
2015املشهد الفلسطيين 

:بقمل

القدس-الهادي مـهدي عبد .د

(سيناريوهات املرحةل املقبةل)

القدس-ادلولية امجلعية الفلسطينية الأاكدميية للشؤون 

2015آأغسطس -آ ب 

.2015فلسطين في المشهد اإلقليمي  :أولا 

(.هـ( )د( )ج( )ب( )أ)النظام السياسي الفلسطيني :ثانياا 

البلدة القديمة( ب)والتهويد األسرلة( أ)القدس ملف 

.الولية الدينية( ج)
:ثالثاا 

.الحروب( أ)ملف غزة  

.سيناريو رفع الحصار( ب)
:رابعاا 

ج+ ب+ أ ( الحالي)سيناريو البرتهايد اإلسرائيلي  :خامساا 

.سيناريو السالم القتصادي :سادساا 

.سيناريو تدويل القضية الفلسطينية :سابعاا 

:المحتويات
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روسيا االتحادية

(قيصر فقد تاجه: ين تبو)

الواليات المتحدة 

(وعود و عهود: أوباما )

تركيا

(العثمانييون الجدد)

إيران

(دخول البيت)

سوريا 

(سقوط الدولة )

ّية
ود

سع
ال

(
ق

طر
ق 

تر
مف

ى 
عل

)
(لم َيُعد َسعيدا)

لبنان 

( إشتباك و إنقسام)

العراق

(بين التقسيم واالصالح) 

الكويت

البحرين

قطر

االمارات 

ُعمان 

(جغرافية التحالف) 

2011ما بعد ثوره يناير 

مصر

السودان 

( أزمة حاكم و شعب) 

( رسم خرائط جديدة ) اإلتحاد األوروبي 

حلف الناتو 

ليبيا 

سقط النظام) 

!.. (وبعد 

تونس 

( إصالح و ديمقراطية )

الجزائر 

( األمن واالصالح) 

المغرب 

( االصالح)

أوال
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(أ)ثانيا 

النظام السياسي

الفلسطيني
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(ب)ثانيا 
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(ج)ثانيا 

اجندة حركة حماس 

المفاوضات

(باب مفتوح) 

وقف اإلطالق -التهدئة

قرار دعوة المجلس الوطني

وإنتخابات لجنة تنفيذية للمنظمة

..(إسرائيل موافقة بإنتظار)

(باب لم يغلق) 

أجندة حركة فتح 

بناء مؤسسات الدولة

(دوليدعم)

تدويل القضية لإلنضمام

للمؤسسات الدولية

(دوليدعم)

إجماع مجلس الشورى 

على رفع الحصار 

و فتح المعابر و تأمين ممر مائي

(إسرائيل موافقة بإنتظار) 

بناء الميناء والمطار 

(دوليدعم)

اإلعمار والبنّية التحتية  

"كهرباء و مياه و طرق" 

(دوليدعم)

إجتماع االطار المؤقت لمنظمة .1

التحرير

تنفيذ إتفاقات المصالحة. 2

االنتخابات. 3

حكومة التوافق الوطني. 4

وقف التنسيق األمني. 5

المقاومة الشعبية. 6

المقاطعة إلسرائيل. 7

مجابهة إسرائيل في محكمة . 8

الجنايات الدولية

األجندة المؤجلة

الحالة في القدس
سانالنوإقصاء، تغيير المكانالزمان تشويه 
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”فةالضفيفلسطيندولةإلى“العودة

.والقطاع

تواجدهمأماكنفيتوطين.

ثالثةدولةفيتوطين.

