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 القضية الفلسطينية وخيارات التصرف املتاحةأتثريات األزمة األوكرانية على 

 *حسام شاكر
 

 : مقدمة
 

، إىل اندالع أزمة  2021أّدى حشد قوات روسية كثيفة قرب حدود أوكرانيا، بدءاً من خريف  
تصّدرت االنشغاالت الدولية على مدار شهور متعاقبة. مثّ شّنت روسيا احلرب على أوكرانيا يوم 

، على الرغم من حماولة الردع االستباقي من جانب الوال�ت املتحدة والدول الغربية  24/2/2022
ميقاً يف عالقات  بفرض عقوابت قاسية على موسكو إن ابشرت اهلجوم. وهو ما أحدث شرخاً ع

 روسيا مع الدول الغربية، اليت أقدمت على فرض حزمة غري مسبوقة من العقوابت.

أ�ت األزمة األوكرانية مرحلة ما بعد احلرب الباردة، واستأنفت الصراع بني األقطاب الدولية 
العاملية بال منازع. تستثمر   واشنطن يف بعد قرابة ثلث قرن من تفّرد الوال�ت املتحدة ابلقيادة 

على  جمدداً  برهنت  اليت  موسكو  لكّن  وهتميشها،  روسيا  إضعاف  حماولة  يف  األوكرانية  األزمة 
جاهزيتها لإلقدام على مفاجآت وحترّكات خاطفة، حتاول استخدام أوراق الضغط املتاحة لديها  

 إىل درجة التلويح ابلسالح النووي. 

 
   األوروبية والدولية وقضا� االجتماع واإلعالم.ابحث ومؤلف. استشاري وإعالمي. كاتب وحملل يف الشؤون  *
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األزمة وما ستتمّخض عنه ابلنسبة لألطراف الدولية  تتضاءل القدرات االستشرافية ملسار هذه  
أتثريات  من  ذلك  على  يرتتب  وما  القوى،   الفلسطينية  القضية  على  األوكرانية  األزمة  وموازين 

 املتاحة بناء عليها.  التصرف وخيارات 

 

 :معطيات يف املوقف الراهن
 

�يت انصراف االهتمام الدويل إىل األزمة األوكرانية على حساب منسوب االهتمام بقضا�    .1
أخرى، ومنها القضية الفلسطينية. لكّن حساسية الوضع الدويل الراهن، وانشغال الوال�ت 
املتحدة وحلفائها األوروبيني هبذه احلرب، يقتضيان حتاشي نشوب أزمات حاّدة أخرى يف  

 صوصاً يف نطاقات حمسوبة على حلفاء الوال�ت املتحدة. هذه املرحلة؛ خ
من شأن اندالع هّبة شعبية فلسطينية، أو انتفاضة ضّد االحتالل، أو جولة حربية جديدة    .2

بني املقاومة الفلسطينية وجيش االحتالل يف هذه املرحلة أن ُيسبِّب حرجاً للجانب األمريكي 
ف الدولية ضّد غزو أوكرانيا واحتالهلا. ومما يزيد من وطأة  وحلفائه خالل انشغاهلم حبشد املواق

ذلك أّن الدعاية الغربية املضادة للغزو الروسي تعيد االعتبار إىل املقاومة املسّلحة يف احلالة  
 األوكرانية وحتّض على مساندهتا. 

 ، املرّشح الحتماالت اندالع2022، الذي يوافق نيسان/ أبريل  هـ1443يقرتب شهر رمضان  
ذاته من سنة   الشهر  ما جرى يف  منوال  فلسطينية على  ، وسيضع هذا 2021هّبة شعبية 
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الشعب  مع  امليداين  املوقف  إدارة  يف  حرجة  حساابت  أمام  اإلسرائيلي  اجلانب  الظرف 
 الفلسطيين خالل أزمة أوكرانيا.  

