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متهيد:

مل يعرف �لفقه �لد�صتوري —فيما نعلم— حالة دولية مماثلة للحالة �لفل�صطينية من 

�ل�صيا�صية  �الأجهزة  و�صالحيات  ناحية،  من  �ل�صيا�صية  �ل�صلطة  هيكلية  تعقيد�ت  حيث 

�ملعنية بال�صوؤون �خلارجية من ناحية �أخرى، وهو ما ي�صتدعي �الأخذ مبنهج غري تقليدي 

لتحليل �ل�صيا�صة �خلارجية لل�صلطة �لفل�صطينية، ويكفي �لتمعن يف �ملالب�صات �لتالية:

�أو�صلو(  �تفاقات  )بعد   1993 �صنة  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  منذ   .1

�لتب�صت �لبنية و�لوظيفة بني منظمة �لتحرير �لفل�صطينية )�ملمثل �ل�رشعي �لوحيد لل�صعب 

�لتمثيل  وذ�ت  �ملتحدة،  �الأمم  يف  و�ملر�قب  �لعربية،  �جلامعة  لقر�ر�ت  طبقاً  �لفل�صطيني 

�لدبلوما�صي ولو مب�صتويات خمتلفة مع عدد و��صع من �لدول و�ملنظمات �لدولية( وبني 

�ل�صلطة �لتي �أفرزتها “تفاهمات �أو�صلو”، وهو ما �ت�صح يف �لتوتر �لذي �صاد بني �لد�ئرة 

�ل�صيا�صية يف �ملنظمة وبني وز�رة خارجية �ل�صلطة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة يف فرت�ت 

خمتلفة منذ ذلك �حلني، حول ��صرت�تيجية �إد�رة �لعالقات �لفل�صطينية �لدولية.

�لدويل  و�لتعاون  �لتخطيط  وز�رة  �إن�صاء  مّت   1994 �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيام  منذ   .2

�إقر�ر  �أن�صئت وز�رة �خلارجية، تال ذلك   2003 لتقوم مقام وز�رة �خلارجية، ويف �صنة 

�خلارجية  لوز�رة  �لتنظيمي  �لهيكل  �إقر�ر  ثم   ،2005 �صنة  �لدبلوما�صي  �ل�صلك  قانون 

�ل�صلطة  لدى  يكن  مل  �صنة(   12(  2006 �إىل   1994 من  �ملمتدة  �لفرتة  �أن  �أي   ،2006 �صنة 

وز�رة خارجية باملعنى �ملتكامل، الإد�رة عالقاتها �لدولية من خالل هذه �لوز�رة.

 2005 ل�صنة  �لفل�صطيني  �لدبلوما�صي  �ل�صلك  قانون  �أن  �إىل  �لتنبه  �ل�رشوري  ومن 

ين�ص على “�إن �إقر�ر �ملجل�ص �لت�رشيعي لقانون �ل�صلك �لدبلوما�صي �لفل�صطيني ال ي�صكل 

�أو �نتقا�صاً من منظمة �لتحرير �لفل�صطينية باعتبارها �ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد  م�صا�صاً 

لل�صعب �لفل�صطيني، وهي مرجعية �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وذلك �لتز�ماً مبا ورد 
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، وهو �الأمر �لذي يزيد حدود 
يف مقدمة �لقانون �الأ�صا�صي لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية”1

�ل�صالحيات بني �الأجهزة �ملعنية بال�صيا�صة �خلارجية �ملزيد من �لتعقيد.

�لتحرير بفعل �صيا�صات  �ل�صيا�صية يف منظمة  �لد�ئرة  لدور  �لتدريجي  �لتو�ري  ومع 

لل�صلطة، غري  تنامى دور وز�رة �خلارجية  قانونية،  بفعل تطبيقات  �أكرث منها  متعمدة، 

�أنه مع تويل �لدكتور �صالم فيا�ص وز�رة �ملالية يف �ل�صلطة، مّت �تخاذ قر�ر باإن�صاء د�ئرة 

�لوطنية  �ل�صلطة  �صيا�صات  تتبنى  2003، كد�ئرة  �صنة  �ملالية  �لدولية يف وز�رة  �لعالقات 

حملياً  و�ملالية  و�القت�صادية،  �ل�صيا�صية،  �ملختلفة،  �لوطنية  مبوؤ�ص�صاتها  �لفل�صطينية 

وخارجياً. 

غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  و�لع�صرية  �ملعقدة  �القت�صادية  للظروف  ونظر�ً 

دور  ح�صاب  على  �لد�ئرة  هذه  دور  تعاظم   ،2000 �صنة  �لثانية  �النتفا�صة  بعد  �صيّما  ال 

وز�رة �خلارجية، ال �صيّما يف ميادين مثل “�حلفاظ على �لعالقات مع �ل�رشكاء �لدوليني 

لل�صلطة من جهة، لتوفري م�صادر مالية من �جلهات �ملانحة وغريها، من �أجل دعم �ل�صلطة 

بني  �لعالقات  ومتابعة  وتن�صيق  وتقييم  للمو�طنني،  بالتز�ماتها  �لوفاء  من  ومتكينها 

�ل�صلطة من  �لدوليني من جهة، وبني موؤ�ص�صات  �لفل�صطينية و�ملانحني  �لوطنية  �ل�صلطة 

ملا هو مدون على موقعها  �لد�ئرة طبقاً  ��صرت�تيجية هذه  �لتمعن يف  �أخرى”. وعند  جهة 

�إد�رة �لعالقات �لدولية بني  �للب�ص يف حدود �الخت�صا�صات يف جمال  �الإلكرتوين، يزد�د 

�ل�صلطة و�ملجتمع �لدويل، �إذ ت�صتمل وظائف هذه �لد�ئرة على:

�لتن�صيق و�لتعاون مع �ملجتمع �لدويل من �أجل رفع �حل�صار عن حركة �لب�صائع 

و�الأ�صخا�ص، و�لتقدم نحو �ل�صالم، �لذي يتطلب دعم �ل�صلطة للوفاء بالتز�ماتها 

نحو مو�طنيها من جهة، و�ملجتمع �لدويل من جهة �أخرى، وحّث �ملجتمع �لدويل 

�إ�رش�ئيل  على  �ل�صغوط  ممار�صة  �أجل  من  �لرباعية  �لدولية  �للجنة  وخا�صة 

�أر�ص  �إجر�ء�ت فورية وملمو�صة على  الإظهار �لتز�مها، من خالل �لبدء باتخاذ 

�لو�قع، يف ظلّ �لتفاهم �مل�صرتك �لذي متّ �لتو�صل �إليه يف �أنابولي�ص، �لتي ت�صتمل 

�لتجارية،  و�حلركة  �لتنقل  على  �ملفرو�صة  و�الإد�رية  �ملادية  �لقيود  رفع  على 

و�إنهاء �حل�صار؛ من �أجل �ملبا�رشة يف حتويل هذه �لروؤية �إىل حقيقة و�قعة، من 

خالل تنفيذ خطة �ل�صلطة �لوطنية للتنمية و�الإ�صالح وبدعم من �ملجتمع �لدويل. 

قانون �ل�صلك �لدبلوما�صي رقم )13( ل�صنة 2005 م، جامعة بريزيت، فل�صطني، معهد �حلقوق، منظومة �لق�صاء   
1

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14909 :و�لت�رشيع يف فل�صطني )�ملقتفي(، 2005/9/24، �نظر



641

ال�شيا�شة اخلارجية لل�شلطة الفل�شطينية 1993–2013

متثيل  مبهام  ت�صطلع  �إذ  �لدولية،  و�لعالقات  �التفاقات  �الإد�رة  هذه  تتوىل  كما 

للعالقات  �لعامة  �الإد�رة  تعليمات  على  بناء  و�ملفاو�صات  �ملحافل  يف  �لوز�رة 

�لدولية و�مل�صاريع. �إىل جانب �الإ�رش�ف و�لتن�صيق و�لتو��صل مع �لدول �لعربية 

مبا  �الإعالمية  بالتغطية  �ملتعلقة  �جلو�نب  كافة  على  و�الإ�رش�ف  و�الأجنبية، 

بالد�ئرة  �خلا�صة  �لبوتوكول  �إجر�ء�ت  ومتابعة  �الإعالمية،  �لت�رشيحات  فيها 

ب�صكل خا�ص و�لوز�رة عموماً. و�ملتابعة و�الإ�رش�ف على ��صتمر�ر �لتعاون مع 

مع  باالن�صجام  �لدويل  �لتعاون  �أ�صكال  كافة  جناح  ل�صمان  �ملختلفة،  �لوز�ر�ت 

.
2

�ل�صيا�صة �لعامة للوز�رة، ومتابعة تقدمي �لتقارير �لدورية يف موعدها

تعب  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لدولية  �لقانونية  �ملكانة  فاإن  �أخرى،  ناحية  من   .3

قر�ر  بعد  فيها  �لفل�صطينية  للبعثة  �ملتحدة  �الأمم  منحتها  �لتي  �ل�صفة  مالب�صاتها  عن 

لدولة  �لد�ئمة  �ملر�قبة  “�لبعثة  ت�صمى  �أ�صبحت  �إذ   ،2012/11/29 يف  �لعامة  �جلمعية 

 Permanent Observer Mission of the State of  
فل�صطني لدى �الأمم �ملتحدة”3

�أمر  �لفل�صطيني، وهو  “�لكيان”  Palestine to the United Nations بدالً من بعثة 

 Declarative حمل نقا�ص قانوين معقد بني نظريتني قانونيتني هما: �لنظرية �ملن�صئة 

�أن  �إىل  �لتنبه  �رشورة  مع   ،Constitutive Theory  
4

�ملقررة و�لنظرية   Theory

�صمن  من  هي  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لدولية  �لعالقات  �أن  �إىل  �أ�صارت  �أو�صلو  تفاهمات 

الحقاً. تبحث  �لتي  �ملو�صوعات 

4. من ناحية �أخرى فاإن �لتجزوؤ �لذي �أ�صاب �جل�صد �ل�صيا�صي �لفل�صطيني ز�د �الأمور 

يف  جرى  �لذي  �ل�رش�ع  فبعد  �لفل�صطينية،  �لدولية  �لعالقات  �صبكة  لتحليل  تعقيد�ً 

http://www.pmof. :وز�رة �ملالية، فل�صطني، د�ئرة �لعالقات �لدولية، مقدمة عن د�ئرة �لعالقات �لدولية، �نظر  
2

يف:  ويكيبيديا،  موقع  فل�صطني،  يف  �لدبلوما�صية  �لبعثات  قائمة  ملحق  �أي�صاً:  و�نظر  ps/web/guest/95؛ 
http://ar.wikipedia.org/

 Site of Permanent Observer Mission of the State of Palestine to the United Nations, New York,  3

 http://palestineun.org

�إذ� �عرتفت �لدول �الأخرى  �أ�صخا�ص �لقانون �لدويل  تقوم �لنظرية �ملن�صئة على �عتبار �لدولة �صخ�صاً من   
4

�رشوط  فيها  توفرت  �إذ�  �لدولة  ب�صيادة  �العرت�ف  على  �ملقررة  �لنظرية  تقوم  بينما  بها،  �ل�صيادة  ذ�ت 

�نظر  �لدويل.  و�لعرف  �لقانون  باحرت�م  و�لتعهد  جغر�فيـاً  �ملحدد  و�الإقليم  �ل�صلطة  وجود  مثل  معينة 

يف: �لتفا�صيل 

 Thomas D. Grant, The Recognition of States: Law and Practice in Debate and  
Evolution (Westport, Connecticut: Praeger, 1999), chapter 1.
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قطاع غزة بعد �صنة 2007، �أ�صبح لفل�صطني وز�رتا خارجية تعمالن دون �أدنى تن�صيق 

�ل�صيا�صة  تو�صيف  يجعل  �أمر  وهو  �ملو�قف،  �أغلب  يف  متعاك�صني  وباجتاهني  بينهما 

�خلارجية �لفل�صطينية �أمر�ً يف غاية �لتعقيد.

لل�صلطة  �لدولية  �ل�صيا�صة  �لبنيوية، �صنعمل على تناول  لكل هذه �ملالب�صات  ��صتناد�ً 

�لدبلوما�صية  �الأبعاد  يف  لها  �لعامة   trends �الجتاهات  حتديد  �أ�صا�ص  على  �لفل�صطينية 

و�الإقليمية  �لدولية  �ملنظمات  �أو  �لكبى  �لدول  مع  وخا�صة  و�القت�صادية،  و�ل�صيا�صية 

�الأكرث �أهمية يف �ملجتمع �لدويل.

اأواًل: العالقات الدبلوما�شية الفل�شطينية الدولية:

�ملتحدة  �الأمم  يف  �لع�صو  �لدولة  مركز  حتقيق  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ف�صل  بعد 

�صنة 2011، متكنت من �حل�صول على مقعد �لدولة غري �لع�صو يف �صنة 2012، وقد �أعلنت 

132 دولة �عرت�فها بالدولة �لفل�صطينية )وهو عدد �أقل من �لدول �لتي �أيدت قر�ر �جلمعية 

�لعامة يف 2012(، وهو ما ي�صكل 64.8% من �ملجتمع �لدويل وبعدد �صكان �إجمايل ي�صل 

�إىل زهاء 5.5 مليار ن�صمة من �صكان �لعامل.

ي�صري   ،1967 �صنة  حدود  على  كدولة  بفل�صطني  تعرتف  �لتي  �لدول  تق�صيم  �أن  غري 

�إىل �أن 96 دولة كانت تعرتف بفل�صطني قبل قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 1994، بينما 

�عرتفت بها بعد ذلك 36 دولة، �أي �أن 27.3% من �ملجتمع �لدويل �عرتف بفل�صطني نتيجة 

جهود  نتاج  كان  �العرت�ف  من   %72.7 بينما  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �لدبلوما�صي  للجهد 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف فرتة ما قبل �أو�صلو.

وحتظى �ل�صلطة �لفل�صطينية بع�صوية كاملة يف 17 منظمة دولية، وب�صفة دولة غري 

ع�صو يف ع�رش منظمات دولية، وع�صوية ثالثة �حتاد�ت دولية ريا�صية، كما ت�صارك يف 

ع�صوية ثمان �تفاقيات جتارية دولية )مناطق جتارة حرة، ��صتثمار...�إلخ(.

�لدويل  �لقانوين  �لفل�صطينية يف تو�صيع د�ئرة �العرت�ف  �ل�صلطة  �أن جناح  ذلك يعني 

باحلقوق �لفل�صطينية �مل�رشوعة هو جناح متو��صع ن�صبياً، مع �رشورة �الأخذ يف �العتبار 

�أن �العرت�ف �الأو�صع باحلقوق �لفل�صطينية كان يف �لفرتة �ل�صابقة على �أو�صلو، �أي �لفرتة 
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�لتحرير  منظمة  من  �ملتبناة  �ال�صرت�تيجية  هو  �مل�صلحة  �ملقاومة  �أ�صلوب  فيها  كان  �لتي 

�لفل�صطينية، ويف ظّل نظام دويل �أكرث تو�زناً من بنية �لنظام �لدويل �ملعا�رش.

من  بّد  ال  �لدويل،  �ملجتمع  قبل  من  بفل�صطني  �العرت�ف  قاعدة  �ت�صاع  يف  �لنظر  وعند 

حتديد �أهم �ملتغري�ت �لتي �أ�صهمت يف هذ� �الت�صاع �لن�صبي وهي: 

1. �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” كدولة �رشعية، وهو موقف تتم�صك به �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�ل�صلطة وبني  ب�صكل و��صح، وقد تكر�صت هذه �لفكرة يف كّل �التفاقات �لتي عقدت بني 

1995، و�تفاق   )2 )�أو�صلو  �ملوؤقت  1994، و�التفاق  �أريحا  �تفاق غزة -  “�إ�رش�ئيل” منذ 

�تفاقيات  وهي   .1999 �ل�صيخ  �رشم  و�تفاق   ،1998 ريفر  و�ي  و�تفاق   ،1997 �خلليل 

ق�صمت �ل�صفة �لغربية و�لقطاع �إىل ثالثة �أق�صام )�أ، ب، ج(، توزعت �الخت�صا�صات فيها 

بني �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل”، كما تو��صل هذ� �ملوقف من خالل تعاون �ل�صلطة �لفل�صطينية 

مع �للجنة �لرباعية؛ �الأمم �ملتحدة، �لواليات �ملتحدة، �الحتاد �الأوروبي، ورو�صيا، �لتي 

خالل  �البن  بو�ص  �الأمريكي  �لرئي�ص  بلورها  �لتي  �لطريق  خريطة  تطبيق  على  عملت 

�لفرتة 2002–2003.

ذلك يعني �أن جناح �ل�صلطة �لن�صبي يف تو�صيع د�ئرة �لتاأييد �لدويل للدولة �لفل�صطينية، 

�ل�صيا�صية  �لثو�بت  كافة  وم�ّص  �ل�صلطة،  قدمته  �لذي  �لتنازل  حجم  مع  يتنا�صب  ال 

�لفل�صطينية.

