلية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  قالت  �أخرى،  جهة  من  �صخ�صي.  خالف  عن  جنمت 

“هناك �صبه تو�فق بني �إ�رش�ئيل و�الأردن على حّل �أزمة حار�ص �الأمن �لذي قتل مو�طنني �أردنيني، 
.
مقابل حّل ق�صية �لبو�بات �الإلكرتونية �ملن�صوبة على مد�خل �مل�صجد �الأق�صى”100

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن تعامل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية مع �حلادثة �أثار غ�صباً ر�صمياً يف �الأردن، بعد 

�أن ��صتقبل بنيامني نتنياهو �لقاتل بعد عودته و�حت�صنه، موؤكد�ً ت�صامن �حلكومة معه. وهو ما دفع 

�لعاهل �الأردين للتعليق بالقول: “هذ� �لت�رشف �ملرفو�ص و�مل�صتفز على كل �ل�صعد يفجر غ�صبنا 

عن  نرت�جع  �أو  نتنازل  “لن  م�صيفاً:  �ملنطقة”،  يف  �لتطرف  ويغذي  �الأمن  لزعزعة  ويوؤدي  جميعاً، 

�أي حق من حقوقهما وعن حقوق مو�طنينا، و�صيكون لتعامل �إ�رش�ئيل مع ق�صية �ل�صفارة ومقتل 

�لقا�صي زعيرت وغريها من �لق�صايا �أثر مبا�رش على طبيعة عالقاتنا”. وقال م�صدر حكومي �أردين 

يف �ليوم �لتايل �إن عّمان “�أبلغت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ر�صمياً باأنها لن ت�صمح لل�صفرية عينات �صالين 

.
Einat Schlein وطاقم �ل�صفارة بالعودة قبل قيام �إ�رش�ئيل بفتح حتقيق جدي باحلادث”101

كما �أكد �لعاهل �الأردين يف وقت الحق �رشورة طّي ملف حادثة �ل�صفارة قبل �إعادة �لعالقة بني 

.
102

عّمان وتل �أبيب �إىل ن�صابها، وذلك خالل لقائه روؤ�صاء �جلاليات �ليهودية �الأمريكية يف نيويورك

مع  �ملتز�منة  �حلادثة  هذه  �إليه  �أدت  �لذي  �ملرّكب  �الأردين  �لغ�صب  على  �الإ�صار�ت  �صمن  ومن 

�الأق�صى،  �مل�صجد  بو�بات  على  ن�صبها  �الحتالل  �صلطات  حاولت  �لتي  �الإلكرتونية  �لبو�بات  �أزمة 

�إىل  ر�صالة  لتوجيه  هدف  �إقليمي  ديبلوما�صي  حر�ك   2017 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �الأردين  للعاهل  كان 

“�إ�رش�ئيل” بتاأكيد �لو�صاية �الأردنية على �الأق�صى، �صمل زيارة ر�م �هلل للقاء �لرئي�ص �لفل�صطيني 
حريق  ذكرى  يوم  يف  عّمان  يف  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  و��صتقبال   ،

103
عبا�ص حممود 

 .
104

�مل�صجد �الأق�صى لبحث �النتهاكات بحق �مل�صجد

�أما �حلادثتان �ل�صابقتان ف�صهدتهما مدينة �لقد�ص، حيث ��صت�صهد �ملو�طن �الأردين �صعيد عمرو 

. وقامت 
105

�إثر �إطالق جنود �الحتالل �لنار عليه يف 2016/9/16، بدعوى حماولته تنفيذ عملية طعن

�حلكومة �الأردنية على �أثر ذلك با�صتدعاء �ل�صفرية �الإ�رش�ئيلية يف عّمان لتقدمي تو�صيح حول ظروف 

 .
106

�إطالق �لنار على مو�طنها، �لذي �صارك �ملئات يف ت�صييع جثمانه يف مدينة �لكرك جنوب �الأردن

منطقة  يف  �الحتالل  قو�ت  بر�صا�ص  �لك�صجي  حممد  �الأردين  �ملو�طن  ��صت�صهد   ،2017/5/13 ويف 

باب �ل�صل�صلة يف �لبلدة �لقدية، بعد طعنه عن�رش�ً من �رشطة �الحتالل. وحّملت �حلكومة �الأردنية 

. وهو 
107

�لنار على �لك�صجي �إطالق  �لقائمة باالحتالل، �مل�صوؤولية عن  �لقوة  “�إ�رش�ئيل”، ب�صفتها 
ما دفع نتنياهو ل�صّن هجوم الذع على �حلكومة �الأردنية، ودعوتها “للكف عن �للعب على حبلني”، 

.
108

ح�صب و�صفه
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ولكن يف مقابل توتر �لعالقات �ل�صيا�صية و�لديبلوما�صية بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل”، فاإن �لتعاون 

تاريخ وقوع  �إ�صافياً، حتى  �القت�صادي تطور�ً  �لتطبيع  �صهد  فيما  �لبلدين،  ��صتمر بني  قد  �الأمني 

حادثة �ل�صفارة على �الأقل، وخ�صو�صاً يف جمايل �لطاقة و�ملياه. فعلى �ل�صعيد �الأمني، �صّكلت �الأزمة 

�ل�صورية و�حلرب �صّد د�ع�ص �صبباً ال�صتمر�ر �لتعاون بني عّمان وتل �أبيب. ويف هذ� �ل�صياق، ك�صف 

له على موقع  David Hirst يف مقال  �الأو�صط ديفيد هري�صت  �ل�رشق  �ملخت�ص ب�صوؤون  �ل�صحفي 

 – �أردين  تن�صيق  وجود  عن  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  حديث  عن   ،Middle East Eye �آي  �إي�صت  ميدل 

لقاء  خالل  وذلك  �صورية،  جنوب  يف  �لرو�صية  �لع�صكرية  للعملية  معينة  حدود  لو�صع  �إ�رش�ئيلي 

�إنه �طلع على  2016/1/11، قال هري�صت  مع عدد من �أع�صاء �لكوجنر�ص �الأمريكي يف و��صنطن يف 

حم�رش له، م�صيفاً �أن �مللك تلقى �ت�صاالً من رئي�ص �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، و�لتقى يف وقت �صابق 

من  ��صتكى  �الأردين  �لعاهل  �أن  �إىل  �ملقال  �أ�صار  كما  �لتن�صيق.  هذ�  �إطار  يف  عّمان  يف  �ملو�صاد  رئي�ص 

�أن �الإ�رش�ئيليني “يغ�ّصون �لطرف” عن تو�جد مقاتلي “جبهة �لن�رشة” يف جنوب �صورية، ب�صبب 

.
109

�عتقاد تل �أبيب باأن “�لن�رشة” قد ت�صكل قوة معار�صة حلزب �هلل

�لعو�مل  �أبرز  لكونهما  و�لطاقة  �ملياه  �أمن  هاج�صا  ��صتمر  فقد  �القت�صادي،  �ل�صعيد  على  �أما 

�ملائية لالأردن وعدم �متالكه  �ملو�رد  “�إ�رش�ئيل”؛ نتيجة ل�صّح  �لتعاون �الأردين مع  �لد�فعة باجتاه 

“�إ�رش�ئيل” م�صدر�ً حمتمالً  مل�صادر حملية تلبي �حتياجاته من �لطاقة، يف �لوقت �لذي ت�صّكل فيه 

لتلك �ملو�رد. وقد ��صتندت در��صة �صادرة عن معهد �أبحاث �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي �لتابع جلامعة 

تل �أبيب �إىل �التفاقيات �ملوقعة يف جمايَل �لغاز و�ملياه يف قولها �إن ما يح�صل بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل” 

يثبت �أنهما قادرتان على �لتو�صل �إىل �تفاقيات ثنائية، و�إيجاد �أجو�ء �إيجابية حتى من دون �لتو�صل 

�إىل تفاهمات �صيا�صية، مما يعني �أن �جلانبني �تفقا على �لف�صل يف عالقاتهما بني �ملجاالت �القت�صادية 

وبني �ملجاالت �ل�صيا�صية، م�صيفة �أن “�إ�رش�ئيل” حظيت من تلك �التفاقيات مبزيد من �ال�صتقر�ر يف 

.
110

بيئتها �جليو-��صرت�تيجية �ملجاورة لها

يف جمال �لطاقة، دفع �النقطاع �ملتكرر الإمد�د�ت �لغاز �لطبيعي �مل�رشية منذ �صنة 2011، و�لتي 

كان يعتمد عليها �الأردن ب�صورة �أ�صا�صية يف توليد �لكهرباء، �إىل بحث �حلكومة عن م�صادر بديلة 

�أبرز  �أحد  للغاز،  �مل�صدرة  �لدول  نادي  �إىل  حديثاً  �ملن�صمة  “�إ�رش�ئيل”،  و�صّكلت  �لغاز.  ال�صتري�د 

�مل�صادر �ملحتملة. وبالفعل، فقد �أبرم �لطرفان يف �أيلول/ �صبتمب 2016 �تفاقاً لتوريد �لغاز �لطبيعي 

من حقل ليفياثان Leviathan يف �لبحر �ملتو�صط �إىل �رشكة �لكهرباء �الأردنية، يف �صفقة هي �الأكب يف 

3
 �لعالقات �القت�صادية بني �لبلدين، ُقّدرت قيمتها قر�بة 10 مليار�ت دوالر، وت�صمل توريد 45 مليار م

من �لغاز لل�رشكة على مدى 15 عاماً، وذلك بعد نحو عامني من توقيع مذكرة �لتفاهم �ملبدئية �لتي 

�إجناز�ً  “ي�صكل  �التفاق  �إن  �صتاينتز،  يوفال  �الإ�رش�ئيلي،  �لطاقة  وزير  وقال  �ل�صفقة.  لهذه  مهدت 

قومياً فائق �الأهمية”، و�إنه “معلم طريق هام لتعزيز �لعالقات و�لتعاون �ال�صرت�تيجي بني �إ�رش�ئيل 
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�ال�صتجابة  رف�صت  �الأردنية  �حلكومة  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر   .
باأ�رشها”111 و�ملنطقة  و�الأردن 

لالعرت��صات �ل�صعبية على �تفاقية �لغاز، وقال �لناطق �لر�صمي با�صم �حلكومة حممد �ملومني �إنها 

�أحد خيار�ت �ململكة يف �ال�صرت�تيجية �ملبنية على تنوع م�صادر �لطاقة، موؤكد�ً �أنها ال جتعل �الأردن 

 مرتهناً لـ“�إ�رش�ئيل”، و�أ�صار �إىل �أن �نقطاع �لغاز �مل�رشي كبّد �خلزينة �لعامة ما جممله �صتة مليار�ت

.
112

دوالر، فيما �صتوفر هذه �التفاقية على �ململكة ما مقد�ره 600 مليون دوالر �صنوياً، على حدّ تعبريه

�لغاز  بت�صدير  بد�أت  �أنها  �الإ�رش�ئيلية   Delek Group ديليك  �رشكة  �أعلنت  نف�صه،  �الإطار  ويف 

�صادر�ت  �أول  يف   ،2017 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �الإ�رش�ئيلي  تامار  حقل  من  �الأردن  �إىل  �لطبيعي 

�إ�رش�ئيلية للغاز، ل�صالح �رشكتي �لبوتا�ص �لعربية وبرومني �الأردن. وذلك مبوجب �التفاق �لذي 

�الأمريكية،   Noble Energy �إنريجي  نوبل  �رشكة  مع   2014 فب�ير  �صباط/  يف  �ل�رشكتان  وقعته 

15 عاماً، يف �صفقة  �الإ�رش�ئيلي على مدى  �لغاز  للحقل، ال�صتري�د ملياري مرت مكعب من  �مل�صغلة 

.
113

ُقّدرت قيمتها بـ 771 مليون دوالر

�الأحمر �لبحر  بني  �لو��صل  �لبحرين”  “ناقل  م�رشوع  على  �لعمل  ��صتمر  �ملياه،  قطاع   ويف 

مايو �أيار/  يف  �الأردن  يف  للم�رشوع  �لدوليني  للمانحني  موؤمتر�ن  ُعقد  حيث  �مليت،   و�لبحر 

للبدء  مايل  دعم  تقدمي  عن  مانحة  جهات  خم�ص  خاللهما  �أعلنت   ،2016 دي�صمب  �الأول/  وكانون 

بتنفيذه، بقيمة �إجمالية بلغت 283 مليون دينار �أردين )نحو 400 مليون دوالر �أمريكي(، تبلغ ح�صة 

2017 عن تو�صل �جلانبني  علن يف متوز/ يوليو 
ُ
�أ . كما 

114
100 مليون دوالر �لواليات �ملتحدة منها 

�لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي �إىل �تفاق على ح�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية من �ملياه �لتي �صتنتج عن حتلية 

.
115

مياه �لبحر �الأحمر �صمن �ملرحلة �الأوىل من �مل�رشوع

حول  �ل�صك  بظالل  �ألقى  �ل�صفارة  حادثة  �إثر  و“�إ�رش�ئيل”  �الأردن  بني  �لعالقات  توتر  �أن  �إال 

“م�صادر  م�صتقبل �لتعاون بني �لطرفني يف تنفيذ �مل�رشوع، حيث نقلت �صحيفة �لغد �الأردنية عن 

يف  موؤكدة  �لتوتر،  بهذ�  �صلباً  تاأثر  قد  و�مل�صاور�ت  �ملباحثات  �صري  �إن  قولها  ت�صّمها،  مل  مطلعة” 

. وتقاطع هذ� �لنباأ مع ما نقلته 
116ً

�لوقت نف�صه �أن �الأردن لن يرتدد يف �ل�صري بهذ� �مل�رشوع منفرد�

�لقناة �لعا�رشة �الإ�رش�ئيلية عن تهديد م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني بعرقلة �مل�رشوع ما مل ي�صمح �الأردن 

باإعادة فتح �صفارة تل �أبيب وعودة طاقمها �إىل عّمان. وهو تهديد ردت عليه م�صادر ر�صمية �أردنية 

“لن ير�صخ ملثل تلك  “مب�صاركة �إ�رش�ئيل �أو بدونها”، قائلة �إن �الأردن  بتاأكيد م�صيّها يف �مل�رشوع 

�ل�صغوطات، ولن ن�صمح للجانب �الإ�رش�ئيلي بتمرير �صيا�صاته دون حماكمة حار�ص �ل�صفارة قاتل 

.
�الأردنيني”117

يناير  �لثاين/  كانون  يف  �الإ�رش�ئيلية  �القت�صادية  غلوب�ص  �صحيفة  موقع  ن�رش  �آخر،  جانب  من 

�صناعية  منطقة  الإقامة  م�صرتك  م�رشوع  يف  �الأولية  �الإن�صاء�ت  بدء  �إىل  فيه  �أ�صارت  تقرير�ً   2017
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دومن   700 على  متتد  مب�صاحة  �الأردن،  و�دي  منطقة  يف  و“�إ�رش�ئيل”  �الأردن  بني  حرة  وجتارية 

( يف �جلانب �الإ�رش�ئيلي، �إال �أن م�صدر�ً 
2
( يف �جلانب �الأردين و245 دومن )245 �ألف م

2
)700 �ألف م

20 عاماً �صمن منطقة  �أكرث من  �لقائمة منذ  للمنطقة  �إن ما يجري هو تو�صعة  قال  �أردنياً  حكومياً 

ج�رش �ل�صيخ ح�صني، موؤكد�ً �أن �حلكومة �الأردنية مل تناق�ص على �الإطالق �إقامة منطقة حرة جديدة 

.
مع “�إ�رش�ئيل”118

�الإ�رش�ئيلية  �ل�رشكات  حّق  �الأردين  �لنو�ب  جمل�ص  �أقر  نف�صه،  �القت�صادي  �لتطبيع  �صياق  ويف 

ي�صتثني  �لذي  �لن�ص  بحذف  �ل�رشكات  م�صمى  تعريف  �إعادة  بعد  �الأردن،  د�خل  باال�صتثمار 

.
119

�الإ�رش�ئيلية منها

3. �شورية:
اأ. انعكا�س التغريات والثورات على الق�شية الفل�شطينية:

مع  �لع�صكري،  �ل�رش�ع  حدة  يف  تر�جعاً  و2017   2016 �صنتي  خالل  �ل�صورية  �الأزمة  �صهدت 

�ملبا�رشة  �ملفاو�صات غري  2016، وعقد �صبع جوالت من  �لنار يف  �إطالق  �ملتتالية لوقف  �الإعالنات 

يف �أ�صتانا بني �أطر�ف �ل�رش�ع �ل�صوري منذ مطلع �صنة 2017 وحتى ت�رشين �الأول/ �أكتوبر منها، 

برعاية ثالثية من �إير�ن ورو�صيا وتركيا، وم�صاركة عدد من �الأطر�ف �الإقليمية و�لدولية �الأخرى 

�صهر يف  �لت�صعيد”  “خف�ص  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  �إعالن  و�صّكل  �ل�صورية.  �الأزمة  مبلف   �ملعنية 

�أيار/ مايو 2017 ملدة �صتة �أ�صهر قابلة للتجديد يف عدد من �ملناطق �أبرز نتائج تلك �ملفاو�صات، على 

�لرغم من تعرث تطبيقه.

فهي قائمة،  ز�لت  ما  بكاملها  و�ملنطقة  �لفل�صطينية  �لق�صية  على  �الأزمة  هذه  تاأثري�ت  �أن   �إال 

قوى  خ�صو�صاً  ت�صتنزف  فهي  لفل�صطني،  �لعربي  �ملحيط  ��صتنز�ف  عو�مل  �أبرز  ت�صّكل  تز�ل  ما 

“�جلبهة �ل�صمالية” بالن�صبة لـ“�إ�رش�ئيل” على �ل�صعيد �ال�صرت�تيجي، عالوة على �لتفتيت و�لتدمري 
�لد�خلي ل�صورية بكاملها و�إعادتها �إىل و�صع ي�صبه مرحلة “ما قبل �لدولة”، ب�صكل يجعل عودتها �إىل 

�حلالة �لتي كانت عليها قبل �ندالع �الأزمة �أمر�ً بالغ �ل�صعوبة. كما �أن �لتهديد�ت �الأمنية �لتي برزت 

نتيجة �الأزمة �ل�صورية، وخ�صو�صاً من تنظيم د�ع�ص، �أوجدت م�صاحة م�صرتكة �إ�صافية للتعاون 

�الأمني بني “�إ�رش�ئيل” وجري�نها �لعرب، وخ�صو�صاً �الأردن، �لذي ُي�صارك تل �أبيب يف �لوقت نف�صه 

خماوفها من متدد �إير�ن وحزب �هلل يف �صورية.

�الأ�صا�صية  �حل�صارية  �ملكونات  بني  �الأزمة  �أحدثته  �لذي  �ل�رشخ  فاإن  تقّدم،  ما  �إىل  باالإ�صافة 

متقدمة  �أولوية  �الإقليمي  �لنفوذ  على  �ل�رش�ع  �كت�صاب  مع  �ت�صاعه،  يو��صل  �ملنطقة  يف  و�الأ�صيلة 

برو�صيا  متمثلة  �لكبى،  �لدولية  �لقوى  خلفها  ومن  �ملنطقة،  دول  جلميع  �ل�صيا�صية  �الأجندة  على 

دخيل  ككيان  “�إ�رش�ئيل”  مع  �ل�رش�ع  ح�صاب  على  وذلك  �أ�صا�صية.  ب�صورة  �ملتحدة  و�لواليات 
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وم�رشوع ��صتعماري يحقق �مل�صالح �لغربية يف �ملنطقة، ويحول دون �كتمال عنا�رش �أي م�رشوع 

نه�صوي عربي �أو �إ�صالمي فيها.

ومن �أبرز �آثار هذ� �ل�رشخ �الآخذ بالتز�يد بني حمور “�العتد�ل �لعربي �ل�صني” من جهة، وحمور 

“�ملمانعة” �لذي ي�صم �إير�ن وحلفاءها يف لبنان و�صورية و�لعر�ق و�ليمن من جهة �أخرى، حماولة 
�لذي  �النحياز  خلفية  على  منهم  �ملو�قف  وحتديد  �ل�رش�ع،  جانبي  �أحد  �إىل  �لفل�صطينيني  ��صتمالة 

يختارونه.

لـ“�إ�رش�ئيل” �لفر�صة للتقارب مع �لدول �لعربية �لتي  ويف �لوقت نف�صه، فاإن هذ� �ل�رشخ يتيح 

�لبيئة  يف  �الإيجابية  �لتحول  مظاهر  �أكب  �أحد  ُيثّل  قد  ما  وهو  الإير�ن،  �لعد�ء  معها  تت�صارك  باتت 

�هلل  حزب  ت�صنيف  �أمام  �ملجال  �أتاح  �أنه  �إىل  باالإ�صافة  هذ�  لـ“�إ�رش�ئيل”.  بالن�صبة  �ال�صرت�تيجية 

كـ“منظمة �إرهابية” من قبل جامعة �لدول �لعربية، لتنزع عنه بذلك �لغطاء �لذي كانت توفره للحزب 

موقف  ُي�صعف  فهو  �لقر�ر،  بهذ�  �هلل  حزب  تاأثر  مدى  عن  �لنظر  وبغ�ص  لـ“�إ�رش�ئيل”.  مقاومته 

�ملقاومة �لفل�صطينية �ملتحالفة معه �صّد “�إ�رش�ئيل”، يف حني �أنها ال تت�صارك مع �حلزب �ملقد�ر نف�صه 

من �لدعم �الإير�ين.

يف �ملقابل، فاإن تر�جع حدة �الأزمة �ل�صورية قد ُيتيح جمموعة من �لفر�ص بالن�صبة للفل�صطينيني: 

بني  �لعالقة  وترميم  و�لدويل،  �الإقليمي  �لرتكيز  من  بع�صاً  �لفل�صطينية  �لق�صية  ��صتعادة  �أبرزها 

“�ملمانعة” على قاعدة �اللتقاء على �لقو��صم �مل�صرتكة )وهو خيار له  �ملقاومة �لفل�صطينية وحمور 

ُيبقي  �صورية  يف  �هلل  وحزب  الإير�ن  �لع�صكري  �لتو�جد  رقعة  �ت�صاع  �أن  كما  وحماذيره(.  موجباته 

�أحد عو�مل  �ل�صمالية، وهو ما ُي�صّكل بالن�صبة لها  لـ“�إ�رش�ئيل” قائماً على �جلبهة  �لتهديد بالن�صبة 

�لقلق يف بيئتها �ال�صرت�تيجية، و�إن مل يكن وجود تهديد على هذه �جلبهة �أمر�ً ُم�صتجد�ً.

�الأزمة  من  يعانون  ز�لو�  ما  فهم  �صورية،  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  باأو�صاع  يت�صل  فيما  �أما 

�الأونرو�  عن  �ل�صادرة  �الأرقام  وُت�صري  �ل�صوريون.  منها  يعاين  �لتي  نف�صها  �ملتو��صلة  �الإن�صانية 

 ،2017 �ألفاً يف نهاية   438 بـ  �أن عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �لذين ما ز�لو� يقيمون يف �صورية ُيقدر 

�لتقرير  �الأزمة. وي�صري  بد�ية  �ألف الجئ فل�صطيني كانو� م�صجلني يف �صورية قبل   560 �أ�صل  من 

�إىل �أن 95l% من �لالجئني �لذين ظلو� يف �صورية، �أي 418 �ألفاً، بحاجة ما�صة للم�صاعد�ت �الإن�صانية 

�مل�صتمرة. وي�صيف �لتقرير �أن عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �لذين نزحو� عن �أماكن �إقامتهم منذ بد�ية 

�الأزمة بلغ نحو 400 �ألف، من بينهم 254 �ألفاً نزحو� �إىل �أماكن �أخرى د�خل �صورية، فيما يتو�جد 

�أنه  �الأونرو�  تقرير  ويذكر  �إليها.  �لو�صول  يتعذر  �أو  ي�صعب  مناطق  يف  فل�صطيني  الجئ   56,600

�ألفاً  و17  لبنان  يف  يعي�صون   32,500 حو�يل  �صورية،  غادرو�  فل�صطيني  الجئ  �ألف   120 �أ�صل  من 

؛ وهو ما ُي�صري �إىل تر�جع �أعد�دهم، �لتي كانت تبلغ يف نهاية �صنة 2015 وفقاً الأرقام 
120

يف �الأردن
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�أعد�د  تز�يد  على  موؤ�رش�ً  �الأمر  هذ�  وُيعّد   .
121

�الأردن يف  �ألفاً  و18  لبنان  يف  �ألفاً   42 نف�صها  �لوكالة 

�ملهاجرين منهم �إىل بلد�ن �أخرى، نتيجة الإغالق �لدول �ملجاورة ل�صورية حدودها �أمامهم، وفر�ص 

بلغ عدد من  �إقباالً، حيث  �الأكرث  �لوجهة  �الأوروبية  �لدول  وُتعّد  فيها.  �إقامتهم وعملهم  قيود على 

�إح�صاء�ت جمموعة  2016، وفق  �صنة  نهاية  مع  �ألفاً   85 �إليها من فل�صطينيي �صورية قر�بة  هاجر 

�لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية، �لتي ُتقّدر �أعد�دهم يف تركيا بـ 8 �آالف، وم�رش بـ 6 �آالف، فيما 

.
122

يتو�جد �ألف منهم يف قطاع غزة

وقد فقد 3,628 الجئاً فل�صطينياً حياتهم جر�ء �الأزمة �ل�صورية منذ بد�يتها وحتى 2017/12/31، 

.
123ً

فيما بلغ عدد �ملعتقلني 1,644 �صخ�صا

ب. العالقات ال�شورية - الفل�شطينية:

مل ت�صهد �صنتا 2016 و2017 حتوالً يف �مل�صار �لذي �تخذته �لعالقة بني �صورية وخمتلف �الأطر�ف 

�لفل�صطينية  �لف�صائل  من  باال�صتفادة  �ل�صوري  �لنظام  ��صتمر  �إذ  �الأزمة،  �ندالع  �إثر  �لفل�صطينية 

�ملو�لية له و�ملتمركزة يف دم�صق على �ل�صعيد �لع�صكري، وو��صل تعزيز عالقته مع قيادة �ل�صلطة 

�لفل�صطينية وحركة فتح، مقابل ��صتمر�ر �لقطيعة مع حركة حما�ص على خلفية موقفها من �الأزمة.

 2016 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �نطالقتها  ذكرى  �صورية  يف  فتح  حركة  �أحيت  �ل�صياق،  هذ�  ويف 

�ل�صفة  من  ح�رشو�  �حلركة  من  قياديني  ومب�صاركة  �لبعث،  وحزب  �لنظام  عن  ممثلني  بح�صور 

 ،
، كما مّت �فتتاح �ملقر �جلديد ل�صفارة دولة فل�صطني يف دم�صق يف �آب/ �أغ�صط�ص 1252016

124
�لغربية

مما �أعطى �إ�صارة �إ�صافية �إىل ��صتقر�ر عالقة �لنظام �ل�صوري بقيادة �ل�صلطة وحركة فتح.

يف �ملقابل، ��صتمرت �لقطيعة بني �لنظام وحركة حما�ص، �صاحبة �حلظوة يف دم�صق �صابقاً، على 

“�أخطاأنا  خلفية موقفها من �الأزمة. وقد علّق �لرئي�ص �ل�صوري ب�صار �الأ�صد على هذ� �الأمر بقوله: 

حني ح�رشنا �أولوية دعمنا للق�صية �لفل�صطينية بحركة حما�ص وخالد م�صعل”. ولكن �الأ�صد �غتنم 

ر�صالة  لتوجيه  فيها  مرتقبة  قيادية  تغري�ت  ووجود  للحركة  �لد�خلية  �النتخابات  �قرت�ب  فر�صة 

لرمي �لكرة يف ملعب �لقيادة �جلديدة، وحماولة حفظ �صورته كد�عم ملقاومتها يف وجه �الحتالل، 

بالقول: “نحرتم كل مقاوم يف حما�ص يف وجه �لعدو �الإ�رش�ئيلي و�صنمد �أيدينا د�ئماً �إىل هوؤالء و�إىل 

مع  �لعالقة  تدهور  م�صوؤولية  للحركة  �ل�صابقة  �لقيادة  حتميل  مكرر�ً  جديدة”،  �صيا�صية  قيادة  �أي 

.
دم�صق، باعتبار �أن “مقاليدها يف �أيدي �خلارج”126

�الأزمة  تفا�صيل  يف  �لدخول  لتجنب  و2017   2016 �صنتي  خالل  حما�ص  �صعت  �ملقابل،  يف 

هذ�  ويف  �ملو�صوع.  هذ�  حول  عنها  �ل�صادرة  �ملحدودة  �لبيانات  عنه  عّبت  ما  وهو  �ل�صورية، 

“مما يجري يف �صوريا  2016 على �أن موقفها  �ل�صياق، �أكدت �حلركة يف بيان لها يف �صباط/ فب�ير 

 وغريها من �لدول �لعربية موقف ثابت مبني على قاعدة عدم �لتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية للدول”،
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م�صددة على �أن “ال دور حلما�ص يف �الأزمة �ل�صورية، و�أن موقفها من حّق �ل�صعب �ل�صوري يف تقرير 

.
م�صريه مل ولن يتبدل”127

فيما �قت�رشت مو�قف �حلركة من �مل�صتجد�ت �لتي �صهدتها �صورية خالل تلك �لفرتة على �إد�نة 

، و�إلغاء 
“�ملجازر وعمليات �لقتل و�الإبادة” �لتي وقعت يف حلب يف كانون �الأول/ دي�صمب 1282016

، مع �لرتكيز على ذكر �ملعاناة �الإن�صانية، 
129

�حلركة يف لبنان �حتفاالت ذكرى �نطالقتها لل�صبب نف�صه

دون �إد�نة طرف �صيا�صي بعينه. ويف وقت الحق، رحبت �حلركة باأنباء توقيع �تفاق لوقف �إطالق 

�لنار يف نهاية ذلك �ل�صهر، د�عية �إىل “�إيجاد حّل �صيا�صي لالأزمة �ل�صورية يّكن من جتنب �ملزيد من 

�أر�صه  �إر�دته وحقوقه و�صيادته على  �لدماء و�حلفاظ على وحدة �صوريا و�صعبها و�حرت�م  �صفك 

.
وينهي حقبة دموية �صود�ء”130

وقد �أكدت �لقيادة �جلديدة للحركة �الجتاه نف�صه بعدم �لتدخل يف �الأزمة، وهو ما عّب عنه نائب 

�الأول/  ت�رشين  يف  �إير�نية  �صحيفة  مع  له  مقابلة  خالل  �لعاروري  �صالح  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص 

“يف حالة  �إنها تعي�ص  �لتي قال  �إن �حلركة لي�صت لديها عالقات مع �صورية،  �إذ قال   ،2017 �أكتوبر 

هذ�  من  جزء�ً  نكون  ال  كي  �لظروف  تلك  يف  �حلرب  �صاحة  عن  �بتعدنا  “نحن  م�صيفاً:  حرب”، 

.
�ل�رش�ع”131

تطور�ت  �لفل�صطينية   - �ل�صورية  �ل�صيا�صية  �لعالقات  ملف  ي�صهد  مل  �ملحطات،  هذه  وبخالف 

بارزة، نظر�ً ال�صتحو�ذ �الأزمة �لد�خلية على تركيز �لنظام �ل�صوري ومعار�صيه، وتخّوف �الأطر�ف 

�لفل�صطينية �إىل حّد كبري من �خلو�ص يف �مللفات �لد�خلية للدول �لعربية خ�صية �أّي �رتد�د�ت �صلبية، 

وخ�صو�صاً بعد تعرّث �لثور�ت �لعربية.

ج. املوقف من “اإ�رشائيل”:

�لتطور�ت  �أبرز  �ل�صورية  �الأر�ص  على  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �لتدخالت  حجم  ت�صاعد  �صّكل 

متتلك  دولة  من  �ال�صرت�تيجي  وزنها  تقلّ�ص  �لتي  و�صورية،  “�إ�رش�ئيل”  بني  بالعالقة  �ملت�صلة 

منطقة  �إىل  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �ل�رش�ع  ويف  حميطها  يف  ح�صور  ذ�ت  وع�صكرية  �صيا�صية  �صخ�صية 

نز�عات و��صعة ومفتوحة �أمام جميع �أنو�ع �لتدخالت من خمتلف �لقوى �الإقليمية و�لدولية.

ويكن �لقول �إن �جلبهة �ل�صورية كانت �أبرز جبهات �لن�صاط �لع�صكري لـ“�إ�رش�ئيل” خالل �صنتي 

2016 و2017، و�إن كان هذ� �لن�صاط يف �لغالب من طرف و�حد، تركز هدفه �ملعلن يف حماولة منع 

تنامي �لتهديد �ال�صرت�تيجي �لقادم من تلك �جلبهة. وقد عملت “�إ�رش�ئيل” على مو�جهة هذ� �لتهديد 

“�ملعادية” يف  �الأطر�ف  �لع�صكري الأي من  �لتو�جد  �أولهما مو�جهة  �أ�صا�صيني:  من خالل م�صارين 

ُيخّل  �أن  يحتمل  خطر  �أي  مل�صدر  �ملبا�رش  �ال�صتهد�ف  وثانيهما  معها،  �حلدود  من  �لقريبة  �ملناطق 

بالتفوق �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي يف �أي مكان د�خل �الأر��صي �ل�صورية.
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جنوب  يف  و�قعة  �أهد�ف  �صّد  ل�رشبات  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  توجيه  تكرر  �الأول،  �مل�صار  �صمن 

�صورية، وبالقرب من �حلدود مع �جلوالن �ملحتل. وقد �أو�صح رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني 

�لر�ديكايل  لالإ�صالم  ن�صمح  “لن  بقوله:  �ل�صورية  �الأمنية على �جلبهة  “�إ�رش�ئيل”  �صيا�صة  نتنياهو 

�أو �أي كيان معاٍد �آخر �أن يفتح جبهة �الإرهاب �صدنا يف �جلوالن”، وذلك يف تعليق له على ��صتهد�ف 

يف  �جلوالن  يف  �الحتالل  جي�ص  قو�ت  على  �لنار  �أطلقت  لد�ع�ص  تابعة  خللية  �الإ�رش�ئيلي  �لطري�ن 

.
ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1322016

�ملو�لية  �لوطني  �لدفاع  لقو�ت  �لتابع  �لقيادي يف فوج �جلوالن  �إ�رش�ئيلية  ��صتهدفت طائرة  كما 

، وُقتل ثالثة عنا�رش من قو�ت 
133

للجي�ص �لنظامي �ل�صوري يف �آذ�ر/ مار�ص 2017 وقتلته على �لفور

�أبريل  ني�صان/  يف  �لقنيطرة  منطقة  يف  لهم  مع�صكر�ً  ��صتهدف  �إ�رش�ئيلي  ق�صف  يف  �لوطني  �لدفاع 

، فيما ُقتل �صبعة جنود �صوريني يف غار�ت جوية �إ�رش�ئيلية على مقر�ت ومع�صكر�ت تابعة 
1342017

.
للجي�ص �لنظامي يف مدينة �لبعث بالقنيطرة يف حزير�ن/ يونيو 1352017

2016 �لنقاب عن ت�صكيله لغرفة عمليات  �أبريل  وكان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي قد ك�صف يف ني�صان/ 

يف  �الغتيال  لعمليات  للتخطيط  منطلقاً  ي�صتخدمها  �لنار”،  “خيمة  ��صم  حتمل  �جلوالن،  يف  �رشية 

لالأر��صي  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف  �لت�صلل  حماوالت  ع�رش�ت  �أحبطت  �أنها  مو�صحاً  ولبنان،  �صورية 

�لنظامي  للجي�ص  تابعة  مو�قع  لق�صف  �لدقيقة  �الإحد�ثيات  حددت  كما  �جلوالن،  يف  �ملحتلة 

�أو مو�قع جي�ص  �إطالق قذ�ئف مدفعية باجتاه م�صتعمر�ت �جلوالن  �ل�صوري يف حاالت تعّمد فيها 

لالأهد�ف يف  �أعدت بنكاً هائالً  �أنها  �لعمليات  �مل�صوؤولني عن غرفة  �ل�صباط  �أحد  �الحتالل. و�أ�صاف 

 �لعمق �ل�صوري، ت�صمل مو�قع تابعة جلي�ص �لنظام و�لقو�ت �لتابعة الإير�ن وحزب �هلل، وجتمعات

.
136

مقاتلي د�ع�ص

�أن �إىل   2017 فب�ير  �صباط/  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لثانية  �لقناة  �أ�صارت  نف�صه،  �الإطار   و�صمن 

وحدة �لن�رش، �لتابعة ل�صالح �ال�صتخبار�ت �مليد�نية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، ت�صللت ب�صكل متكرر �إىل 

.
137

�الأر��صي �ل�صورية بهدف جمع معلومات ��صتخبارية

وقد قرنت “�إ�رش�ئيل” حتركاتها �لع�صكرية بجهود ديبلوما�صية بهدف �إبعاد �إير�ن وحزب �هلل 

�الإ�رش�ئيلي مو�صيه  �لدفاع  �إليه وزير  �أ�صار  �لتحركات، وهو ما  �لغطاء لتلك  عن حدودها، وتوفري 

.
138

يعلون بقوله �إن �لواليات �ملتحدة ورو�صيا تعرتفان بحرية حترك “�إ�رش�ئيل” يف �صورية

�الأر��صي  د�خل  �لع�صكرية  حتركاتها  تن�صيق  على  خا�صة  ب�صورة  “�إ�رش�ئيل”  وحر�صت 

بنيامني  �إعالن  من  �أيام  بعد  �لنار”  “خيمة  ت�صكيل  عن  �الإعالن  جاء  حيث  رو�صيا،  مع  �ل�صورية 

“�إ�رش�ئيل”  �صيا�صة  �أن  مو�صكو،  يف  بوتني  فالديري  �لرو�صي  �لرئي�ص  لقائه  م�صتهل  يف  نتنياهو، 

�إىل حزب �هلل يف لبنان،  �إير�ن و�صورية  �أ�صلحة متقدمة من  �الأمنية يف �صورية تتمثل يف منع حتويل 
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. وهي زيارة تكررت يف �آذ�ر/ مار�ص 
139

و�إحباط فتح ما �صماها “جبهة �إرهاب” �أخرى من �جلوالن

“�إ�رش�ئيل”  قبول  عدم  نتنياهو  خاللها  و�أكد  �صورية،  يف  �الإير�ين  �لتو�جد  م�صاألة  ملناق�صة   2017

.
140

باملمار�صات �الإير�نية �لتي قال �إنها تقّو�ص �الأمن يف �ملنطقة

�الأطر�ف  عب  ر�صائل  مررت  “�إ�رش�ئيل”  �إن  معاريف  �صحيفة  قالت  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 

�أبيب م�صتعدة لتقلي�ص تدخلها د�خل  �أن تل  �ل�صالعة يف �ملحادثات حول م�صتقبل �صورية، مفادها 

وم�صلّحي  �هلل  وحزب  �إير�ن  مبنع  تق�صي  �صامتة،  تفاهمات  �أو  ت�صوية  مقابل  �ل�صورية  �الأر��صي 

�إطالق  “�إ�رش�ئيل” م�صدر تهديد، من �القرت�ب مل�صافة معينة من خّط  �لتي ترى فيها  �مليلي�صيات، 

�لنار يف �جلوالن، و�أنها م�صتعدة للمو�فقة على عودة �جلي�ص �لنظامي �إىل �ملنطقة �حلدودية مبوجب 

�أطر�ف  على  طرح  نتنياهو  �إن  هاآرت�ص  �صحيفة  قالت  بينما   .
1411974 ل�صنة  �لقو�ت  ف�صل  �تفاق 

 دولية فكرة �إقامة �رشيط عازل د�خل �الأر��صي �ل�صورية بحجة منع و�صول �إير�ن وحزب �هلل �إىل

.
142

�حلدود �الإ�رش�ئيلية

�إعالن عقب  �صورية  يف  �الإير�ين  �لوجود  جتاه  لهجتها  من  “�إ�رش�ئيل”  �صّعدت   وقد 

�لواليات �ملتحدة ورو�صيا و�الأردن �تفاقها على م�صاندة وقف الإطالق �لنار يف جنوب غرب �صورية، 

�التفاق  على  نتنياهو  علّق  حيث  ؛ 
1432017 يوليو  متوز/  يف  و�ل�صويد�ء  و�لقنيطرة  درعا  مناطق  يف 

�أن  يجوز  ال  ولكن  �صورية،  يف  �لنار  الإطالق  حقيقي  وقف  باإجناز  �صرتحب  “�إ�رش�ئيل  �إن  بقوله 

يوؤدي هذ� �إىل متركز �لوجود �لع�صكري الإير�ن و�أتباعها ب�صورية عموماً، ويف جنوب �صورية ب�صكل 

. وبعدها باأيام، قال نتنياهو �إن حكومته لن توؤيد هذ� �التفاق، بحجة �أنه “�صيعزز من قوة 
خا�ص”144

.
�إير�ن”145

�إىل رو�صيا جمدد�ً، و�أبلغ �لرئي�ص �لرو�صي  �لتايل، توّجه رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي  ويف �ل�صهر 

للتحرك  م�صتعدة  “�إ�رش�ئيل”  باأن  �الأ�صود  �لبحر  على   Sochi �صوت�صي  منتجع  يف  لقائهما  خالل 

منفردة ملنع �إير�ن من �إقامة وجود ع�صكري مو�صع يف �صورية. وقال نتنياهو �إن “�إير�ن يف طريقها 

“�إ�رش�ئيل  �أن  م�صيفاً  لبنان”،  على  كبرية  بدرجة  وت�صيطر  و�ليمن  �لعر�ق  على  لل�صيطرة  بالفعل 

�الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �صاند  وقد   .
�صورية”146 يف  وجودها  تر�صيخ  �إير�ن  مو��صلة  تعار�ص 

�أفيجدور ليبمان موقف رئي�ص حكومته بالقول �إن “�إ�رش�ئيل” ال تعتزم �صبط �لنف�ص حيال �لوجود 

.
147

�الإير�ين يف �صورية، مهدد�ً باأنها لن تكتفي بلعب دور �ملتفرج �حليادي

�لع�صكري  بالتفوق  لالإخالل  �ملحتملة  �مل�صادر  ��صتهد�ف  على  �لقائم  �لثاين،  �مل�صار  يف  �أما 

�الإ�رش�ئيلي على �جلبهة �ل�صمالية، فقد و��صلت “�إ�رش�ئيل” ��صتهد�فها ملو�قع متعددة د�خل �الأر��صي 

�ل�صورية، ركزت خ�صو�صاً على ما قالت �إنه �صحنات �أ�صلحة متوجهة �إىل حزب �هلل �للبناين. ويف هذ� 

�ل�صياق، تعر�ص حميط مطار �ملزة �لع�صكري جنوب غرب دم�صق لق�صف ب�صو�ريخ �أر�ص – �أر�ص 
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يف كانون �الأول/ دي�صمب 2016. وتعر�ص �ملطار نف�صه لق�صف م�صابه ت�صبب باندالع حر�ئق فيه يف 

.
148

كانون �لثاين/ يناير 2017، و�تهمت دم�صُق “�إ�رش�ئيل” بالوقوف خلف �لهجومني

وعلى �لرغم من �أن “�إ�رش�ئيل” مل تعلق على �لهجومني �ملذكورين، �إال �أن �لناطق با�صم جي�صها 

�صالح “قافلة  �إنها  قال  ملا  �إ�رش�ئيلية  طائر�ت  ق�صف  عن  �أخرى(  حادثة  )يف  �أعلن  من  هو   كان 

�أن  م�صيفاً   ،2017 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �هلل”  حزب  نحو  متجهة  كانت  �صورية  �صمال  ��صرت�تيجي 

�مل�صاد�ت �الأر�صية �ل�صورية �أطلقت �لنار باجتاه �لطائر�ت �الإ�رش�ئيلية الأول مرة منذ �صّت �صنو�ت، 

منطقة فوق  للطائر�ت  �مل�صادة  �ل�صورية  �ل�صو�ريخ  �أحد  �عرت�صت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صو�ريخ   و�أن 

. وقد دفع �نفجار �ل�صاروخ �ل�صوري �مل�صاد للطائر�ت فوق �الأر��صي �لفل�صطينية 
149

غور �الأردن

�ملحتلة وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان للتهديد بتدمري منظومة �لدفاع �جلوي �ل�صورية 

.
150

دون تردد، �إذ� �أطلقت �صو�ريخها جمدد�ً على �ملقاتالت �ل�صورية

عن  بار�ك  �إيهود  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  ووزير  �لوزر�ء  رئي�ص  ك�صف  �لغارة،  تلك  وعقب 

�ل�صنتني  خالل  �صورية  يف  �هلل  حلزب  تابعة  �أ�صلحة  �صحنات  على  هجوماً   12 �صنت  “�إ�رش�ئيل”  �أن 

. بينما قال رئي�ص �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي غادي �آيزنكوت �إن جي�صه 
151

�ل�صابقتني )2015–2016(

لن يرتك �لهدوء على �جلبهة �ل�صمالية يغرر به، و�إنه ير�قب ويتابع �لتغيري�ت �جلارية يف �لقطاعني 

على  للحفاظ  �هلل  حلزب  �ل�صالح  نقل  منع  على  تعمل  “�إ�رش�ئيل”  �أن  م�صيفاً  و�للبناين،  �ل�صوري 

.
152

م�صاحلها �الأمنية

�صورية  دور ٍمهم ٍبني  لعب  باإمكانها  رو�صيا  �إن  �الأ�صد  ب�صار  �ل�صوري  �لرئي�ص  قال  �ملقابل،  يف 

.
153

و“�إ�رش�ئيل”، من خالل �لعمل على منع �الأخرية من مهاجمة �صورية مرة �أخرى يف �مل�صتقبل

من  ق�صفت  �إ�رش�ئيلية  طائر�ت  �إن  �ل�صوري  �لنظامي  للجي�ص  بيان  قال  نف�صه،  �مل�صار  و�صمن 

�الأجو�ء �للبنانية موقعاً ع�صكرياً �صورياً بالقرب من مدينة م�صياف يف ريف حماة يف �أيلول/ �صبتمب 

م�صوؤولية  �إىل  ليبمان  �أملح  وقد  مادية.  خ�صائر  ووقوع  �ثنني  ع�صكريني  مقتل  عن  �أ�صفر   ،2017

عن  �لدفاع  على  عازمون  لكننا  مغامر�ت،  عن  نبحث  ال  “نحن  بقوله:  �لهجوم،  عن  “�إ�رش�ئيل” 
�أعد�ئنا من �الإ�رش�ر بنا �أو حتى خلق  �أمن مو�طنينا بكل �لطرق �ملتاحة. نحن م�صممون على منع 

فر�صة لذلك”. و�أ�صاف �أن “�إ�رش�ئيل م�صتعدة لكل �صيناريو يف �ل�رشق �الأو�صط. و�صتفعل كل �صيء 

“لن ت�صمح الأي جهة كانت بتعدي �خلطوط  �إىل دم�صق”، و�أنها  �إير�ن  ملنع وجود ممر �صيعي من 

.
�حلمر�ء”154

�لر�ف�ص  موقفها  تاأكيد  يف  �صورية  �نهيار  من  لال�صتفادة  “�إ�رش�ئيل”  �صعت  �أخرى،  جهة  من 

�أبريل  �أكده نتنياهو يف زيارته ملو�صكو يف ني�صان/  لالن�صحاب من ه�صبة �جلوالن �ملحتلة، وهو ما 

. وجاء ذلك بعد 
155

2016، بقوله �إن “�إ�رش�ئيل” لن تن�صحب من �جلوالن بت�صوية �أو بدون ت�صوية
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�أكد  م�صبوقة،  غري  خطوة  يف  �جلوالن،  يف  �الأ�صبوعي  �جتماعها  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  عقد  من  �أيام 

خاللها نتنياهو �أن “�إ�رش�ئيل” لن تن�صحب من تلك �ملنطقة، و�أنها �صتبقى حتت �ل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية 

باأن  �لعامل  يعرتف  كي  حان  قد  “�لوقت  و�أن  طرف،  الأي  عنها  �لتنازل  يرف�ص  �أنه  م�صيفاً  لالأبد، 

 .
�جلوالن �إ�رش�ئيلية”156

 2017 يونيو  حزير�ن/  يف  �جلوالن  �إىل  له  زيارة  خالل  نف�صه  �ملوقف  على  نتنياهو  و�صدد 

مبنا�صبة مرور خم�صني عاماً على �حتالله، بقوله �إن ه�صبة �جلوالن “�صتبقى لالأبد حتت �ل�صيادة 

، بينما دعا �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني دول �لعامل خالل مر��صم �إحياء تلك 
�الإ�رش�ئيلية”157

.
�لذكرى �إىل “�العرت�ف باأن �جلوالن هو جزء من �إ�رش�ئيل”158

يف  �ملحلية  للمجال�ص  �نتخابات  فر�ص  نيتها  عن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ك�صفت  الحق،  وقت  ويف 

قرى �جلوالن �ل�صوري �ملحتل، وفق �لقانون �الإ�رش�ئيلي، وبالتز�من مع �لدورة �النتخابية �لقادمة 

النتز�ع  تهدف  �أنها  على  ُف�رّشت  خطوة  يف   ،2018 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  �أو�خر  �ملحلية  لل�صلطات 

.
159

�عرت�ف من �صكان �جلوالن ب�رشعية �صيطرة �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عليه

باالإ�صافة �إىل ما تقدم، فقد ��صتمرت تل �أبيب باللعب على تناق�صات �مل�صهد �ل�صوري، عب تقدمي 

�مل�صاعد�ت للمت�رشرين من �لنز�ع �ل�صوري يف �ملناطق �لقريبة منها. ويف هذ� �ل�صياق، ن�رش �جلي�ص 

�الإ�رش�ئيلي يف متوز/ يوليو 2017 قائمة بامل�صاعد�ت �لتي قدمها خالل عام و�حد لنحو ثمانني قرية 

ن�صمة.  �ألف   200 نحو  وت�صم  ي�صّمها،  مل  معار�صة  ف�صائل  ل�صيطرة  تخ�صع  �صورية،  جنوب  يف 

. وكان من �لالفت 
160

�لعالج الأكرث من ثالثة �آالف م�صاب يف تلك �ملناطق �أي�صاً  �أنه قّدم  �إىل  و�أ�صار 

�أعلنت �لذي  �لنار  �إطالق  وقف  �تفاق  رف�ص  نتنياهو  �إعالن  بعد  جاء  �لقائمة  تلك  ن�رش  �أن   لالنتباه 

وز�رة  كانت  نف�صه،  �الإطار  ويف  �صورية.  جنوب  يف  م�صاندته  و�الأردن  ورو�صيا  �ملتحدة  �لواليات 

�لد�خلية �الإ�رش�ئيلية قد �أعلنت يف كانون �لثاين/ يناير 2017 �أنها �صتقوم با�صتقبال مئة يتيم �صوري 

.
161

و�صتقدم �مل�صاعدة يف �إجر�ء�ت تبنيهم

“�إ�رش�ئيل” على هذ� �ل�صعيد، مل تتمكن من ت�صجيل  ولكن على �لرغم من �جلهود �لتي بذلتها 

�أطر�ف  من  �أي  ��صتمالة  ويف  منها،  �صورية  يف  �ل�رش�ع  �أطر�ف  خمتلف  موقف  يف  كبى  �خرت�قات 

�ملعار�صة �ل�صورية حتديد�ً، با�صتثناء �أ�صخا�ص حمدودين نفت قوى �ملعار�صة �الأ�صا�صية �صلتهم 

كمال  �ملعار�ص  من  �ل�صورية  و�ملعار�صة  �لثورة  لقوى  �لوطني  �الئتالف  تب�أ  فكما  بها.  �ملزعومة 

، نفت “�جلبهة �جلنوبية” 
�للبو�ين �لذي �صارك يف موؤمتر يف “�إ�رش�ئيل” يف �أيلول/ �صبتمب 1622014

موؤمتر  يف  متثيلها  �ّدعى  �لذي  زيتون  ع�صام  باملعار�ص  �صلتها  �حلر  �ل�صوري  للجي�ص  �لتابعة 

عب  �مل�رشي  فهد  �ملعار�ص  م�صاركة  تكن  ومل   .
1632016 يونيو  حزير�ن/  يف  �أبيب  تل  يف  هرت�صليا 

عقدها ندوة  يف  نف�صه،  زيتون  �أحدهما  �آخرين  معار�َصني  ح�صور  جانب  �إىل   ،Skype  �صكايب 
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Jerusalem يف كانون �لثاين/ يناير 2017 ممثلة الأي من قوى �ملعار�صة �لرئي�صية يف �صورية

4. لبنان:
اأ. انعكا�س التغريات والثورات على الق�شية الفل�شطينية:

�الأزمة  عن  �لد�خلية  �صاحتهم  عزل  �للبنانية  �ل�صيا�صية  �لقوى  خمتلف  حماولة  من  �لرغم  على 

�ل�صورية وم�صاعفاتها، �إال �أن لبنان بقي متاأثر�ً بتلك �الأزمة �إىل حّد كبري خالل �صنتي 2016 و2017، 

وخ�صو�صاً مع ��صتمر�ر لعب حزب �هلل دور�ً �أ�صا�صياً يف �ل�رش�ع �لع�صكري يف �صورية، وهو ما يبقي 

�حلزب، ومعه لبنان، بطبيعة �حلال طرفاً يف �ل�رش�ع �الإقليمي بني �إير�ن ودول “�العتد�ل” �لعربي.

موؤ�رش�ً   2016 �صنة  من  �الأخرية  �ل�صهور  يف  لبنان  �صهدها  �لتي  �ل�صيا�صية  �لت�صوية  ومثّلت 

�ملبا�رشة للحرب  �لتاأثري�ت  لبنان عن  �الإقليميني، يف عزل  �للبنانيني، ورعاتهم  �الأطر�ف  على رغبة 

�ل�صورية، وجتنيبه مزيد�ً من �لتوتر �ل�صيا�صي. و�رتكزت تلك �لت�صوية على �لتو�فق على �نتخاب 

حلكومة  رئي�صاً  �حلريري  �صعد  وت�صمية  للجمهورية،  رئي�صاً  �هلل،  حزب  حليف  عون،  مي�صال 

تو�فقية. وبالفعل، �نتخب جمل�ص �لنو�ب �للبناين عون رئي�صاً للجمهورية يف نهاية ت�رشين �الأول/ 

�أكتوبر 2016، ونالت حكومة �حلريري ثقة �ملجل�ص يف 2016/12/28، موؤذنة بذلك بتجاوز مرحلة 

من �لتوتر و�الحتقان �ل�صيا�صي عّطلت �لبالد ل�صنو�ت.

�إال �أن تقاطع ��صتقر�ر لبنان �لد�خلي مع تعزيز �إير�ن وحزب �هلل نفوذهما يف �صورية �رشعان ما 

دفع خ�صومهما الإعادة ��صتح�صار ح�صابات �لربح و�خل�صارة يف �ملو�جهة �الإقليمية، وهو ما جتلّى 

�لريا�ص  �أعلنها من  �لتي   ،2017/11/4 �للبناين �صعد �حلريري يف  ��صتقالة رئي�ص �حلكومة  �أزمة  يف 

و��صفاً  مفا�صلها،  على  و�صيطرته  �لدولة  �صلطة  على  �هلل  حزب  تطاول  �إنه  قال  ما  على  �حتجاجاً 

.
�حلزب بـ“�لذر�ع �الإير�نية، لي�ص يف لبنان فح�صب، بل ويف �لبلد�ن �لعربية”165

على  �أبيب  تل  حر�ص  مدى  �حلريري  ��صتقالة  �أزمة  على  �الإ�رش�ئيلية  �لفعل  ردود  �أظهرت  وقد 

��صتغالل �لفر�صة �لتي يتيحها لها �ل�رش�ع �الإقليمي لتطبيع وجودها �ل�صيا�صي، عب �إيجاد موقع 

نتنياهو  بنيامني  و�صف  فقد  �هلل.  وحزب  �إير�ن  مو�جهة  يف  “�العتد�ل”  دول  حتالف  �صمن  لها 

��صتقالة �حلريري باأنها “دعوة مدوية للعامل كي ي�صتيقظ ويتوّحد يف مو�جهة ما و�صفه بالعدو�نية 

قال  فيما  برمته”؛  �الأو�صط  �ل�رشق  يهدد  بل  فح�صب،  �إ�رش�ئيل  يهدد  “ال  �إنه  قال  �لذي  �الإير�نية”، 

وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �إن تلك �ال�صتقالة توؤكد ما �صبق �أن �أعلنته “�إ�رش�ئيل” من 

.
166

قبل، وهو �أن حزب �هلل يحتل لبنان
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�أن �حلريري  ولكن ما جنّب لبنان �نفجار تلك �الأزمة كان رّد فعل �الأطر�ف �لد�خلية �لتي ر�أت 

رغم على �إعالن ��صتقالته ب�صغط �صعودي، و�ل�صغوط �لدولية �لتي مور�صت على �لريا�ص لل�صماح 
ُ
�أ

نزع  ��صتقالته وتر�جعه عنها الحقاً  �إعالن �حلريري بعد عودته تعليق  �أن  لبنان. ومع  �إىل  بعودته 

فتيل �الأزمة، وخ�صو�صاً بعد تخفيف �حلريري حدة مو�قفه جتاه حزب �هلل، فاإن م�صار �الأحد�ث 

�خلالفات  لت�صفية  �صاحة  �إىل  حتوله  و�إمكانية  �خلارجية،  بال�صغوط  للتاأثر  لبنان  قابلية  مدى  �أكد 

�الإقليمية، كما �صبق له �أن عانى من ذلك من قبل.

بالن�صبة للق�صية �لفل�صطينية، فاإن هذ� �الأمر يحمل �أخطار�ً عدة، نظر�ً ملا ينفرد لبنان بتوفريه من 

م�صاحات للعمل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني: فهو �أكرث �لدول �لعربية تو�زناً يف عالقته بالقوى �ل�صيا�صية 

مبمار�صة  �ملختلفة  �لفل�صطينية  للقوى  ي�صمح  �لطوق—  دول  —�صمن  مالذ  و�آخر  �لفل�صطينية، 

�لن�صاط �ل�صيا�صي على �أر�صه، و�أحد �أ�صد �لدول مت�صكاً بحق عودة �لالجئني �لفل�صطينيني.

باالإ�صافة �إىل ما �صبق، فاإن �ملقاومة �للبنانية متمثلة يف حزب �هلل و�ملقاومة �لفل�صطينية �مل�صلحة، 

�لتابع  �لقومي  �الأمن  �أبحاث  لتقرير معهد  لـ“�إ�رش�ئيل”، وفقاً  بالن�صبة  �ملخاطر  �أبرز  ت�صّكل  و�إير�ن 

. وعالوة على 
167

جلامعة تل �أبيب، بغ�ص �لنظر عن �ملوقف من دور �حلزب و�إير�ن يف �الأزمة �ل�صورية

“�إ�رش�ئيل” على �صعيد بيئتها �ال�صرت�تيجية نتيجة �لتقارب غري �مل�صبوق  �ملكا�صب �لتي �صتجنيها 

�لعربية �لدول  ��صتعد�ء  فاإن  و�إير�ن،  �هلل  حزب  جتاه  �ملو�قف  يف  �لعربي  �العتد�ل  دول  وبني   بينها 

حلزب �هلل ُينذر باإ�صعاف �ملقاومة �لفل�صطينية، وباحتمال ��صتعد�ئها على خلفية حتالفها معه.

ب. العالقات اللبنانية - الفل�شطينية:

ما يز�ل ملف �للجوء �لفل�صطيني يف لبنان ُي�صّكل �لبو�بة �الأبرز للعالقات �للبنانية – �لفل�صطينية، 

ولتفاعل لبنان �لر�صمي مع �لق�صية �لفل�صطينية، وهو ما �أظهرته مو�قف ر�صمية لبنانية عدة خالل 

�لر�صمي حلكومة  �أهّمها مو�قف رئي�ص �جلمهورية مي�صال عون، و�ملوقف  2016 و2017،  �صنتي 

“��صتعادة �لثقة” �لتي �صّكلها �لرئي�ص �صعد �حلريري يف كانون �الأول/ دي�صمب 2016.

رئي�صاً  �نتخابه  بعد  �لنو�ب  جمل�ص  يف  عون  مي�صال  �لرئي�ص  �ألقاه  �لذي  �لق�صم  خطاب  ففي 

�إال  �لفل�صطينية و�لالجئني  2016، مل يرد ذكر �لق�صية  �أكتوبر  للجمهورية يف نهاية ت�رشين �الأول/ 

�ل�صوري”  “�لنزوح  �لرئي�ص عون مو�صوع  �لتي تناول فيها  �لفقرة  �إ�صارة عابرة، يف نهاية  �صمن 

بتاأكيد �رشورة عودة �ل�صوريني �إىل بالدهم، حيث قال: “�أما فيما يتعلق بالفل�صطينيني فنجهد دوماً 

.
لتثبيت حّق �لعودة ولتنفيذه”168

مبنا�صبة له  كلمة  يف  و�صوحاً  �أكرث  �لفل�صطينية  �لق�صية  جتاه  �للبناين  �لرئي�ص  موقف   جاء 

�عتمدته �لذي  �ليوم  هذ�  �إحياء  �أن  فيها  �أكد  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  مع  للت�صامن  �لعاملي   �ليوم 

تنفيذ  �لتز�م  على  �الأع�صاء  �لدول  حل�ص  �لدولية  للمنظمة  حافز�ً  ي�صكل  �أن  “يجب  �ملتحدة  �الأمم 
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�لقر�ر�ت �ل�صادرة عنها، و�ملتعلقة بحقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، وعلى ر�أ�صها �لقر�ر رقم 194 �لذي 

�لعادلة  �لفل�صطينية  �لق�صية  “�إن  �إىل ديارهم”. و�أ�صاف عون:  �لعودة  �لالجئني يف  ين�ص على حّق 

)...( هي جوهر   1948 �لعام  �مل�صلوبة منذ  باإقامة دولته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �ملتمحورة حول حّق 

�إن�صاين ال يجوز �لرت�خي يف �لدفاع عنه”، م�صيد�ً بـ“�لن�صال �لفل�صطيني �لذي �أبقى هذه �لق�صية حية 

يف �صمري �لعامل بعد قر�بة 70 عاماً على �لنكبة”. كما وّجه �لتحية �إىل �لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان، 

�لعادلة”،  َول مع ق�صيتهم 
ُ
�الأ �ملت�صامنون  لهم قلوبهم، هم  �لذين فتحو�  “�للبنانيني  �أن  �إىل  م�صري�ً 

وموؤكد�ً “حر�صه على �لتفاعل �الإيجابي ملوؤ�ص�صات �لدولة معهم، ل�صون كر�ماتهم، وتوفري ظروف 

. �إال �أن �لت�صديد على 
عي�ص كرية لهم حتى حتقيق �أهد�ف ن�صالهم بالعودة �إىل �أر�ص فل�صطني”169

مو�صوع �رشورة عودة �لالجئني بقي �لثابت �الأبرز يف مو�قف �لرئي�ص عون، ومن �صمنها كلمته 

، وكلمته �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف �أيلول/ �صبتمب 
170

�أمام �لقمة �لعربية �لـ 28 يف �الأردن

2017، و�لتي قال فيها �إن “جرية طرد �لفل�صطينيني من �أر�صهم وتهجريهم ال يكن �أن ت�صحح 

بجرية �أخرى ترتكب بحق �للبنانيني عب فر�ص �لتوطني عليهم، كما بحق �لفل�صطينيني عب �إنكار 

�لثمن،  لنازح، مهما كان  �أو  “ال لالجئ  بالتوطني،  لن ي�صمح  لبنان  �أن  �لعودة عليهم”، موؤكد�ً  حّق 

.
و�لقر�ر يف هذ� �ل�صاأن يعود لنا ولي�ص لغرينا”171

حملت مو�قف حكومة “��صتعادة �لثقة” �مل�صمون نف�صه، وقد خّل�صها �لبيان �لوز�ري للحكومة، 

ديارهم،  �إىل  بالعودة  بحقهم  و�لتم�صك  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  توطني  مبد�أ  رف�ص  على  بالت�صديد 

م�صوؤولياتها  بكامل  �ال�صطالع  �لدولية  و�ملنظمات  �لدول  على  ذلك،  يتم  �أن  “و�إىل  �أنه  مو�صحاً 

و�مل�صاهمة ب�صكل د�ئم وغري متقطع بتمويل وكالة غوث وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني، و��صتكمال 

“تعزيز �حلو�ر �للبناين - �لفل�صطيني،  متويل �إعادة �إعمار خميم نهر �لبارد”. كما �أكد �لبيان على 

 لتجنيب �ملخيمات ما يح�صل فيها من توتر�ت و��صتخد�م لل�صالح �لذي ال يخدم ق�صيته، وهو ما

 .
ال يقبله �للبنانيون �صعباً وحكومة”172

ب�صورة عامة، ت�صري تلك �ملو�قف �إىل �أن �لنظرة �إىل �لالجئني كعبٍء �أمني و�صيا�صي و�قت�صادي 

و�جتماعي ما تز�ل هي �ل�صائدة يف �لتعامل مع �لوجود �لفل�صطيني يف لبنان، و�الإطار �لذي يتفاعل 

لبنان من خالله مع �لق�صية �لفل�صطينية �إىل حّد كبري. ويبدو من �مل�صتبعد حدوث تغرّي كبري يف هذه 

�لنظرة طاملا �أن �أ�صبابها ودو�فعها قائمة بالن�صبة للبنان، �لذي بات �أكرث دول �لعامل ��صتيعاباً لالجئني 

ن�صبة �إىل عدد �صكانه نتيجة �الأزمة �ل�صورية، يف حني �أن و�قعه �القت�صادي وبناه �لتحتية �ل�صعيفة 

جتعله غري قادر �أ�صالً على توفري فر�ص �لعمل �أو تقدمي �خلدمات �الأ�صا�صية ب�صورة كافية ملو�طنيه 

بالدرجة �الأوىل، وتبقيه بالتايل بلد�ً م�صّدر�ً للمهاجرين.
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كما تقت�صي �الإ�صارة �إىل �أن ��صتمر�ر تفّجر �لو�صع �الأمني يف خميمات �لالجئني �لفل�صطينيني من 

وقت الآخر يعّزز بدوره نظرة �لعبء �الأمني، يف بلد ما يز�ل هاج�ص �لقلق من “�الآخر” ي�صكن خمتلف 

مكّوناته �الجتماعية نتيجة ملا�صيه �مل�صطرب.