سالح    . 3 الغربية  الدول  استخدام  شأن  من 
مواجهة   يف  العقوابت  وفرض  املقاطعة 
روسيا، على حنو غري مسبوق، أن ُيضعف  
حلمالت   الدول  هذه  يف  املضاّدة  الذرائع 
وفرض   االستثمارات  ونزع  املقاطعة 
فلسطني   احتالل  حبالة  املتعلقة  العقوابت 

لرمسية للدول الغربية اليت ستبقى على حاهلا  ويكشف تناقضها، لكّن ذلك لن يؤثِّر على املواقف ا 
ات كربى.   يف هذا الشأن ما مل تطرأ متغريِّ

نوعية لفرض قضية فلسطني على جدول األعمال    . 4 املستجّد فرصة  الدويل  الظرف  يُتيح 
سياسية   إرادة  نضوج  ذلك  يقتضي  اإلسرائيلي.  االحتالل  على  ضاغطة  بصفة  الدويل 

ية عارمة تتوّفر إرهاصاهتا حسب بعض املؤشرات امليدانية،  فلسطينية مدعومة هبّبة شعب 
مع احتفاظ املقاومة الفلسطينية بقدرة الردع واجلاهزية للتدخل يف مسار األحداث. وممّا  
خوض   على  ع  تشجِّ الدولية  السياسة  يف  الراهنة  التحّول  مرحلة  أّن  التأثري  هذا  يعزِّز 

 مراجعات اسرتاتيجية لدى األطراف مجيعاً. 
التقدير،    . 5 هذا  حىت كتابة  ابيدن،  إدارة  لدى  تغيب  بينما 

فإّن   الفلسطينية؛  للقضية  اجلاّد  السياسي  احلّل  مشروعات 
عليها   يفرض  قد  الفلسطينية  األرض  على  األوضاع  تفّجر 
ممارسة   منها  ذلك  يتطّلب  وقد  املوقف.  الحتواء  ما  حترّكاً 

ا  أو  التهدئة  اجتاه  اإلسرائيلي يف  اجلانب  لقيام  ضغوط على 
 جو ابيدن مببادرات سياسية معّينة الحتواء املوقف. 
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تنشغل روسيا إبدارة احلرب ومواجهة العقوابت، لكنها ستحرص على إثبات حضورها على املسرح    . 6
الدويل يف مواجهة محلة العزل اليت تقودها الوال�ت املتحدة ضّدها، وقد حتاول يف هذا السياق  

أساساً، مع الساحة الفلسطينية، بصرف النظر عن قدرة موسكو  إنعاش اتصاالهتا، القائمة  
على التأثري يف األوضاع مع تزايد  
لكّن  عليها.  الدولية  الضغوط 
اإلسرائيلي  واجلانب  روسيا 
استمرار   املقابل على  حيرصان يف 
ما   مع  واتصاالهتما  عالقاهتما 

مش التصّرف اإلسرائيلي يف  يرتبط هبا من تفامهات متعلِّقة بسورية أو ملفات أخرى. لكّن ها
   استمرار االنفتاح مع موسكو سيضيق إن اعرتضت الوال�ت املتحدة األمريكية عليه.

قد تؤدِّي تطّورات األزمة األوكرانية إىل التأثري على بعض األدوار والتواز�ت اإلقليمية، خصوصاً    . 7
حتماالت املتزايدة الستئناف  وأّن ذلك يرتافق مع احلراك السياسي والديبلوماسي الرتكي، واال

العمل ابالتفاق النووي اإليراين، ورفع العقوابت األمريكية املفروضة على طهران، ومواصلة  
االندفاعة التطبيعية بني بعض الدول العربية واالحتالل اإلسرائيلي، حنو شراكات اسرتاتيجية  

ت مع موسكو وكييف  ذات طابع حتالفي، عالوة على نشاط حكومة االحتالل يف االتصاال
 حتت عنوان الوساطة. 

