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 2013-2012 الدولي والمشهدالقضية الفمسطينية 
 وائل سعد

 مقدمة
قبل االنطالق في الحديث عن الدور الدولي في تفاصيل القضية الفمسطينية، ال بّد من وضع 

الذي تقوده الواليات المتحدة  الدولي المشيدمجموعة من المحددات األساسية التي تحكم 
 تحديد بعضيا بما يمي:تجاه المنطقة، والتي يمكن  األمريكية

الحفاظ عمى التفوق اإلسرائيمي العسكري واالقتصادي، كقوة إقميمية مييمنة، وكدولة مانعة  .1
 مشروع وحدوي عربي في المنطقة. أليّ 

استمرار الييمنة الغربية )خصوصًا سيطرة الواليات المتحدة األمريكية( عمى مناطق النفط؛  .2
 ستراتيجية الدولية.رى، وكأداة ضغط أمريكية في االلتأمين احتياجات الدول الصناعية الكب

وخاصة الواليات المتحدة األمريكية،  ،دعم األنظمة السياسية الموالية لمسياسات الغربية .3
واالستحواذ عمى الدور الرئيسي في إعادة تشكيل النظم السياسية غير الموالية في دول الربيع 

 لغربية.العربي بما يتوافق مع المصالح األمريكية ا

الحفاظ عمى االستقرار بما يضمن تأمين خطوط التجارة الدولية في المنطقة )مضيق  .4
 ىرمز، قناة السويس، باب المندب(، وبما يضمن استمرار تدفق النفط بأسعار معقولة.

عبة في المنطقة ومنيا، الواليات الالحفاظ عمى موازين القوى بين الدول األساسية ال .5
 بي، وروسيا والصين.و االتحاد األور المتحدة األمريكية، و 

 انعكاسات الثورات العربية عمى البيئة الدولية وتوجياتيا فيما يتعمق بالقضية الفمسطينية. .6

استمرار األزمة االقتصادية في كل من الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا وعدم الرغبة  .7
 بالتدخل العسكري المباشر في المنطقة.

حددات بين العديد من الدول الفاعمة في المنطقة، إال أننا ال يمكننا أن قد تمتقي بعض ىذه الم
ننكر بأن الفاعل األساسي في المنطقة، وخصوصًا فيما يتعمق بالقضية الفمسطينية، ىي الواليات 

منيع أمام أي دور  المتحدة األمريكية، التي تمكنت منذ انطالق عممية السالم من وضع سدّ 
مية التسوية، إال بما يخدم دورىا )كإشراك االتحاد األوروبي وروسيا مأوروبي أو روسي في ع

لذلك فإن التركيز في ىذه المداخمة سيكون عمى تقييم الدور األمريكي في  ؛بالرباعية الدولية(
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وبعض  ،لمسياسة األمريكية المحتممة، ومحاولة تقدير المسارات 2112القضية خالل سنة 
، بما يتعمق بعممية التسوية السممية، 2113الفمسطينية خالل سنة المؤثرين في مسارات القضية 

لفرع مكانة كالتوجو الفمسطيني إلى األمم المتحدة  2112وما حدث من تطورات خالل سنة 
في تشرين الثاني/ نوفمبر  غزة غير عضو، والعدوان اإلسرائيمي عمى قطاعفمسطين إلى دولة 

2112. 
 

 ريكية:أواًل: الواليات المتحدة األم
 :عممية التسوية .1

شبو غياب لإلدارة األمريكية عن عممية التسوية، حيث اكتفت بالخطاب  2112سجمت سنة 
الدبموماسي المحفز لمطرفيين الفمسطيني واإلسرائيمي لمعودة إلى طاولة المفاوضات، إذ فشمت 

بنيامين اإلسرائيمي إدارة الرئيس باراك أوباما خالل السنوات السابقة من كسر تعنت رئيس الوزراء 
الممانع لوقف االستيطان، فيما استمرت إدارة أوباما في الضغط عمى السمطة الفمسطينية نتنياىو 

 لمنعيا من التوجو إلى األمم المتحدة كرد فعل عمى فشل المفاوضات.
في لعب دور مباشر في  2112أن اإلدارة األمريكية لم تكن ترغب خالل سنة  حومن الواض

سوية، لما قد يمحقو من ضرر عمى العالقات مع الجانب اإلسرائيمي وتأثيره عمى مجرى عممية الت
لذلك اكتفت إدارة أوباما بالترحيب بالخطوة التي قام بيا األردن في  ؛االنتخابات األمريكية