ويف هذ� �ل�صياق، �صهد خميم عني �حللوة جنوب لبنان عدة جوالت من �ال�صتباكات خالل �صنتي 

2016 و2017، �أو�صكت بدورها على �إثارة �أزمة يف �لعالقات �لفل�صطينية - �للبنانية، �إذ دفع �لتوتر 

�الأمني �جلي�ص �للبناين لبدء �إقامة جد�ر �إ�صمنتي يف �جلهة �لغربية من �ملخيم يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

2016. وعلى �لرغم من �أن �جلي�ص �أكد �أن �جلد�ر هو “�صور حماية متفق عليه، حفاظاً على �صالمة 

�ملخيم ومنع ت�صلل �الإرهابيني �إىل �ملخيم �أو منه”، �إال �أنه جتاوب مع مطلب �لقيادة �لفل�صطينية �ملوحدة 

، �لذي كانت �صخ�صيات �صيا�صية بارزة يف مدينة �صيد� �أعلنت رف�صه 
173

يف لبنان بوقف بناء �جلد�ر

. ويف �ملقابل، �لتزمت �لقيادة �لفل�صطينية �ملوحدة بتلبية طلب قيادة �جلي�ص تقدمي 
174

�أي�صاً من جانبها

�ملخيم  خارج  من  �ملطلوبني  وت�صليم  مبالحقة  فيها  تعهدت  للمخيم،  �الأمنية  بالروؤية  خا�صة  ورقة 

. وقد �أدى تعاون �جلهات 
175

�لفارين �إليه، ممن يتخذونه مكاناً ومنطلقاً لتهديد �ل�صلم �الأهلي �للبناين

�لفل�صطينية وخ�صو�صاً تلك �ملح�صوبة على ع�صبة �الأن�صار وحما�ص �إىل ت�صليم خالد �ل�صيِّد )�لذي 

.
يتبع �إحدى �جلماعات �الإ�صالمية �ملتطرفة( �إىل �الأجهزة �الأمنية �للبنانية يف 1762017/7/1

وكان جتدُّد �ال�صتباكات يف �ملخيم يف ني�صان/ �أبريل 2017 قد دفع قائد �جلي�ص �لعماد جوزيف 

عون �إىل �لتحذير من �أن �جلي�ص “�صريد بحزم على �أي ��صتهد�ف ي�ص �ملر�كز �لع�صكرية �أو �لتجمعات 

. وقد حّذر مدير عام �الأمن 
�ل�صكنية �ملحيطة باملخيم، و�أي حماولة لنقل �ال�صتباكات �إىل خارجه”177

�لعام �للبناين �للو�ء عبا�ص �إبر�هيم يف وقت الحق من “مكمن �أمني ع�صكري، ُين�صب ملخيمات �للجوء 

�لفل�صطينيني، وتوريطهم يف ما ال يريدونه من  لبنان و�لالجئني  ��صتدر�ج  �لفل�صطيني، وير�د منه 

.
مو�جهة”178

ولكن يف مقابل �صلبيات �لنظرة �للبنانية �إىل �لالجئني �لفل�صطينيني كعبء، جتدر �الإ�صارة �إىل �أن 

�الإجماع �للبناين على �لتم�صك بحق عودة �لالجئني يحفظ لهم كاأحد �آخر �الأ�صو�ت �لتي تبقي ِذكر 

�عرت��ص وز�رة �خلارجية  �لدولية، وُي�صّكل  �ملنابر  �لت�صوية يف  عند �حلديث عن  ق�صيتهم حا�رش�ً 

ً بارز� مثاالً  �لالجئني  ذكر  من  لل�صالم”  باري�ص  لـ“موؤمتر  �خلتامي  �لبيان  خلو  على   �للبنانية 

.
179

على ذلك

كما �أن هذ� �ملوقف من ق�صية �لالجئني ي�صّكل نقطة �لتقاء �أ�صا�صية بني لبنان وخمتلف �الأطر�ف 

�ل�صيا�صية �لفل�صطينية، وهو ما ي�صاعد يف جعله �أكرث دول �لطوق �حتفاظاً بعالقات متو�زنة معها، 

�ل�صيا�صية  و�لقوى  �لر�صمية  �ملوؤ�ص�صات  خمتلف  وبني  بينها  مفتوحة  �لتو��صل  قنو�ت  �إبقاء  ويف 

لقاء  على  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �خلالف  طريف  من  فل�صطينية  قياد�ت  قدرة  �صّكلت  وقد  �للبنانية. 
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)رئي�ص �جلمهورية،  �لثالثة”  “�لروؤ�صاء  لبنانيني من خمتلف �الجتاهات، ويف مقدمتهم  م�صوؤولني 

ورئي�ص جمل�ص �لنو�ب، ورئي�ص �حلكومة(، موؤ�رش�ً على هذ� �لتو�زن، �ملدفوع �أ�صا�صاً ببحث �لعناوين 

�ملتعلقة مبلف �لالجئني و�أو�صاعهم يف لبنان.

�إجماع  يف  �لالجئني  مو�صوع  يف  �ملوحد  �لفل�صطيني   – �للبناين  �ملوقف  �أ�صهم  نف�صه،  �لوقت  يف 

دعم  يف  فاعل  دور  �لر�صمي  للبنان  وكان  خلدماتها،  �الأونرو�  وكالة  تقلي�ص  رف�ص  على  �لطرفني 

مطلع  يف  �ال�صت�صفائية  �صيا�صتها  على  تعديالت  �إدخال  �لوكالة  لقر�ر  �لر�ف�ص  �لفل�صطيني  �ملوقف 

�صالم  متام  �للبنانية  �حلكومة  رئي�ص  حديث  يف  حا�رش�ً  �ملو�صوع  هذ�  كان  حيث   ،2016 �صنة 

�آذ�ر/ يف  لبنان  �إىل  زيارته  خالل   Ban Ki-moon مون  كي  بان  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني   مع 

�إىل  �لوكالة  �لالجئون،  عليها  �أقدم  �لتي  �الحتجاجية،  �لتحركات  �صل�صلة  ودفعت   .
1802016 مار�ص 

.
181

�إعالن جتميد ذلك �لقر�ر منت�صف �ل�صهر �لتايل

2016، بعد �نتخاب رئي�ص  وقد �صاعد حت�صن �ملناخ �ل�صيا�صي �لد�خلي يف لبنان مع نهاية �صنة 

�ملوقف  �صعيد  على  �إيجابية  تطور�ت  حدوث  على  تو�فقية،  حكومة  وت�صكيل  للجمهورية  جديد 

�لر�صمي من حقوق �لالجئني �لفل�صطينيني، متثّلت يف �إطالق م�رشوع �لتعد�د �لعام لل�صكان و�مل�صاكن 

علنت نتائجه يف 2017/12/21 يف �ل�رش�ي �لكبري 
ُ
يف �ملخيمات و�لتجمعات �لفل�صطينية يف لبنان، �لذي �أ

لق�صايا  �ملوحدة  �للبنانية  “�لروؤية  وثيقة  و�إطالق   ،
182

�للبنانية �حلكومة  رئي�ص  وح�صور  برعاية 

رئي�ص  �إىل  �إحالتها  على  �صنتني  مرور  بعد   ،2017 يوليو  متوز/  يف  لبنان”  يف  �لفل�صطيني  �للجوء 

�حلكومة �للبنانية �ل�صابق متام �صالم من ِقبل “جمموعة �لعمل حول ق�صايا �لالجئني �لفل�صطينيني 

.
183

لة يف �إطار جلنة �حلو�ر �للبناين - �لفل�صطيني يف لبنان”، �مل�صكَّ

�الإن�صانية و�ملعي�صية  �مل�صائل  �لعمل ملعاجلة  “�رشورة م�صاعفة  �لتاأكيد على  �لوثيقة  وت�صمت 

�لالجئني  ومتتع  منح  على  �ل�رشورية  غري  �لقيود  “رفع  �إىل  و�لدعوة  �لفل�صطينيني”،  لالجئني 

�ملخيمات  �إد�رة  يف  �لدولة  دور  يقت�رش  ال  و�أن  و�الجتماعية”،  �القت�صادية  بحقوقهم  �لفل�صطينيني 

و�خلدماتي  �ل�صيا�صي  �لتعامل  �إىل  يتعد�ه  �أن  يجب  بل  حالياً،  �صائد  هو  كما  �الأمني  “�لبعد  على 

.
و�حلقوقي”184

�أما بالن�صبة للعالقة بني حما�ص وحزب �هلل، فيمكن �لقول �إنها جتاوزت مو�صوع �خلالف جتاه 

ومقاومة  �لفل�صطينية  بالق�صية  �ملتعلقة  �مل�صرتكة  �لثو�بت  على  �اللتقاء  �إطار  يف  �ل�صورية،  �الأزمة 

“�إ�رش�ئيل”، بعد �أن �أدرك �لطرفان �رشورة �لتحالف معاً حتت هذ� �ل�صقف ملو�جهة �الأخطار �لتي 
حتيط بهما يف �ملنطقة. وقد �صّكل لقاء نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري 

)�لذي ��صتقر بعد بدء �الأزمة �لقطرية يف لبنان( باأمني عام حزب �هلل ح�صن ن�رش �هلل يف بريوت �أحد 

“�لتالقي  �رشورة  على  �للقاء  خالل  �جلانبان  و�صدد  �لطرفني.  بني  �لعالقة  عودة  موؤ�رش�ت  �أبرز 
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من  له  يخطط  ما  وكل  �ل�صهيونية  �العتد�ء�ت  وجه  يف  و�لت�صامن  و�لتالحم  حركات  �ملقاومة  بني 

.
��صتهد�ف  حلركات �ملقاومة يف منطقتنا”185

وجتدر �الإ�صارة �إىل �أن لبنان بات �أحد �آخر �ملالذ�ت �لعربية �لتي توفر حلركة حما�ص مكاناً لتو�جد 

حركة  بها  حتظى  �لتي  �المتياز�ت  دفعت  وقد  �أر�صها،  على  �ل�صيا�صي  �لعمل  وممار�صة  قيادييها 

�أفيجدور ليبمان �إىل مطالبة �لواليات �ملتحدة مبمار�صة  حما�ص يف لبنان وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي 

تلك  وتز�منت   .
186

�أر��صيه من  �حلركة  قياديي  وطرد  حما�ص  �صّد  �لعمل  �إىل  لدفعه  عليه،  �صغوط 

�لدعوة مع بد�ية �الأزمة �لقطرية �لتي �صهدت ممار�صة �صغوط عربية و�أمريكية �صّد �لدوحة، التخاذ 

خطو�ت �صّد حما�ص، �لتي ت�صت�صيف �لدوحة رئي�ص مكتبها �ل�صيا�صي �ل�صابق خالد م�صعل.

ج. املوقف من “اإ�رشائيل”:

ُيذكر، بل كر�ص  “�إ�رش�ئيل” وجتاه �صالح �ملقاومة تغرُي�ً  مل ي�صهد موقف لبنان �لر�صمي جتاه 

�لو�قع  �جلديدة  للحكومة  �لوزر�ي  و�لبيان  �ملنتخب  �جلمهورية  رئي�ص  �ألقاه  �لذي  �لق�صم  خطاب 

نوفر  ولن  جهد�ً  ناألو  “لن  بقوله:  �ملقاومة  حّق  على  خطابه  يف  عون  �لرئي�ص  �صدد  حيث  �لقائم. 

ٍلبنانية حمتلة، وحماية وطننا من عدو مل يزل يطمع  �أر��ص  مقاومة يف �صبيل حترير ما تبقى من 

�لرئي�ص �صعد �حلريري  �لوز�ري حلكومة  �لبيان  �أن  . كما 
�لطبيعية”187 باأر�صنا ومياهنا وثرو�تنا 

و��صرتجاع �عتد�ء�ته  ورّد  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  مقاومة  يف  �للبنانيني  للمو�طنني  “�حلق  على   �أكد 

.
�الأر��صي �ملحتلة”188

يف �لوقت نف�صه، وعلى �لرغم من �لهدوء �لذي ت�صهده �جلبهة �للبنانية مع “�إ�رش�ئيل” منذ عدو�ن 

�لتالية من �حلرب مع لبنان خالل  �أبيب عن �قرت�ب �جلولة  2006، ��صتمر حديث تل  متوز/ يوليو 

على  لبنان،  مع  �ملقبلة  �حلرب  ب�صاأن  �الإ�رش�ئيلية  �لتهديد�ت  تكررت  حيث  و2017،   2016 �صنتي 

ل�صان �لع�صكريني و�ل�صيا�صييني �الإ�رش�ئيليني على حّد �صو�ء.

�لدمار �لكبري  �أركان جي�ص �الحتالل يائري جوالن من  يف �جلانب �لع�صكري، حّذر نائب رئي�ص 

�لذي �صيلحق بلبنان يف �حلرب �ملقبلة، ومن �أن هذ� �لدمار �صي�صمل �لبنى �لتحتية وبيوت �ملدنيني، 

. وهو 
م�صري�ً �إىل �أن حزب �هلل طّور قدر�ت جديدة، ت�صّكل خطر�ً مل ي�صبق له مثيل على “�إ�رش�ئيل”189

خطر �أ�صار �إليه رئي�ص �صعبة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية )�أمان( هرتزل هليفي خالل موؤمتر هرت�صليا 

يف حزير�ن/ يونيو 2016 بقوله �إن �حلرب �ملقبلة مع حزب �هلل لن تكون ب�صيطة، و�إن جتارب �جلبهة 

.
190

�لد�خلية يف تلك �ملو�جهة �صتكون بالغة �ل�صدة

يو��صل  �جلي�ص  �أن  نوركني  عميكام  �لع�صكرية  �لتخطيط  هيئة  رئي�ص  �أكد  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 

�لتح�صري حلرب لبنان �لثالثة و�أنه �أكرث جاهزية من �أي وقت ٍم�صى، مع �لتحذير من �أن �حلرب يف 

حال �ندالعها �صت�صهد “�جتياحاً برياً هجومياً وقا�صياً للغاية جلنوب لبنان”، ولكنه �صدد يف �لوقت 
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مع  ذلك  وتز�من   .
191

�ل�صمالية �جلبهة  يف  �لهدوء  على  �حلفاظ  هو  �لرئي�صي  �لهدف  �أن  على  نف�صه 

ت�رشيحات قائد جي�ص �مل�صاة و�ملظليني يف جي�ص �الحتالل غ�صان عليان Ghassan Alian حول �أن 

.
�حلرب مع لبنان “م�صاألة وقت”192

دولة  �صت�صمل  �ملقبلة  �إن �حلرب  �آيزنكوت  غادي  �الحتالل  جي�ص  �أركان  رئي�ص  قال  جهته،  من 

قال  �لذي  �هلل،  حزب  �إىل  �إ�صارة  يف   ،
193

ومبو�فقتها منها  باإذٍن  فيها  �لنا�صطة  و�لتنظيمات  لبنان 

 �آيزنكوت الحقاً �إن جي�صه يعّده �أخطر عدو ٍله، م�صيفاً �أن �الأمني �لعام للحزب ح�صن ن�رش �هلل �صيكون

.
194

هدفاً رئي�صياً لالغتيال يف �أي مو�جهة مقبلة

�أما على �ل�صعيد �ل�صيا�صي، فقد جاءت �أبرز �لتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية يف �صياق �لرد على حتذير�ت 

على  مدمرة  نتائج  ف�صتحمل  وقعت  �إن  �ملقبلة  �حلرب  �أن  من  �هلل  ن�رش  ح�صن  �هلل  حزب  عام  �أمني 

�جلبهة �لد�خلية يف “�إ�رش�ئيل”، حيث قال ن�رش �هلل �إن �ملقاومة بات باإمكانها حتويل �لتهديد �لنووي 

 ،
195

�إليه �أي مكان نقلت  �الأمونيا يف  �إىل خز�نات  �لو�صول  �إىل فر�صة، وهي قادرة على  �الإ�رش�ئيلي 

�لنووي  ديونا  مفاعل  �أو  �الأمونيا  خز�نات  ب�رشب  يتعلق  فيما  حمر�ء  خطوطاً  تلتزم  لن  و�إنها 

.
196Negev Nuclear Research Center (NNRC)l

�لتهديد�ت، توّعد وزير �الت�صاالت و�ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص  ورد�ً على تلك 

�أقدم حزب �هلل على تنفيذ تهديد�ته  لبنان يف حال  �ملتاحة يف  �الأهد�ف  Yisrael Katz ب�رشب كافة 

. فيما دعا وزير �لتعليم �الإ�رش�ئيلي ورئي�ص كتلة �لبيت �ليهودي نفتايل 
197

بق�صف �لعمق �الإ�رش�ئيلي

بينيت ال�صتهد�ف �ملوؤ�ص�صات و�لبنية �لتحتية �للبنانية يف �أي حرب مقبلة، قائالً �إن �ملطار و�جل�صور 

وحمطات توليد �لكهرباء ومو�قع �جلي�ص �للبناين يجب �أن تكون كلها �أهد�فاً �رشعية. و�أ�صاف �أنه يف 

حال �أقدم حزب �هلل على ��صتهد�ف �جلبهة �لد�خلية يف “�إ�رش�ئيل”، فهذ� يجب �أن يعني �إعادة لبنان 

.
198

�إىل �لع�صور �لو�صطى

�إذ قال �لرئي�ص �للبناين مي�صال  لبنانياً ر�صمياً،  وقد ��صتدعت �لردود �الإ�رش�ئيلية يف �ملقابل رد�ً 

�إىل غري  لبنان قد وىّل  �لعدو�نية �صّد  “�إ�رش�ئيل” متار�ص �صيا�صتها  �لذي كانت فيه  �لزمن  �إن  عون 

رجعة، و�إن �أي حماولة �إ�رش�ئيلية للنيل من �صيادة لبنان �أو تعري�ص �للبنانيني للخطر �صتجد �لرّد 

. كما تقدم لبنان ب�صكوى �صّد “�إ�رش�ئيل” يف جمل�ص �الأمن على خلفية �لتهديد با�صتهد�ف 
199

�ملنا�صب

.
200

بناه �لتحتية

وكرر ن�رش �هلل حتذير�ته لـ“�إ�رش�ئيل” قائالً �إنها “�إذ� �صنت حرباً على �صوريا �أو لبنان لي�ص من 

�ملعلوم �أن يبقى �لقتال لبنانياً – �إ�رش�ئيلياً �أو �صورياً – �إ�رش�ئيلياً”، و�إمنا “قد ُتفتح �الأجو�ء لع�رش�ت 

�الآالف، بل مئات �الآالف من �ملجاهدين و�ملقاتلني، من كل �أنحاء �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي، ليكونو� 

.
�رشكاء يف هذه �ملعركة”201
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ورّد وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان بتاأكيد تفوق “�إ�رش�ئيل” ع�صكرياً ب�صكل كبري، 

، وعاد يف وقت الحٍق ليقول 
202

مع �لت�صديد على �أنها لي�صت معنية بالت�صعيد يف �ل�صمال �أو يف �جلنوب

�إن �أي حرب ٍمقبلة على جبهة �ل�صمال، �صت�صمل لبنان و�صورية معاً، حيث مل يعد هناك �صيء ��صمه 

جبهة لبنان، م�صيفاً �أنه “عند �حلديث عن لبنان، ال نتحدث عن حزب �هلل فقط بل نتحدث عن �جلي�ص 

�أ�صار  كما  �هلل”.  حزب  منظومة  من  يتجز�أ  ال  جزء�ً  �للبناين  �جلي�ص  �صار  فقد   )...( �أي�صاً  �للبناين 

ليبمان �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” ت�صتعد الأن متتد �أي حرب ٍعلى �إحدى �جلبهتني �ل�صمالية �أو �جلنوبية �إىل 

.
�جلبهة �الأخرى، قائالً: “هذه �لفر�صية �الأ�صا�صية لدينا، ولذلك نحن جنهز �جلي�ص”203

للجي�ص  �ل�صمالية  �لقيادة  قررت  �هلل،  حزب  ولتهديد�ت  للحرب  “�إ�رش�ئيل”  حت�ّصب  �إطار  ويف 

ٍ�أمني جديد يتد على م�صافة عدة كيلومرت�ت على �حلدود مع لبنان، كما  �إقامة جد�ر  �الإ�رش�ئيلي 

2017 �إمتام تفريغ خز�ن �الأمونيا يف حيفا نهائياً  �أغ�صط�ص  �أعلنت وز�رة �لبيئة �الإ�رش�ئيلية يف �آب/ 

.
204

و�نتهاء عمله

ويف �صياق �ملو�جهة �الأمنية و�ال�صتخبارية �مل�صتمرة بني لبنان و“�إ�رش�ئيل”، �أعلنت عدة �أجهزة 

�أمنية لبنانية خالل �صنتي 2016 و2017 عن ك�صف عدد من �الخرت�قات، كان �أبرزها �إعالن �صبط 

حمطات �ت�صال غري �رشعية يف �آذ�ر/ مار�ص 2016 تتزود بخدمات �الإنرتنت من �رشكات �إ�رش�ئيلية، 

، و�صبط �صبكة جت�ص�ص 
205

وتتوىل بدورها تزويد مقر�ت ومر�كز ر�صمية ح�صا�صة يف لبنان باخلدمة

يف �خلارج  يف  �الإ�رش�ئيلي  للعدو  تابعة  �صفار�ت  مع  �لتخابر  بجرم  �أ�صخا�ص  خم�صة   وتوقيف 

.
كانون �لثاين/ يناير 2062017

5. جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية:

اأ. انعكا�س التغريات والثورات على الق�شية الفل�شطينية:

بن �صلمان  �مللك  تويّل  منذ  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  �صهدتها  �لتي  �ملت�صارعة  �لتغري�ت   �صّكلت 

عبد �لعزيز �حلكم يف �صنة 2015 �إحدى �أبرز �لتحوالت يف �لبيئة �ال�صرت�تيجية يف �ملنطقة، وال �صيّما 

لت�صلمه  و�صوالً  و2017   2016 �صنتي  خالل  �صلمان  بن  حممد  �الأمري  البنه  �ل�رشيع  �ل�صعود  مع 

�ململكة.  د�خل  �لنفوذ  وم�صادر  �ل�صلطات  كامل  على  تدريجياً  �ل�صيطرة  و�حتكاره  �لعهد،  والية 

فقد �متدت �آثار هذه �لتغري�ت من �مل�صهد �ل�صيا�صي �لد�خلي �إىل �مل�صهد �خلارجي ب�صورة و��صعة، 

�صملت �لعالقات بني دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي، وعالقات �لدول �لعربية فيما بينها، وعالقاتها 

مع حميطها �الإقليمي )مبا فيه كل من �إير�ن وتركيا و“�إ�رش�ئيل”(، وموقفها من �لق�صية �لفل�صطينية 

وعملية �لت�صوية.
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وك�صفت �الأحد�ث �لتي كانت �ل�صعودية ودول �خلليج حمورها خالل �صنتي 2016 و2017 عن 

توجه جديد للتحالف �لنا�صئ بني �لريا�ص بقيادة �بن �صلمان، و�أبو ظبي بقيادة ويل عهدها وزير 

�خلارجية �الإمار�تي حممد بن ز�يد، يقوم على حماولة تثبيت ركائز “�العتد�ل” يف �ملنطقة، باعتباره 

�خليار �ال�صرت�تيجي �الأقدر على تاأمني �لظروف �لتي ت�صمح للثنائي �ل�صاعد )�بن �صلمان و�بن ز�يد( 

بامل�صي يف حتقيق طموحاتهما �ل�صيا�صية، ال �صيّما لناحية تاأمني �لغطاء �الأمريكي لتلك �لطموحات.

ويف �صبيل ذلك، �تخذت �لريا�ص و�أبو ظبي جمموعة من �خلطو�ت ال�صتمالة قوى �صناعة �لقر�ر 

يف �لواليات �ملتحدة، �صملت تقارباً �إمار�تياً و��صحاً مع “�إ�رش�ئيل” وجمموعات �ل�صغط �ملوؤيدة لها 

يف �لواليات �ملتحدة، وتقارباً �صعودياً �صمنياً يف �ملو�قف مع تلك �الأطر�ف، مع تز�يد �ملوؤ�رش�ت على 

وجود عالقات �رشية بني �لريا�ص وتل �أبيب.

�لعمر  خالل  �صعدت  �لتي  �لتغيري  قوى  �صّد  �حلملة  ��صتكمال  �أي�صاً  �خلطو�ت  تلك  و�صملت 

�ل�صعودية  ت�صعى  �لذي  �الإقليمي  �لنظام  ��صتقر�ر  ل�صمان  �لعربي”،  “�لربيع  لثور�ت  �لق�صري 

ملا ُعرف  �مل�صادة  �لعربية  �لقوى  و�الإمار�ت الإيجاده، وهي جزئية حظيت بدعم و��صع من غالبية 

هذ�  �صمن  قطر  ح�صار  �أزمة  تو�صع  �أن  ويكن  وم�رش.  �لبحرين  وخ�صو�صاً  �لعربي،  بالربيع 

�لتغيري، وحلركة حما�ص، وتغريدها  �لد�عم لقوى  �ل�صياق، حيث جاء �حل�صار نتيجة ملوقف قطر 

خارج �ل�رشب �لذي تقوده �لريا�ص باتخاذها مو�قف متمايزة يف كثري من �مللفات.

�إال �أن �أخطر ما يظهر يف �الأجو�ء هي تلك “�ل�صائعات” �ملتز�يدة على �لت�صاوق �لر�صمي �ل�صعودي 

مع �لرغبة �الأمريكية بتخفي�ص �ل�صقف �لعربي و�لفل�صطيني �لر�صمي من م�صار �لت�صوية، وحماولة 

�الأ�صو�ت  من  عدد  و�رتفاع  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  قوى  �صّد  �لتحري�صية  �ل�صلبية  �لنظرة  ن�رش 

�لد�عية للتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”، و�لتي ما كان لها �أن تتحرك دون �صوء �أخ�رش �أو مو�فقة �صمنية 

لر�صم  �رشورياً  �أمر�ً  ذلك  يرى  �ل�صعودي  �لقر�ر  �صانع  باأن  ي�صي  ما  وهو  �لر�صمية.  �جلهات  من 

�ال�صطفافات يف �ملنطقة، وفق منطق يجمع “�إ�رش�ئيل” ودول �العتد�ل يف مو�جهة �إير�ن وحلفائها.

ب. العالقات اخلليجية - الفل�شطينية:

كان للتغري�ت �ل�صيا�صية و�القت�صادية �لتي مرت بها �ل�صعودية خالل �صنتي 2016 و2017 �أثر 

�أظهر تر�جع مكانة  �لفل�صطينية،  �ل�صيا�صية  �لفل�صطينية و�لقوى  �لق�صية  ملمو�ص على تفاعلها مع 

�الهتمام  د�ئرة  �إىل  جمدد�ً  تعود  �أن  قبل  �لوقت،  لبع�ص  �الإقليمية  �أولوياتها  �أجندة  �صمن  فل�صطني 

�ل�رش�ع  بـت�صوية  �ملتعلقة  حتركاتها  تر�مب  �إد�رة  تكثيف  مع   ،2017 �صنة  من  �الأخري  �لثلث  خالل 

�لتحركات.  تلك  �صمن  �الهتمام  من  كبري  ن�صيب  على  �لريا�ص  و��صتحو�ذ  �الإ�رش�ئيلي،   – �لعربي 

كما تاأثر تفاعل بقية دول �خلليج �لعربي مع �لق�صية �لفل�صطينية، جر�ء �الأزمة �خلليجية و�الن�صغال 

باحلرب يف �ليمن.
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�ل�صلطة  لقيادة  �لد�عم  �لر�صمي  موقفها  على  �ل�صعودية  حافظت  �ل�صيا�صي،  �ل�صعيد  على 

�لفل�صطينية، �لتي بقيت �لريا�ص بالن�صبة لها �إحدى �أهم عو��صم تن�صيق �جلهود �ل�صيا�صية �ملتعلقة 

على  نف�صه  �لوقت  يف  �ل�صلطة  وحر�صت  وعّمان.  �لقاهرة  من  كل  جانب  �إىل  �لفل�صطينية،  بالق�صية 

�مل�صاركة يف �ملبادر�ت �ل�صيا�صية �ل�صعودية �لتي تهدف لتعزيز دورها �لقيادي يف �ملنطقة، و�أبرزها 

�لقمة �لعربية �الإ�صالمية �الأمريكية يف �لريا�ص، و�لتحالف �الإ�صالمي �لع�صكري ملحاربة �الإرهاب، 

�إىل جانب دعمها جلهود �لتحالف �لعربي �لذي تقوده �ل�صعودية يف �ليمن.

يف �ملقابل، فاإن عالقة �ل�صعودية بحركة حما�ص توترت جمدد�ً، وخ�صو�صاً خالل �لن�صف �لثاين 

من �صنة 2017، وهو ما ك�صفت عنه �ملو�قف �ل�صعودية �لتي �صدرت جتاه �حلركة عند بد�ية �الأزمة 

�لظاهري  �الإيجابي  للتطور  �لتطور معاك�صاً  مع قطر، و�لتي �صناأتي على ذكرها الحقاً. وجاء هذ� 

للعالقة بني �لطرفني منذ تويل �مللك �صلمان بن عبد �لعزيز حكم �ململكة يف مطلع �صنة 2015، و�لذي 

�إن  2016، بقوله  �أبريل  �أ�صامة حمد�ن يف ني�صان/  �أكده م�صوؤول �لعالقات �لعربية يف حركة حما�ص 

. وكانت 
207ً

عالقات حركته مع دول �خلليج عامة ومع �ل�صعودية خا�صة كانت ت�صهد حت�صناً ملحوظا

�ل�صلطات �ل�صعودية قد �عتقلت قائد حركة حما�ص يف �خلارج ماهر �صالح، يف كانون �الأول/ دي�صمب 

�لفل�صطيني يف  �ل�صعب  لدعم  �لتبعات وحتويلها  مالية، مرتبطة بجمع  2014، على خلفية ق�صايا 

�لد�خل ودعم �ملقاومة، دون �إذن ر�صمي. ثم قامت باإخالء �صبيله بعد زيارة وفد من �حلركة بقيادة 

خالد م�صعل �إىل �لريا�ص يف متوز/ يوليو 2015؛ غري �أنها مل ت�صمح له مبغادرة �الأر��صي �ل�صعودية 

�إال يف كانون �الأول/ دي�صمب 2016.

وعلى �لرغم من �أن حركة حما�ص مل تتخذ من طرفها �أي موقف يكن �أن يف�رش على �أنه ت�صبب باإثارة 

غ�صب �لريا�ص، �إال �أن و�صول دونالد تر�مب �إىل �لبيت �الأبي�ص يف كانون �لثاين/ يناير 2017، و�ملوقف 

�ملت�صدد �لذي �أبد�ه خالل قمة �لريا�ص يف �أيار/ مايو 2017 جتاه رعاة “�ملنظمات �الإرهابية” �لتي ُتعد 

حما�ص من بينها وفق �لت�صنيف �الأمريكي، �أدى فيما يبدو �إىل �ختالف �حل�صابات �ل�صيا�صية لالأمري 

حممد بن �صلمان ب�صاأن �الإجر�ء�ت �لتي يتوجب �تخاذها ل�صمان �حل�صول على �لغطاء �الأمريكي 

مل�رشوعه �ل�صيا�صي؛ فهاجم وزير �خلارجية �ل�صعودي عادل �جلبري يف 2017/6/6 قطر قائالً: “لقد 

طفح �لكيل، وعلى قطر �أن توقف دعمها جلماعات مثل حما�ص و�الإخو�ن �مل�صلمني”، م�صيفاً: “ال نهدف 

. وردت حما�ص بدورها يف بيان لها يف 2017/6/7، 
�إىل �الإ�رش�ر بقطر ولكن عليها �أن تختار طريقها”208

“حتّر�ص” عليها،  �أنها  ر�أت  �لتي  �الأ�صف و�ال�صتهجان” لت�رشيحات �جلبري  بـ“بالغ  باأنها �صعرت 

و�أنها “غريبة على مو�قف �ململكة �لعربية �ل�صعودية” ومثَّلت �صدمة لل�صعب �لفل�صطيني. وحذَّرت 

�حلركة مما و�صفته با�صتغالل “�إ�رش�ئيل” للت�رشيحات من �أجل “�رتكاب �ملزيد من �النتهاكات”، 

�ملعهودة”، و�الإ�صالمية  �لعربية  و�ملو�قف  �لدولية  للقو�نني  “خمالفة  �جلبري  مو�قف  �أن   ور�أت 
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جتاه  وملو�قفها  للمملكة  ت�صيء  �لتي  �لت�رشيحات  هذه  “وقف  �إىل  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  د�عية 

.
ق�صية �صعبنا وحقوقه �مل�رشوعة”209

بابتالع  وقطر  غزة  يف  قادتها  و�تهمت  حما�ص  حركة  فهاجمت  �ل�صعودية  عكاظ  �صحيفة  �أما 

�ملعونات  �إىل  باالإ�صافة  و�الإمار�ت  �ل�صعودية  تقدمها  �لتي  �مل�صاعد�ت  من  �لدوالر�ت  “ماليني 
�لدولية الإبعاد �صبح �لكارثة �الإن�صانية عن �أهايل غزة”. و�دعت �ل�صحيفة �أن حما�ص تخ�ص�ص هذه 

يف  يغرقون  غزة  �أهايل  تاركة  �الأنفاق،  وحفر  �الإرهاب  لدعم  �الإير�نية،  للتعليمات  “وفقاً  �الأمو�ل، 

جوعهم وفقرهم ومر�صهم وح�صارهم ودفعهم لل�رش�ئب �لتي تفر�صها عليهم ما ت�صمى بحكومة 

حما�ص”. وو�صفت �ل�صحيفة حركة حما�ص باأنها حركة “�إرهابية”، كما و�صفت �ل�صحيفة حما�ص 

.
باأنها “عميلة مزدوجة للدوحة وتل �أبيب”210

“�الإرهاب”  قائمة  يف  حما�ص   2017/6/8 يف  قطر  لدولة  �ملقاطعة  �لدول  تدرج  مل  �ملقابل  يف 

�أحد  �أن  من  وبالرغم  �حلركة،  لها  تعر�صت  �لتي  �الإعالمية  �حلملة  من  بالرغم  �أ�صدرتها،  �لتي 

�مل�صلمني �الإخو�ن  حلركة  ومتويلها  عالقتها  ب�صبب  جاءت  لقطر  �لدول  هذه  مقاطعة   �أ�صباب 

.
211

وحركة حما�ص

�ل�صالح،  �هلل  عبد  بن  �صامي  باجلز�ئر  �ل�صعودي  لل�صفري  تلفزيونية  ت�رشيحات  �أثارت  كما 

و�صف فيها حركة حما�ص بـ“�الإرهابية” جدالً يف �جلز�ئر، وطالبت حركتا “جمتمع �ل�صلم” و“�لبناء 

�ل�صفري  برهوم،  فوزي  غزة  يف  با�صمها  �ملتحدث  عب  حما�ص  حركة  ودعت  با�صتدعائه.  �لوطني” 

 �ل�صعودي يف �جلز�ئر �إىل �صحب ت�رشيحاته �الأخرية، وقال �إن حما�ص حركة مقاومة تد�فع عن �الأمة

.
212

�لعربية جمعاء

ولكن �ل�صعودية رحبت يف �لوقت نف�صه بالتطور�ت �لتي متت �صمن جهود �مل�صاحلة �لفل�صطينية 

�النق�صام  �إنهاء  ي�صهم  �أن  يف  �أملها  عن  خارجيتها  وز�رة  وعّبت   ،2017 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف 

وحتقيق �لوحدة �لفل�صطينية يف “متكني �الأ�صقاء �لفل�صطينيني من نيل حقوقهم �مل�رشوعة، وفقاً ملا 

.
ن�صت عليه قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية ومبادرة �ل�صالم �لعربية”213

�أما على �ل�صعيد �ملايل، فقد �صهد �لدعم �ملايل �ل�صعودي لل�صلطة �لفل�صطينية تر�جعاً عما كان عليه 

20 مليون دوالر �صهرياً )منذ بد�ية  يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة، حيث تر�جعت قيمة ذلك �لدعم من نحو 

�صنة 2013( �إىل 7.7 ماليني دوالر �صهرياً )منذ كانون �الأول/ دي�صمب 2016(. ويف �لوقت نف�صه فاإن 

�نتظام �صد�د تلك �لدفعات قد تر�جع، حيث و�ظبت �ل�صعودية خالل �ل�صنو�ت �ل�صابقة على حتويل 

خالل �صهور  �صبعة  ملدة  �إ�صهامها  �إر�صال  �أوقفت  �أنها  �إال  �صهور،  ثالثة  كل  مرة  �إ�صهاماتها   قيمة 

�صنة 2016، و�كتفت يف كانون �الأول/ دي�صمب 2016 بتحويل 61.6 مليون دوالر عن �لفرتة �ملمتدة 

.
من �أيار/ مايو وحتى نهاية ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2142016
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الق�شية الفل�شطينية والعامل العربي

 ،2017 �أغ�صط�ص  و�آب/  مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لتاليني  �إ�صهاميها  حتويل  عن  �ل�صعودية  �إعالن  وعند 

. ومع ذلك، ما تز�ل 
215ً

كانت قيمة كل منهما 30.8 مليون دوالر، مبعدل 7.7 ماليني دوالر �صهريا

�ل�صعودية �أكب م�صهم عربي يف دعم ميز�نية �ل�صلطة، بقيمة �إجمالية بلغت نحو 244 مليون دوالر 

منذ بد�ية 2016 وحتى نهاية ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2017، بينما مل متنح �أي من دول �خلليج �لعربي 

.
216

�الأخرى �أي دعم مليز�نية �ل�صلطة خالل تلك �لفرتة

�لواليات  بعد  مانحة  جهة  �أكب  ثالث  �ل�صعودية  تز�ل  ما  �الأونرو�،  وكالة  مليز�نية  وبالن�صبة 

 �ملتحدة و�الحتاد �الأوروبي، ومنحت للوكالة دعماً بقيمة 148 مليون دوالر ب�صورة مبا�رشة خالل

�صنة 2016، فيما قدمت مليون دوالر �أمريكي عب مركز �مللك �صلمان لالإغاثة و�الأعمال �الإن�صانية، 

.
217

�صّكلت يف جمموعها ن�صبة تقارب 12l% من �إجمايل �ملنح �ملقدمة للوكالة

�لفل�صطينية،  �مل�صاحلة  ملف  يف  و�صاطتها  ��صتئناف  �لدوحة  حاولت  فقد  قطر،  �إىل  باالنتقال 

يونيو  وحزير�ن/   ،
2182016 فب�ير  �صباط/  يف  وفتح  حما�ص  وفَدي  جمعت  لقاء�ت  ��صت�صافة  عب 

“غد�ء  ثاين  �آل  �لرحمن  عبد  بن  حممد  �لقطري  �خلارجية  وزير  رعاية  �إىل  باالإ�صافة   .
2192016

برئي�ص عبا�ص  حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  جمع   ،2016 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �لدوحة  يف   عمل” 

تكلل  مل  جهودها  �أن  �إال  ؛ 
220

هنية �إ�صماعيل  ونائبه  م�صعل  خالد  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب 

بالنجاح.

على  و2017   2016 �صنتي  خالل  �لدوحة  حافظت  بالفل�صطينيني،  �ل�صيا�صية  عالقاتها  و�صمن 

�خلليج  دول  �صائر  عن  �حلركة  جتاه  مبوقفها  بالتفرد  بذلك  م�صتمرة  حما�ص،  بحركة  عالقتها 

�أطلق خالله خالد م�صعل �لوثيقة �ل�صيا�صية  �لعربي. و�أثارت ��صت�صافتها للموؤمتر �ل�صحفي �لذي 

حلركة حما�ص يف �أيار/ مايو 2017 حفيظة �لواليات �ملتحدة، وهو ما ظهر يف عدد من مقاالت �لر�أي 

، ويف م�رشوع �لقانون �لذي �قرتحه عدد من �أع�صاء �لكوجنر�ص 
221

يف و�صائل �إعالم �أمريكية بارزة

�الأمريكي لفر�ص عقوبات �أمريكية على “�لد�عمني �لدوليني لالإرهاب �لفل�صطيني”، حتدث حتديد�ً 

عن دعم قطر حلركة حما�ص، و��صتِ�صافتها للموؤمتر �ل�صحفي، �لذي �أعلنت �حلركة خالله وثيقتها 

. وقد نال م�رشوع �لقانون تاأييد جلنة �لعالقات �خلارجية يف �لكوجنر�ص يف منت�صف 
222

�ل�صيا�صية

.
ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2232017

�الإ�صالمية  �لعربية  �لقمة  �نعقاد  مع  �لقانون  م�رشوع  �قرت�ح  تز�من  لالنتباه  �لالفت  من  وكان 

�لعمل  �رشورة  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  خاللها  �أكد  و�لتي  �لريا�ص،  يف  �الأمريكية 

و�لقاعدة، د�ع�ص،  من  كالً  تر�مب  عّد  �لتي  �الإرهابية”،  للتنظيمات  �لتمويل  م�صادر  “قطع   على 

، وذلك قبل �أيام قليلة من �إعالن �ل�صعودية و�الإمار�ت و�لبحرين 
224

وحزب �هلل، وحما�ص من �صمنها

لـ“�الإرهاب”، على حّد  �أهمها دعمها  وم�رش فر�ص �حل�صار على �لدوحة جلملة من �الأ�صباب، من 

.
225

و�صف تلك �لدول
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وظهرت عالقات �لدوحة بحما�ص كاإحدى نقاط �خلالف مع قطر ب�صورة �أو�صح، خالل �الأيام 

�الأوىل �لتي تلت �إعالن �حل�صار، ومن �أبرز ما جاء يف هذ� �ل�صياق قول وزير �خلارجية �ل�صعودي 

�الإخو�ن  وجماعة  حما�ص  دعم  �إنهاء  تت�صمن  خطو�ت،  بعدة  �لقيام  قطر  على  �إن  �جلبري  عادل 

بدعمها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ُتقوِّ�ص  قطر  �أن  م�صيفاً  معها،  �لعالقات  �إعادة  �أجل  من  �مل�صلمني، 

�أنور قرقا�ص  . وذلك بالتز�من مع و�صف وزير �لدولة لل�صوؤون �خلارجية يف �الإمار�ت 
226

حلما�ص

. ورّدت قطر على تلك �التهامات 
وجود قادة من حما�ص يف �لدوحة باأنه “يثل م�صكلة للمنطقة”227

على ل�صان �صفريها يف و��صنطن، م�صعل بن حمد �آل ثاين، بالقول �إن قطر ال مُتّول حما�ص، بل تعمل 

تعمل  �أن  �لدوحة  من  طلبو�  �أنف�صهم  �الأمريكيني  �أن  م�صيفاً  �الإعمار،  �إعادة  جهود  �إطار  يف  غزة  يف 

مع حما�ص يف �صياق “عملية �ل�صالم”. و�أو�صح �أن ذلك ال يعني �أن قطر على �لطريق �ل�صيا�صي �أو 

. والحقاً، قال وزير �خلارجية �لقطري �إن حما�ص ُتعّد بالن�صبة للدول �لعربية 
228

�الأيديولوجي نف�صه

حركة مقاومة �رشعية، و�إن كانت مدرجة �صمن قو�ئم �الإرهاب �الأمريكية، ولكنها لي�صت مدرجة 

�صمن قو�ئم �إرهاب دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي، م�صتغرباً كيف حتولت �لعالقة مع حما�ص �إىل 

تهمة من قبل دول عربية. و�أ�صاف �أن وجود حما�ص يف قطر هو متثيل �صيا�صي للحركة، و�أن قطر 

قياد�ت من  ما يبر وجود  �لفل�صطينية، وهو  �مل�صاحلة  بالعمل على  �لدوليني  مكلَّفة من �رشكائها 

.
229

حما�ص يف �لدوحة

 ،2015 �صنة  بد�ية  منذ  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ميز�نية  دعم  عن  قطر  توقفت  �ملايل،  �ل�صعيد  على 

، فيما 
230

2016 على مليون دوالر �لذي قدمته لوكالة �الأونرو� خالل �صنة  �لدعم  و�قت�رشت قيمة 

رّكزت م�صاعد�تها يف �ملقابل على تنفيذ م�صاريع �إعادة �إعمار قطاع غزة، عب �للجنة �لقطرية الإعادة 

�إعمار غزة، �لتي �أ�صار رئي�صها �ل�صفري حممد �لعمادي �إىل �أن �لقيمة �الإجمالية للم�صاريع �لتي نفذتها 

�للجنة يف غزة خالل �ل�صنو�ت �خلم�ص �الأخرية بلغت نحو 500 مليون دوالر، �صمت مئة م�رشوع 

. كما تولّت 
232

، موؤكد�ً ��صتمر�ر عمل �للجنة على �لرغم من �أزمة ح�صار قطر
231

يف خمتلف �لقطاعات

قطر حتمل كلفة توفري �لكهرباء لقطاع غزة ملدة ثالثة �صهور يف بد�ية �صنة 2017، ��صتجابة الأزمة 

ب�صورة  وحلها  �الأزمة  تلك  لدر��صة  �لدويل  �لتعاون  �إىل  د�عية  �لقطاع،  منها  يعاين  �لتي  �لكهرباء 

�ل�صعب  لدعم  و�الإن�صاين  �لتنموي  �مللتقى   2017 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لدوحة  و��صت�صافت   .
233

جذرية

�لفل�صطيني، بتنظيم “قطر �خلريية” وم�صاركة 75 منظمة �إن�صانية �إقليمية ودولية، تعهد �مل�صاركون 

.
234

فيه بتخ�صي�ص نحو 27 مليون دوالر خلدمة �مل�صاريع �لتنموية يف فل�صطني

�أما دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، فقد �صّكل دورها يف رعاية م�صاحلة تيار دحالن يف حركة فتح 

�أبرز ملفات ن�صاطها فيما يت�صل بالعالقات �ل�صيا�صية مع �لفل�صطينيني.  مع حركة حما�ص يف غزة 

�أن  �إىل   2017 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �لبدويل  �صالح  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  �أ�صار  �ل�صياق،  هذ�  ويف 

من �ملف�صول  و�لقيادي  حما�ص  حركة  من  قياد�ت  بني  لقاء  �صابق  وقت  يف  ��صت�صافت   �الإمار�ت 
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. كما 
235

حركة فتح حممد دحالن، بهدف ��صتعر��ص �لتفاهمات �لتي مّت �لتو�فق عليها بني �لطرفني

مّت  �الإطار،  هذ�  يف  �مل�صّكلة  �ملجتمعية  �مل�صاحلة  جلنة  �إجر�ء�ت  الإجناح  مالياً  دعماً  �الإمار�ت  قّدمت 

2006 و2007  �صنتي  �لد�خلي يف  �القتتال  �أحد�ث  خالل  �صقطو�  قتيالً   14 عائالت  ت�صليم  مبوجبه 

�صيكات بقيمة 50 �ألف دوالر لكل عائلة، وذلك يف مهرجان �صلح جمتمعي ُعقد لهذه �لغاية يف �أيلول/ 

.
�صبتمب 2362017

وعلى �صعيد �لدعم �ملايل �لر�صمي، مل ُتقّدم �الإمار�ت �أي دعم مليز�نية �ل�صلطة �لفل�صطينية خالل 

دوالر  مليون   16.8 بقيمة  دعماً   2016 خالل  �الأونرو�  لوكالة  قدمت  بينما  و2017،   2016 �صنتي 

ب�صورة مبا�رشة، و13.1 مليون دوالر عب جمعية �لهالل �الأحمر �الإمار�تي وموؤ�ص�صات �إن�صانية 

.
237

تابعة لكل من دبي و�أبو ظبي

تطور�ت  بالفل�صطينيني  و�لبحرين  وُعمان  �لكويت  من  كل  عالقات  ت�صهد  مل  �أخرى،  جهة  من 

 2017 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �لكويت  ��صت�صافة  با�صتثناء  و2017،   2016 �صنتي  خالل  بارزة 

�ل�صيخ  �لكويت  دولة  �أمري  برعاية  �لفل�صطيني،  �لطفل  معاناة  حول  �لعربية  �جلامعة  عقدته  ملوؤمتر 

.
238

�صباح �الأحمد �ل�صباح، وم�صاركة �لرئي�ص حممود عبا�ص

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مليز�نية  دعماً  �لدول  هذه  من  �أي  ُتقّدم  مل  �ملايل،  �لدعم  �صعيد  وعلى 

حتويل عن   2016 �أبريل  ني�صان/  يف  �لعربية  �القت�صادية  للتنمية  �لكويتي  �ل�صندوق  �أعلن   بينما 

100 مليون دوالر للحكومة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، مثلت �لدفعة �الأوىل من �ملنحة �لكويتية الإعادة 
وقّدمت   .

239
دوالر مليون   200 �الإجمالية  قيمتها  تبلغ  و�لتي   ،2014 عدو�ن  بعد  غزة  قطاع  �إعمار 

5 ماليني دوالر ب�صورة مبا�رشة و3.8 ماليني  بقيمة  2016 دعماً  �الأونرو� خالل  لوكالة  �لكويت 

.
240

دوالر عب �صناديق حكومية، فيما قّدمت ُعمان للوكالة دعماً بقيمة 768 �ألف دوالر

ج. املوقف من عملية الت�شوية:

و��صلت دول �خلليج �لعربي تاأكيدها على موقفها �لر�صمي �ملتم�صك باملبادرة �لعربية لل�صالم 

كحل وحيد للت�صوية مع “�إ�رش�ئيل”، وفق ما ورد خ�صو�صاً على ل�صان وزير �خلارجية �ل�صعودي 

عادل �جلبري، �لذي �أكد على هام�ص “موؤمتر باري�ص لل�صالم” يف حزير�ن/ يونيو 2016 �أن �أ�صا�ص �أي 

�أن �ملبادرة غري قابلة  2002، م�صيفاً  خطة �صالم م�صتقبلية ما ز�ل يتمثل يف �ملبادرة �لعربية ل�صنة 

.
241

للتعديل و�أنها متتلك كل �لعنا�رش �ملطلوبة لت�صوية نهائية

من �الأخرية  �ل�صهور  �أن  �إال  ذلك،  بخالف  ر�صمي  موقف  �أي  �صدور  عدم  من  �لرغم   وعلى 

�صنة 2017 �صهدت تز�يد �حلديث عن تو��صٍل �أمريكي مع �ل�صعودية ب�صاأن “�صفقة �لقرن”، �لتي 

�أتاح �ملجال ل�صدور كثري من  �أي من معاملها حتى كتابة هذه �ل�صطور. وهو ما  �أو ُتعلن  مل تت�صح 

جمع  �لذي  �للقاء  خالل  د�ر  ما  فحوى  وحول  �ل�صفقة،  تلك  م�صمون  حول  و�لتكهنات  �لتحليالت 
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�لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص بويل �لعهد �ل�صعودي حممد بن �صلمان، بعد تلقي عبا�ص دعوة 

 .
مفاجئة �إىل �لريا�ص يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2422017

�الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  تر�مب  �الأمريكي  �لرئي�ص  قر�ر  على  ر�صمياً  �ل�صعودية  �عرت�صت  وقد 

�إعالمية �صعيفة غري متنا�صبة  �إطار حمدود، وبتغطية  �لتفاعل �صده يف  �أنه مّت ح�رش  للقد�ص، غري 

عن �لقر�ر  تلت  �لتي  �جلمعة  يف  �ملكي  �حلرم  �إمام  يتحدث  �أن  للنظر  الفتاً  وكان  قر�ر.  هكذ�   مع 

“بّر �لو�لدين”، دون �أن ي�صري للقر�ر �الأمريكي �خلطري بنقل �ل�صفارة.

د. املوقف من “اإ�رشائيل”:

�ملوؤ�رش�ت و�لت�رشيحات حول تقارب عدد من دول  كبري�ً من  2016 و2017 كماً  حملت �صنتا 

“�إ�رش�ئيل”. ويف حني كان عدد  �خلليج �لعربي، ويف مقدمتها �الإمار�ت و�ل�صعودية و�لبحرين، مع 

بال�صعودية  �ملتعلقة  �ملوؤ�رش�ت  �أن  �إال  ومبا�رش�ً،  علنياً  و�لبحرين  باالإمار�ت  �ملتعلقة  �ملوؤ�رش�ت  من 

تز�ل  ما  �ل�صعودية  �أن  �إىل  ُي�صري  ما  وهو  �أمريكية،  �أو  �إ�رش�ئيلية  �أطر�ف  عن  �إما  غالبها  يف  �صدرت 

�لت�رشيبات  �أو  �لت�رشيحات  و�أن  تقدير،  �أقل  على  علناً  �لتقارب  هذ�  مثل  على  �الإقد�م  من  متخوفة 

�الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية ت�صعى حلثها �أو دفعها �إليه.

تري�ن  جزيرتي  نقل  �صفقة  عب  جاءت  “�إ�رش�ئيل”  جتاه  �ل�صعودية  �لر�صمية  �خلطو�ت  �أبرز 

و�صنافري من م�رش �إىل �ل�صعودية، حيث ك�صفت �ملر��صالت �مل�رشية مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي يف هذ� 

خطوة  يف  تري�ن،  م�صائق  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ملالحة  حرية  على  باحلفاظ  �ل�صعودية  تعهد  �إىل  �ل�صياق 

.
243

لقيت ترحيباً �إ�رش�ئيلياً ومثّلت �أول �لتز�م �صعودي ر�صمي دويل جتاه تل �أبيب

 – �ل�صعودي  �لتقارب  مو�صوع  �أثارت  �لتي  �لعلنية  �خلطو�ت  �أبرز  من  كانت  �أخرى،  جهة  من 

�الإ�رش�ئيلي مو�قف �صابط �ملخابر�ت �ل�صعودي �ل�صابق �للو�ء �أنور ع�صقي �لد�عية �إىل �لتطبيع مع 

جولد  دوري  خارجيتها  وز�رة  عام  مدير  مع  ولقاوؤه  �صابق  وقت  يف  لها  وزيارته   ،
“�إ�رش�ئيل”244

وز�رة  وتاأكيد  �صخ�صية،  مبادرة  كانت  زيارته  �أن  ع�صقي  تاأكيد  من  �لرغم  على   ،
245Dore Gold

�أثار ن�رش وزيرة �خلارجية  . وقد 
246

�خلارجية �ل�صعودية باأنها ال تعك�ص �ملوقف �لر�صمي للمملكة

باالأمري  جمعتها  �صورة   Twitter تويرت  على  �صفحتها  على  ليفني  ت�صيبي  �ل�صابقة  �الإ�رش�ئيلية 

�ل�صعودي تركي �لفي�صل يف منتدى د�فو�ص �القت�صادي World Economic Forum in Davos يف 

.
247ً

�صوي�رش� �ملو�صوع نف�صه جمدد�

وبخالف تلك �خلطو�ت، ترّكز �لتقارب بني �ل�صعودية و“�إ�رش�ئيل” �أ�صا�صاً يف �ملوقف جتاه �إير�ن 

وم�صاعيها لتو�صيع نفوذها يف �ملنطقة، وجاءت �الإ�صار�ت على هذ� �لتقارب يف �لبد�ية يف �صياق حديث 

تل �أبيب عن وجود حت�صن يف عالقاتها مع دول عربية ب�صورة عامة نتيجة �لتقاء �مل�صالح، دون ذكر 
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�ل�صعودية حتديد�ً. �إال �أن �لفرتة �لتالية النتخاب �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، وخ�صو�صاً بعد 

�أزمة قطر، �صهدت تز�يد �حلديث عن  �لريا�ص و�ندالع  �الأمريكية يف  �الإ�صالمية  �لعربية  �لقمة  عقد 

�لعالقات �ل�صعودية – �الإ�رش�ئيلية.

ويف هذ� �ل�صياق، توجه �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب مبا�رشة من �لريا�ص �إىل تل �أبيب بعد تلك 

�لقمة، وقال يف م�صتهل لقائه مع بنيامني نتنياهو يف �لقد�ص: “رجعت للتَّو من �ل�صعودية، و�مل�صاعر 

هناك جتاه �إ�رش�ئيل �إيجابية للغاية”، وعّب عن �عتقاده باأنه “مّت �إحر�ز تقدم ملمو�ص” يف �لتقريب 

بني �لطرفني، مرجعاً جزء�ً كبري�ً من ذلك �إىل “�ملمار�صات �لعدو�نية �الإير�نية”. فيما عّب نتنياهو عن 

�أمنيته “�أن ياأتي يوم حيث �صي�صتطيع رئي�ص وزر�ء �إ�رش�ئيل �أن يطري من تل �أبيب �إىل �لريا�ص، كما 

.
طار تر�مب من �لريا�ص �إىل تل �أبيب”248

“�حتمال كبري جد�ً”  �إىل وجود  قر�  �أيوب  �الإ�رش�ئيلي  �الت�صاالت  �أ�صار وزير  ويف وقت الحق، 

لوكالة  له  حديث  يف  م�صيفاً  �ل�صعودي”،  “�لتحالف  �أ�صماه  ما  مع  عالقات  لـ“�إ�رش�ئيل”  تكون  باأن 

يف  �أمريكيني  و�صطاء  عب  تتباحثان  و“�إ�رش�ئيل”  �ل�صعودية  �إن   ،Bloomberg News بلومبريغ 

خمتلف �الأن�صطة، �لتي تثبت نو�يا �لطرفني، يف تطوير عالقات ديبلوما�صية مك�صوفة يف �للحظة �لتي 

ُيحّل فيها �ل�رش�ع مع �لفل�صطينيني. كما قال قر� �إن “�إ�رش�ئيل” تعمل على �إقناع �ل�صعودية باإطالق 

�الأقو�ل  و�صّكلت   .
249

�ل�صعودية �إىل  “�إ�رش�ئيل”  من  �حلجاج  بنقل  خا�صة  مبا�رشة  جوية  رحالت 

حول  �إ�رش�ئيلي  م�صوؤول  عن   Agence France-Presse (AFP)l بر�ص  فر�ن�ص  وكالة  نقلتها  �لتي 

زيارة ويل �لعهد �ل�صعودي حممد بن �صلمان �إىل تل �أبيب يف �أيلول/ �صبتمب 2017 ذروة �حلديث عن 

تطور�ت �لعالقات �ل�صعودية – �الإ�رش�ئيلية، �إال �أن �خلارجية �ل�صعودية نفت تلك �الأنباء، وقالت �إن 

.
�ململكة “كانت د�ئماً و��صحة يف حتركاتها و�ت�صاالتها ولي�ص لديها ما تخفيه يف هذ� �ل�صاأن”250

�أبرز  �أحد  �الإمار�ت  ت�صت�صيفها  �لتي  و�لفعاليات  �لدولية  �ملنظمات  �صّكلت  ظبي،  الأبو  بالن�صبة 

�أبو ظبي  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  للبالد، حيث ز�ر وزير  �إ�رش�ئيليني  �لعلنية لزيارة م�صوؤولني  �لقنو�ت 

للم�صاركة يف موؤمتر للطاقة يف كانون �لثاين/ يناير 2016، وفقاً ملا �أوردته �لقناة �لثانية �الإ�رش�ئيلية 

. كما �صارك �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي يف �الأمم �ملتحدة يف موؤمتر دويل 
251

مرفقاً ب�صور للوزير يف �أبو ظبي

يف دبي يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2016 ب�صفته رئي�ص �للجنة �لقانونية يف �الأمم �ملتحدة، وفقاً لتقرير 

نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �أعلنت  قد  كانت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر   .
252

نف�صها للقناة 

)�إيرينا(  �ملتجددة  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  لدى  لها  ر�صمية  ديبلوما�صية  ممثلية  �فتتاح  عن   2015

International Renewable Energy Agency (IRENA)l يف �أبو ظبي، �إال �أن �خلارجية �الإمار�تية 

قالت �إن ذلك لن يوؤثر على موقفها �لر�صمي �أو عالقاتها بـ“�إ�رش�ئيل”، حيث �إن مهام �لبعثات �ملعتمدة 

.
253

لدى �إيرينا تنح�رش بال�صوؤون �ملتعلقة بالوكالة
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عنه  ُك�صف  و�إمنا  علنياً،  يكن  مل  �إ�رش�ئيلي   – �إمار�تي  تقارب  وجود  على  �الآخر  �ملوؤ�رش  ولكن 

�لعتيبة،  �الإمار�تي يف و��صنطن يو�صف  لل�صفري  �الإلكرتوين  �لبيد  يف ت�رشيب ر�صائل خمرتقة من 

ت�صمنت �إحد�ها مر��صالت بني �لعتيبة و�جلرن�ل �الإ�رش�ئيلي عوزي روبني Uzi Rubin، �لذي قاد 

منظومة �لقبة �حلديدية Iron Dome �الإ�رش�ئيلية خالل �لعدو�ن على غزة �صنة 2012. بينما ك�صفت 

 Foundation أخرى عن وجود عالقة وثيقة بني �الإمار�ت وموؤ�ص�صة “�لدفاع عن �لديوقر�طيات�

for Defense of Democracies” �ليمينية �ملو�لية لـ“�إ�رش�ئيل”، وهي موؤ�ص�صة نافذة لدى �إد�رة 

.
254

�لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب

نعى  حيث  علنية،  �أكرث  طابعاً  “�إ�رش�ئيل”  جتاه  �الإيجابية  �لبحرين  مو�قف  �تخذت  جهتها،  من 

وزير خارجيتها خالد بن �أحمد �آل خليفة �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق �صمعون برييز يف تغريدة له 

على تويرت، قائالً: “�رقد ب�صالم �أيها �لرئي�ص �صمعون برييز. رجل حرب ورجل �صالم ال يز�ل �صعب 

. و�أجرى ملك �لبحرين حمد بن عي�صى �آل خليفة لقاء�ت ب�صخ�صيات 
�ملنال يف �ل�رشق �الأو�صط”255

�الأديان. حيث  �لتقارب بني  �أكرث من منا�صبة، حتت غطاء رعاية  “�إ�رش�ئيل” يف  يهودية مقربة من 

 Marc �ليهودي مارك �صناير  2016 يف ق�رشه باملنامة �حلاخام  �آذ�ر/ مار�ص  �مللك حمد يف  ��صتقبل 

Schneier �لذي ير�أ�ص موؤ�ص�صة �لتفاهم �لعرقي Foundation of Ethnic Understanding �ملعنية 

باحلو�ر بني �الأديان يف نيويورك. ونقلت �صحيفة ذ� جريوز�ليم بو�صت The Jerusalem Post عن 

�حلاخام قوله �إنه �لتقى �مللك حمد يف منا�صبتني �صابقتني، و�أن �مللك عّب له عن قناعته باأن “�إ�رش�ئيل” 

يف  �ملعتدلة  �لعربية  و�لدول  �العتد�ل  �أ�صو�ت  عن  بل  فح�صب،  نف�صها  عن  لي�ص  �لدفاع  على  قادرة 

هي  “�إ�رش�ئيل”  مع  ديبلوما�صية  قنو�ت  فتح  �لعربية  �لدول  بع�ص  بدء  م�صاألة  و�أن  �أي�صاً،  �ملنطقة 

.
256

م�صاألة وقت فقط

مركز  من  �الأديان  بني  للت�صامح  عاملياً  �إعالناً  �لبحرين  ملك  �أطلق   ،2017 �صبتمب  �أيلول/  ويف 

عنه  نيابة  ح�رشها  فعالية  يف  �أجنلو�ص،  لو�ص  يف   Simon Wiesenthal Center فيزنتال  �صيمون 

جنله ويل �لعهد نا�رش بن حمد �آل خليفة، وعزفت فيها �أورك�صرت� �لبحرين �لوطنية �لن�صيد �لوطني 

 Marvin هري  ومارفني   Abraham Cooper كوبر  �أبر�هام  �حلاخامان  ك�صف  وقد  �الإ�رش�ئيلي. 

�ملنامة يف  �إىل  لهما  �لبحرين خالل زيارة  �ملركز عن مو�قف �صمعاها من ملك  ير�أ�صان  �للذ�ن   Hier

وقت �صابق من �صنة 2017، د�ن فيها �مللك �ملقاطعة �لعربية �ملفرو�صة على “�إ�رش�ئيل”، مبدياً عدم 

 .
ممانعة �لبحرين زيارة مو�طنيها لـ“�إ�رش�ئيل”257

“هذه هي  �لبحرينية  24 �صخ�صاً من �جلمعية  2017، ز�ر وفد من  �الأول/ دي�صمب  ويف كانون 

�النتقاد�ت  من  موجة  �أيام،  �أربعة  ملدة  ��صتمرت  �لتي  �لزيارة  وو�جهت  “�إ�رش�ئيل”،  �لبحرين” 

�الأمريكي �لرئي�ص  �عرت�ف  مع  تتز�من  تطبيعية  خطوة  لكونها  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لعامل   يف 
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دونالد تر�مب بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”. و�أفادت �لقناة �لثانية �الإ�رش�ئيلية �أن �لوفد �لبحريني 

�صيلتقي مب�صوؤولني باحلكومة �الإ�رش�ئيلية. و�أجرى �لوفد �لبحريني جولة ميد�نية يف مدينة �لقد�ص 

و�صنية  �صيعية  �صخ�صيات  ي�صم  �لذي  �لبحريني  �لوفد  زيارة  فاإن  �لثانية،  �لقناة  وح�صب  �ملحتلة. 