 

 :حمددات حاكمة
 

مسار األزمة األوكرانية، وتطّورات احلرب واجتاهات املواقف الدولية بشأ�ا، ومستقبل مكانة    . 1
 روسيا الدولية يف ظّل األزمة األوكرانية، والعقوابت املشددة املرتتبة. 

 سلوك األطراف اإلقليمية يف التعامل مع هذه التطّورات، ومستقبل النفوذ األمريكي يف املنطقة.   .2
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من   .3 األوكرانية  ابألزمة  العالقة  ذات  األطراف  مع  التعامل  يف  اإلسرائيلي  االحتالل  سلوك 
 جانب، وبسلوكه على األرض يف فلسطني ويف اإلقليم من جانب آخر. 

ات الدولية اجلديدة، والتطّورات    .4 سلوك األطراف يف الساحة الفلسطينية يف التعامل مع املتغريِّ
   الشعبية وامليدانية.

 

 :سلوك األطراف والتأثريات املتوقعة
 

تتضاءل بعد أسبوعني من شّن  بشأن مسار األزمة األوكرانية وسلوك األطراف الدولية:    .1
احلرب إمكانية أن حترز روسيا انتصاراً �جزاً يف امليدان األوكراين يف وقت قريب. كما تتضّرر  
مكانة روسيا الدولية من استمرار العقوابت املفروضة عليها، وحماولة عزهلا عن اجملتمع الدويل.  

وكراين دون التدخل املباشر يف  تسعى واشنطن وحلفائها إىل استنزاف روسيا يف امليدان األ
احتماالت   وتاليف  أوكرانيا،  داخل  امليدانية  احلرب  نطاق  ضبط  على  احلرص  مع  احلرب، 
خروجها عن السيطرة على حنو يهدِّد ابالنزالق إىل حرب عاملية. لكّن روسيا ستحرص على 

خصوصاً يف  االحتفاظ أبوراقها الضاغطة على املسرح الدويل، ومنها حضورها يف اإلقليم،  
اإلسرائيلي،   االحتالل  ومنها  املتعددة،  اإلقليمية  األطراف  مع  واتصاالهتا  السوري،  امليدان 
لإلبقاء على فرص التواصل الدولية املتاحة ملوسكو يف ظّل العقوابت الغربية املفروضة عليها.  

يلحق   وإن واجهت حكومة االحتالل، الحقاً، ضغوطاً أمريكية يف هذا الشأن؛ فإّن ذلك قد
 الضرر مبصاحلها وتفامهاهتا مع روسيا خصوصاً بشأن سورية.  

تدفع �اية مرحلة ما بعد احلرب الباردة ابجتاه عودة صراع    بشأن سلوك األطراف اإلقليمية:  .2
األقطاب على املسرح الدويل، ومن شأن هذا أن يتيح هوامش تصّرف أوسع لدول اإلقليم، 

ى هذا املتغريِّ الدويل. لكّن األمر يبقى مرهتناً مبستقبل الدور إن حاولت إعادة التموضع مبقتض
وبقدرة موسكو على إدارة األزمة األوكرانية وتبعاهتا على صعيد   ،الروسي وحضوره يف املنطقة 

تفاقم  يدفع  قد  املنطقة.  إدارة ابيدن مع  تعامل  والعزل، عالوة على كيفية  العقوابت  محلة 



 7 مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات 

املعيشية يف بعض دول املنطقة إىل نشوب توترات داخلية أو  األوضاع االقتصادية واألزمة  
 اضطراابت تؤثَّر على السلوك السياسي لبعض دول اإلقليم. 

