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املواقف الدولية 

¿Ghó©dG øe á«dhódG ∞bGƒŸG

O. راFد نعريات*

مقدمة:

 åلباح� �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة من  �لدو› Œا√  تتطلÖ در��صة �ملوق∞ 

و�ملëلل �ل�صيا�صي �أن ي≥∞ على جمموعة من �الأمور �ملهمة; ومن �أبرRها:

⁄ يكن هنا∑ موق∞ دو› موحد Œا√ �ل�صاأن �لفل�صطيني.  .1

�لرباعية على  �للجنة  �أو ما بات يعر± ب�رشو•  �لر�صمي للرباعية  �صيطر �ملوق∞   .2

ب�صيا�صات   kأ�صال�  Ωكوfi موق∞  وهو  �لفل�صطينية;  �ل≥�صية  Œا√  �لدو›  �ملوق∞ 

 Öوتذه ل`”�إ�رش�Fيل“.   ºلد�ع� وموقفها  �ملنط≥ة،  يف  �الأمريكية  �ملتëدة  �لواليات 

�رشو• �لرباعية �إ¤ �أن �أي حكومة aل�صطينية ترغÖ باأن –ظى باعرت�± �ملجتمع 

”�الإرهاب“، و�أن ت≥ر باالتفاقات  ب`”�إ�رش�Fيل“، و�أن تنبذ  �أن تعرت±  �لدو› عليها 

�ل�صاب≥ة بÚ منظمة �لتëرير �لفل�صطينية �أو �ل�صلطة �لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“.

 k وخ�صو�صا و�ل�صعبية،  �لر�صمية  �لدولية  �ملو�ق∞   Úب  íصV�و تباين  هنا∑  كان   .3

�الأوروبية منها.

�صكل �ملوق∞ �لدو› ن≥طة �رتكاR يف –ديد م�صار �لعدو�ن �صو�ء لدى ”�إ�رش�Fيل“   .4

�أو لدى حما�ص.

�إن در��صة �ملوق∞ �لدو› من �لعدو�ن على غزة تتطلÖ من �لباحå �لعودة �إ¤ طبيعة 

�ملجتمع  �أن  �ملالحظ  aمن  �ل�رش�´،  مكونات  Œا√  �لعدو�ن   â≤صب� �لتي  �لدولية  �لنظرية 

 /Êاãل� كانون  يف  جرت  �لتي  �لãانية،  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتîابات  ومنذ  �لدو› 

2006، و�إعالن �لنتاèF �ملتمãلة بفوR حركة حما�ص قد تعامل مع حكº حما�ص من  يناير 

خالل Kالç نظريات �أ�صا�صية، وهي:

�أ�صتاذ �لعلوΩ �ل�صيا�صية يف جامعة �لنجاì �لوطنية، ورFي�ص �ملركز �لفل�صطيني للدي≥ر�طية و�لدر��صات.
*
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.êنظرية �الحتو�ء و�لتدر  .1

نظرية �لرتوي�ص.  .2

.çاãنظرية �الجت  .3

حركة  �إدخال  على  �لفل�صطينية  �النتîابات  ع�صية  �لدولية  �ل�صيا�صات  �رتكزت  a≥د 

حما�ص �إ¤ �لنظاΩ �ل�صيا�صي �لفل�صطيني –â قاعدة �أن حما�ص �صتكون معارVصة قوية، 

وبالتا› لن ت�صتطيع �أن تتëكº يف �ل�صيا�صات �لعامة، �إال مب≥د�ر ما يتيë¬ �لنظاΩ �ل�صيا�صي 

لل�صلطة �لفل�صطينية ومكوناتها. �أو �أن حما�ص �صتكون �ل≥وة �الأو¤ يف �لنظاΩ �ل�صيا�صي، 

د�خل  يف  نف�صها  Œد  يجعلها  �صيا�صي  م�رشو´  باŒا√   Ωلت≥د� عليها  �صيفرVص  وهذ� 

�النتîابات  بعد  �ل�صمود  على  ت≥وى  تعد   ⁄ �لنظرية  هذ√  �أن  �إال  �ل�صلمية.  �لعملية   Öقال

�لت�رشيعية; �إذ �إن حما�ص aاRت باالأغلبية، ولكنها ⁄ تت¨ري بال�صكل �ل≥طعي �لذي �أر�دت¬ 

�لرباعية.

�عتمد بعدها �ملجتمع �لدو› نظرية �لرتوي�ص يف تعامل¬ مع حما�ص، و�لتي قامâ على 

وهنا  بال≥وة،  تروي�صها  �أجل  من   ،k و�صيا�صيا  k �قت�صاديا حما�ص  حكومة  م≥اطعة  �أ�صا�ص 

�ل≥ياد�ت  �الأخرية   âاعت≥لa �أمنية;  �أو  �قت�صادية  ناحية  من   kيل“ �صو�ءF�إ�رش�” يد   â≤طل
مُ
�أ

�ل�صيا�صية �لفاعلة لدى حما�ص يف �◊كومة و�ملجل�ص �لت�رشيعي و�لعمل �ملدÊ يف �ل�صفة 

.k k و�قت�صاديا k عن م≥اطعة �◊كومة �صيا�صيا �ل¨ربية، ومن ºK �أعلنâ ر�صميا

�أما �ملرحلة �لãالãة �ملتمãلة بنظرية �الجتãاa ç≥د تز�منâ مع �صيطرة حما�ص �لع�صكرية 

�أن هذ√ �ملرحلة قد �صب≥â ذلك; وهو ما �صكل  على قطا´ غزة، و�إن كانâ حما�ص تعتب 

�الأمريكية  aري  aانيتي  جملة  �أكدت¬  ما  وهذ�  �ل≥طا´.  على  �لع�صكرية  ل�صيطرتها   k د�aعا

، موVصëة �أن نظرية عدΩ �لتعاي�ص و�الجتãاç ◊كº حما�ص قد 
1
حول خطة كيå د�يتون

�صيطرت على طبيعة �لعالقات قبل �صيطرة �الأخرية على �ل≥طا´.

ومن هنا a≥د �صيطرت نظرية �الجتãاç، ع�صية �لعدو�ن على قطا´ غزة، على طبيعة 

ما  �أن  �إ¤  �لنظرية  هذ√  و��صتندت  حما�ص،  حركة  مع  �لعالقة  يف  �لدو›  �لر�صمي  �ملوق∞ 

k على �لطبيعة �لناXمة  قامâ ب¬ �◊ركة من �صيطرة ع�صكرية على قطا´ غزة يمُعتب �ن≥البا

�أجل  للعالقات يف �ملنط≥ة. ونتيجة ذلك a≥د غادر �لطاقº �الأوروبي على معب رía، من 

�إحكاΩ �إغال¥ �ملعب ورaع وترية ح�صار حكº حما�ص يف �ل≥طا´.
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�إيجاد  باŒا√  حما�ص،  جهة  من   k وخ�صو�صا fiاوالت،  والدة  �ملرحلة  هذ√  و�صهدت 

�أن تفك �◊�صار، وتبني منظومة جديدة من �لعالقات. وكان لهذ√  م≥اربات من �صاأنها 

حما�ص،   ºحك Œا√  �لدولية  �لت�صور�ت  طبيعة  يف  –والت   ç�إحد� يف  aعلها  �مل≥اربات 

�لعاملي.   Ωلعا� �لر�أي  على  �لتاأKري  يف  و�لنîبوي  �÷ماهريي  �ل�صعيد  على   k وخ�صو�صا

 Ωمن عد ºا√ �لتو��صل مع حما�ص، على �لرغŒ هذ√ �مل≥اربات بع�ص �الخرت�قات âKو�أحد

�إال �أن �مل≥اربة �الأهº �لتي قدمتها  �رت≥اء هذ√ �لتëوالت �إ¤ م�صتوى �لتëوالت �÷ذرية. 

�لتهدFة، و�لتي وقعتها مع �÷انÖ �الإ�رش�Fيلي يف 2008/6/19 وملدة �صتة   âحما�ص كان

 ç�و�إحد �الإ�رش�Fيلي،   Öان÷� مع  �لعالقة  تهدFة  خاللها  من  حما�ص   âحاول �إذ  �أ�صهر; 

�لتهدFة  وركزت  �الأوروبي.  �ملوق∞  يî�ص  aيما  وبالذ�ت  �لدو›،  �ل�صعيد  على  �خرت�¥ 

�ل≥وى  �أن  على  �التفا¥   ”ّ �إذ   ;íaر معب  يî�ص  aيما  �الإ�رش�Fيلي   Öان÷� –ييد  على 

�لفاعلة ذ�ت �لعالقة يف هذ� �ل�صاأن هي: �ال–اد �الأوروبي، وم�رش، و�ل�صلطة، وحما�ص. 

وعلى �لرغº من ذلك aلº تتجاوR �تفاقية �لتهدFة وق∞ �الأعمال �لع�صكرية بÚ ”�إ�رش�Fيل“ 

وحما�ص يف قطا´ غزة. 