�أتت باإيعاز وتعليمات من ملك �لبحرين، حمد بن عي�صى �آل خليفة، �لذي حّمل �لوفد ر�صالة ت�صامح 

�لبحرين  “�أن ملك  �لقناة  للم�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني ودعو�ت لتعزيز �حلو�ر بني �الأديان. و�أ�صافت 

يف  للكنائ�ص  �ل�صامل  �لتجديد  �إىل  و�أي�صاً  ف�صاعد�ً،  �الآن  من  لبالده  �الإ�رش�ئيليني  بدخول  �صي�صمح 

�حلقوقية،  �لبحرين”  هي  “هذه  جمعية  وفد  �أن  �لبحرينية،  �الأنباء  وكالة  وذكرت   .
�لبحرين”258

ومببادرة  ذ�تها،  �جلمعية  يثل  و�إمنا  �لبحرين،  يف  ر�صمية  جهة  �أي  يثل  ال  “�إ�رش�ئيل”  ز�ر  �لذي 

. وقد لقيت هذه �لزيارة موجة غ�صب �صعبية بحرينية و��صعة؛ كما �أطلق عدد من �لنا�صطني 
259

ذ�تية

.
260

�لبحرينيني، و�صم #�لبحرين_تقاوم_�لتطبيع، رف�صاً لهذه �لزيارة

�لذكر مقاطعتها  �لثالثة �صابقة  �أخرى، �صّكلت �الأزمة مع قطر وقر�ر �لدول �خلليجية  من جهة 

بدول �حل�صار،  �لتي جتمعها  �مل�صرتكة  �مل�صالح  على  للتاأكيد جمدد�ً  لـ“�إ�رش�ئيل”  بالن�صبة  فر�صة 

�أمام  �أفيجدور ليبمان �إن قطع �لعالقات مع قطر يفتح �ملجال  حيث قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي 

 .
261

�إمكانيات كثرية يف “�حلرب على �الإرهاب”، موؤكد�ً �نفتاح “�إ�رش�ئيل” على �لتعاون مع تلك �لدول

كما علّق �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق يف و��صنطن مايكل �أورين Michael Oren على تلك �لتطور�ت 

بقوله �إن هناك خطاً جديد�ً ُير�صم يف �ل�رشق �الأو�صط، حيث “ال �إ�رش�ئيل �صّد �لعرب بعد �ليوم، بل 

.
�إ�رش�ئيل و�لعرب �صّد �الإرهاب �ملمول من قطر”262

“�إ�رش�ئيل”،  مع  �لعربي  �خلليج  دول  من  عدد  تقارب  على  �ملوؤ�رش�ت  تلك  كل  مقابل  ويف 

�لدويل �لبملاين  �الحتاد  �أعمال  خالل  �لغامن  مرزوق  �لكويتي  �الأمة  جمل�ص  رئي�ص  موقف   برز 

ونعتهم  �الإ�رش�ئيلي  �لوفد  رئي�ص  هاجم  حيث  رو�صيا،  يف  �ملنعقد   Inter-Parliamentary Union

مبغادرة  �إياه  مطالباً  �لدولة،  و�إرهاب  �لغ�صب  جر�ئم  ومرتكبي  �الأطفال  وقتلة  �الحتالل،  مبمثلي 

؛ مما ��صطر �لوفد �الإ�رش�ئيلي للمغادرة، و�صط ت�صفيق �مل�صاركني.
263

�لقاعة

6. دول عربية اأخرى:

�صنتي  خالل  كاملة  ب�صورة  �لد�خلية  باأزماتها  �ملتبقية  �لعربية  �لدول  من  عدد  �ن�صغال  ��صتمر 

�أي�صاً �صاحات لل�رش�ع �الإقليمي،  2016 و2017، وخ�صو�صاً يف �لعر�ق و�ليمن وليبيا، �لتي باتت 

�صاأنها �صاأن �صورية.

و�صّكل ��صتفتاء �إقليم كرد�صتان لالنف�صال عن �لعر�ق �أحد �أبرز �مللفات من ناحية �ل�صلة بالبيئة 

�لوحيدة  �لدولة  بكونها  “�إ�رش�ئيل”  تفّرد  ظّل  يف  �لفل�صطينية،  بالق�صية  �ملحيطة  �ال�صرت�تيجية 

من  كرد�صتان،  ل�صعب  �ل�رشعية  “للجهود  تاأييده  نتنياهو  �أبدى  �إذ  �ال�صتفتاء،  دعم  �أعلنت  �لتي 
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دعت  قد  �صاكيد  �أييلت  �الإ�رش�ئيلية  �لعدل  وزيرة  وكانت   .
به”264 خا�صة  دولة  على  ح�صوله  �أجل 

“�إ�رش�ئيل” �صابقاً الأن تعلن �رش�حة دعمها تطلعات �ل�صعب �لكردي يف حكم ذ�تي على �الأر��صي 
من   .

265
�الإ�رش�ئيلي لل�صعب  �رشيك  �لكردي  �ل�صعب  �إن  وقالت  و�لعر�ق،  �صورية  �صمال  �لو�قعة 

�ملخت�صة  �الأمريكية  �ل�رشكة   ،ClipperData كليبريد�تا  �رشكة  معطيات  فبح�صب  �أخرى،  جهة 

�لكردية �لنفط  حقول  من  �مل�صتخرج  �خلام  �لنفط  ن�صف  نحو  فاإن  �لعاملية،  �لنفط  �صحنات   بتعقب 

�أر��صي  �لنفط �خلام من  �لتي �حتلت �ملرتبة �الأوىل يف ��صتري�د  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  2017، و�صل  �صنة 

.
266

�إقليم كرد�صتان �لعر�ق

�أما �ل�صود�ن فقد �ن�صغل برتتيب بيته �لد�خلي وبرتتيبات رفع �لعقوبات �الأمريكية عن �خلرطوم، 

تناولتها  �لتي  �ملو��صيع  بني  من  كان  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لعالقة  ملف  �أن  لالنتباه  �لالفت  من  وكان 

�لد�خلية �صمن ذلك �الإطار. ولكن على �لرغم من �صدور دعو�ت عدة لتطبيع �لعالقات  �لنقا�صات 

مع تل �أبيب )�صوف يرد ذكرها الحقاً مبزيد من �لتف�صيل(، �إال �أن �ملوقف �لر�صمي لل�صود�ن بقي 

ر�ف�صاً ملثل هذ� �الأمر، و�أكد ��صتمر�ر دعم �ل�صود�ن للق�صية �لفل�صطينية.

عب �لفل�صطينية  �لق�صية  مع  �لر�صمي  تفاعلها  ��صتمر  فقد  �لعربي،  �ملغرب  لدول   وبالن�صبة 

جامعة �لدول �لعربية ب�صورة �أ�صا�صية، ومل ت�صهد مو�قفها �لر�صمية جتاه �لق�صية حتوالت �أو تغري�ت 

بارزة خالل �صنتي 2016 و2017.

�لطيار  �لعربي ف�صملت �غتيال  �لفل�صطينية يف دول �ملغرب  �أبرز �الأحد�ث �ملرتبطة بالق�صية  �أما 

و�ملهند�ص �لتون�صي حممد �لزو�ري يف تون�ص، حيث كان �لزو�ري �أحد �أع�صاء كتائب عز �لدين �لق�صام 

)�جلناح �مل�صلح حلركة حما�ص( �مل�رشفني على م�رشوع �إنتاِج �ملقاومِة طائر�ٍت دون طيار حملت ��صم 

 .
2672016/12/15 “�أبابيل”، و�تهمت �لق�صام �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي بالوقوف خلف عملية �غتياله يف 

�لتون�صية  �لد�خلية  وز�رة  �أملحت  حيث  كبري،  و�صعبي  ر�صمي  تفاعل  حمط  �الغتيال  هذ�  كان  وقد 

�أجنبي  خمابر�ت  جهاز  ل�صلوع  �إمكانية  هناك  �إن  بقولها  ت�صميته،  دون  �ملو�صاد  جهاز  تورط  �إىل 

حول  و�خلارجية  �لد�خلية  لوزيَري  لال�صتماع  طارئة  جل�صة  �لتون�صي  �لبملان  وعقد  �الغتيال،  يف 

�الغتيال، بينما �أعلن رئي�ص �حلكومة عزل و�يل �صفاق�ص، باالإ�صافة �إىل عزل م�صوؤولنَي �أمنيني �ثنني 

.
268

يف �لوالية �لتي كانت م�رشحاً لعملية �الغتيال

�لعري�صة نف�صها،  �لفل�صطينية �صمن �خلطوط  �لق�صية  �لر�صمي مع  �لتفاعل  ويف �جلز�ئر، بقي 

حيث حافظت �جلز�ئر على دعمها �ل�صيا�صي و�ملايل للفل�صطينيني، ومل ي�صهد موقفها من �لعالقات 

مع “�إ�رش�ئيل” �أي تغرّي. وفيما يت�صل بالعالقات �جلز�ئرية - �لفل�صطينية، فكان من �أبرز �الأحد�ث 

�لزيارة �لر�صمية �لتي قام بها رئي�ص �حلكومة �لفل�صطينية ر�مي �حلمد �هلل �إىل �جلز�ئر ملدة ثالثة �أيام 
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يف ني�صان/ �أبريل 2016، بدعوة ر�صمية من �لوزير �الأول �جلز�ئري عبد �ملالك �صالل، و�لتقى خاللها 

خمتلف  معهم  وبحث  �جلز�ئريني  �مل�صوؤولني  من  وعدد�ً  بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �جلز�ئري  �لرئي�ص 

�لوطنية  لل�صلطة  �ل�صيا�صي  �لدعم  مو��صلة  جانب  و�إىل   .
269

�لفل�صطينية بالق�صية  �ملتعلقة  �مللفات 

�لفل�صطينية، حافظت �جلز�ئر على كونها �لدولة �لعربية �لوحيدة �لتي �لتزمت �إىل جانب �ل�صعودية 

بتقدمي دعم مايل لل�صلطة عب �الآلية �لتي �أقرتها جامعة �لدول �لعربية، غري �أن قيمة هذ� �لدعم تر�جعت 

52.8 مليون دوالر �إ�صهام �جلز�ئر من   مبقد�ر �لن�صف مقارنة بال�صنو�ت �ل�صابقة، حيث �نخف�ص 

مليون   52 �إىل �صابق عهده حيث بلغ نحو  2016، ثم عاد  26.7 مليون دوالر �صنة  �إىل   2015 �صنة 

. يف �لوقت نف�صه، حافظت �جلز�ئر على عالقاتها 
270

دوالر �صنة 2017 )�نظر جدول 2/26، �ص 132(

متثيلي  مكتب  �فتتاح  على  ر�صمياً  �جلز�ئرية  �حلكومة  مو�فقة  و�صّكلت  حما�ص،  حركة  مع  �جليدة 

 .
271

للحركة يف �لبالد يف نهاية �أيلول/ �صبتمب 2016 �أبرز �لتطور�ت يف هذ� �ل�صياق

�أما �ملغرب، فقد بقي �لطابع �لعام لتفاعله �لر�صمي مع �لق�صية �لفل�صطينية بروتوكولياً، مع �لرتكيز 

منظمة  عن  �ملنبثقة  �خلا�صة  جلنتها  �ل�صاد�ص  حممد  �ملغربي  �لعاهل  ير�أ�ص  �لتي  �لقد�ص  ملف  على 

�لتعاون �الإ�صالمي. ويف هذ� �ل�صياق، كانت �ملر��صالت و�الت�صاالت �لقناة �الأ�صا�صية �لتي �ختارها 

�لعاهل �ملغربي للتعبري عن مو�قفه �ملتعلقة بالتطور�ت �لتي �صهدتها �ملدينة �ملقد�صة و�مل�صجد �الأق�صى 

خالل 2016 و2017. وكان من �لالفت لالنتباه تغيبه عن �لقمة �لطارئة �لتي عقدتها منظمة �لتعاون 

�الأمريكي دونالد  �لرئي�ص  2017 لبحث �عرت�ف  �الأول/ دي�صمب  �إ�صطنبول يف كانون  �الإ�صالمي يف 

تر�مب بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، عالوة على �أن م�صتوى متثيل �ملغرب يف �لقمة كان �صعيفاً، 

�لرباط مع  �لر�صمية، �قت�رشت عالقة  �لعالقات  . وعلى �صعيد 
272

�لوز�ري �مل�صتوى  مل يبلغ حتى 

�لفل�صطينيني على �ل�صلطة �لفل�صطينية وممثليها. �أما فيما يت�صل بالعالقة مع “�إ�رش�ئيل” فلم يطر�أ 

تغري كبري يف �ملوقف �ملغربي، حيث حافظت �لرباط على خيط رفيع من �لعالقات �لديبلوما�صية مع 

تل �أبيب، بينما �أظهرت �الإح�صاء�ت �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية ��صتمر�ر �لعالقات �القت�صادية حمدودة 

�حلجم بني �لطرفني )�صوف يتم تف�صيلها الحقاً(، على �لرغم من نفي �حلكومة �ملغربية وجود تبادل 

 .
273

جتاري ر�صمي بني �لبلدين، وتاأكيدها �أن دخول تلك �لب�صائع يتم عب و�صطاء وبطرق ملتوية

�صمعون  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  جنازة  يف  �ملغرب  م�صاركة  �لديبلوما�صي  �ل�صياق  يف  وبرزت 

. ولكن 
274André Azoulay برييز يف �أيلول/ �صبتمب 2016، ممثالً مب�صت�صار �مللك �أندريه �أزوالي

رف�ص �لعاهل �ملغربي �مل�صاركة يف قمة دول غرب �إفريقيا يف ليبرييا يف حزير�ن/ يونيو 2017، بعد 

، �أعطى موؤ�رش�ً 
275

�إىل رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو للم�صاركة يف �لقمة توجيه دعوة 

على �أن �ملغرب ما يز�ل غري م�صتعد لتطوير عالقته �ل�صيا�صية مع “�إ�رش�ئيل”.
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�صهدت �ملوؤ�رش�ت �ملتعلقة بتطبيع �لدول �لعربية عالقاتها مع 

“�إ�رش�ئيل” خالل �صنتي 2016 و2017 �رتفاعاً غري م�صبوق 
يف  بقيت  �ملوؤ�رش�ت  تلك  �أن  �إال  �لفل�صطينية،  �لق�صية  تاريخ  يف 

غالبيتها �لعظمى يف �إطار �لعالقات �ل�رشية غري �ملعلنة، مع وجود حر�ص و��صح لدى �لدول �لعربية 

و�إ�رش�ئيلي  �أمريكي  ميل  مقابل  يف  “�إ�رش�ئيل”؛  من  موقفها  يف  ر�صمي  تغرّي  �أي  وجود  �إنكار  على 

للمبالغة يف �حلديث عن تطور عالقة تل �أبيب بدول �العتد�ل �لعربي، بهدف �إ�صاعة جّو من �العتياد 

على فكرة �لتطبيع و�لتعامل معها على �أنها �أمر و�قع ال حمالة، ودفع تلك �لدول �إىل �الإقد�م على مزيد 

من �خلطو�ت. ولكن �أجو�ء �ل�رشية هذه تدل على �أن �حلاجز �لذي ينع �الأنظمة �لر�صمية من �مل�صي 

بعيد�ً يف تطبيع عالقاتها مع “�إ�رش�ئيل”، �أو حتى �ملجاهرة باالت�صاالت �لقائمة معها، مل ينك�رش بعد، 

و�أن �لق�صية �لفل�صطينية ما تز�ل متثّل عقدة ي�صعب جتاوزها يف �ملعادلة �الإقليمية.

�رشية  عالقات  �أبيب  تل  �إقامة  حول  �الإ�رش�ئيلية  �لت�رشيحات  تعّددت  فقد  �لتفا�صيل،  يف  �أما 

�إىل  �إ�صارته  من  بدء�ً  نتنياهو،  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  ل�صان  على  �أبرزها  جاء  �لعربية،  �لدول  مع 

�إن  بقوله  ؛ ومرور�ً 
276

�لعربي �لعامل  �إقامة عالقات مع دول من  يف  رئي�صياً  �ملو�صاد يلعب دور�ً  �أن 

مهمة،  عربية  بدول  عالقاتها  يف  يطر�أ  للغاية”  كبري  “حتول  نتيجة  �ملنطقة  تخرتق  “�إ�رش�ئيل” 
للتطرف  �ملت�صاعد  �لتهديد  �صّد  حليفاً  بل  عدو�ً،  لي�صت  �إ�رش�ئيل  باأن  �الآن  ُتدرك  �لدول  “هذه  و�أن 

�الإ�رش�ئيليني  �ل�صحفيني  من  عدد�ً  نتنياهو  �إبالغ  �إىل  و�صوالً   .
د�ع�ص”277 يف  �ملتمثل  �الإ�صالمي 

عالقات  تقيم  ال  �لتي  �لعربية  �لدول  قادة  من  عدد  مع  مبا�رشة”  �صخ�صية  “عالقات  يتلك  �أنه 

�لعربية  �لدول  �أن  �ملتحدة عن  �لعامة لالأمم  �أمام �جلمعية  ، وحديثه 
“�إ�رش�ئيل”278 ديبلوما�صية مع 

�إىل قوله  . باالإ�صافة 
279

“�إ�رش�ئيل” كدولة عدو، مبدياً رغبته يف تطبيع �لعالقات معها مل تعد ترى 

�ل�صالم ولي�ص �إىل  �لفل�صطينيني  �لعربي �صيجر  “�لعامل  �إن  �ل�صتوية للكني�صت  �لدورة  �فتتاح   خالل 

.
�لعك�ص”280

حدوث  عن  جولد  دوري  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  عام  مدير  حتدث  نف�صه،  �الإطار  ويف 

تغري در�ماتيكي يتمثل يف �نفتاح �لعامل �لعربي على �لعالقات �ل�رشية مع “�إ�رش�ئيل”، و��صفاً تلك 

.
�لعالقات باأنها “مياه د�فئة حتت �جلليد”281

من  عدد  زعماء  “�صجاعة”  و�صفه  مبا  هرت�صوغ  �إ�صحق  �ل�صهيوين  �ملع�صكر  رئي�ص  �أ�صاد  كما 

م�صار  و�إيجاد  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لديبلوما�صي  بالتعاون  �هتماماً  �أبدت  �لتي  �ملعتدلة  �لعربية  �لدول 

�أن تلك �لدول ت�صمل كالً من م�رش و�الأردن و�ل�صعودية و�الإمار�ت  �إىل  للت�صوية �الإقليمية، م�صري�ً 

�ل�صابقة  �إ�صارة وزيرة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية  . وهو ما تقاطع مع 
282

و�لبحرين و�ملغرب و�لكويت

يف التطــورات   ثالثًا: 

            جمال التطبيع
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�إير�ن حمور  ملو�جهة  “�إ�رش�ئيل”  مع  للتحالف  �ملنطقة  يف  معتدلة  دول  �صعي  �إىل  ليفني   ت�صيبي 

.
283

وحزب �هلل، ولكنها ترغب �أوالً يف قيام “�إ�رش�ئيل” باإجر�ء�ت حللحلة �ل�رش�ع مع �لفل�صطينيني

ويف �صياٍق مو�ٍز، تكرر حديث وزير �ال�صتخبار�ت و�الت�صاالت �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص عن 

، على �لرغم من �أن 
284

خطة له لربط “�إ�رش�ئيل” بالدول �لعربية مب�رشوع �صكة حديد عب �الأردن

.
�جلانب �الأردين كان قد نفى وجود م�صاريع م�صرتكة من هذ� �لنوع بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل”285

�صبق  �لتي  “�العتد�ل”  دول  على  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لعربي  �لتطبيع  عن  �حلديث  يقت�رش  ومل 

�إىل   2016 يناير  �لثاين/  كانون  يف  غندور  �إبر�هيم  �ل�صود�ين  �خلارجية  وزير  ملّح  حيث  ذكرها، 

، و�أ�صار يف وقت الحق �إىل �أن �حلو�ر �لد�خلي 
�إمكانية تطبيع �خلرطوم عالقاتها مع “�إ�رش�ئيل”286

يف رغبته  عن  �لبع�ص  تعبري  �صهد  �صيا�صية  وحركة  حزب  مئة  مب�صاركة  �لبالد  ت�صهده   �لذي 

.
287

هذ� �لتطبيع

مع  �لتطبيع  �إىل  بالده  �لكودة  يو�صف  �ل�صود�ن  يف  �الإ�صالمي  �لو�صط  حزب  رئي�ص  دعا  كما 

. وقال وزير �ال�صتثمار �ل�صود�ين مبارك �لفا�صل �ملهدي يف وقت الحق 
288

“�إ�رش�ئيل” دون �رشوط
�إنه يدعم فكرة �إقامة عالقات بني بالده و“�إ�رش�ئيل”، م�صيفاً �أن �لق�صية �لفل�صطينية �أخرت �لعامل 

. بينما تب�أت �حلكومة �ل�صود�نية من موقف �لوزير �ملهدي، وقالت �إنه “ر�أي �صخ�صي 
289

�لعربي

.
يخ�صه وحده وال يعّب عن �ملوقف �لر�صمي للحكومة �أو �لبالد”290

وقد دفع كل هذ� �حلديث عن تطبيع �لدول �لعربية عالقاتها مع “�إ�رش�ئيل” �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�لرئي�ص  حّذر  حيث  �الإ�رش�ئيلية،   – �لفل�صطينية  �لت�صوية  م�صار  على  �الأمر  هذ�  تاأثري  من  للتحذير 

�الأمن  �أو  “�لتعاون  مفهوم  من  نو�ك�صوط  يف  �لعربية  �لقمة  موؤمتر  �أمام  كلمته  يف  عبا�ص  حممود 

�لعالقات،  وتطبيع  �لعربية  و�لدول  “�إ�رش�ئيل”  بني  �أمني  تن�صيق  الإيجاد  يهدف  �لذي  �الإقليمي”، 

�أكد  كما   .
291

و�لعربية �لفل�صطينية  لالأر��صي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إنهاء  هدف  حتقيق  قبل 

مع  يتناق�ص  د�م  ما  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لعربي  للتطبيع  �ملطلقة  معار�صته  �أخرى  منا�صبة  يف  عبا�ص 

�حللول قبل  و�الأمنية  �القت�صادية  �حللول  يف  �مل�صي  رف�صه  على  م�صدد�ً  �لعربية،  �ل�صالم   مبادرة 

.
292

�ل�صيا�صية

ويف �ل�صق �القت�صادي، �أظهرت �الإح�صاء�ت �الإ�رش�ئيلية ت�صجيل �إجمايل حجم �لتبادل �لتجاري 

بني “�إ�رش�ئيل” و�رشكائها �القت�صاديني �لعرب �لثالثة �الأبرز )م�رش، و�الأردن، و�ملغرب( تر�جعاً 

�ل�صابق  6/1(. وجاء ذلك معاك�صاً لالجتاه  )�نظر جدول  2015 و2017  27.8l% بني �صنتي  بن�صبة 

.
لنمو حجم �لتبادل �لتجاري بني هذه �لدول و“�إ�رش�ئيل” خالل �لفرتة 2012–2932015
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جدول 6/1: حجم التبادل التجاري بني “اإ�رشائيل” وبع�س الدول العربية

2014–2017 )باملليون دولر(294

2014201520162017البلد

206.2166.7136.1150.4م�رش

485.9509.2357340.1الأردن

17.238.65637.1املغرب

709.3714.5549.1516املجموع

وعلى �لرغم من �أن حجم �لتبادل �لتجاري مع �الأردن �صهد �أكب قدر من �لرت�جع بني �صنتي 2015 

 ،)%33.2l – و2017 مع �نخفا�صه من 509.2 ماليني �إىل 340.1 مليون دوالر )بن�صبة تر�جع بلغت

من   %66l نحو  تبلغ  بح�صة  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �الأول  �لعربي  �لتجاري  �ل�رشيك  يز�ل  ما  �الأردن  �أن  �إال 

�إجمايل حجم جتارة �لدول �لعربية �لثالث معها، مع ��صتمر�ر ميل �مليز�ن �لتجاري ل�صاحله. وقد 

�صّجلت قيمة �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل �الأردن بني �صنتي 2015 و2017 �نخفا�صاً من 98.7 مليون 

دوالر �إىل 58 مليون دوالر )بن�صبة تر�جع – 41.2l%(، فيما تر�جعت قيمة �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية من 

 �الأردن من 410.5 ماليني دوالر �إىل 282.1 مليون دوالر )�أي بن�صبة – 31.3l%( خالل �لفرتة نف�صها

)�نظر جدول 6/2(.

يف دوالر  مليون   166.7 من  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لتجاري  تبادلها  حجم  تر�جع  فقد  م�رش   �أما 

تر�جعت  حني  ويف   .)%9.8l  – تر�جع  )بن�صبة   2017 �صنة  دوالر  مليون   150.4 �إىل   2015 �صنة 

85.1 مليون  �إىل  112.1 مليون دوالر  �لفرتة من  �إىل م�رش خالل تلك  �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية  قيمة 

54.6 مليون دوالر �إىل –24.1l%(، �إال �أن �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية من م�رش ز�دت من   دوالر )بن�صبة 

65.3 مليون دوالر، م�صّجلة منو�ً بن�صبة 19.6l% )�نظر جدول 6/1 و6/2(.

يف �ملقابل، �صجل حجم �لتبادل �لتجاري بني �ملغرب و“�إ�رش�ئيل” تر�جعاً بن�صبة – 3.9l% خالل تلك 

 �لفرتة، حيث �نخف�صت قيمته من 38.6 مليون دوالر �صنة 2015 �إىل 37.1 مليون دوالر �صنة 2017.

مليون   23 من  بانخفا�صها   ،%6.5l  – بن�صبة  تر�جعاً  �ملغرب  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  و�صجلت 

�الإ�رش�ئيلية مت�صاوية  �لو�رد�ت  2017. فيما بقيت قيمة  21.5 مليون دوالر يف  �إىل   2015 دوالر يف 

خالل �ل�صنتني )�نظر جدول 6/1 و6/2(.
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جدول 6/2: ال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية مع بع�س الدول العربية

295
2014–2017 )باملليون دولر(

البلد

الواردات الإ�رشائيلية من:ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل:

20142015201620172014201520162017

147.9112.179.185.158.354.65765.3م�رش

107.898.748.958378.1410.5308.1282.1الأردن

10.62339.521.56.615.616.515.6املغرب

ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل بع�س الدول العربية 2014–2017 )باملليون دولر(

الواردات الإ�رشائيلية من بع�س الدول العربية 2014–2017 )باملليون دولر(
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ولكن تقت�صي �الإ�صارة جمدد�ً �إىل �أنه يف حال بدء �صادر�ت �لغاز �الإ�رش�ئيلي �إىل كل من �الأردن 

�حلديث  عند  �صابقاً  �إليهما  �الإ�صارة  متت  �لتي  �ل�صفقات  مبوجب  �ملقبلتني،  �ل�صنتني  خالل  وم�رش 

عن عالقة كل من �لطرفني بـ“�إ�رش�ئيل”، فاإن قيمة �لتبادل �لتجاري �صت�صهد زيادة كبرية ييل فيها 

�مليز�ن �لتجاري ل�صالح “�إ�رش�ئيل” ب�صدة.

تع�صف  �لتي  و�ملتتالية  �ملتعددة  �الأزمات  ��صتمرت 

على  �لعربي  �ل�صارع  قدرة  �إثقال  يف  �لعربي  بالعامل 

�لتفاعل  من  �حلّد  ويف  به،  �ملحيطة  �الأحد�ث  مو�كبة 

�ل�صعبي مع �لق�صية �لفل�صطينية يف عدد كبري من �لدول �لعربية، وخ�صو�صاً تلك �لتي ت�صهد �أزمات 

د�خلية ت�صتحوذ على �هتمام �أبنائها، وت�صتنزف قوى �حلر�ك �ل�صعبي فيها، وال �صيّما بعد ��صتكمال 

��صتبعاد قوى �لتغيري من �مل�صهد �ل�صيا�صي، وتر�جع تاأثري �ملو�قف �ل�صعبية يف �صناعة �لقر�ر مع 

عودة �لتعامل �الأمني مع �لتحركات و�لتظاهر�ت �ل�صعبية.

�لق�صية  دفع  يف  �لنفوذ  على  �الإقليمية  �ل�رش�عات  مع  �لد�خلية  �الأزمات  تد�خل  �أ�صهم  وقد 

�لفل�صطينية �إىل مرتبة �أدنى �صمن �صلّم �الهتمامات �لعربية، وهو �أمر ينطبق على �مل�صتوى �ل�صعبي 

كما على �مل�صتوى �لر�صمي. وذلك باالإ�صافة �إىل �ل�رشخ �لذي �أوجدته تلك �الأزمات و�ل�رش�عات بني 

�ملكونات �ل�صعبية يف �لبلد �لو�حد، ويف �ملنطقة عموماً.

ولكن هذ� مل يُحل باأي من �الأحو�ل دون ت�صدر �لق�صية �لفل�صطينية �الهتمام �ل�صعبي �لعربي 

يف �الأحد�ث �ملف�صلية �لتي مرت بها، وهو ما �أظهرته هبّة باب �الأ�صباط يف متوز/ يوليو 2017، و�لتي 

�أثبتت �أن مدينة �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى على وجه �خل�صو�ص ما يز�الن يتلكان مرتبة ال ُينازعان 

عليها يف �لوجد�ن �ل�صعبي �لعربي، وي�صّكالن يف �لوقت نف�صه حمل �تفاق ال خالف عليه.

من  منخف�صة  م�صتويات  �صهدت  بفل�صطني  �ملحيطة  �لدول  غالبية  �أن  �إىل  �الإ�صارة  جتدر  ولكن 

و�الأزمات  للحروب  نتيجة  �ل�صابق،  يف  عليه  كانت  عما  مقارنة  �الأحد�ث  تلك  مع  �ل�صعبي  �لتفاعل 

�أن �الأردن ما يز�ل �ال�صتثناء �الأبرز بني تلك  �إال  �لد�خلية، وعو�مل غياب �الأمن و�لقمع �ل�صيا�صي، 

�لدول، حيث حافظ خالل �صنتي 2016 و2017 على م�صتوى تفاعل متقدم بل ومتز�يد مع �أحد�ث 

مبوقف  �الأردين  �ل�صارع  معها  يتعامل  �لتي  بالقد�ص،  �ملتعلقة  تلك  �صيّما  وال  �لفل�صطينية،  �لق�صية 

�لعربية  لهويتها  �أم  فل�صطني،  عا�صمة  لكونها  �أم  �ملقد�صة،  �لدينية  �لرمزية  ملكانتها  �صو�ء  موحد، 

و�الإ�صالمية.

كما ز�دت حادثة �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية و�صقوط �صهيدين �أردنيني على �أر�ص �لقد�ص من م�صتوى 

�لتفاعل �ل�صعبي �الأردين مع ما يجري من �أحد�ث غرب �لنهر، وقّدمت �صهادة �الأردنيني يف �لوقت 

 رابعًا: املــوقــف العـــربـي 

           ال�شعبي وتوجهاته
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�إىل �لداللة �لتي يقدمها �لتجاوب �ل�صعبي مع  نف�صه داللة على مدى ذلك �لتفاعل. وذلك باالإ�صافة 

�الأردنيني، وهو  �ملهند�صني  نقابة  �لقدية، و�لتي تنظمها  �لبلدة  �ملقد�صيني يف  حمالت ترميم بيوت 

جتاوب يتز�يد يف كل �صنة عن �صابقتها ب�صكل ملمو�ص.

يف �لوقت نف�صه، حافظت دول �ملغرب �لعربي على م�صتويات متقدمة من �لدعم �ل�صعبي للق�صية 

تون�ص،  يف  �لزو�ري  حممد  �لتون�صي  �لق�صامي  �ملهند�ص  �غتيال  دالئله  �أبرز  من  وكان  �لفل�صطينية، 

و�لذي كان قد �نخرط يف �صفوف �ملقاومة �لفل�صطينية و�أ�رشف على تطوير طائر�ت “�أبابيل” دون 

طيار. و�صّكلت �ملو�قف �ل�صعبية �لتون�صية عقب �غتياله، و�مل�صاركة �ل�صعبية يف جنازته موؤ�رش�ً على 

 .
296

دعم �لتون�صيني للق�صية �لتي ��صت�صهد �لزو�ري من �أجلها

حتّرك  فقد  للقد�ص،  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  تر�مب  قر�ر  �صّد  �ل�صعبي  �لتفاعل  �صياق  ويف 

�إعالن  �الأردنية  �الأحز�ب  معظم  و��صتنكرت  كبرية،  وباأعد�د  قوي،  ب�صكل  �الأردين  �ل�صارع 

وتو�لت  �الأردنية.  �ملحافظات  خمتلف  تر�مب  باإعالن  و�لتنديد  �لغ�صب  م�صري�ت  وعّمت  تر�مب، 

 ردود �لفعل من �أحز�ب و�صخ�صيات عامة م�رشية على �إعالن تر�مب، منتقدة �أد�ء نظام �لرئي�ص

باإعالن  للتنديد  كبرية  تظاهر�ت  يف  �مل�رشيون  خرج  كما  �لقد�ص،  ق�صية  من  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد 

�ل�صيا�صية على  �أطيافه  تر�مب، و�صهدت �جلامعات �مل�رشية مظاهر�ت حا�صدة. و�أجمع لبنان بكل 

فيها  �مل�صاركون  �أعلن  و�عت�صامات،  مظاهر�ت  �للبنانية  �ملناطق  و�صهدت  تر�مب،  �إعالن  ��صتنكار 

�الأحز�ب  نفذت  كما  �الأمريكي.  لالإعالن  ورف�صهم  و�ملقد�صات  وفل�صطني  �لقد�ص  مع  ت�صامنهم 

و�لقوى �للبنانية و�لف�صائل �لفل�صطينية �عت�صاماً يف حميط �ل�صفارة �الأمريكية يف بريوت. 

�لغ�صب  عن  �لتعبري  بيانات  وتو�لت  تر�مب،  الإعالن  �لكويت  يف  �ل�صعبي  �لرف�ص  وتو��صل 

يف  حا�صدة،  مظاهر�ت  �جلز�ئر  مدن  و�صهدت  و�لنقابات.  �ملدين  �ملجتمع  منّظمات  من  و�لرف�ص 

�جلز�ئر �لعا�صمة وق�صنطينة و�ملدية و�مل�صيلة و�جللفة و�لو�دي ومع�صكر و�صطيف ووهر�ن. كما 

�نطلقت مظاهر�ت حا�صدة يف تون�ص �لعا�صمة و�صفاق�ص وتطاوين وقف�صة و�لق�رشين وبنقرد�ن 

وبنزرت، وغريها من �ملدن. و�صهدت مدن �ملغرب مئات �ملظاهر�ت تنديد�ً بالقر�ر �الأمريكي، �أبرزها 

2017/12/10. و�صهدت  �ألف متظاهر، يف   100 �أكرث من  كان يف �لعا�صمة �لرباط، �لتي �صارك فيها 

�خلرطوم وواليات �لنيل �الأزرق، و�لنيل �الأبي�ص، وك�صال، و�ل�صمالية، و�جلزيرة، وواليات د�رفور 

�خلم�ص؛ م�صري�ت و�حتجاجات ما حول �ل�صود�ن �إىل بوؤرة رف�ص الإعالن تر�مب. �أما يف موريتانيا، 

فقد �نت�رشت �ملو�قف و�الحتجاجات، على �مل�صتويني �لر�صمي و�ل�صعبي، رف�صاً الإعالن تر�مب. ويف 

�ليمن، خرجت مظاهر�ت للت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني يف �صنعاء وتعز... وغريها.

وباالإ�صافة �إىل �لتنديد �ل�صعبي، كان ثمة �إجماع ر�صمي عربي �صدر بطرق خمتلفة الإد�نة قر�ر 

�إد�نات من  �إليه، �صدرت  �إىل ما �صبقت �الإ�صارة  تر�مب، حيث حتدثنا عنه يف مو��صعه. فباالإ�صافة 
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�صورية وقطر و�لكويت و�الإمار�ت و�لبحرين و�لعر�ق و�جلز�ئر و�ملغرب وتون�ص و�ل�صود�ن وليبيا 

و�ل�صومال...

ويف �صياق قيا�ص �لتغري يف �ملوقف �ل�صعبي �لعربي جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، توؤيد نتائج �ملوؤ�رش 

�لعربي ل�صنة 2016 �ال�صتنتاجات �ل�صابقة حول تاأثري �الأزمات �لعربية و�حلملة �صّد قوى �لتغيري 

و�ل�رش�عات �الإقليمية، على هذ� �ملوقف. حيث �أظهر �ملوؤ�رش �أن ن�صبة َمْن تو�فقو� على �أن �لق�صية 

�لفل�صطينية هي ق�صية �لعرب جميعاً قد �نخف�صت من 84l% يف موؤ�رشي 2011 و2013/2012، �إىل 

 %9l 75% يف موؤ�رش 2016، مقابل �رتفاع ن�صبة من ر�أو� �أن �لق�صية تخ�ص �لفل�صطينيني وحدهم منl

. ولكن يف �لوقت نف�صه، فاإن �ملوقف �لعربي �ل�صعبي جتاه “�إ�رش�ئيل” 
يف 2011 �إىل 17l% يف 2972016

مل يتغري، حيث حافظت �ملو�قف من “�تفاقيات �ل�صالم” �لعربية �لثالثة �ملوقعة بني “�إ�رش�ئيل” وكل 

من م�رش و�الأردن و�ل�صلطة �لفل�صطينية على م�صتوياتها �ملعار�صة ب�صورة متقاربة، حيث �أ�صار 

ن�صبة  تر�وحت  بينما  �التفاقات،  لتلك   %58l–56 بني  �ملعار�صني  ن�صبة  تر�وح  �إىل   2016 ��صتطالع 

�آر�وؤهم العرت�ف  �أن ن�صب معار�صة �مل�صتطلعة  57l–54%. كما  2011 بني  �ملعار�صني يف ��صتطالع 

بلد�نهم بـ“�إ�رش�ئيل” بقيت مرتفعة �صمن �مل�صتوى نف�صه، �إذ بلغت 84l% يف موؤ�رش 2011 و86l% يف 

.
موؤ�رش 2982016

منطقني  بني  تنازعاً  �لعربية  �ملنطقة  �صهدت  �ل�صلمية،  �لت�صوية  م�صار  �صعود  منذ 

قوى  بني  و�لثاين  و�العتد�ل،  �ملمانعة  قوى  بني  �الأول  �ل�رش�ع:  لتعريف  مركزيني 

�لتغيري و�لقوى �مل�صادة له. ويف حني �أن �ملنطق �لثاين هو �لذي حكم مو�قف �لقوى �ل�صيا�صية خالل 

معظم �ل�صنو�ت �الأخرية )2011–2017(، نتيجة ملوجة ثور�ت �لربيع �لعربي و�لثور�ت �مل�صادة لها، 

�أن �مل�صهد �حلايل يبدو متجهاً الإعادة �ال�صطفاف وفق �ملنطق �الأول، �لذي كان �صائد�ً يف �لفرتة  �إال 

�لتي �صبقت �نطالق �لثور�ت، بعد �أن متكنت فعلياً �لقوى �مل�صادة للتغيري من ح�صم نتيجة �ل�رش�ع 

�لثاين ل�صاحلها، خالل جولته �الأوىل على �الأقل.

�لبيئة  حت�صني  يف  �أ�صهم  له  �مل�صادة  و�لقوى  �لتغيري  قوى  بني  �ل�رش�ع  �أن  من  �لرغم  وعلى 

يف  ت�صببت  �لتغيري  قوى  خ�صارة  و�أن  �ل�صابقة،  �لفرتة  خالل  لـ“�إ�رش�ئيل”  بالن�صبة  �ال�صرت�تيجية 

تر�جع مظاهر �ملوقف �ل�صعبي �لد�عم للق�صية �لفل�صطينية يف غالبية �لدول �لعربية، وعودة �الأنظمة 

تتيح  �إعادة �ال�صطفاف �حلالية  �أن عملية  �إال  �لقوى �خلارجية يف ك�صب �رشعيتها،  �إىل  �لتي ت�صتند 

�إمكانية ��صتعادة �لق�صية �لفل�صطينية بع�صاً مما خ�رشته، �رشط �أن يتمكن �لفل�صطينيون من �متالك 

�ملبادرة �لالزمة الإبقاء ق�صيتهم يف موقع متقدم �صمن �صلّم �أولويات �لدول �لعربية.

خال�شة
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وبناًء على ما تقّدم، فاإن �أبرز �الأخطار �لتي حُتدق بالق�صية �لفل�صطينية يف �لوقت �لر�هن يتمثل 

“�إ�رش�ئيل”  مع  �ملو�جهة  حمل  و�إير�ن  �لعربي  “�العتد�ل”  دول  بني  �الإقليمية  �ملو�جهة  حلول  يف 

�ملنطقة، وت�صفية  “�إ�رش�ئيل” يف  “تطبيع” لوجود  ُينذر به ذلك من  �ملنطقة، ملا  ك�رش�ع مركزي يف 

لقوى �ملقاومة و�لق�صية برمتها.

يف �ملقابل، فاإن ��صتعادة �لعالقة بني �ملقاومة �لفل�صطينية وقوى �ملمانعة، على �أر�صية �اللتقاء على 

�لقو��صم �مل�صرتكة �ملتعلقة بق�صية فل�صطني، من �صاأنه توفري مظلة حماية من حماوالت ت�صفيتها.

�إال �أن �أبرز �لفر�ص �لتي يتيحها �مل�صهد �حلايل تتمثل يف �أن �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى هما حمط 

تركيز برنامج “�إ�رش�ئيل” �ل�صيا�صي، و�أنهما �أ�صبحا �أي�صاً حمط دعم �الإد�رة �الأمريكية لـ“�إ�رش�ئيل”، 

�لكلفة  عايل  �أمر�ً  معها  �العتد�ل  دول  وحتالف  “�إ�رش�ئيل”  وجود  تطبيع  م�رشوع  ي�صع  ما  وهو 

�ل�صيا�صية لعدد  �إ�رش�ره �ملبا�رش بامل�صالح  �ل�صعبي، عد� عن  بالن�صبة للدول �لعربية على �ل�صعيد 

من تلك �لدول، وخ�صو�صاً بالن�صبة لالأردن، �لذي ت�صهد عالقته بـ“�إ�رش�ئيل” توتر�ً م�صتمر�ً على 

خلفية هذ� �مللف، وبتيار �لت�صوية �لفل�صطيني نف�صه.
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الق�سية الفل�سطينية والعامل االإ�سالمي

 2017-2016 �صنتي  خالل  فل�صطني  ق�صية  مع  �الإ�صالمي  �لعامل  تفاعل  يبدو  ال 

�ل�صعوب  �ن�صغال  من  وبالرغم  و�ملتوقع.  �لتقليدي  �لعام  �ل�صياق  عن  خمتلفاً 

�الإ�صالمية بهمومها �ملحلية، و�لبعد �جلغر�يف �لكبري عن فل�صطني، �إال �أن فل�صطني و�لقد�ص و�الأق�صى 

تبقى مما جتتمع وجُتمع عليه �الأمة �الإ�صالمية. كما تظل �ل�صعوب متقدمة يف �هتمامها وتفاعلها على 

قياد�تها �لر�صمية و�أنظمتها �ل�صيا�صية، بالرغم من �أن �لكثري من �لدول �الإ�صالمية ال توفر تغطيات 

�إعالمية كافية ملا يحدث يف فل�صطني، �إ�صافة �إىل �أن تقوم باأن�صطة تعبوية يف هذ� �الجتاه.

على  يركز  لكنه  �لفل�صطيني،  بال�صاأن  �ملتعلقة  �لعامة  �الإ�صالمية  �حلالة  ي�صتقرئ  �لف�صل  وهذ� 

منوذجني هما تركيا و�إير�ن؛ وهما من �لبلد�ن �الأكرث تفاعالً مع ق�صية فل�صطني، مع �ختالف و��صح 

يف طريقة تناول كلٍّ منهما لق�صية فل�صطني.

طو�ل  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  ��صتمرت 

جتاه  �ملتبعة  �صيا�صاتها  يف   2017–2016 �صنتي 

�لق�صية �لفل�صطينية، وقد �حتلت ق�صية �لقد�ص مزيد�ً من �هتمام �ملنظمة، ب�صبب �زدياد �ال�صتهد�ف 

�الإ�رش�ئيلي ملدينة �لقد�ص ب�صكل عام، وللم�صجد �الأق�صى ب�صكل خا�ص، طو�ل تلك �لفرتة.

�الحتالل  �صجون  يف  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  لق�صايا  دعمها  يف  �ملنظمة  حترك  �إىل  وباالإ�صافة 

�لفل�صطيني  �لد�خلي  �النق�صام  �إنهاء  �صبيل  يف  �ملبذولة  �جلهود  �ملنظمة  �صجعت  فقد  �الإ�رش�ئيلي، 

و�إمتام ملف �مل�صاحلة بني حركتي فتح وحما�ص.

�إذ �لفل�صطينية،  �لق�صية  على  بظاللها  تلقي  �لعربية  �ملنطقة  �أزمات  ز�لت  ما  �أخرى  جهة   من 

ما ز�لت حالة �ل�صيولة يف دول “�لربيع �لعربي” جتعل من �لق�صية �لفل�صطينية يف موقع متاأخر من 

�ُصلَّم �أولويات �ملجتمع �الإقليمي و�لدويل.

�صيا�صات  يف  تغيري  �أي  على  �لفل�صطينية  �لق�صية  مع  �لتفاعالت  مل�صار  قر�ءتنا  يف  نقع  ال  نكاد 

2016–2017، فال جند ما هو خمتلف عما كانت تقوم به  �لتعاون �الإ�صالمي خالل �صنتي  منظمة 

طو�ل �ل�صنو�ت �لطويلة من عمرها؛ فمن جهة، ما تز�ل حالة �ال�صتنكار و�لتنديد هي �ل�صمة �الأبرز 

�لتي تفاعلت من خاللها �ملنظمة يف مو�جهة �أي �نتهاك �إ�رش�ئيلي �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني، �أو �صّد 

�ملقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صيحية يف فل�صطني. ومن جهة �أخرى ما ز�ل �ل�صقف �ل�صيا�صي لدى �ملنظمة 

هو �صقف �لدول �لر�عية لها، وهو مبادرة �ل�صالم �لعربية �لتي طرحها �الأمري عبد �هلل يف قمة بريوت 

مقدمة

اأواًل: منظمة التعاون االإ�شالمي
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 ،2016 �أبريل  ني�صان/  �لتي عقدت يف  �الإ�صالمي يف قمتها  �لتعاون  �أكدت منظمة  2002، حيث  �صنة 

وعلى  �الإ�صالمية،  لالأمة  بالن�صبة  �ل�رشيف  و�لقد�ص  فل�صطني  ق�صية  مركزية  على  �إ�صطنبول،  يف 

�رشورة عقد موؤمتر دويل لـ“�ل�صالم” يف وقت مبكر، لو�صع �آلياٍت لتوفري �حلماية �لدولية لل�صعب 

1967، مبا يف ذلك  �لفل�صطيني، و�إنهاء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لالأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة منذ �صنة 

.
1
�رشقي �لقد�ص، تنفيذ�ً لقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�صلة ومبادرة �ل�صالم �لعربية

ويف �ل�صياق نف�صه، عّد �أمني عام منظمة �لتعاون �الإ�صالمي يو�صف بن �أحمد �لعثيمني، يف كلمته 

�أمام �ملوؤمتر �لدويل لدعم “عملية �ل�صالم” يف �ل�رشق �الأو�صط، و�لذي عقد يف باري�ص يف 2017/1/15، 

�أن مبادرة �ل�صالم �لعربية متثل فر�صة تاريخية، وو�قعية، وجدية، وخطوة �صجاعة نحو حتقيق 

�ل�صالم، و�ال�صتقر�ر، و�الأمن يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط. كما �صدد �لعثيمني على �أن �رشقي �لقد�ص 

.
2
ت�صكل جزء�ً ال يتجز�أ من �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، عا�صمة دولة فل�صطني

�لبو�بات  و�صع  خالل  من  �الأق�صى  �مل�صجد  ��صتهدفت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  �صوء  ويف 

�الإلكرتونية، ومنع �مل�صلني من �لدخول �إال عب هذه �لبو�بات، دعت �ملنظمة �إىل �جتماع طارئ على 

�لتي  �الأعمال �ال�صتفز�زية  �ملنظمة  2017/8/1. وقد د�نت  �ملنظمة يف  م�صتوى وزر�ء خارجية دول 

قامت بها “�إ�رش�ئيل”، مبا يف ذلك �إغالق �مل�صجد �الأق�صى، ومنع �لفل�صطينيني م�صلمني وم�صيحيني 

من ممار�صة حقهم �لطبيعي يف �لعبادة يف �الأماكن �ملقد�صة يف �لقد�ص �ل�رشيف. و�أكدت على رف�صها 

�الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها �لقو�ت �ملحتلة، وحّذرت من �أن �أي خطو�ت مماثلة يف �مل�صتقبل �صوف تكون 

غري مقبولة، وغري قانونية، وينبغي مو�جهتها من قبل �ملنظمة. كما رف�صت رف�صاً قاطعاً �ملمار�صات 

�مل�صتعمر�ت بناء  ذلك  يف  مبا  �ل�رشيف،  �لقد�ص  مدينة  يف  �مل�رشوعة  غري  �ال�صتعمارية   و�الإجر�ء�ت 

.
3
غري �لقانونية

ويف �صياق �مل�صاريع �لد�عمة للق�صية �لفل�صطينية فقد �أعلن �الأمني �لعام ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي 

�الإ�صالمي  �لت�صامن  �صندوق  فيها  �أ�صهم  �لتي  �ملالية  �لبيانات  عن  �لعثيمني،  �أحمد  بن  يو�صف 

وذلك  دوالر،  مليون   27 نحو  بلغت  و�لتي  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صمود  دعم  يف  �ملنظمة  عن  �ملنبثق 

�لبنك �الإ�صالمي  �أ�صهم  �أخرى  .  ومن جهة 
42017 1974 وحتى �صنة  تاأ�صي�ص �ل�صندوق �صنة  منذ 

للتنمية خالل �صنة 2016، وعب وكالة �الأونرو� بتمويل م�رشوع الإعادة �إعمار 260 منزالً دمر خالل 

�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة يف �صيف 2014، وقد بلغت �لقيمة �ملالية للم�رشوع 10 ماليني 

�ملياه، وحمطات  و�لبلديات،  �مل�صايف،  لتزويد  دوالر  مليون   2.5 بقيمة  دعم  �إىل  باالإ�صافة   دوالر، 

.
5
و�ل�رشف �ل�صحي بالوقود

ويف �الإطار نف�صه، كانت �ملنظمة قد عقدت موؤمتر�ً دولياً بال�رش�كة مع جلنة �الأمم �ملتحدة �ملعنية 

وقد   ،2017 يوليو  متوز/  يف  وذلك  للت�رشف،  �لقابلة  غري  حلقوقه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مبمار�صة 
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طالبت  وقد  للقد�ص،  و�القت�صادي  �ل�صيا�صي  �لدعم  توفري  يف  �لدولية  �ملنظومة  دور  �ملوؤمتر  تناول 

�الحتالل  و�إنهاء  �ال�صتيطان،  لوقف  مب�صوؤولياته  �لدويل  �ملجتمع  ��صطالع  “ب�رشورة  �ملنظمة 

لالأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة منذ �صنة 1967 مبا فيها �لقد�ص �ل�رشقية، وحّل م�صكلة �لالجئني ح�صب 

�إىل حل �لدولتني، ]باعتبار ذلك[ �ل�صبيل �لوحيد الإقامة �صالم عادل و�صامل يف  قر�ر 194، و�صوالً 

.
منطقة �ل�رشق �الأو�صط”6

بنمطية  ��صتمرت   2017–2016 �الإ�صالمي خالل �صنتي  �لتعاون  فاإن منظمة  �لقول،  وخال�صة 

تكاد  �لتي  لها  �لر�عية  �لدول  �صيا�صات  �إىل  حتتكم  و�لتي  �لفل�صطينية،  �لق�صية  جتاه  �ملعتادة  �لعمل 

ب�صماتها  و�صع  على  تعمل  �أن  دون  و�لرتحيب،  و�ال�صتنكار  �لتنديد  �صيا�صات  على  تقت�رش  �أن 

�خلا�صة و�ملبا�رشة يف تغيري �لو�قع �ل�صيا�صي و�الإن�صاين �ملرتدي، �لذي ما ز�ل �ل�صعب �لفل�صطيني 

 يعي�ص فيه طو�ل ما يقرب من �صبعة عقود؛ وهو �لدور �لذي تنتظره �ل�صعوب �الإ�صالمية من منظمة

باأن  �لو��صح  غري  ومن  و�لعربية.  �الإ�صالمية  لالأمتني  �ملركزية  �لق�صية  جتاه  �الإ�صالمي  �لتعاون 

منظمة �لتعاون �الإ�صالمي تعمل على لعب هذ� �لدور، يف ظّل ما تعاين منه �ملنطقة �لعربية و�الإ�صالمية 

من ت�صققات د�خل �ملنظومات �لعربية و�الإ�صالمية �جلامعة لدول �ملنطقة، وما تعانيه هذه �لدول من 

فجوة ما تز�ل تت�صع يوماً بعد يوم بني �الأنظمة �حلاكمة وبني �صعوبها.

تركيا،  يف  وخارجية  د�خلية  متغري�ت  عدة   2015–2014 �ل�صنتان  �صهدت 

كما  �لفل�صطينية،  بالق�صية  �لرتكي  �الهتمام  يف  مرحلي  �نكفاء  �إىل  �أدت 

�أ�صهمت �لقطيعة �لديبلوما�صية مع كل من تل �أبيب و�لقاهرة يف حتديد �لدور �لرتكي فيها، و�صهدت 

لقاء�ت متكررة بني �لطرفني �لرتكي و�الإ�رش�ئيلي لبلورة �تفاق الإعادة �لعالقات. وكنا قد توقعنا يف 

�لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني 2014–2015 عودة �لعالقات بني �لطرفني مبا ي�صمل “تخفيف” 

�حل�صار عن قطاع غزة ولي�ص “ك�رشه” كما ن�صت �ل�رشوط �لرتكية �لثالثة �ملعلنة للتطبيع، وعدم 

.
7
عودة �لعالقات بني �لطرفني حلالة “�لتحالف” �لذي �صاد يف ت�صعينيات �لقرن �لع�رشين

�النقالب  حماولة  مقدمتها  يف  مزدحمة،  حملية  تركية  �أجندة   2017–2016 �ل�صنتان  تخللت 

مع  �لع�صكرية  و�ملو�جهة  �لدولة،  موؤ�ص�صات  يف  �ملو�زي  �لتنظيم  ومكافحة   2016 �صيف  �لفا�صلة 

 ،Kurdistan Workers’ Party (Partiya Karkerên Kurdistanê—PKK)l �لكرد�صتاين  �لعمال  حزب 

وم�صار مت�صارع يف �ل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية ب�صكل عام نحو تدوير �لزو�يا مع عدد من �لدول، 

كما ت�صمنتا �حلدَث �الأبرز على �صعيد �لق�صية �لفل�صطينية، وهو �تفاق تطبيع �لعالقات مع دولة 

�الحتالل يف حزير�ن/ يونيو 2016.

ثانيًا: تركيا
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والأن �ل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية جتاه خمتلف �لق�صايا، ومنها �لق�صية �لفل�صطينية، تتحدد وفق 

عو�مل ثالثة، هي: �مل�صهُد �لد�خلي يف تركيا، و�ملتغري�ُت �الإقليمية و�لدولية �ملوؤثرة يف �صيا�صة تركيا 

�ل�صيا�صة  متغري�ت  لتحليل  نف�صها  تفر�ص  �أهمية  فثمة  �لق�صية،  تلك  وتطور�ُت  عموماً،  �خلارجية 

�خلارجية �لرتكية و�أ�صبابها وتد�عياتها قبل �خلو�ص يف حمطات �ملقاربة �لرتكية للق�صية �لفل�صطينية 

خالل �ل�صنتني �ل�صابقتني.

متغريات ال�شيا�شة اخلارجية:

تعديل  و�رشورة  �خلارجية  �صيا�صتها  حول  حمتدماً  جدالً   2015 �صنة  من  بدء�ً  تركيا  �صهدت 

�لباحثني و�الإعالميني،  �إىل �صابق عهدها، وهي نقا�صات مل تقت�رش على قطاع  بو�صلتها وعودتها 

و�إمنا ��صرتك بها م�صوؤولون يف �حلزب �حلاكم و�حلكومة، و�صل ذروته مع ��صتقالة حكومة �أحمد 

د�ود �أوغلو Ahmet Davutoğlu وت�صلّم بن علي يلدرم Binali Yıldırım رئا�صة �حلكومة بعده، 

و�لذي �أعلن عن �الإطار �لناظم ل�صيا�صة حكومته �خلارجية حتت �صعار “تقليل عدد �خل�صوم وتكثري 

. وكان من �أهم �أ�صباب مر�جعات ثم متغري�ت �ل�صيا�صة �خلارجية 
8
عدد �الأ�صدقاء” يف �ملنطقة و�لعامل

�لرتكية ما يلي:

�صورية، يف  خ�صو�صاً  �خلارجية،  �ل�صيا�صة  يف  مهمة  �خرت�قات  �إحد�ث  يف  تركيا  �إخفاق   �أوالً: 

ال �صيّما بعد تغرّي �ملوقف �لدويل من نظام �الأ�صد، فيما يتعلق بنزع �ل�رشعية عنه متهيد�ً الإ�صقاطه، �إىل 

قبول �صمني بالتعاون معه للق�صاء على ما ي�صمى “�الإرهاب”.

ثانياً: دفعت تركيا ثمن مو�قفها �لد�عمة للقوى �لثورية �لعربية �صيا�صياً، و�قت�صادياً، و�جتماعياً، 

�أمنياً، من بينها فاتورة ��صت�صافة �أكرث من ثالثة ماليني الجئ �صوري، وحتري�ص بع�ص  و�أحياناً 

Ro-Ro Agreement �لرورو  �تفاقية  مثل  �قت�صادية  �تفاقيات  و�إلغاء  عليها،  �لعربية   �لدول 

، وتوقف �آلية �حلو�ر �ال�صرت�تيجي رفيع �مل�صتوى بني تركيا وجمل�ص �لتعاون 
9
�لبحرية مع م�رش

 Turkey-Gulf Cooperation Council (GCC) High Level Strategic لدول �خلليج �لعربي

Dialogue، و��صتهد�فها بالعمليات �الإرهابية و�النتحارية.

ثالثاً: �لعزلة �لتي عانت منها �أنقرة يف �الإقليم بعد �نقطاع �أو تر�جع �لعالقات مع كل من �إير�ن، 

و�لعر�ق، و�صورية، وم�رش، و�الإمار�ت، ودولة �الحتالل ثم الحقاً رو�صيا.

�أدت ل�صعف قدرة  ر�بعاً: �الأجندة �لرتكية �ملحلية �ملزدحمة باأحد�ث خطرية ومتالحقة، و�لتي 

تركيا على �لرتكيز و�الإجناز يف �مللفات �خلارجية، �أهمها �أحد�ث جزي بارك Gezi Park يف حزير�ن/ 

، ثم ��صتئناف حزب �لعمال 
11

، ثم حملة “�النقالب �لق�صائي” يف نهاية �ل�صنة نف�صها
يونيو 102013

�لكرد�صتاين لعملياته �لع�صكرية د�خل �ملدن و�لبلد�ت جنوب �رشقي �لبالد يف متوز/ يوليو 2015، 
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�إ�صافة �إىل عدة معارك �نتخابية فر�صت نف�صها ونتائجها و��صتحقاقاتها على حزب �لعد�لة و�لتنمية 

The Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi—AKP)l �حلاكم.

خام�صاً: �ل�صغوط �لغربية على تركيا، ملحاولة �إعادة �حتو�ئها �صمن �ملنظومة �لغربية، بعد �أن 

�أبدت توجهاً نحو هام�ص من �ال�صتقاللية يف �صيا�صتها �خلارجية.

�صاد�صاً: �الأزمة �لرتكية - �لرو�صية على خلفية �إ�صقاط �ملقاتلة �لرو�صية يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

�مل�صهد  يف  ميد�نية   - ع�صكرية  �الأوىل  لرتكيا:  ��صرت�تيجيتان  خ�صارتان  عنها  نتج  و�لتي   ،2015

، ثم 
12

�ل�صوري؛ و�لثانية �صيا�صية - ��صرت�تيجية باحلاجة لالقرت�ب مرة �أخرى من �ملوقف �لغربي

��صتحقاقات �لتقارب مع رو�صيا يف �لق�صية �ل�صورية حتديد�ً.

�صابعاً: �ملحاولة �النقالبية �لفا�صلة يف متوز/ يوليو 2016، بكل تد�عياتها �لع�صكرية، و�الأمنية، 

ومكافحة  �لتقرير،  هذ�  كتابة  حتى  �مل�صتمرة  �لطو�رئ  حالة  وفر�ص  و�القت�صادية،  و�ل�صيا�صية، 

تركيا  عالقات  يف  �لتوتر  و�زدياد  �لرتكية،  للحكومة  كاأولوية  و�خلارج  �لد�خل  يف  �ملو�زي  �لتنظيم 

�لغربية، ومبا ت�صمنته �أي�صاً من ر�صائل �صغط من �خلارج، و�صلت ل�صانع �لقر�ر �لرتكي بالرغم 

من ف�صل �ملحاولة.

وتبلورت �ملتغري�ت �ال�صرت�تيجية يف �ل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية يف ثالثة �صياقات رئي�صية هي:

�الأول: �لبحث عن �رش�كات جديدة يف �ملنطقة، كما ح�صل مع قطر، ثم �ملحاولة مع �ململكة �لعربية 

�ل�صعودية، و�صوالً موؤخر�ً للتفاهمات مع كل من رو�صيا و�إير�ن.

�لثاين: �لتحول �لتدريجي من �العتماد �لكلي على “�لقوة �لناعمة” يف �ل�صيا�صة �خلارجية �إىل ما 

�لن�صبية”.  “�لقوة �خل�صنة  �أو ما قد يكن ت�صميتها  يكن �عتبارها حالة هجينة مع �لقوة �خل�صنة، 

�أمثلة ذلك تطوير �ل�صناعات �لع�صكرية، و�إن�صاء قو�عد ع�صكرية خارج �لبالد يف كل من قطر  ومن 

و�ل�صومال، و�لعمليات �لع�صكرية خارج �حلدود مثل مع�صكر بع�صيقة، ودرع �لفر�ت، وعملية �إدلب.

�لثالث: حماوالت �إعادة �لعالقات �أو تدوير �لزو�يا وتخفيف حّدة �خلالف مع بع�ص �لدول مثل 

.
رو�صيا و�الإمار�ت ودولة �الحتالل، وفق مبد�أ “تقليل عدد �خل�صوم وتكثري عدد �الأ�صدقاء”13

العالقات مع الأطراف الفل�شطينية:

يف �ل�صنتني �ل�صابقتني، �للتني �صهدتا عودة �لعالقات �لديبلوما�صية بني �أنقرة وتل �أبيب و�ملحاولة 

لتناول  خا�صة  �أهمية  ثمة  �لرتكية،  �خلارجية  �ل�صيا�صة  يف  مهمة  ومتغري�ت  �لفا�صلة  �النقالبية 

�لعالقات �لرتكية - �لفل�صطينية يف ُبعَديها �لتقليديني، �أي �ل�صلطة �لفل�صطينية وحركة حما�ص، وبعد 

ثالث م�صتجد هو �لقيادي �لفتحاوي �ل�صابق حممد دحالن.
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حيث  تركيا،  �إىل  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  زيار�ت  تكررت  �لر�صمي،  �مل�صتوى  على 

 Recep Tayyip Erdoğan �أردوغان  طيب  رجب  �لرئي�ص  و�لتقى   2016 �أبريل  ني�صان/  يف  ز�رها 

. وكرر �لزيارة يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2016 
14

على هام�ص �لقمة �لـ 13 ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي

�إ�صماعيل  �لبملان  ورئي�ص  يلدرم،  علي  بن  �لوزر�ء  ورئي�ص  �أردوغان،  بالرئي�ص  خاللها  و�لتقى 

و�لتي   2017 �صنة  من  �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �الأهم  �لزيارة  وكانت   .
15İsmail Kahraman كهرمان 

و�آخر  �لثنائية  للعالقات  �إ�صافة  �أجندتها،  ر�أ�ص  على  �لد�خلية  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  ملف  و�صعت 

�لتطور�ت يف فل�صطني �ملحتلة، وخ�صو�صاً ب�صاأن �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى وم�صرية “�ل�صالم” مع 

.
16

“�إ�رش�ئيل”، وفق بيان لرئا�صة �جلمهورية �لرتكية

يف  دور  لعب  �أنقرة  من  عبا�ص  وطلب  �لزيار�ت،  هذه  تكر�ر  على  �صاعد  �لذي  �الأمر  �أن  ويبدو 

�مل�صاحلة �لفل�صطينية؛ هو رغبته يف مو�زنة �لعالقات �لرتكية مع حما�ص، و�ال�صتفادة من متغري�ت 

�إ�صافة  �لتقارب بني حما�ص ودحالن،  �لتاأثري على م�صار  �لعالقات، وحماولة  �تفاق تطبيع  ما بعد 

ل�صعيه للتخفيف من �ل�صغوط �لعربية عليه.