من شأن اندالع هذه األزمة الدولية على هذا النحو أن    بشأن سلوك االحتالل اإلسرائيلي:   . 3
يستثري قلقاً اسرتاتيجياً لدى االحتالل اإلسرائيلي من التغيريات اليت قد ترتّتب عليها يف موازين  

عالوة على الطابع املتسارع لألحداث بصفة ُتضعف القدرة    ، القوى الدولية والتواز�ت اإلقليمية 
ب اإلسرائيلي على التعامل مع األزمة األوكرانية بصفة متوازنة وحذرة  االستشرافية. سيحرص اجلان 

حتاول محاية مصاحله املتشابكة مع اجلانبني الروسي واألوكراين، وحماولة االضطالع بدور َنِشط  
على الصعيد الديبلوماسي، لكن دون  
احلملة   تقود  اليت  واشنطن  إغضاب 
الدولية املضادة ملوسكو. تفرض هذه  

ا  االحتالل  األزمة  قيادة  على  لدولية 
تتحاشى   وأن  ابلغ،  حبذر  التصّرف 

تفجُّر األوضاع يف فلسطني إىل مواجهات مع اجلماهري الفلسطينية أو املقاومة املسّلحة. كما  
سيحرص االحتالل على مواصلة توثيق العالقات التطبيعية املنسوجة مع دول عربية والتموضع  

مع قرب رفع العقوابت عن إيران حسب املتوّقع.  اً  خصوص ضمن اصطفافات إقليمية قائمة،  
  خصوصاً تضع األزمة األوكرانية التفامهات اإلسرائيلية الروسية بشأن سورية أمام اختبار حرج،  

   بشأن مدى قدرة جيش االحتالل على مواصلة تنفيذ ضرابت جوية يف سورية.

الفلسطينية:  .4 الساحة  الفلسطينية    بشأن  السلطة  ُتظِهر  مل 
خالل السنوات املاضية استعداداً للمبادرة أو جاهزية لقيادة  
  تصعيد سياسي وشعيب يف مواجهة االحتالل؛ على الرغم من 

حدوث تطّورات كربى على الساحة الفلسطينية مثل محالت 
غزة قطاع  على  احلريب  شعبية    ،العدوان  هّبات  واندالع 
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دس. وإذ حترص املقاومة الفلسطينية على إظهار جاهزيتها للرّد على تصعيد  وتصاعد املوقف يف الق 
انتهاكات االحتالل؛ فإّن احتماالت نشوب جوالت قتالية جديدة تبقى قائمة، وتتزايد مع مواسم  

. قد حتاول املقاومة  2021يف القدس، أسوة مبا جرى يف أ�ر/ مايو  خصوصاً  التصعيد االحتاليل  
الصدد استثمار الظرف الدويل املستجّد، وُيستبعد أن يلجأ االحتالل إىل استغالل انشغال  يف هذا  

أو فرض وقائع جديدة خشية أن يلحق هذا    ، العامل ابلتطّورات األوكرانية يف القيام بتحركات معّينة 
ملقبلة،  ضرراً أبولو�ت الوال�ت املتحدة يف هذه املرحلة. من املتوقع أن تشهد الشهور القليلة ا 

يف القدس، من خالل  خصوصاً  ، أحدااثً ساخنة يف فلسطني،  2022بدءاً من نيسان/ أبريل  
التقاء مواسم فلسطينية مثل شهر رمضان مع مناسبات لدى االحتالل، عالوة على تزايد التوتّر  

   بشأن األحياء املقدسية املهددة ابإلخالء لصاحل املستوطنني. 
 

 : خالصة
 

 مشروع مسار على الفلسطينية القضية ُوِضَعت القطبية، أحادية  وبروز الباردة احلرب  �اية مع
أزمة داخلية يف مشروع   إىل  هذا  املتحدة. وقد أّدى  عليه الوال�ت   هيمنت  الذي  السياسية  التسوية

الفلسطيين، وانقسام سياسي مع   التحرير  منظمة  وانكفاء  الفلسطينية،  الساحة   حاّد يف  التحّرر 
 Osloأوسلو    اتفاق   يقود  أن  دون  االحتالل؛  حنو  أمنية  ابلتزامات   املكّبلة  الذايت  احلكم  سلطة  بروز