استضافة "المقاءات االستكشافية" بين مفاوضين إسرائيميين وفمسطينيين، والتي عقدت في كانون 
. وفي إطار الحديث عن الدور األمريكي في ىذه المقاءات نقل عن أوباما 2112يناير  الثاني/

 قولو إن واشنطن "لن تقوم مقام األطراف نفسيا في صنع السالم".
كانت سنة االنتخابات األمريكية، وبالرغم من عدم تركيز الناخب  2112وبما أن سنة 

فسين عمى الرئاسة اة، إال أن اندفاع المتناألمريكي عمى قضايا السياسة الخارجية األمريكي
قراطي و الطرفين الجميوري والديم ومحاوالتيم االستحواذ عمى أصوات الناخبين الييود قد دفع كال

إلى خطب وّد "إسرائيل". لذلك، سعت إدارة أوباما إلى ترطيب األجواء بينيا وبين الحكومة 
مين السياسيين قرار أوباما بتعيين جاكوب لو رئيسًا اإلسرائيمية اليمينية، حيث عّد الكثير من المحم

لطاقم الموظفين في البيت األبيض خطوة في ىذا الباب. ولو ييودي أرثوذكسي متدين، وربما 
ليذا رأى رئيس الوكالة الييودية ناتان شارانسكي بأن الوضع في عيد جاكوب لو سيكون أفضل؛ 

 ر معو.ألن الحكومة اإلسرائيمية ستشعر بالراحة أكث
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تجاه عممية التسوية، والذي عبر  ميت رومني وال يمكننا أن نغفل توجيات المرشح الجميوري
عنو خالل حممتو االنتخابية في أكثر من موقع، حيث نشر لو موقع مجمة األم جونز اليساري 
 األمريكي، شريط فيديو تحدث فيو عن رؤيتو لعممية السالم وقال "أنا كنت ممزقًا بين منظورين
لقضية السالم، واحد وىو الذي أتبناه منذ وقت وىو أن الفمسطينيين ليس لدييم اىتمام عمى 
 اإلطالق بإقامة السالم، وأن الطريق إلى إرساء السالم ىو أمر ال يمكن التفكير بإمكانية إنجازه".

ن كانت ، و ذاتيا طرح الفكرةوعمى ما يبدو أن الرئيس المنتخب لممرة الثانية باراك أوباما قد  ا 
من زاوية مختمفة، فقد صرح أوباما أمام قادة المنظمات األمريكية الييودية في حزيران/ يونيو 

بأن الرئيس عباس والفمسطينيين قد ال يريدون اتفاقية سالم وأنو يخشى أن تكون فرصة ، 2112
 إبرام صفقة قد أغمقت.

 
 :متحدةموقف اإلدارة األمريكية من التوجه الفمسطيني إلى األمم ال .2

عرقمة الخطوة الفمسطينية بالتوجو نحو األمم  2112حاولت اإلدارة األمريكية خالل سنة 
المتحدة لمحصول عمى دولة غير عضو فييا، حيث ذكرت جريدة الجارديان البريطانية في عددىا 

، بأن مذكرة أمريكية حثت الحكومة األوروبية عمى دعم الجيود 2/11/2112الصادر في 
 لرفض طمب فمسطين. األمريكية 

قالت السفيرة األمريكية في األمم المتحدة، سوزان رايس إن "اإلجراءات  نفسو وفي السياق
المنفردة ومنيا المبادرات الرامية إلى منح الفمسطينيين وضع المراقب كدولة غير عضو في األمم 

مية إلعادة الجانبين المتحدة ليس من شأنيا سوى تعريض عممية السالم لمخطر وتعقيد الجيود الرا
إلى المفاوضات المباشرة". وفي اتصال مباشر بين رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس 
والرئيس األمريكي، ذكر بيان صادر عن البيت األبيض بأن "أوباما في رد عمى رسالة من عباس 

ود المنفردة في لتينئتو بإعادة انتخابو، انتيز فرصة المكالمة لمتأكيد عمى االعتراض عمى الجي
 األمم المتحدة".