ريا�ص  �لفل�صطيني  �خلارجية  وزير  عّب  و“�إ�رش�ئيل”،  تركيا  بني  �لعالقات  �إعادة  �تفاق  بعد 

ينبغي  �أي جهود تركية يف قطاع غزة  �أن  باالتفاق، موؤكد�ً  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �ملالكي عن ترحيب 

. كما �ت�صل �لوزير �أي�صاً بنظريه �لرتكي با�صم �لرئي�ص عبا�ص 
17

�أن متر عب �حلكومة �لفل�صطينية

�إثر �ملحاولة �النقالبية �لفا�صلة يف متوز/ يوليو 2016، مهنئاً تركيا “بانت�صار �لديقر�طية وهزية 

ماليني  ع�رشة  بتحويل  �أنقرة  قر�ر  �لطرفني،  بني  �لعالقة  تطور  على  يدلل  ومما   .
�النقالبيني”18

يف  �مل�صاريع  تنفذ  كانت  �أن  بعد  �الأوىل،  للمرة  مبا�رش  ب�صكل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  خلزينة  دوالر 

 Turkish )تيكا(  �لرتكية  و�لتعاون  �لتن�صيق  وكالة  عب   1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي 

 Cooperation and Development Agency (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı

�لقر�ر  وهو  م�صطفى،  فائد  �أنقرة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صفري  ذكر  ح�صبما   ،Başkanlığı—TİKA)l

�لدويل �مللتقى  �لرئي�ص �لرتكي على هام�ص  �لوزر�ء ر�مي �حلمد �هلل مع   �لذي �تخذ بعد لقاء رئي�ص 

.19International Forum on al-Quds Waqfs الأوقاف �لقد�ص

على �صعيد �لعالقة مع حركة حما�ص، تو��صلت �للقاء�ت �لرتكية مع قيادتها، ومنها لقاء رئي�ص 

�لوزر�ء يف حينها �أحمد د�ود �أوغلو مع رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي �ل�صابق حلما�ص خالد م�صعل يف �لدوحة 

. بيد �أن تقدم �ملفاو�صات بني �أنقرة وتل �أبيب، بخ�صو�ص �التفاق، و�صع 
يف ني�صان/ �أبريل 202016

“�إ�رش�ئيل”  ��صرت�ط  عن  �لتقارير  بع�ص  حديث  ظّل  يف  �ملجهر،  حتت  وحما�ص  تركيا  بني  �لعالقات 

. وقد نفى وزير �خلارجية 
22

، وهو ما رف�صه �جلانب �لرتكي
21

قطع تركيا �لعالقة معها قبل �التفاق

يف  �لوحدة  حتقيق  �أجل  “من  �حلركة  مع  �للقاء�ت  ��صتمر�ر  على  و�أكد  �ل�رشط  هذ�  وجود  �لرتكي 
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�أن  فل�صطني بني حما�ص وحركة فتح، وللم�صاهمة يف م�صرية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط”، م�صيفاً 

.
“�إ�رش�ئيل �ليوم �أي�صاً تعرتف �أنه ال يكن �إقامة �صالم د�ئم من دون حما�ص”23

�ل�صلطة  )فتح/  �الأهم  �لفل�صطينيني  �لطرفني  مباركة  �إظهار  على  �لرتكي  �جلانب  حر�ص  وقد 

و�أ�صار   ،
24

بيومني �التفاق  عن  �الإعالن  قبل  م�صعل  �أردوغان  ��صتقبل  حيث  لالتفاق،  وحما�ص( 

�التفاق  على  حما�ص  عّقبت  وقد   .
�إيجابي”25 ب�صكل  �لو�صع  “يقيّمان  وم�صعل  عبا�ص  �أن  �إىل  الحقاً 

وللجهود  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  “�لرئي�ص  �صكر  لكنه  مبا�رش،  ب�صكل  تاأييده  جتنب  ببيان 

وقد   .
ح�صارها”26 من  و�لتخفيف  غزة،  يف  �أهلنا  مل�صاعدة  �ملبذولة  و�ل�صعبية  �لر�صمية  �لرتكية 

، كما رف�ص 
27

قابلت �أنقرة ذلك با�صتمر�ر �لعالقة مع حما�ص على �لرغم من �ل�صكاوى �الإ�رش�ئيلية

 �أردوغان يف لقائه مع �لقناة �لعبية �لثانية �عتبارها “حركة �إرهابية”، و�إمنا “جهة �صيا�صية ن�صاأت

.
العتبار�ت وطنية”28

حما�ص،  قياد�ت  مع  �لعلنية  �لر�صمية  �لرتكية  �للقاء�ت  �أبيب،  تل  يف  �لرتكي  �التفاق  بعد  غابت، 

وهو تطور �أ�صهم به الحقاً و�إىل حّد ما �لتغرّي �لقيادي يف حما�ص، و�لذي نقل قيادتها �إىل د�خل قطاع 

غزة. لكن يف �ملقابل ��صتمرت بع�ص �للقاء�ت غري �ملعلنة، وم�صاركة بع�ص قياد�ت حما�ص يف �أن�صطة 

�لهاتفية،  �لر�صمية و�الت�صاالت  �لبيانات  للتخاطب عب  �إ�صافة  �لرتكية،  �ملدين  �ملجتمع  ملوؤ�ص�صات 

ر�أ�صها  وعلى  �لرتكية  و�لقيادة  �لرتكي  “�ل�صعب  هناأ  �لذي  �لفا�صل  �النقالب  بعد  حما�ص  بيان  مثل 

 ،
�لديقر�طي”29 �خليار  على  �لع�صكري  �النقالب  حماولة  بف�صل  �أردوغان،  طيب  رجب  �لرئي�ص 

�إ�صماعيل  حلما�ص  �ل�صيا�صي  للمكتب  �جلديد  �لرئي�ص  لتهنئة  �لرتكي  �خلارجية  وزير  و�ت�صال 

ت�رشيح  مثل  حما�ص،  وبني  بينها  م�صافة  و�صعت  �لرتكية  �لت�رشيحات  بع�ص  �أن  غري   .
30

هنية

 �ل�صفري �ملعنّي يف “�إ�رش�ئيل” كمال �أوكيم Kemal Ökem عن �أن “�أنقرة توؤيد �ل�صعب �لفل�صطيني يف

 ،
32

�ل�صيا�صية حما�ص  بوثيقة  �لرتكية  �لقياد�ت  �أ�صادت  بينما   ،
حما�ص”31 حركة  ولي�ص  غزة  قطاع 

.
33

وباتفاق �مل�صاحلة مع حركة فتح

و�أما �ل�صلع �لثالث يف �جلانب �لفل�صطيني، وهو حممد دحالن، فمثَّل �جلانب �ل�صلبي يف �لعالقات 

�لرتكية - �لفل�صطينية يف �لفرتة 2016–2017. فقد بد�أت و�صائل �الإعالم �لرتكية �لتحذير من دوره 

�أنه يخطط التهام تركيا  �إىل  �لتقارير  �أ�صارت بع�ص  ، كما 
34

�نقالب و�صيك يف تركيا ب�صكل مبكر يف 

ت�صّدر  �لفا�صلة،  �النقالبية  �ملحاولة  وبعد   .
35

له تتبع  لعنا�رش  ملفقة  �عرت�فات  عب  د�ع�ص،  بدعم 

 دحالن عناوين �ل�صحف وو�صائل �الإعالم �لرتكية، باعتباره �لو�صيط �لذي من خالله دبرت دولة

مثل  �صابقة  �صغب  �أحد�ث  عن  م�صوؤوالً  وباعتباره  بل  ؛ 
36

لالنقالب �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت 

�هلل  لفتح  به  �ملرتبطة  “�لغد”  قناة  ��صت�صافة  �لتقارير  هذه  دعم  وقد   ،2013 �صنة  يف  بارك  جزي 

�صحيفة حّذرت  وقد   .
37

�لفا�صلة �النقالبية  �ملحاولة  يف  �الأول  �ملتهم   ،Fethullah Gülen  غولن 
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عب  لرتكيا  �الإمار�ت  ��صتهد�ف  �أن  من  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  من  �ملقربة   Yeni Şafak �صفق  يني 

دحالن لن يتوقف، و�أن �الأزمة �خلليجية وح�صار قطر حمطة جديدة يف هذ� �ال�صتهد�ف من باب 

، حمذرًة من �إن�صائه مع�صكر�ً يف �صيناء �مل�رشية لتدريب �آالف �ملقاتلني لتنفيذ 
38

�القت�صاد هذه �ملرة

.
39

عمليات �صّد تركيا، و�ل�صود�ن، وقطر

ولعل هذه �ل�صورة، بالغة �لقتامة لدحالن يف �ل�صاأن �لرتكي، كانت من �أ�صباب “عتب” �أنقرة على 

حما�ص يف لقاء�تها معه يف �لقاهرة يف حزير�ن/ يونيو 2017، وقد ر�أى بع�ص �ملر�قبني �أن ��صت�صافتها 

.
40

لعبا�ص، بعدها، ر�صالة و��صحة عن عدم ر�صاها عن هذ� �مل�صار

العالقات الرتكية – الإ�رشائيلية:

مرمرة مايف  �صفينة  نا�صطي  على  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �عتد�ء  �إثر  �لديبلوما�صية  �لقطيعة   منذ 

Mavi Marmara Ship و�صقوط ع�رشة �صهد�ء �أتر�ك على متنها، �أ�رشت تركيا على �رشوط ثالثة 

وك�رش  �ل�صهد�ء،  عو�ئل  وتعوي�ص  ح�صل،  عما  �العتذ�ر  هي  �الحتالل،  دولة  مع  عالقاتها  لتطبيع 

 ،2013 �آذ�ر/ مار�ص �صنة  �حل�صار عن غزة. تكررت �للقاء�ت بني �جلانبني دون نتيجة تذكر حتى 

. ثم و�فقت 
41

حني �عتذر بنيامني نتنياهو من �أردوغان، ب�صغط من �لرئي�ص �الأمريكي بار�ك �أوباما

.
42

“�إ�رش�ئيل” �صنة 2014 على تعوي�ص �أ�رش �ل�صحايا مببلغ 20 مليون دوالر، دون �أن تنفذ ذلك

ومنذ �لن�صف �لثاين من 2015 بد�أت �حلمالت �الإعالمية بني �جلانبني باخلفوت نتيجة �للقاء�ت 

�النقالبية  �ملحاولة  يف  �ملفرت�ص  �الإ�رش�ئيلي  �لدور  �أن  لدرجة  �التفاق،  توقيع  من  قريبة  بدت  �لتي 

�مل�صوؤولني  بع�ص  �أن  من  �لرغم  على   ،
43

�لنقا�ص من  قليالً  حظاً  �إال  ياأخذ  مل   2016 �صيف  �لفا�صلة 

.
44

�الإ�رش�ئيليني مل يخفو� رغبتهم بنجاح �النقالب على �أردوغان و�حلكومة �لرتكية

�لعالقات  يعيد  لتفاهم  �لتو�صل  عن  ر�صمياً  �لرتكي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   ،2016/6/27 يف 

�ل�صعب  عن  �حل�صار  رفع  يف  كبري  ب�صكل  �صي�صهم  �أنه  موؤكد�ً  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لديبلوما�صية 

�لفل�صطيني عامة وقطاع غزة ب�صكل خا�ص، والفتاً �إىل �أن تطبيع �لعالقات ي�صمل كافة �ملجاالت، و�أن 

.
45

�لعالقات �القت�صادية و�لتعاون حول �مل�صائل �ملتعلقة باملنطقة تندرج �صمن �أولويات �لطرفني

�أنه بحث �ملو�صوع مع  ويف �ليوم �لتايل، حتدث �لرئي�ص �لرتكي �أردوغان عن �التفاق، مو�صحاً 

م�صعل،  خالد  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ورئي�ص  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص 

و�أن “�مل�صوؤولني �لفل�صطينيني يقيّمون �لو�صع ب�صكل �إيجابي”، موؤكد�ً على �أن تركيا “رف�صت لغاية 

�ليوم �أي �رشوط �أو �صغوط من �صاأنها �الإخالل بحقوق �لفل�صطينيني”، وقال باأن �أول �صفينة تركية 

�إىل  �أيام  10 ماليني كغ( من �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �صتتحرك خالل  �آالف طن )قر�بة  حمملة بع�رشة 

.
46

قطاع غزة
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عمل  جتاه  تركية  �لتز�مات  ت�صمنت  �التفاق  بنود  �أن  عن  حتدثت  �إ�رش�ئيلية  تقارير  على  ورد�ً 

، نقلت وكالة �أنباء �الأنا�صول Anadolu Agency عن م�صوؤول 
حما�ص �لع�صكري �صّد “�إ�رش�ئيل”47

 .
تركي رفيع �مل�صتوى �أن “�التفاق ال يت�صمن �أي بند يتعلق بحركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(”48

كما �أكد �أردوغان يف حديثه للقناة �لعبية �لثانية على �أن “حركة حما�ص لي�صت �إرهابية، و�إمنا جهة 

 .
�صيا�صية ن�صاأت العتبار�ت وطنية”49

ال  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لعالقات  تطبيع  �تفاق  �أن  على  �لتاأكيد  على  �الأتر�ك  �مل�صوؤولون  حر�ص  وقد 

�الإ�رش�ئيلية، وفق ما �رشح وزير �خلارجية مولود جاوي�ص  �النتهاكات  �أنقرة على  يعني �صكوت 

، وال تغري�ً جوهرياً يف �ملوقف �لرتكي من �لق�صية �لفل�صطينية، كما 
50Mevlüt Çavuşoğlu أوغلو�

.
51İbrahim Kalın جاء على ل�صان �لناطق با�صم رئا�صة �جلمهورية �إبر�هيم كالني

“�إ�رش�ئيل”  �أ�صا�ص دفع  ت�صمنت بنود �لتفاهم عودة �لعالقات �لديبلوما�صية بني �لبلدين، على 

�أ�صكال  كل  من  و“مو�طنيها  �إعفائها  مقابل  �ل�صحايا  الأقارب  كتعوي�صات  دوالر  مليون   20 مبلغ 

�لرتكية،  �جلمهورية  با�صم  )�عتباريني(  معنويني  �أو  طبيعيني  �أ�صخا�ص  طلب  حيال  �مل�صوؤولية 

.
حماكمتها قانونياً يف تركيا، ب�صكل مبا�رش �أو غري مبا�رش، بخ�صو�ص حادثة �صفينة مايف مرمرة”52

وقد خل�ص يلدرم �خلطو�ت �لالحقة كالتايل: 

�أوالً: تفعيل �ل�صفار�ت وتعيني �صفر�ء لدى �لدولتني فور م�صادقة �لطرفني على �لتفاهم.

ثانياً: يتوىل �لبملان �لرتكي و�لوز�ر�ت �ملعنية يف تل �أبيب عملية �مل�صادقة على �لتفاهم.

ثالثاً: ��صتكمال توكي )موؤ�ص�صة �الإ�صكان �لرتكية( TOKİ م�صاريعها يف غزة.

.
53

ر�بعاً: ت�رشيع �إن�صاء �ملنطقة �ل�صناعية يف منطقة جنني

“�إ�رش�ئيل” يف �لعالقات مع  �ملتعلق بتطبيع  �لقانون  �لبملان �لرتكي على م�رشوع   وقد �صادق 

.
، و�أقرها �لرئي�ص يف 552016/9/1

54
20 �آب/ �أغ�صط�ص

مثل  �لفل�صطينيني،  تلم�ص  قد  تف�صيلية  �أو  �صكلية  �إيجابيات  ثمة  وتد�عياته،  �التفاق  تقييم  عند 

تركيا  لعب  �إمكانية  �أو  الحقاً(،  عنها  يرت�جع  �أن  لالحتالل  يكن  )�لتي  �حل�صار  تخفيف  �إجر�ء�ت 

دور�ً �صاغطاً على �الحتالل �أو �صابطاً ملو�قفه الحقاً. لكن هذه “�الإيجابيات” �ملفرت�صة تكاد تكون 

ال ت�صاوي �صيئاً �أمام �خل�صائر �ال�صرت�تيجية لتقارب دولة م�صلمة بحجم تركيا مع دولة �الحتالل، 

وعودة �لتن�صيق �ال�صتخباري و�لع�صكري بينهما، �إ�صافة �إىل عمل دولة �الحتالل على ك�رش �حلاجز 

�لنف�صي �لذي بني على �صعيد �ل�صعب �لرتكي على مدى �صنو�ت، و“تعاون” �لطرفني يف �ملوؤ�ص�صات 

يف  �لكيان  م�صاركة  على  “�لفيتو”  تركيا  رفعت  حني  �التفاق،  �إبر�م  قبل  بد�أ  �لذي  وهو  �لدولية؛ 

،North Atlantic Treaty Organization (NATO)l )�لناتو(  �الأطل�صي  �صمال  حلف   مناور�ت 
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 Western European and �أخرى  ودول  �لغربية  �أوروبا  جمموعة  �ختيار  على  تعرت�ص  ومل 

ح�صل ما  وهو  �ملتحدة،  �الأمم  يف  �لقانونية  �للجنة  لرئا�صة  �ملر�صحه   Others Group (WEOG)l 

.
يف 562016/6/13

تالحقت �خلطو�ت بني �لطرفني، ف�صّمت “�إ�رش�ئيل” �صفريها يف �أنقرة، و�صمَّت تركيا �صفريها يف 

، و�أ�صقطت حمكمة تركية �لدعاوى �ملرفوعة �صّد �ل�صباط 
تل �أبيب يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 572016

�الإ�رش�ئيليني �الأربعة �ملحاكمني غيابياً يف ق�صية �العتد�ء على �صفينة مرمرة يف كانون �الأول/ دي�صمب 

. و�أعلن �لطرفان يف �ل�صهر نف�صه عن بدئهما مفاو�صات الإبر�م “�تفاق حممي” 
58

من �ل�صنة نف�صها

.
59

ب�صاأن �لغاز �لطبيعي يف حقول �رشقي �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط

وكما كان متوقعاً، فلم تعد �لعالقات بني �لطرفني ملا كانت عليه قبل �لعد�لة و�لتنمية، حتديد�ً يف 

�لفرتة �لذهبية لها يف ت�صعينيات �لقرن �لع�رشين. فا�صتمرت �لت�رشيحات �لت�صعيدية من �جلانبني 

“�أردوغان كان وما ز�ل عدو�ً  �أن   2017 �أيار/ مايو  �لكني�صت يف  يف عدة حمطات، حيث ر�أى رئي�ص 

�ملطالبة  �أردوغان  ت�رشيحات  �إثر  �جلانبني  خارجية  وز�رتي  بني  �صجال  حدث  كما  ؛ 
الإ�رش�ئيل”60

و�صف  حيث   ،2017 يوليو  متوز/  يف  �الأق�صى  �مل�صجد  عن  �الإلكرتونية  �لبو�بات  برفع  �أبيب  لتل 

ت�رشيحات   Hüseyin Müftüoğlu �أوغلو  مفتي  ح�صني  �لرتكية  �خلارجية  وز�رة  با�صم  �ملتحدث 

�لرتكي،  �لرئي�ص  هاجمت  و�لتي   Emmanuel Nahshon نح�صون  عمانوئيل  �الإ�رش�ئيلي  نظريه 

.
بـ“�لوقحة”61

وقد جاءت �لتنديد�ت �لرتكية باإجر�ء�ت دولة �الحتالل من خمتلف �ملوؤ�ص�صات �لر�صمية، فدعت 

�لناطق  ور�أى   ،
62

�الأق�صى �مل�صجد  دخول  عن  “فور�ً”  �حلظر  رفع  �إىل  �لرتكية  �خلارجية  وز�رة 

“�إ�رش�ئيل” �إغالق  باأن   Numan Kurtulmuş كورتوملو�ص  نعمان  حينها  �لرتكية  �حلكومة   با�صم 

. كما �ت�صل �لرئي�ص �لرتكي بنظريه �الإ�رش�ئيلي 
للم�صجد �الأق�صى “قر�ر موؤمل وال يكن قبوله”63

�لبو�بات  �صحب  �إىل  ود�عياً  �الأق�صى”،  للم�صجد  �مل�صلمني  بدخول  “�ل�صماح  �رشورة  على  موؤكد�ً 

.
64

�الإلكرتونية منه

و�صمن �صل�صلة �لت�رشيحات �لرتكية يف �الجتاه ذ�ته، قال �لرئي�ص �لرتكي �إن بالده “لن ت�صمح بحظر 

�الأذ�ن يف �لقد�ص”، تعليقاً على م�رشوع �لقانون �الإ�رش�ئيلي �لد�عي لذلك. وحّذر من “جمرد �لتفكري 

�أ�صاد بالوثيقة �ل�صيا�صية  “خطاأ فادحاً”. كما  بنقل �ل�صفارة �الأمريكية ملدينة �لقد�ص”، معتب�ً ذلك 

�أو  �أجل �لق�صية �لفل�صطينية  “خطوة هامة �صو�ء من  �أنها  �إىل  �أ�صدرتها حركة حما�ص، م�صري�ً  �لتي 

. جاء ذلك يف كلمته �لتي �ألقاها يف �مللتقى �لدويل الأوقاف �لقد�ص، 
�لتو�فق بني حركتي حما�ص وفتح”65

�صمن �صل�صلة من �الأن�صطة و�لفعاليات �لد�عمة للق�صية �لفل�صطينية �ملُقامة على �الأر��صي �لرتكية، 

Parliamentarians for Jerusalem (PFJ)l �لقد�ص  الأجل  برملانيون  لر�بطة  �الأول  �ملوؤمتر   مثل 
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�أردوغان  وم�صاركة  �لرتكي،  )�لبملان(  �لكبري  �ل�صعب  جمل�ص  رئا�صة  برعاية  �أطلقت  �لتي  �لدولية 

، وم�صاركة 
662016 �لعد�لة و�لتنمية نهايات  �لوزر�ء و�لنو�ب من  ورئي�ص �لوزر�ء وعدد كبري من 

 .
67

�إ�صطنبول يف   2017 فب�ير  �صباط/  يف  �خلارج  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  يف  �أتر�ك  م�صوؤولني 

يف  توقيعه  مّت  �لذي  م�رشية،  برعاية  وحما�ص  فتح  حركتي  بني  �لقاهرة  �تفاق  �أنقرة  باركت  كما 

2017/10/12، و�أكدت �أنها “�صتو��صل دعم �الأ�صقاء �لفل�صطينيني جميعهم من �أجل �لتقدم بنجاح يف 

.
م�صرية �مل�صاحلة �لوطنية �لتي نر�ها �رشورة من �أجل �صالم و��صتقر�ر �ملنطقة”68

العالقات القت�شادية بني تركيا و“اإ�رشائيل”:

�لتفاهم  نقاط  �أبرز  من  كان  �أن  بعد  “�إ�رش�ئيل”،  مع  عالقاتها  تطبيع  يف  خطو�ت  تركيا  تقدمت 

من �لثاين  �لن�صف  يف  بينهما  �لعالقات  الإعادة  �إليه  �لطرفان  تو�صل  �لذي  �لرتكي   –  �الإ�رش�ئيلي 

�إىل  �الإ�رش�ئيلية  �لغاز  �آبار  من  غاز  خط  ملد  مفاو�صات  وتركيا  “�إ�رش�ئيل”  تبد�أ  �أن   ،2016 �صنة 

 Shaul مريدور  �صاوؤول  �ال�رش�ئيلي  �لتحتية  �لبنية  وز�رة  عام  مدير  �رشَّح  ما  وبح�صب   .
69

تركيا

 ،2016 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �لدولية،  �القت�صادية  بلومبغ  وكالة  مع  له  مقابلة  يف   Meridor

فاإن مفاو�صاٍت جتري بني تركيا و“�إ�رش�ئيل” للتو�صل �إىل �تفاق بينهما، ي�صمح بت�صدير �لغاز �إىل 

يف  حتى  فعاالً  �خلط  هذ�  يبقى  �أن  على  جديد،  �أنابيب  خط  عب   2019 �صنة  مطلع  من  �بتد�ء  تركيا 

. و�أو�صح رئي�ص �لوزر�ء �لرتكي، بن علي يلدرم، يف 2016/6/27، 
70

حاالت تدهور �لعالقات بينهما

�أن تطبيع �لعالقات ي�صمل كافة �ملجاالت، و�أن �لعالقات �القت�صادية و�لتعاون حول �مل�صائل �ملتعلقة 

.
71

باملنطقة، تندرج �صمن �أولويات �لطرفني

على �ل�صعيد �القت�صادي، جرت عدة زيار�ت بني �لطرفني بعد تطبيع �لعالقات، فو�صل وزير 

�لرتكية  �ل�صياحية  �لوكاالت  �حتاد  رئي�ص  مع   ،Nabi Avcı �أفجي  نابي  �لرتكي  و�ل�صياحة  �لثقافة 

 Osman �آييك  عثمان  �الأتر�ك  �لفندقيني  �حتاد  ورئي�ص   ،Başaran Ulusoy �أولو�صوي  با�صار�ن 

Ayık، ورئي�ص جمعية �مل�صتثمرين �ل�صياحيني �الأتر�ك علي مر�د �إر�صوي Ali Murat Ersoy، يوم 

2017/2/6 �إىل مطار بن جوريون �لدويل Ben Gurion International Airport يف تل �أبيب، يف �أول 

�الأبي�ص  �لبحر  “معر�ص  �فتتاح  للم�صاركة يف حفل   ،2010 زيارة ر�صمية مل�صوؤول تركي منذ �صنة 

 East Mediterranean International Tourism and Travel Exhibition �ملتو�صط لل�صياحة 

l(Emitt)” بتل �أبيب، وليلتقي مع �أ�صحاب �رشكات �صياحية من �الأتر�ك و�الإ�رش�ئيليني، كما يزور 

 .
72

معر�صاً لل�صور عن �لعالقات �لرتكية �الإ�رش�ئيلية يف �أحد �ملر�كز �لثقافية، تنظمها وكالة �الأنا�صول

 - �لفل�صطيني  �ل�رش�ع  �إنهاء  يف  �إ�رش�ئيل  مع  بالده  عالقة  ت�صهم  �أن  “يف  �أمله  عن  �أفجي  و�أعرب 

�الإ�رش�ئيلي”. و�أ�صار �إىل �أنه بحث مع نظريه �الإ�رش�ئيلي “تعزيز �لعالقات بني �لبلدين، وخا�صة يف 

�لقطاع �ل�صياحي، مو�صحاً، �أن 260 �ألف �صائح �إ�رش�ئيلي ز�رو� تركيا خالل �لعام �ملا�صي 2015، 



2016-2017التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

384

وال �أرى �أي �صبب ينع رفع �لعدد �إىل 600 �ألف كما كان قبل �صنو�ت”. ولفت �لوزير �لرتكي �إىل �أن 

“ونريد لهذ�  �ألفاً   30 �إىل  �ملا�صية و�صل  �ل�صنة  “�إ�رش�ئيل” خالل  �لذين ز�رو�  �الأتر�ك  �ل�صياح  عدد 

.
�لعدد �أن يزد�د �أي�صاً”73

فيها  �صارك   ،2017/4/26 يف  و“�إ�رش�ئيل”،  تركيا  بني  حمادثات  جولة  �أنقرة  يف  �ختُتمت  كما 

مندوبون من وز�رتي خارجية �لدولتني، يف �إطار �حلو�ر �القت�صادي بينهما. وقالت رئي�صة �لوفد 

�آري بن  يافا  �القت�صادية،  لل�صوؤون  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  عام  مدير  ونائبة   �الإ�رش�ئيلي 

�إنه  ،Kol Israel-Reshet Bet بيت(  )ري�صيت  �لر�صمية  �الإ�رش�ئيلية  لالإذ�عة   ،Yaffa Ben-Ari 

��صتمر�ر�ً  ياأتي  �لذي  �القت�صادي”،  �لتعاون  وحتفيز  “توثيق  يف  �ملحادثات  خالل  �لبحث  جرى 

.
74

للحو�ر �ل�صيا�صي بني مديري وز�رتي �خلارجية �الإ�رش�ئيلية و�لرتكية

من   120 من  �أكرث  ي�صّم   ،2017 مايو  �أيار/  يف  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  تركي  �قت�صادي  وفد  وو�صل 

�لطاقة  بينهم م�صّدرون ومديرون عامون ل�رشكات تركية كبى، يف جماالت  �الأعمال، من  رجال 

و�لبناء و�لطري�ن و�لغذ�ء و�لزر�عة، �الأمر �لذي ي�صري �إىل تعزيز �لعالقات �القت�صادية و�ل�صيا�صية 

Mehmet Büyükekşi، �لذي ير�أ�ص  بني �لطرفني. ودعا رئي�ص �لوفد �لرتكي حممد بويوكيك�صي 

�لتجاري لرتكيا و“�إ�رش�ئيل”، خالل فرتة  �لتبادل  �إىل م�صاعفة حجم  �مل�صّدرين يف بالده،  جمل�ص 

زمنية ال تتجاوز خم�صة �أعو�م، الفتاً �لنظر يف حديث مع �صحيفة �جلريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية، 

جتاه  �الأتر�ك  وكذلك  �الأتر�ك،  جتاه  �الإ�رش�ئيليني  �ملو�طنني  ت�صور  لتغيري  حان  “�لوقت  �أن  �إىل 

مليار�ت   3.9 من  تنمو  �أن  يكن  �لبلدين  بني  �لبينية  �لتجارة  باأن  ثقته  عن  و�أعرب  �الإ�رش�ئيليني”. 

دوالر �إىل �أكرث من 10 مليار�ت دوالر خالل �خلم�صة �أعو�م �ملقبلة. و�صّدد على �أن تعزيز �لعالقات 

�أي�صاً  بل  وح�صب،  �لتجارية  �ل�صوق  يف  �إيجاباً  يوؤثر  ال  و�الأتر�ك،  �الإ�رش�ئيليني  �الأعمال  رجال  بني 

.
75

بالعالقات �ل�صيا�صية، وعلى نحو متز�يد

�لبلدين،  بني  �لتجارية  �لعالقات  على  �صلبياً  مرمرة،  و�صفينة  �حلرية  �أ�صطول  �أحد�ث  توؤثر  مل 

نائيه  �إيتان  �أكد   ،2017 يوليو  متوز/  ففي  باالزدهار،  �أخذت  �لعالقات  ولكن  مفرت�صاً،  كان  كما 

يعتمد  ال  �لبلدين  بني  �لتجارية  �لعالقات  و�قع  �أن  تركيا،  يف  “�إ�رش�ئيل”  �صفري   ،Eitan Na’eh

�لبلدين يف وقتنا هذ� و�صل �إىل �إن حجم �لتجارة بني كال   على ��صتقر�ر �لعالقات �ل�صيا�صية، وقال 

.
76

�أربعة مليار�ت دوالر �صنوياً تقريباً، و�أ�صاف �أن هناك �حتمال كبري �أن يت�صاعف

العالقات القت�شادية بني تركيا والفل�شطينيني:

 ،2016 �آذ�ر/ مار�ص  �لِهبَات و�لتبعات �لرتكية �لر�صمية و�الأهلية للفل�صطينيني، ففي  ��صتمرت 

على  �صكنية  وحدة   320 �إن�صاء  م�رشوع  بتنفيذ  )تيكا(،  �لرتكية  و�لتعاون  �لتن�صيق  وكالة  بد�أت 

�لبنى �لتحتية من  �إىل توفري   يف منطقة و�دي غزة و�صط قطاع غزة، باالإ�صافة 
2
�ألف م  20 م�صاحة 
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طرق و�صبكات مياه و�رشف �صحي وكهرباء وغريها، بتكلفة 13.5 مليون دوالر، وفقاً ملدير مكتب 

.
77Bülent Korkmaz فل�صطني يف تيكا، بولنت كوركماز

لتلبية  دوالر،  مليون   1.5 بـ  غزة  قطاع  م�صايف  دعم  عن   2016 مايو  �أيار/  يف  تركيا  و�أعلنت 

13 م�صت�صفى يف �لقطاع  لـ  �الحتياجات �لطارئة يف �لقطاع �ل�صحي يف غزة، وتوفري �لوقود �لالزم 

ملدة �صتة �أ�صهر، باالإ�صافة �إىل توفري عدة �أ�صناف من �الأدوية �لالزمة لرعاية �ملر�صى حتت �إ�رش�ف 

.
78

منظمة �ل�صحة �لعاملية وبالتن�صيق مع وز�رة �ل�صحة و�الأونرو�

 )MİRASIMIZ كما رممت جمعية حماية و�إحياء �ملري�ث �لعثماين يف �لقد�ص وجو�رها )مري�ثنا

وباقي  �لقد�ص  مدينة  يف  قدياً  منزالً   70 من  و�أكرث  تاريخياً  م�صجد�ً   45  ،2016/6/19 يف  �لرتكية، 

�الأر��صي �لفل�صطينية، بح�صب خال�ص موتلو Halis Mutlu، �مل�صوؤول يف �جلمعية. و�أ�صاف موتلو 

�أن هناك �أربعة �آالف منزل قدمي يحتاج لل�صيانة يف �لبلدة �لقدية بالقد�ص، م�صري�ً �إىل �أن �أ�صحاب تلك 

�ملنازل رف�صو� بيعها، على �لرغم من عر�ص �أثمان باهظة عليهم لقاء ذلك، م�صيفاً: “تريد �إ�رش�ئيل 

 .
تطهري �لقد�ص من �مل�صلمني”79

عب  غزة  قطاع  �إىل  �لرتكية  �مل�صاعد�ت  من  �صاحنة   36 غزة،  قطاع  �إىل   2016/7/7 يف  وو�صلت 

 معب كرم �أبو �صامل جنوب قطاع غزة، حمملة باملو�د �لغذ�ئية، باالإ�صافة �إىل وقود �صناعي ملحطة

.
80

توليد �لكهرباء

كما و�صل يف متوز/ يوليو 2016 وفد من وز�رة �لطاقة �لرتكية ير�أ�صه ممثل تركيا لدى فل�صطني 

�ل�صفري م�صطفى �صارنيت�ص Mustafa Sarnıç، �إىل قطاع غزة عب حاجز بيت حانون )�إيريز( لدر�ص 

�صبل حّل �أزمة �لكهرباء �ملتفاقمة منذ ع�رشة �أعو�م. وعقد �لوفد �لرتكي عدة لقاء�ت مع م�صوؤولني 

يف �صلطة �لطاقة �لتي تديرها حركة حما�ص يف �لقطاع الإيجاد �حللول �ملثلى الأزمة �لكهرباء. وكان 

وفد وز�رة �لطاقة �لرتكية عقد �أي�صاً �جتماعاً مع م�صوؤولني يف �صلطة �لطاقة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل 

و�صط �ل�صفة �لغربية، لالطالع على روؤيتهم وموقفهم من �صبل حّل �أزمة �لكهرباء، كما �لتقى �لوفد 

.
81

م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني للغاية نف�صها

�لبملان  م�صادقة  عن   ،2017/6/10 يف  �صيدم،  �صبي  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  و�أعلن 

�لرتكي على �التفاقية �خلا�صة بالتعاون يف جمال �لتعليم بني فل�صطني وتركيا. وقال �صيدم: “�إن كل 

�ملتحدثني من �أع�صاء جمل�ص �الأمة ]�لبملان[ �لرتكي �لكبري خالل �لنقا�ص �لبملاين حول �التفاقية، 

�أكدو� �أهمية دعم فل�صطني وقطاع �لتعليم فيها”. و�أ�صار �إىل �أن �التفاقية �ملوقعة بني �جلانبني ت�صمل 

�للوحي  �حلا�صوب  تقنية  �إدخال  �إىل  �إ�صافًة  كافة،  �لتعليم  جماالت  يف  �الأكاديي  �لتعاون  تعزيز 

�لرتكية، �صمن �مل�رشوع �لرتبوي �لرتكي “�لفاحت” �إىل �ملد�ر�ص �لفل�صطينية؛ وذلك �ن�صجاماً مع قر�ر 

.
82

�حلكومة �لفل�صطينية بخ�صو�ص “رقمنة” �لتعليم
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عب  �لفل�صطيني  للجانب  تركية  �صاحنة   19 نحو  و�صلت   ،2017/6/23–21 �لفرتة  وخالل 

ودر�جات  غذ�ئية،  وطرود  لالأطفال،  ولعب  وقرطا�صية،  مالب�ص،  حتمل  �صامل،  �أبو  كرم  معب 

و�حلريات �الإن�صان  وحقوق  �الإن�صانية  �الإغاثة  هيئة  ووزعت   .
83

متحركة وكر��صي   هو�ئية، 

The Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief (IHH)

فقرية.  �أ�رشة  �آالف  �صتة  نحو  على  �لعيد  �أ�صاحي  حلوم   ،2017 �صبتمب  �أيلول/  يف  غزة  قطاع  يف   l

ووفقاً لتقارير �أعدتها موؤ�ص�صات دولية، فاإن 80l% من �صكان قطاع غزة باتو� يعتمدون ب�صبب �لفقر 

.
84

و�لبطالة على �مل�صاعد�ت �لدولية من �أجل �لعي�ص، فيما ما يز�ل 40l% منهم حتت خط �لفقر

5.83 مليار�ت دوالر  �لطرفني من نحو  �لتجاري بني  �لتبادل  �أخرى، �نخف�ص حجم  من ناحية 

�أمريكي �صنة 2014، �إىل 4.4 مليار�ت �صنة 2015، ثم �نخف�ص �إىل 4.34 مليار�ت دوالر �صنة 2016، 

غري �أنه عاد �إىل �الرتفاع ليبلغ نحو 4.91 مليار�ت دوالر �صنة 2017 )�نظر جدول 7/1(.

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 

.
و�لفوالذ، يف �صد�رة قائمة ما ت�صتورده تركيا من “�إ�رش�ئيل”85

جدول 7/1: حجم التبادل التجاري بني تركيا و“اإ�رشائيل” وفق الإح�شاءات الرتكية والإ�رشائيلية 

2014–2017 )باملليون دولر(86

ال�شنة

حجم التبادل التجاريالواردات الرتكية من “اإ�رشائيل”ال�شادرات الرتكية اإىل “اإ�رشائيل”

وفق الإح�شاء 

الرتكي

وفق الإح�شاء 

الإ�رشائيلي

وفق الإح�شاء 

الرتكي

وفق الإح�شاء 

الإ�رشائيلي

وفق الإح�شاء 

الرتكي

وفق الإح�شاء 

الإ�رشائيلي

20173,409.52,895.91,505.11,414.24,914.64,310.1

20162,955.52,601.71,385.61,297.74,341.13,899.4

20152,698.12,4461,672.51,701.14,370.64,147.1

20142,950.92,683.62,881.32,755.65,832.25,439.2

يف �ملقابل، �نخف�صت �لو�رد�ت �لرتكية من �ل�صلطة �لفل�صطينية من 2.5 مليون دوالر �صنة 2014 

�إىل 2.3 مليون دوالر �صنة 2015، ثم �رتفعت لت�صل �إىل 3.4 مليون دوالر �صنة 2016، و5 ماليني 

�الرتفاع  بني  متاأرجحة  فكانت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إىل  �لرتكية  �ل�صادر�ت  �أما   .2017 �صنة  دوالر 

و�النخفا�ص حيث �نخف�صت من 90.9 مليون دوالر �صنة 2014 �إىل 82.2 مليون دوالر �صنة 2015، 

 
872017 87.5 مليون دوالر �صنة  2016، ثم �نخف�صت �إىل  94.4 مليون دوالر �صنة  ثم �رتفعت �إىل 

)�نظر جدول 7/2(.
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وي�صهد �مليز�ن �لتجاري بني �لبلدين �ختالالً كبري�ً ل�صالح تركيا بطبيعة �حلال. وفيما تت�صدر 

�ل�صادر�ت  قائمة  و�ملاجنو  و�جلو�فة،  و�الأفوكادو،  و�الأنانا�ص،  كالتني،  و�ملجففة  �لطازجة  �لفو�كه 

خبز،  من  �ملخابز  منتجات  لرتكيا  �الأخرية  ت�صدر  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  الأر��صي  �لرتكية 

.
88

وكعك، وب�صكويت وغريها، باالإ�صافة �إىل ماء �لورد،...�إلخ

جدول 7/2: حجم التبادل التجاري بني تركيا وال�شلطة الفل�شطينية وفق الإح�شاءات الرتكية 

2014–2017 )بالألف دولر(89

ال�شنة
ال�شادرات الرتكية اإىل ال�شلطة 

الفل�شطينية

الواردات الرتكية من ال�شلطة 

الفل�شطينية
حجم التبادل التجاري

201787,492.54,974.792,467.2

201694,372.13,363.997,736

201582,224.22,34384,567.2

201490,944.52,502.393,446.8

حمددات الدور الرتكي واآفاقه امل�شتقبلية:

�لفل�صطينية  �ملعادلة  طريَف  مع  جيدة  بعالقات  ومتتعها  و��صتعد�دها  رغبتها  من  �لرغم  على 

�لد�خلية، ال تلعب تركيا دور�ً بارز�ً يف �لق�صية �لفل�صطينية يف مو�صوع �مل�صاحلة �لد�خلية، ب�صبب 

�حتكار م�رش �صبه �لكامل للملف الأ�صباب كثرية.

�ل�صلطة  بني  �لت�صوية  مفاو�صات  مبعنى  �الإ�رش�ئيلي،   - �لفل�صطيني  �ل�صعيد  على  و�أما 

و“�إ�رش�ئيل”، �أو مفاو�صات تبادل �الأ�رشى و�جلنود بني حما�ص و�الأخرية، �أو جهود رفع �حل�صار 

عن غزة، فتبقى فر�ص تركيا للعب دور ما قائمة و�إن كانت �صعيفة، وتعتمد ب�صكل كبري على مو�زنة 

�لعو�مل �مل�صاندة، وتلك �ملعيقة للعب تركيا دور�ً فاعالً يف هذ� �مللف.

ومن �أهم حمفز�ت لعب تركيا حالياً وم�صتقبالً دور�ً بارز�ً على هذ� �ل�صعيد ما يلي:

�الأول: �لرغبة �لرتكية بلعب دور فاعل، �إدر�كاً منها الأهمية �لق�صية �لفل�صطينية.

�لثاين: قد تفتح عودة �لعالقات بني تركيا و“�إ�رش�ئيل” �لباب نظرياً لدور لالأوىل، كان غري ممكن 

خالل �صنو�ت �لقطيعة، وقد حر�صت �أنقرة على �لتاأكيد على �أن ذلك يف �صالح �لفل�صطينيني.

“�مل�صاحلة �لفل�صطينية” موؤخر�ً بتحريك ملف �لت�صوية بني �ل�صلطة  �لثالث: قد ت�صهم خطو�ت 

وتل �أبيب.

.
90

�لر�بع: رغبة تركيا يف �لتو�صط يف ملف تبادل �الأ�رشى بني حما�ص و�لكيان �ل�صهيوين

�خلام�ص: �لفر�غات �لتي يرتكها تر�جع �لدور �مل�رشي يف �ملنطقة عموماً، قد ت�صاعد �أنقرة على 

تفعيل ن�صاطها.
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يف �ملقابل، ثمة عقبات وحتديات حقيقية �أمام �أّي دور تركي فاعل وموؤثر، يف مقدمتها:

ر “�إ�رش�ئيل” لـ“حل �لدولتني” و�عتباره �صيئاً من �ملا�صي. �أوالً: تنكُّ

ثانياً: فجوة �لثقة �مل�صتمرة بني �أنقرة وتل �أبيب، على �لرغم من عودة �لعالقات �لديبلوما�صية، 

وما ر�صخته فرتة �لقطيعة من جفاء بني �لطرفني، من �ل�صعب حموه وجتاوزه �رشيعاً.

مثل  دولة  تدخل  من  ُي�صّعب  مبا  �ملختلفة،  م�صار�تها  وجمود  �لفل�صطينية  �لق�صية  هدوء  ثالثاً: 

تركيا �رتبطت مقارباتها للق�صية يف �ل�صنني �الأخرية بحاالت �لت�صعيد و�صخونة �الأحد�ث.

ر�بعاً: �مللفات �لد�خلية �مللحة يف تركيا، مبا ي�صغلها عن لعب �أدو�ر ذ�ت تاأثري يف �الإقليم عامة ويف 

�لق�صية �لفل�صطينية خا�صة.

�ل�صورية  �لق�صيتني  �صيّما  ال  تركيا،  جهود  ت�صتنفد  �لتي  �لالهبة  �الإقليمية  �مللفات  خام�صاً: 

و�لعر�قية.

مع  و�لتعاون  �لتو��صل  ذلك  يف  مبا  �لرتكية،  �مل�صالح  �صّد  �الإقليم  يف  �أبيب  تل  عمل  �صاد�صاً: 

 م�رش، و�ليونان، وقب�ص يف ملف �لغاز �لطبيعي، ودورها �ملفرت�ص يف �ملحاولة �النقالبية �لفا�صلة

.
92

، ودعمها مل�صار ��صتقالل كرد�صتان �لعر�ق �لذي تعار�صه �أنقرة
�صيف 912016

مبقارنة �لعو�مل �مل�صاعدة وتلك �ملعيقة، يكن �لقول �إن فر�ص لعب تركيا دور�ً فاعالً يف �لق�صية 

�لفل�صطينية يف �ملرحلة �حلالية �صعيفة، خ�صو�صاً يف �ل�صنتني �لقادمتني 2018 و2019، باعتبار �أنها 

 ،2019 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لبلدية  وحتديد�ً  تركيا؛  يف  �ملهمة  �النتخابية  للمحطات  �إعد�د  فرتة  �صتكون 

��صتبعاد  �إىل  �إ�صافة  نف�صها،  �ل�صنة  من  نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �ملتز�منة  و�لبملانية  و�لرئا�صية 

ح�صول متغري�ت جذرية و�رشيعة يف �لعو�مل �صالفة �لذكر.

�أما على �ملدى �لبعيد، فثمة متغري�ت قائمة حالياً و�أخرى متوقعة م�صتقبالً قد حتمل جديد�ً على 

�صعيد دور تركيا يف �لق�صية �لفل�صطينية، ومنها:

باأزمات متعددة  – الأمريكية: مرت �لعالقة بني �لطرفني موؤخر�ً  اأزمة العالقات الرتكية  اأولً: 

 Democratic Union )�لكردي(  �لديقر�طي  �الحتاد  حلزب  �الأمريكي  �لدعم  ويثل  ومتتالية، 

Party (Partiya Yekîtiya Demokrat—PYD)l و�أذرعه �لع�صكرية يف �صورية، ومماطلة و��صنطن 

.
93

يف ت�صليم فتح �هلل غولن، �أهم �مللفات �لعالقة بني �لطرفني

وال �صّك �أن هذ� �لتناق�ص يف �مل�صالح بني �لواليات �ملتحدة وتركيا من جهة، و�لتقارب بني �الأخرية 

�ل�صابق على  �آفاقاً وممكنات كثرية مل تكن متاحة يف  �أنقرة  �أمام  يفتحان  �أخرى  ورو�صيا من جهة 

�صعيد �صيا�صاتها يف �ملنطقة. والأن �لعالقة مع دولة �الحتالل ومقاربة �لق�صية �لفل�صطينية �أحد �أهم 

�لتدهور  من  ملزيد  و�ملر�صح  �أنقرة،  مع  �لعالقات  م�صار  فاإن  �ملنطقة،  يف  �الأمريكية  �ل�صيا�صة  �أ�ص�ص 
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و�ال�صطر�ب و�لرت�جع ورمبا �لتاأزم، يجعل من �ملنطقي �نتظار مو�قف تركية �أعلى �صقفاً يف �لق�صية 

�لفل�صطينية، مع ��صتمر�ر هذ� �ملنحنى �ل�صلبي يف �لعالقات مع و��صنطن. 

�أنقرة  European Union )EU(l: تبدو عملية �ن�صمام  الأوروبي  ثانياً: التوتر مع الحتاد 

م�صار  باإلغاء  تطالب  �الحتاد  �أروقة  يف  تت�صاعد  ند�ء�ت  وثمة  جممدة  �ليوم  �الأوروبي  لالحتاد 

، وهو ما يريح �أنقرة 
94

�الن�صمام برمته، بعد قر�ر �لتو�صية من �لبملان �الأوروبي بتجميد �لتفاو�ص

ن�صبياً من “�لو�صائية” �الأوروبية على �صيا�صتها �خلارجية يف �ملجمل.

2015، حني نددت  �لطرفني �صنة  لذروته بني  �لتوتر  �أن و�صل  اإيران: بعد  التقارب مع  ثالثاً: 

مقبة  �إىل  �صورية  بتحويل  �ل�صمني  بالتهديد  �إير�ن  وردت  الإير�ن؛  �ملذهبية  بال�صيا�صات  تركيا 

، بد�أت حدة �لتوتر ترت�جع ولغة �لتن�صيق و�لتفاهم تتقدم على حمور �لعالقة بني 
95

للجنود �الأتر�ك

�أنقرة وطهر�ن، حتى و�صال �إىل حالة من �لتن�صيق و�لتعاون، ب�صبب �ملخاطر و�ملهدد�ت �مل�صرتكة، 

ويف مقدمتها م�صار �ال�صتفتاء يف كرد�صتان �لعر�ق، وتوتر �لعالقات �لرتكية – �لغربية، و�رتفاع حدة 

.
96

خطاب �لواليات �ملتحدة جتاه �إير�ن

وال �صّك �أن م�صار �لتقارب بني �لعا�صمتني �الإقليميتني، و�ملر�صح لال�صتمر�ر يف �مل�صتقبل �لقريب، 

�صيزيد من فجوة �لثقة بني �أنقرة وتل �أبيب، وهو عامل موؤثر يف �لدور �لرتكي يف �لق�صية �لفل�صطينية، 

بني  م�صتوى  باأي  حمتملة  كمو�جهة  �ملنطقة،  يف  در�ماتيكية  تطور�ت  حدثت  حال  يف  خ�صو�صاً 

�ل�صعودية و�إير�ن، �أو تفعيل م�رشوع �لتطبيع �خلليجي - �لعربي مع دولة �الحتالل وتد�عياته، �أو 

عقوبات �أمريكية �إ�صافية على طهر�ن، �أو غريها.

رابعاً: التوجه �رشقاً: �صعت تركيا �لعد�لة و�لتنمية منذ 2002، وبالتدريج، �إىل �نتهاج �صيا�صة 

بعيد�ً عن ح�رشية  �لتو�زن و�ملرونة عليها،  �ملحاور الإ�صفاء �صيء من  �أو متعددة  �الأبعاد  متعددة 

طلبها  لذلك  �الأبرز  �لنتيجة  وكانت   .
97

�لباردة �حلرب  خالل  عليها  �صيطرت  �لتي  �لغربي  �ملحور 

Shanghai Cooperation Organization (SCO)l وك�صبها  �الن�صمام ملنظمة �صنغهاي للتعاون 

.
�صفة “�رشيك حو�ر” فيها �صنة 982013

3.4 مليار�ت دوالر ل�رش�ء نظام دفاع جوي من �ل�صني  وكانت تركيا تعتزم توقيع عقد بقيمة 

�صنة 2013، لكنها �رشفت �لنظر عن هذ� �الأمر بعد ذلك ب�صنتني، قائلة �إنها �صرتكز على تطوير نظام 

يف  �ل�صاروخية   S400 �أو   400 �أ�ص  منظومة  �رش�ء  �صفقة  بعقد  ذلك  بعد  تركيا  قامت  ثم   .
99

حملي

.
100

�أيلول/ �صبتمب 2017 من رو�صيا

تعّر�ص هذ� �لتوجه النتكا�صة يف 2015 ب�صبب �أزمة �إ�صقاط �ملقاتلة �لرو�صية، لكن �لعالقات عادت 

�لثالثي  �الإطار  �ل�صورية من �صمنها  �الأزمة  �أنتج تفاهمات عميقة يف  �لطرفني بت�صارع �صديد،  بني 

�ملكّون منهما �إىل جانب �إير�ن.
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�أو�صع للمناورة و�لفعل  �أن هذ� �لتوّجه �مل�صتمر با�صطر�د �صي�صمح لرتكيا مب�صاحات  وال �صّك 

ما  �إذ�  �صيّما  ال  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ذلك  ومن  و�لغربية،  �الأمريكية  �ل�صغوط  عن  بعيد�ً  و�لتاأثري، 

و�صعنا يف �حل�صبان توتر �لعالقات �لرتكية - �الأمريكية، و�لرتكية - �الأوروبية، و�لتي ال يبدو �أنها 

تنتظر �نفر�جات قريباً.

�لنظام  تطبيق  بدء  �أن  على  و�لتنمية  �لعد�لة  ير�هن  الرئا�شي:  النظام  تطبيق  بدء  خام�شاً: 

 �لرئا�صي يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019 �صيمّكن تركيا من �متالك قر�ر�ت �صيا�صية خارجية �أكرث

�رشعة وقوة وحيوية، �إ�صافة �إىل �إخ�صاع دو�ئر وموؤ�ص�صات �صنع �لقر�ر �الأخرى للقيادة �ل�صيا�صية 

�ملنتخبة، ومن بينها �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية ووز�رة �خلارجية، �للتني لعبتا وتلعبان دور�ً مهماً يف جممل 

�ل�صيا�صة �خلارجية، ويف م�صار �لعالقات مع �لكيان �ل�صهيوين حتديد�ً، مبا قد ي�صري �إىل �أن �لنظام 

�لرئا�صي، يف ظّل �أرجحية مر�صح �لعد�لة و�لتنمية �أياً كان، �صيكون ل�صالح �لق�صية �لفل�صطينية.

�شاد�شاً: حّل الأزمة ال�شورية: من �لبديهي �لقول �إن م�صار �حلل يف �صورية �لذي بد�أ وت�صارك 

�لرغم من �صعوبته وعقباته وطول مدته، �صيخفف من  �الأطر�ف مبا فيها تركيا، على  به خمتلف 

ذلك  جملة  ومن  �لتاأثري،  على  وقدرة  ن�صاطاً  �أكرث  خارجية  �صيا�صة  لها  ويتيح  �الأخرية  ��صتنز�ف 

�صيا�صتها جتاه �لق�صية �لفل�صطينية.

�شابعاً: انفراج يف العالقات الرتكية - امل�رشية: وهو �نفر�ج غري متوقع قريباً جد�ً لكنه لي�ص 

مرفو�صاً ب�صكل مبدئي من �أّي منهما، وقد �تخذ �لطرفان فعالً بع�ص �خلطو�ت �الأولية بخ�صو�ص 

 .
101

ذلك بحيث ز�رت وفود �قت�صادية من �لبلدين �لطرف �الآخر خالل �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير

وقد يتيح ذلك �النفر�ج، حال ح�صوله، الأنقرة دور�ً على �مل�صتوى �ل�صيا�صي، وكذلك على �صعيد 

�لتعامل مع ح�صار غزة، ولعل مقارنة �رشيعة بني دور تركيا خالل عدو�ن 2012 على غزة )حني 

2014 )حني  كانت �لعالقات مع �لقاهرة جيدة( وما ��صتطاعت �إجنازه، وبني دورها خالل عدو�ن 

كانت �لعالقات جممدة( وما ��صتطاعت فعله، ت�صري �إىل ما قد يفتحه حت�صن �لعالقات بني �لطرفني 

.
102

من �إمكانات للدور �لرتكي يف �لق�صية �لفل�صطينية

خال�شة:

ثمة عو�ئق وعقبات كثرية �أمام لعب تركيا دور�ً موؤثر�ً و�إيجابياً يف �لق�صية �لفل�صطينية، بع�صها 

يف  موؤثرة  و�إقليمية  حملية  باأزمات  يرتبط  �الآخر  وبع�صها  �الأطر�ف،  خمتلف  مع  بعالقاتها  متعلق 

�صناعة قر�ر �صيا�صتها �خلارجية. لكن ثمة بع�ص �ملتغري�ت �ملحتملة على �ملدَينْي �ملتو�صط و�لبعيد 

يكن لها، �إن حدثت وتفاعلت، �أن تفتح �آفاقاً لرتكيا للعب دور ٍفاعل ٍعلى هذ� �ل�صعيد، خ�صو�صاً �إذ� 

ما كان هناك ��صتثمار فل�صطيني يف هذه �ملتغري�ت يعمل على ت�رشيعها وتثبيتها و�لبناء عليها، وهي 

م�صوؤولية تقع على كاهل �لكّل �لفل�صطيني.
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مل تكن �إير�ن بطبيعة �حلال خارج �لتحوالت �لتي ت�صهدها �لبيئة �الإقليمية، وال 

خارج �الهتمام بـ“�حلر�ئق �مل�صتعلة” وبتفاعالتها �الإقليمية و�لدولية وتاأثري�تها 

وروؤيتها  وخماوفها  �أولوياتها  لديها  �أي�صاً  فهي  �لد�خلية؛  همومها  وعلى  �لقومي،  �أمنها  على 

�لفل�صطينية �لق�صية  جتاه  �إير�ن  �صيا�صات  متابعة  �إطار  يف  �لتاأكيد  �ملهم  من  لكن  �ملنطقة.   مل�صتقبل 

على �أمرين:

�الأول: �أن ثو�بت هذه �ل�صيا�صة ال تنف�صل عن �حلر�ك �لفل�صطيني نف�صه، �لذي يفر�ص �أولويته 

كلما  �أي  �أي�صاً.  �الأخرى  �الإ�صالمية  �لدول  �صيا�صات  على  بل  وحدها  �إير�ن  �صيا�صات  على  لي�ص 

�أو  �صيا�صي  فعل  �أي  �أو  غزة،  يف  �ملقاومة  �أو  �ل�صكاكني  �نتفا�صة  مثل  وفاعالً  قوياً  �حلر�ك  هذ�  كان 

ديبلوما�صي... فاإن �ملو�قف �الإير�نية �صتكون �أكرث فاعلية و�أكرث ح�صور�ً جتاه ق�صية فل�صطني. 

�لثاين: �أن �إير�ن تعّب د�ئماً عن �لتز�م ق�صية فل�صطني لي�ص على م�صتوى تاأييد حّق �صعب فل�صطني 

�الإن�صاين �أو “حل �لدولتني” �أو �ل�صالم، �أو �صوى ذلك من �الأدبيات �لتي تتو�فق عليها معظم دول 

�اللتز�م يف  �لتاأكد من هذ�  �ملقاومة �صّد �الحتالل. ويكن  �لثابت ق�صية  �إير�ن  �لتز�م  �لعامل، بل يف 

كل مو�قف وت�رشيحات �لقادة �الإير�نيني �ل�صيا�صيني و�لع�صكريني. وبهذ� تختلف �إير�ن عن باقي 

�لدول �الإ�صالمية، �لتي تعلن وتوؤكد �لتز�مها مبادر�ت �لت�صوية �ل�صلمية، �أو تتجاوز ذلك �إىل �لتطبيع 

خالل  �الإير�نية  �ملو�قف  ��صتعر�صنا  و�إذ�  �ل�صلمية...  �لت�صوية  هذه  حتقق  دون  من  حتى  �ملبا�رش 

ت�رشيحات  خالل  من  �ملقاومة،  بق�صية  �اللتز�م  هذ�  طبيعة  نالحظ  ف�صوف   ،2017–2016 �صنتي 

�لقادة �الإير�نيني �ل�صيا�صيني و�لع�صكريني يف �ملنا�صبات �ملختلفة. 

�إىل و�صوله  منذ  الإير�ن  �لتهديد�ت  �صقف  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  رفع   وعندما 

هذه  بني  بالربط  يكتف  مل  فاإنه  معها،  �لتعامل  يف  مفتوحة  كلها  �خليار�ت  وجعل  �الأبي�ص،  �لبيت 

�أنه  ر�أى  ما  ب�صبب  �أي�صاً  ذلك  فعل  بل  فقط،  �لبالي�صتية  لل�صور�يخ  �إير�ن  جتربة  وبني  �لتهديد�ت 

“رعاية �إير�ن لالإرهاب”. و�ملق�صود من هذ� “�الإرهاب” كما هو معلوم دعم �إير�ن للمقاومة. 

ال�صرتجاع  �الأوروبي  �الحتاد  �رشوط  عن  ر�صمية  �صبه  �إير�نية  مو�قع  ك�صفت  �الإطار  هذ�  ويف 

ع�رش  ت�صمنت  الأنها  �لوقحة”،  بـ“�ل�رشوط  وو�صفتها  �لنووي،  �التفاق  بعد  طهر�ن  مع  �لعالقات 

.
نقاط، من بينها: “�لتوقف عن دعم حمور �ملقاومة، خ�صو�صاً حزب �هلل”103

التهديد الإيراين لـ“اإ�رشائيل”:

مل تُكّف �إير�ن عن توجيه �لتهديد�ت �إىل “�إ�رش�ئيل”، وال عن �لدعو�ت �إىل مقاومتها، و�إىل �لعمل 

من �أجل زو�لها؛ وعلى �صبيل �ملثال:

 Islamic Revolutionary �الإ�صالمي  �لثوري  للحر�ص  �لتابعة  �جلوف�صائية  �لقوة  قائد  ر�أى   •
�الإير�نية  �ل�صو�ريخ  �أن   Amir-Ali Hajizadeh ز�ده  حاجي  علي  �أمري  �لعميد   Guard Corps

ثالثًا: اإيران
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متاحة ل�صعوب فل�صطني، ولبنان، و�صورية، و�لعر�ق، وكل �ملظلومني بالعامل. وقال �إن “�إ�رش�ئيل” 

حما�رشة �ليوم من قبل �لدول �الإ�صالمية، و�إن عمرها لي�ص طويالً و�صتنهار يف �حلرب حتى قبل 

و�أن  متاماً،  لنا  و��صحة  �ل�رشيرة  �ل�صهيوين  �لكيان  �أعمال  �أن  و�أ�صاف  �ل�صو�ريخ.  هذه  �إطالق 

 .
104

مدى �ألفي كيلومرت ٍل�صو�ريخنا هي كذلك ملو�جهة هذ� �لكيان من م�صافة بعيدة

�لعبية  باللغة  حتمل  �صو�ريخ  �ل�صاروخية  �ملناور�ت  خالل  �لثوري  �حلر�ص  قو�ت  �أطلقت   •

�لعبارة �ل�صهرية �لتي �أطلقها �الإمام �لر�حل �آية �هلل �خلميني Ayatollah Khomeini حول حمو 

“�إ�رش�ئيل” من �لوجود. و�أفاد مر��صل وكالة �أنباء فار�ص Fars News Agency �ملوفد �إىل منطقة 
مّت  �لثوري،  �ل�صاروخية للحر�ص  للمناور�ت  �لنهائية  �لثاين من �ملرحلة  �ليوم  باأنه يف  �ملناور�ت، 

�إطالق �صاروخي قدر H �أو Qadr/ Ghadr H من مرتفعات �لبز �ل�رشقية )�صمال �رشق �إير�ن( 

نحو �أهد�ف يف �صو�حل مكر�ن )جنوب �إير�ن( على بعد 1,400 كم. وقد كتب عليها باللغة �لعبية: 

 .
105

“يجب �إز�لة �إ�رش�ئيل من �لوجود” )ישראל צריכה להימחק מעל(
�أكد �ملر�صد �الأعلى �الإير�ين، علي خامنئي Ali Khamenei، �أن �لكيان �ل�صهيوين �صوف لن يكون   •

يختلقها  �لتي  �مل�صتمرة  �الأزمات  “رغم  خامنئي:  وقال  �ملقبلة.  عاماً   25 �لـ  غ�صون  يف  وجود  له 

حماة �لكيان �ل�صهيوين بهدف ن�صيان ق�صية فل�صطني، فاإن هذه �الأر�ص �ل�رشيفة �صتتحرر ببكة 

 .
�ملقاومة وجهاد �ل�صعب و�لف�صائل �لفل�صطينية”106

لقا�صم �صليماين  Ahmad Karimpour، وهو م�صت�صار ع�صكري  �أحمد كرمي بور  �أعلن �جلرن�ل   •

“حّددت  بالده  �أن  �الإير�ين،  �لثوري  للحر�ص  �لتابع  �لقد�ص”  “فيلق  قائد   ،Qassem Soleimani

دقائق   7 �ملدى يف غ�صون  بعيدة  بـ“تدمريها ب�صو�ريخ  “�إ�رش�ئيل”، مهدد�ً  �ملهمة” يف  �ملر�كز  كل 

�أي  على  ومدّمر  حازم  لرّد  “جاهزة  طهر�ن  �أن  و�أكد  العتد�ء.  �إير�ن  تعّر�صت  �إذ�  ثانية”،  و30 

وحيفا  �أبيب  تل  �صن�صّوي  �إننا  خامنئي(  )علي  �لثورة  قائد  يقول  “حني  وز�د:  ع�صكري”،  �عتد�ء 

مع �الأر�ص يف غ�صون 7 دقائق، لو لزم �الأمر، فال مز�ح يف �الأمر، وكل مدننا )�ل�صاروخية( حتت 

. وكرر �ملوقف نف�صه 
�الأر�ص جاهزة لهذه �لعمليات، وليعلم �لكيان �ل�صهيوين وحلفاوؤه ذلك”107

Abdul Rahim من زو�ل “�إ�رش�ئيل” قائد �جلي�ص �الإير�ين �جلديد �لعميد عبد �لرحيم مو�صوي 

 .108Al-Musawi

هذه �ملو�قف �لتي تكررها �لقيادة �الإير�نية �ل�صيا�صية و�لع�صكرية من وجود �لكيان �الإ�رش�ئيلي 

�لتاأكيد  �إىل  �لوز�ري �مل�صغر،  نف�صه، دفعت �جلرن�ل يو�آف جاالنت، وهو وزير وع�صو يف �ملجل�ص 

“�أن �إير�ن هي �لعدو �الأ�صا�ص”. وقال جاالنت، �إن �لنظر �إىل �خلريطة �لعامة ُيظهر “من دون ريب �أن 
�إير�ن هي �لعدو”. وهي:

م�صدر �ل�صالحية �الأيديولوجية و�الإرهابية. هي �لالعب �لرئي�ص �صدنا طو�ل �لوقت ويف 

جميع �ل�صاحات. �إير�ن تعمل �صّدنا �ليوم يف خم�ص �صاحات؛ هي قطاع غزة من خالل دعم 
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حما�ص و�ملنظمات �الإرهابية، ب�صكل رئي�صي �جلهاد �الإ�صالمي، حزب �هلل وبناء قوته، ويف 

يهود� و�ل�صامرة من خالل ت�صغيل خاليا �إرهابية، حماوالت جتنيد د�ئمة يف �أو�صاط �لعرب 

�لتي يتّم حتريكها من قبل �حلر�ص  �لدولة، �صاحة عمليات �خلارج  �إ�رش�ئيل للعمل �صّد  يف 

 .
109

�لثوري �الإير�ين وحزب �هلل الإحلاق �ل�رشر باأهد�ف �إ�رش�ئيلية ويهودية

دعم ق�شية فل�شطني:

تلتزم �إير�ن يف مو�قفها، ما تعدُّه ثو�بت ال حتيد عنها وهي: 

حمورية �لق�صية �لفل�صطينية.  •
�لدفاع عن �ل�صعب �لفل�صطيني.  •

دعم �ملقاومة �لفل�صطينية.   •

ولذ� يّعب قادة �إير�ن عن هذه �لثو�بت يف خطب �جلمعة، ويف م�صري�ت يوم �لقد�ص، ويف �ملوؤمتر�ت 

�لدولية �لتي تعقد يف طهر�ن لدعم �النتفا�صة. 

قال  طهر�ن،  �الإير�نية  �لعا�صمة  يف  �لفل�صطينية  �النتفا�صة  لدعم  �ل�صاد�ص  �ملوؤمتر  �فتتاح  ففي 

�أن  ور�أى  �لفل�صطيني”.  �ل�صعب  يو�جهه  ما  �لتاريخ،  مّر  على  يو�جه  مل  �صعٍب  �أي  “�إن  �ملر�صد: 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  �إىل  م�صري�ً  �ل�صابقتني،  �النتفا�صتني  من  �أكرث  مظلومة  �لثالثة  �النتفا�صة 

�ملقاومة  من  �إير�ن  موقف  �أن  خامنئي  و�أكد  �ل�صهيونية.  مبو�جهة  �لثقيلة  �الأعباء  مبفرده  يتحّمل 

هو موقف مبدئي وال عالقة له بجماعة معيّنة، و��صفاً �ل�صعب �لفل�صطيني باأنه هو �لقائد �حلقيقي 

 .
110

للكفاح �مل�صتمّر

و�أكد رئي�ص جمل�ص خب�ء �لقيادة Assembly of Experts يف �جلمهورية �الإ�صالمية �الإير�نية 

�أحمد جنتي Ahmad Jannati �أن �ل�صعب �الإير�ين �صيبقى يف �ل�صاحة حتى حمو “�لكيان �ل�صهيوين 

�لتام” من �أر�ص فل�صطني. و�أ�صاف على هام�ص م�صاركته يف م�صرية يوم �لقد�ص �لعاملي يف حمافظة 

ُقم جنوب طهر�ن، �أن �ل�صعب �الإير�ين �ل�صائم، ومن خالل �مل�صاركة يف م�صرية يوم �لقد�ص �لعاملي، 

�لفل�صطينية  �ملبادئ  عن  يد�فع  باأنه  فيها  موؤكد�ً  و“�إ�رش�ئيل”،  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  بر�صائل  بعث 

�نطالقاً من �لتعاليم �الإ�صالمية و�الأخالقية ومبادئ �الأخوة. 