ويكن �إيجاR �أهfi ºدد�ت �ملوق∞ �لدو› من �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة يف 

عدد من �لن≥ا•; و�أبرRها ما يلي:

�لعالقات �لدولية �ل�صاFدة و�ل≥و�عد �لناXمة لعملها Œا√ �ل�صاأن �لفل�صطيني.  .1

�لتباينات بÚ �لدول وغياب �ل≥ر�ر �لدو› �ملتجان�ص.  .2

�لت¨ري�ت يف �الإقليº و�لتوجهات �لدولية.  .3

�ملت¨ري�ت �لفل�صطينية �لذ�تية، و�لتوجهات �لدولية حيالها.  .4

a ،k≥د  k موحد� k دوليا �نطالقاk ‡ا �أوردنا√ �صاب≥اk حول عدΩ دقة �ل≥ول باأن هنا∑ موقفا

k �إ¤ ëa�ص �aرت�Vصنا ب�صاأن  توRعâ مو�ق∞ �لدول، على تو�Vصعها، ب�صكل و�Vصí. و�صعيا

k �إ¤  تو�Vصع �ملو�ق∞ �لدولية من حيå قوتها; و�لتي مالâ يف معظمها �إ¤ �ل�صمâ، ��صتناد�

مبد�أ ”�نتظار ما �صتوDول �إلي¬ �الأوVصا´ بعد �لعدو�ن“، a�صن≥وΩ بدر��صة �ملو�ق∞ �لدولية 

�لدول   Úب �ل≥اFمة  �لعالقات  �صبكة  �العتبار   Úبع �الأخذ  مع  دولة،  لكل  منفرد  ب�صكل 

k ل�صيا�صة كل دولة على �ل�صعيد �ÿارجي. بو�صفها عامالfi kدد�
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اأوًل: موقف الولjات املتحدة الأمرjكية: 

نتëدç عن  �لعدو�ن aنëن  �الأمريكية من  �ملتëدة  �لواليات  نتëدç عن موق∞   Úح

�إد�رتa ;Úاإد�رة �لرFي�ص جورê بو�ص �ل�صاب≥ة �أتâ يف مرحلة كان �ملوق∞ �لدو›  موق∞ 

�أوباما  بار�∑  �لرFي�ص  �إد�رة   âأت� بينما  �لعدو�ن،  k على  يمëُ�صÖ بو�صف¬ عامالk موKDر� aيها 

k بالعدو�ن. �◊الية يف مرحلة يمُعّد aيها �ملوق∞ �لدو› بو�صف¬ عامالk متاأKر�

�الإد�رة   âكان بينما  غزة،  على  �لعدو�ن  بدء  ”�إ�رش�Fيل“  تîتار  �أن  �صدaة  يكن   ⁄

k لالإد�رة  �الأمريكية تطوي �صفëات KماÊ �صنو�ت من �◊كº. كما ⁄ يكن حينها Vرشوريا

�أ�صباب  Œ kا√ ما يجري يف قطا´ غزة، لعدة  k حاد� �الأمريكية ب≥يادة بو�ص �أن تتîذ موقفا

�أهمها:

k �لواليات �ملتëدة،  �أ�رشنا يف بد�ية �لبåë �إ¤ ت¨ري موق∞ �ل≥وى �لدولية، وخ�صو�صا  .1

�الحتو�ء  من   ;ºك◊� يف  �مل�صاركة  �الأخرية  قر�ر  منذ  تدريجي  ب�صكل  حما�ص  من 

هذ�  موDيدي  من  كونها  �الأمريكية  �الإد�رة  aاإن   ،çاãالجت� fiاولة  �إ¤   kو�صوال

�الجتãاç ال يكن �أن تدaع باŒا√ منع ”�إ�رش�Fيل“ من �صّن �لعدو�ن �أو �ال�صتمر�ر 

k ما عن حلبة �ل�رش�´ �إ¤ �أن يتºّ ح�صº �الأمور  aي¬، ولذلك كانâ تف�صل �البتعاد نوعا

وa≤ روDية �الجتãاç تلك.

�أن  يكن  غزة  على   k �إ�رش�Fيليا  k ع�صكريا  k عدو�نا �أن  �ل�صاب≥ة  �الأمريكية  �الإد�رة  ر�أت   .2

ي¨طي a�صل �صيا�صاتها يف ت�صوية �ل�رش�´ �لعربي- �الإ�رش�Fيلي يف �أع≥اب موD“ر 

�أنابولي�ص.

على  �ل�صمنية  مو�a≥تها  بو�ص  �لرFي�ص  �إد�رة   âأعط� �الأمريكية  �لروDية  هذ√  وVصمن 

يف   ÚولDمل�صو� ت�رشيëات   â≤و�نطل �ملو�ق∞،  يف   Ëلتعو� �صيا�صة  و�عتمدت  �لعدو�ن، 

:Úي�صيFورين رfi صمنV الإد�رة�

�ملëور �الأول: وهو ما �صدر عن �لبيâ �الأبي�ص على ل�صان �ملتëدç �لر�صمي جوردون 

جوندرو Gordon Johndroe باأن ”�لواليات �ملتëدة تتفهº �أن �إ�رش�Fيل –تاê �إ¤ �لتëر∑ 

من �أجل �لدaا´ عن نف�صها... [و] من �أجل �أن يتوق∞ �لعن∞ aاإن على حما�ص �أن توق∞ 

.
�إطال¥ �ل�صو�ريخ على �إ�رش�Fيل، وتو�a≤ على �حرت�Ω وق∞ طويل �الأمد الإطال¥ �لنار“2

جميع  عمدت  و�لتي  �الأمريكية،  �ÿارجية  وR�رة  موق∞  وهو   :Êاãل� �ملëور  �أما 
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 Ωدة ت≥وëأن �لواليات �ملت� èاولة �لرتويfi ¤يها �إa ÚولDات �ل�صادرة عن �مل�صوëلت�رشي�

بجهود حãيãة مع �مل�صوDولÚ يف �ملنط≥ة من �أجل �حتو�ء �الأRمة. لذ� قامâ �لواليات �ملتëدة 

�لكايف   âلوق� ”�إ�رش�Fيل“   íمن �أجل  من  و�لدبلوما�صي  �ÿفي،  �ل�ص¨§  �أ�صلوب  باتبا´ 

k من خالل �ل�ص¨§ يف جمل�ص �الأمن من �أجل عدΩ �تîاذ  k و�Vصëا ال�صتكمال �ملهمة، وهذ� بد�

.
3
موق∞ دو› موحد

�أما بالن�صبة الإد�رة �لرFي�ص �أوباما، �لذي ⁄ يكن قد ت�صلº بعد من�صب¬ كرFي�ص للواليات 

�ملتëدة، a≥د �كتفâ بال≥ول �إن للواليات �ملتëدة رFي�ص حا›، و�صيا�صة حالية، وال يكن 

من  موق∞  لها  يكون  �أن  ترد   ⁄ �÷ديدة  �الإد�رة  �أن  مبعنى   ،
4
�صيا�صتان هنا∑  تكون  �أن 

 Ωة �ل�صمنية على ما ت≥و≤a�من �أن هذ� �ملوق∞ يعني �ملو ºلعدو�ن ب�صكل قطعي، على �لرغ�

ب¬ ”�إ�رش�Fيل“ من �صيا�صات وت�رشaات.

�إن �ل≥ر�ءة �لعلمية و�ملوVصوعية ملوق∞ �لواليات �ملتëدة من �لعدو�ن على قطا´ غزة 

ت≥ود �إ¤ �لنتاèF �لتالية:

�الأقل  �أو على  �لعدو�ن،  �مل�صب≥ة على  ”�إ�رش�Fيل“ �ملو�a≥ة  �ملتëدة  �لواليات   âëمن  .1

عدΩ �ملعارVصة.

غري   èFلنتا� كون  �لعدو�ن،  من   k قطعيا  k موقفا تتîذ  �أن  �ملتëدة  �لواليات  ترد   ⁄  .2

م�صمونة; a�صالk عن طبيعة �لتجاوR�ت �لتي �رتكبتها ”�إ�رش�Fيل“، وطبيعة �لتدمري 

�لذي و�صل ح�صÖ �ملر�قبÚ �إ¤ م�صتوى جر�ºF �◊رب.

�الإ�رش�Fيلية  �ل�صيا�صة  Œا√  و�لدولية  �الإقليمية  �ل�صعبية  �لفعل  ردود   âحول  .3

�صيا�صات  يف   kصو�ء� �ملتëدة،  �لواليات  �أن  عن   kصال�a �الأمريكية.  �ل�صيا�صة  بو�صلة 

�إد�رتها �لر�حلة �أΩ �إد�رتها �◊الية، ⁄ ترد �أن ت�صع عر�قيل و�Vصëة �أماΩ م�صت≥بل 

�صعارها  �إد�رة  عن  يدور   åدي◊� و�أن  خا�صة  �ملنط≥ة،  يف  �الأمريكية  �ل�صيا�صات 

ت¨يري �ل�صيا�صات.