إلىفلسطينيلجئ80،000عودة

.إسرائيل

يرتفعانعباسمحمودالرئيسطلب

.لجئ200،000إلىالعدد

النقبمنح)أراضيتبادلعرض

بالمطلعنالتخليمقابلللمستوطنين

حقنعوالتخليالستيطانيةالكتلبإزالة

.(العودة

المهاجرينتعويضموضوعأضيف

.العربيةالبالدمناليهود

سيناريو جون كيري 

2014

 3255أسرى الضفة الغربية

 365أسرى غزة

 400أسرى القدس

 100أسرى الداخل اإلسرائيلي

 401معتقل إداري

 12النواب األسرى

 25النساء األسيرات

 164(عام16أقل من )األسرى األطفال

 495األسرى الذين يقضون أحكام مؤبدة

 20األسرى الذين حكموا ألكثر من

458عام 

ر األسرى الذين مضى على اعتقالهم أكث

30عام 20من 

ر األسرى الذين مضى على اعتقالهم أكث

15عام 25من 

30لو األسرى المعتقلين قبل اتفاقية أوس

الالجئون

مليون الجئ فلسطيني في العالم7.4

(د)ثانيا 

األسرى

5,750: السياسيين عدد األسرى 



ملف القدس

دونم70،500أراضي القدس الشرقية  

2014حتى عام  24،500أراضي مصادرة  

2013حتى 106سحب حق االقامة من 

%13للبناء الفلسطيني 

2014-2004منزل بين عام 517هدم البيوت  

شخص بدون مأوى2000

للقدس %90مليار دوالر ميزانية البلدية 1.5

الغربية

للقدس الشرقية10%

%36عدد السكان العرب  

2006%64معدل الفقر  

69%2011

2014حتى 14،300سحب بطاقات الهوية 

سياسة مصادرة األراضي والممتلكات الخاصة 

واالغالق

استمرار االعتداء على أمالك األوقاف

كيلومتر168بناء جدار الفصل العنصري  

ٍض القدس الشرقية أرا: قرار محكمة العدل الدولية)

(محتلة

االسرلة والتهويد

(أ)ثالثا
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ملف 

القدس

مساحة البلدة 

دونم900القديمة  

عدد سكان 39،865

البلدة القديمة

أماكن مقدسة تقع داخل 316

وخارج أسوار البلدة القديمة

/  مدارس دينية/ أماكن عبادة)

(مالجئ/ قبور/ مساكن/ أديرة

مسجد اسالمي 25

كنيسة مسيحية65

كنيس يهودي20

مراقبة)كاميرا أمنية مغلقة 500

(األماكن وحماية المستوطنين

يهودي مقيم في 3،329: 2013

البلدة القديمة

.من سكان البلدة القديمة% 8

1،000يقيم حوالي 2014

مستوطن يهودي في األحياء 

.اإلسالمية المسيحية

البلدة القديمة
2015( نيسان)ابريل 

قرار“اليونسكو”لدىالتنفيذيالمجلستبنى

التعريفان”يؤكدوالذيوفلسطيناألردن

جدالمسبأنالثابتالتاريخيواإلسالمياألردني

فالشريالقدسيالحرمكاملهوالمباركاألقصى

يتجزألجزءالمغاربةبابطريقمنطقةوأن

.“منه

اراتبقراللتزام”إسرائيلمناليونسكوطالب

ديمةالقالقدسبتراثالمتعلقةالدوليةالشرعية

التراثلئحةعلىأدرجتوالتيوأسوارها،

والتراث1981العاممنذاألردنقبلمنالعالمي

.1982العاممنذبالخطرالمهدد

عنالتوقف”إسرائيلمناليونسكوطالب

المسجدفيالهاشميلإلعمارمشروع19تعطيل

.المسجدفيالرحمةبابإغالقوإنهاءاألقصى

ريالفواإليقان”إسرائيلمناليونسكوطالب

المتطرفينقبلمناليوميةشبهلالقتحامات

المسجدلساحاتالمسلحينوالجنوداليهود

األوقافدائرةموظفيعلىوالعتداءاألقصى

يالقدسالحرمداخلاإلسالميةوالقياداتاألردنية

.“الشريف

عددتحويلإيقاف”إسرائيلمناليونسكوطالب

،يهوديةلكنساإلسالميةوالمواقعالمبانيمن

يةالتاريخاألسماءمنعددتغييرإلىباإلضافة

ماءأسإلىاألثريةوالمواقعالشوارعمنلعشرات

.“يهودية
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(ب)ثالثا



ملف 

القدس
(ج)ثالثا

9

الوالية الدينية



سيناريو –غزة ملف 

الحرب

o(الفرقانمعركة)المصبوبالرصاص
2009(يناير)الثانيكانون-2008(ديسمبر)األولكانون

دمار-جريح4،316-شهيد1،471

o(سجيلحجارة)السحابعامود
2012(نوفمبر)الثانيتشرين21-(نوفمبر)الثانيتشرين14

دمار–الجرحىمئات–شهيد155

o(المأكولالعصف)الصامدالجرف
2014(يوليو)تموز8

(جديدةنكبة)كاملتدمير–جريح9600–شهيد1900

!مصريةبمبادرةالناراطالقوقف

2005الحروب اإلسرائيلي بعد انسحاب 

oمجاورةدولليسواالحاضرفي:اسرائيلاعداء

oنانلبفيهللاحزبتنظيم,غزةقطاعفيحماسحركة,داعش:اسرائيلاعداء

oمعطبيعوالتالمنيالتنسيقباب)ايرانينوويتهديدعنالوثيقةتتحدثل

مفتوحالجيران

oغزةوقطاعالشمالفيالهداف\النطاقواسعجويقصف:الجيشمهمات

2015استراتيجية الجيش السرائيلي 
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(أ)رابعا



سيناريو رفع –غزة ملف 

الحصار
.2014الحصاررفع/التهدئة:(سريروبرت)المتحدةاألمم•

.2015-2014موظفألف98:50السويسريةالحكومة•

مرمرةلسفينةالتعويضاتمعادلةمنجزءالحصاررفع:تركيا•

2014-2015.