و�نطلقت �مل�صري�ت حتت �صعار “وحدة �الأمة �الإ�صالمية، ودعم �النتفا�صة �لفل�صطينية، و�لب�ءة 

من �لكيان �ل�صهيوين و�الإرهاب �لتكفريي”. 

 Hassan Rouhani ويف ت�رشيحات على هام�ص �مل�صري�ت، �أعلن �لرئي�ص �الإير�ين ح�صن روحاين

�أن ر�صالة �ل�صعب �الإير�ين �مل�صلم، يف كافة �أنحاء �لبالد، هي �أن �ل�صعب �لفل�صطيني لي�ص وحيد�ً، و�أنه 

بالتاأكيد  �لن�رش  “�صنحقق  �لفل�صطيني، و�أكد  �ل�صعب  �لعامل و�إىل جانب  �إىل جانب مظلومي  �صيبقى 
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يف ظّل �ل�صمود و�ملقاومة”. وو�صف �لرئي�ص روحاين �لكيان �ل�صهيوين �أنه بات قاعدة لال�صتكبار 

 .
111

وعلى ر�أ�صها �لواليات �ملتحدة يف �ملنطقة

2017 يف �جلمعة �الأخرية من �صهر رم�صان �ملبارك،  كما تكررت م�صري�ت يوم �لقد�ص يف �صنة 

�الإير�نية. وحمل  �الإير�نيني يف مظاهر�ت عارمة خرجت يف جميع �ملحافظات  و�صارك فيها ماليني 

و�الإجر�ء�ت  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صّد  �ل�صهيونية  باجلر�ئم  تندد  و�صور�ً  الفتات  �ملتظاهرون 

�ل�صهيونية يف �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى، معلنني دعمهم لل�صعب �لفل�صطيني، و�لق�صية �لفل�صطينية، 

و�لقبلة �الأوىل للم�صلمني. و�صارك يف هذه �ملظاهر�ت يف طهر�ن �مل�صوؤولون �الإير�نيون، على ر�أ�صهم 

�لرئي�ص ح�صن روحاين وعلي الريجاين Ali Larijani رئي�ص �لبملان �الإير�ين، و�لقادة �لع�صكريون 

 .
112

يف �جلي�ص و�حلر�ص �لثوري �الإير�ين

ظريف  جو�د  حممد  �خلارجية  وزير  قال  �لفل�صطينية،  �لق�صية  �أولوية  على  �لتاأكيد  �إطار  ويف 

Mohammad Javad Zarif، �لذي �لتقى يف 2016/5/1 وفد�ً من حركة �جلهاد �الإ�صالمي برئا�صة 
�أن  �لفل�صطينية يجب  �الإ�صالمي و�ملجموعات  �لعامل  “�إن هدف  �هلل �صلح،  �لعام رم�صان عبد  �أمينه 

يرتكز على درء خطر �لكيان �ل�صهيوين”. و�أ�صاف �أن �أي �إجر�ء يرمي �إىل �لتقليل من �صاأن �لق�صية 

�لفل�صطينية باعتبارها �لق�صية �الأوىل للعامل �الإ�صالمي وخطر �لكيان �ل�صهيوين، غري مقبول. و�أكد 

يف  �خلارجية  �ل�صيا�صة  �أهد�ف  �أحد  �أن  ظريف  و�أكد   .
�لفل�صطينية”113 �لف�صائل  وحدة  “�رشورة 

�حلكومة �الإير�نية �جلديدة، هو �إعادة لفت �نتباه �لعامل �الإ�صالمي �إىل �لق�صية �الأهم �ملوحدة للعامل 

 .
114

�الإ�صالمي وهي �لق�صية �لفل�صطينية

�أكد رئي�ص �لبملان �الإير�ين علي الريجاين �رشورة وحدة �لدول �الإ�صالمية لدعم �ل�صعب  كما 

وخالل  لبالده.  بالن�صبة  حمورية  ق�صية  فل�صطني  عن  �لدفاع  ق�صية  �أن  �إىل  م�صري�ً  �لفل�صطيني، 

��صتقباله وفد�ً من خمتلف �لف�صائل �لفل�صطينية يف طهر�ن يف 2016/2/13، قال الريجاين: “�إن �إير�ن 

�أ�رش �صهد�ء  �أبدى �ال�صتعد�د لدعم  �لفل�صطيني”. كما  �ل�صعب  �لدفاع عن  �لديني  تعتب من و�جبها 

�نتفا�صة �لقد�ص، و�إعادة �إعمار �لبيوت �لتي دمرها �الحتالل، و�أ�صاف: “�إن �إثارة �لفتنة �ملذهبية يف 

 .
�ملنطقة هدفها حرف �الأذهان عن فل�صطني”115

بناء  �رشعية  عدم  ب�صاأن  �ملتحدة  �الأمم  بقر�ر  �الإير�نية  �خلارجية  رحبت  �آخر،  �صعيد  وعلى 

�مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة. وُنقل عن �ملتحدث با�صم �خلارجية بهر�م قا�صمي 

�الحتالل  �إنهاء  على  �لدويل  �ملجتمع  ت�صميم  على  عالمة  “�خلطوة  قوله:   Bahram Ghasemi
“ترحب  قا�صمي:  وقال  �لفل�صطيني”.  �ل�صعب  حقوق  و�إعادة  �لفل�صطينية  لالأر��صي  �الإ�رش�ئيلي 

�جلمهورية �الإ�صالمية باأية �إجر�ء�ت تدعم �ملطالب �مل�رشوعة للفل�صطينيني، وتعزز �لو�صع �لدويل 

لفل�صطني، وتعار�ص �حتالل �لنظام �ل�صهيوين و�صيا�صاته �لتو�صعية”. و�أو�صح �ملتحدث �أن �إير�ن 

 .
116

و�صفت �لتو�صع �ال�صتيطاين �الإ�رش�ئيلي مر�ر�ً باأنه �نتهاك “�صارخ” للقو�نني �لدولية
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�لدول  بع�ص  �إقامة  الريجاين  علي  �إير�ن  يف  �الإ�صالمي  �ل�صورى  جمل�ص  رئي�ص  ��صتنكر  كما 

�لكيان  مع  عالقات  تقيم  �لتي  �الإ�صالمية  �لدول  �إن  قائالً  “�إ�رش�ئيل”،  مع  عالقات  �الإ�صالمية 

 .
117

�ل�صهيوين �صتخ�رش بكل تاأكيد

�أمام  �الأق�صى  �مل�صجد  �إغالق  على  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  �صلطات  �إقد�م  �إير�ن،  و��صتنكرت 

�مل�صلني �مل�صلمني يف �صيف 2017، و��صفة هذ� �الإجر�ء باأنه “بدعة خطرية”. وقال �ملتحدث با�صم 

وز�رة �خلارجية �الإير�نية، بهر�م قا�صمي، �إن “�لكيان �لغا�صب للقد�ص، و�إىل جانب جميع جر�ئمه 

�أقدم يف بدعة خطرية على ��صتهد�ف �حلرية  و�عتد�ء�ته و�نتهاكه �حلقوق �البتد�ئية للفل�صطينيني، 

�لدينية للم�صلمني �لفل�صطينيني، وهو ما �صتكون له تد�عيات خطرية”. وطالبت �خلارجية �الإير�نية 

و�صفتها  من  ذ�ته  �لوقت  يف  د�عية  ممكن”،  وقت  �أ�رشع  “يف  �الأق�صى  �مل�صجد  �أبو�ب  فتح  باإعادة 

بـ“�لدول �حلرة يف �لعامل و�ملنظمات �لدولية، �إىل ممار�صة �ل�صغوط على �لكيان �ل�صهيوين الحرت�م 

. كما �صارك �آالف �الإير�نيني يف �لعا�صمة طهر�ن يف م�صرية، دعماً 
حقوق �صكان �الأر��صي �ملحتلة”118

 .
119

للم�صجد �الأق�صى مبدينة �لقد�ص، وتنديد�ً باالنتهاكات �الإ�رش�ئيلية �الأخرية فيه

العالقة مع حما�س وف�شائل املقاومة الفل�شطينية:

 2016 �صنتي  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  مع  �إير�ن  عالقات  على  جوهري  تغرّي  يطر�أ  مل 

�لتي  حما�ص  حركة  مع  �لعالقة  لكن  �لتاأييد.  ��صتمر�ر  يف  �أم  �لدعم  �إعالن  ناحية  من  �صو�ء  و2017 

�الأزمة يف �صورية، �صهدت  �لتباين حول  ب�صبب  �ل�صابقة خ�صو�صاً  �ل�صنو�ت  كانت قد تر�جعت يف 

تقدماً الفتاً خالل هاتني �ل�صنتني عّبت عنه �للقاء�ت و�ملو�قف و�لت�رشيحات من �جلانبني �الإير�ين 

�حلركة  وفد  �صمن  كان  �لذي  حمد�ن،  �أ�صامة  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  �أكد  فقد  و�لفل�صطيني. 

�أن �لوفد وجد دعماً وتاأييد�ً للمقاومة و�النتفا�صة يف   ،2016/2/17–10 �لذي ز�ر طهر�ن يف �لفرتة 

�لتعاون بني  �لزيارة مقدمة ل�صفحة جديدة من  �أن تكون هذه  �أمله يف  فل�صطني. وعّب حمد�ن عن 

حما�ص و�جلمهورية �الإ�صالمية يف �إير�ن، وقال �إن زيارة وفد حما�ص �إىل طهر�ن جاءت تلبية لدعوة 

. ويف زيارة �أخرى لوفٍد 
120

للم�صاركة يف �حتفاالت �لذكرى 37 النت�صار �لثورة �الإ�صالمية يف �إير�ن

�إير�ن متتد الأكرث من  لها عالقة مع  �أن حما�ص  �أكد حمد�ن   ،2017/10/20 �إير�ن يف  �إىل  من �حلركة 

�أن متر  �لطبيعي  “من  �لفل�صطينية مل ينقطع، و�أنه  لل�صعب و�لق�صية  �الإير�ين  �لدعم  25 عاماً، و�أن 

�لعالقات ببع�ص �ملحطات �لتي يحدث فيها تباين يف وجهات �لنظر”، و�صدد على �أن �لعالقة مع �إير�ن 

 .
�ليوم “تعب مرحلة جديدة، و�أ�صتطيع �أن �أقول بكل ثقة �إنها �أكرث ��صتقر�ر�ً من �أي وقت م�صى”121

وكان م�صوؤول �ل�صوؤون �ل�صيا�صية يف حركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق، �أكد �أنه ال يوجد دولة عربية 

�أو �إ�صالمية قدمت دعماً حقيقياً للمقاومة �لفل�صطينية مثل ما قدمته �إير�ن، م�صدد�ً على �أهمية �لعالقة 

.
122

مع �الأخرية و��صتمر�ر دعمها للمقاومة يف مو�جهة �العتد�ء�ت �ل�صهيونية
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وقال عبا�ص زكي، ع�صو �للجنة �ملركزية يف حركة فتح و�أحد �أع�صاء �لوفد �لفل�صطيني �إىل طهر�ن، 

�إن م�صلحة �لفل�صطينيني �أن تكون �إير�ن دولة قادرة، مطالباً �ل�رشكاء بح�صن �جلو�ر معها. و�أ�صاف 

�أنه ال يجب  �لفا�صدون، موؤكد�ً  �إال  �إليها  يلجاأ  �ملنطقة ب�صاعة كا�صدة ال  �ملذهبية يف  �لتفرقة  �أن  زكي 

خو�ص معارك ببو�صلة خمتلفة عن فل�صطني، و�أن رهان �لفل�صطينيني كبري على �الأ�صقاء يف �إير�ن، 

 .
123

نظر�ً لدور طهر�ن �ملتعاظم

�أجرت  حركته  �أن  زهري،  �أبو  �صامي  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صية  �ل�صوؤون  مكتب  ع�صو  �أكد  وقد 

حما�ص  حركة  و�أن  �جلانبني،  بني  �لعالقات  لتقوية  �الإير�نية  �الإ�صالمية  �جلمهورية  مع  �ت�صاالت 

. كما �أكد ممثل 
124

حري�صة على بناء عالقات متو�زنة وحميمة مع كل �الأطر�ف �لعربية و�الإ�صالمية

يف  وقال  يومياً.  تتح�صن  و�حلركة  �إير�ن  بني  �لعالقات  �أن  �لقدومي  خالد  طهر�ن  يف  حما�ص  حركة 

 Iranian Students News Agency (ISNA)l ”ت�رشيح خا�ص لوكالة �أنباء �لطلبة �الإير�نية “�إ�صنا

�إن فل�صطني تعدُّ و�صلة م�صرتكة بني �إير�ن وحركة حما�ص، ويف �حلقيقة ت�صكل فل�صطني �أهم �لق�صايا 

و�أن  ب�صاأن ق�صية فل�صطني  �أي خالف بني �جلانبني  �أنه ال يوجد  و�أ�صاف  �مل�صرتكة بني �جلانبني، 

�جلانبان قد �قتنعا �ليوم �أنه ال يكن �أن يكونا م�صتقلني عن بع�صهما، الأن �لعمود �لرئي�صي �مل�صرتك 

. وكذلك �عتب �لقيادي يف حما�ص حممود �لزهار �أن 
125

لدى �جلانبني هو مو�جهة �لكيان �ل�صهيوين

�ملقاومة يف غزة ال يكنها مو�جهة �أي �عتد�ء �إ�رش�ئيلي بعيد�ً عن �لدعم �الإير�ين �لع�صكري، “�لذي ال 

 .
يكفي لوحده”126

وتكمن �أهمية هذ� �لدعم يف ��صتمر�ره من جهة، ويف ُبْعِده �لع�صكري و�لت�صليحي من جهة ثانية، 

و�لذي ي�صكل �رشورة ال غنى عنها للمقاومة يف �لقطاع. يف حني �أن دعم بع�ص �لدول لقطاع غزة، 

يقت�رش على �مل�صاعد�ت �ملدنية و�ل�صحية و�الجتماعية فقط؛ وال يكن لهذه �لدول، والأ�صباب عدة، 

�أن تتجاوز هذ� �لنوع من �لدعم �إىل �أّي دعم ع�صكري. وحتى �لدعم �ملايل للقطاع فاإنه يرُّ يف كثري من 

�الأحيان عب �ل�صلطة �لفل�صطينية، كما �أن مثل هذ� �لدعم مهدد بالتوقف يف �أّي حلظة ب�صبب �ل�صغوط 

�الإقليمية.

�أّي ت�رشيحات  ويف �إطار هذه �لعودة للحر�رة بني حما�ص وطهر�ن، نفى بيان للحر�ص �لثوري 

ن�صبت �إليه �صّد حركة حما�ص، وقال �إن “حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص تقف يف �خلّط �الأمامي 

�إن  �لثوري،  �حلر�ص  بيان  و�أ�صاف  �ل�صهيوين”.  �لكيان  ومو�جهة  مقاومة  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب 

و�مل�صاومة  �لتفاو�ص  نهج  �أن  �أثبتت  �ل�صهيوين  �الحتالل  مقارعة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  “جتربة 
�لفل�صطيني”،  �ل�صعب  �لعدو �ل�صهيوين على �ال�صتمر�ر يف �الحتالل وممار�صة �لظلم �صّد  ي�صجع 

“��صرت�تيجية �ملقاومة و�ل�صمود �ملبنية على �لتعاليم �الإ�صالمية و�لتاريخية، �لتي كانت  �أن  موؤكد�ً 

تطلعات  حتقق  �أن  يكن  �حلقيقيني،  �لفل�صطينيني  �ملنا�صلني  وبقية  حما�ص،  حركة  �أولويات  من 
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بالعدو  �أحلقت  �لتي  �الإ�صالمية حما�ص  �ملقاومة  �أن حركة  �صّك يف  “ال  �لفل�صطيني”. وقال:  �ل�صعب 

مقاومة  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �الأمامي  �خلّط  يف  تقف  غزة،  حروب  يف  فادحة  خ�صائر  �ل�صهيوين 

 .
ومو�جهة �لعدو �ل�صهيوين”127

هنية  الإ�صماعيل  تهنئة  ر�صالة  �صليماين  قا�صم  �لقد�ص”  “فيلق  قائد  نف�صه،  �الإطار  يف  وّجه  كما 

“نتطلع  2017، قال فيها:  �أيار/ مايو  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص يف  للمكتب  �نتخابه رئي�صاً  مبنا�صبة 

�إىل جهودكم لتجذير �ملقاومة �متد�د�ً للخط �جلهادي حلركة حما�ص”. و�أعرب �صليماين عن “�لتطلع 

لتعزيز �لتكامل مع رفاق حما�ص حلفاء �ملحور �ملقاوم، الإعادة �الألق للق�صية �لفل�صطينية”، م�صيفاً: 

“نرجو �أن يجري على �أيديكم كل خري مل�صلحة �ل�صعب �لفل�صطيني �ملجاهد”. ولفت �صليماين �لنظر 
�إىل �أن “�ال�صتكبار �لعاملي و�أد�ته �ل�صهيونية ي�صعيان �إىل حرف جهاد �الأمة عن بو�صلته �الإ�صالمية، 

وخطف �لقد�ص يف حلظة ع�صيبة غاب عنها �ل�صديق �لذي �صعفت �إر�دته”، موؤكد�ً على �رشورة �أن 

يتفرغ �لكل خلدمة فل�صطني، و“�أال ن�صمح باأن تغدو ق�صيتها �صحية مل�صالح �الآخرين وجتاذباتهم”. 

�إال  بها  وينه�ص  يقوم  ال  �ل�صعبة  �لظروف  يف  �لعظيمة  “�ل�صوؤون  �أن  �إىل  �لنظر  �صليماين  لفت  كما 

�لرجال �لرجال”، معرباً عن تطلعه لـ“�إد�رة حكيمة َتعد، كما عهدناكم، مب�صتقبل �أف�صل، تعالج فيه 

 .
بحنكة �الأزمات �لد�خلية”128

ويف �إطار �لتاأكيد على �أولوية �لق�صية �لفل�صطينية، رّحب وزير �خلارجية �الإير�ين حممد جو�د 

ظريف بزيارة وفد حما�ص للجمهورية �الإ�صالمية �الإير�نية، موؤكد�ً على �أهمية �لق�صية �لفل�صطينية 

يف �ل�صيا�صة �خلارجية �الإير�نية، وكذلك �لعالقة بف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية وعلى ر�أ�صها حركة 

�ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص. وقال ظريف: “نحن م�صتعدون لنبذ كل �خلالفات يف �صبيل دعم فل�صطني 

 .
و�ل�صعب �لفل�صطيني ووحدة �الأمة �الإ�صالمية”129

موؤمتر عام  �أمني  �ألقى  وطهر�ن،  حما�ص  عالقات  يف  �الإيجابي  �لتحول  هذ�  عن   وتعبري�ً 

دعم �النتفا�صة ح�صني �أمري عبد �للهيان Hossein Amir-Abdollahian كلمة متلفزة يف حفل �أقيم يف 

غزة يف 2017/6/22، قال فيها: “�أكرر �لتحذير من �خلطوة �خلطرية لبع�ص دول �ملنطقة يف �صعيها من 

�أجل تاأكيد تطبيع �لعالقات مع �لكيان �ل�صهيوين”، م�صري�ً �إىل �أن “هذه �خلطوة لن ت�صهم يف م�صالح 

وبع�ص  �ل�صعودية  بني  �لعالقات  تطبيع  �أجل  من  “�مل�صاعي  �أن  و�أ�صاف  �ملنطقة”.  ودول  فل�صطني 

�لفل�صطينيني  �لالجئني  وعلى  �لعليا.  �الإ�صالمية  للمثل  خيانة  ت�صكل  �ل�صهيوين  �لكيان  مع  �لدول 

�أن يعودو� �إىل �أر�ص �أجد�دهم، و�لتاريخ �صيبني لنا �أن هذ� �الأمر �صيتحقق”. وهذه هي �ملرة �الأوىل 

يف م�صوؤولني  تاأكيد  وفق  غزة،  يف  يقام  حفل  يف  �لطريقة  بهذه  �إير�ين  م�صوؤول  فيها  ي�صارك   �لتي 

 .
130

�لف�صائل �لفل�صطينية
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قيادي من حركة حما�ص يف حفل تن�صيب رئي�ص �جلمهورية ح�صن روحاين،  كما �صارك وفد 

�حلركة،  يف  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لعالقات  م�صوؤول  �لر�صق  عزت  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �صه 
ّ
تر�أ

�مل�صوؤولني  خالله  و�لتقى  جبارين؛  وز�هر  �لعاروري،  و�صالح  حمد�ن،  �أ�صامة  �لقادة  �إىل  �إ�صافة 

�الإير�نيني. و�صكر عزت �لر�صق، رئي�ص وفد حما�ص، �لدعم �الإير�ين لل�صعب �لفل�صطيني ومقاومته، 

موؤكد�ً �أن عالقة حما�ص باجلمهورية �الإ�صالمية تاأتي يف �صياق �الأهمية �لتي توليها �حلركة للتو��صل 

لهذه  �ملركزية  �لق�صية  باعتبارها  �لفل�صطينية  للق�صية  خدمة  كافة،  �الإ�صالمية  �الأمة  مكونات  مع 

وتوجيه  �خلالفات  ونبذ  �الإ�صالمي  �لعامل  وحدة  ب�رشورة  توؤمن  حما�ص  �إن  �لر�صق  وقال  �الأمة. 

يف  جديدة  �صفحة  فتح  على  �جلانبان  و�أكد  �الحتالل.  وهو  للجميع،  �مل�صرتك  �لعدو  نحو  �لطاقات 

 .
131

�لعالقات �لثنائية، نحو مو�جهة �لعدو �مل�صرتك، ون�رشة فل�صطني و�الأق�صى و�ملقاومة

�إعالن �مل�صاحلة بني فتح وحما�ص، ح�صل تطور  2017 وبعد  �أكتوبر �صنة  ويف ت�رشين �الأول/ 

تر�أ�صه حما�ص،  حركة  من  رفيع  وفد  �إير�ن  ز�ر  فقد  �إير�ن.  مع  حما�ص  عالقات  تعزيز  يف   الفت 

مع  �مل�صاحلة  �تفاق  توقيعه  بعد  له  خارجية  جولة  �أول  يف  �لعاروري،  �صالح  �حلركة  رئي�ص  نائب 

�لذي  �لوقت  يف  ممكن”.  م�صتوى  �أعلى  على  �إير�ن  مع  �لعالقات  “لتعزيز  �لقاهرة...  يف  فتح  حركة 

و�ملال  لل�صالح  �الأكب  �لد�عم  هي  “�إير�ن  �أن  �ل�صنو�ر،  يحيى  غزة  قطاع  يف  �حلركة  رئي�ص  فيه  �أكد 

و�لتدريب لكتائب �لق�صام”، م�صيفاً: “و�هم من يظن �أننا �صنقطع عالقتنا باإير�ن”. 

 وقالت م�صادر يف حما�ص ل�صحيفة �ل�رشق �الأو�صط �إن �حلركة ردت على “�إ�رش�ئيل” بطريقتني، 

�الأوىل عب �إعالن �ل�صنو�ر �أن “نزع �صالح حما�ص هو حلم �إبلي�ص باجلنة”، و�لثانية عب وجود وفد 

�لعدو،  �إ�رش�ئيل هي  �إ�رش�ئيل حلما�ص.  “ال تقرر  �مل�صادر:  رفيع من �حلركة يف طهر�ن. و�أ�صافت 

وعالقتنا بفتح �أو �إير�ن �أو �أي جهة �أخرى هي �صاأن د�خلي”. وقال �مل�صوؤول يف حما�ص طاهر �لنونو: 

“نريد عالقات قوية مع �إير�ن، ولن نتخلّى عن �أ�صدقائنا وحلفائنا يف �ملنطقة، لقد قطعنا �صوطاً كبري�ً 
 .

يف �إعادة تقوية �لعالقات �ال�صرت�تيجية مع طهر�ن”132

 وهكذ�، فقد كان �أبرز ما ح�صل خالل �صنتي 2016 و2017 على م�صتوى عالقة �إير�ن بالف�صائل 

�لفل�صطينية، هو تطور �لعالقة بني حما�ص و�إير�ن. و�إذ� كانت �صنة 2016 هي �صنة �لتمهيد ال�صتئناف 

�لعالقات بني �لطرفني، فاإن �صنة 2017 كانت �صنة جتاوز خالفات �ملرحلة �ملا�صية، و�لتاأكيد جمدد�ً 

على ثبات هذه �لعالقة ملو�جهة �لتحديات �مل�صرتكة. 

خال�شة:

من �ملتوقع �أن تقوى �لعالقة بني حما�ص وقوى �ملقاومة مع �إير�ن يف �ملرحلة �لقادمة، خ�صو�صاً 

يف  �الإ�صالمية  و�لتيار�ت  �ملقاومة  قوى  على  و�الأمنية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �ل�صغوط  تز�يد  مع 

�ملنطقة؛ ومع ت�صاعد �لتطرف �الإ�رش�ئيلي و�ل�صغوط �الأمريكية.
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و�صتحاول �لقوى �لغربية وحلفاوؤها يف �ملنطقة �للعب على �لوتر �لطائفي، وحرف �مل�صار باجتاه 

وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية  �ملقاومة  بقوى  �صيدفع  ما  وهو  “�إ�رش�ئيل”؛  من  بدالً  �إير�ن  �صّد  �ل�رش�ع 

�الإ�صالمية �إىل مزيد من �لتن�صيق و�لتعاون مع �إير�ن فيما يتعلق بال�صاأن �لفل�صطيني؛ بغ�ص �لنظر 

يف  خ�صو�صاً  �الإير�نية،  �الإقليمية  �ل�صيا�صات  مع  �لفل�صطينية  �لقوى  هذه  لدى  �لتو�فق  عدم  عن 

�صورية و�لعر�ق و�ليمن.

رابعًا: دول اإ�شالمية اأخرى:

ماليزيا:

مل ت�صهد �ل�صيا�صة �ملاليزية �لر�صمية خالل �صنتي 2016–2017، حتوالت كبرية جتاه �لق�صية 

��صتمر  �لر�صمي، كما  �مل�صتوى  �لفل�صطينية على  �ملاليزي للق�صية  �لدعم  ��صتمر  �لفل�صطينية، حيث 

�لدعم و�لتفاعل �جلماهريي و�ل�صعبي يف ماليزيا جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، ففي كانون �لثاين/ يناير 

2016 �ن�صحب وفد �إ�رش�ئيلي كان من �ملفرت�ص �أن ي�صارك يف بطولة عاملية ل�صباق �لزو�رق، بعد �أن 

�إىل ماليزيا ومنها، �المتناع عن  و�صعت �ل�صلطات �ملاليزية �رشوطاً الإعطاء �لوفد تاأ�صرية �لدخول 

.
133

رفع �لعلم �الإ�رش�ئيلي

�لقدم لكرة  �لدويل  �الحتاد  كوجنر�ص  ��صت�صافة  عن  ماليزيا  �عتذرت  ذ�ته،  �ل�صياق   ويف 

�أحمد  �ملاليزي  �لوزر�ء  نائب رئي�ص  �أكد  �الإطار  “�إ�رش�ئيل”، ويف هذ�  FIFAl( ب�صبب م�صاركة  )فيفا 

ز�هد حميدي Ahmad Zahid Hamidi على �أن ماليزيا “ال ت�صتطيع منح �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني 

تاأ�صري�ت دخول، الأن �لعالقات �لدبلوما�صية بني �لبلدين مقطوعة، والأن هذ� �الأمر يكن �أن يوؤجج 

.
�لنفو�ص يف ماليزيا”134

وبرز �لدور �ملاليزي يف نهاية �صنة 2016، عندما �صاركت يف تبني م�رشوع قر�ر ُقدم �إىل جمل�ص 

حتت  م�رش  �صحبته  قد  كانت  �لذي  �مل�رشوع  وهو  �الإ�رش�ئيلي،  �ال�صتيطان  الإد�نة  �لدويل  �الأمن 

�لواليات �ملتحدة  15( و�متناع  �أ�صل  )من  14 �صوتاً  باأغلبية  �لقر�ر  �إ�رش�ئيلية، وقد �صدر  �صغوط 

�الإ�رش�ئيلية  لل�صغوط  �أوباما  بار�ك  �لرئي�ص  �إد�رة  ت�صتجب  مل  حيث  �لت�صويت،  �الأمريكية عن 

.
135

با�صتخد�م حّق �لنق�ص )فيتو( �صّد �لقر�ر

ومن جهة �أخرى منعت وز�رة �لد�خلية �ملاليزية تنظيم �حتفال باليوبيل �لذهبي الحتالل �لقد�ص، 

و�لذي كانت �إحدى �جلمعيات �ل�صينية تعمل على تنظيمه، وقد قال وزير �لد�خلية �ملاليزي حميدي، 

�إنه �أ�صدر تعليماته مبنع هذ� �الحتفال �لذي ي�ّص مب�صاعر �مل�صلمني. و�صدد حميدي على �أن �الحتفال 

�الإ�صالمية  و�ملنظمات  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  �صاكر�ً  للماليزيني،  ي�صيء  �أمر  فل�صطني  باحتالل 
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للتحقيق عقب  �ملنظمون  ��صتدعي  �لفعالية، كما  �إقامة هذه  و�أور�ق �حتجاج �صّد  لتقديها بالغات 

.
136

تلقي �أكرث من 32 بالغاً �صّد �إقامة �لفعالية

ويف �صياق �آخر، دعا حميدي �الأمة �الإ�صالمية للعمل على وقف �جلهود �ل�صاعية �إىل نقل ما ت�صمى 

�أعمال  �ختتام  هام�ص  على  كلمة  يف  حميدي  و�أ�صاف  �لقد�ص.  �إىل  �أبيب  تل  من  �إ�رش�ئيل”  “عا�صمة 
موؤمتر �لعلماء �لدويل International Conference of Ulama، �أنه يجب �العرت�ف بفل�صطني كدولة 

“رغم  �أنه  �إىل  و�أ�صار  حكومتهم.  �صتتخذه  �لذي  �الجتاه  بتحديد  للفل�صطينيني  و�ل�صماح  م�صتقلة، 

�ختالف �ملذ�هب يف �الإ�صالم، �إال �أنه يجب علينا �لعمل معاً للدفاع عن �الإ�صالم”، مندد�ً بالفظائع �لتي 

.
137

�رتكبتها “�إ�رش�ئيل” �صّد �لفل�صطينيني يف �لقد�ص

فيها  مبا  �لفل�صطينية  �الأطر�ف  كافة  على  منفتحة  تز�ل  ما  �ملاليزية  �ل�صلطات  �أن  �ملالحظ  ومن 

حركة حما�ص، وقد رف�صت ماليزيا �خل�صوع الأي �صغوط خارجية ملنع ��صتقبال قياد�ت حما�ص، 

توجد  ال  �إنه  بقوله،   Khalid Abu Bakar بكر  �أبو  خالد  �ملاليزية  �ل�رشطة  قائد  ذلك  عن  عّب  وقد 

�صلمي،  �إطار  يف  يتم  ذلك  د�م  ما  �ملاليزيني  ولقاء  ملاليزيا  حما�ص  حركة  قادة  زيارة  يف  م�صكلة 

�إثارة  ودون  �صلمي  و�صع  يف  ياأتون  كانو�  “�إذ�  كو�الملبور:  يف  عقده  �صحفي  موؤمتر  يف  وت�صاءل 

. ويف هذ� �ل�صياق �صارك وفد من حركة حما�ص يف �ملوؤمتر �ل�صنوي �لـ 62
 م�صكلة فاأين �مل�صكلة؟”138

 Malaysian Islamic Party (Parti Islam Se-Malaysia—PAS)l للحزب �الإ�صالمي �ملاليزي 

�لذي �أقيم خالل �صنة 2016. كما قام وفد �آخر خالل �صنة 2017 بزيارة ملاليزيا �لتقى خالل زيارته 

بالقياد�ت �ملاليزية.

اإندوني�شيا:

ما تز�ل �ملحاوالت �الإ�رش�ئيلية يف فتح عالقاتها مع �لعامل �الإ�صالمي جتري بوترية مت�صاعدة 

وعمل حثيث يف �صبيل حتقيق �خرت�قات ملمو�صة، ومبا ياثل ما ��صتطاعت حتقيقه يف دول لطاملا 

دول  يف  �لعالقات  تطبيع  يف  �أكلها  توؤِت  مل  �ملحاوالت  هذه  �أن  �إال  �لفل�صطينية.  للق�صية  د�عمة  كانت 

�ل�صعب  باهتمام  حتظى  �لفل�صطينية  �لق�صية  تز�ل  وما  باك�صتان.  �أو  ماليزيا  �أو  �إندوني�صيا،  مثل 

�الإندوني�صي، حيث ��صت�صافت �لعا�صمة �الإندوني�صية يف �آذ�ر/ مار�ص 2016 قمة ��صتثنائية ملنظمة 

ريتنو  �الإندوني�صية،  �خلارجية  وزيرة  قالت  وقد  و�لقد�ص،  فل�صطني  ب�صاأن  �الإ�صالمي  �لتعاون 

من  ي�صوبه  وما  �الإ�صالمي،  �لعامل  يف  �الأحد�ث  ت�رشفنا  �أال  “يجب   :Retno Marsudi مر�صودي 

�إعالن جاكرتا يو�صل  �أن  �لفل�صطينية و�لقد�ص �ل�رشيف”، و�أ�صافت  �إرهاب وتطرف، عن �لق�صية 

.
139

ر�صالة بالتز�م وتوحد �لدول �الأع�صاء يف منظمة �لتعاون �الإ�صالمي ور�ء �لق�صية �لفل�صطينية

�خلارجية  وزيرة  منعت  قد  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  كانت   2016 �صنة  من  الحق  وقت  ويف 

عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  مع  لقاء  لعقد  �هلل  ر�م  �إىل  �لو�صول  من  �الإندوني�صية 
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. يف �ملقابل، فقد منعت �ل�صلطات �الإندوني�صية يف 
140

والفتتاح قن�صلية �إندوني�صية فخرية يف ر�م �هلل

�إ�رش�ئيلية، كانت تقل رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو من  2017 طائرة  �صباط/ فب�ير 

�صنغافورة �إىل �أ�صرت�ليا، من �ملرور يف �الأجو�ء �الإندوني�صية، مما ��صطرها �إىل تغيري م�صارها.

وعلى ما يبدو، فاإن �ل�صعور باالنتماء لالأمة �الإ�صالمية، يف �أكب دولة �إ�صالمية، يلعب �لدور �الأبرز 

يف �لوقوف �أمام �ملحاوالت �الإ�رش�ئيلية للتطبيع مع �إندوني�صيا، وقد �رشح نتنياهو بخ�صو�ص ذلك 

قائالً: �إن �لعالقة بني “�إ�رش�ئيل” و�إندوني�صيا يجب �أن تتغري، ومن �لو��صح باأن �لكيان �الإ�رش�ئيلي 

عالقاته  تطوير  �صبيل  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  مع  للتطبيع  �لعربية  �الأنظمة  بع�ص  �ندفاع  �صي�صتغل 

�إال �أن ذلك قد ال يتحقق  �لديبلوما�صية مع �لدول �الإ�صالمية و�لدول �مل�صاندة للق�صية �لفل�صطينية، 

طاملا �أن �صعوب هذه �لدول تقف �إىل جانب �ل�صعب �لفل�صطيني وحقوقه.

باك�شتان:

�لد�عمة  �لتقليدية  �صيا�صتها  يف   2017–2016 �صنتي  خالل  �لباك�صتانية  �ل�صيا�صة  ��صتمرت 

مليحة  �ل�صفرية  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �لد�ئمة  �لباك�صتانية  �ملندوبة  قالت  حيث  �لفل�صطينية،  للق�صية 

لودهي Maleeha Lodhi، �إن باك�صتان عازمة على مو��صلة �لدعم �لذي تقدمه لل�صعب �لفل�صطيني 

�أر��صيه �ملحتلة. و�أ�صارت لودهي خالل م�صاركتها يف �جتماع  ليتمكن من تقرير �مل�صري وحترير 

مبجل�ص �الأمن �لدويل حول �لو�صع يف �ل�رشق �الأو�صط يف ني�صان/ �أبريل 2016، �إىل �أن �مل�صتعمر�ت 

�الإ�رش�ئيلية تعدُّ �لعائق �الأكب يف طريق �ل�صالم بال�رشق �الأو�صط، و�صددت على �رشورة �أن تتوقف 

وتوقف  فل�صطني،  من  قو�تها  ت�صحب  و�أن  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �مل�صتعمر�ت  بناء  عن  “�إ�رش�ئيل” 
.
�الأعمال �لقمعية �لتي متار�صها �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني، متهيد�ً لبدء “عملية �ل�صالم”141

بني  جديدة  توتري  حالة  �إىل  �ملنطقة  يدفع  �أن  كاد   ،2016 �صنة  �أو�خر  يف  ��صتثنائي  حادث  ويف 

Khawaja Asif بالرد باملثل  باك�صتان و“�إ�رش�ئيل”، هدد وزير �لدفاع �لباك�صتاين خو�جة �أ�صف 

“وزير  باأن  فيه  وجاء  كاذب،  باأنه  قيل  خب،  على  رده  يف  وذلك  �إ�رش�ئيلية،  نووية  �رشبة  �أّي  على 

�لدفاع �الإ�رش�ئيلي يقول �إنها �إذ� �أر�صلت باك�صتان قو�ت برية �إىل �صورية باأي حجة، ف�صندمر ذلك 

 .
�لبلد بهجوم نووي”142

يف باك�صتان  �إىل  بزيارة  قام  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �أن  بالذكر  �جلدير   ومن 

كانون �لثاين/ يناير 2017، وقد ��صتغرقت ثالثة �أيام، وهدفت �لزيارة �إىل ح�صد �لدعم �لباك�صتاين 

�لوزر�ء  رئي�ص  قال  وقد  �الأمام،  �إىل  �ل�صلمية  �لت�صوية  عملية  دفع  على  و�لعمل  �لدولية  �ملحافل  يف 

م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  خالل   ،Muhammad Nawaz Sharif �رشيف  نو�ز  حممد  �لباك�صتاين 

مع �لرئي�ص عبا�ص، “�إن �صمان �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط ال يكن �أن يتحقق بدون ت�صوية �لنز�ع 
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�إىل تنفيذ قر�ر�ت جمل�ص �الأمن �لدويل ذ�ت �ل�صلة،  �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي”. ودعا رئي�ص �لوزر�ء 

.
وطالب بان�صحاب �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية من “�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة”143

�صنتي  خالل  بالقد�ص  �ملتعلقة  �الأحد�ث  �أعادت 

بعد  حدث  ما  رئي�صي  وب�صكل   ،2017–2016

يوليو  متوز/  يف  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  �إقفال 

 ،2017/12/6 يف  تر�مب،  �إعالن  وبعد   ،2017

�إىل د�ئرة �هتمام  �لفل�صطينية  �إليها، �لق�صية  �ل�صفارة �الأمريكية  لـ“�إ�رش�ئيل” ونقل  �لقد�ص عا�صمة 

�لعامل �الإ�صالمي. وكان �لتفاعل �ل�صعبي �الإ�صالمي على م�صتوى �حلدث، و�أعلن رف�صه الإجر�ء�ت 

�الإ�صالمية،  �لدول  معظم  يف  �صخمة  مب�صري�ت  خرج  فقد  �لفل�صطينيني؛  �صّد  �الحتالل  �صلطات 

�صارك يف بع�صها نحو مليون �صخ�ص، مطالباً بطرد �صفر�ء “�إ�رش�ئيل” من �لدول �لتي ُتقيم عالقات 

�الأحز�ب و�لنقابات  �ملتحدة. ولعبت  �لواليات  �لتطبيع معها، ومبقاطعة  �أ�صكال  معها، ووقف كافة 

�الإ�صالمية دور�ً مهماً يف حتريك �ل�صارع، من خالل تنظيم �مل�صري�ت، و�العت�صامات، و�ملهرجانات، 

و�لفعاليات �ل�صعبية... .

وكانت تركيا من �أبرز �لدول �لتي تفاعلت مع كل حدث فل�صطيني ب�صكل و��صح والفت للنظر. 

وتعددت �الأوجه �لتي عّب بها �ل�صعب �لرتكي عن ت�صامنه مع �لق�صية �لفل�صطينية ودعمه لها، فقد 

قدم �لدعم �ملادي و�لعيني الأهايل قطاع غزة، وعمل على �إمد�د �ملقد�صيني باملقومات �لتي ت�صاعدهم 

على �لثبات بوجه �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية �لتهويدية، كما حر�ص على �حت�صان �لفعاليات �لفل�صطينية 

وتنظيم بع�صها... .

فقد تتابع و�صول �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �ملقدمة من �ل�صعب �لرتكي للفل�صطينيني �ملحا�رشين يف 

�لهيئات و�جلمعيات  2016–2017، و�لتي ُجمعت بو��صطة  قطاع غزة ب�صكل و��صح خالل �صنتي 

و�ملنازل  �لتاريخية،  �مل�صاجد  برتميم  �لرتكية  �جلمعيات  �أ�صهمت  �لقد�ص  مدينة  ويف   .
144

�لرتكية

باملدينة  �لتعريفية  �لرحالت  من  �لعديد  تنظيم  ومّت  �لعثمانية،  �الآثار  تنظيف  على  وعملو�  �لقدية، 

�ملقد�صة. كما مّت تنظيم �مللتقى �لدويل الأوقاف �لقد�ص يف �إ�صطنبول الإن�صاء وقف ��صتثماري ل�صالح 

“خطوتني للقد�ص” �خلريية ال�صتقطاب  �ملدينة، و�أطلق وقف �الأمة Ümmet Vakfı يف تركيا حملة 

. كما ��صت�صافت تركيا، و�أ�صهمت 
145

�لد�عمني و�مل�صهمني يف متويل �الأوقاف �ملقد�صية بطرق متعددة

يف تنظيم �لعديد من �ملوؤمتر�ت �لد�عمة للق�صايا �لفل�صطينية؛ من �أبرزها: موؤمتر فل�صطينيي تركيا يف 

2016/9/4، مب�صاركة 25 موؤ�ص�صة فل�صطينية عاملة يف تركيا، وتاأ�صي�ص �لتجمع �لدويل للمهند�صني 

 ،2016/11/30–29 يومي   lلقد�ص� الأجل  برملانيون  ر�بطة  وموؤمتر   ،2016/11/5 يف  �لفل�صطينيني 

االإ�شالمية  التفاعالت   خام�شًا: 

                    ال�شعبية مع الق�شية 

               الفــل�شــــــطيـنـيـــة
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�ل�صعبي  و�ملوؤمتر   ،2017/2/3 يف  باخلارج  فل�صطني  علماء  لهيئة  �لعامة  للجمعية  �لثالث  و�ملوؤمتر 

�مل�صلمني  �لعاملي لعلماء  �إطالق �الحتاد  �إىل  25–2017/2/26، باالإ�صافة  لفل�صطينيي �خلارج يومي 

يف 2017/11/6، حملة عاملية ملنا�رشة �ل�صيخ ر�ئد �صالح، �ملعتقل يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية، و�إطالق 

.
146

“ميثاق علماء �الأمة ملقاومة �لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين”، يف 2017/12/18، من �إ�صطنبول

كما خرج �الأتر�ك يف تظاهر�ت حا�صدة رف�صاً لالعتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �ملقد�صات �الإ�صالمية 

للقر�ر �الإ�رش�ئيلي مبنع �الأذ�ن يف مدينة  يف �لقد�ص، حيث نّظم �الأتر�ك �لعديد من �لفعاليات رف�صاً 

�حتجاجاً  حا�صدة  مظاهر�ت  تركية  مدن  عدة  و�صهدت  �ملبارك.  �الأق�صى  و�مل�صجد  �ملحتلة  �لقد�ص 

على �إقفال �مل�صجد �الأق�صى يف متوز/ يوليو 2017. و�أثار �إعالن تر�مب نقل �صفارة بالده �إىل �لقد�ص 

موجة تنديد وقلق تركية وردود فعل غا�صبة، معلنة رف�صها له ومطالبة �لواليات �ملتحدة بالرت�جع 

عنه، و�صارك يف �لتظاهر�ت �لتي �أقيمت بتنظيم وتن�صيق من مئات �جلمعيات و�الأحز�ب، �صخ�صيات 

رفيعة �مل�صتوى، �إ�صافة �إىل �جلاليات �لعربية �ملقيمة يف تركيا، وطالب �ملد�ر�ص و�جلامعات �لرتكية. 

ونظمت يف معظم مدن تركيا فعاليات ر�ف�صة الإعالن تر�مب، حيث بلغ عدد �لتجمعات و�لتظاهر�ت 

نظمت  كما  �ملثال.  �صبيل  على  فقط،   2017/12/8 يف  والية   81 يف  وتظاهرة  جتمعاً   132 فيها 

 �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �الأهلية و�ملدنية �لرتكية �لعديد من �الأن�صطة و�لفعاليات، خم�ص�صة ريعها

.
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ملدينة �لقد�ص

2016–2017 يف �جلمعة �الأخرية من  �لعاملي يف �صنتي  �لقد�ص  �إير�ن تكررت م�صري�ت يوم  ويف 

�صهر رم�صان �ملبارك، دعماً للق�صية �لفل�صطينية، مب�صاركة ماليني �الإير�نيني يف جميع �ملحافظات 

�الإير�نية. و�صارك �آالف �الإير�نيني، خالل متوز/ يوليو 2017، يف م�صري�ت دعماً للم�صجد �الأق�صى، 

مد�خله.  على  �إلكرتونية  بو�بات  وو�صع  �مل�صلني،  �أمام  �مل�صجد  �الحتالل  �صلطات  باإقفال  وتنديد�ً 

�ل�صفارة �الأمريكية للقد�ص، حيث خرجت تظاهر�ت حا�صدة  �إعالن تر�مب نقل  وتكرر �مل�صهد بعد 

منددة يف طهر�ن ومعظم �ملحافظات �الإير�نية. كما �صهدت طهر�ن �لعديد من �لفعاليات �ملت�صامنة مع 

.
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�ل�صعب �لفل�صطيني، حيث مّت عقد عدد من �ملوؤمتر�ت �لد�عمة للق�صية �لفل�صطينية

بارز�ً،  �لفل�صطينية  �لق�صية  مع   2017–2016 �صنتي  خالل  �ملاليزي  �ل�صعبي  �لتفاعل  كان  كما 

ومّت تنظيم �لعديد من �لفعاليات �ملت�صامنة �ملنددة باالنتهاكات �الإ�رش�ئيلية، وباالنحياز �الأمريكي 

لـ“�إ�رش�ئيل”، كما مّت تفعيل �ملقاطعة �لتجارية للكيان �الإ�رش�ئيلي، ومّت �صحب �ملنتجات �الإ�رش�ئيلية يف 

عدد من �ملر�كز �لتجارية. وكان الفتاً للنظر �لتحرك �ل�صعبي �ملاليزي �ملت�صامن مع �إ�رش�ب �الأ�رشى 

�لفعاليات  من  �لعديد  ُنظمت  فقد   ،2017 مايو  و�أيار/  �أبريل  ني�صان/  �صهري  خالل  �لفل�صطينيني 

. و�أثار �إعالن تر�مب حول �لقد�ص 
149

�لر�ف�صة النتهاكات �إد�رة �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية بحّق �الأ�رشى

عنه،  بالرت�جع  �ملتحدة  �لواليات  ومطالبة  له  رف�صها  معلنة  غا�صبة،  �صعبية  ماليزية  تنديد  موجة 
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ر�صمية  �صخ�صيات  �لتظاهر�ت  وتقّدم  بالقر�ر،  تنديد�ً  �لتظاهر�ت  مئات  �ملاليزية  �ملدن  و�صهدت 

�ملاليزي  �لوزر�ء  ورئي�ص   ،Najib Razak رز�ق  جنيب  �ملاليزي  �لوزر�ء  رئي�ص  بينها  من  بارزة، 

�ل�صابق مهاتري حممد Mahathir Mohamad، وعدد من �لوزر�ء و�لنو�ب. 

ق�صاياه  ومع  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  مع  ت�صامنهم  عن  �الإندوني�صيون  عبَّ  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 

من  �لعديد  ونظمو�  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  �الإ�رش�ئيلية  لالعتد�ء�ت  رف�صهم  و�أعلنو�  �ملحقة، 

باالعتقاالت  ونددو�   ،2017 �صنة  خالل  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  �إ�رش�ب  مع  �ملت�صامنة  �لفعاليات 

�الإندوني�صيني  �آالف  خرج  كما  �لفل�صطينيني.  �صّد  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  بها  تقوم  �لتي  �لتع�صفية 

�لر�صمية،  �ل�صخ�صيات  من  �لعديد  يتقدمهم   ،2017 يوليو  متوز/  يف  �الأق�صى  للم�صجد  ن�رشة 

و�لدينية، و�حلزبية. وقد كانت بع�ص �ل�صخ�صيات �لدينية وموؤ�ص�صات من �ملجتمع �ملدين قد عّممت 

على �مل�صاجد يف �لبالد �أن تكون خطبة �جلمعة حول ن�رشة �مل�صجد �الأق�صى و�لدفاع عنه، و�لتوعية 

.
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بالق�صية �لفل�صطينية

�الإندوني�صيني يف تظاهر�ت منددة باإعالن تر�مب، فقد جتمع مئات �الآالف  �آالف  و�صارك مئات 

�لعا�صمة جاكرتا �حتجاجاً على  Merdeka Square و�صط  �الإندوني�صيني يف �صاحة �ال�صتقالل  من 

قر�ر تر�مب، بدعوة من جمل�ص علماء �إندوني�صيا حتت �صعار “�إندوني�صيا تتوحد من �أجل �لقد�ص”، 

ح�صن �لكفل  ذو  �الأمة  جمل�ص  رئي�ص  بينهم  و�صعبية،  ر�صمية  �صخ�صيات  �لتظاهرة  يف   و�صارك 

Zulkifli Hasan، ورئي�ص �لبملان ونائبه وحاكم �لعا�صمة جاكرتا. كما ندد حزب �لعد�لة و�لرفاه 

�الإ�صالمي Prosperous Justice Party (Partai Keadilan Sejahtera—PKS)l، �لذي �صارك مع 

.
�أحز�ب �أخرى يف تنظيم �لتظاهرة يف جاكرتا، باإعالن تر�مب، م�صدد�ً على �أنه “عد�ء مل�صلمي �لعامل”151

وكر�ت�صي  �آباد،  �إ�صالم  �لعا�صمة  �أبرزها  من  باك�صتانية،  مدن  عدة  يف  �الآالف  و�حت�صد 

�لقد�ص. و�نتقد رئي�ص جمل�ص �إعالن تر�مب ب�صاأن  �إد�نتهم   والهور وبي�صاور، وذلك لالإعر�ب عن 

�ل�صفارة  �إعالن تر�مب نقل   ،Hafiz Muhammad Ashrafi �أ�رشيف  باك�صتان، حافظ حممد  علماء 

�الأمريكية من تل �أبيب �إىل �لقد�ص، وقال �إن ذلك تعدٍّ على �لعامل �الإ�صالمي برمته. كما �أن عدد�ً من 

�الأحز�ب �لباك�صتانية �أعلنت رف�صها لالإعالن، وقالت �إنه ��صتفز�ز �صارخ مل�صاعر �الأمة �الإ�صالمية، 

وطالبت �أحز�ب �أخرى مبقاطعة �ملنتجات �الأمريكية، و�إيقاف �لزيار�ت �ملتبادلة مع �لواليات �ملتحدة، 

 .
152

ودعت �إىل موؤمتر دويل حول ق�صية �لقد�ص

وعبت �لعديد من �لهيئات �الإ�صالمية عن ��صتنكارها الإغالق قو�ت �الحتالل للم�صجد �الأق�صى 

ب�صّدة،   ،2017/7/15 يف  �مل�صلمني،  لعلماء  �لعاملي  �الحتاد  ��صتنكر  فقد   ،2017 يوليو  متوز/  خالل 

�إغالق �الحتالل للم�صجد �الأق�صى �أمام �مل�صلنّي، و��صفاً �حلدث بـ“�الإجر�مي” و“�خلطري”. كما د�ن 
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�الحتاد �لن�صائي �الإ�صالمي �لعاملي، ومقره �خلرطوم، �إغالق �مل�صجد �الأق�صى وما يجري يف �لقد�ص 

من ممار�صات و�عتد�ء�ت م�صتمرة ويومية من قبل جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�مل�صتوطنني. كما 

ندد �الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�صلمني باإعالن تر�مب ب�صاأن �لقد�ص، م�صدد�ً على �أن �لقد�ص خّط �أحمر، 

و�عتبارها عا�صمة لدولة �الحتالل هو �عتد�ء �صارخ على �مل�صلمني، و��صتهانة مبقد�صاتهم، ودعم 

�لتنازل  �أّن  كبري للتطرف. و�أّكد رئي�ص �الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�صلمني �ل�صيخ يو�صف �لقر�صاوي 

.
عن �مل�صجد �الأق�صى و�لقد�ص لي�ص �أمر�ً هيناً هام�صياً، و�أنه “ال ُيرر بقر�ر �أّياً كان من ُي�صدره”153

وكان من �أبرز �لفعاليات �الإ�صالمية �ملت�صامنة مع �لق�صية �لفل�صطينية:

للقد�ص  ن�رشة  �صاملة”  بـ“تعبئة  �لقيام  �رشورة  �إىل  �إفريقية  دولة   14 من  وعلماء  فقهاء  دعوة   •

وفل�صطني، و“�لت�صدي الأي حماوالت �إ�رش�ئيلية للتغلغل” يف �لقارة �ل�صمر�ء. فقد �صددو�، يف ختام 

ملتقى �لقد�ص �لثاين �لذي �نعقد يف �لعا�صمة �ملوريتانية نو�ك�صوط يف 2016/11/13، على �رشورة 

بني  �لت�صامن  �إعادة  �أجل  “من  �لعمل  �رشورة  وعلى  �إ�رش�ئيل”،  مع  �لتطبيع  لـ“م�صار  �لت�صدي 

.
�ل�صعوب �الإفريقية، وجمعها على ن�رشة �لق�صايا �لعادلة، وخ�صو�صاً �لق�صية �لفل�صطينية”154

و�ملوؤ�ص�صات  �لقد�ص  �أهايل  لدعم   ،2017/7/1 يف  �مل�صيحي،   – �الإ�صالمي  �حلو�ر  موؤمتر  دعوة   •

تعزيز�ً  و�الأهلية،  �لر�صمية  و�ل�صحية  و�الجتماعية  و�القت�صادية  و�لثقافية  �لتعليمية  �ملقد�صية 

.
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ل�صمود �أهلها وموؤ�ص�صاتها

2018، يف ختام �جتماعات منتدى  �الإ�صالمي ل�صنة  لل�صباب  �لقد�ص عا�صمة  �الإعالن عن �ختيار   •

.
�صباب �ملوؤمتر �الإ�صالمي للحو�ر و�لتعاون يف �إ�صطنبول يف 1562017/7/25

هي:  و�حتاد�ت  ملوؤ�ص�صات  ينتمون   ،2017/12/12 يف  �مل�صلمني،  علماء  من  ثالثمئة  نحو  دعوة   •

هيئة علماء فل�صطني باخلارج، ور�بطة علماء �أهل �ل�صنّة، و�ملجل�ص �الإ�صالمي �ل�صوري، و�ملجمع 

�لرتكية  �ل�صنّة  �أهل  علماء  ور�بطة  ليبيا،  علماء  وهيئة  �لعر�ق،  علماء  وجمل�ص  �لعر�قي،  �لفقهي 

�لب�صائع  �إىل تفعيل مقاطعة  �الإ�صالمية  �ل�صعوب  باأ�صرت�ليا،  �مل�صلمني  “ESABK”، وهيئة علماء 

.
157

�الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية، ومقاطعة كل دولٍة ت�صارُك يف �لعدو�ن على �لقد�ص

�الأمة  علماء  “ميثاق  تبني   ،2017/12/18 يف  دول،  عدة  من  �الإ�صالمية  �ل�رشيعة  يف  علماء  �إعالن   •

ملقاومة �لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين” يف كافة م�صتوياته �ل�صيا�صية، و�القت�صادية، و�الجتماعية، 

و�لثقافية. وقال �لعلماء، يف موؤمتر عقدوه باإ�صطنبول؛ �إن �إطالق �مليثاق يهدف �إىل �حلد من تنامي 

موجة �لتطبيع �ملتز�يدة مع “�إ�رش�ئيل” يف �لعامل �الإ�صالمي. ووقعت على �مليثاق 36 هيئة ور�بطة 

و�أكرث من ثالثمئة عامل من 26 دولة. ويتكون �مليثاق من 44 مادة، تقدم �حلكم �ل�رشعي يف �لتطبيع 

“مفا�صد”،  من  عليه  يرتتب  ما  وذكر  ومقا�صدها،  حتريه  �أدلة  �رشح  مع  �رشعاً،  حمرماً  وتعّده 

.
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وفق ما ورد يف �مليثاق
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عالقاتها  لتطبيع  كبرية  جهود�ً  “�إ�رش�ئيل”  تبذل 

مع عدد من �لدول �الإ�صالمية، م�صتفيدة من حالة 

وت�صاعد  و�الإ�صالمي،  �لعربي  و�لرتهل  �ل�صعف 

وتقديه  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �لد�عم  �الأمريكي  �لنفوذ 

�مل�صوؤولني  ت�رشيحات  عك�صت  وقد  �أمريكا.  مع  �لعالقة  وتطوير  لتح�صني  كمدخل  معها  للعالقة 

�إطالق  �الإ�رش�ئيليون على  �مل�صوؤولون  �مللف. وحر�ص  �حلا�صل يف هذ�  �لتقدم  �الإ�رش�ئيليني بع�ص 

�ملقاطعة  �الإ�رش�ئيلي جلد�ر  �أهمية ورمزية �الخرت�ق  �الإ�صار�ت للداللة على  �لت�رشيحات و�إر�صال 

�الإ�صالمية لـ“�إ�رش�ئيل”.

لدى  �أن   ،2017/11/19 يف  �صتاينتز،  يوفال  �الإ�رش�ئيلي،  �لطاقة  وزير  ك�صف  �ل�صياق،  هذ�  ويف 

“�إ�رش�ئيل” عالقات، معظمها �رشية، مع �لعديد من �لدول �لعربية و�الإ�صالمية “�ملعتدلة”، وعندما 
من  يقلل  �أن  يحاول  “من  �أنه  �إىل  �صتاينتز  �أ�صار  منها،  و�لتن�صل  �لعالقات  هذه  �إخفاء  حول  �ُصئل 

يقاَبلو�  �الآخر، حتى ال  �لطرف  �أنها متو��صعة، هو  �إظهارها على  �أو  �لدول،  بهذه  �لعالقات  طبيعة 

“ل�صنا من نخجل من هذه  �إر�دة �لطرف �الآخر”. و�أ�صاف �صتاينتز  برف�ص ٍ�صعبي، ونحن نحرتم 

�لعالقات  �الآخر عندما تتطور  �لطرف  لدينا م�صكلة عادة، ولكننا نحرتم رغبة  �لعالقات، ال توجد 

لكننا كثري�ً...  �أكب  عالقات  هناك  �أخرى،  �إ�صالمية  �أو  عربية  دول  مع  �أو  �ل�صعودية  مع   �صو�ء 

.
نبقيها �رش�ً”159

وك�صف مندوب “�إ�رش�ئيل” لدى �الأمم �ملحتدة، د�ين د�نون Danny Danon، يف 2017/11/27، 

12 دولة ال تقيم عالقات ديبلوما�صية مع  �أنه يجري حو�ر�ً هادئاً، مع �صفر�ء عرب وم�صلمني من 

�ملا�صي. فخالفاً  �ملتحدة باتت خمتلفة عن  �أروقة �الأمم  �الأجو�ء يف  �أن  “�إ�رش�ئيل”. و�أ�صاف د�نون 
لالأيام �لتي كان فيها مندوب “�إ�رش�ئيل” معزوالً وال �أحد يتحدث معه، حتى �إن بع�صهم كان يتهرب 

من لقائه، �الآن كثريون هم �ملمثلون �لذين يتحدثون معه ويازحونه وي�صافحونه. و�أو�صح د�نون 

�أ�صا�ص ٍمتبادل”  لنا عالقات معهم على  �إن  �لقول  �أ�صتطيع  لكني  ز�لو� ال ي�صوتون ل�صاحلنا.  “ما 
و“لقد كنا م�صتبعدين ]�صابقاً[ من كل �لنقا�صات و�ملنا�صبات �لتي ُيقيمها �صفر�ء هذه �لدول، �أما �ليوم 

�لغرف  من  �لتعاونات  هذه  �إخر�ج  هو  �الآن  �أمامي  �لتحدي  �أ�صبوعية.  ب�صفة  معهم  ن�صارك  فنحن 

.
�ملغلقة �إىل �لعلن”160

هما  �آ�صيويتني،  م�صلمتني  دولتني  مع  للنظر  الفت  ب�صكل  “�إ�رش�ئيل”  عالقات  وتطورت 

رئي�ص  قام   2016 دي�صمب  �الأول/  كانون  ويف  �لو�صطى.  �آ�صيا  منطقة  يف  وكاز�خ�صتان  �أذربيجان 

“�إ�رش�ئيل” معهما بعالقات  �لدولتني. وترتبط  �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو بزيارة هاتني 

. ويف هذ� 
161

�قت�صادية، حيث ت�صّدر لهما �الأ�صلحة وت�صتورد منهما 70l% من ما ت�صتهلكه من �لنفط

 �شاد�شًا: التــطبيع والعــالقات 

مـع  االإ�شـــــــرائيـليــة           

              الـــــدول االإ�شــــالميـة
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�الإطار، �أعلن �لرئي�ص �الأذري، �إلهام علييف Ilham Aliyev، يف 2016/12/13، خالل لقائه نتنياهو، 

بقيمة “�إ�رش�ئيل”  من  �أمني  وعتاد  �أ�صلحة  ل�رش�ء  �الأمد  طويلة  عقود  على  وقعت  �أذربيجان   �أن 

خم�صة مليار�ت دوالر. و�أكد علييف على �أن بالده تبيع �لنفط لتل �أبيب و�أنه معنِّي بتنويع �لتجارة 

.
162

بني �لدولتني. ووّقع �جلانبان على �أربع �تفاقيات تعاون ٍ�قت�صادي

من  وجمموعة  “�إ�رش�ئيل”  بني  �لعالقات  جمال  يف  تطور�ً  �أي�صاً   2017–2016 �صنتا  و�صهدت 

علن عن تطور �لعالقة معها: مايل، وت�صاد، 
ُ
�أ �لتي  �لدول  �إفريقيا، وت�صم  �لدول �الإ�صالمية يف قارة 

�الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  وز�رة  عام  مدير  جولد  دوري  وُيعد  وتوجو.  و�أوغند�،  وغينيا،  و�لنيجر، 

مهند�ص   ،2016 �أكتوبر  �الأول/  وت�رشين   2015 يونيو  حزير�ن/  بني  �لفرتة  يف  �ملن�صب  توىل  �لذي 

�لعالقات �خلارجية �الإ�رش�ئيلية خ�صو�صاً فيما يتعلق مبلف �لعالقات �الإ�رش�ئيلية �الإفريقية. وقد 

قام  حيث  �إفريقيا،  يف  �الإ�صالمية  �لدول  من  �لعديد  مع  �لديبلوما�صية  �لعالقات  بتوطيد  جولد  قام 

بزيار�ت ر�صمية علنية �إىل بع�ص هذه �لدول، باالإ�صافة �إىل زيار�ت �رشية �إىل دول �إ�صالمية �إفريقية 

�لفعل  ردود  من  �لدول  هذه  خوف  ب�صبب  رمبا  �لعالقات  هذه  بع�ص  عن  �الإعالن  يتم  ومل  �أخرى. 

 .
163

�لد�خلية و�خلارجية

�لقارة،  م�صتوى  على  �إفريقية   - �إ�رش�ئيلية  قمة  �أول  عقد  حماولة  عك�صت  �ل�صياق،  هذ�  ويف 

�ألغيت  و�لتي   ،2017/10/27–23 �لفرتة  يف  توجو،  عا�صمة  لومي  يف  تنعقد  �أن  �ملقرر  من  كان  �لتي 

ب�صبب �ل�صغوط و�الحتجاجات �لد�خلية و�خلارجية �لر�ف�صة لعقد هذه �لقمة، م�صتوى �الخرت�ق 

. غري �أنها عك�صت يف �لوقت نف�صه قوة �لتيار�ت �ل�صعبية �ملعار�صة للتطبيع، 
164

�الإ�رش�ئيلي الإفريقيا

وقدرتها على �إحر�ج �لعديد من �الأنظمة �لتي ت�صعى �إىل ذلك.

�لتبادل  حجم  �رتفع  فقد  و“�إ�رش�ئيل”،  �الإ�صالمي  �لعامل  بني  �لتجاري  �لتبادل  �صعيد  على  �أما 

 %10.5l بن�صبة  �الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  ح�صب  و“�إ�رش�ئيل”،  تركيا  بني  �لتجاري 

2016 �نخفا�ص حجم  �لذي �صهدت فيه �صنة  �لوقت  2016. يف  2017 مقارنة ب�صنة  تقريباً يف �صنة 

�لتبادل �لتجاري �أكرث من - 6l% مقارنة ب�صنة 2015.