 Ωعلى �ل�صاحة �لعربية �أ kللعديد من �لتطور�ت �صو�ء k جاء �ملوق∞ �الأمريكي fiتويا  .4

�إذ “ãل �لهد± �ل�صيا�صي �لرFي�صي للواليات �ملتëدة يف تلك  �أΩ �لدولية;  �الإقليمية 

 k �ملرحلة بعدΩ ت¨ذية �صيا�صة �ملëاور يف �ملنط≥ة، ولو �تîذت �الإد�رة �الأمريكية موقفا

k من �لعدو�ن a≥د كان هذ� من �صاأن¬ �أن ي¨ذي �صيا�صة �ملëاور �ملذكورة. قطعيا
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aاملوق∞  �الإجر�Fية;  �ل≥�صايا  على  ووقف¬  للعدو�ن  �الأمريكية  �ملعا÷ة  ��صتندت   .5

و⁄  �الأمد.  طويلة  تهدFة  و�إعالن   ،ìل�صال�  Öتهري وق∞  نظرية  �عتمد  �الأمريكي 

k عن �صيا�صتها Œا√ منí ”�إ�رش�Fيل“ �لدعº �لتبيري،  تبتعد �لواليات �ملتëدة كãري�

مبعنى �تبا´ �صيا�صة �لرتويè �ملعاك�ص، a≥د �رتكزت �ال�صرت�تيجية �الأمريكية �أKناء 

�لعدو�ن على قطا´ غزة وبعد√ على �صيا�صة �لرتويè، و�أوحâ باأن جذور �مل�صكلة 

تكمن يف تهريÖ �الأ�صلëة. وقامâ �ملبادرة �الأمريكية على �أ�صا�ص ت≥دË �لدعº ملنع 

تهريÖ �الأ�صلëة �إ¤ �ل≥طا´، وتبع ذلك، ع�صية �الإعالن عن وق∞ �لعدو�ن، توقيع 

�لواليات �ملتëدة مع ”�إ�رش�Fيل“ التفاقية �ملر�قبة �لبëرية ملنع تهريÖ �الأ�صلëة �إ¤ 

.
5
�ل≥طا´، وتعاون قو�ت حل∞ �صمال �الأطل�صي يف هذ√ �ملهمة

و�إ‰ا  �ل�صيا�صية،  �لت¨طية  على   §≤a دورها  ي≥ت�رش   ⁄ �ملتëدة  �لواليات  �أن  ‚د  لذ� 

�نت≥ل ليدخل حيز �لتنفيذ، وذلك على KالKة �صعد رFي�صية:

على �صعيد مّد ”�إ�رش�Fيل“ بالذخرية، و�إن حاولâ �لواليات �ملتëدة تبير ذلك باأن   .1

.
6k �ل�صف≥ة متف≤ عليها م�صب≥ا

 åحي �الأمن،  جمل�ص  �جتما´  ع�صية  �الأمريكية  �الإد�رة  �تîذتها  �لتي  �الإجر�ء�ت   .2

وRر�ء  ل≥اء  عن  ر�ي�ص  كوندوليز�  �ل�صاب≥ة  �الأمريكية  �ÿارجية  وRيرة   âأحجم�

�ÿارجية �لعرب �لذين دعمو� قمة �لدوحة، كما عمدت �لواليات �ملتëدة �إ¤ تعطيل 

.k قدرة جمل�ص �الأمن على �تîاذ قر�ر بوق∞ �لعدو�ن aور�

توقيع �تفاقية �ملر�قبة �لبëرية ملنع تهريÖ �ل�صالì �إ¤ غزة.   .3

Kاfيًا: موقف ال–اد الأوروبي والدول الأوروبية:

عند تناول موق∞ �ال–اد �الأوروبي و�لدول �الأوروبية �إR�ء �لعدو�ن على قطا´ غزة 

aاإن هذ√ �ملو�ق∞ قد �نطل≥â من جملة من �ملëدد�ت، �لتي ت�صكلâ يف Xلها �ل�صورة �لعامة 

للمو�ق∞ �الأوروبية بعمومها:

�لرباعية  يف  �لفاعلة  ب�صفت¬  �الأوروبي  aاال–اد  حما�ص،  حركة  من   Ωلعا� �ملوق∞   .1

�عتمد �رشو• �لرباعية يف عالقت¬ مع حما�ص. وهذ� �صكل �ملوق∞ �لعاΩ لال–اد، وكذلك 

�لتي حاولâ طو�ل �لفرت�ت  �لدول غري �الأع�صاء يف �ال–اد �الأوروبي،  �أKر على مو�ق∞ 
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�ل�صاب≥ة �نتهاê �صيا�صة م¨ايرة لل�صيا�صة �لعامة، بات�صاالتها مع حركة حما�ص، وfiاولة 

لعÖ دور �لو�صي§ �لنزي¬.

هذ√  وتتمãل  �ÿارجية،  و�صيا�صت¬  �الأوروبي  �ال–اد  على  طر�أت  �لتي  �لت¨ري�ت   .2

�لت�صيك،  دولة  �إ¤  �الأوروبي  �ال–اد  رFا�صة  و�نت≥ال  �لفرن�صي،  �ملوق∞  يف  �لت¨ري�ت 

.
7
و�الإد�رة �الأمريكية �÷ديدة و�لدور �ملتوقع لال–اد �الأوروبي

k لل≥�صية �لفل�صطينية بد�أ بالت¨ري  k ود�عما aاملوق∞ �لفرن�صي �لذي طاملا كان م�صاند� �أ. 

 Ìوبد� هذ� �ملوق∞ �أك ،ºي �إ¤ �◊كRي�ص �لفرن�صي نيكوال �صاركوFمع و�صول �لر

.
8
k مع �ل�صيا�صة �الأمريكية وتوجهاتها حيال �ملنط≥ة و�ل≥�صية �لفل�صطينية ت≥اربا

قر�ر �ال–اد �الأوروبي ب�صاأن ”��صتنتاجات جمل�ص �ال–اد حول تعزيز �لعالقات  ب. 

. وعلى 
مع �ل�رشكاء �ملتو�صطيÚ“، و�لذي دعا �إ¤ تعزيز �لعالقات مع ”�إ�رش�Fيل“9

k عن �ل≥ر�ر، و�إVصاaة ن�صو�ص Œميلية  �لرغº من تر�جع �ال–اد �الأوروبي الح≥ا

هذ�  �أن  غري  وم�رش،  وتون�ص  و�مل¨رب   k جميعا �ملتو�ص§  �لبëر  دول  لت�صمل  علي¬ 

�الأوروبي،  �ال–اد  دول  يف  �◊ا�صلة  �لت¨ري�ت  طبيعة  يف  قر�ءت¬  يكن  �لتëول 

وبالذ�ت aرن�صا و�أملانيا، ودول �أوروبا �ل�رشقية وعلى ر�أ�صها دولة �لت�صيك.

3. �لرa�ص �ل�صعبي و�ملظاهر�ت �ملليونية �لتي عمâ �أرجاء �أوروبا، و�لد�عية �إ¤ وق∞ 

�لعدو�ن، ودعº �ملوق∞ �لفل�صطيني.

k يف ت�ص¨يل معب  k مهما 4. �ملوق∞ �الأوروبي من معب رía: �إذ يعتب �الأوروبيون طرaا

k يف �◊�صار على قطا´ غزة. aالطر± �الأوروبي كان قد  �Rبار k رía، وكان ملوقفهº دور�

k يف  غادر معب رía، وهو ما �أدى �إ¤ �إغال¥ �ملعب، ‡ا عنى �أن �الأوروبيÚ قد �صكلو� طرaا

�◊�صار �ملفروVص على �ل≥طا´.

k يف موق∞ �ال–اد �الأوروبي Œا√ �لعدو�ن على  �Rبار k k دور� لعبâ هذ√ �ملëدد�ت جميعا

قطا´ غزة، و�لذي “ãل يف �إجر�ءين رFي�صيÚ; �أولهما: قر�ر �ال–اد �الأوروبي �لد�عي �إ¤ 

وق∞ �لعدو�ن، وKانيهما: �صيا�صية �لرFي�ص �لفرن�صي �صاركوRي خالل �لعدو�ن.

 k قر�ر�  âوتبن �الأوروبي،  �ال–اد  يف  �الأع�صاء  �لدول   âجتمع�  2008/12/30 aفي 

 ºF�و�لد �لفوري  �لنار  �إطال¥  وق∞  وهو:  �الأRمة،  من   “êروîلل” حلول  عدة  ت�صمن 

�لع�صكرية  �الأعمال  ووق∞  حما�ص،  قبل  من  �ل�صو�ريخ  �إطال¥  ووق∞  �مل�رشو•،  وغري 
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يف  عليها  �ملن�صو�ص   Ωل�صال� عملية  ��صتÄنا±  Vرشورة  على  �لبيان  ون�ّص  �الإ�رش�Fيلية. 