�لفل�صطينية  لل�صلطة  �لدولية  �لعالقات  �ت�صاع  بني  �رتباطاً  هناك  �أن  يت�صح   .2

“ثو�بت  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لتاريخ  يعدُّه  فيما  �لنظر  �إعادة  قبولها  درجة  وبني 

��صرت�تيجية”، و�لدليل على ذلك، هو موقف بع�ص �لقوى �لدولية يف �ملجتمع �لدويل من 

�لق�صية �لفل�صطينية بعد فوز حركة حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 2006. ولفهم 

هذ� �ملوقف، يكفي �لنظر يف �ل�رشوط �الأمريكية �لتي �أقرها �لكوجنر�ص ال�صتمر�ر �لتعاون 

بني �الإد�رة �الأمريكية و�ل�صلطة �لفل�صطينية ال �صيّما يف �لنطاق �القت�صادي، فقد ��صرتط 

:
5
�لكوجنر�ص ما يلي

ع�صو  �أّي  �أو  �حلركة  تديره  كيان  �أيّ  �أو  حما�ص  حركة  �إىل  �مل�صاعد�ت  و�صول  عدم  �أ. 

مار�ص عمالً “�إرهابياً”.

 Jim Zanotti, “U.S. Foreign Aid to Palestinians,” CRS, 18/1/2013, site of U.S. Department of  5

State, Diplomacy in Action, pp. 7–8, http://fpc.state.gov/documents/organization/204093.pdf
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فيها  �أو  وحما�ص  �ل�صلطة  بني  م�صرتكة  هيئة  �أو  حكومة  الأي  �مل�صاعد�ت  تقدمي  عدم  ب. 

�ملوقعة  �التفاقات  كافة  و�حرت�م  “�الإرهاب”  برف�ص  يقرو�  مل  ما  حما�ص،  من  ع�صو 

�صابقاً مع “�إ�رش�ئيل”.

و�لتلفزيون  �الإذ�عة  لهيئة  �أو  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �مل�صاعد�ت  ت�صل  �أال  ج. 

�لفل�صطينية.

ال يجوز و�صول �مل�صاعد�ت للدولة �لفل�صطينية �مل�صتقبلية، ما مل تقر هذه �لدولة مبد�أ  د. 

�حرت�م �لتعاي�ص �ل�صلمي مع “�إ�رش�ئيل” و�لعمل على منع “�الإرهاب” بالتعاون مع 

“�إ�رش�ئيل” وغريها من �جلهات؛ و�لتعاون مع دول �ملنطقة ل�صمان �صالم �صامل يف 

�إىل  جنباً  �صلمياً  �لتعاي�ص  من  و“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطينية  �لدولتني  ُيكِّن  مبا  �ملنطقة، 

جنب.

�ل�صلطة يقيم يف قطاع غزة )مع �الإقر�ر بتقدمي  �أال ت�صل �مل�صاعد�ت الأي موظف من  هـ. 

�مل�صاعد�ت �خلا�صة باالعتماد�ت �لتجارية(.

عدم تقدمي �مل�صاعد�ت الأي ع�صو من �ل�صلطة يف �الأمم �ملتحدة �أو يف �إحدى وكاالتها،  و. 

مع  �تفاق  خالل  من  �ملتحدة  �الأمم  ع�صوية  على  �حل�صول  بعد  ذلك  يتم  مل  ما 

“�إ�رش�ئيل”.

�أن تبقى مر�قبة �ل�رشوط �ل�صابقة قائمة من خالل �لهيئات �الأمريكية ذ�ت �لعالقة. ز. 

ذلك يعني �أن م�صتويات �لنجاح �ملتو��صعة للدبلوما�صية �لفل�صطينية يف �لبيئة �لدولية 

يف �ت�صاع قاعدة �العرت�ف �لدويل، هي نتيجة “للثمن” �لذي قدمته �ل�صلطة لهذ� �العرت�ف. 

�جلهد  بفعل  �لفل�صطينية  بال�صلطة  تعرتف  مل  �لنامي  �لعامل  يف  دوالً  �أن  عن  ناهيك 

�لدبلوما�صي لل�صلطة مبقد�ر ما هو ��صتجابة الأيديولوجيات �أو عقائد تلك �لدول، مثل ما 

�أو حتى بع�ص  �لفييتنامي،  �أو  �لكوبي،  �أو  �لفنزويلي،  �أو  �الإير�ين،  �ملوقف  هو �حلال يف 

دول �ل�صمال �الأوروبي، �أو جنوب �إفريقيا. بينما مل تتمكن �لدبلوما�صية �لفل�صطينية من 

�لكاملة  فل�صطني  ع�صوية  على  للمو�فقة  �أملانيا،  �أو  بريطانيا،  �أو  �ملتحدة،  �لواليات  �إقناع 

ثقل  من  بالرغم  ع�صو،  غري  مر�قب  “كدولة”  ع�صويتها  على  حتى  �أو  �ملتحدة،  �الأمم  يف 

�لتنازالت �لفل�صطينية. 
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ثانيًا: ال�شيا�شـات الدوليـة جتاه الق�شيـة الفل�شـطينية 

            بعد اأو�شلو:

�ل�صمات  حتديد  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لدولية  �ل�صيا�صية  �لعالقات  در��صة  ت�صتدعي 

خالل  �لفل�صطينية  �لق�صية  جتاه  �لدويل  �لنظام  يف  �ملركزية  �لقوى  ل�صيا�صات  �ملركزية 

�ل�صيا�صات  تلك  مع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تفاعل  وكيفية  ناحية،  من   2013–1994 �لفرتة 

�لدولية من ناحية �أخرى.

1. الوليات املتحدة:

م�رش  وخروج  تد�عيات،  من  عنه  جنم  وما  �ل�صوفييتي  �الحتاد  �نهيار  �أن  �صكّ  ال 

�إير�ن  مع  �الإقليمية  بحروبها  �لعر�ق  و�ن�صغال  �ل�صهيوين،  �لعربي  �ل�رش�ع  د�ئرة  من 

وقدرته  �الأمريكي  للتاأثري  ي�رش�ً  �أكرث  �الإقليمية  �لبيئة  جعل  �لكويتية،  �الأزمة  وتد�عيات 

على �صمان �مل�صالح �ال�صرت�تيجية �لعليا للواليات �ملتحدة؛ ممثلة يف �الأمن �الإ�رش�ئيلي، 

�لتفاعالت  تكييف  يف  �جليو-��صرت�تيجية  �ملنطقة  مقدر�ت  وتوظيف  �لبرتول،  وتدفق 

�لدولية ل�صالح �لواليات �ملتحدة.

وباملقابل، فاإن �لتطور�ت �ل�صابقة �صيقت �خليار�ت �ملتاحة �أمام �لقيادة �لفل�صطينية، 

تبناها  �لتي  �ال�صرت�تيجية  لتبني  �لقيادة  هذه  يف  تيار  �أمام  �ملجال  �أف�صح  �لذي  �الأمر 

يف  �للعبة  �أور�ق  من   %99“ �أن  على  و�لقائمة  �ل�صاد�ت،  �أنور  �لر�حل  �مل�رشي  �لرئي�ص 

يتيح  �الإقليمي  م�رش  وزن  �أن  �إدر�ك  دون  �ملتحدة”؛  �لواليات  يد  يف  �الأو�صط  �ل�رشق 

ما  على  �حل�صول  �لفل�صطينية  �لقيادة  ت�صتطيع  ال  ن�صبية  مكا�صب  على  �حل�صول  لها 

�ال�صتجابة  �لفل�صطينية  �لقيادة  �ختارت  وبهذ�  �الإقليمية.  قوتها  لن�صبية  نظر�ً  يو�زيها، 

بـ“�إ�رش�ئيل”، على  �لكامل  �لقانوين  �ملبا�رش و�العرت�ف  بالتفاو�ص  �الأمريكية  للمطالب 

�إىل �ملفاو�صات  �أنها دخلت  �أغفلت  “�الأر�ص مقابل �ل�صالم”، لكنها  �أن حت�صل على  �أمل 

ذكرناها،  �لتي  لالأ�صباب  �ل�صعف  حاالت  �أق�صى  يف  �لفل�صطيني  �لطرف  كان  حلظة  يف 

طاولة  على  �لفل�صطينية  �لقوة  ن�صبية  مع  متو�زية  �لفل�صطينية  �ملكا�صب  جعل  مما 

�ملفاو�صات.

1994–2013 �صمن ��صرت�تيجية متكاملة  �لفرتة  �لواليات �ملتحدة خالل  وقد عملت 

على �لنحو �لتايل:
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�أ. جعل �العرت�ف �لفل�صطيني بـ“�إ�رش�ئيل” مدخالً الإقناع بقية �لدول �لعربية باالنفتاح 

“�إ�رش�ئيل” وتطبيع �لعالقات معها، فتم عقد معاهدة �ل�صالم �الأردنية �الإ�رش�ئيلية  على 

�ل�صهيونية، و�النفتاح  �لقياد�ت  �لتجارية و�للقاء�ت مع  �ملكاتب  بعد ذلك، ثم تو�ىل فتح 

حّد  �إىل  �لعربية  �ملقاطعة  مكاتب  على  �لتجاري  �لت�صييق  ثم  “�إ�رش�ئيل”،  على  �الإعالمي 

�صلها متاماً.

�أدركته  ما  وهو  �لفل�صطينية،  �خليار�ت  على  �لت�صييق  زيادة  ذلك  على  ترتب 

�لدبلوما�صية �الأمريكية، فبد�أت بالعمل على تكييف بنية �ل�صلطة �لفل�صطينية جلعلها �أكرث 

�ت�صاقاً مع �ملطالب �الأمريكية، وهو ما جتلى يف �ل�صغط على عرفات لو�صع رئي�ص وزر�ء 

�لتن�صيق �الأمني مع �الحتالل )كما �صنو�صح الحقاً(، و�صمان  ب�صالحيات و��صعة، ثم 

جوالت  يف  �صيقاً  �لفل�صطينية  �خليار�ت  ز�د  ما  وهو  �مل�صلحة،  للمقاومة  �لعودة  عدم 

�ملفاو�صات �ملتو��صلة.

معار�صة  �صيا�صة  تبنت  �لتي  �لفل�صطينية  �لتنظيمات  على  �لت�صييق  على  �لعمل  ب. 

�لعربية  �لدول  على  �ل�صغط  خالل  من  �ل�صيا�صة  هذه  جت�صدت  وقد  �أو�صلو،  التفاقيات 

وغريها من دول �لعامل ل�صم هذه �لتنظيمات �إىل قائمة �حلركات “�الإرهابية”، ثم �لعمل 

على جتفيف �ملو�رد �ملالية لها، و�لت�صييق على �حلركة �لدبلوما�صية ملمثلي هذه �ملنظمات، 

ثم �حليلولة دون م�صاركتها يف حكومة وطنية فل�صطينية، بالرغم من فوزها يف �نتخابات 

�ل�صابق  �الأمريكي  �لرئي�ص  ر�أ�صهم  على  �أمريكيني  مر�قبني  ب�صهادة  نزيهة  ديوقر�طية 

جيمي كارتر.

ربط  �أي  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع  �لتعامل  يف  �لدوالر”  “دبلوما�صية  توظيف  ج. 

�مل�صاعد�ت �ملالية �أو غريها لل�صلطة �لفل�صطينية مبدى �لتو�فق مع �ملطالب �الأمريكية )كما 

�صنف�صله الحقاً(، ثم �لعمل على دفع �لدول �الأخرى ال �صيّما �الأوروبية )�الأكرث �إ�صهاماً يف 

�مل�صاعد�ت لل�صلطة( للتناغم مع هذه �لدبلوما�صية �الأمريكية، وقد �صكل هذ� �جلانب من 

�لفل�صطيني فاعلية، بالرغم  �لقر�ر  �لتاأثري على  �أ�صكال  �أكرث  �أحد  �الأمريكية  �لدبلوما�صية 

من �أن ن�صيب �لواليات �ملتحدة من �مل�صاعد�ت �لدولية لل�صلطة �أقل كثري�ً من حجم تاأثريه، 

وهو ما يعك�ص �خللل �ل�صديد يف �إد�رة �ل�صلطة للمفاو�صات )وهو ما �صنف�صله الحقاً(.

حال  يف  “�إ�رش�ئيل”  �صّد  فعلية  �إجر�ء�ت  التخاذ  دولية  توجهات  �أّي  كبح  د. 

�أو عدم تطبيق ما تن�ص عليه �التفاقيات مع �ل�صلطة، و�لتي  خمالفتها لالإر�دة �لدولية 
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لها  �أ�رشنا  �لتي  �التفاقيات  وهي  عليها،  �لتوقيع  �أطر�ف  �أحد  �ملتحدة  �لواليات  متثل 

�ال�صتخد�م  يف  �الأمريكية  �ل�صيا�صة  هذه  مالمح  �أبرز  وتتجلى  �لدر��صة.  هذه  مطلع  يف 

ال  قر�ر  �أّي  �صّد  الحقاً(  �صنو�صح  )كما  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  يف  �لفيتو  حلق  �ملكثف 

لـ“�إ�رش�ئيل”  و�لع�صكرية  �ملالية  �مل�صاعد�ت  تقدمي  مو��صلة  ثم  “�إ�رش�ئيل”.  تقبله 

�لتوجهات �الأمريكية،  �أو حتى مع  �لدولية  �لنظر عن مدى جتاوبها مع �الإر�دة  بغ�ص 

وتريته  وت�رشيع  بل  �ال�صتيطان،  وقف  رف�ص  مو�صوع  يف  يتجلى  �لذي  �الأمر  وهو 

قانوين  “غري  عمالً  �ال�صتيطان  باعتبار  �ل�رشيح  �الأمريكي  �ملوقف  من  �لرغم  على 

بالدولة  �العرت�ف  مو�صوع  من  �ملوقف  �أو  �ملنطقة؛  يف  �ل�صالم”  بفر�ص  وي�رش 

�مل�صاندة  تظهر  كما  قيامها.  �ملتحدة  �لواليات  تبني  من  �لرغم  على  �لفل�صطينية، 

�لتي  �لدولية  �ملحكمة  يف  فحتى  �لدولية،  �لقانونية  �ملحافل  يف  لـ“�إ�رش�ئيل”  �الأمريكية 

�لطرف  ل�صالح  فيها  �صوت  و�لتي  �لعن�رشي،  �لف�صل  جد�ر  مو�صوع  يف  نظرت 

ل�صالح  ي�صوت  مل  �لذي  �لوحيد  هو  �الأمريكي  �لقا�صي  كان  قا�صياً،   14 �لفل�صطيني 

�لتحقيق  تقارير  �أو من  �الإن�صان  �الأمريكي يف جلان حقوق  �ملوقف  ناهيك عن  �لقر�ر، 

.Goldstone �لدويل، كما جرى مع تقرير جولد�صتون 

هـ. توظيف �لتفاو�ص كاآلية لتحقيق مكا�صب �إ�رش�ئيلية تر�كمية، وتت�صح هذه �مل�صاألة 

مو�صوعات  �أّي  حول  �ملفاو�صات  نتائج  حتديد  ترك  على  �ملتحدة  �لواليات  �إ�رش�ر  يف 

�خللل  �أمام  �ملجال  ف�صح  يعني،  ما  وهو  و�الإ�رش�ئيلي.  �لفل�صطيني  �لعالقة”  لـ“طريف 

�ال�صرت�تيجي يف مو�زين �لقوى بني هذين �لطرفني ليفعل فعله يف حتديد طبيعة �لنتائج 

الأيّ عملية تفاو�صية. وهو طريق مل ت�صلكه �لواليات �ملتحدة يف مناطق �أخرى يكون فيه 

ميز�ن �لقوى لغري م�صلحة �لقوى �حلليفة للواليات �ملتحدة، كما جرى يف �الأزمة �لعر�قية 

يف  �ل�صلطة  على   )2011( �الأخري  �ل�رش�ع  �أو  �أفغان�صتان،  د�خل  �ل�رش�ع  �أو  �لكويتية، 

ليبيا...�إلخ.

و. نظر�ً الن�صغاالت �لواليات �ملتحدة، بحكم مركزيتها يف �لنظام �لدويل، فاإنها كثري�ً 

�أخرى، وهو ما يالحظ يف  لق�صايا دولية  لتتفرغ  �لظل  �لفل�صطينية يف  �لق�صية  ما ت�صع 

�لفل�صطيني، ومن  �إيقاع �حلركة يف �ملو�صوع  �لدولية على  �ملتالحقة لالأزمات  �لتاأثري�ت 

ثم   ،2008 يف  �ملالية  �الأزمة  ثم   ،2003–1991 �لفرتة  خالل  �لكويت  �أزمة  ذلك:  �أمثلة 
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�الأزمة  ثم  �إير�ن،  على  �الإ�رش�ئيلي  �أو  �الأمريكي  �لهجوم  و�حتماالت  �لنووي  �لبنامج 

�لكورية �ل�صمالية، و�أخري�ً تد�عيات �لربيع �لعربي وخ�صو�صاً �الأزمة �ل�صورية...�إلخ.