%96.4l - 2017 بن�صبة  و�صهد �لتبادل �لتجاري �الإ�رش�ئيلي مع ماليزيا �نخفا�صاً كبري�ً يف �صنة 

 .2015 ب�صنة  مقارنة   %58.4l  - بن�صبة   2016 �صنة  �نخفا�صاً  �صهد  بعدما   ،2016 ب�صنة  مقارنة 

مقارنة   %79.2l بن�صبة   2017 �صنة  يف  منو�ً  نيجرييا  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتجاري  �لتبادل  و�صهد 

ب�صنة 2016، بعدما �صهد �نخفا�صاً �صنة 2016 بن�صبة - 27l% مقارنة ب�صنة 2015. و�صهد �لتبادل 

ب�صنة  مقارنة   %23.4l  - بن�صبة   2017 �صنة  يف  �نخفا�صاً  �أذربيجان  مع  �الإ�رش�ئيلي  �لتجاري 

�لتبادل  و�صهد   .2015 ب�صنة  مقارنة   %101.6l بن�صبة   2016 �صنة  منو�ً  �صهد  بعدما   ،2016

مقارنة  %23.9l  - بن�صبة   2017 �صنة  يف  �نخفا�صاً  كاز�خ�صتان  مع  �الإ�رش�ئيلي   �لتجاري 
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�لتجاري  �لتبادل  و�صهد   .2015 ب�صنة  مقارنة   2016 �صنة   %20.7l  - وبن�صبة   ،2016 ب�صنة 

يف �صنة 2017 بن�صبة - 19.8l% مقارنة ب�صنة 2016، بعدما  �نخفا�صاً  �إندوني�صيا  �الإ�رش�ئيلي مع 

�صهد �رتفاعاً �صنة 2016 بن�صبة 11l% مقارنة ب�صنة 2015 )�نظر جدول 7/3(.

وفيما عد� تركيا، �لتي تف�صل بني عالقاتها �ل�صيا�صية �لد�عمة لق�صية فل�صطني، وبني عالقاتها 

�لتجارية �لن�صطة مع “�إ�رش�ئيل”؛ فاإن �لتبادل �لتجاري �الإ�رش�ئيلي مع دول �لعامل �الإ�صالمي يظل 

ر�صمية  عالقات  وجود  عدم  �إىل  رئي�صي  ب�صكل  ذلك  ويرجع  كبري.  حدٍّ  �إىل  وهام�صياً  جد�ً  حمدود�ً 

�أما ماليزيا �لتي �صهدت عالقاتها  “�إ�رش�ئيل”، و��صتمر�ر حالة �لعد�ء �ل�صعبي �لو��صع �صدها.  مع 

عالقات  تقيم  ال  �أ�صالً  فهي  “�إ�رش�ئيل”،  مع   2017-2016 �صنتي  خالل  حاد�ً  �نخفا�صاً  �لتجارية 

�رشكات  بوجود  مرتبط  �إ�رش�ئيلياً  عنه  �ملعلن  �لتجارة  حجم  من  به  باأ�ص  ال  جزء�ً  ولعل  ر�صمية. 

�أمريكية لها فروع يف �لبلدين وتقوم باإر�صال منتجاتها من “�إ�رش�ئيل” �إىل ماليزيا؛ وهو �أمر بحاجة 

�إىل تاأكد. ولعل �ل�صلطات �ملاليزية �نتبهت لذلك يف �ل�صنتني �ملا�صيتني فقامت بت�صييق �خلناق على 

هذ� �لنوع من �لتجارة؛ �أو �أي جتارة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة يكون �جلانب �الإ�رش�ئيلي طرفاً فيها.

جدول 7/3: حجم التجارة الإ�رشائيلية مع عدد من البلدان الإ�شالمية )غري العربية( 

2014–2017 )باملليون دولر(165

البلدان

الواردات الإ�رشائيلية من:ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل:

20172016201520142017201620152014

1,414.21,297.71,713.62,755.62,895.92,601.72,4462,683.6تركيا

6.9583.31,419.51,375.714.61415.352ماليزيا

148.681.7113.296.93.43.12.91.4نيجرييا

199.8260.1129.71854.36.22.41.1اأذربيجان

31.146.559.7114.35.92.11.63.9كازاخ�شتان

127.114.7144.44.94.72.9ال�شنغال

17.213.315.338.22.40.31.21.2اأوزبك�شتان

83.3120.995.527.148.443.352.268.7اإندوني�شيا

9.710.79.819.30.30.20.41.1�شاحل العاج

5.38.88.56.800.200.1الكامريون

4.4222.77.80.1000تركمان�شتان

0.65.14.540.10.300الغابون
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بنقل  تر�مب  �الأمريكي  �لرئي�ص  لقر�ر  �مل�صادة  و�ملظاهر�ت  �الأ�صباط،  باب  هبة  مثلت 

�آالف  فخرجت  �لعامل؛  م�صلمي  بني  و�إجماع  تفاعل  حالة  للقد�ص  �الأمريكية  �ل�صفارة 

�أن  و��صحاً  وكان  �الإ�صالمي.  �لعامل  �أرجاء  جميع  يف  تر�مب  قر�ر  �صّد  و�الحتجاجات  �ملظاهر�ت 

تت�صم  �أنها  غري  قوتها...؛  على  تز�ل  ما  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  و�ملعادية  لفل�صطني  �ملوؤيدة  �لروح 

بالعاطفية وتفتقر لال�صتمر�رية، بينما تتحمل �الأنظمة �لر�صمية �الإ�صالمية م�صوؤولية كبرية يف عدم 

تقدمي �لتغطية �الإعالمية �لكافية وال �الهتمام �ل�صيا�صي �مل�صتحق لل�صاأن �لفل�صطيني، مما ي�صعف 

من فر�ص �لتفاعل �لد�ئم مع فل�صطني.

�لدولتني”  �لعربية و“حل  �ملبادرة  �لتقليدية يف تبني  �لعام فتابع �صيا�صته  �لر�صمي  �ل�صلوك  �أما 

ودعم �لقيادة �ل�صيا�صية ملنظمة �لتحرير، كما تابع قطع عالقاته �لر�صمية مع “�إ�رش�ئيل”، بالرغم من 

�أن عدد�ً من �لدول �الإ�صالمية تابعت �أو طورت عالقات جتارية ولو حمدودة مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي.

وقد تابع �ل�صلوك �لرتكي خطه �لعام بقيادة حزب �لعد�لة و�لتنمية وهو خط ينحو منحى �لدعم 

�ل�صيا�صي �لقوي لق�صية فل�صطني، و�لدفاع عن خط �ملقاومة مبا يف ذلك حق حما�ص يف �مل�صاركة يف 

�جلانب  �أن  غري  �الإ�رش�ئيلي.  �لعدو�ين  �ل�صلوك  ب�صدة  ينتقد  كما  �لعمل؛  وحرية  �ل�صيا�صية  �لقيادة 

�لرتكي حافظ على عالقة جتارية ن�صطة وبفارق كبري عن �أي بلد يف �لعامل �الإ�صالمي؛ حيث كان من 

�لو��صح �أنه يف�صل بني �مل�صارين �ل�صيا�صي و�القت�صادي؛ كما ظّل ير�عي معايري مرتبطة بع�صويته 

يف حلف �لناتو ورغبته يف �الن�صمام �إىل �الحتاد �الأوروبي، وعدم رغبته يف مزيد من توتري �لعالقات 

�حلدود. على  �أو  �لرتكي  �لد�خل  يف  �ل�صيا�صيني  خ�صومه  دعم  �إىل  تلجاأ  قد  و�لتي  “�إ�رش�ئيل”،   مع 

وعلى ما يبدو، ف�صيظل �ل�صلوك �لرتكي حمافظاً على ن�صقه �لعام خالل �ل�صنتني �لقادمتني. 

من جهة �أخرى، تابع �ل�صلوك �الإير�ين خطه �لعام نف�صه، �لذي يتبناه منذ �نت�صار �لثورة �الإير�نية 

�مل�صلحة  �ملقاومة  خلط  ود�عم  ذ�تها،  “�إ�رش�ئيل”  لوجود  معاد ٍ خّط  وهو  1979؛  �صنة  �ل�صاه  على 

�ل�صابقة  �لفرتة  “حما�ص” يف  �ملقاومة  باأبرز قوى  �إير�ن  �صدها. وبالرغم من تعرث وبرود عالقات 

ب�صبب �صيا�صاتها �الإقليمية؛ �إال �أن هذه �لعالقات ��صتعادت �لكثري من عافيتها خ�صو�صاً �صنة 2017. 

ويف �لوقت نف�صه، �أخذت تت�صاعد �لتحذير�ت �الإ�رش�ئيلية من ت�صاعد نفوذ �إير�ن وحزب �هلل يف لبنان 

و�صورية، وتعاملت معه كخطر حمتمل؛ وذلك بالرغم من عالمات �الرتياح �الإ�رش�ئيلي على وجود 

�القت�صادية  وبناه  �الجتماعي  ن�صيجها  على  �صلباً  تنعك�ص  �ملنطقة،  يف  وطائفية  د�خلية  �رش�عات 

ومنظومتها �ل�صيا�صية؛ �أي �أن “�إ�رش�ئيل” ترغب يف ��صتمر�ر هذ� �ل�رش�ع، �رشط �أال يوؤثر على �أمنها 

و��صتقر�رها وهدوء حدودها. ومن �ملتوقع، �أن ُتبقي �إير�ن على خطها �لعد�ئي �صّد “�إ�رش�ئيل” يف 

�لفرتة �ملقبلة، و�أن ت�صتمر يف دعم �ملقاومة �مل�صلحة �لفل�صطينية؛ كما قد يحدث �ملزيد من �لتوتر مع 

تز�يد �لنفوذ �أو �حل�صور �الإير�ين، خ�صو�صاً يف لبنان و�صورية.

خال�شة
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الق�سية الفل�سطينية والو�سع الدويل

و�لدولية  �الإقليمية  �لق�صايا  من  بعدد  �لدولية  �لبيئة  فيه  �ن�صغلت  �لذي  �لوقت  يف 

�ل�صاخنة خالل �لفرتة 2016–2017 كالتطور�ت يف �صورية، و�لعر�ق، و�ليمن، وليبيا، 

ق�صرية  �أوقات  يف  �إال  �مل�صهد،  �صد�رة  من  تر�جع  �لفل�صطيني  بال�صاأن  �الهتمام  فاإن  و�أوكر�نيا...؛ 

�لفل�صطيني  �ملو�صوع  “تهمي�ص”  مّت  عام،  وب�صكل  �الأ�صباط.  باب  وهبَّة  �لقد�ص  بانتفا�صة  مرتبطة 

بل  �لتقرير،  هذ�  ثنايا  يف  ذكرهم  على  �صناأتي  �لذين  �لكبى  �لدول  يف  �مل�صوؤولني  من  عدد  �أكد  كما 

2001 وت�صم ثماين دول  �إن�صاوؤها �صنة  �أن منظمة �صنغهاي للتعاون )و�لتي مّت  �إىل  تكفي �الإ�صارة 

هي رو�صيا، و�ل�صني، و�لهند، وباك�صتان، وكاز�خ�صتان، وقرغيزيا، وطاجاك�صتان، و�أوزبك�صتان، 

وي�صكل جمموع �صكانها نحو 50l% من �صكان �لعامل، ونحو 25l% من �إجمايل �لناجت �ملحلي �لعاملي، 

وقر�بة 80l% من م�صاحة �أور��صيا(، تخلو بياناتها �لرئا�صية �أو �لوز�رية من �ملو�صوع �لفل�صطيني 

خ�صو�صاً �لبيانات  هذه  يف  و��صح  ب�صكل  �أخرى  �أو�صطية  �رشق  م�صكالت  تظهر  بينما   متاماً 

.
ل�صنتي 2016–12017

وقد ز�حمت �لتفاعالت �لدولية و�الإقليمية �ل�صاأن �لفل�صطيني، كما ت�صابكت مو�صوعاتها ب�صكل 

ي�صعب �لف�صل بينها من ناحية، وي�صعب جتاوز تاأثريها �ل�صلبي على مركزية �لق�صية �لفل�صطينية 

يف �لبيئة �لعربية و�الإ�صالمية، وبالتايل �لبيئة �لدولية، من ناحية ثانية.

�لبيئة  وحد�ت  بني  �ملتبادل  �العتماد  تنامي  ظّل  يف  �لع�صري  من 

�لدولية ف�صل �لتاأثري�ت �ملتبادلة بني ُبعد معني و�آخر، بغ�ص �لنظر 

عن �لقرب �أو �لبعد �جلغر�يف، وقد �صهدت �لبيئة �لدولية و�الإقليمية 

تفاعالت ذ�ت تاأثري متبادل خالل �صنتي 2016–2017 وذ�ت تاأثري 

على �ملو�صوع �لفل�صطيني، وهو ما يت�صح يف �لتفاعالت �لتالية:

1. التفاعالت الإقليمية وانعكا�شاتها الدولية: 

وتتمثل هذه �لتفاعالت يف:

�لديبلوما�صية  و�ن�صغال  �لعربية  �ملنطقة  يف  �حلاد  �ل�صيا�صي  �ال�صتقر�ر  عدم  حالة  ��صتمر�ر  �أ. 

2016–2017 كان هناك خم�ص دول عربية بني  �أنه خالل �صنتي  �إىل  �لدولية بذلك، فيكفي �الإ�صارة 

.
2
�أعلى ع�رش دول يف �لعامل يف عدم �ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي

 اأواًل: البيئة الدولية

واملــو�شــــــوع       

        الفل�شــطينـي 

مقدمة
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�لد�خلي،  �لو�صع  �لعربية على  �ل�صيا�صات  �نكفاء  �إىل  �لعربي  �ل�صيا�صي  ويقود هذ� �ال�صطر�ب 

�الأمر �لذي يقل�ص م�صاحة �العتناء باملو�صوع �لفل�صطيني على �مل�رشح �لدويل �صو�ء يف �لن�صاطات 

�لديبلوما�صية للدول �لعربية �أم يف ن�صاطاتها �القت�صادية )ال �صيّما دعم �ل�صعب �لفل�صطيني(.

عرف  ما  ملو�جهة  �لرو�صي(  و�لتحالف  �الأمريكي  )�لتحالف  دولية  عربية  حتالفات  بناء  ب. 

بروز  ذلك  عن  جنم  وقد  )د�ع�ص(.  �الإ�صالمية”  “�لدولة  تنظيم  �صيّما  ال  �الإرهابية”،  بـ“�لتنظيمات 

�إدماج تنظيمات  توجهات عربية ودولية )خ�صو�صاً لدى �لتحالفات �ملرتبطة باأمريكا( للعمل على 

�أمر يرتك تاأثري�ً �صلبياً عميقاً على  “�لتنظيمات �الإرهابية”، وهو  �ملقاومة �لفل�صطينية �صمن قائمة 

�ملكانة �ل�صيا�صية و�ل�رشعية �لقانونية حلركة �ملقاومة �لفل�صطينية، ال �صيّما يف ظّل ��صتمر�ر �ملقاومة 

�ل�صيطرة  “�إ�رش�ئيل”  ملحاوالت  �لت�صدي  �أو  �ل�صكاكني  بانتفا�صة  �صمي  ما  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية 

على بو�بات �الأق�صى خالل �صنة 2017.

عن  �لعربي  �جلهد  ل�رشف  خا�ص  ب�صكل  �أمريكية  ومب�صاندة  عربية،  دول  �صعي  ��صتمر�ر  ج. 

مو�جهة “�إ�رش�ئيل” �إىل مو�جهة �إير�ن، على �لرغم من فوز �لتيار �الإ�صالحي يف �النتخابات �لرئا�صية 

�الإير�نية يف �أيار/ مايو 2017.

�لدولية  �جلهود  �رشفت  �خلليج،  كاأزمة  عربية،  �إقليمية  �أزمات  �لعربي  �لتوجه  هذ�  فجر  وقد 

نحو ت�صوية مثل هذه �الأزمات، مما �نعك�ص �صلباً على �ل�صاأن �لفل�صطيني. ناهيك عن تز�يد �لت�صلل 

�لديبلوما�صي لعالقات عربية �إ�رش�ئيلية، تتجه نحو تطبيع ٍمع “�إ�رش�ئيل”، يزيُد من �لت�صييق على 

م�صاحة �لعمل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني يف �الإطار �لدويل.

�صعر  بلغ  )حيث   2016 فب�ير  �صباط/  من  بدء�ً  �لدولية  �الأ�صو�ق  يف  �لنفط  �أ�صعار  تر�جع  د. 

�إىل تر�جع  �أدى ذلك  2017. وقد  �ل�صعر منخف�صاً حتى نهاية  �أدنى م�صتوى له(، و��صتمر  �لبميل 

�مل�صاعد�ت  حجم  على  الحقاً  �صيوؤثر  ما  وهو  �لقطاع،  هذ�  من   %50l بنحو  �لعربية  �لدول  مد�خيل 

قاعدة  �ت�صاع  على  �القت�صادي  �لو�صع  هذ�  يوؤثر  �أن  �حتماالت  عن  ناهيك  للفل�صطينيني،  �لعربية 

�صيعزز  ما  وهو  �ال�صتقر�ر،  عدم  من  ن�صبياً  جنت  عربية  مناطق  يف  �ل�صيا�صي  �ال�صتقر�ر  عدم 

�نخفا�ص  يف  تاأثري�ً  �الأكرث  هي  �لدولية  �لعو�مل  ولعل  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع  على  �ل�صلبية  �لنتائج 

�لفل�صطيني على �ل�صلبية لهذ� �جلانب باملو�صوع  ، وهو ما يدفع لربط �النعكا�صات 
3
�لنفط  �أ�صعار 

�مل�صتوى �لدويل. 

2. امل�شتوى الدويل:

عرفت �ل�صاحة �لدولية عدد�ً من �ملتغري�ت �لتي �رشفت �الأنظار عن �ملو�صوع �لفل�صطيني بقدر 

كبري، وبع�ص هذه �ملتغري�ت متثل تغري�ت مو�صمية، وبع�صها غري متوقع على �لنحو �لتايل:
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�إد�رة  �إىل  �أوباما(  “غري �ملتوقع” من رئا�صة ديوقر�طية يف �لواليات �ملتحدة )بار�ك  �أ. �النتقال 

جمهورية Republican يقودها رئي�ص )دونالد تر�مب( يفتقر يف عامه �الأول ال�صتقر�ر يف �صلطته، 

ناهيك عن �نغما�صه يف �رش�عات د�خلية تدور حول �تهامات عديدة له، وعدم و�صوح �صيا�صته جتاه 

�ملو�صوع �لفل�صطيني ب�صكل يت�صح من �لتباينات بني خطابه �النتخابي وخطابه بعد تويل �ل�صلطة.

ب. فوز مر�صح تيار �لو�صط �إيانويل ماكرون Emmanuel Macron برئا�صة فرن�صا يف �أيار/ 

مايو 2017، وهو فوز �صكل تغري�ً عميقاً يف بنية �لنخبة �ل�صيا�صية �لفرن�صية �لتقليدية )�ال�صرت�كيون 

�ل�رشق  يف  ديبلوما�صيته  طريق  يتح�ص�ص  �صيبد�أ  �جلديد  �لتيار  هذ�  �أن  �صّك  وال  و�لديغوليون(، 

�الأو�صط، مما يفر�ص على �لديبلوما�صية �لفل�صطينية قدر�ً من �لدر��صة و�لتاأمل لكيفية �لتعامل مع 

هذ� �لتحول �جلديد.

ناهيك   ،2016 �الأوروبي يف حزير�ن/ يونيو  �الن�صحاب من �الحتاد  �لبيطاين عن  �الإعالن  ج. 

David Cameron ل�صالح وزيرة د�خليته  عن ��صتقالة رئي�ص �لوزر�ء �لبيطاين ديفيد كامريون 

�أن �الن�صحاب من Theresa May. وال ريب  Conservative Party( ترييز� ماي  �ملحافظني   )من 

�الحتاد �الأوروبي �صيوؤثر يف ن�صبة معينة على توجهات �الحتاد �الأوروبي جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، 

خ�صو�صاً �أن بريطانيا كانت متثل �إحدى قوى �ل�صد �لعك�صي و�الأكرث تناغماً مع �ل�صيا�صات �الأمريكية 

و�الإ�رش�ئيلية مقارنة ببقية �لدول �الأوروبية، وهو �أمر قد يجعل حركة �لديبلوما�صية �لفل�صطينية يف 

تعاطيها مع �الحتاد �الأوروبي �أقل ع�رش�ً، مما كان عليه �لو�صع يف �أثناء وجود بريطانيا يف �الحتاد.

�الأوروبية  �لدول  من  عدد  يف   2017–2016 �صنتي  خالل  “�الإرهابية”  �لعمليات  ��صتمر�ر  د. 

و�الآ�صيوية و�لواليات �ملتحدة، وحتميل م�صوؤولية هذه �لعلميات حلركات “�إ�صالمية”، مما �أثر ن�صبياً 

يف توجهات �لر�أي �لعام �لدويل جتاه �لق�صايا �لعربية �أو �الإ�صالمية ومنها �لق�صية �لفل�صطينية.

و�لنووية  �ل�صاروخية  �لتجارب  مو�صوع  حول  �لديبلوما�صي  �الحتقان  ��صتمر�ر  �أ�صهم  هـ. 

ملحاولة  �الأخرى،  �ملو�صوعات  عن  خا�ص  ب�صكل  �لكبى  �لقوى  �ن�رش�ف  يف  �ل�صمالية  �لكورية 

�ل�صمالية كوريا  بني  �لنووية  �لتهديد�ت  تبادل  حّد  و�صلت  �لتي  �الأزمة،  هذه  خماطر   تطويق 

و�لواليات �ملتحدة.

�إن هذه �لبيئة �لدولية، �لتي �أ�رشنا على عجل �إىل مالحمها �لعامة، توحي مبناخ �أقل ي�رش�ً للعمل 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني. ويكفي �لنظر، كما �صنو�صح الحقاً يف هذ� �لتقرير، يف عدد مر�ت �لن�صاطات 

جمموعة  �أو  �الأوروبي  �الحتاد  �أو  �ملتحدة  �الأمم  يف  �لفل�صطيني  باملو�صوع  �خلا�صة  �لديبلوما�صية 

يف  تاأثري�ً  �الأكرث  �لدول  فيها  ت�صهم  �لتي  خ�صو�صاً  �مل�صرتكة،  �لبيانات  �أو   BRICS �لبيك�ص  دول 

�ملجال �لدويل، �أو م�صاحة �لتغطية �الإعالمية �أو �ملوؤمتر�ت �لدولية، لندرك �لتاأثري �ل�صلبي الأغلب هذه 
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�لق�صايا على �ملو�صوع �لفل�صطيني من �أغلب �جلو�نب، ويكفي �الإ�صارة، كما �صنو�صح الحقاً، من 

�أن �الأمني �لعام �ل�صابق لالأمم �ملتحدة نبّه �إىل �أن جمل�ص �الأمن مل يتخذ طيلة فرتة والية بان كي مون 

)ع�رشة �أعو�م( �صوى قر�رين بخ�صو�ص �ل�رش�ع يف �ل�رشق �الأو�صط.

وب�صكل عام، فاإن ثمة عامالن حا�صمان لبحث �ملو�صوع �لفل�صطيني دولياً:

   �أ. �لن�صاط �لر�مي لتحقيق �لت�صوية �ل�صلمية.

ب. �لن�صاط �لناجت عن �ملقاومة و�النتفا�صة �لفل�صطينية.

ولكال �لعاملني تاأثري�ت متفاوتة ومتد�خلة، مع �لتنبيه �إىل �أن �لتدخل �لدويل ال يعني بال�رشورة 

دعماً للق�صية �لفل�صطينية، الأن �لتدخل �الأمريكي و�لغربي يكون غالباً ل�صالح “�إ�رش�ئيل” ودعمها، 

وتوفري �لغطاء لها، و�إخر�جها من ماآزقها.

�للجنة  دور  تر�خي  �جتاه  لعل 

حجم  يف  يت�صح  و�لذي  �لرباعية 

مقا�صاً  �لديبلوما�صي  ن�صاطها 

�لتي  و�لبيانات  �للقاء�ت  بعدد 

�ملتناق�صة يف  �إن بياناتها  2002؛ بل  �للجنة �صنة  ت�صدرها يثل �صمة و��صحة منذ بد�ية عمل هذه 

عددها �ل�صنوي بقيت تكر�ر�ً ملو�قف يتبناها �ملجتمع �لدويل ب�صكل عام، دون �النتقال الأي مو�قف 

�لو�صع و��صتيعاب  تهدئة  مبحاولة  �أ�صا�صاً  �رتبطت  فاعليتها  درجة  ويبدو  �إجر�ئي.  طابع   ذ�ت 

�لفل�صطيني وو�صعه حتت �ل�صيطرة، و�إخر�ج “�إ�رش�ئيل” من �ال�صتحقاقات �ملرتتبة على �حتاللها. 

:
ويكفي تاأمل بياناتها ل�صنتي 2016–42017

1. بيان لقاء ميونيخ يف 2016/2/12: ت�صري �الجتاهات �لعامة �لو�ردة يف �لبيان �إىل �لتاأكيد على 

تعرث “حل �لدولتني” �لذي تبناه �ملجتمع �لدويل، وتعهدت �للجنة بتقدمي تو�صيات بخ�صو�ص تفعيل 

م�صار �لت�صوية للو�صول لـ“حل �لدولتني” موؤكدة على:

عن  للتوقف  �الأطر�ف  ودعوة  للمدنيني،  �ملوّجه  �لعنف  و�إد�نة  �الإرهابية  �الأعمال  كافة  �إد�نة    �أ. 

�لتحري�ص و�لعمل على تخفي�ص �لتوتر.

و��صتمر�ر  �لفل�صطينية،  �ملنازل  لهدم  �ملرتفع  و�ملعدل  �ملدنيني،  �صّد  �لعنف  �أن  على  �لتاأكيد  ب. 

�لن�صاطات �ال�صتيطانية متثل معوقاً خطري�ً للو�صول لـ“حل �لدولتني”، كما �أن �الأعمال �النفر�دية 

من قبل �أي من طريف �لنز�ع ُيَعر�ص “حل �لدولتني” خلطر كبري.

 ثانيًا: اللجنة الرباعية )االأمم املتحدة، 

                االحتــــاد االأوروبــــي، الــواليـــــات

            املتــحدة، رو�شــيا االحتــاديــــــة(
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�لتاأكيد على �لتز�م �للجنة بالتو�صل حلل على �أ�صا�ص قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة 242 )ل�صنة 1967(  ج. 

و338 )ل�صنة 1973(.

دولة  لبناء  �أ�صا�صية  كاأدو�ت  �حلاكمية  وتعزيز  �لفل�صطيني  �القت�صاد  دعم  على  �للجنة  �أكدت  د. 

�أ�صا�ص  على  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  بني  �لفل�صطينية  �لوحدة  وحتقيق  فل�صطينية، 

�لديوقر�طية ومبادئ منظمة �لتحرير �لفل�صطينية.

�أكدت �للجنة على �رشورة �العتناء باالأو�صاع �ل�صعبة يف قطاع غزة، و�لدعوة لت�صهيل �لعبور  هـ. 

�إىل غزة وحّث �ملجتمع �لدويل على �لوفاء بتعهد�ته، لتقدمي �مل�صاعد�ت �لتي مّت �إقر�رها يف موؤمتر 

�لقاهرة يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2014.

�مل�صاعدة على حتقيق  �لتو�صيات  2016/7/1 عدد�ً من  �لرباعية يف بيان لها يف  �للجنة  2. قدمت 

“حل �لدولتني” و�لتي كانت قد �أ�صارت لها يف بيانها �ل�صادر يف �صباط/ فب�ير 2016 على �لنحو �لتايل:

�أن يعمل طرفا �لنز�ع على تخفي�ص �لعنف و�المتناع عن �الأعمال و�خلطابات �ال�صتفز�زية.   �أ. 

�أن تقوم �ل�صلطة �لفل�صطينية بعمل كل ما يف و�صعها ملنع �لتحري�ص على �لعنف، وتعزيز �إجر�ء�ت  ب. 

مكافحة “�الإرهاب” مبا فيها �إد�نة هذه �الأعمال.

على �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �أن تتوقف عن كل �أعمال �ال�صتيطان بناًء �أو تو�صيعاً، وعن تخ�صي�ص  ج. 

�أر��ص ٍفل�صطينية الأغر��ص �إ�رش�ئيلية خا�صة بها، وعن تعطيل �لتنمية �لفل�صطينية.

�ل�صلطات و�مل�صوؤوليات يف  �إيجابية ومهمة ت�صمل نقل  �نتقالية  �لبدء بخطو�ت  “�إ�رش�ئيل”  على  د. 

مناطق ج، وب�صكل يت�صق مع م�صتوى �أو�صع من �صالحيات �ل�صلطة �ملدنية �لفل�صطينية �ملقررة 

يف �تفاقات �صابقة. كل ذلك �إىل جانب �لتطوير يف جماالت �ملاء، و�لكهرباء، و�لطرق، و�الت�صاالت، 

و�لطاقة، و�لزر�عة، و�ملو�رد �لطبيعية، وتي�صري قيود �حلركة للفل�صطينيني مع �حرت�م مقت�صيات 

�الأمن �الإ�رش�ئيلي.

على �ل�صلطة �لفل�صطينية �أن تو��صل جهود تعزيز �حلاكمية فيها و�لتطوير �القت�صادي، وعلى  هـ. 

“�إ�رش�ئيل” �أن تتخذ كافة �الإجر�ء�ت لتي�صري ذلك ومبا يت�صق مع تو�صيات �للجنة.
على جميع �الأطر�ف �حرت�م وقف �إطالق �لنار يف غزة، و�رشورة �إنهاء �أعمال �لت�صلح ون�صاط  و. 

�مل�صلحني.

خارجية  وزيري  من  كل  �الجتماع  هذ�  يف  �صارك  وقد   :2016/9/23 يف  نيويورك  لقاء  بيان   .3

فرن�صا وم�رش، ودعا �لبيان �إىل:

تنفيذ تو�صيات �للجنة يف تقريرها يف 2016/7/1.    �أ. 

1967، وحّل كافة ق�صايا  ��صتئناف م�صار �لتفاو�ص لينتهي �إىل �إنهاء �الحتالل �لقائم منذ �صنة  ب. 

�لو�صع �لنهائي.
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�لتاأكيد على معار�صة �للجنة لال�صتيطان ولالإجر�ء�ت �لتي تقود لعرقلة “حل �لدولتني”. ج. 

�لتاأكيد على �رشورة معاجلة �لو�صع �الإن�صاين يف قطاع غزة، مع �لتنبيه على خماطر ��صتمر�ر  د. 

بناء �لقوة �لع�صكرية لتنظيمات فل�صطينية ب�صكل قد يقود جلوالت �رش�ع جديدة.

جتنب كل �الإجر�ء�ت �لتي يكن �أن تقود لت�صاعد �لعنف. هـ. 

4. �جتماع �لقد�ص يف 2017/7/13 وهو �أول لقاء للجنة بعد تويل �لرئي�ص �الأمريكي �جلديد تر�مب 

من�صبه، وقد تد�ر�ص مبعوثو �أطر�ف �للجنة �لرباعية �جلهود لتقدم �لت�صوية �ل�صيا�صية، كما تد�ر�صو� 

تدهور �لو�صع �الإن�صاين يف قطاع غزة، ودعت �للجنة كافة �الأطر�ف ل�صبط �لنف�ص يف �أحد�ث �لقد�ص 

و�المتناع عن �الإجر�ء�ت �لتي تزيد �الأمور تعقيد�ً. 

وت�صري بيانات وتو�صيات �للجنة عند �لنظر يف دالالتها �لعامة �إىل ثالثة جو�نب:

�إيجاد كافة �لظروف �لتي ت�صدد �خلناق على �حتماالت تنامي �ملقاومة �لفل�صطينية، و�الإ�رش�ر    �أ. 

قو�ئم بو�صع  �لعامل  �ن�صغال  مع  ذلك  تز�من  مع  �صيّما  ال  �الإرهاب،  بظاهرة  ربطها   على 

للتنظيمات �لتي يكن و�صفها بـ“�الإرهابية”.

تعزيز كل ما من �صاأنه تقوية �صلطات �ل�صلطة �لفل�صطينية وتعزيز �صالحياتها لتطبيق �صيا�صاتها  ب. 

�ملتبعة يف �ل�صفة �لغربية على غزة، وهو ما يت�صح يف ن�ص �لبند رقم 9 من تقرير �للجنة )�صباط/ 

فب�ير 2016( و�لذي ين�ص حرفياً على �أن على �ل�صلطة �لفل�صطينية “�الإ�رش�ف على كل �لعنا�رش 

�مل�صلحة و�الأ�صلحة مبا يتطابق مع �التفاقات �ملوجودة” بني �لطرفني. 

�الت�صاق مع �ملجتمع �لدويل يف وقف “�إ�رش�ئيل” لال�صتيطان دون حتديد �أّي �إجر�ء�ت حمددة �أو  ج. 

عقابية يف حالة عدم �متثال “�إ�رش�ئيل” لهذ� �ملطلب.

�لعام  �الأمني  ن�صاطات  يف  �ملتحدة  �الأمم  جهود  تتمثل 

وكل من جمل�ص �الأمن و�جلمعية �لعامة وبقية �لوكاالت 

وقد  �لدولية،  �ملنظمة  �صمن  �لعاملة  �ملتخ�ص�صة 

�صهدت �الأمم �ملتحدة خالل �لفرتة 2016–2017 تغري�ً يف �الأمني �لعام )حيث حّل �أنطونيو غوتريي�ص 

يف واليته  �نتهت  �لذي  مون  كي  بان  حمل   2017 يناير  �لثاين/  كانون  يف   António Guterres 

كانون �الأول/ دي�صمب 2016(.

:UN Secretariat 1. الأمانة العامة لالأمم املتحدة

يكن �عتبار �لتقرير �لذي قدمه بان كي مون �أمام جمل�ص �الأمن �لدويل يف كانون �الأول/ دي�صمب 

2016 و�لتقرير �ملقدم يف �أيلول/ �صبتمب 2016، خال�صة تقييمه لل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، بعد 

:
5
ع�رش �صنو�ت من خدمته يف �الأمم �ملتحدة، وقد ت�صمن هذ�ن �لتقرير�ن �جلو�نب �لتالية

املتـــحدة االأمــــــم   ثالثًا: 

            واملنظمات الدولية
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�أكد بان كي مون �أن تقييمه للو�صع ال يحمل �أّي بو�در للتفاوؤل فيما يخ�ص �لق�صية �لفل�صطينية.   �أ. 

يرى بان كي مون �أنه على �لرغم من �أن �لق�صية �لفل�صطينية لي�صت �صبب كل �لنز�عات يف �ل�رشق  ب. 

�الأو�صط �إال �أن حلها يوفر زخماً لتعميم �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط. 

1947 ن�ّص على قيام دولتني و�حدة  181 ل�صنة  �أن قر�ر �الأمم �ملتحدة رقم  �إىل  نبّه �الأمني �لعام  ج. 

عربية و�أخرى �إ�رش�ئيلية، �إال �أن “�لدولة �الإ�رش�ئيلية” قامت �صنة 1948 )�أي بعد عام من �لقر�ر( 

بينما ما تز�ل �لدولة �لعربية غري قائمة بعد ع�رش�ت �ل�صنني من �صدور �لقر�ر.

�أكد على �أن �القتناع بني �أطر�ف �ل�رش�ع بـ“حل �لدولتني” بد�أ قوياً ثم �أخذ يتال�صى، م�صري�ً �إىل �أن  د. 

ذلك عائد للتو�صع �الإ�رش�ئيلي يف �ال�صتيطان، �لذي ز�د خالل ع�رش �صنو�ت بن�صبة 30l%، موؤكد�ً 

على �أن هناك قوى �إ�رش�ئيلية تنادي ب�صم �ل�صفة �لغربية كاملة، ناهيك عن ��صتمر�ر �النق�صام 

�لفل�صطيني، و��صتمر�ر �لتوج�ص �الإ�رش�ئيلي من ��صتمر�ر �لتحري�ص على “�الإرهاب”.

�أ�صار بان كي مون �إىل ��صتمر�ر جوالت �ل�رش�ع بعد �إعالن �ملبادرة �لعربية لل�صالم، مما �أ�صعف  هـ. 

�لنتائج  على  مركز�ً  و2008،   2006 �صنو�ت  يف  للحروب  م�صري�ً  قريب،  بحٍل  �لتفاوؤل  م�صاعر 

�ملاأ�صاوية حلرب �صنة 2014 يف غزة.

نبّه بان كي مون لنقطة مهمة وهي �أن جمل�ص �الأمن مل يتخذ �صوى قر�رين بخ�صو�ص �ل�رش�ع  و. 

2017، وكان �لفارق �لزمني بني �لقر�رين  2007 �إىل بد�ية  يف �ل�رشق �الأو�صط خالل �لفرتة من 

نحو ثمانية �أعو�م.

�ملت�صارعة  �الأطر�ف  تنفيذ  يف  يكمن  �حلل  �أن  مون  كي  بان  يرى  �ملاأزق،  هذ�  من  وللخروج  ز. 

�لتنظيمية  و�لقر�ر�ت  �ال�صتيطان  لكن  �صابقاً(،  لها  �أ�رشنا  )�لتي  �لرباعية  �للجنة  لتو�صيات 

يف �ملنازل  و�آالف  موقعاً  بخم�صني  )�خلا�صة   2016 �صنة  �أو�ئل  يف  “�إ�رش�ئيل”  �تخذتها   �لتي 

�ل�صفة �لغربية( تهدد، من وجهة نظر �الأمني �لعام، �لقدرة على تنفيذ �لتو�صيات.

�لعنف  و�أعمال  �لتحري�ص  لوقف  �أكرث  بجدية  للعمل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مون  كي  بان  دعا  ح. 

�ملختلفة.

دعا كافة �الأطر�ف )“�إ�رش�ئيل”، و�ل�صلطة �لفل�صطينية، وحركة حما�ص( ملر�عاة حقوق �الإن�صان  ط. 

وحرية �لتعبري، و�المتناع عن �العتقال �لتع�صفي.

دعا �لفل�صطينيني للوحدة و�إقامة حكومة �رشعية على �أ�صا�ص ميثاق منظمة �لتحرير �لفل�صطينية. ي. 

زيارته  خالل  �ملتحدة  لالأمم  �لتقليدي  �ملوقف  على  �أكد  فقد  غوتريي�ص  �جلديد  �لعام  �الأمني  �أما 

�ال�صتيطان  �أن  و�عتبار  �لدولتني”  “حل  على  و�أكد   ،2017 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة 

�مل�صاعدة  �رشورة  على  �لتاأكيد  لتكر�ره  �إ�صافة  �لهدف،  هذ�  حتقيق  �أمام  عائقاً  ي�صكل  �الإ�رش�ئيلي 

على حّل �لو�صع �الإن�صاين يف قطاع غزة و�لذي و�صفه خالل زيارته لها باأنه من “�الأكرث �إثارة بني 

 .
�الأزمات �الإن�صانية، �لتي ر�أيتها خالل عملي يف هذ� �ملجال يف �الأمم �ملتحدة”6
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2. جمل�س الأمن: 

�الإ�رش�ئيلي  2016/12/23 و�خلا�ص مبو�صوع �ال�صتيطان  �ل�صادر يف   2334 �لقر�ر رقم  �صكل 

تاأكيد�ً على �لتوجه �لدويل مبعار�صة �ال�صتيطان، ال �صيّما مع �متناع �لواليات �ملتحدة عن ��صتخد�م 

�حلكومة  عدَّته  �لذي  �الأمر  وهو  للقر�ر،  �الأخرى   14 �لـ  �لدول  وتاأييد  �لقر�ر،  �صّد  �لفيتو  حّق 

�الإ�رش�ئيلية قر�ر�ً �صادماً و��صتدعت على �إثره �صفر�ءها من كل من نيوزيلند� و�ل�صنغال، كما �ألغت 

زيارة لرئي�ص وزر�ء �أوكر�نيا لـ“�إ�رش�ئيل”، و�تهم ديفيد كيي�ص David Keyes �لناطق با�صم رئي�ص 

�لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �لرئي�ص �الأمريكي بار�ك �أوباما باأنه وقف ور�ء �لقر�ر “يف �صياغته وتقديه”، 

كما قامت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف �الأ�صبوع �الأول من كانون �لثاين/ يناير 2017 ب�صحب م�صتحقاتها 

.
7
�ل�صنوية من �الأمم �ملتحدة و�لتي تبلغ �صتة ماليني دوالر

:
8
وقد ت�صمن �لقر�ر ما يلي

غري  عمل  هو  �لقد�ص  �رشقي  فيها  مبا   1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  �أ. 

م�رشوع، ويعرقل �لو�صول لـ“حل �لدولتني” وي�صكل �نتهاكاً للقانون �لدويل.

�ملطالبة من “�إ�رش�ئيل” بوقف كافة �أعمال �ال�صتيطان مبا يف ذلك �رشقي �لقد�ص. ب. 

عدم �العرت�ف بالتغيري�ت يف حدود 1967 مبا يف ذلك �لقد�ص. ج. 

دعوة كافة �لدول للتمييز يف تعاملها بني �أر��صي “�إ�رش�ئيل” و�الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967. د. 

3. اجلمعية العامة:

من  عدد�ً   2016/12/23–13 من  �ملنعقدة   71 �لـ  دورتها  يف  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  تبنت 

:
9
�لقر�ر�ت �خلا�صة بالق�صية �لفل�صطينية على �لنحو �لتايل

تاأكيد �جلمعية من جديـد على �أن لالجـئني �لفل�صـطينيني �حلـق يف ممتلكاتهم ويف �الإيـر�د�ت �الآتية    �أ. 

منها، وفقاً ملبادئ �الإن�صاف و�لعدل.

تطلب �جلمعية من �الأمني �لعـام �أن يتخـذ كـل �خلطـو�ت �ملنا�صـبة، بالت�صـاور مـع جلنـة �لتوفيق  ب. 

�لتابعة لالأمم �ملتحدة و�خلا�صة بفل�صطني، حلماية ممتلكـات �لعـرب ومـا لهـم مـن �أ�صـول وحقوق 

للملكية يف “�إ�رش�ئيل”.

تطلـب �جلمعية مـرة �أخـرى من “�إ�رش�ئيل” �أن تقـدم �إىل �الأمـني �لعـام كـل مـا يلـزم مـن ت�صهيالت  ج. 

وم�صاعدة يف تنفيذ هذ� �لقر�ر.

تطالب �جلمعية جميع �الأطر�ف �ملعنية �أن تزود �الأمـني �لعـام بـاأي معلومـات ذ�ت �صـلة باملو�صوع  د. 

تكون يف حوزتها، ب�صـاأن ممتلكـات �لعـرب ومـا لهـم مـن �أ�صـول وحقـوق ملكيـة يف “�إ�رش�ئيل”، 

ويكون من �صاأنها �أن ت�صاعده يف تنفيذ هذ� �لقر�ر.
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كما ��صتملت قر�ر�ت �جلمعية يف هذه �لدورة على:

�ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة  ��صتمر�ر  على  �لتاأكيد    �أ. 

�الأدنى )�الأونرو�( يف تاأدية و�جبها جتاه �لالجئني، مع �لتاأكيد على �رشورة ت�صهيل “�إ�رش�ئيل” 

لعمل �لوكالة و�صهولة تنقل موظفيها، مع �لتاأكيد على �مل�صكالت �ملالية �لتي تعاين منها �لوكالة.

�آ�صفة �أن جلنـة �لتوفيـق �لتابعـة لالأمـم �ملتحـدة و�خلا�صـة بفل�صطني مل تتمكن  الحظت �جلمعية  ب. 

194، وتكرر  11 من قر�ر �جلمعيـة �لعامة  من �الهتد�ء �إىل و�صيلة الإحر�ز تقدم يف تنفيذ �لفقرة 

�لالجئني  �إىل  �مل�صاعدة  تقدمي  تنفيـذ  �أجـل  مـن  �جلهـود  بذل  تو��صل  �أن  �لتوفيق  جلنة  �إىل  طلبها 

�لفل�صطينيني و�أن تقدم تقرير�ً يف موعد �أق�صاه 2017/9/1 عن �جلهود �ملبذولة يف هذ� �ل�صدد �إىل 

�جلمعيـة ح�صـب �القت�صـاء.

�جلـوالن  و�صكان  �لفل�صطيني  لل�صعب  للت�رشف  �لقابلة  غري  �حلقوق  تاأكيد  �جلمعية  تعيد  ج. 

وتطالـب  �لطاقة،  ومو�رد  و�ملياه  �الأر�ص  فيها  مبا  �لطبيعية،  مو�ردهم  يف  �ملحتل  �ل�صوري 

يف  �لطبيعية  �ملـو�رد  ��صـتغالل  عـن  بـالكّف  بـاالحتالل،  �لقائمـة  �ل�صـلطة  ب�صفتها  “�إ�رش�ئيل” 
�ل�صـوري  �لقـد�ص، ويف �جلـوالن  ، مبـا فيهـا �رشقي 

10
)1967 �ملحتلـة )�صنة  �لفل�صـطينية  �الأر�ص 

�ملحتـل، �أو �لكف عن �إتالفها �أو �لت�صبب يف �صياعها �أو ��صتنفادها، وعن تعري�صها للخطر.

مـو�رده  ��صـتغالل  جـر�ء  بـالتعوي�ص  �ملطالبـة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بحق  �جلمعية  تعرتف  د. 

�لطبيعيـة �أو �إتالفهـا �أو �صـياعها �أو ��صـتنفادها �أو تعري�صـها للخطـر، بـاأي �صـكل مـن �الأ�صـكال، 

بـاالحتالل—  �لقائمـة  —�ل�صـلطة  “�إ�رش�ئيل”  تتخـذها  �لـتي  �لقانونية  غري  �لتد�بري  ب�صبب 

�لقـد�ص. وتعـرب  �لفل�صطينية �ملحتلة، مبا فيهـا �رشقي  و�مل�صـتوطنون �الإ�رش�ئيليون يف �الأر�ص 

عـن �الأمل يف �أن تعالج هذه �مل�صاألة يف �إطار مفاو�صات �لو�صع �لنهائي بني �جلانبني �لفل�صطيني 

و�الإ�رش�ئيلي. 

نظرت �جلمعية يف �أعمال �للجنة �خلا�صة �ملعنيـة بـالتحقيق يف �ملمار�صـات �الإ�رش�ئيلية �لتي مت�ّص  هـ. 

وطالبت  �ملحتلة،  �الأر��صي  يف  �لعرب  �ل�صـكان  مـن  وغـريه  �لفل�صطيني  لل�صعب  �الإن�صان  حقوق 

حلقوق  �ملتو��صلة  �الإ�رش�ئيلية  لالنتهاكات  �أ�صارت  كما  �للجنة،  عمل  بت�صهيل  “�إ�رش�ئيل” 
�لفل�صطينيني يف �الأر��صي �ملحتلة مبا فيها �لقد�ص.

�الإ�رش�ئيلية ت�رش  �ملمار�صات  �أن  �لفل�صطيني يف تقرير م�صريه وعلى  �ل�صعب  �لتاأكيد على حّق  و. 

بحقوق �الإن�صان �لفل�صطيني يف �الأر��صي �ملحتلة، و�عتبار �مل�صتعمر�ت غري �رشعية مبا فيها تلك 

�لتي بنيت يف �رشقي �لقد�ص.

وعند ح�صاب م�صتوى �لتاأييد للفقر�ت �لتي جرى �لت�صويت عليها ل�صالح �لق�صية �لفل�صطينية 

يف �لدورة �ملذكورة، تبني �أن هناك 16 فقرة )يتناول كل منها بعد�ً من �الأبعاد �مل�صار لها �أعاله( و�أن 

نتائج �لت�صويت كانت على �لنحو �لتايل:
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�لتاأييد  ن�صبة  �أن  �أي   ،193 وعددها  �الأع�صاء  �لدول  جمموع  من  �صوتاً   140 هو  �لتاأييد  معدل    �أ. 

.%72.53l للحقوق �لفل�صطينية هي

كان �أعلى تاأييد يف ت�صويت �جلمعية �لعامة للقر�ر �خلا�ص بحق �لفل�صطينيني يف تقرير م�صريهم  ب. 

حيث ح�صل على 177 �صوتاً )91.7l%(، بينما كان �أقل �لقر�ر�ت �لتي حظيت بالتاأييد هو �لقر�ر 

و�لعرب  �لفل�صطيني  �الن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  يف  �لتحقيق  جلنة  بعمل  �خلا�ص 

 .)%47.15l( ًخلا�صعني لالحتالل، حيث ح�صل �لقر�ر على تاأييد 91 �صوتا�

جمل�س حقوق الإن�شان التابع لالأمم املتحدة:   .4

 The United Nations Human Rights �ملتحدة  لالأمم  �لتابع  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  ي�صم 

ع�صو�ً منتخباً من قبل �جلمعية �لعامة ويثلون �الأقاليم �ل�صيا�صية �لعاملية، وخالل   47  �Council

:
11

�جتماعات �آذ�ر/ مار�ص 2016 �تخذ �ملجل�ص مو�قف متثلت يف �الآتي

تاأكيد حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري.   �أ. 

عر�ص كافة �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية حلقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967 ومن �صمنها  ب. 

�لقد�ص.

�أهاب �ملجل�ص بجميع �جلهات �مل�صوؤولة وهيئات �الأمم �ملتحدة مو��صلة تنفيذ �لتو�صيات �لو�ردة  ج. 

2014 يف غزة، وبعثة �الأمم �ملتحدة �خلا�صة باآثار بناء  يف تقارير جلنة �لتحقيق �خلا�صة بنز�ع 

�مل�صتعمر�ت يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967 مبا فيها يف �رشقي �لقد�ص على حقوق �لفل�صطينيني 

�ل�صيا�صية و�الجتماعية و�القت�صادية و�لثقافية.

تبنى �ملجل�ص فكرة �إن�صاء قاعدة معلومات جلميع موؤ�ص�صات �الأعمال �لدولية و�الإ�رش�ئيلية �لتي  د. 

1967، وقد ربط عدد من  لن�صاطاتها �صلة بامل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 

�لباحثني بني هذ� �لقر�ر وبني �إعالن �ملحكمة �جلنائية �لدولية �خلا�ص بالنظر يف �جلر�ئم �لناجمة 

عن ��صتغالل �ملو�رد �لطبيعية و�حليازة غري �لقانونية لالأر��صي. 

�لدعوة  �ملجل�ص  فيها  كرر  فقد   ،2017/3/24–2/27 �لفرتة  يف  و�ملنعقدة  للمجل�ص   34 �لدورة  �أما 

�ملحتلة �الأر��صي  يف  �لفل�صطيني  �الإن�صان  حقوق  �نتهاكات  عن  �مل�صوؤولية  وحتديد  �ملحا�صبة   �إىل 

�صنة 1967 مبا فيها �رشقي �لقد�ص، و�لتاأكيد على حّق تقرير �مل�صري لل�صعب �لفل�صطيني، و�لتاأكيد 

على عدم م�رشوعية �ال�صتيطان.

5. منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�شكو(:

�لهيئة  “�إ�رش�ئيل” لهذه  �لعلمي و�لفكري و�الأدبي لالأمم �ملتحدة، وتنظر  �لبعد  �ليون�صكو  متثل 

�لفل�صطيني. �ملو�صوع  يف  �ليون�صكو  تتبناها  �لتي  �ملو�قف  �أغلب  �صوء  يف  “�لكر�هية”  من  بقدر 
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�صنتي خالل  �ملو�قف  من  عدد�ً  �ليون�صكو  �تخذت  �ملنظمة  هذه  يف  �ل�صائد  للنهج   و��صتمر�ر�ً 

:
12

2016–2017 على �لنحو �لتايل

�الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت   2016 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �ل�صادر  قر�رها  يف  �ليون�صكو  د�نت    �أ. 

�جلارية حول �مل�صجد �الأق�صى مثل �حلفريات و�لت�صييق على دخول �مل�صلني للم�صجد.

�أكدت �ليون�صكو يف �الجتماع �ملنعقد يف �لفرتة 4–2016/10/18 على: ب. 

�أ�صفها لرف�ص “�إ�رش�ئيل” تطبيق �لقر�ر�ت �ل�صابقة.  .1

�أ�صفها ال�صتمر�ر “�إ�رش�ئيل” يف �حلفريات يف �لقد�ص.   .2

و�خلا�صة   2000 �صنة  قبل  كانت  �لتي  �الأو�صاع  �إعادة  على  بالعمل  “�إ�رش�ئيل”  مطالبة   .3

ب�صالحيات �الأردن يف �الإ�رش�ف على �الأماكن �ملقد�صة.

رف�ص �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية حلقوق رجال �لدين �لفل�صطينيني وللقيود �لتي تفر�ص على   .4

دخول �مل�صجد �الأق�صى. 

�إد�نة �لتخريب �لذي �أ�صاب بو�بات �لقد�ص.  .5

يف  ووجهت   ،2017/5/5–4/19 �لفرتة  خالل  �جتماعاً  �ليون�صكو  عقدت  فقد   2017 �صنة  يف  �أما 

بيانها نقد�ً لالإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية بخ�صو�ص �حلرم �الإبر�هيمي يف �خلليل وم�صجد بالل بن رباح 

يف بيت حلم، الأنهما يقعا �صمن �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967. 

وكانت �ليون�صكو قد �صوتت يف متوز/ يوليو 2017 ل�صالح قر�ر َيعدُّ “�إ�رش�ئيل” يف �لقد�ص “قوة 

.
13

�حتالل”، وهو ما رف�صته ثالث دول

2017 يف  ور�أت �لواليات �ملتحدة يف بيان لوز�رة �خلارجية �الأمريكية يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 

مو�قف �ليون�صكو باأنها “منحازة �صّد �إ�رش�ئيل” و�أن �ملنظمة بحاجة لـ“�إ�صالح”، وهو ما ��صتدعى 

�ليوم  يف  نتنياهو  )ودعا   2018 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �ليون�صكو  من  باالن�صحاب  قر�ر  �تخاذ 

�لواليات  �أن  ومعلوم  �ملنظمة(،  من  �الن�صحاب  على  للعمل  �ل�صلة  ذ�ت  �الإ�رش�ئيلية  �جلهات  نف�صه 

بعد  “�إ�رش�ئيل”  �صّد  تر�ه حتيز�ً  ملا  2011، نظر�ً  �صنة  لليون�صكو منذ  تدفع م�صتحقاتها  �ملتحدة ال 

قبول �ليون�صكو لع�صوية فل�صطني، وهذه هي �ملرة �لثانية �لتي تن�صحب منها �لواليات �ملتحدة من 

 Ronald Reagan ليون�صكو، حيث �صبق لها �الن�صحاب �صنة 1984 يف عهد �لرئي�ص رونالد ريغان�

ب�صبب “�تهامها لليون�صكو باالنحياز لالحتاد �ل�صوفييتي” ولكنها عادت يف �صنة 2002 يف فرتة حكم 

.
14George W. Bush لرئي�ص جورج بو�ص �البن�
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املجل�س القت�شادي والجتماعي لالأمم املتحدة:  .6

 United Nations Economic and Social د�ن �ملجل�ص �القت�صادي و�الجتماعي لالأمم �ملتحدة

متوز/  و25  يونيو  حزير�ن/   2(  2016 �صنة  خالل  عقدهما  �جتماعني  يف   Council (ECOSOC)l

:
15

يوليو( عدد�ً من �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية �صملت

عنف �مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني جتاه �ملر�أة �لفل�صطينية.   �أ. 

�الإفر�ط �الإ�رش�ئيلي يف ��صتخد�م �لقوة و�لعمل �لعنيف �صّد �ملدنيني يف قطاع غزة. ب. 

�ل�صبب  �الحتالل  و�عتبار  غزة  قطاع  يف  و�الإن�صانية  �القت�صادية  �الأو�صاع  �صوء  على  �لتاأكيد  ج. 

�لرئي�صي لكل هذه �الأو�صاع.

دعوة �ملجتمع �لدويل للوفاء بتعهد�ته جتاه �ل�صعب �لفل�صطيني. د. 

 )1860 رقم  )�لقر�ر  �الأمن  جمل�ص  لقر�ر  تطبيقاً  غزة  قطاع  ومعابر  حدود  كافة  بفتح  �ملطالبة  هـ. 

�ل�صادر �صنة 2009.

“�إ�رش�ئيل”  ومطالبة   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  ووحدة  تر�بط  على  �لتاأكيد  و. 

�القت�صادية بالعالقات  و�خلا�ص   1994 �صنة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �ملوقع  �التفاق   �حرت�م 

بني �لطرفني.

7. منظمة موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية )اأونكتاد(: 

ن�رش موؤمتر �الأمم �ملتحدة للتجارة و�لتنمية )�أونكتاد( يف �أيلول/ �صبتمب 2016 تقرير�ً تف�صيلياً 

�لقطاعات  ��صتعر��ص  وبعد  �لفل�صطيني،  �القت�صاد  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صات  �أ�رش�ر  عن 

 �الإنتاجية �ملختلفة ومقارنة �الجتاه �لعام لالقت�صاد �لفل�صطيني خالل �لفرتة 1975–2014، خل�ص

�لتقرير �إىل:

حيث   ،%50l عن  تزيد  بن�صبة  �لفل�صطيني  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  يف  �لت�صدير  �إ�صهام  �نخفا�ص     �أ. 

.%18l 37% �إىلl نخف�صت من�

.%23l 47% �إىلl نخفا�ص �لقدرة �لت�صغيلية لالقت�صاد �لفل�صطيني من� ب. 

حرمان �القت�صاد �لفل�صطيني من ��صتغالل �ملنطقة ج �لتي متثل �أكرث من 60l% من �ل�صفة �لغربية  ج. 

وقر�بة 66l% من �ملناطق �ل�صاحلة للزر�عة �أو �لرعي.

حرمان غزة من 85l% من �مل�صاحة �ملتاحة لل�صيد �لبحري.  د. 

�أن �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على غزة )2008–2014( كلفت ما يعادل ثالثة �أ�صعاف �إجمايل �لناجت  هـ. 

�ملحلي �لغزي.

�قتالع 2.5 مليون �صجرة مثمرة منذ 1967، منها 800 �ألف �صجرة زيتون، بينها 5,600 يف �صنة   و. 

.2015
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م�صادرة 82l% من مو�رد �ملياه �جلوفية �لفل�صطينية يف �الأر��صي �ملحتلة 1967. ز. 

��صتري�د �لفل�صطينيني 50l% من حاجاتهم �ملائية من “�إ�رش�ئيل”. ح. 

66l% من �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ال يتوفر لهم “�أمن غذ�ئي”. ط. 

73l% من �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بحاجة مل�صاعد�ت �إن�صانية. ي. 

�لو�صع �ل�صحي يف غزة: ك. 

90 مليون لرت من مياه �ل�رشف �ملعاجلة جزئياً تقذف يف �صو�طئ غزة يومياً.  .1

معدل �النتظار الإجر�ء عملية جر�حية هو عام ون�صف.  .2

70l% من �ملنازل حت�صل على �ملياه مبعدل 6-8 �صاعات كّل 2-4 �أيام.  .3

�إىل   2008 12 حالة وفاة �صنة  �ملو�ليد �الأحياء �رتفع من  �ألف من  �لر�صع لكل  معدل وفيات   .4

20.3 حالة وفاة �صنة 2013.

�لفل�صطيني  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  �صيجعل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  زو�ل  �أن  �إىل  �لتقرير  و�نتهى 

يت�صاعف، مما يعني �أن �الحتالل �أ�رش بهياكل �القت�صاد �لفل�صطيني، ال �صيّما يف قطاعات �لزر�عة 

�ملو�رد  على  و�ل�صيطرة  لالأر��صي  و�مل�صادرة  �ال�صتيطان  ب�صيا�صات  تاأثر�ً  �الأكرث  و�ل�صناعة 

�لطبيعية، وهو �الأمر �لذي �أكد عليه تقرير �ملن�صق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط، 

ملو�ردهم  �لو�صول  من  �لفل�صطينيني  �الحتالل  �صلطات  ملنع  �ل�صارة  �الآثار  �إىل  فيه  ي�صري  و�لذي 

.
16

�لطبيعية خ�صو�صاً يف �ملنطقة ج من �ل�صفة �لغربية

�لتي  و�الجتماعية  �القت�صادية  �ل�صعوبات  على  �لتاأكيد   2017 ل�صنة  �الأونكتاد  تقرير  و�أعاد 

ن�صب  �رتفاع  خ�صو�صاً  �ل�صهيوين،  �الحتالل  �صيا�صات  ب�صبب  �لفل�صطيني  �القت�صاد  يو�جهها 

�لفل�صطيني بن�صبة  �لدولية لل�صعب  �مل�صاعد�ت  �الإن�صانية، وتر�جع قيمة  �لظروف  �لبطالة، وتردي 

�صندوق لتقدير�ت  طبقاً   ،2017 �صنة  خالل   %13l ونحو   ،2016–2014 �لفرتة  خالل   %38l 

 ،2334 �لقر�ر  �صدور  من  �لرغم  على  �ال�صتيطان  يف  �لتو�صع  �صيا�صة  و��صتمر�ر  �لدويل،  �لنقد 

2016 )مقارنة 40l% يف �صنة  �مل�صتعمر�ت بن�صبة  �ملنازل �جلديدة يف   وهو ما يت�صح يف زيادة عدد 

ب�صنة 2015(، و�لقيود �ملفرو�صة على �لتنقل للفل�صطينيني، كما ي�صتعر�ص �لتقرير بع�ص �مل�صاعد�ت 

.
�لفنية �ملقدمة من �الأونكتاد للفل�صطينيني خالل �صنة 172017

:l)8. منظمة ال�رشطة اجلنائية الدولية )الإنرتبول

INTERPOL )�الإنرتبول(  �لدولية  �جلنائية  �ل�رشطة  منظمة  �إىل  �الن�صمام  يف  فل�صطني   جنحت 

�لتي �أ�صبح عدد �أع�صائها 192 دولة، وح�صلت فل�صطني يف �لت�صويت يف �جلمعية �لعامة لهذه �ملنظمة يف 

 .
18

�أيلول/ �صبتمب 2017 على تاأييد 75 دولة وعار�صتها 24 دولة، بينما �متنعت 34 دولة عن �لت�صويت

وكانت “�إ�رش�ئيل” قد جنحت يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2016 يف تاأجيل �لنظر يف ع�صوية فل�صطني 
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حيث مل حت�صل فل�صطني �إال على تاأييد 56 دولة ومعار�صة 62 و�متناع 37 عن �لت�صويت، على �أن يتم 

، وهو ما جرى فعالً و�نتهى بع�صوية فل�صطني. 
�إعادة �لنظر يف �لطلب �لفل�صطيني يف �صنة 192017

�جلر�ئم  يف  �صيّما  ال  �لدوليني،  �ملجرمني  عن  �ملعلومات  بتبادل  معنية  �ملنظمة  هذه  �أن  ومعلوم 

�لدولية �خلا�صة بالتزييف و�لتهريب وجتارة �الأ�صلحة غري �مل�رشوعة، �إىل جانب تقدمي �ال�صت�صار�ت 

�ل�رشطية لبع�ص �لدول.

�لوزر�ء  رئي�ص  فعل  ردود  وت�صري  �لت�صويت،  هذ�  على  حادة  فعل  ردة  “�إ�رش�ئيل”  �أبدت  وقد 

�الإ�رش�ئيلي نتنياهو ووزر�ء �آخرين وو�صائل �الإعالم �الإ�رش�ئيلية �إىل �إح�صا�ص عميق بتز�يد “�لتفهم 

من  وغريها  �ملتخ�ص�صة،  ووكاالتها  �ملتحدة  �الأمم  يف  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  للحقوق  �لدويل” 

.
20

�ملنظمات �لدولية �حلكومية �الأخرى

يكن تق�صيم �ل�صيا�صة �الأمريكية يف �ملو�صوع �لفل�صطيني 

خالل �لفرتة 2016–2017 �إىل ق�صمني، �الأول نتائج مرحلة 

حكم �لرئي�ص بار�ك �أوباما )�حلزب �لديوقر�طي Democratic Party( �لتي �نتهت يف �صنة 2016، 

نتائج  على  �لتعرف  ويكن   .2017 �صنة  خالل  تر�مب  برئا�صة  جمهورية  الإد�رة  �النتقال  و�لثانية 

�ل�صنو�ت �لثماين للديوقر�طيني يف �لبيت �الأبي�ص )بد�ية 2009 ونهاية 2016( من خالل �آخر خطاب 

The Dean Acheson Auditorium مطول جلون كريي يف 2016/12/28 يف قاعة دين �أت�ص�صون 

:
21

يف و��صنطن حول �ل�رشق �الأو�صط، وقد ت�صمن �خلطاب �لنقاط �لرئي�صية �لتالية

�لتاأكيد على مو�صوع “حل �لدولتني”، على �لرغم من �أن �لو�قع ال يوحي بذلك، بل ي�صري نحو   .1

دولة و�حدة يهيمن عليها �مل�رشوع �ل�صهيوين، ونحو �حتالل �أبدي.

د�فع عن عدم ��صتخد�م �لفيتو �صّد قر�ر جمل�ص �الأمن يف 2016/12/23 منتقد�ً مالحظات �ملندوب   .2

�الإ�رش�ئيلي يف �الأمم �ملتحدة و�لذي و�صفه باأنه من “خ�صوم حل �لدولتني”:

�أ�ص( دي  )بي  �لعقوبات  وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حلركة  معار�صته  �أكد   .3 

للدعم  م�صري�ً   The Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) movement

و�أن  �ملتحدة.  �لواليات  بها  مّرت  �لتي  �ملالية  �الأزمة  خالل  حتى  “�إ�رش�ئيل”  لـ �الأمريكي 

ومن  �لدولية،  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  جمموع  ن�صف  عن  يزيد  مالياً  لها  �الأمريكي  �لدعم 

دوالر  مليار   38 بقيمة  “�إ�رش�ئيل”  مع  تفاهم  مذكرة  �إىل   2016 خريف  يف  �لتو�صل  �صمنها 

تقديها  مّت  م�صاعدة  �أي  يفوق  باأنه  كريي  و�صفه  رقم  وهو  �لقادمة،  �لع�رش  لل�صنو�ت 

�إد�رة من  �أكرث  �إ�رش�ئيل  ل�صالح  عملت  �أمريكية  �إد�رة  “ال  و�أ�صاف  �لعامل.  يف  دولة   الأي 

رابعًا: الواليات املتحدة



433

الق�شية الفل�شطينية والو�شع الدويل

�أوباما”؛ و�قتب�ص من �أقو�ل رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي باأن �لتعاون �لع�صكري و�الأمني �الأمريكي 

.”unprecedented يف فرتة �أوباما هو تعاون “غري م�صبوق

بها  يقوم  �لتي  “�الإرهابية”  لالأعمال  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �إد�نة  عدم  كريي  �نتقد   .4
�لفل�صطينيون، �أو �إطالق �أ�صماء “�الإرهابيني” على �ل�صو�رع و�مليادين �لعامة.