�ل≥ر�ر 1850 �ل�صادر عن جمل�ص �الأمن. وŒدر �الإ�صارة �إ¤ �أن �ملوق∞ �الأوروبي ⁄ يمُدpن 

 ºF�يل“ على �رتكابها جرF�باإد�نة ”�إ�رش º≤يلية، �أو حتى ⁄ يF�لعمليات �لع�صكرية �الإ�رش�

حرب Vصّد �ملدنيÚ، بل �إن �ملوق∞ �الأوروبي طالÖ �لطرÚa بوق∞ �لعمليات، وكاأن هنا∑ 

.Úaطر Úعلية بa k حربا

�لفرن�صي �صاركوRي من  �لرFي�ص  �لتي تبناها  �لãاa Ê≥د دعâ �ملو�ق∞  �مل�صار  �أما يف 

:
10

خالل �ملبادرة �لفرن�صية �إ¤

وق∞ �إطال¥ �لنار.  .1

aتí ‡ر�ت الإي�صال �مل�صاعد�ت �الإن�صانية للفل�صطينيÚ يف غزة.  .2

 k �نطالقا �أر�Vصيها  �ل�صو�ريخ على  �إطال¥  ”�إ�رش�Fيل“، ووق∞  توaري Vصمانات الأمن   .3

من غزة.

توق∞  �أن  ت�صتطع   ⁄ �أنها  �إال  �لفرن�صية،  للمبادرة   Êالإن�صا� �لطابع  من   ºلرغ� وعلى 

�لعمليات �الإ�رش�Fيلية; �إذ قاΩ �لرFي�ص �لفرن�صي بزيارة كل من م�رش و”�إ�رش�Fيل“، من �أجل 

“رير �ملبادرة، �إال �أن¬ ⁄ ي�صتطع �أن يë�صل على تعهد �إ�رش�Fيلي بوق∞ �لعدو�ن، و��صتمرت 

.kلعمليات الح≥ا�

جعل  كبري،  �إربا∑  �نتاب¬  قد  غزة  قطا´  على  �لعدو�ن  من  �الأوروبي  �ملوق∞  ح≥ي≥ة  �إن 

�أن ير�صº حدود هذ� �ملوق∞ ب�صكل¬ �لدقي≤، aرFي�ص  �ملر�قÖ و�ملëلل �ل�صيا�صي ال ي�صتطيع 

”�إ�رش�Fيل“  ب¬   Ωت≥و ما  �عتب  �أن  �الأوروبي  �ال–اد  بالد√   âتر�أ�ص �لذي  �لت�صيكي  �لوRر�ء 

k، غري �أن هذ� �لرت�جع ⁄ ي¨ري من ح≥ي≥ة �ملوق∞  k دaاعية، ورغº تر�جع¬ عن ذلك الح≥ا حربا

�أما مهمة �لرFي�ص �لفرن�صي �صاركوRي a�صابها �لكãري من �ل¨موVص و�لتناق�ص، a≥د   .k �صيÄا

�إن�صانية، ويف  �عتبار�ت  k من  �لنار �نطالقا �إطال¥  �ملطالبة بوق∞  �لفرن�صي على  �لرتكيز  جاء 

�لوقâ نف�ص¬، a≥د حّملa âرن�صا حما�ص بطري≥ة غري مبا�رشة م�صوDولية �لعدو�ن باعتبار �أن 

�الأخرية �لطر± �لذي ⁄ يدد �لتهدFة، و��صتمر يف �إطال¥ �ل�صو�ريخ. 

 k �أكÌ جزما k، ولكن¬ كان  �أي�صا a kا�صلة  لها موق∞ ⁄ ي�صع حدود� �أما بريطانيا a≥د كان 

Œا√ �لوق∞ �لفوري للعمليات، وطالÖ ”�إ�رش�Fيل“ باالإعالن عن �لوق∞ �لفوري بدل �لوق∞ 

�ملوDقâ و�له�ّص للعمليات.



äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 235

املواقف الدولية 

ومع �إعالن وق∞ �إطال¥ �لنار a≥د �أخذ �ملوق∞ �الأوروبي م�صارين:

�مل�صاركة يف �لرقابة �لبëرية لوق∞ تهريÖ �ل�صالì �إ¤ غزة مب≥ت�صى �التفا¥ �الأمريكي   .1

هذ�  يف  �÷هود  تن�صي≤  �أجل  من  بروك�صل  يف  �الجتماعات  ع≥د  ذلك  وتال  �الأوروبي، 

.
11

�ل�صاأن

�ال�صرت�∑ يف �إعادة �إعمار �ل≥طا´، وهنا رب§ �ال–اد �الأوروبي �لبدء باالإعمار بت�صكيل   .2

حكومة وحدة aل�صطينية ت�صار∑ aيها �لرFا�صة �لفل�صطينية. 

وXهرت �لعديد من �لت�رشيëات يف �أع≥اب �لعدو�ن عبت عن ‰و يف �ملو�ق∞ �الأوروبية 

�الإيجابية Œا√ �ملكون �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، ومن �أبرR هذ√ �لت�رشيëات ما ورد على ل�صان 

 RاوŒ يف �ل�رش¥ �الأو�ص§، باأن¬ ال يكن Ωلرباعية لل�صال� çمبعو ،Tony Blair بلري Êتو

�أي عملية �صالΩ، وكذلك دعوت¬ ل≥ياΩ وحدة aل�صطينية. ولكن هذ� �ملوق∞ كذلك  حما�ص يف 

�الأ�صا�صي، و�ملتمãل يف �ملطالبة باالعرت�± ب�رشو•  �مل�صار  k عن  k يبتعد كãري� ⁄ ياأخذ م�صار�

 .
12

�لرباعية

 k k �أΩ نظريا k �أن �لت¨ري�ت �لتي طر�أت على �ملوق∞ �لر�صمي �الأوروبي، �صو�ءk �إجر�Fيا ‚د �إذ�

 åنت≥ل �◊دي� åلعدو�ن، حي� èFت¬ نتاRرaعن م�صارها �لطبيعي، �إال مبا �أ k ⁄ تنëر± كãري�

من �صيا�صة �الإق�صاء Œا√ حما�ص �إ¤ �صيا�صة �لتعامل �لو�قعي.

بالتاأكيد جرى عدد من �لتëوالت على �صعيد �لعالقات �لفردية �أو �÷معية Œا√ حركة 

حما�ص و�لتي مãلتها �صî�صيات ذ�ت مو�قع ر�صمية، كل≥اء�ت وaد �لبملانيÚ �الأوروبيÚ مع 

 k �أن ت¨ري كãري� �أن هذ√ �لل≥اء�ت و�◊و�ر�ت ⁄ ت�صتطع  �إال  �ملكتÖ �ل�صيا�صي ◊ركة حما�ص، 

 k يف �ل�صيا�صة �لعامة �الأوروبية، Œا√ �ملنتè �ل�صيا�صي �لفل�صطيني �لعاΩ، و⁄ –دç �خرت�قا

ل¨اية �الآن.

Kالثًا: موقف رو�صيا:

تد�aعâ �لعديد من �لعو�مل �لتي جعلâ �ملوق∞ �لرو�صي Œا√ �لعدو�ن على قطا´ غزة 

، �إذ توقع بع�ص �ملر�قبÚ �أن 
13“âملوق∞ �ل�صام�” Ωل �الإعالFعلي¬ و�صا â≤أطل� k ياأخذ طابعا

Œ kا√ �لعدو�ن على قطا´ غزة، ولكن عند –ليل �ملوق∞ �لرو�صي  k ‡يز� تاأخذ رو�صيا دور�

‚د �أن هنا∑ جمموعة من �الأ�صباب �لتي دaعâ �إ¤ هذ� �ملوق∞ �ل�صامâ، ومن �أبرRها:
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مناط≤  مبد�أ  �◊الية  �لرو�صية  �ل�صيا�صة  تعتمد  ال  �لرو�صية:  �ÿارجية  �ل�صيا�صة   .1

�عتبار مدى تهديد  �إ¤  �ل≥ومي، وهذ� ي≥ود  �الأمن  �إ¤ منطل≤  �لنفوذ، و�إ‰ا ت�صتند 

�لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على �ل≥طا´ لالأمن �ل≥ومي �لرو�صي، بالتاأكيد ال يكن �عتبار 

.k k مبا�رش� �أن هنا∑ تهديد�

�إ¤  �أوباما  برFا�صة  �÷ديدة  �الأمريكية  �الإد�رة   âدع �الأمريكية:  �الإد�رة  يف  �لت¨يري   .2

�ل�صاروخي  �لدر´  Œا√  وبالذ�ت  وطبيعتها،  �لدولية  �لعالقات  يف  ن≥الت   ç�إحد�

تتîذ  �لرو�صية  �الإد�رة   âجعل �لتي  �الأ�صباب  �أحد  ذلك  وكان  �ل�رشقية،  �أوروبا  يف 

�صيا�صة عدΩ �لت�صعيد مع هذ√ �الإد�رة.