التي تمكنت  ،وقد لوحت اإلدارة األمريكية بإجراءات عقابية في ردىا عمى الخطوة الفمسطينية
عضو كونجرس أمريكي  239من الحصول عمى دولة غير عضو في األمم المتحدة، حيث طمب 

لمحكمة الجنائية إلى الرئيس األمريكي، بحجب المساعدات األمريكية عن ا ةفي رسالة موجي
بإغالق مكتب  الدولية وكل منظمة أممية ودولية أخرى تقبل بعضوية فمسطين، وطالبوا أيضاً 

 منظمة التحرير في واشنطن.
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ت الواليات المتحدة أن تصويت الجمعية العامة لألمم المتحدة لصالح رفع مستوى وقد عدّ 
 يرة األمريكية في األمم المتحدةالتمثيل الفمسطيني ىو قرار "مؤسف وغير مجد". وقالت السف

إن "اإلعالنات الكبرى التي صدرت اليوم ستتالشى قريبًا والشعب الفمسطيني لن يجد  سوزان رايس
عندما يصحو غدًا إال القميل من التغيير، ما عدا االبتعاد أكثر عن إمكانية التوصل إلى سالم 

القرار،  ة األمريكية وكندا قد صوتتا ضدّ من الواليات المتحد دائم". ومن الجدير بالذكر أن كالً 
ستراليا، وىولندا، وبريطانيا عن التصويت، بينما صوتت فرنسا وباقي الدول أفيما امتنعت ألمانيا، و 

أصوات تسعة عن التصويت و  41، وامتناع صوتاً  148األوروبية لصالح القرار الذي حصل عمى 
عضو  ةسابقًا محاولة رفع مستوى فمسطين كدولالقرار. وكانت الواليات المتحدة قد عرقمت  ضدّ 

 في األمم المتحدة. 
 

 :الحرب عمى غزة .3
معدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة في تشرين لوقفت اإلدارة األمريكية موقفًا واضحًا في دعميا 

، والذي رأتو دفاعًا عن النفس. فقد أصدر المتحدث باسم الخارجية 2112الثاني/ نوفمبر 
ك تونر بيانًا قال فيو "نحن ندين بشدة وابل الصواريخ الذي أطمق من غزة عمى كية مار ياألمر 

جنوب إسرائيل"، وقال "ال مبرر لمعنف الذي تمجأ إليو حماس وغيرىا من المنظمات اإلرىابية 
 ضد الشعب اإلسرائيمي، ونحن ندعو المسؤولين إلى وقف ىذه األعمال الجبانة فورًا".

ذكر فيو بأن الرئيس أوباما دان في مكالمة لو مع الرئيس  بياناً فيما أصدر البيت األبيض 
المصري محمد مرسي "إطالق الصواريخ من قطاع غزة عمى "إسرائيل" وكرر حق "إسرائيل" في 

 الدفاع عن النفس".
ن واقع المعركة التي استطاعت خالليا المقاومة الفمسطينية من إحداث تغير فإوعمى ما يبدو 
ع، من خالل إطالقيا مئات الصواريخ وضرب العمق اإلسرائيمي، فرض عمى في موازين الرد

ر لغة الخطاب والمطالبة بضرورة وقف إطالق النار وحث "إسرائيل" عمى يالواليات المتحدة تغي
غزة، وتكثيف العمل الدبموماسي واالتصاالت األمريكية مع القيادتين  عدم القيام باجتياح بري ضدّ 

 اًل إلى التيدئة.و طالق الصواريخ من قطاع غزة وصإفي وقف  لإلسيامالمصرية والتركية 
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 :العالقات األمريكية اإلسرائيمية .4
يمكن تمخيص مستوى العالقة بين الطرفين من خالل الدعم األمريكي المستمر منذ قيام 

مميار دوالر  115إلى نحو  2112-1948الكيان اإلسرائيمي، والذي وصل في الفترة الممتدة 
دولة أوروبية مجتمعة في إطار خطة مارشال  15أي ما يزيد عمى ما حصمت عميو  ،يكيأمر 

 إلعادة إعمار القارة األوروبية المدمرة بعد الحرب العالمية الثانية. 
 ت. بل لربما استفاد"إسرائيلـ"أي تغير في السياسة األمريكية الداعمة ل 2112ولم تشيد سنة 

قراطي والجميوري، مما دفع إدارة و النتخابي بين المرشحين الديم"إسرائيل" من حالة االستقطاب ا
أوباما لتكثيف التعاون معيا. حيث أكد وزير الدفاع األمريكي ليون بانيتا، أن بالده ستقدم كل 
الدعم الالزم لكي تحافظ "إسرائيل" عمى تفوقيا العسكري عمى أي دولة أو تحالف دول، مؤكدًا 

مميار دوالر من المساعدات العسكرية لمكيان عمى مدى  ثالثينجموعو تعّيد واشنطن بتقديم ما م
 السنوات العشر المقبمة.