عن  �ل�رشعية  نزع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حماوالت  �إحباط  يف  �ملتحدة  �لواليات  دور  على  �لتاأكيد   .5
“�إ�رش�ئيل” يف �ملحافل �لدولية، و�لتي كان �آخرها قر�ر �ليون�صكو بخ�صو�ص �لقد�ص. كما �نتقد 
حماوالت �ل�صلطة جترمي “�إ�رش�ئيل” يف �ملحكمة �جلنائية �لدولية. و�نتقد �أي�صاً �صيا�صة حما�ص 

وت�صلحها، م�صري�ً للظروف �لقا�صية لل�صعب �لفل�صطيني يف غزة.

�نتقد �صيا�صة �ال�صتيطان و�أ�صار �إىل �أن عدد �مل�صتوطنني �رتفع خالل �إد�رة �أوباما )بدء�ً من 2009(   .6
“ونحن ندرك �أنه يف  100 �ألف م�صتوطن، لكنه �أ�صاف عبارة ذ�ت مدلول خطري بقوله  �إىل نحو 

�لتي  �لتغري�ت  ملر�عاة  �إ�رش�ئيل  من  جزء�ً  �مل�صتوطنات  بع�ص  �صت�صبح  �لنهائي،  �لو�صع  �تفاق 

49 �ملا�صية، ونحن نفهم ذلك، مبا يف ذلك �حلقائق �لديوغر�فية  حدثت على مدى �ل�صنو�ت �لـ 

�جلديدة �لتي توجد على �أر�ص �لو�قع”.

�أمريكية  1967، وهي �صيا�صة  �أن �رشقي �لقد�ص يقع �صمن �الأر��صي �ملحتلة �صنة  تاأكيده على   .7
ت�صتند لر�أي �مل�صت�صار �لقانوين لوز�رة �خلارجية �الأمريكية منذ 1978.

�أ�صا�ص على  �حلل  يكون  و�أن  لهم...  د�ئم  “موطن  وتوفري  �لالجئني  تعوي�ص  على  �لعمل   .8 
حل �لدولتني، ودون �لتاأثري على “�ل�صمة �لرئي�صية الإ�رش�ئيل”.

عدم تق�صيم �لقد�ص و�لعمل على �صمان حرية �لو�صول لالأماكن �ملقد�صة من قبل رعايا كل دين.  .9

�ملحتلة �الأر��صي  يف  �مل�صتعمر�ت  بع�ص  �صّم  تقبل  �صمنياً  كانت  �أوباما  �إد�رة  �أن  يعني   ذلك 

من  �لفل�صطينيني  لالجئني  د�ئم”  موطن  “توفري  على  وتعمل  ناحية،  من  لـ“�إ�رش�ئيل”   1967 �صنة 

ناحية �أخرى.

�إ�صد�ر  من  �لرغم  )على  لـ“�إ�رش�ئيل”  مقاطعة  �أعمال  �أّي  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  وترف�ص 

�صلطة �جلمارك �الأمريكية يف كانون �لثاين/ يناير 2016 تذكري�ً مبا �أ�صدرته �صنة 1995 ب�رشورة �أن 

حتمل منتجات �مل�صتعمر�ت �مل�صدرة الأمريكا عبارة “�ل�صفة �لغربية ولي�ص �إ�رش�ئيل”(، ناهيك عن 

تقدمي م�صاعد�ت �صخية لـ“�إ�رش�ئيل” ت�صل ملعدل 3.8 مليار�ت دوالر طيلة �ل�صنو�ت �لع�رش �لقادمة، 

منها 3.1 مليار�ت م�صاعد�ت ع�صكرية مقابل نحو 400 مليون دوالر تقدم �صنوياً للجانب �لفل�صطيني 

ت�صمل �لقطاع �الأمني و�القت�صادي، وهو ما يعني �أن حجم �مل�صاعد�ت �لفل�صطينية ت�صاوي تقريباً 

�أوباما  �إد�رة  عقدته  �لذي  �جلديد  �التفاق  �أن  عن  ناهيك  �الإ�رش�ئيلية،  �مل�صاعد�ت  حجم  من   %10.5l

يف 2016/9/14 رفع قيمة �مل�صاعدة للع�رش �صنو�ت �لقادمة من 30 مليار دوالر )�لتي �صبق �التفاق 

هو قيامها  منذ  لـ“�إ�رش�ئيل”  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  جمموع  يجعل  ما  وهو  مليار،   38 �إىل   عليها( 
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127.4 مليار دوالر؛ مع �لعلم �أن �ملبلغ هو �أكب من ذلك بكثري �إذ� ما �حت�صب وفق �لقيمة �ل�رش�ئية 

تقدم  �لتي  �لفعلية  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  حجم  على  �التفاق  عدم  يالحظ  بينما   .
22

�حلا�رش لوقتنا 

للفل�صطينيني ال �صيّما يف �ل�صنتني 2016–2017، فقد قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل 

�أن �ل�صلطة �لفل�صطينية مل تت�صلم “�أي مبلغ” من �لواليات �ملتحدة خالل �صنة 2016، بينما قالت وز�رة 

�خلارجية �الأمريكية يف بيان لها يف كانون �الأول/ دي�صمب 2016 �إن �ل�صلطة ت�صلمت 357 مليون دوالر 

يف �صنة 2016 وو�صل لوكالة �الأونرو� يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 95 مليون دوالر، مما يجعل 

�أيد( �أ�ص  452 مليون دوالر، لكن موقع �لوكالة �الأمريكية للتنمية �لدولية )يو  �إىل   �مل�صاعد�ت ت�صل 

 United States Agency for International Development (USAID)l ي�صري �إىل �أن �لواليات �ملتحدة

.
قدمت خالل �صنة 2016 ما جمموعه 317 مليون دوالر وقدمت �ملبلغ ذ�ته �صنة 232017

�أما فرتة �لرئي�ص �جلمهوري تر�مب فقد بد�أت بزيارة تر�مب لل�صعودية و“�إ�رش�ئيل” يف �أيار/ مايو 

2017، و�صارك يف �لقمة �لعربية �الإ�صالمية �الأمريكية �لتي عقدت يف �ل�صعودية. و�أعاد تر�مب تاأكيد 

دعمه لـ“�إ�رش�ئيل” وح�ّص �الأطر�ف على �لعودة للمفاو�صات. وتتمثل �صيا�صاته طبقاً لت�رشيحاته 

وت�رشيحات موظفيه يف: 

�ل�رش�ع  مع  �لتعامل  من  �أولوية  �أكرث  �مل�صلحة  �الإ�صالمية  و�لتنظيمات  �إير�ن  مو�جهة  �عتبار   .1

.
24

�لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي

�لتنظيمات  لدمج  وميله  لـ“�إ�رش�ئيل”،  و�لع�صكري  و�لديبلوما�صي  �ملايل  �لدعم  يف  �ال�صتمر�ر   .2

�لفل�صطينية �مل�صلحة �صمن قو�ئم �لتنظيمات “�الإرهابية”.

�الأمريكية من �ل�صفارة  �الأوىل لواليته، من مو�صوع نقل  �الأ�صهر  �تخاذ موقف و��صح يف  عدم   .3 

تل �أبيب �إىل �لقد�ص، وهو �الأمر �لذي وعد خالل حملته �النتخابية بتنفيذه.

�إن ر�صد ت�رشيحات تر�مب بعد توليه �ل�صلطة يف مطلع �صنة 2017 ي�صري الرتباك حاد يف بنية 

 ،
25

�إد�رته )�ال�صتقاالت �ملتتالية، و�حلمالت �الإعالمية �صده، وت�صارب ت�رشيحاته وقر�ر�ته...�إلخ(

:
26

غري �أن بع�ص �لت�رشيحات الإد�رة تر�مب ت�صري ملو�قف حتتاج لتنبه �صديد مثل

�الإ�رش�ئيلي نتنياهو  �لوزر�ء  لقاء بني تر�مب ورئي�ص  �الأبي�ص قبيل  �لبيت  ت�رشيح م�صوؤول يف   .1

باأن �إد�رة تر�مب “لن تدفع باجتاه حل �لدولتني”.

“معني بال�صفقة”، ولي�ص  �إنه   2017 قوله خالل موؤمتر �صحفي مع نتنياهو يف �صباط/ فب�ير   .2

�لدولتني حلل  �أتطلع  “�إنني  �أ�صاف  ثم  فل�صطينية،  دولة  قيام  على  �ل�صفقة  هذه   با�صتمال 

وحّل �لدولة، و�أنا �أريد �حلل �لذي يقبله �لطرفان، ويكنني �لتعاي�ص مع �أّي من �حللَّني”.

لـ“�إ�رش�ئيل”  عا�صمة  بالقد�ص  ر�صمياً  �ملتحدة  �لواليات  �عرت�ف   2017/12/6 يف  تر�مب  �أعلن 

وقام بتوقيع مر�صوم بنقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، و�أ�صدر �الأمر �إىل وز�رة �خلارجية ببدء 
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“�إىل عدم تغيري �لو�صع �لقائم يف �الأماكن �ملقد�صة من �ملدينة”، م�صري�ً يف  �لتح�صري�ت لذلك. ودعا 

�لوقت ذ�ته �إىل �أن �لقر�ر يعك�ص “مقاربة جديدة” �إز�ء �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي. وكان �لكوجنر�ص 

�لق�صمة”  تقبل  ال  “�لتي  �لعا�صمة  ر�صمياً  �لقد�ص  �عتب  قانوناً   1995/10/23 يف  �أقر  �الأمريكي 

�إال   ،
271999/5/31 يتجاوز  ال  موعد  يف  �لقد�ص  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  �إىل  ودعا  لـ“�إ�رش�ئيل”، 

هذ�  تطبيق  تاأجيل  �أ�صهر  �صتة  كل  ُيخولِّهم  “��صتثناء”  ي�صتخدمون  كانو�  �الأمريكيني  �لروؤ�صاء  �أن 

�لقانون. و�أ�صار تر�مب �إىل ذلك عندما قال �إن �لروؤ�صاء �الأمريكيني “كانت تنق�صهم �ل�صجاعة التخاذ 

. و�أما �لعو�مل �لتي دفعت �إىل �تخاذ �لقر�ر فهي مرتبطة بت�صاعد قوة �ليمني �الأمريكي، 
هذ� �لقر�ر”28

ونفوذ �للوبي �ل�صهيوين �ليهودي يف �صناعة �لقر�ر �الأمريكي، باالإ�صافة �إىل حالة �ل�صعف �لعربي 

و�الإ�صالمي �لتي تغري هكذ� �إجر�ء�ت، دون توقع ردود فعل قوية.

�خلارجية  وزير  م�صاعد  باأعمال  �لقائم  �أكد  و�لعربية،  �لدولية  �الإد�نات  كل  من  �لرغم  وعلى 

رجعة  “ال  �لقد�ص  ب�صاأن  تر�مب  دونالد  قر�ر  �أن   ،David Satterfield �صرتفيلد  ديفيد  �الأمريكي، 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  بحدود  له  عالقة  ال  تر�مب  قر�ر  �أن  �صحفية،  ت�رشيحات  يف  و�أو�صح  فيه”، 

و�أكد  عنها.  �صيتمخ�ص  �لذي  �لنهائي  �لو�صع  �أو  �ملفاو�صات  نتائج  على  لها  تاأثري  وال  �لقد�ص  يف 

�ل�صنة  مطلع  �أن  معلناً  �ل�صالم”،  “عملية  يف  قدماً  بامل�صي  �الأمريكية  �الإد�رة  �لتز�م  �صرتفيلد 

وكان   .
29

بخ�صو�صها تفا�صيل  �أي  عن  �لك�صف  رف�ص  جديدة”،  �صالم  “مبادرة  �صت�صهد  �جلديدة 

 لبع�ص �ل�صحف �الأمريكية، نظرة خا�صة على قر�ر تر�مب؛ حيث ر�أت �صحيفة ذ� نيويورك تايز

The New York Times، �أن قر�ر تر�مب، نقل �ل�صفارة من تل �أبيب �إىل �لقد�ص، هو جمازفة عالية 

�خلطورة يف خ�صم ما يجري يف �ل�رشق �الأو�صط، و�أنه ياأتي �صمن وعود َحْملته �النتخابية ولي�ص له 

 .
30

ح�صابات ديبلوما�صية

�أعلنت معظم  �لعامل، حيث  �لقر�ر موجة تنديد وقلق دولية وردود فعل غا�صبة حول  �أثار هذ� 

ب�صاأن  تر�مب  الإعالن  �لتايل  �ليوم  �صهد  فقد  عنه؛  بالرت�جع  �أمريكا  وطالبت  له  رف�صها  �لعو��صم 

�لقد�ص 521 تظاهرة ووقفة �حتجاجية يف �لدول غري �لعربية يف �صتى �أنحاء �لعامل، منها 91 مظاهرة يف 

. كما �صهدت 
31

�لواليات �ملتحدة نف�صها، و�صهدت مدن �أوروبية يف ب�صعة �أيام �أكرث من 300 مظاهرة

.
32

نحو 150 مدينة هندية تظاهر�ت و�حتجاجات وفعاليات موحدة، تنديد�ً بالقر�ر �الأمريكي

وقد �أعرب �لعديد من �أع�صاء جمل�ص �الأمن �لدويل، خالل جل�صة طارئة عقدت يف 2017/12/8، عن 

رف�صهم �ل�صديد للقر�ر، و�أو�صح �صفر�ء �ل�صويد، وفرن�صا، و�إيطاليا، وبريطانيا لدى �الأمم �ملتحدة 

. ويف 2017/12/18، ��صتخدمت �لواليات �ملتحدة 
�أنه “ال يتطابق مع قر�ر�ت جمل�ص �الأمن �لدويل”33

حّق �لنق�ص )�لفيتو( �صّد م�رشوع قر�ر تقدمت به م�رش �إىل جمل�ص �الأمن؛ ويوؤكد م�رشوع �لقر�ر 
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على �أن �لقد�ص ق�صية “يتعني حلها من خالل �ملفاو�صات”، و�أن “�أي قر�ر�ت �أو �إجر�ء�ت تهدف �إىل 

تغيري طابع �ملدينة �ملقد�صة، �أو و�صعها �لديغر�يف، �أو تركيبتها �لديغر�فية ال يكن �أن يكون لها 

�لبلد�ن  �لقر�ر، جميع  �إلغاوؤها”. كما يدعو م�رشوع  �أثر قانوين، وتعتب ملغاة وباطلة، ويجب  �أي 

�إجر�ء�ت  باأي  �العرت�ف  بعدم  �الأع�صاء  �لدول  ويطالب  �لقد�ص،  يف  �صفار�ت  فتح  عن  �المتناع  �إىل 

 .
34

تتعار�ص مع قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة ب�صاأن و�صع �ملدينة، وقد �أيّد �لقر�ر 14 دولة

وقد �أكد �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة، �أنطونيو غوتريي�ص �أن و�صع �لقد�ص ال يكن �أن يحدد �إال عب 

“تفاو�ص مبا�رش” بني �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني، مذكر�ً مبو�قفه �ل�صابقة �لتي ت�صدد على “رف�ص 
. ورف�ص �لقر�ر كل من تركيا، وبريطانيا، وفرن�صا، و�أملانيا، ورو�صيا، 

�أي �إجر�ء من طرف و�حد”35

 .
37

، وبوليفيا، و�الحتاد �لبملاين �لدويل
36

و�ل�صني، وكند�، و�لب�زيل، و�إيطاليا، وكوريا �ل�صمالية...

2017/12/14، �أن موقف �الحتاد من و�صع �لقد�ص  28 لدول �الحتاد �الأوروبي، يف  �لـ  و�أكد �لقادة 

يبقى “ثابتاً” بعد �إعالن تر�مب. وقال �لبيان �ل�صادر عن روؤ�صاء، وروؤ�صاء حكومات دول �الحتاد 

من  عقود  �صبعة  خالف  �لذي  تر�مب  الإعالن  �ملوجهة  �النتقاد�ت  جديد  من  يوؤكد  �إنه  �الأوروبي، 

.
38

�ل�صيا�صة �خلارجية �الأمريكية جتاه هذ� �مللف �حل�صا�ص

ومن لندن، �أعلنت رئي�صة �حلكومة �لبيطانية ترييز� ماي يف بيان: “نحن ال نو�فق على �لقر�ر 

�الأمريكي بنقل �ل�صفارة من �لقد�ص، و�العرت�ف بالقد�ص عا�صمة الإ�رش�ئيل قبل �لتو�صل �إىل �تفاق 

 ،Angela Merkel نهائي حول و�صعها”. ونقل �ملتحدث با�صم �مل�صت�صارة �الأملانية، �أجنيال مريكل

“ال تدعم هذ� �ملوقف،  �إن �حلكومة �الأملانية  Steffen Seibert، عن مريكل قولها  �صتيفن �صايبت 

. وو�صف �لرئي�ص �لفرن�صي 
الأن و�صع �لقد�ص ال يكن �لتفاو�ص ب�صاأنه، �إال يف �إطار حل �لدولتني”39

دعا كما   .
�لدولتني”40 بـ“حل  و�أوروبا  فرن�صا  مت�صك  و�أكد  بـ“�ملوؤ�صف”  �لقر�ر  ماكرون   �إيانويل 

. ورف�صت مو�صكو 
41

بابا �لفاتيكان فر�ن�صي�ص Pope Francis �إىل �حرت�م �لو�صع �لقائم يف �لقد�ص

.
42

وبكني قر�ر تر�مب وحذرتا من تد�عياته

يدعو  قر�ر�ً  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  تبنت  فقد  �الأمريكي،  و�لوعيد  �لتهديد  من  وبالرغم 

يف  عقدتها  طارئة  جل�صة  يف  لـ“�إ�رش�ئيل”،  عا�صمة  بالقد�ص  باالعرت�ف  قر�رها  �صحب  �إىل  و��صنطن 

و�متنعت دول،   9 عار�صته  فيما  �لقر�ر،  ل�صالح  ع�صو  دولة   128 �صوتت  حيث   ،2017/12/21 

 .
43

35 دولة عن �لت�صويت، وغابت 21 دولة عن �حل�صور

على �لرغم من عدد من �لقر�ر�ت �الأوروبية �خلا�صة بت�صوية 

عن  متتنع  �الأوروبية  �لدول  �أن  �إال  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع 

�لدولية عب  �إجر�ء�ت عملية لل�صغط على �لطرف �الإ�رش�ئيلي، لاللتز�م مبا تقرره �ملنظومة  �تخاذ 

خام�شًا: االحتاد االأوروبي
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الق�شية الفل�شطينية والو�شع الدويل

 European �خلارجية  لل�صوؤون  �الأوروبي  �ملجل�ص  عن  �صادرة  در��صة  �إن  بل  �ملختلفة،  هيئاتها 

:
44

Council on Foreign Relations يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2016 ت�صري �إىل م�صاألتني مهمتني

�أن دول �الحتاد �الأوروبي وعلى �لرغم من �إقر�رها بـ“حل �لدولتني”، �إال �أنها ال تعمل على تغيري   .1

�آليات حتقيق هذ� �حلل وتبقى مت�صبثة باالآليات نف�صها �لتي مل توؤدِّ �إىل �أّي نتيجة. وي�صري �لتقرير 

incentives” بهدف ت�صجيع �لطرف  “�حلو�فز  �أبرز هذه �الآليات هي ما �صماه ب�صيا�صة  �أن  �إىل 

�الإ�رش�ئيلي على �النخر�ط يف �لت�صوية، وهو ما ثبت ف�صله.

تتعامل  �أن  �الأوروبي  �الحتاد  دول  على  �أن  تعني  و�لتي   ”differentiation “�لتمييز  �صيا�صة   .2

مع  �لعالقة  وبني  �ملجاالت  خمتلف  يف  معها  �لعالقات  بني  �لف�صل  �أ�صا�ص  على  “�إ�رش�ئيل”  مع 

“�إ�رش�ئيل” يف �أي جانب له �صلة بامل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967 مبا 
فيها �لقد�ص. وهو �أمر ال متار�صه �لعديد من دول �الحتاد. وتكفي �الإ�صارة الأهمية هذه �ل�صيا�صة 

�الإ�رش�ئيلية و�مل�صتوطنات  �الأوروبي  �الحتاد  يف  “�لتمييز  �ملعنون  لتقريره  �ملجل�ص  َن�رْشَ   �أنَّ 

 �أدى �إىل تر�جع مبا�رش ملوؤ�رش 
EU Differentiation and Israeli Settlements” �صنة 452015

�لعمليات �مل�رشفية لبنك تل �أبيب مبا قيمته 2.46 نقطة.

ويرى �لتقرير �أن هناك تز�يد�ً ولو بطيئاً يف عدد دول �الحتاد �الأوروبي �لتي بد�أت تتبنى �صيا�صة 

�أن يتبنى تو�صيع  “حل �لدولتني” فاإن عليه  �أن يتم تطبيق  �أر�د �الحتاد  “�لتمييز” هذه، وعليه فاإذ� 
وخ�صو�صاً  “�إ�رش�ئيل”،  على  بال�صغط  �لتز�ماً  �الأقل  هما  وفرن�صا  بريطانيا  ولعل  �ل�صيا�صة.  هذه 

يف جمال �لتعامل مع منتجات �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية. لكن خروج بريطانيا من �الحتاد قد يعزز 

�الجتاهات �الأوروبية �الأكرث حزماً يف تبني �صيا�صة �لتمييز �مل�صار لها. وت�صهم بع�ص دول �أوروبا 

يف دعم بناء �مل�صتعمر�ت، من خالل �رش�ء �أ�صهم وح�ص�ص يف �لبنوك �الإ�رش�ئيلية �لتي تقوم بدورها 

�لتعامل  على  قيود�ً  ت�صع  �أوروبية  دولة   17 هناك  �الآن  وحتى  للم�صتوطنني،  �لقرو�ص  بتقدمي 

�لتجاري و�ملايل مع �مل�صتعمر�ت.

جمل�ص  قر�ر  �إىل  ��صتند  و�لذي  �لدولتني”  “حل  م�رشوع  الإجناز  �الأوروبي  �لبملان  قر�ر  ولعل 

�ل�صوؤون �خلارجية Foreign Affairs Council �ل�صادر يف 2016/1/18 بخ�صو�ص عملية �لت�صوية 

�ل�صلمية يف �ل�رشق �الأو�صط هو �الأكرث �أهمية خالل �صنتي 2016–2017. حيث ن�ّص �لقر�ر على �أن 

عا�صمة  وبالقد�ص  �آمنة  حدود  و�صمن  ب�صالم  جنب  �إىل  جنباً  تعي�صان  ديوقر�طيتني  دولتني  حّل 

بالدولة  باالعرت�ف  �الحتاد  يف  �الأع�صاء  �لدول  �لقر�ر  وطالب  �الأن�صب،  �حلل  هو  منهما،  لكل 

�أمر ي�صتحق من �أن �لتم�صك بحل �لدولة �لو�حدة �لتي ال تت�صاوى فيها �حلقوق   �لفل�صطينية، و�أكد 

�لعنف  �أعمال  كافة  �الحتاد  ي�صجب  كما  �ل�رش�ع،  هذ�  جتاه  �صيا�صاته  مر�جعة  �الأوروبي  �الحتاد 

�صّد �ملدنيني. وكذلك �صجب بناء �مل�صتعمر�ت ويطالب ب�صل�صلة من �الإجر�ء�ت �صّد هذه �ل�صيا�صة، 
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��صتغالل  و�إد�نة  �لقد�ص،  فيها  مبا   1967 حدود  على  تغيري�ت  باأّي  �العرت�ف  وعدم  ومر�قبتها 

�ملو�رد �لطبيعية �لفل�صطينية من قبل “�إ�رش�ئيل”، ال �صيّما يف مناطق ج �ملن�صو�ص عليها يف �التفاق 

بني �لطرفني. كما دعا لرفع �حل�صار عن قطاع غزة ودعا �الأطر�ف �لفل�صطينية �إىل �لوحدة و�إعادة 

.
46

�لت�صامن بني �الأطر�ف �لفل�صطينية

�ملر�صد  تقرير  فاإن  �الحتالل،  حتت  �لفل�صطيني  �الإن�صان  بحقوق  �خلا�صة  �جلو�نب  �أما 

�الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان عن �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية جتاه م�صاريع �لتنمية �لتي تقوم بها 

�لفل�صطينية  �أوروبا يف �الأر��صي  �إىل �رتفاع جمموع �مل�صاريع �ملدعومة من  �أوروبية، ي�صري  جهات 

 ،2016 �صنة  �الأوىل من  �ل�صهور  �إز�لتها يف  �أو  بتدمريها  “�إ�رش�ئيل”  قامت  �لتي   1967 �صنة  �ملحتلة 

�مل�صتعمر�ت  منتجات  بو�صم   2015 �صنة  �الأوروبي  �الحتاد  قر�ر  على  �إ�رش�ئيلي  فعل  كرد  وذلك 

1967 ملقاطعتها ب�صكل كبري. و�أكد تقرير �صادر عن  �ملقامة يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة  �الإ�رش�ئيلية 

مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية �أن عدد �مل�رشوعات �ملدعومة من �الحتاد �الأوروبي، 

�لتي قامت “�إ�رش�ئيل” باإز�لتها هي 120 م�رشوعاً يف �ل�صهور �لثالثة �الأوىل من �صنة 2016. و�نتقد 

لالإحر�ج  لالأرقام �حلقيقية يف هذ� �جلانب، جتنباً  �الأوروبيني  �مل�صوؤولني  �إخفاء  �الأوروبي  �لتقرير 

بنوك  يف  �أ�صهماً  ت�صرتي  �الأوروبية  �لدول  بع�ص  �أن  عن  ناهيك   .
“�إ�رش�ئيل”47 مع  �لديبلوما�صي 

�أن  كما  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  ��صتيطانية  م�صاريع  بتمويل  �لبنوك  هذه  وتقوم  �إ�رش�ئيلية، 

من �لقادمة  �ملنتجات  و�صم  بقر�ر  تلتزم  ال  �ل�رشقية  �أوروبا  دول  �صيّما  ال  �الأوروبية  �لدول   بع�ص 

.
48

�مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية

�أما �ملوؤمتر�ت �لدولية �لتي �حت�صنتها �أوروبا خالل �صنة 2017 للنظر يف �ملو�صوع �لفل�صطيني 

�لثاين/  كانون  يف  عقد  �لذي  لل�صالم”  باري�ص  “موؤمتر  فاإن  لالأمام،  �لت�صوية  دفع  على  و�لعمل 

�لدويل �الأمن  جمل�ص  يف  �لع�صوية  �لد�ئمة  �لدول  بينها  من  دولة،  �صبعني  مب�صاركة   2017  يناير 

�الأوروبي فيديريكا موغرييني  �ل�صيا�صة �خلارجية لالحتاد  �الأوروبي ممثالً مب�صوؤولة  و�الحتاد 

Federica Mogherini يعّد هو �الأبرز، وقد �أكد �ملوؤمتر على “حل �لدولتني”، وعلى عدم قيام �أي 

.
49

من �لطرفني باأّي �إجر�ء�ت �أحادية

و�أعلنت �ملفو�صية �الأوروبية يف �آذ�ر/ مار�ص 2016 عن تقدمي 274.1 مليون دوالر كم�صاعد�ت 

89 مليون دوالر لوكالة  �لفل�صطينية، ونحو  لل�صلطة  184 مليون دوالر ت�صلم  للفل�صطينيني، منها 

، كما مّت تقدمي قر�بة 20 مليون يورو 
50

�الأونرو�، على �أن يتم �الإعالن عن مبلغ �آخر مع نهاية �ل�صنة

.
)نحو 18.2 مليون دوالر( م�صاعد�ت �إن�صانية من �الحتاد �صنة 512017
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متثل جمموعة �لبيك�ص )رو�صيا، و�ل�صني، و�لهند، و�لب�زيل، 

�أن  كما  �لعامل،  �صكان  عدد  من   %41l قر�بة  �إفريقيا(  وجنوب 

�خلم�ص  �لدول  �أن  جانب  �إىل  �لعاملي،  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  من   %22l يعادل  �ملحلي  ناجتها  �إجمايل 

قوة  �ملجموعة  هذه  من  يجعل  ما  وهو   .G20 (Group of Twenty)l �لع�رشين  ملجموعة  تنتمي 

�صيا�صية و�قت�صادية قادرة على �لتاأثري يف م�صار �لعالقات �لدولية، مبا فيها �لق�صية �لفل�صطينية، 

�ل�صيا�صية  �لق�صايا  �أن تويل هذه �ملجموعة  2013 على  �أ�رشت رو�صيا منذ �صنة  �أن  بعد  خ�صو�صاً 

و�الأمنية �هتماماً �أكب.

وقد عقدت �ملجموعة ت�صعة موؤمتر�ت قمة، كان �ثنان منهما يف �صنتي 2016 و2017، ون�ّص بيان 

:
52

�ملجموعة �ل�صادر يف �لهند يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2016 على

�أ�صا�ص قر�ر�ت جمل�ص �الأمن �لدويل، ومبادئ  “حل �لدولتني” على  �لتاأكيد على �رشورة تنفيذ   .1

مدريد، و�ملبادرة �لعربية، وكافة �التفاقات �ملبمة بني طَريف �لنز�ع.

�أن يجري �لتفاو�ص بني طريف �لنز�ع، بهدف �إقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة قابلة للحياة ومرت�بطة   .2

�الأجز�ء، تعي�ص جنباً �إىل جنب مع “�إ�رش�ئيل”، ذ�ت حدود �آمنة على �أ�صا�ص حدود �صنة 1967.

�ملتحدة �الأمم  قر�ر�ت  ذلك  على  ن�صت  كما  فل�صطني  لدولة  عا�صمة  �لقد�ص  �رشقي  يكون   .3 

ذ�ت �ل�صلة.

 
53

�أما موؤمتر �لقمة �ملنعقد يف �ل�صني يف �أيلول/ �صبتمب 2017، فقد ن�صت �لفقرة 42 من بيان �لقمة

على “�إعادة �لتاأكيد على �حلاجة �ملا�صة ل�صالم �صامل ود�ئم وعادل لل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني 

�ل�صلة، ذ�ت  �ملتحدة  �الأمم  قر�ر�ت  �أ�صا�ص  على  �الأو�صط؛  �ل�رشق  يف  و��صتقر�ر  �صالم   لتحقيق 

عب  وذلك  �لطرفني،  بني  �ملوقعة  �التفاقات  وكافة  �لعربية،  �ل�صالم  ومبادرة  مدريد،  ومبادئ 

مفاو�صات �لتي ت�صتهدف �إقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة، قابلة للحياة...”، كما �أكد �ملجتمعون على 

��صتعد�دهم لتقدمي �مل�صاعد�ت الإجناز هذ� �لهدف. 

�ل�صنو�ت  يف  لالنخفا�ص  �جته  قد  فل�صطني  ق�صية  دعم  يف  �لدول  هذه  �صقف  فاإن  عام،  وب�صكل 

�ملا�صية، مع تنامي م�صاحلها و�عتبار�تها �القت�صادية، ومع حالة �ل�صعف و�لتمزق �لتي ت�صهدها 

�ملنطقة �لعربية. كما �أن ثمة تركيز بني بع�ص دول �لبيك�ص على دعم “حل �لدولتني”، و�إقامة �لدولة 

�الإ�رش�ئيلي  �لت�صوية؛ مع جتنب �صجب �الحتالل  �إليه م�صرية  �لذي �صتوؤدي  �لفل�صطينية، بال�صكل 

و�إد�نة �ال�صتيطان و�ملمار�صات �لتع�صفية �الإ�رش�ئيلية.

هي  رو�صيا  فتبدو  �لفل�صطيني،  و�ملو�صوع  �لبيك�ص  دول  بني  �لفردية  �لعالقات  جمال  يف  �أما 

�الأكرث ن�صاطاً يف هذ� �ملجال:

�شاد�شًا: دول الربيك�س
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1. رو�شيا: 

و�فق  �لتي  �لرو�صية،  �خلارجية  لل�صيا�صة  �لعامة  �ملوؤ�رش�ت  �لرو�صية  �خلارجية  وز�رة  ن�رشت 

:
54

عليها فالديري بوتني يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2016، وجاء فيها )يف �لبند 92( ما يلي

�صتو��صل رو�صيا �إ�صهاماتها �جلادة ل�صمان ��صتقر�ر �ل�رشق �الأو�صط و�صمال �إفريقيا.    �أ. 

دعم �جلهود �جلماعية �لهادفة لتحييد �لتهديد�ت �لتي متثلها جماعات �الإرهاب �لدولية. ب. 

مع  �الإقليمية،  �لدول  يف  لل�رش�عات  و�لديبلوما�صية  �ل�صيا�صية  للت�صوية  �ملتو��صل  �لت�صجيع   ج. 

�حرت�م �صيادتها ووحدتها �الإقليمية، وحّق تقرير �مل�صري دون تدخل خارجي.

وكدولة د�ئمة �لع�صوية، وع�صو يف �للجنة �لرباعية لل�رشق �الأو�صط، �صتو��صل رو�صيا مزيد�ً    د. 

ومبا  وجوهه،  جميع  من  �الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  لل�رش�ع  وعادل  د�ئم  حّل  الإجناز  �جلهد  من 

يت�صق مع �لقانون �لدويل.

ويف حزير�ن/ يونيو 2016 جرى لقاء بني وزير �خلارجية �لرو�صي �صريجي الفروف وريا�ص 

:
55

�ملالكي وزير خارجية �ل�صلطة �لفل�صطينية، حيث تباحثا فيما يلي

�لدعوة لتن�صيط جهود �للجنة �لرباعية.   �أ. 

�لتاأكيد على �لوحدة �لفل�صطينية. ب. 

�إيجابية  يبدي  “نتنياهو  �إن  الفروف  قال  حيث   )2002( �لعربية  �ملبادرة  �أهمية  على  �لتاأكيد  ج. 

نحوها” و�إنه “مل ي�صمع من نتنياهو �أي دعوة لتعديل �ملبادرة �لعربية”.

�الإ�صارة ملوؤمتر باري�ص �لدويل يف حزير�ن/ يونيو 2016، �لذي يهدف �إىل �إحياء جهود �لت�صوية  د. 

و�إيجاد �لظروف �ملو�تية لذلك.

وتبدو مو�صكو حري�صة على ر�أب �ل�صدع يف �جلبهة �لفل�صطينية، ال �صيّما بني حركتي حما�ص 

وفتح، وهو ما �ت�صح يف �ملالحظات �لتي �أبد�ها الفروف �أمام ممثلي �لتنظيمات �لفل�صطينية، خالل 

.
�جتماعهم يف مو�صكو يف كانون �لثاين/ يناير 562017

وتبدي مو�صكو رغبة يف تقدمي �مل�صاعد�ت للفل�صطينيني، كما يت�صح من �ملوؤمتر �ل�صحفي �لذي 

�ملوؤمتر  �إذ ت�صمن   .2017 �أيار/ مايو  �لرو�صي بوتني و�لفل�صطيني حممود عبا�ص يف  �لرئي�ص  جمع 

Eurasian Economic Union (EAEU) �الأور��صي  �القت�صادي  �الحتاد  �أن  �إىل  بوتني  �إ�صارة 

l �صيطبق نظام “�الأف�صلية �لعامة” على فل�صطني، مما يعفي �ملنتجات �لفل�صطينية من �جلمارك عند 

�لرو�صية،  500 طالب فل�صطيني يدر�صون يف �جلامعات  �أن هناك  �الأور��صي؛ و�إىل  �ل�صوق  دخولها 

وغريها حلم  لبيت  �لرو�صية  �ل�صياحة  يعزز  ب�صكل  �لكنائ�ص  بع�ص  جتديد  يف  �مل�صاعدة   و�إىل 

)300 �ألف �صائح رو�صي ز�رو� فل�صطني �صنة 2016(. و�أكد بوتني يف �ملوؤمتر على �رشورة ��صتئناف 
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على  ي�صتند  حّل  وعلى  �نفر�دية،  �إجر�ء�ت  �أي  �تخاذ  وعدم  وفل�صطني  “�إ�رش�ئيل”  بني  �ملفاو�صات 

�أ�صا�ص  �لقانون �لدويل. ويف �ملقابل �أبدى عبا�ص مو�فقته على عقد حمادثات ثالثية يف مو�صكو على 

Dmitry Medvedev حل �لدولتني”، وهي دعوة كان رئي�ص �لوزر�ء �لرو�صي ديرتي مدفيديف“ 
قد �أعلنها خالل زيارته لالأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2016، وهي �متد�د ملا 

�أعلنته �خلارجية �لرو�صية عن دعوة مو�صكو يف �أيلول/ �صبتمب 2016 لكل من “�إ�رش�ئيل” و�ل�صلطة 

�لفل�صطينية ملفاو�صات يف مو�صكو. لكن ذلك مل ي�صل لنتيجة الأن �لطرف �الإ�رش�ئيلي رف�ص �لتعهد 

.
57

بوقف �ال�صتيطان كما طلبت �ل�صلطة �لفل�صطينية

2. ال�شني:

من غري �ملمكن ف�صل �ل�صيا�صة �ل�صينية يف �ل�رشق �الأو�صط ب�صكل خا�ص و�لق�صية �لفل�صطينية 

�ل�صني  لربط  ي�صعى  �لذي  و�حد(  حز�م   – و�حد  )طريق  �ال�صرت�تيجي  م�رشوعها  عن  عام  ب�صكل 

و�آ�صيا باأوروبا عب �ملرور مبنطقة �ل�رشق �الأو�صط بر�ً وبحر�ً؛ ال �صيّما مع تنامي �لتجارة �ل�صينية 

“�إ�رش�ئيل”، �لتي بلغت مع �لعامل  مع �ملنطقة، و�رتفاع ��صتثمار�ت �ل�صني يف �ملنطقة �لعربية ومع 

.
58

�لعربي �صنة 2016 نحو 55 مليار دوالر، ومع “�إ�رش�ئيل” نحو 16.5 مليار دوالر

وعلى �لرغم من �أن �ل�صني هي �لدولة �لكبى غري �مل�صاركة يف �للجنة �لرباعية، �إال �أن لها مبعوثاً 

Gong Xiaosheng، وهو يلتقي ب�صكل م�صتمر مع  خا�صاً لل�رشق �الأو�صط هو قونغ �صياو �صنغ 

قادة طريف �ل�رش�ع.

يف �ألقاه  �لذي   ،Wu Haitao تاو  هاي  وو  �ملتحدة  �الأمم  يف  �ل�صيني  �ملندوب  بيان   ويو�صح 

كانون �الأول/ دي�صمب 2016 يف جمل�ص �الأمن �لدويل، توجهات �ل�صني يف �لبعد �لفل�صطيني، �إذ �أ�صار 

 �ملندوب بعد �لت�صويت على قر�ر بخ�صو�ص �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة

:
59

�صنة 1967 �إىل

�لتاأييد �ل�صيني �لتام الأن يلعب جمل�ص �الأمن دوره �ملطلوب يف �لق�صية �لفل�صطينية.    �أ. 

�أن تبني �ملجل�ص قر�ر 2334 )�لذي �أ�رشنا له �صابقاً( هو قر�ر مهم، يعك�ص تطلعات ورغبة �ملجتمع  ب. 

�لدويل لرعاية �ملطلب �لعادل لفل�صطني و�لدول �لعربية.

وهدم  �ال�صتيطانية  لن�صاطاتها  فوري  باإنهاء  عملية  بطريقة  �لقر�ر  بتنفيذ  “�إ�رش�ئيل”  مطالبة   ج. 

منازل �لفل�صطينيني، وذلك الإيجاد ظروف مو�تية ال�صتئناف �ملفاو�صات.

مطالبة �لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي باحرت�م تعهد�تهما، و�لتز�م �لهدوء وممار�صة �صبط    د. 

�لنف�ص، لتوفري �لظروف �ملنا�صبة ال�صتئناف �ملفاو�صات يف �أقرب فر�صة ممكنة. 

على �ل�صيادة  كاملة  �مل�صتقلة  دولتهم  الإقامة  للفل�صطينيني  �ل�صيني  �لتاأييد  ثبات  تاأكيد   هـ. 

حدود 1967 وعا�صمتها �رشقي �لقد�ص. 
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حّل  الإجناز  �لديبلوما�صية،  �جلهود  م�صتوى  لرفع  �لدويل،  �ملجتمع  مع  للعمل  �ل�صني  ��صتعد�د  و. 

عادل و�صامل مبكر.

وقد �أثار �ملوقف �ل�صيني يف �لت�صويت على �لقر�ر 2334 “ردة فعل حادة” يف “�إ�رش�ئيل” بالرغم 

من حماوالت �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي �جلديد يف بكني )�لذي ُعنّي يف مطلع �صنة 2017( �لتاأكيد على �صالبة 

�لعالقات �ل�صينية �الإ�رش�ئيلية. 

لدور  )نظر�ً  �صنغهاي  يف  يرتكز  �ل�صني  يف  لـ“�إ�رش�ئيل”  �مل�صاند  �للوبي  �أن  من  �لرغم  وعى 

�حلرب وخالل  �ملا�صي  �لقرن  من  �لثالثينيات  فرتة  يف  �الأملان  �ليهود  ��صت�صافة  يف  �ملدينة   هذه 

الأنهم يرونها قوة فاعلة  بال�صني، نظر�ً  ثقة  �أقل  �الإ�رش�ئيليني  �ملفكرين  �أغلب  لكن  �لثانية(،  �لعاملية 

م�صتقبالً يف تغيري قو�عد �لنظام �لدويل �لذي يتحكم فيه �لغرب، و�لذي ي�صكل قاعدة �رتكاز �أ�صا�صية 

.
يف �لدفاع عن “�إ�رش�ئيل”60

وكان �لرئي�ص �ل�صيني �صي جني بينغ قد �أكد موقف بالده من �إقامة دولة فل�صطينية وعا�صمتها 

�رشورة  عن  حينها  و�أعلن  2016؛  �صنة  بد�ية  يف  �لعربية  �جلامعة  مع  �جتماعه  يف  �لقد�ص  �رشقي 

عدم “تهمي�ص �لق�صية �لفل�صطينية” )وهو موقف �أكده �ل�صفري �ل�صيني يف “�إ�رش�ئيل” ت�صان يونغ 

7.6 ماليني دوالر، الإقامة حمطة ، وعن م�رشوع لتقدمي م�صاعدة بقيمة 
61

�)Zhan Yongxin  �صني 

.
62

طاقة �صم�صية يف �الأر��صي �لفل�صطينية

ورغبًة يف عدم تهمي�ص �لق�صية �لفل�صطينية، طرح �لرئي�ص �ل�صيني �صي جني بينغ م�رشوعاً يف 

متوز/ يوليو 2017 خالل لقائه �لرئي�ص �لفل�صطيني يف بكني )وبعد قر�بة �أربعة �صهور على زيارة 

نتنياهو لبكني(، ويقوم �مل�رشوع �ل�صيني على نقاط �أربع، وهي �ملرة �لثانية �لتي تطرح فيها �ل�صني 

:
63

مبادرة بعد مبادرتها �صنة 2013، وت�صتمل �ملبادرة �ل�صينية �جلديدة ما يلي

للدولة  كعا�صمة  �لقد�ص  و�رشقي   1967 حدود  �أ�صا�ص  على  �الأمام،  �إىل  �لدولتني”  “حل  دفع    �أ. 

�لفل�صطينية �جلديدة.

�مل�صتعمر�ت  لبناء  �لفوري  و�الإنهاء  و�لد�ئم،  و�ل�صامل  �مل�صرتك  �الأمن  مفهوم  على  �لتاأكيد  ب. 

�الإ�رش�ئيلية، و�تخاذ �إجر�ء�ت فورية ملنع �لعنف �صّد �ملدنيني، و�لدعوة ال�صتئناف مبكر لعملية 

�لت�صوية �ل�صلمية.

موعد  يف  م�صرتك  �إ�صهام  تت�صمن  “�ل�صالم”  لتحفيز  �إجر�ء�ت  لطرح  �لدولية  �جلهود  تن�صيق  ج. 

مبكر.

تعزيز “�ل�صالم” عب �لتنمية و�لتعاون بني �لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل”، وكانت فكرة “�ل�صالم من  د. 

خالل �لتنمية” قد طرحها �لرئي�ص �ل�صيني �صنة 2016 خالل خطاب �ألقاه يف �جلامعة �لعربية يف 

.
64ً

كانون �لثاين/ يناير 2016، وهي ��صتمر�ر لنظرية �ل�صعود �ل�صلمي �لتي تتبناها �ل�صني حاليا
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وكانت �ل�صني قد �قرتحت يف �جتماع بني �لرئي�َصني �لفل�صطيني و�ل�صيني يف متوز/ يوليو 2017 

.
65ً

“حو�ر�ً ثالثياً”: فل�صطينياً - �إ�رش�ئيلياً - �صينيا

3. الهند:

�أ�رشنا يف تقارير �صابقة �إىل �لتحول �ال�صرت�تيجي يف �ل�صيا�صة �لهندية، بعد و�صول نارندر� مودي 

�لهندو�صي،   Bharatiya Janata Party (BJP)l Narendra Modi كزعيم حلزب بهار�تيا جاناتا 

�ملعروف بتعاطفه �لكبري مع “�إ�رش�ئيل”، �إىل رئا�صة �حلكومة �لهندية يف �أيار/ مايو 2014.

�خلارجية  وزيرة  قام  حيث  و�لهند،  “�إ�رش�ئيل”  بني  ديبلوما�صياً  ن�صاطاً  مودي  فرتة  وعرفت 

�لهندية �صو�صما �صو�ر�ج Sushma Swaraj بزيارة “�إ�رش�ئيل” يف كانون �لثاين/ يناير 2016، كما 

�لرئي�ص  وكان  لـ“�إ�رش�ئيل”.  هندي  وزر�ء  لرئي�ص  زيارة  باأول   2017 يوليو  متوز/  يف  مودي  قام 

�الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني قد �صبقه بزيارة للهند متت يف كانون �لثاين/ يناير 2017، تلتها زيارة 

�لرئي�ص �لهندي بر�ناب موخرجي Pranab Mukherjee �إىل “�إ�رش�ئيل”. وقد عززت هذه �لزيار�ت 

�لعالقات  )بدء   1992 منذ  �لطرفني  بني  �لتجاري  �لتبادل  قيمة  �رتفعت  �إذ  �لطرفني،  بني  �لعالقة 

�لديبلوما�صية بينهما( من 200 مليون دوالر �إىل 4.5 مليار�ت دوالر يف �صنة 2016، و�أغلبه يف جمال 

�أن �لرئي�ص �لفل�صطيني ز�ر �لهند يف �أيار/  �ل�صناعات �لع�صكرية و�لزر�عية وتكنولوجيا �ملياه، علماً 

ما  وهو   .
66

لفل�صطينية �لدولة  �إقامة  لفكرة  دعمه  خاللها  �لهندي  �لوزر�ء  رئي�ص  و�أكد   2017 مايو 

جعل “�إ�رش�ئيل” مع تنامي عالقاتها مع �لهند حتتل �ملرتبة �لثالثة بعد �لواليات �ملتحدة ورو�صيا يف 

مبيعات �ل�صالح للهند.

�صيّما  ال  و�لهندي  �الإ�رش�ئيلي  �لطرف  بني  تالقي  نقطة  �الإرهاب  مكافحة  ق�صية  ومتثل 

ظاهرة حما�رشة  يف  �لطرفني  ورغبة  ك�صمري،  يف  باك�صتان  مع  �لهندي  �لو�صع  مالب�صات   مع 

.
“�الإ�صالم �ل�صيا�صي”67

ما  فل�صطينية  دولة  �إقامة  فكرة  تاأييد  من  �لهندي  �ملوقف  فاإن  �لفل�صطيني،  �جلانب  على  �أما 

رئي�ص مع   2017 من  مايو  �أيار/  يف  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  مباحثات  من  �ت�صح  كما  قائمة،   تز�ل 

 .
68

�لوزر�ء �لهندي

4. جنوب اإفريقيا:

مع  �لوثيقة  عالقاتها  ب�صبب  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لتعامل  عدم  هو  �إفريقيا  جنوب  يف  �لعام  �الجتاه 

ب�صكل  ت�صري  �إفريقيا  جنوب  حكومة  لكن  �إفريقيا،  جنوب  يف  قائماً  كان  �لذي  �لعن�رشي  �لنظام 

تدريجي نحو تعميق �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل”، مع ��صتمر�ر تعاطفها مع �ملطالب �لفل�صطينية. 
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بني  و�لو�رد�ت  �ل�صادر�ت  حجم  �أن  �إىل  ي�صري  �لطرفني  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  يف  فالنظر 

“�إ�رش�ئيل” وجنوب �إفريقيا �نتقل من م�صتوى �لتو�زن �صنة 2009 �إىل �رتفاع �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية 
جلنوب �إفريقيا �صنة 2017 �أربعة �أ�صعاف �لو�رد�ت منها، طبقاً لت�رشيحات �ل�صفري �جلنوب �إفريقي 

.
69Sisa Ngombane يف “�إ�رش�ئيل” �صي�صا نغومباين

جمال  يف  مهم  بع�صها  تباينات  عن  يك�صف  �إفريقية  �جلنوب  �الأحز�ب  �صيا�صات  يف  �لنظر  لكن 

:
70

�ملوقف من �ملو�صوع �لفل�صطيني على �لنحو �لتايل

�ملطالب  يوؤيد   :African National Congress (ANC)l �الإفريقي  �لوطني  �ملوؤمتر  حزب    �أ. 

�لفل�صطينية يف “حّق تقرير �مل�صري” وقيام دولة فل�صطينية على �أر��صي 1967 و�إيجاد ممر بني 

غزة و�ل�صفة �لغربية، لكنه مل يطالب بـ“مقاطعة �إ�رش�ئيل �أو دعم حركة بي دي �أ�ص” على �لرغم 

من دعوته لعنا�رشه بعدم �ل�صفر لـ“�إ�رش�ئيل”.

�لتحالف �لديوقر�طي Democratic Alliance (DA)l: يوؤيد “حل �لدولتني” و�لقد�ص عا�صمة  ب. 

للدولتني، وال يوؤيد مقاطعة “�إ�رش�ئيل”.

:African Christian Democratic Party (ACDP)l حلزب �لديوقر�طي �مل�صيحي �الإفريقي�  ج. 

“نظام  “�إ�رش�ئيل”  �أن  يرى  وال  و�الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �لطرفان  عليه  يتفق  ما  يوؤيد 

 ��صتيطاين”، وال يوؤيد مقاطعة “�إ�رش�ئيل”، نظر�ً العتقاده �أن تطورها �لتكنولوجي يكن �أن يفيد

جنوب �إفريقيا.

حركة �لديوقر�طية �ملتحدة United Democratic Movement (UDM)l: توؤيد “حل �لدولتني”  د. 

يف �حلل  جلهود  �ملتحدة  �لواليات  �حتكار  بعدم  وتطالب  �ل�صلمي،  �لتفاو�ص  خالل   من 

�ل�رشق �الأو�صط، وتدعو �حلركة لقيام جنوب �إفريقيا بدعوة �لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي 

ملحادثات يف جنوب �إفريقيا، وهذه �حلركة ال توؤيد �ملقاطعة لـ“�إ�رش�ئيل”.

مقاتلو �حلرية �القت�صادية Economic Freedom Fighters (EFF)l: تقوم مو�قف هذ� �حلزب  هـ. 

عليها  لل�صغط  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ملقاطعة  وتاأييد  فل�صطني،  بخ�صو�ص  �لدولية  �لقر�ر�ت  تاأييد  على 

لال�صتجابة للطموحات �لفل�صطينية �ملعب عنها من خالل م.ت.ف و�ل�صلطة.

�أنه يوؤيد  بـ“حل �لدولتني”، كما  Congress of the People (COPE)l: ينادي  موؤمتر �ل�صعب   و. 

�ملقاطعة لـ“�إ�رش�ئيل”.

5. الربازيل:

 عندما �أقرت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة تق�صيم فل�صطني �صنة 1947، كان رئي�ص �جلمعية �لعامة

�أبرز  من  كان  و�لذي   Osvaldo Aranha �أر�نيا  �أوزفالدو  �ملتحدة  �الأمم  يف  �لب�زيلي  �ملندوب  هو 

على  عام  بعد  �أي   ،1949 �صنة  بـ“�إ�رش�ئيل”  �لب�زيل  �عرتفت  ثم   ،
“�إ�رش�ئيل”71 لقيام  �ملوؤيدين 

تاأ�صي�صها.

https://en.wikipedia.org/wiki/Osvaldo_Aranha
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�عتماد  �لب�زيل  رف�ص  بعد   2016 �صنة  يف  توتر�ً  �لب�زيلية  �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  عرفت  وقد 

“من  لـ“�إ�رش�ئيل” يف �لب�زيل نظر�ً العتباره  Dani Dayan �صفري�ً  �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي د�ين ديان 

 Yossi Shelly �صيلي  يو�صي  �ل�صفري  ذلك  بعد  قبلت  لكنها  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �مل�صتوطنني”  قادة 

 ،Dilma Rousseff صفري�ً معتمد�ً لـ“�إ�رش�ئيل”، وذلك بعد عزل �لرئي�صة �لي�صارية ديلما رو�صيف�

باأنه   )Democratic Labour Party �لديوقر�طي  �لعمال  )حزب  حلزبها  “�إ�رش�ئيل”  تنظر  �لتي 

 Michel Temer تامر  مي�صال  وتوىل  للفل�صطينيني.  وم�صاند�ً  لـ“�إ�رش�ئيل”  معادياً  موقفاً  يتبنى 

�لتحول  هذ�  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  ور�أت  رو�صيف،  من  بدالً  �لرئا�صة  �الأ�صل  �للبناين 

�صيعيد تن�صيط �لعالقات �لتجارية و�لع�صكرية بني �لطرفني، ال �صيّما �أن �لب�زيل هي �صاحبة �صابع 

خو�صيه  �لب�زيل  خلارجية  وزير�ً  عنّي  تامر  �أن  �لتوقعات  هذه  ي�صند  وما  �لعامل.  يف  �قت�صاد  �أكب 

�صري� Jose Serra وهو يهودي معروف مبيوله نحو “�إ�رش�ئيل”، كما عنّي �صخ�صاً �آخر من مو�ليد 

�أن  غري   .
72

�لب�زيلي �ملركزي  للبنك  رئي�صاً   Ilan Goldfajn جولدفاين  �إيالن  وهو  “�إ�رش�ئيل” 
�لرئي�ص �لب�زيلي �حلايل )تامر( يو�جه هو �الآخر تهماً بالف�صاد مما قد يف�صح �ملجال لتغيريه، حيث 

.
تنتهي مدته يف �صنة 732019

“�إ�رش�ئيل” �صهدت ت�صاعد�ً خالل �صنتي  ويالحظ �أن ن�صبة �ملهاجرين �ليهود من �لب�زيل �إىل 

.
74

2016–2017 )عدد �ليهود يف �لب�زيل نحو 120 �ألفاً(، وذلك الأ�صباب �أغلبها �قت�صادية

:
75

تتمحور �ل�صيا�صة �ليابانية يف �ملو�صوع �لفل�صطيني حول ثالث نقاط

1. �الإ�صهام �ملايل و�القت�صادي يف دعم م�رشوعات فل�صطينية يف �إطار ت�صور ياباين و��صع ي�صمل 

 Corridor for Peace كالً من �الأردن و“�إ�رش�ئيل” فيما عرف مب�رشوع “ممر �ل�صالم و�الزدهار

and Prosperity” يف غور �الأردن و�لذي طرح �صنة 2006. وقد وّقع 39 م�صتاأجر�ً يف �صنة 2017 

�لياباين.  و�الزدهار”  �ل�صالم  “ممر  �صمن  عاملة  م�صانع  �صتة  جانب  �إىل  �لزر�عة  يف  للعمل  �تفاقاً 

�أما يف جانب �مل�صاعد�ت �ليابانية فقد بلغت �مل�صاعد�ت �ليابانية للفل�صطينيني بني 1993–2017 نحو 

1.77 مليار دوالر، �أي مبعدل �صنوي قيمته 74 مليون دوالر.

2. تعار�ص �ل�صيا�صة �ليابانية طبقاً لبياناتها �لر�صمية �صيا�صة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة 

�لغربية و�رشقي �لقد�ص، و�أكدت �خلارجية �ليابانية يف خم�صة بيانات يف �صنة 2016 وبيانني �آخرين 

“خمالف  “�إ�رش�ئيل” لتجميد �ال�صتيطان الأنه  2017 ذلك، د�عية  يف حزير�ن/ يونيو ومتوز/ يوليو 

للقانون �لدويل” والأنه مطلب يتبناه �ملجتمع �لدويل.

�شابعًا: اليابان
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3. �لدعوة �لد�ئمة لل�صالم وجتنب �لعنف، وهو �الأمر �لذي �أعادت �لتذكري به يف بيانات �خلارجية 

�لفل�صطينيني وقو�ت  �مل�صلني  �لقد�ص و�ل�صد�مات بني  �أحد�ث  �إثر   ،2017 يوليو  �ليابانية يف متوز/ 

�الأمن �الإ�رش�ئيلي حول �مل�صجد �الأق�صى.

�رش�ئح:  ثالث  �إىل  �لدويل  �لعام  �لر�أي  تق�صيم  يكن 

حيث �إن هناك �رشيحتني غري حكوميتني هما �ل�صعوب 

�لثالثة فهي  �ل�رشيحة  �أما  “غري �حلكومية”.  �لدولية  �ملنظمات  �ملدين ممثالً يف  من ناحية و�ملجتمع 

�رشيحة حكومية تتمثل يف منظمات دولية حكومية )خارج نطاق �الأمم �ملتحدة(.

1. الراأي العام ال�شعبي:

متثل  “�إ�رش�ئيل”  جتاه  �ل�صلبية  �لنظرة  �أن  و2017   2016 �صنتي  يف  �ال�صتطالعات  �أغلب  ت�صري 

لـ“�إ�رش�ئيل”  �صديقة  دول  يف  �أم  لـ“�إ�رش�ئيل”  بعد�ئها  معروفة  دول  يف  �صو�ء  �ل�صائد  �الجتاه 

�أغلب �ملر�جع �الأكاديية ذ�ت �ل�صلة  �أمر توؤكده  �أو غريهما(، وهو  �أو بريطانيا  )كالواليات �ملتحدة 

.
76

باملو�صوع

وتدل �ملر�جعة �ملتاأنية لنتائج �ال�صتطالعات على ما يلي:

�لنظرة �ل�صلبية �إىل “�إ�رش�ئيل” متثل �صعف �لنظرة �الإيجابية.  •

من بني 19 دولة )متثل �أغلب �صكان �لعامل( �حتلت “�إ�رش�ئيل” �ملرتبة �لر�بعة يف �لنظرة �أو �لتوجه   •

�الإيجابي �ملوقف  كان   4 مقابل  دولة   15 يف  �الأقوى  هو  �ل�صلبي  �ملوقف  وكان  نحوها،   �ل�صلبي 

هو �الأقوى.

عند مقارنة �لفرتة من 2014–2017 جند �أنه مل يحدث تغرّي �إيجابي ل�صالح “�إ�رش�ئيل”.  •

ما ز�ل �لر�أي �لعام �الأمريكي يحتل �ملرتبة �الأوىل عاملياً يف �لنظرة �الإيجابية لـ“�إ�رش�ئيل”.  •

يف  �الأ�صعف  هي  �الإيجابية  �لنظرة  وكانت  �ل�صلبية،  للنظرة  �أقرب  �الأوروبي  �لعام  �لر�أي  ز�ل  ما   •

.)%28l( بينما فرن�صا هي �الأعلى )%7l( أملانيا�

حتتل �لدول �الإفريقية �ملرتبة �لثانية بعد �لواليات �ملتحدة يف ن�صبة �لنظرة �الإيجابية لـ“�إ�رش�ئيل”   •

)كينيا ونيجرييا(.

يالحظ �رتفاع ملحوظ يف ن�صبة �لنظرة �الإيجابية لـ“�إ�رش�ئيل” يف �ل�صني )34% �صنة 2017 مقابل   •

13% �صنة 2014(.

ما تز�ل �لنظرة �ل�صلبية هي �الأعلى بني دول �أمريكا �لالتينية.  •

ويظهر �جلدول �لتايل �أن ثمة تغرّي، ولو �صئيل يف �الجتاه �ل�صلبي جتاه “�إ�رش�ئيل” يف �لر�أي �لعام 

�الأمريكي:

ثامنًا: الراأي العام الدويل
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جدول 8/1: ا�شتطالع للراأي العام الأمريكي جتاه “اإ�رشائيل” 2016–772017

ًال�شنة ل راأيغري اإيجابي متاماًغري اإيجابي اإىل حّد مااإيجابياإيجابي جدا

201729422162

201630411685

كما يظهر �جلدول �لتايل �لنظرة �لعامة جتاه “�إ�رش�ئيل” يف 19 بلد�ً يف خمتلف �أرجاء �لعامل: 

جدول 8/2: ا�شتطالع للراأي العام لـ 19 بلداً جتاه “اإ�رشائيل” 

كانون الأول/ دي�شمرب 2016 - ني�شان/ اأبريل 782017

�شلبي )%(اإيجابي )%(الدولة

5928الوليات املتحدة 

3552كندا

2050البريو

1663املك�شيك 

1661الربازيل 

2862فرن�شا

2566بريطانيا 

1935اليونان 

1160اإ�شبانيا 

736اأملانيا

3420رو�شيا

1077تركيا

4626كينيا

4537نيجرييا

3457ال�شني 

3156اأ�شرتاليا

2140الهند 

1049باك�شتان

964اإندوني�شيا

2550املعدل
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2. املنظمات غري احلكومية املعنية بال�رشاع العربي الإ�رشائيلي:

تذكر بع�ص �ملر�جع �إىل �أن هناك 114 منظمة غري حكومية معنية بال�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، 

من جو�نب حقوق �الإن�صان �ملختلفة؛ �ل�صيا�صية و�القت�صادية و�الجتماعية، باالإ�صافة �إىل منظمات 

ملوؤ�ص�صة  �أكاديي  تقرير  كتابة  يف  �مل�صاركني  �لباحثني  �أحد  ذكره  ما  ولعل   ،
79

حكومية غري  دولية 

RAND Corporation حول تاأثري حركة بي دي �أ�ص �لفل�صطينية �لد�عية ملقاطعة  ر�ند �الأمريكية 

“�إ�رش�ئيل”، يك�صف عن قلق ي�صاور �جلهات �لر�صمية �الإ�رش�ئيلية ب�صبب جتاوب هيئات كثرية يف 
�لعامل مع هذه �حلركة، فقد ذكر �لباحث �أن جناح هذه �حلركة و�ت�صاعها قد يقود �إىل خ�صارة نحو 

.
8.8 مليار�ت دوالر حتى �صنة 802024

 Amnesty )�أمن�صتي(  �لدولية  �لعفو  منظمة  �لتاأثري،  ذ�ت  �حلكومية  غري  �ملنظمات  بني  ومن 

International و�لتي تخ�ص�ص تقرير�ً خا�صاً �صنوياً عن �الأو�صاع يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، 

:
81

فقد �أ�صارت �ملنظمة يف تقريرها 2016–2017 �إىل

�أ. “�إ�رش�ئيل”: �صجلت �ملنظمة �ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية �لتالية:

غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �أطفال  فيهم  مبا  قانوين،  غري  ب�صكل  �لفل�صطينيني،  �ملدنيني  قتل   •
و“�إ�رش�ئيل”.

��صتمر�ر �عتقال �آالف �لفل�صطينيني ممن يعار�صون �الحتالل ومن بينهم �ملئات من �ملحتجزين   •

�الإد�ريني.

��صتمر�ر �عتقال مئات �الأطفال �لفل�صطينيني، وقد تعّر�ص بع�صهم ل�صوء �ملعاملة و�لبع�ص �الآخر   •

�عتقل �إد�رياً.

ممار�صة �لتعذيب و�صوء �ملعاملة للمعتقلني، مبا فيهم �الأطفال.  •

��صتمر�ر ت�صجيع �ال�صتيطان وم�صادرة �الأر��صي وتقييد �صديد حلركة �لفل�صطينيني.  •

��صتمر�ر �حل�صار على قطاع غزة.  •

�لنقب  ومنطقة  �لغربية  �ل�صفة  من  كل  يف  �لفل�صطينية  �لبيوت  من  كبرية  �أعد�د  هدم  مو��صلة   •

�ل�صحر�وية، و�إجبار �ل�صكان على مغادرة هذه �لبيوت.

ترحيل �آالف �الأفارقة من طالبي �للجوء يف “�إ�رش�ئيل”.  •

ب. �ل�صلطة �لفل�صطينية: �صجل �لتقرير �النتقاد�ت �لتالية:

تقييد حرية �لتعبري.  •

�عتقال تع�صفي للخ�صوم �ل�صيا�صيني.  •

منع �لتجمعات و�لتظاهر�ت �ل�صلمية و��صتخد�م �لقوة �ملفرطة يف تفريقها.  •
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�لتعذيب و�صوء �ملعاملة للمحتجزين.  •

�إ�صد�ر �أحكام �الإعد�م بحق عدد من �ملتهمني.  •

يف للو�صع  �أولياً  فح�صاً  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  مدعية  مكتب  ُيجري  �أخرى،  ناحية   من 

��صتحقاق فتح حتقيق ر�صمي يف �جلر�ئم  �لو�صع هناك يفي مبعايري  �إذ� كان  فل�صطني، لتحديد ما 

�أكتوبر، ز�ر  �لتي �رتكبت يف فل�صطني، من �لطرفني، �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني. ويف ت�رشين �الأول/ 

لقاء�ت مع م�صوؤولني  �لغربية، وعقد  “�إ�رش�ئيل” و�ل�صفة  �لدولية  �ملحكمة �جلنائية  �دعاء  وفد من 

.
82

�إ�رش�ئيليني وفل�صطينيني

��صتخد�م  تز�يد  �إىل  ت�صري  �الأو�صط،  بال�رشق  �خلا�صة  �ل�صيا�صية  �الأدبيات  مر�جعة  �إن 

“�لعربي  �ل�رش�ع  تعبري  ح�صاب  على  �الإ�رش�ئيلي”  “�لفل�صطيني  �ل�رش�ع  تعبري 

�الإ�رش�ئيلي”؛ وهو ما ي�صي بتحول يف حدود جغر�فية �ل�رش�ع جلعلها حدود�ً ثنائية بدالً من حدود 

تتحمل  و�صٌع  وهو  �لتاأثري.  على  قدرة  �أقل  و�صع  يف  �لفل�صطيني  �لطرف  يجعل  ما  وهو  �إقليمية، 

�ن�صغالها  �أم ب�صبب  �لفا�صلة،  �أ�صا�صي، �صو�ء ب�صبب �صيا�صاتها  �لعربية ب�صكل  �الأنظمة  م�صوؤوليته 

بقمع �صعوبها، �أم ب�صبب �أجند�تها �لتي ربطتها بقوى خارجية.