رو�صيا و�صيا�صتها كع�صو يف �لرباعية: تتمتع رو�صيا بعالقات مع حركة حما�ص،   .3

وكانâ من �أو�Fل �لدول �لكبى �لتي ��صت≥بلâ رFي�ص �ملكتÖ �ل�صيا�صي للëركة يف 

�لرو�صية  �ل�صيا�صة  �أن  �إال   .2006 �صنة  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتîابات  �أع≥اب 

k متو�RناŒ kا√ مكونات �لعمل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني و�لعربي،  تعتب �أنها تلعÖ دور�

وبالتا› aاإن �ملوق∞ �لرو�صي يجد لنف�ص¬ �لتبير يف �ÿال± �لفل�صطيني و�لعربي 

 .
14

حول �ل�رشعية يف �ل�صفة �ل¨ربية وقطا´ غزة

رابعًا: املوقف ال�صعÑي العاملي: 

يف   Úلفل�صطيني� مع  ت�صامنية  وaعاليات  مظاهر�ت  �الأوروبية  �ملدن   ºمعظ �صهدت 

غزة، ومنددة بالعدو�ن �الإ�رش�Fيلي. aفي �لعا�صمة �لبيطانية لندن نمُظمâ عدة م�صري�ت 

�لوRر�ء  رFي�ص  م≥ر   Ωأما� �الأحذية  باإل≥اء  �ملتظاهرون  �إحد�ها  خالل   Ωقا و�عت�صامات، 

ملا  و�ال�صتنكار   Öل¨�ص� عن   k تعبري�  ،âصرتي� د�ونين≠  يف  بر�ون  جوردون   Êلبيطا�

. كما �صار∑ �الآال± يف مظاهرة حا�صدة �أماΩ �ل�صفارة �الإ�رش�Fيلية يف لندن 
15

يëدç يف غزة

 ،George Galloway جاالوي   êجور  Êلبيطا�  ÖFلنا�  ºت≥دمه غزة،  مع  للت�صامن 

و�صيا�صية  دينية  منظمات  وروD�صاء   ،Tony Benn بن   Êتو �ل�صاب≤   ÖFو�لنا و�لوRير 

�ل�رشطة  مع  �ل�صفارة،   Ωاëقت�  ºبع�صه حاول  �لذين  �ملتظاهرون،  و��صتبك  و�جتماعية. 

.
16

ºأربعة منه� âلتي �عت≥ل�

 Úم≥ر �لكو‚ر�ص يف و��صنطن. يف ح Ωات �أماÄدة �الأمريكية تظاهر �ملëويف �لواليات �ملت

تظاهر �آال± �الأ�صîا�ص �أماΩ م≥ر وR�رة �ÿارجية �الأمريكية، وتدa≤ �آال± �ملتظاهرين 
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�إ¤ �صو�ر´ عدد من �ملدن �الأمريكية �الأخرى مطالبÚ بوق∞ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي، وبرaع 

.
17

�◊�صار عن �أها› قطا´ غزة

�صعار�ت  خاللها   âعaر �حتجاجات  �لفرن�صية  �ملدن  من  و�لعديد  باري�ص  و�صهدت 

تدين �الإرهاب �الإ�رش�Fيلي، و�صمâ �ملجتمع �لدو›. كما �صهدت �ل�صويد وبولند� وaنلند� 

وaنزويال، مظاهر�ت و�عت�صامات �حتجاجية طالبâ بوق∞ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي ووVصع 

�ليونانية  �ل�رشطة   Úب ��صتباكات  �ليونان  و�صهدت   .
18

غزة على  �ملفروVص  للë�صار   xحد

على   êلالحتجا �أKينا  يف  �الإ�رش�Fيلية  �ل�صفارة   êخار مظاهرة  نظمو�  �لذين  من  و�ملÄات 

. ويف �لنم�صا، تظاهر �أكÌ من 
19

”�إ�رش�Fيل“ على قطا´ غزة �ل¨ار�ت �÷وية �لتي �صنتها 

�آال±  خم�صة  هولند�،  يف  وتظاهر  �الإ�رش�Fيلية.  �ل¨ار�ت  على   k �حتجاجا �صî�ص   2,300

k على �لعدو�ن، ورaع �ملتظاهرون الaتات تدعو  �صî�ص يف �لعا�صمة �أم�صرتد�Ω �حتجاجا

�إ¤ م≥اطعة �ملنتجات �الإ�رش�Fيلية وطالبو� بوVصع حدx ل`”جر�ºF �◊رب �الإ�رش�Fيلية“ Vصّد 

 ºحكومته وطالبو�  �لعدو�ن  على   k �حتجاجا  Úالأ�صرت�لي� �آال±   êخر  Êصيد� ويف   .
20

غزة

 .
21

باإد�نة �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة

�الإ�رش�Fيلية  �ل�صفارة  متظاهرون  �أمطر  �أير�ص،  بوين�ص   Úالأرجنت� عا�صمة  ويف 

. ويف لفتة ت�صامنية، و�إن كانâ رمزية، تظاهر ما ي≥رب 
22

k على �لعدو�ن باالأحذية �حتجاجا

وقامو�  �لب�Rيلية  �لعا�صمة  بر�Rيليا  يف  �الإ�رش�Fيلية  �ل�صفارة   Ωأما� aل�صطيني  ماFة  من 

. ويف ت�صيلي 
23

�الإ�رش�Fيلية يف قطا´ غزة  ºF�على �÷ر k ”�إ�رش�Fيل“ �حتجاجا  ºر¥ علëب

تظاهر �لع�رش�ت من �أaر�د �÷الية �لفل�صطينية �أماΩ م≥ر �ل�صفارة �الإ�رش�Fيلية يف �لعا�صمة 

 .
24

�صانتياجو، للتعبري عن رa�صهº لل≥�ص∞ �الإ�رش�Fيلي ل≥طا´ غزة

�لتعاط∞  باب  من  �لعاملي  �ل�صعيد  على   ºلدع� من   k كãري� �لفل�صطينية  �ل≥�صية   âالق

�لعاملي   Ωلالإعال كان  a≥د  �ل�صيا�صي  بعدها  يف  بال≥�صية  يتعل≤  aيما  �أما   ،§≤a  Êالإن�صا�

دور كبري يف �صياغة �لر�أي �لعاΩ �لعاملي يف هذ� �ملجال. ويف Vصوء �لتاأKري �الإعالمي يمëُّمل 

�لر�أي �لعاΩ �لعاملي طريف �مل�صكلة م�صوDولية �مل�صكلة �الإن�صانية، ويف غالÖ �الأحيان يëملها 

�ل�صيا¥، ومن  �أن حرب غزة غريت معادالت عدة يف هذ�  �لفل�صطيني a≥§. غري  للطر± 

�ل¨ربي،   Ωالإعال� �أن  على  �لعاملية   êالحتجا� حركات   âودل �لعاملي.   Ωلعا� �لر�أي  بينها 

 ºيلية يف معظF�يد للرو�ية �الإ�رشDلل�صيا�صة �ل¨ربية �ملو Ωاباة �لتوج¬ �لعاëمب Rلذي �متا�

تعدد  �ل≥بيëة لالحتالل وجر�Fم¬، بف�صل  �ل�صورة  k عن Œميل  �أ�صبí عاجز� �الأحو�ل، 
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و�صاFل �ملعرaة �ملتاحة. وما �صهدنا√ من مت¨ري�ت يف �ملوق∞ �ل�صعبي يف �أكÌ من �Œا√، 

حالة يجدر توVصيëها و�إبر�Rها، وهنا يكن �◊ديå عن �ملëاور �لتالية:

1. موق∞ Tشعب« ببعد �شيا�ش«:

–ول �ملوق∞ �ل�صعبي يف دول �لعا⁄، يف هذ� �لعدو�ن، من موقع¬ �ملعهود كمتعاط∞ مع 

�ل≥�صية �لفل�صطينية من R�وية �إن�صانية �إ¤ تاأييد لل≥�صية من �لناحية �ل�صيا�صية. وهذ� ما 

جعل لهذ� �ملوق∞ �ل�صعبي �أKر√ وقوت¬ �الأكب م≥ارنة مبا م�صى. aفي م�صري�ت �لت�صامن 

 ،Úمنكوب ºلفل�صطيني، ⁄ ت≥ت�رش �ملطالبات على م�صاعدة �أهل غزة بو�صفه� Öمع �ل�صع

�لبعد   k �لفل�صطينية. وهنا يظهر و�Vصëا �إ¤ �ملطالبة بëّل عادل لل≥�صية  و�إ‰ا تعدت ذلك 

�لف�صل  ويعود   .k خ�صو�صا �ل¨ربية   Ωالإعال� و�صاFل  قيود  من  تîل�ص  �لذي  �ل�صيا�صي 

بالل¨ة  ر�صاFلها  توج¬  �أن  �رتاأت  �لتي  �لر�Fدة  �لعربية   Ωالإعال� و�صاFل  تنب¬  �إ¤  ذلك  يف 

�إليها جهد �لكãري من  �الإ‚ليزية يف �ل�صëاaة �ملطبوعة و�ملرFية و�الإلكرتونية. وي�صا± 

م�صري�ت  �صهدت  �لتي  �لدول  �أن  �إ¤  هنا  �الإ�صارة  وŒدر  �ل¨رب.  يف  �لنا�صطة  �÷معيات 

�أو  �الإن�صانية  و�÷معيات  �ملوD�ص�صات  ون�صا•  قوة  غريها  عن  ييزها  وموKDرة  Vصîمة 

k يف �أوروبا �أكÌ من �لواليات  تلك �الإ�صالمية �لعاملة aيها، و�لتي كان ح�صورها و�Vصëا

�ملتëدة �الأمريكية.