فاإن  �لغربية،  �ل�صفة  �صيّما يف  ب�صكل عام ال  �ملقاوم  �لفل�صطيني  �لفعل  لركود  ونظر�ً 

�لدبلوما�صية �لفل�صطينية ال تعمل على جعل �ملو�صوع �لفل�صطيني مو�صع �الهتمام من 

خالل �ملقاومة باأ�صكالها �ملختلفة.

2. الحتاد الأوروبي:

 ت�صري �أمناط �لت�صويت يف �ملنظمات �لدولية لدول �الحتاد �الأوروبي على درجة من 

�لق�صية  وت�صكل   .%80 من  �أكرث  �إىل  ت�صل  �خلارجية  �ل�صيا�صة  ق�صايا  يف  بينها  �لتو�فق 

�لفل�صطينية و�حدة من �لق�صايا �لتي تتباين فيها مو�قف دول �الحتاد �الأوروبي يف �أغلب 

�لطريق  هو  �لتفاو�ص  �أن  فكرة  على  جميعاً  تتو�فق  كانت  و�إن  �ملو�صوع،  هذ�  تفا�صيل 

بالدولة  �العرت�ف  مو�صوع  يف  �الأوروبي  �لتباين  ويظهر  �ل�صالم.  لتحقيق  �الأن�صب 

�لفل�صطينية و�لع�صوية يف �الأمم �ملتحدة، ويف مو�صوع �تخاذ �إجر�ء�ت �صّد “�إ�رش�ئيل” يف 

حال خمالفتها للقانون �لدويل، �أو يف م�صتوى �لتمثيل �لدبلوما�صي مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

�أو يف �عتبار تنظيمات فل�صطينية معينة باأنها “�إرهابية”...�إلخ.

�لدولية  للم�صاعد�ت  تقدياً  �الأكرث  �لدولية  �جلهة  يثل  �الأوروبي  �الحتاد  لكن 

للفل�صطينيني يف �أغلب �لفرت�ت �لتي تغطيها هذه �لدر��صة )كما �صنو�صح الحقاً(، كما �أن 

�الأوروبي،  �ملوقف  تعك�ص   2002 �صنة  مدريد  يف  تاأ�صي�صها  منذ  �لرباعية  �للجنة  بيانات 

وت�صدر �للجنة بيانات عدة �صنوياً فاق عددها حتى �الآن عن �أربعني بياناً.

�ملركزية )بريطانيا  �الأوروبي من خالل مو�قف دوله  وعند ر�صد توجهات �الحتاد 

وفرن�صا و�أملانيا( خالل �لفرتة 1994–2013، جند ما يلي:

�أ. تو�فق �لدول �الأوروبية على قيام “دولة فل�صطينية قابلة للحياة” �إىل جانب “دولة 

 ،1996 �صنة  فلورن�صا  يف  �تخذته  �لذي  قر�رها  ن�صّ  يف  تبني  ما  وهو  �الآمنة”،  �إ�رش�ئيل 

وبقيت متم�صكة بهذ� �ملوقف من حينها. غري �أن �لدول �الأوروبية مل تتخذ موقفاً و�حد�ً 

مر�قب  دولة  حتى  �أو  �ملتحدة  �الأمم  يف  ع�صو  كدولة  فل�صطني  قبول  على  �لت�صويت  عند 

“غري ع�صو”، كما جرى يف �لت�صويت يف �صنة 2012.
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ب. على �لرغم من ت�صنيف �الحتاد �الأوروبي حلركة حما�ص باأنها “حركة �إرهابية”، 

�إال �أنه �أقل ت�صدد�ً من �لواليات �ملتحدة يف جانب عدم �حلو�ر معها. وقد عقد لقاء�ت خمتلفة 

�أوردت  ما  وهو  �ملنا�صبات،  من  عدد  يف  حما�ص  حلركة  ممثلني  مع  متعددة  ومب�صتويات 

. لكن هذ� �ملوقف فيه تباين و��صح، ففرن�صا 
6
تفا�صيله تقارير جمموعة �الأزمات �لدولية

وبع�ص �لدول �الأوروبية �الأخرى رف�صت منح تاأ�صري�ت دخول لقادة من حركة حما�ص، 

ولكن �ل�صويد على �صبيل �ملثال مل تلتزم بذلك �ملوقف.

ج. ربط �الحتاد �الأوروبي بني م�صاعد�ته وبني “�ل�صلوك �ل�صيا�صي” �لفل�صطيني، وقد 

برز ذلك ب�صكل جلي بعد �نتخاب حركة حما�ص �صنة 2006. �إذ �أ�صدر جمل�ص �لعالقات 

�آذ�ر/  يف  لها  بيان  يف  �لرباعية  �للجنة  �إليه  ذهبت  ما  فيه  دعم  بياناً  �الأوروبي  �خلارجية 

مار�ص من �ل�صنة نف�صها ب�رشورة “�لتز�م حركة حما�ص” مببادئ �ل�صالم، و�نعك�ص ذلك 

�مل�صاعد�ت  ل�صبط   Jacques Chirac �صري�ك  جاك  �لفرن�صي  �لرئي�ص  طرحه  �قرت�ح  يف 

لل�صلطة �لفل�صطينية، و�لذي تطور فيما بعد الآليات مالية معينة )�صناأتي على ذكرها عند 

تناول �لبعد �القت�صادي(.

د. �متناع �جلهات �لر�صمية �الأوروبية عن �تخاذ �أّي �إجر�ء�ت فعلية �صّد “�إ�رش�ئيل”، 

بل �إنها كثري�ً ما د�فعت عن �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية و�صاندتها، وهو ما كان و��صحاً خالل 

�ت�صح ذلك يف  2006. كما  �هلل �صنة  لبنان و�حلرب مع حزب  �الإ�رش�ئيلي على  �لعدو�ن 

�صنة 2008، من خالل تعميق �صبكة �التفاقيات �لتي عقدها �الحتاد �الأوروبي �صنة 2006 

مع “�إ�رش�ئيل”، ملكافحة “�الإرهاب” و�لتن�صيق �الأمني و�لت�صاور �لدبلوما�صي و�مل�صاركة 

. و�ملالحظ �أن هذه �التفاقيات جرى جتديدها يف �صنة �لهجوم 
يف مهمات “مدنية دفاعية”7

�الإ�رش�ئيلي على غزة )2009(.

3. جمموعة دول الربيك�س:

 بعد �صل�صلة �جتماعات لوزر�ء خارجية كلّ من �الحتاد �لرو�صي، و�ل�صني �ل�صعبية، 

و�لب�زيل، و�لهند، يف �صنة 2006، �تفقت هذه �لدول �الأربع على ت�صكيل جمموعة دولية 

 International Crisis Group, Enter Hamas: The Challenges of Political Integration, Middle East  6

Report no. 49 (International Crisis Group, January 2006), http://www.crisisgroup.org/~/media/
Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20Palestine/Enter%20Hamas%20The%20
Challenges%20of%20Political%20Integration.pdf

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، �ص 209.  
7
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تعمل على تن�صيق �صيا�صتها �لدولية وتزيد من تعاونها يف عدد من �ملجاالت �مل�صرتكة. ويف 

�صنة 2010 �ن�صمت لهذه �ملجموعة جنوب �إفريقيا، و�أ�صبحت �ملجموعة ت�صمى مبجموعة 

دول �لبيك�ص BRICS، وهي �حلروف �الأوىل الأ�صماء �لدول �الأع�صاء.

�أن عدد �صكان هذه  �أهمها،  �ملوؤ�رش�ت  �أهميتها من عدد من   وتكت�صب هذه �ملجموعة 

�ملجموعة ي�صاوي 43% من عدد �صكان �لعامل، كما �أن ن�صيبها من �لتجارة �لعاملية ي�صل 

�إىل 18%، وت�صتحوذ على 53% من �إجمايل �ال�صتثمار�ت �لعاملية �خلارجية.

 كما �أن هذه �ملجموعة ت�صتمل على دولتني لهما مقعد د�ئم �لع�صوية يف �الأمم �ملتحدة، 

كما �أن ثالث منها هي دول نووية، وملعظمها م�صالح ��صرت�تيجية عليا يف �ملنطقة �لعربية، 

بل �إن بع�صها له عالقات تاريخية عميقة مع �ملنطقة.

وعند ر�صد بيانات وزر�ء خارجية هذه �ملجموعة خالل �لفرتة 2006–2013، يكن 

:
8
حتديد موقفها من �ملو�صوع �لفل�صطيني على �لنحو �لتايل

على  تامة  وب�صيادة  جغر�فياً  ومت�صلة  للحياة  قابلة  فل�صطينية  دولة  �إقامة  تاأييد  �أ. 

�الأر��صي �لتي �حتلت �صنة 1967، وعا�صمتها �رشقي �لقد�ص، مع قبول مبد�أ مقاي�صة 

�الأر��صي بني �لطرفني �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني بتو�فقهما على ذلك.

�الأمم  قر�ر�ت  �أ�صا�ص  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعربي  لل�رش�ع  �ل�صيا�صية  �لت�صوية  تاأييد  ب. 

�ملتحدة ذ�ت �ل�صلة، ومبادئ موؤمتر مدريد، وبنود �ملبادرة �لعربية لل�صالم.

دعم �ل�صعي �لفل�صطيني للح�صول على �لع�صوية �لكاملة يف �الأمم �ملتحدة. ج. 

�رشعي  غري  عمالً  و�عتباره  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �ال�صتيطان  رف�ص  د. 

وخمالف للقانون �لدويل.

دعم �جلهود �ملبذولة لتوحيد �ل�صف �لفل�صطيني، و�لعمل على عدم �لتذرع بالتطور�ت  هـ. 

لل�رش�ع  �ل�صيا�صية  �لت�صوية  لتاأخري  �لعربية  �ملنطقة  يف  �لعربي(  )�لربيع  �لد�خلية 

ت�رشيع  على  �الأطر�ف  كافة  �لتطور�ت  هذه  حتفز  �أن  يجب  بل  �الإ�رش�ئيلي،  �لعربي 

حتقيق �لت�صوية �ل�صيا�صية لل�رش�ع.

 Joint Communiqué on the Outcome of the Meeting of BRICS Deputy Foreign Ministers on the  8

 Situation in the Middle East and North Africa, Moscow, Russia, 24/11/2011, BRICS Information
Centre, site of University of Toronto, http://www.brics.utoronto.ca/docs/111124-foreign.html
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على  حمدود�ً،  ز�ل  ما  �ملجموعة  هذه  دور  فاإن  �القت�صادية  �مل�صاعد�ت  حيث  من  �أما 

�أنها �أقل تاأثري�ً يف جمريات  �أنها �الأكرث تعاطفاً مع �لتوجهات �لفل�صطينية، كما  �لرغم من 

دول  من  دولة  لكل  عديدة  �عتبار�ت  ب�صبب  �ملنطقة،  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صيا�صي  �ل�صلوك 

�ملجموعة.

4. اليابان:

على  �ليابانية  �خلارجية  لل�صيا�صة  �مل�صلحية(  )�لتجارية  �ملريكنتيلية  �لطبيعة  توؤثر 

خا�ص.  ب�صكل  �لفل�صطينية  و�لق�صية  عام  ب�صكل  �الأو�صط  �ل�رشق  ق�صايا  من  موقفها 

�صمان  هما  �أ�صا�صيني  لعاملني  رئي�صي  ب�صكل  �الأو�صط  بال�رشق  �ليابان  �هتمام  ويعود 

�حل�صول على �لنفط �لعربي �أوالً، وخ�صو�صاً بعد ما عرف بال�صدمات �لنفطية �لناجمة 

عن �الرتفاع �ملتو��صل يف �أ�صعار �لنفط ب�صبب عدم �ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي يف �ملنطقة. وترى 

�ل�صيا�صة �ليابانية �أنه كلما كان هناك ��صتقر�ر يف �ل�رشق �الأو�صط كانت �أ�صعار �لنفط �أميل 

للرت�جع �أو �لثبات. ويكفي �الإ�صارة �إىل �أن قيمة �لو�رد�ت �لنفطية �ليابانية �رتفعت خالل 

يف  دوالر  مليار   134.334 �إىل   1994 يف  دوالر  مليار   35.198 من   2010–1994 �لفرتة 

، وهو موؤ�رش على �حلاجة �ليابانية لل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط �لذي قدم ما يقارب 
92010

.
90.9% من �حتياجات �ليابان �لنفطية مثالً يف �آذ�ر/ مار�ص 102011

للتوجه  �ملنطقة  دول  �صيدفع  �الأو�صط  �ل�رشق  ��صتقر�ر  عدم  فاإن  ثانية،  ناحية  من 

ل�رش�ء �ل�صلع �لع�صكرية �لتي ال تعد �صمن �ل�صادر�ت �ليابانية �ملهمة، قيا�صاً ملبيعاتها من 

�ل�صلع �ملدنية �لتي يكنها �أن تناف�ص فيها بقية �لدول، وهو �أمر ال يتحقق دون ��صتقر�ر 

�ملنطقة.

�لعالقات  باركت  �لتي  للدول  لالن�صمام  �صارعت  �ليابان  فاإن  �صبق،  ما  لكل  نتيجة 

بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل”، و�نفتحت على �لعالقات مع �لفل�صطينيني، فقامت 

�هلل  ر�م  �إىل  ونقلته   ،1998 �صنة  غزة  قطاع  يف  �ليابانية  للم�صالح  متثيل  مكتب  بفتح 

�صنة 2007، بينما قامت �ل�صلطة �لفل�صطينية بفتح مقر بعثتها �لد�ئمة يف طوكيو بعد فتح 

�ملكتب �لياباين بخم�ص �صنو�ت.

Japan Oil – imports, site of IndexMundi, http://www.indexmundi.com/japan/oil_imports.html  9

Site of PanOrient News, 9/5/2011, http://www.panorientnews.com/en/news.php?k=941  10
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وقد متثل �جلهد �لياباين ب�صكل فاعل مع تطوير م�رشوع “ممر �ل�صالم و�الزدهار” 

�صنة 2008، و�لذي ي�صعى لتطوير غور �الأردن بالتعاون مع كّل من �ل�صلطة �لفل�صطينية 

و�الأردن و“�إ�رش�ئيل”، وهو �مل�رشوع �لذي ما ز�ل ير�وح يف مكانه.

ويحاول �ليابانيون �لتو��صل �لدبلوما�صي مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، �إذ قام م�صوؤولون 

يابانيون بزيارة �ملنطقة و�الجتماع مب�صوؤويل �ل�صلطة 15 مرة يف �لفرتة 1995–2012.

5. اإيران وتركيا:

فاإن  �الإ�صالمي،  �ملوؤمتر  منظمة  يف  وتركيا  �إير�ن  من  كلّ  ع�صوية  من  �لرغم  على 

متباينة  �الأو�صط  �ل�رشق  وق�صايا  �لدولية  �لقوى  جتاه  منهما  لكل  �ل�صيا�صية  �لتوجهات 

ما تعلق منها  �لعربي وخ�صو�صاً  �لربيع  �لتباين بعد موجة  ب�صكل كبري، وت�صاعد هذ� 

ب�صورية.

�لق�صية  على  وتد�عياتها  �ملنطقة  م�صكالت  مالب�صات  بني  �لف�صل  ل�صعوبة  ونظر�ً 

�لنحو  �لفلطيني على  �ملو�صوع  �لبلدين جتاه  �أن نحدد �صيا�صة  فاإننا يكن  �لفل�صطينية، 

�لتايل:

�أ. تركيا: كانت تركيا �لدولة �الإ�صالمية �الأوىل �لتي �عرتفت بـ“�إ�رش�ئيل”، غري �أن تويل 

حزب �لعد�لة و�لتنمية ذي �خللفية �الإ�صالمية �صنة 2002 لل�صلطة، �أحدث بع�ص �ل�صدع 

يف �لعالقات �لرتكية �الإ�رش�ئيلية ال �صيّما على �ل�صعيد �لدبلوما�صي، دون �مل�صا�ص ب�صكل 

خا�ص بالعالقات �القت�صادية و�لتعاون �لع�صكري بني �لطرفني �إال يف حدود معينة. فقد 

�الإ�صالميني  )و�صول   2002 �صنة  من  و“�إ�رش�ئيل”  تركيا  بني  �لتجاري  �لتبادل  �رتفع 

�إىل 4.9 مليار دوالر تقريباً،  لل�صلطة( �إىل نهاية �صنة 2013، من 1.2 مليار دوالر تقريباً 

.
11ً

�أي بزيادة ت�صل �إىل 308% خالل 11 عاما

 North Atlantic Treaty )�لناتو(  �الأطل�صي  �صمال  حلف  يف  تركيا  لع�صوية  ونظر�ً 

�الأوروبي،  لالحتاد  باالن�صمام  لها  �ل�صديدة  و�لرغبة   ،Organization (NATO)
�لواليات �ملتحدة، فاإن �ملو�قف �لرتكية وخالفاتها �الأخرية  �لتاريخية لها مع  و�لعالقات 

ذ�ت �لطابع “�لدبلوما�صي” مع “�إ�رش�ئيل”، ال ت�صكل �أ�صا�صاً كافياً لتوقع حتوالت جذرية 

يف توجهات �الإد�رة �لرتكية، وخ�صو�صاً �أن تركيا ت�صاند كلّ ما ترتب على �تفاقيات �أو�صلو.