وعلى �لرغم من �لتعاطف �لدويل �ملتز�يد مع �لطرف �لفل�صطيني، �صو�ء يف �لر�أي �لعام �لدويل �أم 

يف �النخر�ط يف �ملنظمات �لدولية �حلكومية وغري �حلكومية، �إال �أن هذ� �لتعاطف يت�صم ب�صمات عدة، 

�أهمها:

�لدولية  �ملنظومة  قبل  من  فعلية  �إجر�ء�ت  �تخاذ  مع  يرت�فق  ال  معظمه  يف  نظري  تعاطف  �أنه   .1

و��صتمر�ر  �لقد�ص،  وتهويد  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  جانب  يف  خ�صو�صاً 

�حل�صار على قطاع غزة.

�الأوروبي، و�ل�صني، و�ليابان( تعمل  �ملتحدة، ورو�صيا، و�الحتاد  )�لواليات  �لكبى  �لدول  �أن   .2

على تطويع �جتاهات ت�صوية �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، مبا يخدم م�رشوعات هذه �لدول يف 

�ملنطقة على �لنحو �لتايل:

�لتوجه  وتطويق  �الأطل�صي  �صمال  حلف  عمل  جمال  تو�صيع  �إىل  �ملتحدة  �لواليات  ت�صعى    �أ. 

�لرو�صي و�ل�صيني يف �ملنطقة، وهي ت�صعى لدفع �لدول �لعربية باجتاه “�إ�رش�ئيل” لت�صهيل 

�إجناز هذه �ال�صرت�تيجية.

هذه  باجتاه  عربية  دول  جذب  خالل  من  �الأمريكي  �لنفوذ  مناطق  خلرق  رو�صيا  ت�صعى  ب. 

�ال�صرت�تيجية، و�إعطاء هذ� �جلانب �أولوية على �ل�رش�ع �لعربي �ل�صهيوين.

خال�شة
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ت�صعى �ل�صني لدعم ت�صوية �ل�رش�ع بهدف تي�صري جناح م�رشوعها يف دمج �ملنطقة يف م�رشوع  ج. 

طريق و�حد – حز�م و�حد One Belt, One Road، الأن بقاء �ل�رش�ع يزيد �لتعقيد�ت �أمام 

�مل�رشوع.

ت�صعى �ليابان لدعم ت�صوية �ل�رش�ع من خالل م�رشوعها “ممر �ل�صالم و�الزدهار” بهدف  د. 

تعزيز �لتوجه �لتجاري �لعربي نحو �الأ�صو�ق �ليابانية، ل�رش�ء �ل�صلع �ملدنية �ليابانية �لقادرة 

على مناف�صة �ل�صلع �الأوروبية و�الأمريكية، بينما ��صتمر�ر �ل�رش�ع يجعل �ملو�زنات �لعربية 

جمال يف  �صعفاً  �الأكرث  �ليابان  تعّد  حيث  �ل�صالح،  الأ�صو�ق  �لتوجه  خالل  من   ت�صتنزف 

�ملناف�صة فيه.

�الأورومتو�صطية  �ل�رش�كة  م�رشوع  مثل  م�رشوعات  عب  ي�صعى  �الأوروبي  �الحتاد  ز�ل  ما  هـ. 

�ملتو�صط  �أجل  من  �الحتاد  �أو   Euro-Mediterranean Partnership (EUROMED)l

Union for the Mediterranean (UfM)l �لذي طرحته فرن�صا و�صاندته �أملانيا، �إىل �إجناح 

هذه �مل�رشوعات؛ وهو �أمر غري ممكن دون ت�صوية �ل�رش�ع �لعربي �ل�صهيوين.

التداعيات امل�شتقبلية:

ي�صي �مل�صهد �لدويل مبا يلي:

�صتبقى �ملو�صوعات �الإقليمية �الأخرى )غري �ل�رش�ع �لعربي �ل�صهيوين( لها �الأولوية يف �ملدى   .1

�لزمني �لق�صري، خ�صو�صاً تد�عيات �ال�صطر�بات �ل�صيا�صية �لعربية منذ 2011.

�أو ديبلوما�صية،  �لفل�صطينية عب �صغوط مالية  �ملقاومة  �لدولية على جناح  �ل�صغوط  �صتزد�د   .2

لاللتز�م مبا �تفقت عليه منظمة �لتحرير مع “�إ�رش�ئيل”.

�صيبقى �ال�صتيطان �ل�صهيوين متو��صالً، لكن �ملوقف �لدويل لن يتحول ملو�جهته بطريقة عملية،   .3

و�صيبقى مقت�رش�ً على �لنقد �لديبلوما�صي و�لقانوين، وقد تكون �ملو�جهة له من قبل �لر�أي �لعام 

يف  �ملدين  �ملجتمع  هيئات  تكون  وقد  وفاعلية،  و�صوحاً  �أكرث  �حلكومية  غري  و�ملنظمات  �لدويل 

�الحتاد �الأوروبي هي �الأكرث و�صوحاً يف هذ� �جلانب. 

خالل وفتح  حما�ص  حركتي  بني  عليه  �التفاق  مّت  �لتي  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  مو�صوع  �أما   .4 

�الأبعاد  تخفيف  ز�وية  من  مرحباً  كان  �الأمريكي  �ملوقف  فاإن   ،2017 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

�الحتاد  باأن  ُيفرت�ص  بينما   ،
83

لغزة �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وعودة  غزة  قطاع  يف  �الإن�صانية 

�الأوروبي �صي�صارك يف �صبط �ملعابر من خالل بعثة �الحتاد �الأوروبي للم�صاعدة �حلدودية يف 

 European Union Border Assistance Mission at the Rafah Crossing Point رفح 

طريف  �أحد  بتخلي  مرهون  للم�صاحلة  �لنهائي  �لنجاح  �حتمال  لكن   ،
84(EUBAM Rafah)l

�مل�صاحلة عن خياره �ال�صرت�تيجي )�ملفاو�صات �أو �ملقاومة �مل�صلحة(.
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 ��صرت�تيجية ما ز�لت تعاين من حالة �ل�صيولة و�لال ��صتقر�ر، ومع تعقيد�ت �لتد�خل وتد�فع 
ٍ
يف بيئة

�مل�صالح �الإقليمي و�لدويل، فلي�ص من �ل�صهل توقع م�صار�ت حمددة بدرجة عالية من �الطمئنان. غري 

�أنه على ما يبدو، فاإن ق�صية فل�صطني �صتحمل �لعديد من �أزماتها و��صتحقاقاتها �ل�صابقة �إىل �ملرحلة 

�لقادمة. �أما �أبرز �مل�صار�ت �ملحتملة فيمكن �خت�صارها )و�هلل �أعلم( على �لنحو �لتايل:

�إىل �النهيار، بعد  �إىل حائط م�صدود، وهو يف طريقه  �ل�صلمية قد و�صل  �لت�صوية  �أن م�صار  يبدو   •

�أن �أثبتت منظومة �تفاقيات �أو�صلو عجزها على حمله باجتاه حلول �صيا�صية حقيقية. وما د�مت 

�رشوط �للعبة هي نف�صها، فاإن “حل �لدولتني” وفق �ملنظور �لفل�صطيني �صي�صقط عملياً؛ ولي�ص 

�ملحتلة �الأر�ص  على  �ل�صيادة  كاملة  فل�صطينية  دولة  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لتحول  �أفق   ثمة 

�صنة 1967؛ ولي�ص ثمة �أفق �أي�صاً لتغيري و�صع �ل�صلطة �لر�هن كاأد�ة تخدم �أغر��ص �الحتالل، 

�أكرث مما تخدم �أهد�ف �ل�صعب �لفل�صطيني وتطلعاته.

مل  و�إذ�  نف�صها؛  بالطريقة  ُتد�ر  ظلَّت  ما  �إذ�  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  تتحقق  �أن  �ملتوقع  من  لي�ص   •

ت�صَع �لقيادة �لفل�صطينية �لر�صمية �إىل �إجناز �رش�كة حقيقية فعالة، ُتعّب عن �الأحجام �حلقيقية 

�لثو�بت.  على  قائم  وطني  برنامج  �أ�صا�ص  على  وُتبنى  و�خلارج،  �لد�خل  يف  �لفل�صطينية  للقوى 

وينبغي �لرتكيز على م�صار�ت، ال يتحكم بها �لطرف �الإ�رش�ئيلي، كاإعادة بناء منظمة �لتحرير. 

م�صار ف�صل  �صوء  يف  �لفل�صطيني  �لبيت  ترتيب  الإعادة  �أف�صل  م�صتقبلية  فر�صة  ثمة  �أن   كما 

�لت�صوية �ل�صلمية.

�إن �أعد�د �لفل�صطينيني جتاوزت �أعد�د �ليهود يف فل�صطني �لتاريخية �صنة 2018، و�إن هذه �ملعطيات   •

�لعلمية بقدر ما تثري �الإعجاب لثبات �ل�صعب �لفل�صطيني و�صموده يف وجه �الحتالل، بقدر ما 

تثري قلق �مل�رشوع �ل�صهيوين �لذي ف�صل بعد �أكرث من 120 عاماً على ظهوره، وبعد 70 عاماً على 

�إن�صاء كيانه �الإ�رش�ئيلي، من �إعطاء �ل�صفة “�ليهودية” الأر�ص فل�صطني. غري �أن ذلك يلقي بظالله 

على خماطر قيام �صلطات �الحتالل بعمل بر�مج �أو �فتعال �أزمات توؤدي �إىل تهجري �أعد�د كبرية 

من �أبناء فل�صطني؛ وهو ما ُيحّمل �لقيادة �لفل�صطينية و�لبالد �لعربية و�الإ�صالمية وكافة د�عمي 

و�إف�صال  �صموده،  ودعم  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حماية  جتاه  كبرية  م�صوؤولية  �لفل�صطيني  �حلق 

خمططات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

�الحتالل  حتت  د�م  ما  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �القت�صاد  معاناة  �صت�صتمر   •

باري�ص؛  وبروتوكول  �أو�صلو  �تفاقات  ��صتحقاقات  حتت  د�م  وما  �الإ�رش�ئيلي،  و�حل�صار 

و�صتبقى �لهيمنة �الإ�رش�ئيلية على �صادر�ت �ل�صلطة وو�رد�تها )�أكرث من 60l% من حجم �لتبادل 
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�لتجاري(، كما �صيظل �لناجت �ملحلي �الإجمايل �الإ�رش�ئيلي �أكرث بـ 20 �صعفاً من نظريه �لفل�صطيني، 

و�صتظل �مليز�نية �لفل�صطينية ُمعتِمدة �إىل حدٍّ كبري على �لدعم �خلارجي، وعلى �إير�د�ت �ل�رش�ئب 

�لتي يجبيها �الحتالل �الإ�رش�ئيلي؛ وهو ما يجعلها رهينة له.

لي�ص من �ملتوقع �أن يتم رفع �حل�صار عن قطاع غزة، ما د�مت �ملقاومة �لفل�صطينية حتتفظ بقو�ها   •

وبناها �لتحتية.

رمبا يتم تخفيف بع�ص جو�نب �حل�صار مع ��صتالم حكومة ر�م �هلل الإد�رة قطاع غزة؛ ولكنها 

لي�صت هي �لطرف �لذي يقرر رفع �حل�صار. و�صيخفف �لطرف �الإ�رش�ئيلي من �حل�صار ب�صكل 

و��صتحقاقات  ��صرت�طات  وتنفيذ  باالأو�صاع،  �لتحّكم  على  �هلل  ر�م  حكومة  قدرة  مع  متنا�صب 

بالدور  جوهرها  يف  ترتبط  ��صرت�طات  وهي  �لغربية؛  �ل�صفة  يف  تطبيقها  يجري  �لتي  �أو�صلو 

�لوظيفي لل�صلطة، وعلى ر�أ�صه �لتز�ماتها �الأمنية جتاه �لطرف �الإ�رش�ئيلي... وهي �لتز�مات لن 

تكتمل، وفق �ملعايري �الإ�رش�ئيلية، �إال بال�صيطرة على �الأمن و�صالح �ملقاومة )فوق �الأر�ص وحتت 

�الأر�ص(. وعلى قوى �ملقاومة �أال تتوقع “�لعنب” من منظومة �أو�صلو، �لتي �صتو��صل �ل�صغط 

ولو بالتدريج لتنفيذ �ال�صتحقاقات �ملطلوبة منها.

ومن �ملتوقع �أن ي�صعى �لطرف �مل�رشي، �مللتزم مب�صار �لت�صوية �ل�صلمية، ملتابعة �ل�صغط على 

حما�ص لـ“متكني” حكومة ر�م �هلل من تنفيذ برناجمها...، ولو ب�صكل “ناعم” وتدريجي.

�صتتو��صل �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية وم�صاريع �ال�صتيطان و�لتهويد خ�صو�صاً يف �لقد�ص وباقي   •

�ملكا�صب وبناء �حلقائق  �أكب قدر من  �ل�صهيوين حتقيق  �مل�رشوع  �لغربية، و�صيحاول  �ل�صفة 

على �الأر�ص، يف بيئة عربية و�إ�صالمية �صعيفة ومفككة. غري �أن �ملقاومة �لفل�صطينية باأ�صكالها 

�الأ�صباط،  باب  هبّة  يف  �أبدعت  و�لتي  �لقد�ص،  �نتفا�صة  متفاوتة  بدرجات  تابعت  �لتي  �ملختلفة، 

�صت�صتمر ولن تتوقف. ومن �ملتوقع �أن ت�صتمر عمليات �ملقاومة، و�أن تزد�د فر�صها يف �لت�صاعد يف 

�ل�صفة �لغربية، مع حالة �لياأ�ص من م�صار �لت�صوية �ل�صلمية، وتر�جع �أو �نهيار “حل �لدولتني”؛ 

كما متلك �ملقاومة فر�صة تقوية قدر�تها �لنوعية يف �ملرحلة �لقادمة.

�لت�صوية  �إ�صقاط م�صار  و�إىل  و�لديني،  �ليميني  �لتطرف  �إىل مزيد من  �ل�صهيوين  �ملجتمع  يتجه   •

و“حل �لدولتني”. وبالرغم من حالة �لتقدم �القت�صادي و�رتفاع �لناجت �الإجمايل �ملحلي، وزيادة 

من  وبالرغم  �أوروبية؛  بلد�ن  يف  نظريه  يو�زي  مبا  �صنوياً(  دوالر  �ألف   40 )قر�بة  �لفرد  دخل 

�لعربي  �لر�صمي  �ل�صعف  حالة  من  وبالرغم  �الإ�رش�ئيلية؛  و�لنوعية  �ل�صخمة  �لع�صكرية  �لقوة 

و�الإ�صالمي؛ �إال �أن “�إ�رش�ئيل” �صتظل تو�جه �أزمات وجودية يف ظّل �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني 

�أر�صه، ويف ظّل بيئة عربية �صعبية و��صعة ر�ف�صة للتعامل معها، ويف ظّل بيئة  ومقاومته على 

��صرت�تيجية حميطة غري م�صتقرة، ويتنامى فيها �لوجود �ملقاوم �ملعادي لـ“�إ�رش�ئيل”.
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من �ملتوقع �أن حتافظ �لدول �لعربية، �ملرتبطة بعالقات ر�صمية مع “�إ�رش�ئيل”، وحتديد�ً م�رش   •

�إحد�ث �خرت�قات يف عالقاتها مع بع�ص  “�إ�رش�ئيل”  و�الأردن، على هذه �لعالقات. وقد حتاول 

لن  �الخرت�ق  هذ�  �أن  غري  “�الإرهاب”؛  ومكافحة  �إير�ن  �صّد  �لتحالف  قاعدة  على  �خلليج  دول 

يكون �صهالً؛ وقد ُتف�صل �أطر�ف عربية عمل �لعالقات “حتت �لطاولة” ب�صبب �ملعار�صة �ل�صعبية 

�لو��صعة للتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”.

�أد�ئها  من  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  ن  حُت�صِّ �أن  �ملتوقع  من  فلي�ص  �الإ�صالمي،  �لعامل  �إطار  يف   •

ق�صية  مع  �الإ�صالمي  �ل�صعبي  �لتفاعل  لتز�يد  فر�صة  وثمة  فل�صطني.  جتاه  و�لباهت  �ل�صعيف 

فل�صطني، خ�صو�صاً مع �لتهديد�ت �لتي تتعر�ص لها �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى.

و�أما عن �لدولتني �للتني در�صهما �لتقرير �ال�صرت�تيجي؛ فمن �ملتوقع �أن تتابع تركيا حتت قيادة 

عالقات  على  �صتحافظ  نف�صه  �لوقت  ويف  لفل�صطني.  �لد�عم  �لن�صط  �ل�صيا�صي  �أد�ءها  �أردوغان 

و�لتي  معها،  �لن�صطة  �لتجارية  عالقاتها  �صتتابع  �أنها  غري  “�إ�رش�ئيل”،  مع  “باردة”  �صيا�صية 

جتاوزت �أربعة مليار�ت دوالر �صنة 2017.

وعد�ءها  �لفل�صطينية،  للمقاومة  و�لع�صكري  �ل�صيا�صي  دعمها  حالة  �صتتابع  فاإنها  �إير�ن  �أما 

تنفيذ  على  �صرتكز  حيث  �ملبا�رش؛  �الحتكاك  مو�طن  �صتتجنب  لكنها  لـ“�إ�رش�ئيل”؛  �ملك�صوف 

�أجندتها �الإقليمية. 

�صتظل �لبيئة �لدولية تبدي تعاطفاً ودعماً وباأغلبية كبرية )نحو 140 دولة( لق�صية فل�صطني يف   •

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة وعدد من �ملوؤ�ص�صات �لدولية. غري �أن �لواليات �ملتحدة ومنظومة 

�لقوى �لكبى �لتي ت�صيطر على جمل�ص �الأمن �لدويل، و�لتي تهيمن على �ل�صيا�صة �لدولية، لن 

ت�صمح باأي قر�ر�ت �أو �إجر�ء�ت جتب �جلانب �الإ�رش�ئيلي على �تخاذ خطو�ت يرف�صها.

ومن جهة �أخرى، فاإن ثمة فر�صة لزيادة ولو بطيئة يف �لعد�ء �أو �لنظرة �ل�صلبية �ل�صعبية �لعاملية 

جتاه “�إ�رش�ئيل”، كما �أن ثمة فر�صة لتعزيز جناحات حركات مقاطعة “�إ�رش�ئيل” بي دي �أ�ص، 

وهو ما يت�صبب بت�صاعد �لقلق �الإ�رش�ئيلي.
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حلو�ين، هنادي، 155

حماة، 330

حماد، فتحي، 54–55

�حلمارنة، ب�صار، 320

حمد�ت، 193

 ،115  ،60  ،49  ،47  ،35  ،32–31 ر�مي،  �هلل،  �حلمد 

434 ،378 ،350 ،310 ،170 ،120

حمد�ن، �أ�صامة، 341، 395، 398

حمدونة، يا�رش، 220

حميدي، �أحمد ز�هد، 399–400

حوطوفلي، ت�صيبي، 244

�حلية، خليل، 34، 54

حيفا، 90، 154، 165، 168–169، 185، 339، 392

)خ(

خامنئي، علي، 392–393

خان �الأحمر، 175

خانيون�ص، 87، 287

خدمة �أبحاث �لكوجنر�ص، 131، 274

�خلرطوم، 350، 353، 357، 405

�خل�رشي، جمال، 223

 ،189–188  ،29  ،1967 حدود  �الأخ�رش/  �خلط 

،439–438  ،426  ،318  ،233  ،227–226  ،195 

442–441

خطة جدعون، 279

�خلطيب، عز�م، 170

�خلطيب، كمال، 221

خليج �إيالت، 281

 ،189–188  ،164  ،115  ،87–86  ،64  ،38 �خلليل، 

429 ،258 ،218–217 ،197–195 ،191

�خلميني، �آية �هلل، 392

خوي�ص، خديجة، 155

خريت، حازم، 313
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)د(

د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية، 155، 157، 165

 ،127  ،98  ،90 �الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة 

407 ،286 ،267–266 ،261 ،259

د�رفور، 357

د�نون، د�ين، 406

دبور، �أ�رشف، 28

دبي، 345، 347

 ،307  ،53  ،49–47  ،42  ،36  ،30 حممد،  دحالن، 

380–377 ،345–344 ،310–309

درعي، �أرييه، 254

دروكر، رفيف، 255

دم�صق، 278، 326، 329–330

�لدوحة، 33، 41، 43–46، 55، 337، 342–344، 378

�لدولة �لعثمانية، 165، 171

ديان، د�ين، 445

ديبي، مو�صيه، 170

دير �لبلح، 87

دير �لكرييز�ن، 172

دير مار �إليا�ص، 165–166

دير �مل�صلبة، 165

ديال بريجوال، �رشجيو، 262

)ر(

ر�أ�ص �لعمود )حي(، 174، 180

ر�بطة برملانيون الأجل �لقد�ص، 382، 402

ر�بني، �إ�صحاق، 233، 250

ر�مات �أ�صكول، 174، 179

ر�مات �صلومو، 174، 179، 180

ر�م �هلل، 29–30، 32، 35، 39، 42، 51، 53–55، 57، 

 ،192–191  ،189  ،182  ،178  ،115  ،87  ،65–63

 ،310–309  ،307  ،231  ،217  ،212  ،200  ،195

458 ،401–400 ،385 ،345 ،321 ،317

ر�موت �ألون، 174، 179

�لرباط، 351

�لرجوب، جبيل، 34، 53

رز�ق، جنيب، 404

�لر�صق، عزت، 55، 398

ر�صماوي، طارق، 31

�لرفاعي، �أبو عماد، 44

�لرفاعي، �صمري، 53

رفح، 87

روبني، عوزي، 348

روترد�م )هولند�(، 99

رومت )م�صتوطنة(، 193

روحاين، ح�صن، 393–394، 398

رو�صو، طال، 275

 ،324  ،281  ،276  ،271  ،260  ،187  ،132 رو�صيا، 

 ،419  ،389–388  ،377–376  ،349  ،331–328

449 ،447 ،443 ،440–439 ،436 ،422

رو�صيف، ديلما، 445

،343  ،341–340  ،333–332  ،319  �لريا�ص، 

347–346

ريحاليم )م�صتوطنة(، 193

ريخاليم )م�صتوطنة(، 192

ريغان، رونالد، 429

ريغف، مريي، 159

ريفافا )م�صتوطنة(، 192

ريفلني، روؤوفني، 61، 313، 331، 443

)ز(

�لزعنون، �صليم، 28، 42

زعيرت )�لقا�صي(، 321

�لزعيَّم )بلدة(، 176

زكي، عبا�ص، 45، 396

زملط، ح�صام، 100
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زمري، �إيال، 274

�لزهار، حممود، 36، 47، 54، 308، 396

�لزو�ري، حممد، 350، 357

زوهر، خملوف ميكي، 244

زيتون، ع�صام، 331

)�س(

�صاحة �لب�ق، 156، 159، 199

�صاحة عمر )�صفقة(، 167، 169–170

�صاحل �لعاج، 408

�صارنيت�ص، م�صطفى، 385

�صانت فين�صنت )جزيرة(، 168

�صانتياغو، 100

�صايبت، �صتيفن، 436

�صرتفيلد، ديفيد، 435

�صرتيك، يوئيل، 275

�صجن نفحة، 221

�صجن هد�رمي، 220

�ل�صعدية، 176

 ،300  ،231  ،229  ،225  ،132–131  ،128 �ل�صعودية، 

 ،351  ،347–345  ،343–339  ،316  ،314–313

434 ،406 ،397 ،389 ،377

�صعري )قرية(، 64

�صالل، عبد �مللك، 351

�صالمة، دالل، 53

�صالم، متام، 336

�صلطة �الآثار �الإ�رش�ئيلية، 150–152، 159–160

�صلفيت، 87، 189، 191–192، 197، 200

�صلهب، عبد �لعظيم، 213

�صلو�ن، 157، 159، 176، 187، 199

�صليماين، قا�صم، 392، 397

�ل�صموع )بلدة(، 195

�صنغافورة، 271، 401

�ل�صنغال، 303، 408، 426

�ل�صنو�ر، يحيى، 33، 47–49، 54، 398

�صو�ر�ج، �صو�صما، 443

�ل�صود�ن، 350، 353، 357–358، 380

- �حلكومة �ل�صود�نية، 353

 ،278–276  ،274  ،185  ،135  ،96–91  ،80 �صورية، 

 ،322  ،316  ،300–299  ،286–285  ،282–281

 ،376  ،358  ،350–349  ،339–338  ،332–324

419 ،409 ،401 ،399 ،395 ،392 ،390–388

- �جلي�ص �لنظامي �ل�صوري، 281، 328–330

�ل�صويد، 435

�صوي�رش�، 270–271، 346

�صري�، خو�صيه، 445

 ،231  ،227  ،58  ،48  ،45–44 �لفتاح،  عبد  �ل�صي�صي، 

357 ،318 ،314–311 ،309

،281  ،278  ،274  ،232–231  ،209  ،44  �صيناء، 

380 ،315–314 ،312 ،307–306 ،300–299

�ل�صيِّد، خالد، 335

)�س(

�صابري�، يو�صف، 249

�صار�ن�صكي، ناتان، 157

�صارون، �أريل، 188

�ل�صاعر، نا�رش �لدين، 48

�صايف �صمرون )م�صتوطنة(، 193

�صاكيد، 189، 191

�صاكيد، �أييلت، 245، 251، 350

�صامني، جادي، 59

�ل�صامي، �صامي، 30، 53

�صبري�، ديفيد، 275

�صتاينتز، يوفال، 229، 254، 312، 314، 322، 406

�صتاينهارت، مايكل، 169

�صحادة، عمر، 50، 57

�صدموت ميحوال، 193
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�صديد، �أن�ص، 221

�رشفات )بلدة(، 184

�رشكة بار�، 166

�رشكة برومني �الأردن، 323

�رشكة �لبوتا�ص �لعربية، 323

�رشكة تي�صنجروب، 255

�رشكة دولفينز، 315

�رشكة ديليك، 323

�رشكة رفائيل لل�صناعات �لع�صكرية �ملتطورة، 283

�رشكة �صينيت، 168

�رشكة �ل�صناعات �جلوية �الإ�رش�ئيلية، 253

�رشكة كرونتي، 166، 169

�رشكة كليبريد�تا، 350

�رشكة نوبل �إنريجي، 323

�ل�رشيف، عبد �لفتاح، 258

�رشيف، حممد نو�ز، 401

�صعاري تكفا، 193

�صعبة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية )�أمان(، 275، 337

�صعث، نبيل، 62

�صفيق، منري، 43، 100

�صكري، �صامح، 44، 312–314

�صالين، عينات، 321

�صلّح، رم�صان عبد �هلل، 42، 55–56، 310، 394

�ل�صلودي، عبد �لرحمن، 177

�ل�صماعة، 165

�صناير، مارك، 348

�ل�صنطي، جميلة، 67

�صنغهاي، 442

�صي، جني بينغ، 227، 442

�ل�صيخ جر�ح )حي(، 174، 176، 180

�ل�صيخ، ح�صني، 47، 50–51، 115

�ل�صيخ علي، نعيمة، 53–54

�صيلو، 192–193

�صيلي، يو�صي، 445

)�س(

�صادق، عديل، 53

�صافية، ح�صن، 100

�ل�صالح، �صامي بن عبد �هلل، 342

�ل�صباح، �صباح �الأحمد، 345

�صبي، عكرمة، 151، 317

 ،229–228  ،207 �ل�صفقات،  �صفقة  �لقرن/  �صفقة 

345 ،233–231

�صالح، ر�ئد، 151، 221، 403

�صالح، ماهر، 54، 341

�صنافري، 313، 346

�صندوق �ال�صتثمار �لفل�صطيني، 115، 122

�ل�صندوق �لقومي �ليهودي، 167

�ل�صندوق �لكويتي للتنمية �القت�صادية �لعربية، 345

�صندوق �لنقد �لدويل، 102، 431

�صنعاء، 357

�ل�صو�نة )حي(، 176

�صور باهر، 162، 174، 176

�صوفر، ديفيد، 169

�ل�صومال، 358، 377

�صيام، عبد �ل�صالم، 33، 36

�صيد�، 335

�صيدم، �صبي، 53، 385

 ،389  ،271–270  ،187  ،128–127  ،119 �ل�صني، 

،447–446  ،443–441  ،439  ،436  ،419 

450–449

)�س(

 ،57–46  ،43  ،41–34  ،30–29 �لغربية،  �ل�صفة 

 ،105–101  ،98–93  ،89–79  ،67–63  ،61–59

 ،151  ،135  ،133  ،124  ،120–115  ،109–108

،195  ،192–191  ،189–187  ،185  ،176 

،218–213  ،211–208  ،200  ،198–197 
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،247  ،244  ،233–231  ،224  ،222–221 

 ،326  ،288  ،280  ،277  ،275  ،260  ،258–256

،431–430  ،425–423  ،401  ،394  ،385 

،449–448  ،445–444  ،438  ،434–433 

458–457

)ط(

طاجاك�صتان، 419

�لطالبية )�صفقة(، 165–166

طبيا، 169

�لطريق �لهريودياين، 159

طهر�ن، 56، 316، 389، 391–398، 403

طوبا�ص، 87، 193

�لطور )حي(، 174، 176

طولكرم، 38، 64، 87، 193

�لطري�وي، جمال، 30، 53

)ظ(

�لظاظا، زياد، 33

ظريف، حممد جو�د، 394، 397

)ع(

�لعائق )م�رشوع ع�صكري �إ�رش�ئيلي(، 215

عابد، �آالء، 65

�لعاروري، �صالح، 50، 54–55، 327، 336، 398

،39–35  ،30–28 مازن(،  )�أبو  حممود   عبا�ص، 

 ،227  ،170  ،114  ،100  ،66  ،63–56  ،54–41

 ،317  ،310–307  ،302  ،287  ،250  ،244  ،231

،380–378  ،353  ،346–345  ،343  ،321 

441–440 ،401–400

،231  ،171–170 �الأردن(،  )ملك  �لثاين  �هلل   عبد 

322 ،319–318

عبد �لعزيز، �صلمان بن، 339، 341

عبد �لعزيز، عبد �هلل بن، 373

�لعبد، عمر، 178، 212

عبد �للهيان، ح�صني �أمري، 397

عبيد، ماهر، 55

عت�صيون، 187، 189، 195، 197

�لعتيبة، يو�صف، 348

�لعثيمني، يو�صف بن �أحمد، 374

عدنان، خ�رش، 221

،329  ،325  ،316  ،300  ،278  ،135  �لعر�ق، 

419 ،405 ،399 ،392 ،376 ،358 ،350–349

�لعر�قيب )قرية(، 253

عرب �جلهالني، 176

عرفات، يا�رش )�أبو عمار(، 53، 244

عرمان، حممد، 220

�لعري�ص، 231

عريقات، �صائب، 60، 309، 318

عز�ريا، ر�حيل، 167

ع�صقي، �أنور، 346

ع�صبة �الأن�صار، 335

�لعقبة، 225، 231، 318

عقبة �خلالدية )حي(، 176

عقبة �ل�رش�يا )حي(، 176

عكا، 168

�لعكاري، �إبر�هيم، 177

عليان، غ�صان، 338

علي زهاف )م�صتوطنة(، 193

علييف، �إلهام، 407

�لعمادي، حممد، 344

،309  ،231  ،212  ،178  ،170  ،167  ،150  عّمان، 

341 ،323–316

ُعمان، 132، 345

عمرو، �صعيد، 321

عمونا، 192، 256–257

عميخاي، 193
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عناتا �جلديدة، 187، 200

عودة، �أين، 246

عودة، عبري، 115

عوفارمي، 192

عوفر�، 192

عون، جوزيف، 335

عون، مي�صال، 332–334، 337–338

عيت�ص �إفر�مي، 192

�لعيزرية، 175–176

�لعي�صوية، 176

عيناف، 193

)غ(

�لغابون، 408

�لغامن، مرزوق، 349

غرفة �لتجارة و�ل�صناعة )قطاع غزة(، 288

غرينبالت، جاي�صون، 231–232

غندور، �إبر�هيم، 353

غو�تيماال، 187

غوتريي�ص، �أنطونيو، 424–425، 436

غوفرين، ديفيد، 314

غولن، فتح �هلل، 379، 388

غينيا، 407

)ف(

فالنت، روبريتو، 222

فتوح، روحي، 53

فر�ن�صي�ص )بابا �لفاتيكان(، 436

فرج، ماجد، 61، 63

فرعون، �صباح، 219

 ،283  ،271–270  ،263  ،226  ،132  ،128 فرن�صا، 

450 ،447–446 ،437–435 ،423 ،421

فريدمان، توما�ص، 229

 ،94–93  ،89  ،81–80  ،35  ،1948 �ملحتلة  فل�صطني 

289 ،259 ،214 ،211 ،209–208 ،189 ،163 ،98

فندق �الأقو��ص �ل�صبعة، 157

فندق �الإمبرييال، 167، 169

فندق برت�، 167، 169

فنزويال، 303

فوزي، خالد، 46، 49، 308

في�صمان، �أليك�ص، 38

�لفي�صل، تركي، 346

فينرت، عوفر، 275

)ق(

 ،250  ،248  ،246  ،244 �مل�صرتكة،  �لعربية  �لقائمة 

257 ،252

�لقا�صم، �أني�ص، 99

قا�صم، حازم، 47

قا�صم، عبد �ل�صتار، 66

قا�صمي، بهر�م، 394–395

�لقا�صي، مالك، 221

قانا )لبنان(، 250

 ،50–49  ،47  ،45–44  ،37  ،33–31  ،29 �لقاهرة، 

 ،314–306  ،304  ،287  ،231  ،58–56  ،53–52

398 ،390 ،380 ،375 ،341 ،318

�لقبة �حلديدية، 348

قب�ص، 282، 388

 ،90–89  ،87–86  ،80  ،68  ،63  ،59  ،29 �لقد�ص، 

،167–162  ،160  ،155–154  ،152–151  ،102 

،200–199  ،197–194  ،191  ،189–169 

 ،234–233  ،231–224  ،219–217  ،215–207

 ،304  ،302–300  ،288  ،263  ،260–258  ،246

 ،351  ،349  ،347–346  ،321–316  ،313–312

 ،385  ،382  ،378  ،375–373  ،359  ،357–356

 ،409  ،405–402  ،400–399  ،397  ،395–393

،442–441  ،439–433  ،429–426  ،424 
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459–458 ،449 ،446–444

 ،160–159  ،157  ،154  ،149 �لقدية،  �لبلدة   -

 ،233  ،228  ،211  ،181  ،176  ،174  ،172

385 ،357 ،321

�لقدومي، خالد، 396

قر�، �أيوب، 231، 244، 347

قر�قع، عي�صى، 220

�لقر�صاوي، يو�صف، 405

قرغيزيا، 419

قرقا�ص، �أنور، 344

ق�رشة )قرية(، 64

 ،91–79  ،68–67  ،64  ،58–54  ،52–27 غزة،  قطاع 

 ،122  ،119–114  ،108  ،105–101  ،98–93

،211–208  ،191  ،177  ،135–133  ،131  ،124 

 ،249  ،233–230  ،223–221  ،218–214

 ،288–287  ،284  ،282  ،280–277  ،275–274

،342  ،326  ،314–313  ،311–305  ،299 

،381–378  ،375–374  ،348  ،345–344 

،402  ،398–396  ،392–390  ،387–384 

 ،438  ،434–433  ،431–430  ،428  ،425–423

458–457 ،450–448 ،444

 ،347  ،344–340  ،301  ،299  ،132  ،45–43 قطر، 

380 ،377 ،358 ،349

قطر �خلريية، 344

قلقيلية، 38، 87، 189–191، 193، 197

ُقم )حمافظة(، 393

�لقمة �لـ 13 ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي، 378، 400

قمة بريوت، 302، 373

قمة دول غرب �إفريقيا )ليبرييا(، 351

 ،302–301  ،227 )نو�ك�صوط(،   27 �لـ  �لعربية  �لقمة 

353 ،319 ،304

 ،304  ،302–301 �مليت(،  )�لبحر   28 �لـ  �لعربية  �لقمة 

334 ،319

 ،319 )�لريا�ص(،  �الأمريكية  �الإ�صالمية  �لعربية  �لقمة 

434 ،347 ،343 ،341

قمة �لعقبة �لرباعية، 225

�لقنيطرة، 328–329

قو�ت �ل�صاعقة، 42

�لقو��صمي، �أ�صامة، 34، 37، 41

قونغ، �صياو �صنغ، 441

قي�صارية، 168–169

�لقيق، حممد، 220–221

)ك(

كات�ص، موين، 275

كات�ص، ي�رش�ئيل، 338، 353

كارين �صمرون، 191، 193

كاز�خ�صتان، 406–408، 419

كالني، �إبر�هيم، 381

�لكامريون، 408

كامريون، ديفيد، 421

كايد، بالل، 221

كت�صاف، مو�صيه، 252

كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، 30، 35

كحلون، مو�صيه، 115، 244، 257، 285

كدوميم، 189–191، 197

كر�ت�صي، 404

�لكرد، �أحمد، 54

كرد�صتان �لعر�ق، 349–350، 388–389

�لكرك، 321

كرمل )م�صتوطنة(، 196

كرملي، ليئور، 275

كريات �أربع، 196

كرمي، �إيال، 275

كرمي بور، �أحمد، 392

�لك�صجي، حممد، 321

�لك�صو�ين، عمر، 170
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ك�صمري، 443

كفار �أدوميم، 180

كفار طوبا، 193

كفار عت�صيون، 196

كفر عقب، 174، 187، 200

كمينيت�ص، �إيريز، 248

كند�، 172، 263، 436، 447

،163  ،61–60 �الإ�رش�ئيلي،  �لبملان   �لكني�صت/ 

 ،252–251  ،248–244  ،210  ،188  ،167–165

 ،352  ،285  ،278  ،276  ،267  ،258–257  ،255

382

 ،169–165 �الأرثوذك�صية،  �لبطريركية  �لكني�صة/ 

199 ،171

�لكني�صة �جلثمانية، 157

كني�صة رقاد �لعذر�ء، 172

كني�صة �لقيامة، 171

- �لقب �ملقد�ص، 171

كني�صة �ملهد، 170

كهرمان، �إ�صماعيل، 378

كو�الملبور، 400

كوبر، �أبر�هام، 348

كوبر )قرية(، 178، 212

كوخاف ه�صاحر، 192

كوخايف، �أفيف، 275

كوخاف يعقوب، 191–192

�لكودة، يو�صف، 353

كورتوملو�ص، نعمان، 382

كوركماز، بولنت، 385

كورن، نوريت، 244

كوريا �جلنوبية، 270–271

كوريا �ل�صمالية، 421، 436

كو�صرن، جارد، 229، 231–232

كوجنر�ص �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم )فيفا(، 399

كوهني، �إيلي، 115

كوهني، يو�صي، 314

�لكويت، 345، 352، 357–358

 ،231  ،228  ،225–224  ،185  ،150 جون،  كريي، 

433–432 ،318 ،254

كي�ص، يو�آف، 244

كينيا، 446–447

كيي�ص، ديفيد، 426

)ل(

البيد، يائري، 255

الريجاين، علي، 394–395

الفروف، �صريجي، 46، 440

الهاي، 257

الهور، 404

 ،135  ،101–100  ،96–91  ،80  ،51  ،28 لبنان، 

،329–325  ،282–281  ،278–277  ،274  ،250 

409 ،392 ،357 ،339–332

- �جلي�ص �للبناين، 335، 338–339

- �حلكومة �للبنانية، 332، 336–337

�للبو�ين، كمال، 331

 ،37–36  ،34–32  ،30 غزة(،  )قطاع  �الإد�رية  �للجنة 

309 ،307 ،68 ،57 ،49–48 ،46 ،40

جلنة �النتخابات �ملركزية، 37–40

جلنة �أهايل �ملعتقلني �ل�صيا�صيني يف �ل�صفة، 66

جلنة �لرت�ث �الإ�صالمي، 156

جلنة �حلو�ر �للبناين - �لفل�صطيني، 92، 336

�للجنة �لرباعية �لدولية، 230، 422–425، 440–441

�للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار، 223

�للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة، 344

جلنة �ملتابعة �لعليا يف فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948، 45

جلنة �ملتابعة �لعليا للجماهري �لعربية، 169، 221

لندن، 169، 436

لودهي، مليحة، 401
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لو�ص �أجنلو�ص، 348

لومي )توجو(، 407

 ،250–249  ،247  ،244  ،215 �أفيجدور،  ليبمان، 

،313  ،303  ،286–285  ،278  ،275  ،257 

349 ،339 ،337 ،332 ،330–329

ليبيا، 300، 349، 358، 405، 419

ليبرييا، 351

ليفني، ت�صيبي، 258، 346، 353

)م(

�ملوؤمتر �الإ�صالمي للحو�ر و�لتعاون، 405

موؤمتر باري�ص لل�صالم، 226، 303، 335، 345، 374، 

440 ،438

موؤمتر �حلو�ر �الإ�صالمي – �مل�صيحي، 405

�لفل�صطينية  �النتفا�صة  لدعم  �ل�صاد�ص  �ملوؤمتر 

)طهر�ن(، 56، 393، 397

 ،99  ،43  ،28 �خلارج،  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  �ملوؤمتر 

403 ،383 ،135

موؤمتر �لعلماء �لدويل )ماليزيا(، 400

موؤمتر فل�صطينيي �أوروبا، 99

موؤمتر فل�صطينيي تركيا، 402

موؤمتر  غزة/  �إعمار  الإعادة  �لدويل  �لقاهرة  موؤمتر 

�ملانحني )2014(، 223، 423

موؤمتر م�رش و�لق�صية �لفل�صطينية، 309

موؤمتر هرت�صليا، 276–277، 331، 337

�الأرثوذك�صية،  �لعربية  �لق�صية  �لوطني لدعم  �ملوؤمتر 

170–169 ،165

موؤ�ص�صة �الإ�صكان �لرتكية )توكي(، 381

موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث، 164

موؤ�ص�صة �لتاأمني �لوطني �الإ�رش�ئيلي، 264

موؤ�ص�صة �لت�صامن حلقوق �الإن�صان، 164

موؤ�ص�صة �لتفاهم �لعرقي، 348

موؤ�ص�صة �لدفاع عن �لديوقر�طيات )�أمريكا(، 348

موؤ�ص�صة ر�ند �الأمريكية، 448

موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، 151

مايف مرمرة )�صفينة(، 380–382، 384

ماكرون، �إيانويل، 421، 436

�ملالكي، ريا�ص، 57، 303، 378، 440

ماملو )�ل�صويد(، 99

مايل، 407

ماليزيا، 132، 303، 399–400، 407–408

ماي، ترييز�، 421، 436

مبادئ مدريد، 302، 439

،229  ،227  ،225 �لعربية،  �ل�صالم   مبادرة 

 ،409  ،374–373  ،353  ،345  ،342  ،303–302

440–439 ،425

�ملبادرة �لفرن�صية لل�صالم، 226–227، 302–303

مبارك، حممد ح�صني، 305، 312، 314

متيتياهو، 192

�ملجل�ص �الإ�صالمي �الأعلى، 154

�ملجل�ص �الأعلى لالأوقاف يف �لقد�ص، 213

جمل�ص �الإفتاء �الإ�صالمي، 212

و�الإعمار  للتنمية  �لفل�صطيني  �القت�صادي  �ملجل�ص 

)بكد�ر(، 35

جمل�ص �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي، 231، 279

جمل�ص �أوروبا، 223

 ،35–33  ،31–27 �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

219–217 ،67 ،53 ،47 ،45 ،42–40

جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، 339، 344، 376

،37–36  ،28–27 �لفل�صطيني،  �لوطني   �ملجل�ص 

57 ،55 ،53 ،48 ،46 ،43–41

جمموعة �لع�رشين، 439

جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطنييي �صورية، 91، 326

�ملحكمة �البتد�ئية، 167

�ملحكمة �الإد�رية )قطاع غزة(، 30

�ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �لعليا، 155، 167، 256، 276

حمكمة جر�ئم �لف�صاد )ر�م �هلل(، 53
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�ملحكمة �جلنائية �لدولية، 257، 428، 433، 449

�ملحكمة �لد�صتورية �لعليا، 30

حمكمة �لعدل �لعليا، 39، 55، 57

حممد �ل�صاد�ص )�لعاهل �ملغربي(، 351

حممد، مهاتري، 404

�ملحمود، يو�صف، 37

حمي�صن، جمال، 36، 46

خميم جر�ص، 90

خميم حندر�ت، 91

خميم �صعفاط، 174، 183، 187، 200

خميم عني �حللوة، 335

خميم نهر �لبارد، 334

خميم �لريموك، 91

�ملدر�صة �ل�رشعية )�لقد�ص(، 155

مدفيديف، ديرتي، 441

�ملدين، حممد، 53

�ملذبوح، حممود، 57

مردخاي، يو�آف، 38، 287–288

مر�صودي، ريتنو، 400

مر�صي، حممد، 313

�ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان، 223، 438

مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات، 217

مركز بيت �لعني، 157، 199

مركز �لعودة �لفل�صطيني، 99

مركز �صيمون فيزنتال، 348

�ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، 52

مركز �لِقَدم )كيدم(، 157، 199

مركز �لكر�مة، 160

مركز �مللك �صلمان لالإغاثة و�الأعمال �الإن�صانية، 343

مركز هاري ترومان �لبحثي، 332

مريدور، �صاوؤول، 383

مزوز، يارون، 244

�مل�صجد �الإبر�هيمي )�حلرم(، 164، 429

 �مل�صجد �الأق�صى، 61–62، 65، 149–156، 159–160،

 ،200–199  ،187–185  ،178–177  ،170  ،162

 ،304  ،301  ،258  ،234  ،214–211  ،209–208

 ،378  ،374–373  ،359  ،356  ،351  ،321–316

 ،429  ،420  ،405–402  ،398  ،395–394  ،382

459 ،446

،162  ،156  ،154  ،151 �الأ�صباط،  باب   - 

214–213 ،211 ،199 ،186–185

- باب �لتوبة، 153–154، 160

- باب حطة، 213

- باب �لرحمة، 153–154، 156–157، 160

- باب �ل�صل�صلة، 321

- باب �لعمود، 162، 211

- باب �لغو�منة، 151، 199

- باب �ملطهرة، 186، 213

- باب �ملغاربة، 151–152، 157، 199

- حائط �لب�ق، 152

- قبة �ل�صخرة، 152، 154

- �ملدر�صة �لتنكزية، 151، 199

- �مل�صجد �لقبلي، 152، 154

- �مل�صلى �ملرو�ين، 153

م�صجد �ملنطار، 162

م�صتهى، روحي، 36، 54، 309

 ،154 يرو�صالمي(،  )كيدم  �لقدية  �لقد�ص  م�رشوع 

162

م�رشوع �لقطار �لهو�ئي، 154، 157–158، 199

م�رشوع م�صعد حائط �ملبكى/ �لب�ق، 159، 199

م�رشوع ناقل �لبحرين، 185، 323

 ،337  ،326  ،318  ،55–53  ،46–45 خالد،  م�صعل، 

380–378 ،343 ،341

 ،91  ،84  ،80  ،57  ،48  ،46–43  ،39  ،37–35 م�رش، 

 ،301  ،299  ،281  ،232–231  ،215  ،132  ،128

 ،343  ،340  ،326  ،318–317  ،315–305  ،303

 ،399  ،388–387  ،376  ،358  ،356–352  ،346

459 ،435 ،423
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- �جلي�ص �مل�رشي، 223، 278، 306–307

 ،223  ،49  ،47–46  ،44 �لعامة،  �ملخابر�ت   -

314–313 ،310 ،308–305

�مل�رش�رة )حي(، 162

�مل�رشي، فهد، 331

م�صطفى، فائد، 378

معاليه �أدوميم، 180، 191

معاليه د�ود، 180

معاليه خمما�ص، 180

معب بيت حانون/ �إيريز، 221، 385

معب ترقوميا )�خلليل(، 115

معب رفح، 41، 44، 51، 222–223، 299، 306–307، 

310–309

معب كرم �أبو �صامل، 222، 385–386

 ،277  ،59 �الإ�رش�ئيلي،  �لقومي  �الأمن  �أبحاث  معهد 

333 ،322

معهد �الأبحاث �لتطبيقية )�أريج(، 225، 260

�ملعهد �مللكي لل�صوؤون �لدولية )ت�صاتام هاو�ص(، 233

معهد و��صنطن ل�صيا�صة �ل�رشق �الأدنى، 61

�ملغرب، 351–355، 357–358

- �حلكومة �ملغربية، 351

مفاعل ديونا �لنووي، 338

مفخرة �إ�رش�ئيل )كني�ص(، 157، 199

مقبة باب �الأ�صباط، 154

مقبة باب �لرحمة، 154، 160–161، 200

مقبة دير بيت جمال، 172

مقبة �ل�صهد�ء، 160، 162

مقبة ماأمن �هلل ، 160، 162

�ملقبة �ليو�صفية، 160، 162

�ملك�صيك، 447

�ملال، طارق، 315

�مللتقى �لدويل الأوقاف �لقد�ص، 378، 382، 402

ملتقى �لقد�ص �لثاين )موريتانيا(، 405

مناحيم، يوين بن، 39

�ملنامة، 348

منتدى د�فو�ص �القت�صادي، 346

منتدى �صبان، 229

مندلبليت، �أفيحاي، 210، 256

من�صور، ح�صني، 62

منظمة �لتجارة �لعاملية، 127

،29–27 )م.ت.ف(،  �لفل�صطينية  �لتحرير   منظمة 

 ،68–66 ،60 ،58 ،56 ،52 ،48 ،46–45 ،43–41

425 ،423 ،409 ،317 ،224 ،214 ،210 ،99

- �ل�صندوق �لقومي، 57–58

- �للجنة �لتنفيذية، 28–29، 42، 50، 56–57

 ،66  ،60  ،58  ،56  ،29–27 �ملركزي،  �ملجل�ص   -

227

للدر��صات و�لتوثيق،  - مركز عبد �هلل �حلور�ين 

214 ،210

 ،375–373  ،351  ،319 �الإ�صالمي،  �لتعاون  منظمة 

400 ،378

- �صندوق �لت�صامن �الإ�صالمي، 374

منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية، 264

منظمة �ل�رشطة �جلنائية �لدولية )�الإنرتبول(، 431

منظمة �صنغهاي للتعاون، 389، 419

منظمة �ل�صحة �لعاملية، 385

�ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان يف بريطانيا، 64، 67، 

307 ،223–222

منظمة �لعفو �لدولية )�أمن�صتي(، 448

منظمة �لعمل �لدولية، 121

منظمة لهافا، 171

�ملهدي، مبارك �لفا�صل، 353

مهنا، رباح، 56–57

موتلو، خال�ص، 385

موخرجي، بر�ناب، 443

مودي، نارندر�، 443

موديعني، 191–192

موديعني عيليت، 189، 191، 195
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موريتانيا، 357

موزي�ص، �أرنون، 254–255

�ملو�صاد، 314، 322، 350، 352

مو�صكو، 46، 227، 328، 330، 436، 440–441

مو�صوي، عبد �لرحيم، 392

موغرييني، فيديريكا، 438

�ملومني، حممد، 151، 320، 323

مريكل، �أجنيال، 436

ميغرون، 192

ميلت�صني، �أرنون، 254

ميلمان، يو�صي، 278، 314

ميونيخ، 422

)ن(

نائيه، �إيتان، 384

نابل�ص، 38، 64–66، 87، 164، 188–189، 193، 217

ناتيف هابوت، 196

نا�رش، حنا، 37–38، 40

�لنا�رشة، 163، 165، 168–169

�لنايف، عمر، 57

�لنبي �صموئيل )م�صتوطنة(، 180

 �لنبي يعقوب/ نيفيه يعقوب )م�صتوطنة(، 173–174،

191 ،182 ،180

�لنت�صة، رفيق، 115

�لنت�صة، �صحر، 155

،212  ،210  ،163  ،61  ،59 بنيامني،   نتنياهو، 

،243  ،233  ،231–230  ،227  ،225–224 

 ،303–302  ،289–287  ،258–253  ،250–245

 ،347  ،332–328  ،321–320  ،318  ،313–311

 ،429  ،407–406  ،401  ،380  ،352–351  ،349

442 ،440 ،434 ،432

نح�صون، عمانوئيل، 382

نز�ل، حممد، 55

�لن�صور، عبد �هلل، 151، 317

ن�رش �هلل، ح�صن، 336، 338

نغومباين، �صي�صا، 444

�لنقب، 231–232، 253، 282، 448

نو�ك�صوط، 301–302، 319، 405

نوركني، عميكام، 275، 337

نوف زيون )م�صتوطنة(، 180

نوفيم )م�صتوطنة(، 191، 193

نوكدمي )م�صتوطنة(، 196

نوما، روين، 274

�لنونو، طاهر، 398

�لنويعمة )م�صتوطنة(، 193

نيت�صان، �صاي، 255

�لنيجر، 407

نيجوهوت، 196

نيجرييا، 407–408، 446–447

نرييا، 192

نيفاد�، 282

نيكار�غو�، 100

نيوزيلند�، 303، 426

نيويورك، 169، 321، 348، 423

)هـ(

هارئيل، د�ن، 255

هار بر�خا، 193

هارو، �آري، 254–255

هاليفا، �أهارون، 275

�لهبا�ص، حممود، 61–62

 ،156–154  ،152  ،150–149 �الأ�صباط،  باب  هبّة 

 ،215–214  ،211  ،207  ،199  ،185  ،178–177

458 ،419 ،409 ،356 ،320 ،317 ،301 ،228

هرئيل، عامو�ص، 38

هرت�صوغ، �إ�صحق هليفي، 244، 246، 257، 313، 352

�لهالل �الأحمر �الإمار�تي، 345
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هليفي، هرتزل، 337

هليفي، هرت�صي، 275

�لهند، 132، 270–271، 282، 285، 419، 439، 443، 

447

- �حلكومة �لهندية، 443

،46–44  ،37–36 �لعبد(،  )�أبو  �إ�صماعيل   هنية، 

397 ،379 ،343 ،308 ،55–54 ،52 ،49–48

هولند�، 270–271

- �حلكومة �لهولندية، 99

هوجن كوجن، 270–271

�لهيئة �الإ�صالمية �لعليا، 151

و�حلريات،  �الإن�صان  وحقوق  �الإن�صانية  �الإغاثة  هيئة 

386

هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، 220

هيئة علماء فل�صطني باخلارج، 403، 405

هري، مارفني، 348

هري�صت، ديفيد، 322

هري�ص، ت�صفي، 159

هيمان، متري، 275

)و(

و�دي �أبو هندي، 175

و�دي �جلوز، 180، 211

و�دي حلوة )حي(، 159

و�دي فري�ن، 232

 ،344  ،322  ،309  ،283  ،230  ،61  ،29 و��صنطن، 

436 ،432 ،389–388 ،349–348

وعد بلفور، 99، 233، 252

،378 )تيكا(،  �لرتكية  و�لتعاون  �لتن�صيق   وكالة 

385–384

�لوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة )�إيرينا(، 347

وكالة ديبي لالت�صاالت، 170

�لوكالة �ليهودية، 262

 ،119  ،100 �أمريكا،  �الأمريكية/  �ملتحدة  �لواليات 

 ،226–225  ،197  ،187  ،172  ،132–131  ،128

 ،269  ،263  ،261  ،254  ،251  ،232–231  ،228

 ،312–311  ،304–303  ،300  ،284–282  ،271

 ،337  ،331  ،329–328  ،324–323  ،319  ،316

،399  ،394–393  ،389–388  ،343  ،340 

،429  ،426  ،422–420  ،406  ،404–402 

459 ،449 ،447–446 ،444–443 ،435–432
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اإ�سدارات مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�سارات

اأواًل: االإ�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

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2016–2017، 2018.  .10

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية:

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، خمتارات من الوثائق الفل�شطينيةل�شنة 2005، 2006.  .11

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، 2008.  .12

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، 2009.  .13

الفل�شطينية الوثائق  حمررون،  �لكيايل،  فخري  �حلميد  وعبد  �صعد  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .14 

ل�شنة 2008، 2011.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2009، 2012.  .15

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2010، 2015.  .16

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2011، 2017.  .17

�شل�شلة اليوميات الفل�شطينية:

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2014، 2015.  .18

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2015، 2016.  .19

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2016، 2017.  .20
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�شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً:

عبا�ص �إ�صماعيل، عن�رشية اإ�رشائيل: فل�شطينيو 48 منوذجاً، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )1(، 2008.  .21

الحتالل  حتت  الفل�شطينية  املراأة  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �ل�صالحات  و�صامي  �بحي�ص  ح�صن   .22

الإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )2(، 2008.

�أول�صت �صل�صلة  الإ�رشائيلي،  الحتالل  حتت  الفل�شطيني  الطفل  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �حليلة  �أحمد   .23 

�إن�صاناً؟ )3(، 2008، ط 2، 2009.

�أول�صت  �صل�صلة  الإ�رشائيلي،  الحتالل  �شجون  يف  الفل�شطيني  الأ�شري  معاناة  هالل،  �أبو  فر��ص   .24

�إن�صاناً؟ )4(، 2009، ط 2، 2010.

يا�رش علي، املجازر الإ�رشائيلية بحق ال�شعب الفل�شطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )5(، 2009.  .25

مرمي عيتاين ومعني منّاع، معاناة الالجئ الفل�شطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )6(، 2010.  .26

�أول�صت  �صل�صلة  الإ�رشائيلي،  الحتالل  حتت  واملقد�شات  القد�س  معاناة  �صالح،  حممد  حم�صن   .27

�إن�صاناً؟ )7(، 2011.

 ،)8( �إن�صاناً؟  �أول�صت  �صل�صلة  الغربية،  ال�شفة  يف  العازل  اجلدار  عايد،  وخالد  �بحي�ص  ح�صن   .28

.2010

 ،)9( �إن�صاناً؟  �أول�صت  �صل�صلة  الإ�رشائيلي،  الحتالل  الفل�شطيني حتت  الطالب  معاناة  �لدد�،  حياة   .29

.2015

مرمي عيتاين و�أمني �أبو وردة وو�ّصاح عيد، معاناة العامل الفل�شطيني حتت الحتالل الإ�رشائيلي،   .30

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )10(، 2011.

الإ�رشائيلي، الحتالل  حتت  الفل�شطيني  املري�س  معاناة  دغل�ص،  وعاطف  عيتاين  فاطمة   .31 

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )11(، 2011.

الإ�رشائيلي، الحتالل  حتت  الفل�شطيني  والفالح  البيئة  معاناة  عطايا،  ونظام  عيتاين  فاطمة   .32 

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )12(، 2013.

الغربية،  ال�شفة  يف  الإ�رشائيلية  احلواجز  من  الفل�شطينيني  معاناة  د�ود،  وحممد  عيتاين  فاطمة   .33

�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�رشائيلي، �صل�صلة   .34

تقرير معلومات )1(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، معابر قطاع غزة: �رشيان حياة اأم اأداة ح�شار، �صل�صلة   .35

تقرير معلومات )2(، 2008.
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الحتالل  مع  ال�رشاع  يف  الفل�شطينية  ال�شواريخ  اأثر  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .36

الإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )3(، 2008.

ما  الإ�رشائيلية  الفل�شطينية  املفاو�شات  م�شار  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .37

تقرير �صل�صلة   ،)2008 ربيع   –  2007 )خريف  دم�شق  يف  العربية  والقمة  “اأنابولي�س”   بني 

معلومات )4(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، الف�شاد يف الطبقة ال�شيا�شية الإ�رشائيلية، �صل�صلة تقرير   .38

معلومات )5(، 2008.

بني  غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  املائية  الرثوة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .39

احلاجة الفل�شطينية والنتهاكات الإ�رشائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )6(، 2008. 

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، م�رش وحما�س، �صل�صلة تقرير معلومات )7(، 2009.  .40

غزة قطاع  على  الإ�رشائيلي  العدوان  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .41 

)2008/12/27-2009/1/18(، �صل�صلة تقرير معلومات )8(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، حزب كادميا، �صل�صلة تقرير معلومات )9(، 2009.  .42

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، الرتان�شفري )طرد الفل�شطينيني( يف الفكر واملمار�شات   .43

الإ�رشائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )10(، 2009.

واإ�رشائيل،  الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  الأمني  امللف  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .44

�صل�صلة تقرير معلومات )11(، 2009.

تقرير  �صل�صلة  العراق،  يف  الفل�شطينيون  الالجئون  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .45

معلومات )12(، 2009.

اأزمة خميم نهر البارد، �صل�صلة تقرير معلومات )13(،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة،   .46

.2010

الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطيني  الت�رشيعي  املجل�س  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .47

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   .48

معلومات )15(، 2010.

ال�شلمية  الت�شوية  م�شار  يف  الأوروبي  الحتاد  دور  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .49

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   .50 

معلومات )17(، 2010.

لبنان  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  اإعطاء  اإ�شكالية  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .51

حقوقهم املدنية، �صل�صلة تقرير معلومات )18(، 2011.
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ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، حزب العمل الإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )19(،   .52

.2011

تقرير  �صل�صلة  غزة،  قطاع  عن  احل�شار  ك�رش  قوافل  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .53

معلومات )20(، 2011.

-1993 الغربية  ال�شفة  يف  الإ�رشائيلي  ال�شتيطان  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .54

2011، �صل�صلة تقرير معلومات )21(، 2012.

“وفاء  اإىل �شفقة  “الوهم املتبدد”  �شاليط: من عملية  �لزيتونة،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز   .55

الأحرار”، �صل�صلة تقرير معلومات )22(، 2012.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، املوقف الإ�رشائيلي من ثورة 25 يناير امل�رشية، �صل�صلة   .56

تقرير معلومات )23(، 2012.

تقرير  �صل�صلة   ،2012-2000 الإ�رشائيلي  اجلي�س  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .57

معلومات )24(، 2013.

�صل�صلة   ،1948 املحتلة  فل�شطني  يف  العربية  الأحزاب  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .58

تقرير معلومات )25(، 2014.

تقرير �صل�صلة  فل�شطني،  يف  ال�شعبية  املقاومة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .59 

معلومات )26(، 2014.

وحتى   2011 يناير   25 ثورة  منذ  غزة  وقطاع  م�رش  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .60

�شيف 2014، �صل�صلة تقرير معلومات )27(، 2015.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، واقع الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية 2015-2011،   .61

�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،   .62

.2006

حممد عارف زكاء �هلل، الدين وال�شيا�شة يف اأمريكا: �شعود امل�شيحيني الإجنيليني واأثرهم، ترجمة   .63

�أمل عيتاين، 2007.

�أحمد �صعيد نوفل، دور اإ�رشائيل يف تفتيت الوطن العربي، 2007، ط 2، 2010.  .64

حم�صن حممد �صالح، حمرر، منظمة التحرير الفل�شطينية: تقييم التجربة واإعادة البناء، 2007.  .65

حم�صن حممد �صالح، حمرر، قراءات نقدية يف جتربة حما�س وحكومتها 2007-2006، 2007.  .66

خالد وليد حممود، اآفاق الأمن الإ�رشائيلي: الواقع وامل�شتقبل، 2007.  .67

ح�صن �بحي�ص وو�ئل �صعد، التطورات الأمنية يف ال�شلطة الفل�شطينية 2006-2007، ملف �الأمن يف   .68

�ل�صلطة �لفل�صطينية )1(، 2008.
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املعنية  والأطراف  وحما�س  لفتح  الأمني  ال�شلوك  الإرادات:  �رشاع  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .69

2006-2007، ملف �الأمن يف �ل�صلطة �لفل�صطينية )2(، 2008.

 ،2007-2006 اإدارة ال�شلطة الفل�شطينية  �رشاع ال�شالحيات بني فتح وحما�س يف  مرمي عيتاين،   .70

.2008

جنوى ح�صاوي، حقوق الالجئني الفل�شطينيني بني ال�رشعية الدولية واملفاو�شات الفل�شطينية –   .71

الإ�رشائيلية، 2008.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، اأو�شاع الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان، 2008، ط 2، 2012.  .72

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، 2008، ط 2، 2015.  .73

عدنان �أبو عامر، مرتجم، درو�س م�شتخل�شة من حرب لبنان الثانية )متوز 2006(: تقرير جلنة   .74

اخلارجية والأمن يف الكني�شت الإ�رشائيلي، 2008.

عدنان �أبو عامر، ثغرات يف جدار اجلي�س الإ�رشائيلي، 2009.  .75

ق�صي �أحمد حامد، الوليات املتحدة والتحول الدميوقراطي يف فل�شطني، 2009.  .76

 ،1975 الن�شاأة حتى  الإ�شالمية يف لبنان منذ  اجلماعة  �لقادر علي ومعني منّاع،  �أمل عيتاين وعبد   .77

.2009

�شمات النخبة ال�شيا�شية الفل�شطينية قبل وبعد قيام ال�شلطة الوطنية  �صمر جودت �لبغوثي،   .78

الفل�شطينية، 2009.

الر�شا�س  عملية  غزة:  قطاع  على  الإ�رشائيلي  العدوان  يف  درا�شات  حمرر،  �لكيايل،  �حلميد  عبد   .79

امل�شبوب/ معركة الفرقان، 2009.

عدنان �أبو عامر، مرتجم، قراءات اإ�رشائيلية ا�شرتاتيجية: التقدير ال�شرتاتيجي ال�شادر عن معهد   .80

اأبحاث الأمن القومي الإ�رشائيلي، 2009.

�صامح خليل �لو�دية، امل�شوؤولية الدولية عن جرائم احلرب الإ�رشائيلية، 2009.  .81

1275-1368هـ/  واليهود(  )العرب  والأر�س  ال�شكان  القد�س:  مدينة  �صاحلية،  عي�صى  حممد   .82

1858-1948م، 2009.

 – الن�شاأة  لبنان:  يف  الفل�شطيني  املجتمع  يف  الإ�شالمية  والقوى  احلركات  مرة،  فهد  ر�أفت   .83

الأهداف – الإجنازات، 2010.

�لن�رش  )مّت   2 ط  الإ�شالمية،  ال�رشيعة  مقا�شد  منظور  من  درا�شات  فل�شطني:  �ل�صالحات،  �صامي   .84

بالتعاون مع موؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة(، 2010.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، درا�شات يف الرتاث الثقايف ملدينة القد�س، 2010.  .85

مـاأمون كـيو�ن، فل�شطينيون يف وطنهم ل دولتهم، 2010.  .86
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