موق∞  من  –ول¬  وهو  �ل�صعبي،  �ملوق∞  على  طر�أ  �آخر   kوال– �إن  �ل≥ول  ويكن 

�ملت�صامن مع �ل�صعÖ �لفل�صطيني �إ¤ موق∞ �ل¨اVصÖ على ”�إ�رش�Fيل“. وهي �ملرة �الأو¤ 

”�إ�رش�Fيل“ و�صيا�صاتها، حتى يف تلك �الأماكن من  �لتي يظهر aيها كل هذ� �ل¨�صÖ على 

–ول  �الأمر  وتعدى  و�ل�صهيونية.  �الإ�رش�Fيلية  للبوباجند�   k م�رشحا تعتب  �لتي  �لعا⁄ 

�ملëايدين يف �ل¨رب من موق∞ �ملت�صامن �إ¤ �ل¨اVصÖ على ”�إ�رش�Fيل“ لي�صل �إ¤ –ول 

موقع  ل`”�إ�رش�Fيل“ �إ¤  �ملوDيد  موقع  من  �ل¨رب  يف  يعي�صون  ‡ن   ÚيليF�الإ�رش� من  عدد 

�÷ن�صية  يëملون  ‡ن  �لع�رش�ت  يف  ذلك  وŒلى  لها،  و�لر�a�ص  ل�صيا�صاتها  �ملناه�ص 

 ºيف �صو�ر´ �لعو��ص Ωل �الإعالFو�صا Ωأما�  ،ºت �صفره�R�رقون جوëي ºيلية وهF�الإ�رش�

�الأوروبية.

2. امل�شاركة النوعية:

�ل¨رب،  و�مل�صلمة يف  �لعربية  �أبناء �÷اليات  k ت�صº يف معظمها  �صاب≥ا �مل�صري�ت   âكان

�الإن�صانية من بع�ص �÷معيات �◊≥وقية.  �ل≥�صايا  �ل≥ليل من �ملت�صامنÚ مع   Öإ¤ جان�
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دون  كاaة  �ملجتمع   íF�رش� �لت�صامن  �صاحة  �إ¤  دخل  a≥د  غزة  على  �لعدو�ن  خالل  �أما 

�قت�صارها على �÷اليات و�الأقليات. وهذ� ⁄ ي≥ت�رش على �أوروبا بل تعد�√ �إ¤ دول �لعا⁄ 

كاaة. وما R�د من �أهمية هذ√ �مل�صري�ت و�◊مالت رعايتها من قبل �صî�صيات �عتبارية 

متنوعة، كبملانيÚ ووRر�ء �صاب≥Ú وaنانÚ وغريهº ‡ن هº يف عد�د �صî�صيات �لنîبة 

�لر�أي  �لفل�صطيني من Äaة   Öلل�صع �ملوDيد   Ωلعا� �لر�أي  �إ¤ –ول  بلد�نهº. وهذ� يوD�رش  يف 

�لعاΩ �ملمُن≥اد �إ¤ �لر�أي �لعاΩ �مل�صتنري.

k يف �ŒاهÚ; �أولهما: قوة تاأKري هذ√ �ل�صî�صيات  a kل�صطينيا ويعتب هذ� �الأمر مك�صبا

�العتبارية على �لر�أي �لعاΩ و�صنا´ �ل≥ر�ر. وKانيهما: �عتبار �ملك�صÖ �لفل�صطيني خ�صارة 

k لل≥�صية �لفل�صطينية; ذلك �أن ”�إ�رش�Fيل“ ترى يف نفوذها  k م�صاعفا ل`”�إ�رش�Fيل“، ومك�صبا

وتاأKريها على �لكãري من �ل�صî�صيات ذ�ت �لوRن يف �لعا⁄ �أكب �إ‚اR لها على �ل�صعيد 

�لدو›.

3. الت¶اهرات ال†شîمة:

�الأعد�د  �لفل�صطينيÚ يف قطا´ غزة،  �ل�صعبي مع  �لت�صامن  k يف �صيا¥ حملة  كان الaتا

 k �لكبرية من �مل�صاركÚ يف �◊مالت، و�مل�صري�ت; �إذ �صهدت �لكãري من عو��صº �لعا⁄ عدد�

 íصV�يلي وF�صل �إ�رش�a ¤رش هذ√ �مل�صري�ت �إ�Dمة �ملنددة بالعدو�ن. وتوîمن �مل�صري�ت �ل�ص

 âل�صم� Ω�يف �◊فا® على حالة �لت�صامن �لدو› مع �لدولة �لعبية، �أو على �أقل ت≥دير �لتز

يف �ل≥�صايا ذ�ت �ل�صلة بال�رش�´. ويمُذكر �أن مãل هذ√ �مل�صري�ت كانâ تف�رش، يف �ل�صاب≤، يف 

�إطار توجي¬ �لر�أي �لعاΩ من قبل �الأنظمة �◊اكمة; �إذ كانâ �لتظاهر�ت �ل�صîمة ت≥ت�رش 

�أعد�د Vصîمة يف  �لت�صامن من خالل  �أن  ل`”�إ�رش�Fيل“. غري   kأ�صال� �ملناه�صة  �لدول  على 

k يف هذ�  k ل`”�إ�رش�Fيل“ وتربطها معها عالقات –ال∞ يمُعّد –والk جديد� �لدول �الأكÌ دعما

�ل�صيا¥.

:Iر ا÷ديدFالدوا  .4
ما يكن �الإ�صارة �إلي¬ يف هذ√ �÷زFية، لي�ص a≥§ –ول طبيعة �ملوق∞ �لدو› ونوعيت¬ 

وعدد �لد�عمÚ ل¬ و�مل�صاندين ملطالب¬، و�إ‰ا �متد�د �◊مالت �ملوDيدة لل�صعÖ �لفل�صطيني 

�إ¤ دو�Fر  �أوروبا،  �لعربي و�الإ�صالمي وحتى يف دول  �لت≥ليدية يف fiيطها  من دو�Fرها 

�ل�صلبي يف كãري من  �لدولية، وعر± عنها حيادها  �ل≥�صايا  جديدة تعتب �صامتة حيال 
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�مل�صري�ت  يف  ب≥وة   âو�صارك �صمتها،  عن   âخرج غزة  على  �لعدو�ن  يف  لكنها  �ل≥�صايا، 

�ملنددة ب�صيا�صات ”�إ�رش�Fيل“، ومنها دول �رش¥ �آ�صيا. 

5. ال�شتمرارية وال†ش¨§: 
�لت≥ليدية  �لعدو�ن على غزة، بالدورة  �لعا⁄ Œا√  �ل�صعبي يف دول  �ملوق∞   ºينتظ ⁄

الأي ت�صامن �صعبي مع �أي حدç يف �لعا⁄; حيå تبد�أ �مل�صري�ت بëما�ص �صديد، و�رشعان 

ما تنتهي حتى قبل �نتهاء �الأحد�a .çفي �لعدو�ن �الأخري على غزة حاaظ �ملوق∞ �ل�صعبي 

�لعاملي على قوت¬ وحدت¬ ب�صكل م�صتمر منذ بد�ية �لعدو�ن وحتى نهايت¬. وهذ� ما �صكل 

 Ωلعا� �لر�أي  –ول  وهنا  �ملوق∞.  ملعا÷ة  جدية  –ركات  تبد�أ  كي  �الأنظمة  على   k Vص¨طا

�لعاملي من ر�أي د�عº �إ¤ ر�أي Vصاغ§، وهي مرحلة مهمة وموKDرة من مر�حل تطور �لر�أي 

�لعاŒ Ωا√ �ل≥�صية �لفل�صطينية.

خام�صًا: موقف الأ· املتحدة: 

“يز موق∞ �الأ· �ملتëدة من �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة بال�صع∞ �إ¤ �◊ّد 

�ل≥طا´. كما  �لفل�صطيني يف   Öل�صع� لها  �لتي تعرVص  �ملاأ�صاة   ºمع حج Öيتنا�ص �لذي ⁄ 

“ãل �ملوق∞ يف �إعادة �إنتاê �ملو�ق∞ �لت≥ليدية نف�صها بî�صو�ص �الأRمات يف منط≥ة �ل�رش¥ 

 Ωيل“ ت≥وF�دة �إعالنها �أن ”�إ�رشëموق∞ �الأ· �ملت Rمع بد�ية �لعدو�ن ⁄ يتجاوa .§الأو�ص�

بعدو�ن على �أر�Vص m –تلها ب�صورة غري �رشعية، م�صرية �إ¤ �أن �ل¨ار�ت على قطا´ غزة 

.
25

“ãل �نتهاكات �صارخة لل≥انون �لدو›

يف  �الأمن  جمل�ص   Ωأما� �أل≥ا√  �لذي  مون  كي  بان  �ملتëدة  لالأ·   Ωلعا�  Úالأم� بيان  ويف 

جل�صت¬ ب�صاأن �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي يف 2009/1/6، تر�جع خطاب �الأمÚ �لعاΩ من مرحلة 

Vصع∞ �ل�صي¨ة �ملوجهة ل`”�إ�رش�Fيل“ �إ¤ مرحلة �لن≥د �لãناFي، مبعنى م�صاو�ة �لفل�صطيني 

k و�إد�نة ل�صو�ريخ �مل≥اومة و�ل¨ار�ت �الإ�رش�Fيلية.  و�الإ�رش�Fيلي. a≥د ت�صمن �لبيان �نت≥اد�

 Úملدني� Úايا، بëل�ص� Úايا جر�ء �لعدو�ن بëعن �ل�ص ¬ãكما ⁄ يفر¥ كي مون عند حدي

�لفل�صطينيÚ و�ل≥تلى من �÷نود، و⁄ يظهر �أن �لطر± �الإ�رش�Fيلي هو �لطر± �ملعتدي. 