 See CBS, http://www1.cbs.gov.il/shnaton55/st16_05x.pdf  11

 http://www1.cbs.gov.il/publications14/yarhon0214/pdf/h8.pdf
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ومن �ملالحظ �أن عالقات حكومة قطاع غزة كانت هي �الأوثق، قيا�صاً لعالقات �ل�صلطة 

�لفل�صطينية مع �أنقرة، �صو�ء من حيث �مل�صاعد�ت �أم �للقاء�ت �لدبلوما�صية بني �لطرفني.

ب. �إير�ن: ت�صكل �جلمهورية �الإير�نية �لدولة �الإ�صالمية غري �لعربية �الأكرث �نغما�صاً 

يف �لق�صية �لفل�صطينية نظر�ً لعدد من �لعو�مل:

�لتوجه �لديني �لذي �ت�صح من �الأيام �الأوىل للثورة �الإير�نية بقطع �لعالقات متاماً مع   .1

“�إ�رش�ئيل” و�النفتاح �لتام على �لتنظيمات �لفل�صطينية منذ �صنة 1979.

�لعد�ء �الإ�رش�ئيلي للبنامج �لنووي �الإير�ين، و�لذي ينطوي على �حتماالت تتذبذب   .2

قوتها من مرحلة الأخرى باملو�جهة �لع�صكرية بني �لطرفني.

عمق �لعالقات بني حزب �هلل �للبناين، كقوة مقاومة مركزية يف دول �لطوق لفل�صطني،   .3

وبني �إير�ن.

مثل  �ل�صلمية،  للت�صوية  معار�صة  فل�صطينية  وتنظيمات  �إير�ن  بني  �لعالقات  تعميق   .4

حركة حما�ص، و�جلهاد �الإ�صالمي، و�جلبهة �ل�صعبية – �لقيادة �لعامة. 

�إير�ن،  وبني  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني  �لعالقة  على  �ل�صابقة  �الأبعاد  �نعك�صت  وقد 

�لتحرير وقيادتها  �إيجابية مع منظمة  �لعالقة  1979–1993، كانت  �الأوىل  ففي �ملرحلة 

بـ“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطيني  و�العرت�ف  �أو�صلو  تفاهمات  لكن  عرفات،  �لرئي�ص  يف  ممثلة 

�تفاقات  لكافة  معار�صتها  عن  �إير�ن  �أعربت  �إذ  �لطرفني،  بني  �لعالقات  على  �نعك�ص 

�تفاقيات  رف�صت  �لتي  �ملنظمات  باجتاه  �ملتو��صل  �النحياز  �إير�ن  وبد�أت  �ل�صلطة، 

�أو�صلو كما �أ�رشنا.

ولعبت �إير�ن دور�ً يف دعم �ل�صلطة �لفل�صطينية يف قطاع غزة مالياً وع�صكرياً، وهو ما 

�أن  �مل�صاعد�ت وطبيعتها، غري  �ملختلفة دون حتديد حجم هذه  �لتنظيمات  قياد�ت  �أكدته 

تد�عيات �لربيع �لعربي، ال �صيّما �الأزمة �ل�صورية، �أفرزت نوعاً من “�جلفاء” بني �إير�ن 

�ل�صيا�صي  للنظام  �إير�ن موقفاً معادياً من حما�ص  ر�أته  ملا  وحركة حما�ص حتديد�ً، نظر�ً 

ه �إير�ن �أحد �أهم حلفائها يف �ملنطقة. �ل�صوري، �لذي تعدُّ
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بعد  الدولية  الفل�شطينية  ال�شيا�شة  مراحل  ثالثًا: 

           اأو�شلو:

 على �لرغم من �صعوبة �لف�صل بني �لبنية و�لتوجهات للدبلوما�صية �لفل�صطينية قبل 

�أو�صلو وبعدها، غري �أننا ن�صتطيع تق�صيم �جلهد �لدبلوما�صي �لفل�صطيني بعد �أو�صلو �إىل 

مرحلتني، �آخذين يف �العتبار �لتوجهات �لدولية للقوى �ملركزية يف �لنظام �لدويل، و�لتي 

�أ�رشنا لها �صابقاً؛ وهما:

1. املرحلة الأوىل )1994–2006(:

وهي  �لفل�صطيني،  بالقر�ر  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �نفر�د  مرحلة  �ملرحلة  هذه  ومتثل 

�ملرحلة �لتي متّ فيها و�صع �أ�ص�ص �لعمل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني بعد �أو�صلو، و�لذي متثل 

يف �التفاقيات و�لتفاهمات مع “�إ�رش�ئيل” من خالل موؤمتر�ت �أو جهود �صيا�صية دولية.

وقد �ت�صمت هذه �ملرحلة مبا يلي:

�لرباعية  �للجنة  دول  �صيّما  ال  �لدويل،  �ملجتمع  حمل  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ف�صل  �أ. 

و�الأمم �ملتحدة، على وقف �ال�صتيطان �ل�صهيوين يف خمتلف مناطق �ل�صفة �لغربية.

ب. تر�جع تدريجي يف مكانة �لق�صية �لفل�صطينية لدى �ملجتمع �لدويل نتيجة ملز�حمتها 

من عدد من �لق�صايا �لدولية و�الإقليمية، مثل �الأزمة �لعر�قية خالل �لفرتة 1994–2006، 

�لفل�صطينية  �لق�صية  ح�صاب  على  معاجلتها  باجتاه  عديدة  دولية  جهود�ً  جذبت  و�لتي 

باجتاه  �لدويل  �جلهد  �رشف  �الإير�ين  �لنووي  �مللف  �أن  كما  �لعر�ق.  باحتالل  �نتهت  ثم 

�لتي �نطلقت  �لثانية  �لفل�صطينية  �لفل�صطينية، وبالرغم من �النتفا�صة  �لق�صية  بعيد عن 

�صنة 2000، و�لتي �أعادت بع�ص �الهتمام �لدويل، �إال �أن تد�عيات �رشب �ملركز �لتجاري 

�الأمريكي يف �أيلول/ �صبتمب 2001 �ألقت بظاللها من جديد على �ملو�صوع �لفل�صطيني. 

على  �لت�صييق  باجتاه  �لفل�صطيني  �الأمن  و�صيا�صات  بنية  يف  �لدويل  �لدور  تنامي  ج. 

بد�أت  �ل�صعبية. وقد  �لفل�صطينية  �النتفا�صات  �إمكانيات جتدد  �أو  �مل�صلحة  �ملقاومة  قوى 

هذه �جلهود منذ كانون �الأول/ دي�صمب 1993، عندما مّت عقد �أول موؤمتر دويل يف �أو�صلو 

لدعم �الأمن �لفل�صطيني، وح�رش �ملوؤمتر 14 دولة، �إىل جانب �لواليات �ملتحدة و�الحتاد 

وعلى  وم�رش.  �الأردن  هما  عربيتان  دولتان  ح�رشته  كما  �لدويل،  و�لبنك  �الأوروبي 
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�لرغم من تو��صع نتائج �ملوؤمتر �لتي تكر�صت يف تعهد �لدولتني �لعربيتني بتدريب �الأمن 

�لفل�صطيني، �إال �أن موؤمتر�ً ثانياً عقد بطلب من �لرنويج يف �آذ�ر/ مار�ص 2004، وح�رشته 

21 دولة �إىل جانب �لواليات �ملتحدة و�الحتاد �الأوروبي، بحث فيه �ملوؤمترون يف �نت�صار 

�ملوؤمتر  �لتعهد يف  �أن يتم  �أريحا وغزة و�خلليل، دون  �لفل�صطيني يف كلّ من  �الأمن  �أفر�د 

�لوفد �الأكب بني   Dennis Ross �لوفد �الأمريكي فيه بزعامة دين�ص رو�ص  )�لذي �صكل 

.
12

�حلا�رشين( باأّي مبالغ مالية حمددة

�الأجهزة  بني  للتعاون  �الأ�ص�ص  و�صعت  �لفرتة  هذه  �أن  �إىل  �لدر��صات  بع�ص  وت�صري 

�الأمنية �لفل�صطينية وبني وكالة �ال�صتخبار�ت �الأمريكية، ��صتناد�ً التفاق كان قد مّت عقده 

كري�صتوفر  و�رن  �الأمريكي  �خلارجية  ووزير  عرفات  يا�رش  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  بني 

بادرت  حتى  �أريحا،   – غزة  �تفاق  عقد  متّ  �إن  وما   .1994 �صنة   Warren Christopher

�لواليات �ملتحدة يف �ليوم �لتايل بتقدمي خم�صة ماليني دوالر للطرف �لفل�صطيني الإنفاقها 

. وت�صري در��صات �أخرى، �إىل �أن �لواليات �ملتحدة، وخ�صو�صاً 
13

يف دعم �الأجهزة �الأمنية

�ملخابر�ت �ملركزية، كانت حري�صة على �أن تن�صب �مل�صاعد�ت �ملالية الأجهزة �الأمن �لتي 

�أن�صاأتها �ل�صلطة �لفل�صطينية على “توجهات” هذه �الأجهزة �أكرث من �أّي جانب �آخر، وهو 

�الأمر �لذي �ت�صح من طبيعة �مل�صاعد�ت �لتي قدمتها �لواليات �ملتحدة �صنة 1996 لالأجهزة 

�إذ  �ال�صت�صهادية،  �لعمليات  وخ�صو�صاً  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  ت�صاعدت  عندما  �الأمنية، 

تركزت �مل�صاعد�ت على توجيهها نحو �لت�صييق على عنا�رش �ملقاومة �مل�صلحة، وهو �أمر 

تو��صل ب�صكل و��صح خالل �لفرتة 1996–2000. وكانت �تفاقية و�ي ريفر يف �صنة 1998 

مرحلة مهمة يف هذ� �لتعاون بني �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية و�ملخابر�ت �الأمريكية، وقد 

��صتمل �لتعاون على كافة �جلو�نب �لتي لها �صلة بالت�صييق على عنا�رش �ملقاومة، مثل 

.
14

تقنيات �لتحقيق و�لك�صف عن �ملتفجر�ت و�أجهزة �الت�صال...�إلخ

 Brynjar Lia, Building Arafat’s Police: The Politics of International Police Assistance in the  12

Palestinian Territories after the Oslo Agreement (London: Ithaca press, 2007), pp. 28–42.

Ibid., pp. 37 and 288.  13

�نظر تفا�صيل هذه �ملعلومات يف:  
14

 Elaine Sciolino, Violence Thwarts CIA Director’s Unusual Diplomatic Role in Middle Eastern
 Peacemaking, The New York Times, 13/11/2000; and Jim Zanotti, “U.S. Security Assistance
to the Palestinian Authority,“ CRS, 8/1/2010, p. 5, www.fas.org/sgp/crs/mideast/R40664.pdf
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وخالل �النتفا�صة �لفل�صطينية �لثانية من �صنة 2000 �إىل �صنة 2004، قامت “�إ�رش�ئيل” 

بتدمري معظم �ملقار �الأمنية �لفل�صطينية، وبد�أت ببناء �جلد�ر �لفا�صل يف �ل�صفة �لغربية؛ 

غري �أن �لتعاون �الأمريكي �لفل�صطيني يف �جلانب �الأمني تو��صل بطريقة �رشية خالل هذه 

.
15

�لفرتة

ويف �أعقاب �إعد�د �الإد�رة �الأمريكية التفاقية “خريطة �لطريق” يف عهد �لرئي�ص جورج 

للتن�صيق  �الأمريكي  �لفريق  �إن�صاء  بو�ص، عملت وزيرة خارجيته كوندوليز� ر�ي�ص على 

�الأمني، بهدف م�صاعدة �ل�صلطة �لفل�صطينية على �إعادة هيكلة �أجهزة �الأمن �لفل�صطينية، 

و�رشعت هذه �لهيئة يف عملها يف �آذ�ر/ مار�ص 2005 على �أن تكون هذه �لهيئة هي �لقناة 

�لوحيدة للتعاون �الأمني �الأمريكي �لفل�صطيني.

غري �أن �لتعاون �لفل�صطيني �لدويل يف �ملجال �الأمني خ�صع لعدد من �لهيئات )�أبرزها 

عديدة  مل�صاكل  تعر�صت  �لتي  �النتقايل(،  �الأمني  للتخطيط  �لدويل  �لفل�صطيني  �لفريق 

و�نتقاد�ت متبادلة مع �الأجهزة �لفل�صطينية، مما �أدى �إىل تعرث هذ� �لتعاون يف �لعديد من 

.
16

�جلو�نب

وبعد تعيني �جلرن�ل كيث د�يتون يف كانون �لثاين/ يناير 2006 لالإ�رش�ف على برنامج 

بها حركة حما�ص، مما جعل  �لتي فازت  �النتخابات  �الأمنية، جرت  �الأمريكية  �مل�صاعدة 

�لواليات �ملتحدة حت�رش تقدمي �مل�صاعد�ت بالرئي�ص حممود عبا�ص وحتديد�ً جلهة حر�ص 

�لرئي�ص، نظر�ً العتبار حركة حما�ص “حركة �إرهابية” ال يجوز لها �مل�صاركة يف �حلكومة 

.
17

�لفل�صطينية

و�ت�صمت �ل�صيا�صة �الأمريكية يف هذه �لفرتة بتعطيل جهود بناء حكومة وطنية وبالعمل 

على تاأجيج �خلالف �لفل�صطيني �لد�خلي، من خالل تركيز �لدعم �الأمني على �الأجهزة 

�لتابعة للرئي�ص، وهي �ل�صيا�صة �لتي ك�صفها �ألفارو دي �صوتو، �لذي كان مبعوث �للجنة 

“�إن �لواليات �ملتحدة تعار�ص �لتو�فق  �إذ قال دي �صوتو  �أثرها،  �لرباعية و��صتقال على 

�لفل�صطيني وتدفع باجتاه مو�جهة بني حما�ص وحركة فتح”، وهو ما �أ�صارت له و�صائل 

Jim Zanotti, ”U.S. Security Assistance to the Palestinian Authority,“ p. 6.  15

 Roland Friedrich and Arnold Luethold, Entry-Points to Palestinian Security Sector Reform  16

 (Baden Baden: Normos Verlag, 2008), p. 4.

 Erlanger Steven, US Offers Plan to Strengthen Abbas, International Herald Tribune newspaper,  17

 4/10/2006.
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�الإعالم �لغربية نف�صها عن دعم �أمريكي للقوة �الأمنية �لتي ي�رشف عليها حممد دحالن 

.
18

ودفعه نحو مو�جهة مع حركة فتح

وقد �أدت �لتطور�ت �لد�خلية يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، مبا يف ذلك �إقامة حكومة يف غزة 

�إىل   ،2007 �صنة  يف  �هلل  ر�م  يف  فتح  حركة  عليها  ت�صيطر  و�أخرى  حما�ص،  حركة  تقودها 

عودة �لواليات �ملتحدة ال�صتئناف م�صاعد�تها �الأمنية لل�صلطة �لفل�صطينية حتت �إ�رش�ف 

مولر  مايكل  �جلرن�ل  بعده  ليتوىل   ،2010 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  حتى  د�يتون  �جلرن�ل 

Paul J. Bushong هذه  2012، بينما توىل بول بو�صونغ  Michael R. Moeller حتى 

�ملهمة بعد ذلك. 

�الأمنية  �الأمريكي لالأجهزة  �لدعم  �أهد�ف   2009 له �صنة  وقد حدد د�يتون يف خطاب 

�الأجهزة  وقدر�ت  طبيعة  من  �الإ�رش�ئيلية  �ملخاوف  “تهدئة  �إىل  خا�ص  ب�صكل  م�صري�ً 

. وقد �ن�صوت كافة �مل�صاعد�ت �لدولية �الأخرى لالأجهزة �الأمنية 
�الأمنية �لفل�صطينية”19

�لفل�صطينية �صمن �لنطاق �لذي حددته �لواليات �ملتحدة.

ما �لذي ن�صتخل�صه من كّل ذلك:

�أن �ل�صلطة �لفل�صطينية، بفعل �لدور �الأمريكي، حتولت �إىل �أد�ة ت�صمن تطبيق �جلانب  �أ. 

�الأمني �لذي ن�صت عليه كافة �التفاقات بني �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل”، وهي �تفاقيات توؤكد 

على �ل�صالم وعدم �للجوء للعنف، و�عتبار �أعمال �ملقاومة �مل�صلحة نوعاً من �الإرهاب.

من  الأي  تهديد  م�صدر  يكون  لن  �لفل�صطيني  �الأمن  باأن  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  طماأنة  ب. 