يةمسؤولوالعمارالحصاررفع:النروجخارجيةوزيربريندهبورغ•

.2014دولية

المنظماتقائمةمنحماسحركةشطبتاألوروبيالتحادمحكمة•

كانون16اإلرهابية

.2014(ديسمبر)األول

,اتالمفاوض,التهدئة:المانياخارجيةوزيرةشتاينمايرفرانكمبادرة•

2015الحصاررفع

مصالحةلقاءإلىدعوة)كارترجيمياألمريكيالرئيسمبادرة•

.2015(سعوديةبرعاية

!(دبعاتفاقولاتصالت)الحصاررفعمقابلتهدئة:بليرتوني•

2015.

الحراك الدولي

اغسطس/أب20):مشعلخالد

2015)

قتلوليسالعنبنريد”

“الناطور
.حروب3بعدالعمار•

.المعابروفتحالحصاررفع•

.موظفألف50مشاكلحل•

.المائيوالممرالميناء•

.المطارفتحاعادة•

مياه،كهرباء،)التحتيةالبنية•

.(طرق

الحدودعلىاألنفاقحفرعنحماستوقف

.إسرائيلمع

.الصواريخإطالقمنع•

8نعتقلللمدةبالتهدئةوالقبولاإلعالن•

.سنوات

اإلسرائيليةالمراقبةتحتمائيممر•

.الكاملة

نفقاتلتغطيةودوليةإقليميةمشاركة•

.المائيالممر

ورفع ( وقف اطالق النار)مشروع التهدئة

2015الحصار 

(ب)رابعا
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المواطنة

ة قانون منع لم الشمل يمنع مواطني الدول

ة اإلسرائيلية من ممارسة حياتهم العائلي  

في إسرائيل في حالة الزواج من 

ل ة، أو فلسطينيين من سكان األراضي المحت

.مواطني الدول المعادية إلسرائيل

البرتهايدسيناريو 

اإلسرائيلي
.الهوية/ الدين/ حقوق غير متساوية وتمييز على أساس العرق

من فلسطين فقط% 15التواجد الفلسطيني على 

650،000

المستوطنون

مليون 2.6

الفلسطينيون

مصادرة األراضي واإلعالن عنها (1)

وتوزيعها بشكل “  أراضي دولة”

.حصري على المستوطنات

.تزوير وتسريب األراضي(2)

األراضي

تقسيم الراضي مع استمرار السيطرة(1)

وقيود( ج)و( ب)و( أ)األمنية الكاملة إلى 

ج وشروط للبناء والتطوير وحسب البرام

.اإلسرائيلية فقط

.كيلومتر708–جدار فصل عنصري (2)

1،800،000حصار وعزل قطاع غزة (3)

.فلسطيني كافة الحقوق والمخصصات كمواطنين(1)

.في الدولة

مخصصات متوفرة للزراعة وحفر (2)

.اآلبار

سيطرة كاملة على المصادر (3)

في البحر ( ملح وبوتاس)الطبيعية

.الميت

المياه

.نقص دائم في التزويد بالمياه(1)

ر قيود وأذونات إلصالح شبكة المياه وحف(2)

.اآلبار

ر مصادرة حقوق المياه الجوفية وفي البح(3)

.1967ضمن حدود % 40الميت 

1

2

3

.حقوق المواطن اإلسرائيلي كاملة(1)

حق عودة أي يهودي إلى دولة (2)

إسرائيل والتمتع الفوري بحقوق 

.المواطنة واإلقامة حيث أراد

مليون عربي1.6+ مليون يهودي 6
إسرائيل

(أ)خامسا
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.قوانين دولة اسرائيل(1)

.أمام محاكم مدنية(2)

.حقوق الدفاع(3)

.مواطنون في الدولة(4)

ين ل اعتقال ول استجواب للقاصر(5)

سنة ول مسؤولية 12تحت 

.جنائية

.قوانين عسكرية اسرائيلية(1)