وجاء يف ن�ّص بيان �الأمÚ �لعاΩ ما يلي: 

�إن هذ√ �لهجمات من قبل �ل≥و�ت �لع�صكرية �الإ�رش�Fيلية، �لتي تعرVص للîطر 

تتكرر.  �أال   Öويج �لبتة،  م≥بولة  غري   ،Åمالج �مل�صتîدمة  �ملتëدة  �الأ·   ≥a�مر
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تعرVص  و�لتي  حما�ص،  م≥اتلو  بها   Ωي≥و �لتي  �الأعمال  باملãل  �مل≥بول  غري  ومن 

للîطر �ل�صكان �ملدنيÚ �لفل�صطينيÚ. و�إن �أحد�ç �ليوΩ توDكد �ملîاطر �لكامنة يف 

��صتمر�ر هذ� �ل�رش�´ وت�صاعد√. و�إنني �أدعو مرة �أخرى �إ¤ وق∞ �إطال¥ �لنار 

.
26k aور�

ووق∞  �الأRمة  مع  للتعامل  خا�صة  مبادرة  “تلك   ⁄ �ملتëدة  �الأ·  �أن   k و�Vصëا وبد� 

�الإ�صادة   Ωلعا�  Úالأم� خطابات   ºمعظ  âت�صمن �ل�صيا¥  هذ�  ويف  �الإ�رش�Fيلي.  �لعدو�ن 

�أ‡ية يف هذ�  k للëّل، دون ت≥دË مبادرة  �أ�صا�صا �لفرن�صية بو�صفها  باملبادرة �مل�رشية - 

�ل�صاأن.

 íصVي¬ �أن يوa صVدة، و�لذي يفرتëلالأ· �ملت Ωلعا� Úكما بد� �لبيان �ل�صادر عن �الأم

k يف جزء من¬  �لفل�صطيني، متبنيا  Öيل“ على �ل�صعF�إ�رش�” موق∞ تلك �ملنظمة من عدو�ن 

ملا تطرح¬ ”�إ�رش�Fيل“، وما ت�صع¬ من مبر�ت لعدو�نها وح�صارها ل¨زة، aعالوة على 

�أ�صار �الأمÚ �لعاΩ، يف �إطار حديã¬ عن  تنديد√ بن�صا• a�صاFل �مل≥اومة �لفل�صطينية، a≥د 

 Öصب§ �◊دود مبا ينع تهريV صمانV رشورةV ¤قطا´ غزة وم�رش، �إ Úملعابر ب� íتa

�ل�صالì �إ¤ �ل≥طا´.

 Rيتجاو  ⁄ �أن¬  �إال  �ملتëدة،  �الأ·  موق∞  يف  تطور  طر�أ  �لعدو�ن  توق∞  �أع≥اب  ويف 

�ل�صعيد �الإن�صاÊ; حيå قاΩ �الأمÚ �لعاΩ بزيارة قطا´ غزة، وتف≥د بع�ص �الأماكن �لتي 

دمرتها ”�إ�رش�Fيل“، وعلى وج¬ �ÿ�صو�ص م≥ر�ت �الأ· �ملتëدة يف �ل≥طا´. وقال بان كي 

k �لهجوΩ �الإ�رش�Fيلي على هذ√ �مل≥ر�ت: ”�إن¬ هجوΩ على  مون خالل هذ√ �لزيارة، و��صفا

k. ول≥د �أبديâ �حتجاجي علي¬ عدة مر�ت،  �الأ· �ملتëدة مãري لل�صî§، وغري م≥بول �إطالقا

و�أنا �أحتè علي¬ �ليوΩ باأ�صد �لعبار�ت، و�أدين¬. ول≥د طلبâ �إجر�ء –≥ي≤ كامل، وfiا�صبة 

.
�الأ�صîا�ص �مل�صوDولÚ عن¬“27

رمبا ياأتي موق∞ �الأمÚ �لعاΩ يف �صيا¥ خطاب �إعالمي ين�صجº مع Rيارت¬ لل≥طا´، �إذ 

⁄ يكون م≥بوالk من¬ �أن ينت≥د �لطر± �لفل�صطيني يف Xّل وجود√ يف �ل≥طا´ وحول¬ م�صاهد 

 âاهلŒ ”�إ�رش�Fيل“ قد  �أن  عن   kصال�a �الإ�رش�Fيلية.  �لع�صكرية  �الآلة  خلفت¬  �لذي  �لدمار 

يف  ومن�صاآتها  مكاتبها   âaو��صتهد �لعدو�ن،  لوق∞  �ملتëدة  �الأ·  ند�ء�ت  �لعدو�ن  خالل 

.Ωدة، و�أمينها �لعاëالأ· �ملت� êغزة ب�صكل علني �أحر
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ويف 2009/1/8 تبنى جمل�ص �الأمن �لدو› �ل≥ر�ر 1860، و�لذي يدعو �إ¤ وق∞ aوري 

�ل¨ربية  �لعرب و�لدول  �لنار يف قطا´ غزة، بعد مباحãات بÚ وRر�ء �ÿارجية  الإطال¥ 

 â14 دولة ع�صو يف جمل�ص �الأمن على �ل≥ر�ر، بينما �متنع â≤a�وو .Ωة �أياKالK âصت¨رق��

:
28

�لواليات �ملتëدة عن �لت�صويâ. �أما �أهº ما ت�صمن¬ �ل≥ر�ر aهو ما يلي

 ºF�ود و�صامل  كامل  ب�صكل  �لنار،  �إطال¥  وق∞  Vرشورة  على  و�لت�صديد  �لدعوة   .1

يوDدي �إ¤ �ن�صëاب كامل لل≥و�ت �الإ�رش�Fيلية من غزة. 

�لدعوة �إ¤ توRيع وتوaري �مل�صاعد�ت �الإن�صانية يف كل �أرجاء غزة، مبا aيها �ل¨ذ�ء   .2

و�لوقود و�لعالê �لطبي. 

�الأخرى  و�الآليات  �آمنة،  ‡ر�ت   íتaو �إن�صاء  �إ¤  تهد±  �لتي  باملبادر�ت   Öلرتحي�  .3

لتوaري �مل�صاعدة �الإن�صانية ب�صكل متو��صل. 

�القت�صادي  �لوVصع  من  للتîفي∞  �لدولية  �÷هود   ºلدع �الأع�صاء  �لدول  دعوة   .4

و�الإن�صاÊ يف غزة. 

�أعمال  وكل   ،Úملدني� Vصّد  �ملوجهة  �لعد�Fية  و�الأعمال  �لعن∞  �أعمال  كل  �إد�نة   .5

�الإرهاب. 

دعوة كل �لدول �الأع�صاء لتكãي∞ �÷هود لتوaري �لرتتيبات و�ل�صمانات يف غزة،   .6

من �أجل �لتو�صل �إ¤ هدوء ووق∞ الإطال¥ �لنار، مبا ي�صمل منع تهريÖ �الأ�صلëة 

و�لذخاFر، ول�صمان �إعادة aتí �ملعابر ب�صكل د�ºF على �أ�صا�ص �تفا¥ �صنة 2005. 

 k دعما �لفل�صطينية،  �لد�خلية  �مل�صا◊ة  Œا√  ملمو�صة  بîطو�ت   Ωل≥يا� ت�صجيع   .7

÷هود �لو�صاطة �مل�رشية و�÷امعة �لعربية. 

 Ωبها �الأطر�± و�ملجتمع �لدو› للتو�صل �إ¤ �صال Ωلدعوة لتجدد �÷هود �لتي ت≥و�  .8

�صامل على �أ�صا�ص روDية دولتÚ ديوقر�طيتÚ: �إ�رش�Fيلية وaل�صطينية.

�ملجتمع  ”�إر�دة  ج�صد  �الأمن  جمل�ص  قر�ر  �إن  ب≥ول¬:  �ل≥ر�ر  عن  مون  كي  بان  وعب 

�أن  غري   .
�ل�رش�´“29 �أطر�±   Öجان من  �حرت�م¬   ºّيت �أن   ºتëيت” و�أVصا±  �لدو›“، 

وق∞   âأعلن� �أن  �إ¤  عدو�نها  يف  و��صتمرت  �الأمن،  جمل�ص  ب≥ر�ر   çتكرت ”�إ�رش�Fيل“ ⁄ 
 .