�أبعاد �الأمن �الإ�رش�ئيلي.

2. املرحلة الثانية )2007–2013(:

�أ�صبح هناك  �إذ  �لفل�صطينية،  �ل�صيا�صية  �ل�صلطة  تت�صم هذه �ملرحلة بان�صطار يف بنية 

م�صار ثنائي لل�صيا�صة �خلارجية �لفل�صطينية، �الأول هو �مل�صار �لذي تقوده حركة حما�ص 

من خالل حكومتها يف قطاع غزة، و�لثاين تديره �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية.

ملزيد من �لتفا�صيل �نظر:  
18

  David Rose, op. cit.; and Dan Murphy and Joshua Mitnick, Israel, US,  and Egypt back Fatah’s
Fight against Hamas, The Christian Science Monitor newspaper, 25/5/2007.

 Keith Dayton, Michael Stein Address on U.S. Middle East Policy.  19
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للحياة  �لقابلة  �لفل�صطينية  �لدولة  �أن  يوحي  �لفرتة  هذه  خالل  �لدويل  �لتوجه  كان 

�لوقائع  من  عدد  يف  جت�صدت  �الأو�صاع  لكن  تقدير،  �أبعد  على   2008 �صنة  يف  �صتتج�صد 

�ملعاك�صة وب�صكل �ألقى بانعكا�صات �صلبية على �لق�صية �لفل�صطينية وعلى حلم �لدولة:

�أ. هجوم �إ�رش�ئيلي على قطاع غزة ��صتمر الأكرث من ثالثة �أ�صابيع، ومل تتمكن �ل�صلطة 

�لفل�صطينية من �تخاذ �أّي �إجر�ء�ت ذ�ت معنى مل�صاندة قطاع غزة، ال �صيّما يف عدم �لقدرة 

على تخفيف �حل�صار �لدويل على �لقطاع، ويكفي يف هذ� �جلانب �الإ�صارة �إىل �لبيان �لذي 

�أ�صدرته �للجنة �لرباعية يف برلني يف حزير�ن/ يونيو 2008 عن �لدعوة لزيادة �مل�صاعد�ت 

للعودة  �الأوروبي  و�ال�صتعد�د  �لفل�صطينية”،  �ل�صلطة  �إ�رش�ف  “حتت  غزة  لقطاع 

لالإ�رش�ف على �ملعابر يف غزة، ناهيك عن �لتاأكيد على “ت�صهيل مرور �مل�صاعد�ت �الأمنية 

لل�صلطة �لفل�صطينية”، وهي �إجر�ء�ت دولية ت�صتهدف جتريد حركة حما�ص من �أّي �صكل 

من �أ�صكال �ل�رشعية �أو مقومات �ل�صمود.

�لربط  �رشط  على  �لالحقة  �جتماعاتها  كّل  يف  �لرباعية  �للجنة  بيانات  تركزت  كما 

لل�صلطة  �ل�صابقة  �اللتز�مات  كافة  “قبول  �أ�صا�ص  على  وطنية  وحدة  حكومة  �إن�صاء  بني 

�لفل�صطينية”؛ �أي تغيري كافة ف�صائل �ملقاومة �ملعار�صة الأو�صلو لتوجهاتها �ال�صرت�تيجية. 

ب. تز�يد �لتقارير �ل�صيا�صية عن هجوم �أمريكي - �إ�رش�ئيلي و�صيك على �إير�ن، وهو 

�الأمر �لذي �ألقى بظالله على �لق�صية �لفل�صطينية، من حيث درجة �الهتمام �لدبلوما�صي 

�لدويل بها، بالرغم من �لتفاوت يف �أهمية هذ� �ملتغري من فرتة الأخرى.

وتنعك�ص �لق�صية �الإير�نية على �لق�صية �لفل�صطينية من عدة نو�حٍ، من بينها �لعالقات 

�الإير�نية مع تنظيمات فل�صطينية بعينها �أكرث من غريها، �إذ ُتَعدُّ �ل�صلطة �لفل�صطينية )فتح 

�ل�صيا�صية  لتباعد �لتوجهات  �إير�ن، نظر�ً  ب�صكل خا�ص( هي �الأقل عمقاً يف عالقاتها مع 

لكل منهما عن �الآخر. فقد بقيت �لعالقات �الإير�نية مع تنظيمات �ملقاومة �مل�صلحة )حما�ص 

و�جلهاد و�جلبهة �ل�صعبية – �لقيادة �لعامة ب�صكل خا�ص( يف حالة تطور وتعاون متو��صل 

�إىل حني بد�يات �لربيع �لعربي، حيث �نعك�صت �ملو�قف �ملتباينة من �لطرفني جتاه �الأزمة 

�آثاره على بنية بع�ص  �الإير�نية ب�صكل عميق، ترك  �لفل�صطينية  �لعالقات  �ل�صورية على 

�لتنظيمات �لفل�صطينية. 
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جتاه  �الإير�ين  �لدبلوما�صي  �لن�صاط  حجم  على  �أثرت  �ل�صورية  �الأزمة  �أن  �صّك  وال 

��صتمر�ر  �أن  كما  �جلهد،  هذ�  �ل�صورية  �الأزمة  المت�صا�ص  نظر�ً  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع 

�الإير�نية  �مل�صاعد�ت  حجم  على  �أثر  الإير�ن  �القت�صادي  و�حل�صار  �لغربية  �لعقوبات 

لفل�صطني.

و�أيدت �إير�ن يف منا�صبات عدة حماوالت �مل�صاحلة �لفل�صطينية بني �ل�صلطتني يف غزة 

ور�م �هلل، مع تاأكيدها ب�صكل متو��صل على �أن هذه �مل�صاحلة تعزز �ملقاومة �مل�صلحة، وهو 

�الأمر �لذي ال يجد �صدى كافياً عند �ل�صلطة �لفل�صطينية.

�أ�صعار  الرتفاع  �ملتباين  �لتاأثري  من  �لرغم  وعلى  �لنفط،  �أ�صعار  يف  كبري  ت�صاعد  ج. 

�لنفط على �لدول �ملنتجة و�لدول �مل�صتهلكة يف �ملجتمع �لدويل، فاإن �لدعم �لعربي لل�صلطة 

�لفل�صطينية ال يرتبط ب�صكل و��صح بهذ� �جلانب.

بالتز�ماتها،  للوفاء  �صهرياً  دوالر  مليون   240 لزهاء  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وحتتاج 

لكنها مل تتمكن من �صمان هذه �ملبالغ يف �أغلب �لفرت�ت، بل �إنها ف�صلت يف حمل �ملجتمع 

�لدويل على �إجبار “�إ�رش�ئيل” على �اللتز�م بتحويل قيمة �ل�رش�ئب �لفل�صطينية خلزينة 

.
�ل�صلطة، طبقاً ملا تن�ص عليه �تفاقية باري�ص �صنة 201995

بلغ  وقد  �لدولية،  �مل�صاعد�ت  على   %65 تفوق  بن�صبة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وتعتمد 

�أي  دوالر،  مليار   5.53 زهاء   2009–2000 �لفرتة  خالل  �لعربية  �مل�صاعد�ت  جمموع 

 %15.4 �لفرتة، وهو ما مثل نحو  لتلك  615 مليون دوالر  مبتو�صط �صنوي قدره نحو 

61.5% من متو�صط قيمة  �لفل�صطيني، ونحو  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من متو�صط قيمة 

�ل�صور  �لعربية ال تت�صمن  �مل�صاعد�ت  باأن قيمة هذه  �لر�صمية، علماً  �لدولية  �مل�صاعد�ت 

.
21

�الأخرى للم�صاعد�ت �لفنية و�لعينية

د. �نفجار �الأزمة �ملالية �لعاملية: وهو ما �نعك�ص على حجم �مل�صاعد�ت �لدولية لل�صلطة، 

�جلهود  �مت�صت  وغريها  و�إ�صبانيا  �ليونان  مثل  �الأوروبية  �لدول  بع�ص  �أن  �صيّما  ال 

�الأوروبية  �مل�صاعد�ت  توزيع  على  �نعك�ص  ما  وهو  �ملالية،  م�صاكلها  ملعاجلة  �الأوروبية 

و�الأمريكية يف �ملناطق �الأخرى من �لعامل.

�لبو�بة، 2013/1/3.  
20

لدعم  �لعربية  �مل�صاعد�ت  �ملحتلة،  �لعربية  و�الأر��صي  فل�صطني  قطاع  �لعامة:  �الأمانة  �لعربية،  �لدول  جامعة   
21

�ملتحدة،  �الأمم  موقع   ،2009-2000 �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �لوطنية  و�صلطته  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

http://www.un.org/depts/dpa/qpal/docs/Istanbul2010/Arab%20League%20Arabic%202.pdf  :نظر�
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�لدويل  و�ملجتمع  �لعربي  �لعامل  و�ن�صغال  �لعربي”  بـ“�لربيع  عرف  ما  بد�يُة  هـ. 

خالل  �صعار�ت  حتمل  يافطة  الألف  حتليل  من  تبني  وقد  �حلدث.  لهذ�  �ملتوقعة  بالنتائج 

6% من مو�صوعات هذه  بن�صبة  �لفل�صطينية مل حتَظ �صوى  �لق�صية  �أن  �لعربي  �لربيع 

لكل  �لد�خلي  �القت�صادي  باملو�صوع  معنّي  �ل�صعار�ت  من   %71 كان  بينما  �ل�صعار�ت، 

.
22

دولة عربية وبالديوقر�طية

اخلــارجيــة  لل�شيــا�شــة  الرئي�شيــة  املحــاور  رابـعــًا: 

الفل�شطينية: لل�شلطة             

عند ر�صد �لدبلوما�صية �لفل�صطينية خالل �لفرتة �ملمتدة من 1994-2013، جند تبايناً 

يف درجة �لرتكيز على مو�صوع دون غريه على �لنحو �لتايل:

�تفاقيات  �لفل�صطينية يف هذه �ملرحلة يف عقد  �ل�صلطة  �نغم�صت   :2000-1994 �لفرتة 

و�ن�صب  عربية،  دول  منها  بع�ص  يف  ت�صارك  دولية  وبرعاية  “�إ�رش�ئيل”  مع  متالحقة 

كما  �لفل�صطينية  �لدولية  �لعالقات  �صبكة  د�ئرة  تو�صيع  حماولة  على  �لفل�صطيني  �جلهد 

�أ�رشنا لذلك �صابقاً.

�أخرى  ناحية  من  وترميم  ناحية  من  ��صتثمار  على  �لعمل   :2006-2000 �لفرتة 

�لتد�عيات �لتي تركتها �النتفا�صة �لثانية. فقد عملت �ل�صلطة على تعميق �ل�صورة �ل�صلبية 

لـ“�إ�رش�ئيل” يف �ملجتمع �لدويل، من خالل �لتاأكيد على �ملمار�صات غري �الإن�صانية ل�صلطات 

�الحتالل �لتي �ت�صحت ب�صكل جلي خالل �النتفا�صة؛ وهو �الأمر �لذي ترك تاأثري�ً )بفعل 

�النتفا�صة ب�صكل رئي�صي( على توجهات �لر�أي �لعام �لدويل كما �صنبني الحقاً.

�القت�صادية  �الآثار  ترميم  حماولة  على  تركز  �لفل�صطيني  �جلهد  من  �آخر  جانباً  لكن 

لالنتفا�صة، ال �صيّما من ناحية تلكوؤ �مل�صاعد�ت �لدولية كرد فعل على �النتفا�صة. وهو 

با�صتثناء  بعدها،  وما  �النتفا�صة  فرتة  يف  �لدولية  �مل�صاعد�ت  قيمة  تر�جع  يف  يت�صح  ما 

�مل�صاعد�ت �لعربية �لتي حت�صنت قليالً خالل هذه �لفرتة.

وليد عبد �حلي، “�مل�صهد �ل�صيا�صي �لعربي 2012: �إقليم م�صطرب،” مركز �جلزيرة للدر��صات، �نظر:  
22

 http://studies.aljazeera.net/reports/2012/01/20121151288785324.htm
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�لفرتة 2006-2007: تركز �جلهد �لدبلوما�صي لل�صلطة على �مت�صا�ص �الآثار �لدولية 

كيفية  على  من�صباً  �جلهد  و�أ�صبح  �لفل�صطينية.  �النتخابات  يف  حما�ص  حركة  لنجاح 

�لتوفيق بني �حرت�م نتائج �النتخابات وبني �لرف�ص �الأمريكي وبع�ص �لدول �الأوروبية 

لهذه �لنتائج. ومتثل �ملاأزق �لدبلوما�صي �لفل�صطيني يف كيفية �لتوفيق �أمام �ملجتمع �لدويل 

بني �اللتز�م باتفاقيات تقوم على �ل�صالم و�لتطبيع ونبذ ��صتخد�م �ملقاومة �مل�صلحة من 

�التفاقيات  كلّ  ترف�ص  �لتي  حما�ص،  حركة  تقودها  حكومة  يف  �مل�صاركة  وبني  ناحية، 

�ملبمة مع “�إ�رش�ئيل”، وتوؤكد على حّق �ملقاومة �مل�صلحة من ناحية �أخرى.

وقد بد�أت �لدبلوما�صية �لفل�صطينية �ال�صتجابة �لتدريجية للمطالب �لدولية، بالتحلل 

�ملو�زي من �لعالقة مع حركة حما�ص، وهو ما قاد يف نهاية �ملطاف �إىل مو�جهة دموية بني 

�لطرفني و�ن�صطار يف بنية �ل�صلطة �لفل�صطينية.

�أمام  �ملالب�صات  �لتي تر�كمت فيها جمموعة من  �ملرحلة  وهي   :2013-2007 �لفرتة 

�لبيئة  وغذته  حما�ص،  حركة  مع  �لتنازع  ��صتمر  ناحية  فمن  �لفل�صطينية،  �لدبلوما�صية 

�لفل�صطينية بوعد  �الآمال  . ومن ناحية ثانية، ت�صاعدت 
23

�لدولية ب�صكل معلن و�رشيح

�لدولة �لفل�صطينية يف �صنة 2008، ثم تنامت خيبة �الأمل فيما بعد. ي�صاف �إىل ذلك �حلرج 

�الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أمام  �لدولية  عالقاتها  �إد�رة  يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لدبلوما�صي 

على غزة، ناهيك عن تز�يد وترية �ال�صتيطان، وتعرث �ملفاو�صات و��صتمر�ر �لربط بني 

�مل�صاعد�ت وبني �ل�صلوك �لتفاو�صي �لفل�صطيني، وهي �مل�صكالت �لتي ما تز�ل عالقة كما 

يظهر فيما يلي:

1. اجلهود ال�شيا�شية الفل�شطينية الدولية لوقف ال�شتيطان ال�شهيوين:

ثمة ما ي�صبه �الإجماع بني فقهاء �لقانون �لدويل وبني �ملنظمات �لدولية ولدى �ملجتمع 

�لدويل ككل، على �أن �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لعربية �ملحتلة منذ �صنة 1967 

هو عمل “غري �رشعي وخمالف للقانون �لدويل بخا�صة �تفاقية جنيف �لر�بعة، �لتي متنع 

دولة �الحتالل من ترحيل �أو نقل �أجز�ء من �صكانها �ملدنيني �إىل �الأر��صي �لتي حتتلها”.

للدر��صات  �لزيتونة  مركز  ي�صدره  �لذي  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  ل�صل�صلة  �لعودة  يكن   
23

و�ال�صت�صار�ت، بريوت، خالل �لفرتة 2012-2007.
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من   ،1967 �صنة  منذ  متوفر  �ال�صتيطان  �رشعية  لعدم  �لقانوين  �ل�صند  �أن  يعني  ذلك 

يوليو  متوز/  يف  �صدر  �لذي  �لدولية،  �لعدل  حمكمة  وقر�ر  �ملتحدة  �الأمم  قر�ر�ت  خالل 

 ،
24

غريه �أو  باجلد�ر  �خلا�صة  فقر�ته  كلّ  �صدّ  �الأمريكي  �ملندوب  �صوت  و�لذي   ،2004

�لبعد  ُيِعْر  �أن �لطرف �الإ�رش�ئيلي مل  وبقي �الأمر كذلك حتى �الآن. لكن �مل�صكلة تكمن يف 

�جلهد  �أن  يعني  ما  وهو  مت�صاعدة،  وبوترية  �ال�صتيطان  وو��صل  �عتناء  �أّي  �لقانوين 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني ال بّد �أن يرتكز على دفع �ملجتمع �لدويل نحو وقف �ال�صتيطان من 

ناحية، وتفكيك ما ُبنَي منه من ناحية ثانية.

ومعلوم �أن �مل�صتعمر�ت �ل�صهيونية يف قطاع غزة مّت �إخالوؤها كاملة �صنة 2005 ب�صبب 

�ملقاومة �مل�صلحة، وب�صبب �الأعباء �القت�صادية على “�إ�رش�ئيل”، نظر�ً لعدد �ل�صكان �لكبري 

يف قطاع غزة من ناحية، وحمدودية م�صاحة �لقطاع من ناحية ثانية.