محاكم عسكرية إسرائيلية واعتقال (2)

.إداري

انتهاك الحقوق ومبدأ المحاكم العلنية(3)

.“يهودا والسامرة”مقيمون في (4)

نت يعتقل ويستجوب القاصرين مهما كا(5)

أعمارهم ويحملوا كافة المسؤولية عن 

.سلوكهم

البرتهايدسيناريو 

اإلسرائيلي

حرية  السفر من وإلى األراضي (1)

.المحتلة

.طرق التفافية خاصة(2)

(.أ)قيود على دخول المنطقة (3)

.بنية تحيتة عصرية(4)

التنقل 

والحركة

تصاريح وأذونات خاصة لدخول أو (1)

.مغادرة الضفة الغربية

حاجز ونقاط تفتيش 600أكثر من  (2)

.عسكري دائم وطارئ

يمنع السفر على الطرق الخاصة (3)

.للمستوطنين

حق التظاهر والحتجاج مكفول (1)

.بالقانون اإلسرائيلي

الترشح )حق المشاركة الكامل (2)

بالنتخابات العامة( والتصويت

.للكنيست اإلسرائيلي

العتراف بامجلس المستوطنات (3)

.كإدارة حاكمية للمستوطنين

الحريات

يمتع القانون العسكري التظاهر (1)

والحتجاج، وتطبق قوانين الطوارئ 

.البريطانية في العتقال

طة قيود حكم عسكري على صالحيات السل(2)

.الوطنية

.نظام ديمقراطي مقيد ومشروط(3)

4

5

القانون 

والمحاكم
6

مليون عربي1.6+ مليون يهودي 6
إسرائيل

650،000

المستوطنون

مليون 2.6

الفلسطينيون

(ب)خامسا
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السامرة 

(شمرون)

بنيامين

تالل الخليل 

الجنوبية
Megilot

منطق البحر 

الميت

جوش 

عتصيون

غور األردن

المشهد الفلسطيني

أغسطس -آب 

2015

البرتهايدسيناريو 

اإلسرائيلي

1993

80،000
مستوطن

2015

650،000
مستوطن

14

(ج)خامسا



oالقتصاديالسالمطريق.

oطاعقفصل/السوقواقع-اإلسرائيليألمنا

.غزة

oالقتصاديالزدهارمنجزرإقامة.

oسياحية/صناعية/زراعيةمشاريع

.(مشتركة)

oممتازاا شريكاا يكونأنيمكناألردن.

oحروالباألحمرالبحر)البحرينقناةمشروع

.(الميت

مة بنيامين نتنياهو رئيس الحكو

السرائيلية

رزمة من العناصر السياسية واألمنية واالقتصادية

o(4)ادالقتصفياستثماراتدولرمليارأربعة

.الفلسطيني

o(2/3)الثلثينبنحوالبطالةنسبةخفض.

o(8)فيالفلسطينيالقتصادفيالتنميةدعم

.رئيسيةقطاعات

oللمواطنين%40بنسبةالرواتبرفع

.الفلسطينيين

oنالالجئو–القدس)النهائيالحلقضاياتأجيل–

.(ةاإلقليميالعالقات–األمن–الحدود-المستوطنات

وزير -جون كيري

2013( مايو)أيار -منتدى القتصاد العالمي في األردن2013الخارجية 

أعمالرجال200منموقعةالجمودكسروثيقة

شركاتومدراء

15.وإسرائيليونفلسطينيون

سيناريو السالم سادسا

القتصادي

(2009مؤتمر هرتسيليا )



سيناريو تدويل القضية

الفلسطينية

2007( نوفمبر)مؤتمر تشرين الثاني /  BDS المقاطعة الشاملة

مؤيدي حل الدولة الواحدة وحل / إعادة ترتيب التنسيق األمني

الدولتين

اتسحب االستثمارات وفرض العقوب/ تحرير االقتصاد الفلسطيني

من أراضي فلسطين% 20

حق الشعب الفلسطيني

المصيرفي تقرير

والحرية والستقالل 

دولة  138
اعترفت بدولة

1967فلسطين على حدود 

(من فلسطين% 22)

(2012عام )
إلنهاءزمنيسقفتحديد

إلىوصولا اإلسرائيليالحتالل

الفلسطينيةالدولةإقامة

لىعالقدسوعاصمتهاالمستقلة

(يونيو)حزيرانمنالرابعحدود

1967.

مشروع قرار مجلس 

األمن
حاضنة عربية

مليون 100شبكة أمان بقيمة 

.دولر
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سابعا