�إطال¥ �لنار من جانÖ و�حد يف 302009/1/17

بنود√،  تنفيذ  خاللها  من  يكن  �لتي  �الآليات  �إ¤  �aت≥ر  �الأمن  جمل�ص  قر�ر  �أن  ويمُذكر 

�ل≥ر�ر  يت�صمن   ⁄ كما  �الأرVص.  على  عملية  تبعات  �أية  ل¬  يكن   ⁄ �الأ�صا�ص  هذ�  وعلى 
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�رتكبâ جر�ºF حرب، و�aت≥د  �لتي  �إجر�ء�ت ع≥ابية Vصّد �÷هة  �أية  �إ¤  �الإ�صارة  �ملذكور 

قبل   âوقع �تفاقيات   ≥aو غزة  قطا´  معابر   íتa ب�رشورة   Öطال  Úح �ملوVصوعية  �إ¤ 

�ل≥طا´ هي حركة  �الآن يف  �لرFي�صية  �ل≥وة  �أن   kالأخرية، متجاهال� �لت�رشيعية  �النتîابات 

حما�ص، ‡ا يعني �أن �ل≥ر�ر ال يعدو كون¬ جمرد طرì نظري ال يكن –ويل¬ �إ¤ �صيا�صات 

ملمو�صة على �الأرVص.

كما يمُوDخذ على قر�ر جمل�ص �الأمن تاأخر√ �إ¤ �◊ّد �لذي �أa≥د �الأ· �ملتëدة، وكما هو 

من  ي≥لل  ال  ذلك  لكن  �صيا�صية.  �أو  �إن�صانية  ملهمات  توليها  وجدوى  م�صد�قيتها  �◊ال، 

�أهمية بع�ص �لبنود يف �ل≥ر�ر و�لتي �أ�صار�ت �إ¤ Vرشورة وق∞ �لهجمات على قطا´ غزة، 

و–�صÚ �الأوVصا´ �ملعي�صية، و�لتîفي∞ من حدة �◊الة �الإن�صانية.

�صاد�صًا: موقف بوليفيا وفنزوjال:

�الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص   Hugo Chavez �صاaيز  هوجو  �لفنزويلي  �لرFي�ص  و�ص∞ 

”�لعدو�ن“.  هذ�  Vصّد  يتظاهر  �أن  علي¬   Öيج ”�إ�رش�Fيل“   Öصع� �إن  وقال  ب`”�÷بان“، 

بو�ص   êجور �الأمريكي  و�لرFي�ص  برييز  �صمعون  �الإ�رش�Fيلي  �لرFي�ص  مبëاكمة   Öوطال

بتهمة ”�الإبادة �÷ماعية“ يف fiكمة �لعدل �لدولية، ودعا �ملجتمع �لدو› �إ¤ وVصع نهاية 

�أن   íصVو�أو �مل�صت�صعفة،  �لفل�صطيني و�ل�صعوب   Öبال�صع و�أ�صاد   .
31

غزة يف  ”للجنون“ 
.
32

دماء√ �ملر�قة يف قطا´ غزة هي دماء �لفنزويليÚ، وكل �الإن�صانية

على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  خلفية  على  لديها  �الإ�رش�Fيلي  �ل�صفري  aنزويال  وطردت 

قر�رها  وبررت  ”�إ�رش�Fيل“،  مع  �لدبلوما�صية  عالقاتها  قطع  قررت  كما   .
33

غزة قطا´ 

�صلطات  قبل  من  �لفل�صطيني   Öل�صع� ل¬  يتعرVص  �لذي   Êالإن�صا� غري  ”باالVصطهاد 
.

�إ�رش�Fيل“34

وكان لبوليفيا موق∞ م�صاب¬ من �لعدو�ن; �إذ قطعâ هي �الأخرى عالقاتها �لدبلوما�صية 

”�إ�رش�Fيل“ ب�صبÖ عدو�نها على قطا´ غزة. وحåّ �لرFي�ص �لبوليفي �إيفو مور�لي�ص  مع 

Evo Morales �ملëكمة �÷ناFية �لدولية يف الهاي على �لتë≥ي≤ يف �العتد�ء�ت �الإ�رش�Fيلية 

�ملتو��صلة على غزة �لتي �رت≥â �إ¤ مرتبة جر�ºF حرب، وطالÖ بëرمان �لرFي�ص برييز 

.
من جاFزة نوبل لل�صالΩ �لتي ح�صل عليها يف �صنة 351994



244

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

�لدبلوما�صية مع  �إعالنهما قطع عالقتهما  �أع≥اب  �لالتينيتÚ يف   Úلدولت� جاء موق∞ 

k ب�صكل جعل من¬ �ملëطة �الأبرR يف طبيعة تطور �ملو�ق∞ �لدولية حيال  "�إ�رش�Fيل" مت≥دما
aنزويال  من  كل  ��صتجابة  �أن  �إالّ  �÷¨ر�يف  �لبعد  من   ºوبالرغ غزة.  قطا´  على  �لعدو�ن 

للëدç، هذ� من   k قربا �لدول   Ìأك� �أ�رش´ من  بد�  ب�صكل   âأت� �لتطور�ت  لطبيعة  وبوليفيا 

�لعالقات  �لدولتÚ يف �صيا¥ طبيعة  �لدو› لكال  �أخرى a≥د جاء �ملوق∞  جهة. ومن جهة 

�ال�صرت�تيجية �لتي تربطهما بالواليات �ملتëدة �الأمريكية. ومن هنا يعتب ت�صعيد �ملوق∞ 

k للتعامل مع �لبعد �لعاملي لالحتالل �الإ�رش�Fيلي، كما �أن¬ قد يعّد  على هذ� �ل�صكل موD�رش�

.
36

k على طبيعة �لتطور�ت وردود �الأaعال �لدولية يف �مل�صت≥بل موD�رش�

خا“ة:

قطا´  على  �الإ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  Œا√  �لدولية  �ملو�ق∞  �أن  �إ¤  �لدر��صة  هذ√   âخل�ص

غزة “يزت بالتباين �◊اد، �صو�ءa kيما يî�ص �صيا�صات �لدول و�ل�صعوب �أa Ωيما يî�ص 

�ملو�ق∞ �لتي بنيâ عليها تلك �ل�صيا�صات. كما ذهبâ �إ¤ �أن �ملوق∞ �الأمريكي و�الأوروبي 

 åمن ناحية �ل�صيا�صة �لعامة; حي k Œا√ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي وجمريات¬ ⁄ يîتل∞ كãري�

و�ل�صيا�صات  �لت�رشيëات،   Öأغل�  âبع وطمُ  ،k حربا بو�صف¬  �لعدو�ن  مع  �لطرaان  تعامل 

�ل�صادرة بطابع Œريي ◊ركة حما�ص على �أنها هي �÷هة �لتي �أنهâ �لتهدFة، وهي من 

�aتعل �لعدو�ن ب�صبÖ �إطالقها لل�صو�ريخ على ”�إ�رش�Fيل“. 

و�أل≥â هذ√ �ملو�ق∞ بظاللها على قدرة جمل�ص �الأمن، و�الأ· �ملتëدة على �تîاذ موق∞ 

حا�صº من �لعدو�ن منذ �ليوΩ �الأول الندالع¬. ويف هذ� �ل�صيا¥ عجز قر�ر جمل�ص �الأمن 

�الأ·  �نتاب  �لعدو�ن. وب�صكل مو�a mR≥د  ”�إ�رش�Fيل“ بوق∞   Ω�إلز� 1860 عن   ºلدو› رق�

�ملتëدة، �لتي كانâ موD�ص�صاتها �أحد �أهد�± �لعدو�ن، �لعجز يف �تîاذ موق∞ دو› يجعل 

�أقل ت≥دير. وم≥ابل ذلك a≥د تركز جهد �الأ· �ملتëدة  ”�إ�رش�Fيل“ �صعبة على  من مهمة 

 n¥تر ºلa ،من ذلك ºات يف هذ� �ملجال، وبالرغëو�إطال¥ �لت�رشي ،Êصع �الإن�صاVعلى �لو

.Úر �◊ماية للمدنيaلذي يو� íي �لناجKهذ√ �÷هود �إ¤ م�صتوى �لعمل �الإغا

ومو�ق∞  �الأوروبي،  وبالذ�ت  �لدو›،  �ل�صعبي  �ملوق∞  �رت≥ى  a≥د  �أخرى  جهة  ومن 

 ÚيليF�الإ�رش�  ÚولDمل�صو� fiاكمة  باŒا√  Vصاغطة  حالة  �إ¤  �لدو›،  �ملجتمع  موD�ص�صات 

�ل≥�صية  مع  �لت�صامن  وتعزيز  �الإغاKية،  �مل�صاعد�ت   Ëوت≥د حرب،  جمرمي   ºب�صفته
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�لفل�صطينية. عالوة على ذلك، بات يطفو على �ل�صطí ت¨ري يف مو�ق∞ بع�ص �ل�صî�صيات 

�لر�صمية على �ل�صعيد �لدو› من �أع�صاء �ل�صلطات �لت�رشيعية �أو �لتنفيذية يف مر�كز �صنع 

يف  ك�رشيك  معها  و�لتعامل   ،ºك◊� aر�صة  منëها  وVرشورة  حما�ص  حركة  Œا√  �ل≥ر�ر 

.Ωعملية �ل�صال
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