Accords  الدولة   وعد  حتقيق  إىل  الدولية من بعد  "الدولتني" كما �دت به الرابعية  مشروع  أو 
وبعد �اية عهد  .  املفاوضات   يف  ُعِرضت  اليت  املختزلة  املواصفات   ضمن  حىت  املستقلة،  الفلسطينية

الذي سعى إىل فرض ما ُعرف بـ"صفقة القرن"؛ مل تـُْبِد إدارة    Donald Trumpدو�لد ترامب  
اهتماماً ملحوظاً إبطالق مشروع جديد للتسوية السياسية، بينما تتمّسك    Joe Bidenجو ابيدن  

بينيت   نفتايل  م  Naftali Bennettحكومة  إجراء  برفض  سابقتها،  مثل  باحثات  اإلسرائيلية، 
استعداداً   املاضية  السنوات  يف  األوروبية  األطراف  ُتظِهر  ومل  الفلسطينية.  السلطة  مع  سياسية 
إلطالق مشروعات أو مبادرات سياسية جاّدة بشأن قضية فلسطني، لكنها استمّرت يف التمّسك 
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للسلطة   مالية  إسهامات  وتقدمي  الشأن  هذا  يف  اعتيادية  مواقف  وإطالق  الرابعية  خبطوط 
 فلسطينية.ال

 يف  املستجدّ   الدويل  التنافس  شأن  من
  فرصاً   يتيح  أن  األقطاب   متعدِّد  عامل

 على  الفلسطينية  للقضية  نسبياً   أفضل
من  البعيد،   املدى الرغم   عدم  على 
  الدولية   األزمة  عنه  ستتمّخض  ما  اتضاح
 صراع  التهاب   شأن  ومن  .القوى  موازين  مستوى  على  الدقيقة  وما سُتفضي إليه جمر�هتا  احلالية،
املنطقة، إن حتّقق يف حالة احتمال روسيا هجمة العقوابت والعزل    يف  الدولية  األقطاب   بني  النفوذ

حمتمالً    أفقاً   وأن يفتح  اإلقليمية،  لألطراف  ابلنسبة  التموضع  إلعادة  فرصاً   يتيح  أن  املسّلطة عليها،
 الوال�ت   هيمنة   ظلّ   يف  شهدته   الذي  املزمن  السياسي   االنسداد  حالة   من  الفلسطينية  القضية  خلروج

اتفاقات وأنظمة.   املتحدة على ما مسي "عملية سالم الشرق األوسط"، وما متّخض عنها من 
لكّن ذلك لن يّتضح يف األمد القريب، فهو متعلِّق أساساً مبا ستؤول إليه األزمة الدولية احلالية  

 موازين القوى الدولية واإلقليمية.  املرّشحة ملزيد من املفاجآت، ومدى أتثريها على
  الفلسطينية،  القضية  على  ملموسة  بتأثريات   تعود  لن  األوكرانية  األزمة  أنّ   األوىل  للوهلة  قد يبدو

لكنّ   عن  بعيداً   الدويل  االهتمام  ستصرف  وأ�ا القضا�؛  من  آخر  وعدد    إرادة  توّفر  فلسطني 
 الفلسطينية  املقاومة  َتَدخُّل لدى  وجاهزية  انتفاضة،   أو  شعبية  هبّبة  مصحوبة  فلسطينية  سياسية

الدويل، وتوظيف حرص واشنطن وحلفائها    املستوى  على  الفلسطينية  القضية  فرض  يُعيد  كفيل أبن
على التهدئة يف هذه املرحلة احلّساسة ألجل انتزاع مكتسبات معّينة لصاحل الشعب الفلسطيين 

 .ليمية الرمسية احلاضنة هلذا التصعيد الفلسطيين احملتملوقضّيته، على الرغم من ضعف البيئة اإلق
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 قيام  لوعد  املزمن  اإلخفاق  حاجة الساحة الفلسطينية إىل التحّرك السياسي وامليداين بعد  تتعّزز
  ألي   عن إبداء اجلاهزية  االحتالل املتعاقبة   حكومات   وإحجام  عرب املفاوضات،  فلسطينية  دولة
 وتعاظُم هجمة االستيطان يف القدس والضفة الغربية.سياسي جاّد للقضية،   حلّ 
  