من  �ملتوفرة  �الإح�صاء�ت  فاإن  �لقد�ص(،  �رشقي  فيها  )مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  �أما 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  تويل  عند  �مل�صتوطنني  عدد  �أن  �إىل  ت�صري  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صادر 

�رتفع   2013 �صنة  نهاية  ومع  م�صتوطن،  �ألف   265 زهاء  كان   1994 �صنة  مهامها 

�ل�صلطة  وجود  خالل  ت�صاعف  �لعدد  �أن  �أي  م�صتوطن،  �ألف   570 زهاء  �إىل  �لعدد 

؛ مع مالحظة �أن معهد �أريج، وهو مركز فل�صطيني متخ�ص�ص يف �الأر�ص 
25

�لفل�صطينية

�صنة  نهاية  مع  �ألفاً   693 بلغ  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صتوطنني  عدد  �أن  ذكر  و�ال�صتيطان، 

�الأر��صي  وم�صادرة  �ال�صتيطانية  �لوحد�ت  بناء  يف  �لتو�صع  وترية  �أن  كما   .
262013

�لعملية الإقامة  1994-2012 ز�دت ب�صكل كبري، لدرجة هددت �الإمكانية  خالل �لفرتة 

للدر��صات  �لزيتونة  مركز  )بريوت:  الدويل  والقانون  اإ�رشائيل  )حمرر(،  علي  حممد  �لرحمن  عبد   
24

و�ال�صت�صار�ت، 2010(، �ص 239-235.

احلياة،  �نظر:   .%5 بـ  �ملقدرة  �مل�صتعمر�ت  يف  �لنمو  ون�صبة   2012 �صنة  تقدير  على  بناًء  تقديري  �لرقم   
25

.2013/2/14
هناك ت�صارب يف �الأرقام �الإ�رش�ئيلية �ملتعلقة بعدد �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية، �نظر مثالً: 

 JIIS, http://www.jiis.org.il/.upload/yearbook2013/shnaton_C1013.pdf; The Jerusalem Post,
 17/9/2013; and Jewish Virtual Library,  Israeli Settlements: Settlements Population in the West
Bank, October 2013, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/wbsettle.html

و�لتهجري:  �لتهويد  وخمططات  �الإ�رش�ئيلية  و�مل�صادر�ت  �النتهاكات  من  �آخر  عاماً  تطوي  فل�صطني  �أريج،   
26

�الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  �أن�صطة  ر�صد  موقع   ،2013 �لعام  خالل  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات 

http://www.poica.org/details.php?Article=6111 :2014/3/1، �نظر ،)POICA( لفل�صطينية�
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�أن كافة �لن�صاطات �لفل�صطينية �لدولية  دولة فل�صطينية مت�صلة ومتما�صكة. ذلك يعني 

رف�ص  عن  و�الأوروبية  �الأمريكية  �لت�رشيحات  من  وبالرغم  نتيجة،  �أّي  حترز  مل 

�ال�صتيطان، فاإن ذلك مل يغري من �لو�قع �صيئاً. على �أن �ل�رشورة تقت�صي �لتنبه لتعبري 

�لرتكيز  وهو  �ال�صتيطان،  بخ�صو�ص  خا�ص  ب�صكل  �لدولية  �لت�رشيحات  �أغلب  يف  يرد 

كما  �مل�صتعمر�ت.  “�إز�لة”  لفكرة  تغييب  مع  �ال�صتيطان،  جتميد”  �أو  “وقف  فكرة  على 

�لرباعية، ويف ت�رشيحات  �للجنة  بيانات  �الأر��صي” و�لذي يتكرر يف  “تبادل  �أن تعبري 

يف  �لتو�صع  �إمكانية  على  ينطوي  و�لفل�صطينيني  و�الإ�رش�ئيليني  �لغربيني  �مل�صوؤولني 

�أو �أخرى. �ملفهوم لي�صتمل على ق�صية �مل�صتعمر�ت بكيفية 

وعلى �لرغم من �أن �لواليات �ملتحدة ب�صكل خا�ص وبع�ص �لدول �الأوروبية تتخذ 

�لكوجنر�ص  قر�ر�ت  يف  يت�صح  ما  )وهو  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  جتاه  فورية  �إجر�ء�ت 

�الأمريكي ب�صكل خا�ص، وبع�ص قر�ر�ت �الحتاد �الأوروبي ب�صكل عام( عند �تخاذها 

الأّي �إجر�ء�ت تر�ها هذه �جلهات �لدولية خمالفة لاللتز�مات �لفل�صطينية؛ فاإن �جلهات 

�إىل وقف �ال�صتيطان يف �الأر��صي �ملحتلة مبا  ذ�تها �لتي تدعو وب�صكل �رشيح وعلني 

فيها �رشقي �لقد�ص، تو�جه برف�ص �إ�رش�ئيلي و��صح وعلني، دون �أن يتخذ بحقها �أّي 

�ملفاو�صات  وقف  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  دفع  �لذي  �الأمر  وهو  معنى،  ذ�ت  �إجر�ء�ت 

ال�صتئنافها. �لدوليني  �لو�صطاء  مع  �لتو��صل  ��صتمر�ر  مع  �ملبا�رشة، 

2. الرتابط بني امل�شاعدات القت�شادية الدولية والتوجهات ال�شيا�شية 
      الفل�شطينية:

ودعو�ت  �إقليمي  تعاون  على  �ملبادئ(  )�إعالن  �أو�صلو  التفاقية  �لر�بع  �مللحق  ن�صّ 

و“�إ�رش�ئيل”  و�الأردن  للفل�صطينيني  �مل�صاعد�ت  لتقدمي  �لدويل  للمجتمع  �صمنية 

ولالإقليم ككل، وعقد �أول موؤمتر للدول و�لهيئات �ملانحة يف و��صنطن يف ت�رشين �الأول/ 

تقدمي  على  فيه  �ملجتمعون  وتعهد  �التفاقية،  توقيع  من  �أ�صبوعني  بعد   1993 �أكتوبر 

�لثاين  �ملوؤمتر  . وعقد 
271998-1993 �لفرتة  للفل�صطينيني خالل  2.4 مليار�ت دوالر 

 The World Bank, Operations Evaluation Department, West Bank and Gaza: An Evaluation of  27

Bank Assistance, Report no. 23820, 7/3/2002, http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.
nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/DB1BC6952F401E0785256B8A0067B726/$file/west_
bank_and_gaza.pdf
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دوالر  مليار   2 بنحو  م�صاعد�ت  تقدمي  يتم  �أن  على  ريفر  و�ي  �تفاق  بعد  للمانحني 

.
28  2003-1999 �لفرتة  لل�صلطة خالل 

 وقد مرت �مل�صاعد�ت �لدولية لل�صلطة �لفل�صطينية مبرحلتني رئي�صيتني:

�ملرحلة �الأوىل )1994-2001(: وهي �ملرحلة �لتي تلت �تفاق �أو�صلو، وقد �ت�صمت هذه 

و�الأمريكي  �الأوروبي  �لثالثي  وكان  �لتدفق.  حيث  من  �ال�صتقر�ر  من  بقدر  �مل�صاعد�ت 

�مل�صاعد�ت  �مل�صاعد�ت. وقد بلغت قيمة  �الأكب من هذه  �لذي حتمل �جلزء  و�لياباين هو 

خالل �ملرحلة �الأوىل ما قيمته 3.897 مليار�ت دوالر �أمريكي، وبهدف مركزي هو تطبيق 

.
29 

�تفاقية �ل�صالم بني �الحتالل و�ل�صلطة �لفل�صطينية

:
30

وخالل هذه �لفرتة �ت�صمت ق�صية �مل�صاعد�ت �لدولية بعدد من �ل�صمات

تركزت �مل�صاعد�ت على تطوير �الأجهزة �ملركزية، وهو ما عزز مركزية �ل�صلطة على  �أ. 

ح�صاب تطور هيئات �ملجتمع �ملدين.

تقدم  مل�صتوى  طبقاً  و�أخرى  �صنة  بني  تذبذباً  يعرف  كان  �مل�صاعد�ت  حجم  �أن  ب. 

كافة  وكانت  و“�إ�رش�ئيل”،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني  و�لتفاو�ص  �ل�صيا�صية  �لعملية 

“دبلوما�صية  تتجه  بينما  �لفل�صطيني  �لطرف  نحو  توجه  �القت�صادية  �ل�صغوط 

 1996 �صنة  خالل  معامله  �ت�صحت  ما  وهو  �الأخرى،  لالأطر�ف  �ملالية  �الإغر�ء�ت” 

.1998 و�صنة 

�ملماطلة  نتيجة  �لت�صوية  عملية  ال�صطر�ب  ونظر�ً   :)2013-2001( �لثانية  �ملرحلة 

�لدولية  �مل�صاعد�ت  �أ�صاب   ،2000 �صنة  �لثانية  �النتفا�صة  الندالع  ونتيجة  �الإ�رش�ئيلية، 

يف  �ملانحة  �جلهات  تت�صدر  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لدول  جعل  مما  مو�ز،  ��صطر�ب 

�مل�صاعد�ت  لكن  �الأمريكية.  و�مل�صاعد�ت  �الأوروبي  �الحتاد  يليها   ،2011-2000 �لفرتة 

 Press Conference at Conclusion of Conference to Support Middle East Peace and Development,  28

 as released by the Office of the Spokesman, Washington, DC, U.S. Department of State,
30/11/1998, http://1997-2001.state.gov/www/statements/1998/981130.html

�لدولية،  �مل�صاعد�ت  تقرير  �هلل،  ر�م  �لدويل،  و�لتعاون  �لتخطيط  �لفل�صطينية، وز�رة  �لوطنية  �ل�صلطة  �نظر:   
29

�لربع �لثالث و�لربع �لر�بع، 2001، �ص 12.

 Rex Brynen, A very Political Economy: Peacebuilding and Aid in the West Bank and Gaza  30

(Washington: United States Institute of Peace, 2000), passim.
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�لدولية غري �لعربية �ت�صمت باأنها �إغاثية �لطابع، و�أقل �هتماماً باجلو�نب �لتنموية. وقد 

 ،2008 يف  �ملالية  �الأزمة  حدوث  بعد  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لعربية  �مل�صاعد�ت  دور  تعزز 

�ملتحدة  �لواليات  من  كلّ  بها  وتاأثرت  كبري،  ب�صكل  �الأوروبي  �الحتاد  بها  تاأثر  و�لتي 

.
31

�الأمريكية و�ليابان

وقد �صكلت �مل�صاعد�ت �الأوروبية �لعمود �لفقري للم�صاعد�ت �لدولية، ولكنها تاأثرت 

:
32

باالأزمة �ملالية �لعاملية كما يت�صح من �الأرقام �لتالية

�صنة 2008: 383.27 مليون يورو )نحو 563.63 مليون دوالر(.

�صنة 2009: 289.95 مليون يورو )نحو 404.39 مليون دوالر(.

�صنة 2010: 207.5 مليون يورو )نحو 275.2 مليون دوالر(.

:
33

باملقابل كان معدل �مل�صاعد�ت �الأمريكية �ل�صنوي على �لنحو �لتايل

خالل �لفرتة 1994-1999: 70 مليون دوالر.

خالل �لفرتة 2000-2007: 170 مليون دوالر.

خالل �لفرتة 2008-2013: 500 مليون دوالر.

كما قدمت لوكالة �لغوث منذ 1995 وحتى 2013 ما جمموعه 2.831 مليار�ت دوالر 

.
34ً

مبعدل يقارب 149 مليون دوالر �صنويا

�مل�صاعد�ت  “�أثر  غزة،  �لقر�ر،  �تخاذ  ودعم  �ملعلومات  مركز  �لتخطيط،  وز�رة  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة   
31

�لدولية على �لتنمية �القت�صادية يف فل�صطني،” 2012 ، �ص 14-7.

 European Union (EU), Directorate General for Internal Policies Policy Department on  32

Budgetary Affairs, EU Financial Assistance to the occupied Palestinian territory, 2010, p. 8,
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dv/2010_fayyad_eu_
financial_assistance_/2010_fayyad_eu_financial_assistance_en.pdf
�الأوروبي  �ملركزي  �لبنك  معطيات  وفق  �الأوروبي  �ليورو  مقابل  �لدوالر  �رشف  �صعر  �عتماد  مّت  مالحظة: 

European Central Bank (ECB) �لذي حدد معدل �صعر �ل�رشف لل�صنو�ت 2008، 2009 و2010 بـ 0.68، 
0.717 و0.754 على �لتو�يل. 

Jim Zanotti, “U.S. Foreign Aid to the Palestinians,” CRS, 30/9/2013.  33

Ibid.  34
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دوالر  مليون   152.9 من  للفل�صطينيني  �لعامة  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  �نخف�صت  وقد 

مليون   414.5 �إىل  لالرتفاع  عادت  ثم   ،2007 �صنة  دوالر  مليون   69.5 �إىل   2006 �صنة 

يف  لت�صل  للرت�جع  عادت  ثم   ،2009 �صنة  دوالر  مليون   980.7 ثم   ،2008 �صنة  دوالر 

. و�لالفت �أن �مل�صاعد�ت �الأمريكية �لتي ال تتعدى 
35

2013 �إىل 426.7 مليون دوالر �صنة 

�أمريكية، حتت  �لدولية كانت م�رشوطة يف متويل م�صاريع  �مل�صاعد�ت  �إجمايل  10% من 

.
36

م�صميات تن�صيط �لديوقر�طية وم�صاركة �ملر�أة

�إجمايل  من   %7 نحو  �أن   2005 ل�صنة  �لعربي  �القت�صادي  �لتقرير  معطيات  وت�صري 

�لعربية  �لدول  به  �أ�صهمت   ،2000 �صنة  وحتى   1994 �صنة  منذ  �لدولية  �مل�صاعد�ت 

�لعربية  �لدول  �إ�صهام  و�زد�د  �الإمار�ت،  ودولة  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  وخ�صو�صاً 

.
37

لي�صل �إىل 63.5% خالل �صنو�ت �النتفا�صة )2005-2000(

 1993 �أما �ليابان، فاإن �إجمايل ما قدمته من م�صاعد�ت لل�صلطة �لفل�صطينية من �صنة 

.
38 ً

حتى �صنة 2012 يقرب 1.2 مليار دوالر، �أي مبعدل 60 مليون دوالر �صنويا

خالل  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لدولية  �مل�صاعد�ت  قيمة  تذبذبت  فقد  �إجمالية،  وبنظرة 

:
39

�ل�صنو�ت من 2001-2011، كما يت�صح من �جلدول �لتايل

Ibid; and Jim Zanotti, “U.S. Foreign Aid to Palestinians,” CRS, 18/1/2013.  35

نبيل �ل�صهلي، “�ل�صلطة �لفل�صطينية و�حلد من �أزمة �مل�صاعد�ت �لدولية”، �جلزيرة.نت، 2007/2/22، �نظر:  
36

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/f47942c0-a75b-4384-b4ed-4b58c9e68251

�ملرجع نف�صه.  
37

 Site of Ministry of Foreign Affairs of Japan, 14/4/2012,  38

http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/palestine/meeting1204_pm.html

Site of Global Humanitarian Assistance (GHA),  39

http://www.globalhumanitarianassistance.org/countryprofile/palestineopt
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2011-2001 جدول رقم )1(: قيمة امل�شاعدات الدولية لل�شلطة الفل�شطينية 

جمموع امل�شاعدات )باملليون دولر(ال�شنة

20011,600

20021,400

20031,300

20041,400

20051,200

20061,500

20071,800

20082,400

20092,700

20102,500

20112,400

وعند �لتدقيق يف �جتاهات �مل�صاعد�ت �لدولية، يتبني لنا �لرت�بط بني حجم �مل�صاعد�ت 

مع  �لتفاو�ص  وتطور  ناحية،  من  �لفل�صطيني  �ملجتمع  يف  �ل�صيا�صية  �لتطور�ت  وطبيعة 

�لطرف �الإ�رش�ئيلي من ناحية ثانية، على �لنحو �لتايل:

اأ. مرحلة النتفا�شة الثانية، خ�شو�شاً خالل الفرتة 2002-2000:

تر�جعت قيمة �مل�صاعد�ت خالل �النتفا�صة، لكنها عادت لالنتعا�ص بعد تر�جع حدة 

�النتفا�صة. كذلك تركزت مطالب �جلهات �لدولية �ملانحة بعد “وفاة” �لرئي�ص �لفل�صطيني 

يا�رش عرفات �صنة 2004 على مطلب بناء �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية ال �صيّما �الأمنية منها، 

وهو �ملطلب �لذي دعت له ب�صكل �رشيح بيانات �للجنة �لرباعية.