 : توصيات ومقرتحات
 

تواجه القضية الفلسطينية حتد�ً جاّداً يف كسب االهتمام العاملي املنشغل ابألزمة األوكرانية    . 1
والصراع املستجّد بني األقطاب. لكّن املتغريِّ الدويل ُميثِّل فرصة ساحنة حملاولة إعادة التموضع،  

يل يف  ومن مصلحة الساحة الفلسطينية أن تستثمر الظرف الدقيق الذي يشهده الوضع الدو 
ممارسة الضغط وتصعيد حترّكاهتا الرامية للتخّلص من االحتالل، خصوصاً مع توفُّر حمفِّزات  

 متزايدة للغضب الشعيب الفلسطيين يف مواجهة انتهاكات االحتالل.
على القوى الفلسطينية أن تسارع إىل    . 2

خطوط  صياغة  يف  اللحظة  اغتنام 
وطين  لرب�مج  األقل  على  عريضة 

ل االحتالل،  فلسطيين  من  لتحّرر 
الشعب   مطالب  فرض  إىل  والسعي 
اللعبة  قواعد  بعض  وتغيري  العادلة 

املفروضة على الواقع الفلسطيين، مع تفويت الفرصة على إمكانية إفراغ هذا التوّجه من حمتواه  
 عرب مسارات تفاوضية جمرّبة سلفاً وأثبتت التجربة فشلها. 

تشجيع إرهاصات هّبة شعبية فلسطينية جديدة وتعزيزها خبطاب واضح ومطالب حمددة دفعاً   .3
يف اجتاه إ�اء االحتالل، واستثمار األزمة الروسية األوكرانية يف أتزمي موقف االحتالل على 

 املستوى الدويل. 
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ب  تفرض املستجدات الدولية صياغة خطاب فلسطيين جديد، على هذا األساس، مصحو   .4
أبداء فاعل حيدِّد مطالبه بصفة ضاغطة على اجملتمع الدويل، وحيشد الشعب الفلسطيين وقوى 
أّمته ومجاهري العامل معه، عالوة على حماولة استثمار املواقف اإلقليمية والدولية يف هذا االجتاه.  

قف وتفرض األزمة األوكرانية عناية خاصة من جانب األطراف الفلسطينية، على صعيد املوا
 ولغة اخلطاب، ويشمل ذلك:

إعادة تقدمي قضية فلسطني بصفتها الطبيعية القائمة على االحتالل غري املشروع وهتجري  أ.  
املواءمات   التخّلص من خطاب  الفلسطيين من أرضه ود�ره، والدفع ابجتاه  الشعب 

 مع أولو�ت االحتالل الذي برز يف مرحلة أوسلو. 
على  الصاعد  اخلطاب  استثمار    ب. 
بدعم  يصرِّح  الذي  الغريب  املستوى 
الغزو  لقوات  املسّلحة  املقاومة 
احلالة  إىل  ابلنظر  واالحتالل، 
األوكرانية، يف أتكيد مشروعية مقاومة 

 فلسطني وكفاح شعبها العادل.
املتحدة  الوال�ت  تقودها  اليت  االستثمارات  ونزع  العقوابت  سياسات  من  االستفادة  ج. 

واجهة السياسات واجلهود الدعائية املناهضة ملقاطعة االحتالل  وحلفائها ضّد روسيا يف م
 اإلسرائيلي، ونزع االستثمارات منه وفرض العقوابت عليه. 

د. حتاشي الظهور يف موقف مؤيِّد للغزو الروسي واالحتالل الذي قد يرتتب عليه يف أوكرانيا،  
مفرتض كهذا مع املطالبة بزوال ابلنظر إىل األبعاد املبدئية يف هذا الشأن، وتناقض موقف  

  االحتالل يف فلسطني.