ب. مرحلة ما بعد 2006، بعد فوز حركة حما�س يف النتخابات الت�رشيعية40:

تعهد موؤمتر باري�ص للمانحني، و�لذي جاء بعد موؤمتر �أنابولي�ص، بتقدمي 7.7 مليار�ت 

 2006 �صنة  �النتخابات  يف  حما�ص  فوز  وكان   .
412010-2008 �لفرتة  خالل  دوالر 

 Criteria set for Palestinian aid, site of British Broadcasting Corporation (BBC), 31/1/2006,  40

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4665670.stm

 Opening Address at the AHLC Meeting in London, AHLC Chairman’s statement, 2/5/2008,  41

site of The World Bank,  http://go.worldbank.org/JT8T7NHXB0
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دفع  مما  �لهيئات،  بع�ص  من  �إال  تقريباً،  �مل�صاعد�ت  جتميد  �إىل  �ملانحة  �لدول  دفع  قد 

�الحتاد �الأوروبي �إىل �إن�صاء ما عرف بـ“�الآلية �لدولية �ملوؤقتة” TIM �لتي تقدم �مل�صاعد�ت 

ملدة ثالثة �صهور متدد دورياً، وهو ما يعني �أن مو��صلة �لدعم �صتكون مرتبطة بدرجة 

.
42

تطور �ملوقف �ل�صيا�صي �لفل�صطيني باالجتاه �لذي تاأمله �لدول �ملانحة

�الأوروبية  �لفل�صطينية  “�الآلية  وهي  �أخرى  �آلية  �الأوروبيون  ر  طوَّ  ،2008 �صنة  ويف 

�مل�صاعد�ت  تقدمي  تعني  و�لتي   ،PEGASE �القت�صادية”  �الجتماعية  �ملعونة  الإد�رة 

. وقدمت �لهند 20 مليون دوالر منحة 
43

مبا�رشة �إىل ح�صاب �خلزينة �لفل�صطينية �ملركزي

.
44

لل�صلطة �صنة 2008، �إىل جانب منح در��صية وتدريبية للطالب �لفل�صطينيني

ويف موؤمتر �رشم �ل�صيخ �صنة 2009 �لذي تال معركة غزة مع �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية نهاية 

 .
45 

2008 ومطلع 2009، تعهد �ملجتمعون بتقدمي 4.5 مليار�ت دوالر الإعادة بناء غزة

وقد ك�صف مبعوثان دوليان هما جيم�ص ولفن�صون و�ألفارو دي �صوتو �أن هناك تر�بطاً 

�مل�صاعد�ت  وباأن  �ل�صيا�صية،  مو�قفهم  وبني  للفل�صطينيني  �ملالية  �مل�صاعد�ت  بني  وثيقاً 

ت�صتخدم لل�صغط على �لطرف �لفل�صطيني.

وعرفت هذه �ملرحلة نوعاً من �لتباين بني �ملانحني �الأوروبيني وبني �لواليات �ملتحدة، 

�لفل�صطينية  لالإد�ر�ت  مبا�رش  وب�صكل  حمدودة  م�صاعد�ت  يقدمون  �الأوروبيون  بد�أ  �إذ 

�ملعنية، غري �أن �لنتائج على �الأو�صاع �القت�صادية �لفل�صطينية كانت حمدودة. 

ومن �ل�رشوري �الإ�صارة �إىل �أن بع�ص �لدول �الأوروبية مثل �أملانيا، بد�أت باإدر�ج بع�ص 

“غري قانونية”، الأنها تقدم م�صاعد�ت  �أنها  �جلمعيات �خلريية �لعربية و�الإ�صالمية على 

حلركة حما�ص �لتي يعدُّها �الحتاد �الأوروبي حركة “�إرهابية”.

 Oxfam International, EU must resume aid to Palestinian Authority, 13/9/2006,  42

http://www.oxfam.org/en/news/pressreleases2006/pr060914_palestine

 PEGASE Information Sheet, Overview of PEGASE, site of European External Action Service  43

(EEAS), European Union (EU), http://eeas.europa.eu/palestine/tim/pegase_en.pdf

Site of Thaindian News, 7/10/2008, http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/  44

india-gifts-embassy-to-palestine-pledge-20-million-aid_100104602.html

�لوطني  �ملعلومات  مركز   ،125/64 �لقر�ر  �لعامة،  �جلمعية  قر�ر   - �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إىل  �مل�صاعدة  تقدمي   
45

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=7592 :لفل�صطيني – وفا، �نظر�
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باأ�صكال  بالت�رشيح  خا�ص  ب�صكل  و�الأمريكية  �الأوروبية  �ل�صيا�صات  هذه  وتعززت 

�إذ� مّت �لتو�فق بني حركتي  خمتلفة عن �حتماالت وقف �مل�صاعد�ت �لدولية للفل�صطينيني 

“حكومة وحدة وطنية”، وهو �الأمر �لذي برز ب�صكل قوي يف  �إعالن  فتح وحما�ص على 

فرتتني؛ �الأوىل بعد �صنة 2006، و�لثانية بعد تنامي جهود �مل�صاحلة يف �لفرتة من 2010 

�إىل �الآن.

ذلك يعني �أن �مل�صاعد�ت �لدولية للفل�صطينيني ت�صري �إىل ما يلي:

�لتعهد به وبني ما يتم ت�صليمه لل�صلطة، �صو�ء  �ل�صديد بني قيمة ما يجري  �لتباين  �أ. 

�مل�صاألة يف  لتكر�ر هذه  �لعربية و�الإ�صالمية، ونظر�ً  �لدول  �أم من  �لغربية  �لدول  من قبل 

�أغلب �لتعهد�ت منذ �تفاق �أو�صلو، فاإن �الأمر على ما يبدو يقوم على �إغو�ء �ل�صلطة لتقدمي 

�لتنازالت يبد�أ  تنازالت جوهرية حتت �صغط �حلاجة �ملا�صة. وبعد �حل�صول على هذه 

ما  وهو  �لتنازالت،  من  مزيد  على  �حل�صول  �أمل  على  �مل�صاعد�ت  هذه  تقدمي  يف  �لتقتري 

�لتي  �مل�صاعد�ت  �إجمايل  بلغ  فقد  �أعاله.  لهما  �أ�رشت  �للتني  �ملرحلتني  يف  مالحظته  يكن 

�الأوىل  �لفرتة  خالل  �لفل�صطينية  �لوطنية  لل�صلطة  �ملانحة  �لدول  طرف  من  بها  �لتعهد  مّت 

نحو  منها  �اللتز�م  �إجمايل  بلغ  بينما  دوالر،  مليار�ت   6.898 نحو   )2001-1994(

83%، وبلغت ن�صبة �ل�رشف �لفعلي من  5.738 مليار�ت دوالر ون�صبتها من �ملتعهد به 

�ملبلغ �ملتعهد به 67%، وبو�قع فعلي بلغ نحو 3.897 مليار�ت دوالر، ومبتو�صط �صنوي 

فعالً  �ملقدمة  وتلك  �ملُجدولَة  �مل�صاعد�ت  بني  ما  �لفجوة  وبلغت   .
46

دوالر مليون   486

.
694 مليون دوالر يف �صنة 2012 و438 مليون دوالر يف �صنة 472011 بـ 

ب. ��صتخد�م �مل�صاعد�ت �لدولية يف ت�صكيل �لعالقات �لفل�صطينية �لد�خلية، وهو �أمر 

�مل�صاحلة  من  �ملوقف  ويف  ناحية،  من  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  من  �ملوقف  يف  مالحظ 

من ناحية ثانية، و�إ�رش�ر �لدول �ملانحة ال �صيّما �الحتاد �الأوروبي على �لتز�م حركات 

قد  �أمر  وهو  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �تفاقياتها  يف  �ل�صلطة  �لتز�مات  بكل  �مل�صلحة  �ملقاومة 

�لدولية،  �مل�صاعد�ت  تقرير  �هلل،  ر�م  �لدويل،  و�لتعاون  �لتخطيط  �لفل�صطينية، وز�رة  �لوطنية  �ل�صلطة  �نظر:   
46

�لربع �لثالث و�لربع �لر�بع، 2001، �ص 12.

 Ministry of Planning and Administrative Development, Palestine: A State Under Occupation,  47

 The Government of Palestine’s Report to the Ad Hoc Liaison Committee, Brussels, 19/3/2013,
p. 21, http://www.mopad.pna.ps/en/images/PDFs/SoP_AHLC%20Report_14%203%202013_
Final%20Print.pdf
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�عرت�ف  ب�رشورة  �خلا�صة  �ل�صهيونية  باملطالب  و�لقبول  �مل�صاعد�ت  بني  للربط  يتد 

�لفل�صطينيني “بيهودية �لدولة”، وهو �الأمر �لذي يرتتب عليه نتائج ��صرت�تيجية خطرية.

بهذه  تلتزم  مل  ورو�صيا  كال�صني  �لدول  بع�ص  �أن  �إىل  �الإ�صارة  �ل�رشوري  ومن 

1995، ثم قامت  �فتتحت رو�صيا ممثلية لها يف قطاع غزة �صنة  �لغربية، فقد  �لتوجهات 

بنقلها �صنة 2004 �إىل ر�م �هلل. كما تو��صلت �مل�صاور�ت �صبة �ل�صنوية بني رئي�ص �ل�صلطة 

باملو�قف  مقارنة  �لرو�صي  �ملوقف  تباين  وجتلى  �لرو�ص،  �مل�صوؤولني  وبني  �لفل�صطينية 

مع  باحلو�ر  رو�صيا  قامت  �إذ   ،2006 �صنة  �نتخابات  يف  حما�ص  فوز  �إعالن  بعد  �لغربية 

وقدمت  �حلركة،  فوز  ب�صبب  للفل�صطينيني  �مل�صاعد�ت  وقف  مو�صكو  و�نتقدت  �حلركة. 

2006 و2008. كما  بقيمة ع�رشة ماليني دوالر على دفعتني يف �صنتي  م�صاعد�ت مالية 

قدمت م�صاعد�ت غذ�ئية للقطاع بعد �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على غزة �صنة 2008، ناهيك 

 .
48

عن �لتو��صل �لرو�صي مع بع�ص �لكنائ�ص �لرو�صية يف �الأر��صي �ملحتلة

3. العالقة الفل�شطينية مع املجتمع املدين الدويل:

�لق�صية  جتاه  �لدويل  �ملدين  �ملجتمع  توجهات  على  �أثرت  ثالثة  متغري�ت  ثمة 

�لفل�صطينية:

2000، وهي �لظاهرة �لتي  1987 و�صنة  �أ. �النتفا�صات �لفل�صطينية خ�صو�صاً �صنة 

�لدور  من  بالرغم  جتددها،  ملنع  تز�ل(  )وما  جهودها  �أق�صى  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بذلت 

�لكبري لهذه �لظاهرة يف �لتاأثري على توجهات �لر�أي �لعام �لدويل.

نظر�ً  �لدويل،  �لعام  �لر�أي  �صغلت  ق�صية   2005 منذ  غزة  على  �حل�صار  �صكل  ب. 

�الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �لعمليات  و��صتد�د  تز�يد  ومع  للمو�صوع.  �الإن�صانية  للطبيعة 

�لوقود،  وحمطات  و�مل�صت�صفيات،  )�ملد�ر�ص،  �ملدنية  مر�فقه  خ�صو�صاً  �لقطاع،  �صّد 

�ملعابر �حلدودية تز�يد �الهتمام  �إغالق  �لغذ�ئية(، ومو��صلة  �ملو�د  و�لكهرباء، وخمازن 

�لدويل، خ�صو�صاً عمليات �إر�صال �مل�صاعد�ت �لبية و�لبحرية للقطاع من هيئات مدنية، 

و�لتي كانت ذروتها �أ�صطول �حلرية �لذي �عرت�صت طريقه �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية، وقتلت 

عدد�ً من �الأفر�د �لعاملني على �ل�صفن �أو من �لوفود �مل�صاركة.

http://arabic.rt.com/info/27606/ :موقع قناة رو�صيا �ليوم �لف�صائية، 2009/4/3، �نظر  
48
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وعند مر�قبة �جلهد �لدبلوما�صي �لفل�صطيني، خ�صو�صاً �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، 

يف دعم هذه �لتوجهات على �مل�صتوى �لدويل، يتبني �لتو��صع �ل�صديد يف حجم �جلهد �ملبذول 

يف هذ� �جلانب؛ �إىل �حلد �لذي و�صل �إىل �أن مارتن ني�صريكي Martin Nesirky، �ملتحدث 

با�صم �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة، طلب من “جميع �حلكومات ��صتخد�م نفوذها لعدم قيام 

، دون �أن يجد هذ� �لت�رشيح �أّي رّد 
�أّي طرف باإر�صال �صفن م�صاعد�ت �إىل قطاع غزة”49

فعل من قبل �أّي م�صوؤول يف �ل�صلطة �لفل�صطينية.

غري  و�ملنظمات  و�لهيئات  �ملجتمعات  لبع�ص  و�لدينية  �الأيديولوجية  �لتوجهات  ج. 

�حلكومية و�الأحز�ب.

من  عدد  �إىل   2013-2007 �لفرتة  خالل  �لدويل  �لعام  �لر�أي  ��صتطالعات  وت�صري 

�ملوؤ�رش�ت �لهامة و�لتي ت�صتدعي من �ل�صلطة ��صتثمارها على �مل�صتوى �لدويل:

جمموع  يبلغ  دولة،   27 يف  �لعربي(  )غري  �لدويل  �لعام  �لر�أي  توجهات  قيا�ص  عند  �أ. 

�صكانها قر�بة 80% من �صكان �لعامل، تبني �أن 48% لديهم �صورة �صلبية عن “�إ�رش�ئيل”، 

و%32.4  “�إ�رش�ئيل”،  عن  �إيجابية  �صورة  لديه  �لدويل  �لعام  �لر�أي  من   %19.6 بينما 

حمايدون.

ب. �أن ن�صبة �لتاأييد لـ“�إ�رش�ئيل” ترت�جع ولو ببطء، لكن تر�كم هذ� �لرت�جع �لتدريجي 

نعوم  �الأمريكي  �ليهودي  �ملفكر  �أكد  وقد  �لبعيد.  �ملدى  على  كبرية  نتائج  له  يكون  قد 

�الإ�صالمية  �جلامعة  �أقامته  للغات  دويل  موؤمتر  خالل   Noam Chomsky ت�صوم�صكي 

�لتغيري هذ� بد�أ يطال  �لفل�صطينية يف تز�يد و�أن  �لق�صية  �لدويل مع  �لت�صامن  �أن  يف غزة، 

و�صل  �لفل�صطينية  �لق�صية  مع  �لدويل  و�لت�صامن  �الأمريكي...  �لعام  و�لر�أي  �ملجتمع 

مل�صتوى كبري مقارنة مبا �صبق، و�أن �لق�صية �لفل�صطينية باتت حمل نقا�ص وت�صامن �أكرث، 

حيث �أن �لدعم �لدويل بد�أ يتعاظم بقوة، و�أن �حلرب �الإ�رش�ئيلية على قطاع غزة يف نهاية 

2008 قلبت �ملو�زين، و�أ�صهمت ب�صكل كبري يف تغيري �ل�صورة يف �لعامل حول ما يجري 
.
50

على �الأر�ص، وهو ما عزز مفاهيم �لت�صامن وحركات �لدعم لل�صعب �لفل�صطيني

قناة رو�صيا �ليوم �لف�صائية، 2011/5/28؛ و�نظر �أي�صاً:  
49

Site of Reuters News Agency, 27/5/2011, http://uk.reuters.com/article/2011/05/27/uk-gaza-
flotilla-un-idUKTRE74Q68K20110527

لكم  موقع  �أمريكا،  �صدمت  �لعربية  و�لثور�ت  يتعاظم  �لفل�صطينيني  مع  �لدويل  �لت�صامن  �صوم�صكي:  نعوم   
50

https://www.lakome.com :الإخباري، 2012/10/20، �نظر�
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على  �لتاأثري  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إعالم  دور  بخ�صو�ص  �أكاديية  در��صة  وت�صري 

:
51

�لر�أي �لعام �لدويل �إىل موؤ�رش�ت �صلبية تتمثل يف

موقع  عن  �لبحث  يكفي  بل  �لفل�صطيني،  �الإعالم  و�صائل  يف  �للغوي  �لتنوع  �صعف  �أ. 

وز�رة �خلارجية �لفل�صطينية باللغة �الإجنليزية على �صبكة �الإنرتنت ليتبني لنا عمق 

�مل�صكلة.

�لفل�صطينية  �لد�خلية  �ل�رش�عات  على  �هلل(  ور�م  غزة  )يف  �لفل�صطيني  �الإعالم  تركيز  ب. 

�أكرث من �لتوجهات نحو �ملجتمع �لدويل.

نق�ص �خلب�ت �الإعالمية �خلبرية يف كيفية �لتو��صل مع �ملجتمع �لدويل.  ج. 

مع  تو��صالً  حققت  �لفل�صطينية  �ملدين  �ملجتمع  هيئات  �أن  �ملتوفرة  �ملعطيات  وتدل 

بع�ص  من  بالرغم  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أجنزته  مما  �أف�صل  ب�صكل  �لدولية،  نظريتها 

�النتقاد�ت لهذه �لهيئات �ملدنية غري �حلكومية.

4. الدبلوما�شية الفل�شطينية يف املنظمات الدولية احلكومية:

�لدولية  �لتوجهات  تعك�ص  �أنها  كما  �أهمية،  �الأكرث  �لدولية  �لهيئة  �ملتحدة  �الأمم  متثل 

�لق�صية  جتاه  �ملتحدة  �الأمم  ن�صاطات  تفح�ص  وعند  �لدولية.  �لق�صايا  جتاه  �لر�صمية 

�لفل�صطينية تتبني لنا �ملوؤ�رش�ت �لتالية:

�أخذت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة خالل �لفرتة 1994-2012 ما جمموعه 91 قر�ر�ً  �أ. 

بخ�صو�ص �لق�صية �لفل�صطينية �أو ق�صايا ذ�ت �صلة بها، �أي مبعدل يقارب �خلم�صة 

قر�ر�ت �صنوياً.

�صلَّ �لفيتو �الأمريكي ب�صكل خا�ص فاعلية جمل�ص �الأمن �لدويل يف �لقر�ر�ت ذ�ت �ل�صلة  ب. 

حّق  �ملتحدة  �لواليات  ��صتخدمت   2011-1995 �لفرتة  فخالل  �لفل�صطينية.  بالق�صية 

�لفيتو �صّد قر�ر�ت ل�صالح �لطرف �لفل�صطيني 18 مرة، وهي موزعة على �لنحو �لتايل:

فر��ص عبد�هلل �صليح، �لر�أي �لعام �لفل�صطيني و�أثره على حتديد �لتوجهات �ل�صيا�صية ل�صناع �لقر�ر وعملية   
51

�لوطنية،  �لنجاح  جامعة  ماج�صتري،  ر�صالة   ،2006-1993 من  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �صنع �لقر�ر 

�لفل�صطيني، فكيف يخاطب حميطه �الإقليمي  �أزمة �الإعالم  93 وما بعدها؛ و�نظر: خالد �لعزي،  �ص   ،2009
و�لعاملي...!!!، �صحيفة �لر�كوبة �الإلكرتونية، 2014/6/1، �نظر:

http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-44105.htm 
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جدول رقم )2(: ا�شتخدام اأمريكا حلقّ الفيتو 2011-1995

 املو�شوعال�شنةالرقم

�عتبار �رشقي �لقد�ص �أر�صاً حمتلة.11995

�إد�نة بناء �مل�صتعمر�ت و�عتبار �رشقي �لقد�ص �أر�صاً حمتلة.1997 2

�إر�صال مر�قبني مدنيني لل�صفة �لغربية وقطاع غزة.32001

�لقو�ت 42002 قبل  من  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �لعاملني  �ملتحدة  �الأمم  موظفي  �أحد  مقتل  �إد�نة 

�الإ�رش�ئيلية.

1. �إد�نة �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي باإز�حة �لرئي�ص عرفات.52003–6
2. قر�ر باإد�نة بناء جد�ر �لف�صل �لعن�رشي.

1. �إد�نة �غتيال “�إ�رش�ئيل” لزعيم حركة حما�ص �ل�صيخ �أحمد يا�صني.72004–8
2. �إد�نة �الخرت�ق �الإ�رش�ئيلي �لع�صكري لقطاع غزة.

�إد�نة �لتدخالت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية يف قطاع غزة.92006

تاأكيد �الأمم �ملتحدة على حّق تقرير �مل�صري لل�صعب �لفل�صطيني.102007

14–112008
1. تاأكيد �صيادة �لفل�صطينيني على �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.

2. �لتاأكيد على حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري.
3. �إد�نة �لت�رشب �لنفطي �لذي ت�صببت بها �لعمليات �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية �أمام �ل�صو�حل �للبنانية.

4. �إد�نة بناء �مل�صتعمر�ت يف �الأر��صي �ملحتلة مبا فيها �رشقي �لقد�ص.

�لدعوة لوقف �لقتال يف قطاع غزة بعد مرور 22 يوماً.152009

�لدعوة لوقف �ال�صتيطان يف �الأر��صي �ملحتلة.162011

�ملحتلة 172011 �الأر��صي  يف  و�لتنقل  للحركة  �ملتحدة  لالأمم  �لتابعني  �الإغاثة  ملوظفي  “�إ�رش�ئيل”  ت�صهيل 

وتقدمي �مل�صاعد�ت لالجئني.

�لدعوة لوقف �ال�صتيطان يف �الأر��صي �ملحتلة. 182011

ويالحظ من �جلدول �ل�صابق �أن �لفيتو �الأمريكي ي�صتخدم �صدّ قر�ر�ت تعلن �لواليات 

�ملتحدة يف �لت�رشيحات �ل�صيا�صية عن قبولها لها. وهو �أمر يعني �أن هناك �نف�صاالً بني ما 

تقوله �لواليات �ملتحدة وبني ما هي معنية بتطبيقه، الأنها ترغب يف ترك �لنتائج للتفاو�ص 

�لدور  �لقوى  ميز�ن  يلعب  حيث  �الإ�رش�ئيلي،  و�لطرف  �لفل�صطيني  �لطرف  بني  �ملبا�رش 

�ملركزي يف حتديد نتائج �لتفاو�ص. ويكفي �أن نلفت �لنظر �إىل �أن �لواليات �ملتحدة كثفت 

�الأمريكي  �لرئي�ص  وعد  �لتي  �ل�صنة  وهي   ،2008 �صنة  يف  �لفيتو  حلق  ��صتخد�مها  من 

�لفل�صطينيني فيها باأن تتج�صد دولتهم على �الأر��صي �ملحتلة، وهو ما ي�صكل يف تقديرنا 

ف�صالً ذريعاً للتوجهات �ال�صرت�تيجية �لفل�صطينية.
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خام�شــًا: التـقييم العــام لـالأداء ال�شيا�شــي لل�شــلطـة 

                الفل�شطينية على امل�شتوى الدويل:

لتقييم �أد�ء �ل�صلطة �لفل�صطينية ال بّد من حمدد�ت للتقييم على �لنحو �لتايل:

1. املوؤ�رشات الإيجابية يف امل�شهد الفل�شطيني الدويل:

�لعربي بعد  �الإقليمي  �مل�صهد  �إليها  �لتي �صينتهي  �لنتائج  بالرغم من �صعوبة حتديد 

�ل�رشوري  من  فاإن  �لعربية،  �ل�صيا�صية  �لنظم  بنية  �أ�صاب  �لذي  �لعميق  �ال�صطر�ب 

�الإ�صارة ملوؤ�رش�ت �إيجابية بقدر ن�صبي يف �مل�صهد �لدويل �لفل�صطيني تتمثل فيما يلي:

�أ. حت�صن �ملركز �لقانوين للكيان �ل�صيا�صي �لفل�صطيني بعد �الإقر�ر له ب�صفة �لدولة 

بعد�ً  �لقانوين  �الإطار  يجعل  ما  وهو  �جلانب،  بهذ�  و��صع  دويل  و�إقر�ر  �لع�صو(،  )غري 

�الأقل تعاطفاً؛ كما  �لدول  �لدويل، ال �صيّما  �ل�صلطة و�ملجتمع  للتو��صل بني  مهماً م�صاند�ً 

�أنه يكر�ص �حلق �لفل�صطيني يف كافة �ملوؤ�ص�صات �لدولية، ال �صيّما ذ�ت �لطابع �لقانوين.

وكما �أ�رشنا �صابقاً، فاإن �لن�صبة �لعظمى من �لتاأييد للحق �لفل�صطيني �صابق على وجود 

�ل�صلطة، كما �أن �جلزء �الأكب منه حتقق يف فرتة تبني �لفل�صطينيني “للمقاومة �مل�صلحة”. 

ال  �لفل�صطيني  �لطرف  عليها  حت�ّصل  �لتي  و�لقانونية  �ل�صيا�صية  �ملكا�صب  �أن  يعني  مما 

تتنا�صب مع حجم ما �نطوت عليه �لتنازالت �لتي �أفرزتها �أو�صلو �أو ما بعدها.

�لعام �لدويل،  �لر�أي  لـ“�إ�رش�ئيل” لدى قطاعات مهمة من  �ل�صلبية  ب. تز�يد �ل�صورة 

�لنتيجة،  هذه  تعزز   2013-1993 �لفرتة  خالل  �لدر��صة  �صنو�ت  بني  �ملقارنة  �أن  كما 

�لعدو�نية  �لت�رشفات  عن  ناهيك  �ملقاومة،  ومو��صلة  �لفل�صطينية  �النتفا�صات  �أن  علماً 

باأ�صكالها  �الإعالم  و�صائل  لعبت  وقد  �لظاهرة.  هذه  عمق  من  ز�دت  للم�صتوطنني، 

�ملختلفة �ملقروءة، و�مل�صموعة، و�ملرئية، دور�ً يف �لتحوالت �لتي ت�صيب توجهات �لر�أي 

�لعام �لدويل.

غري �أن �لدر��صات �الأكاديية ت�صري �إىل حمدودية دور �أجهزة �ل�صلطة يف هذ� �لتحول، 

بل �إن �ملجتمع �ملدين �لفل�صطيني كان �أكرث جناحاً من �لبعثات �لدبلوما�صية �لفل�صطينية.

�لت�صور�ت  وبناء  عميق  ب�صكل  ودر��صتها  لها  �لتنبه  من  بّد  ال  ظاهرة  ثمة  ج. 

�ال�صرت�تيجية على �أ�صا�ص �حتماالت تطورها يف �مل�صتقبل �ملتو�صط، و�لتي تبدو موؤ�رش�تها 
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�الأوىل يف �صيا�صات �لرئي�ص �الأمريكي �أوباما و�لتوجهات �ال�صرت�تيجية �الأمريكية �ملحتملة 

:
52

يف �ملدى �ملنظور، وتتمثل يف �الآتي

حللف  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �الأمريكية  �مل�صالح  على  �حلفاظ  �أعباء  من  قدر  حتميل   .1

�لناتو، وقد عب �أوباما عن ذلك ب�صكل �رشيح يف جولته �ل�صهرية يف �أوروبا، عندما دعا 

�أن هناك حماولة جتري  و�أوروبا، ويبدو  �ملتحدة  �لواليات  �الأعباء” بني  “تقا�صم  �إىل 

لتخفيف �لوجود �الأمريكي يف �ملنطقة ل�صالح “حماولة” تو�صيع دور حلف �الأطل�صي، 

ال �صيّما يف جمال �مل�صالح �مل�صرتكة �الأوروبية �الأمريكية.

�لتخفيف �لتدريجي من �العتماد على �لنفط �ل�رشق �أو�صطي من خالل تو�صيع د�ئرة   .2

موردي �لنفط الأمريكا من خارج �ملنطقة. وبالرغم من �أن �الأمر لي�ص �صهل �ملنال، �إال 

�آثاره على �ملدى �لبعيد على  �أن هناك توجهاً بهذ� �الجتاه؛ وهو �الأمر �لذي قد يرتك 

دول �خلليج من �لناحية �ل�صيا�صية.

�أمر مرتبط بتعقيد�ت يف  �لبا�صيفيكي”، وهو  “حو�ص  �لتحول �لتدريجي نحو جمال   .3

�لنظام �لدويل ال يت�صع �ملجال للخو�ص يف تفا�صيلها.

فدول  �ل�صيا�صي،  و�لتحالف  �القت�صادي  �لتناف�ص  بني  �لعالقة  معاجلة  حماولة   .4

�لدولية  �لتجارة  جمال  يف  �ملتحدة  للواليات  مناف�صاً  ي�صكلون  و�أوروبا  �ليابان  مثل 

�صيا�صيون  حلفاء  ولكنهم  ناحية،  من  �خلام...�إلخ  للمو�رد  و�لو�صول  و�ال�صتثمار 

للواليات �ملتحدة من ناحية ثانية. ويف ظّل �الأزمة �ملالية �الأمريكية، فاإن �الأمر يزد�د 

 Paul كيندي  بول  �أ�صماه  مما  �لتخل�ص  هو  �لرئي�صي  �لتوجه  �أن  ويبدو  تعقيد�ً، 

Kennedy “�لتمدد �لز�ئد”... وهو �أمر يت�صق مع �لتوجهات �ل�صابقة.

�إن �لتوجهات �ل�صابقة يف حال حتققها �صيكون لها �نعكا�صات عميقة على بنية �لنظام 

�الإقليمي �ل�رشق �أو�صطي، و�لذي ال يبدو �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية ت�صع �الأ�ص�ص للتعامل 

مع تطور�ته، بينما ثمة في�ص من �لدر��صات �الإ�رش�ئيلية يف هذ� �لتوجه. 

 Haim Malka, Crossroads: The Future of the U.S.-Israel Strategic Partnership (Washington:  52

 Center for Strategic and International Studies, 2011), ch. 4, p. 56; Louis Rene’ Beres, Israel’s
 Uncertain Strategic Future, Parameters Journal, Spring 2007, pp. 37–54; and Yehezkel Dror,
 Foundations of an Israeli Grand Strategy Toward the European Union, Jewish Political Studies
Review journal, vol. 16, no. 3–4, fall 2004.
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د. �لتحول �لتدريجي يف بنية �لنظام �لدويل من خالل تنامي �لدور �لرو�صي و�ل�صيني 

يف ت�صكيل تفاعالت �لنظام �لدويل، وهي دول �أقل �لتز�ماً و�رتباطاً بامل�رشوع �ل�صهيوين 

�لفل�صطينية،  �أن ذلك ال يبدو له تاأثري �رشيع على �لق�صية  الأ�صباب عديدة. وبالرغم من 

�ل�صلطة  على  �أن  كما  �مل�صتوى،  دون  يز�ل  ما  �ل�صينية  �لفل�صطينية  �لعالقات  حجم  لكن 

�لعمل على تعميق عالقاتها مع دول �لبيك�ص. 

2. الأبعاد ال�شلبية يف اإدارة ال�شلطة الفل�شطينية لعالقاتها الدولية:

�أ. �خللط بني مفهوم “�لنقا�ص �الأكاديي و�ملحاججة �لعقالنية”، وبني �لتفاو�ص �لذي 

باأقل  �ملكا�صب،  �أكب قدر من  �ملتاحة، لتحقيق  �لقوة  “�لذكاء يف توظيف متغري�ت  يعني 

�مل�صلحة،  �ملقاومة  عن  �لتخلي  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  عملت  لقد  �خل�صائر”.  من  قدر 

وعلى  �القت�صادية،  �جلو�نب  يف  �خل�صم  على  �العتماد  وعلى  �النتفا�صات،  منع  وعلى 

بنية �صلطة جمز�أة مما �أفقدها كافة �أدو�ت �ل�صغط �أياً كان وزن هذه �ملتغري�ت.

ب. �ملر�وحة يف عالقتها �لدولية بني �لتفاو�ص �لعلني و�لتفاو�ص �ل�رشي، دون حتقيق 

�أّي قدر من �لنتائج ذ�ت �ملعنى.

�لتفاو�ص؛ فقد م�صى على  يقدم حالة فريدة من  �لفل�صطيني  �لتفاو�صي  �لفريق  ج. 

�لفريق �ملفاو�ص مدة ع�رشين �صنة، دون تغيري يف �أّي فرد من فريق �لتفاو�ص، وهو �أمر 

يدل على عدم قدرة �ل�صلطة على جتديد ذ�تها.

لهذ�  �لدويل  �لرف�ص  حتويل  على  �ل�صلطة  قدرة  عدم  مع  �ال�صتيطان  ��صتمر�ر  د. 

�ال�صتيطان �إىل فعل للتوقف عنه.

“غري و��صح” بخ�صو�ص مو�صوع �لالجئني،  هـ. �ل�صلطة �لفل�صطينية تتخذ موقفاً 

ال �صيّما �أنها و�فقت على ن�ّص يف �تفاقياتها ي�صري �إىل حّل مو�صوع �لالجئني باالتفاق بني 

�لطرفني، مما يعني �أنه حّق قابل للتفاو�ص. 

و. �خللل يف �ل�صكل �لتفاو�صي �لفل�صطيني، ويظهر ذلك يف �رشعة �لرت�جع عن �ملو�قف 

�الإ�رش�ئيلي.  �لطرف  من  ومو�زية  حمددة  �لتز�مات  دون  حمددة  بالتز�مات  و�لقبول 

و�لظهور �الإعالمي للفريق �لتفاو�صي، بطريقة يبدو �لطرفان فيهما يف �صورة ال توحي 

بعمق �ال�صطهاد و�لظلم �لو�قع على �ملجتمع �لفل�صطيني. 
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يف  �لنتائج  من  �لكايف  �لقدر  حتقيق  من  �ل�صلطة  تتمكن  مل  �ملوؤ�رش�ت  هذه  لكل  نتيجة 

�إعادة �لنظر يف كافة توجهاتها �ال�صرت�تيجية،  عالقاتها �لدولية، �الأمر �لذي ي�صتدعي 

ال �صيّما حتالفاتها وعالقاتها �لدولية و�الإقليمية. 