% من قيمة المساعدات ىي عبارة عن ىبات عسكرية، تدخل 61ومن الجدير بالذكر أن نحو 
في باب استمرار دعم الواليات المتحدة األمريكية لمتفوق العسكري اإلسرائيمي في المنطقة، حيث 

مميون دوالر كمساعدات أمريكية  947بتخصيص  7/5/2112كونجرس األمريكي في أقر ال
 لتطوير منظومات دفاعية إضافية من طراز "القبة الحديدية" في "إسرائيل".

رس األمريكي قرارًا وقع عميو الرئيس أوباما يقضي بتعزيز جأقر الكون 2112وفي تموز/ يوليو 
ضمانات القروض المتاحة لـ"إسرائيل"  تمديد فترةالقرار التعاون العسكري مع "إسرائيل"، وضمن 
. ويسمح ىذا إضافية ، لمدة ثالث سنوات31/12/2112والتي كان من المفترض أن تنتيي في 

مميارات دوالر بفوائد تفضيمية من  3.8 باالقتراض من األسواق حتى مستوى "إسرائيلـ"البرنامج ل
 كية.يخالل حصوليا عمى ضمانة سداد من الدولة األمر 

 وقد أكد ىذا القرار عمى مجموعة من النقاط منيا:
 إعادة تأكيد التزام الواليات المتحدة األمريكية بأمن "إسرائيل". .أ 
لسريع في التحول ا مساعدة "إسرائيل" في الحفاظ عمى تفوقيا العسكري النوعي في ظلّ  .ب 

 السياسة اإلقميمية.
 استخدام حق النقض لصالح "إسرائيل" في مجمس األمن. .ج 

أما عمى المستوى العالقات االقتصادية فقد حافظ الميزان التجاري اإلسرائيمي عمى تفوقو، 
حسب األرقام األولية لدائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيمية، قدرت قيمة الصادرات اإلسرائيمية إلى و 
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دوالر، أي  اتمميار  9.4 مميار دوالر، أما الواردات فقد بمغت حوالي 17.6 يات المتحدة بنحوالوال
دوالر، وىو ما يعد ضمن  اتمميار  8.2 أن الفائض في الميزان التجاري اإلسرائيمي يقدر بنحو

 اإلسرائيمي.القتصادي األمريكي لطار الدعم إ
 

 المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي وروسياحجم التبادل التجاري اإلسرائيمي مع الواليات 

 )بالمميون دوالر(حجم التبادل التجاري  البمدان
2012 2011 2010 

الواليات 
 المتحدة

26,996 28,070 25,189 

االتحاد 
 األوروبي

42,306 44,206 35,758 

 1,603 1,980 1,873 روسيا
 

 :االتحاد األوروبيثانيًا: 
؟ األوروبيةىل نحن أمام توجو سياسي موحد في القارة  :طرح ىنا ىوزال ي   امالسؤال الذي 

فعمى الرغم من االختالفات في التوجيات السياسية بين دول االتحاد األوروبي تجاه المنطقة، إال 
أننا لم نشيد طوال عقود من الصراع العربي اإلسرائيمي اختالفًا بين ىذه الدول عمى حق 

ان؛ أي بعبارة أخرى الحرص عمى تفوقيا العسكري، وىي السياسات إسرائيل" في الوجود وبأم"
، حيث قامت الحكومة األلمانية 2112خالل سنة  إتباعيافي  األوروبياستمرت دول االتحاد  التي

بسبب الخالفات داخل الحكومة عمى مدى  ،219بتأجيل صفقة لبيع غواصتين لمصر من طراز 
 اعترضت عمى ىذه الصفقة. ، التي "إسرائيل"تأثير ذلك عمى أمن 

عمى عقد لتزويد  2112في المقابل وقعت الحكومتان األلمانية واإلسرائيمية في شباط/ فبراير 
"إسرائيل" بغواصة نووية ىي السادسة من نوعيا، عمى أن تتحمل ألمانيا ثمث ثمنيا الذي قدر 

ارة الدفاع األلماني بأن مميون يورو، وفي ىذا المقام صرح كريستييان شميت، وكيل وز  135بنحو 
بيع الغواصة دليل عمى التزام بالده بأمن "إسرائيل"، وأكد أن أمن الدولة العبرية محل اىتمام 

 ألمانيا، و"ىذا لن يتغير".
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بأنيا ستزود سالح الطيران  2112وكذلك أعمنت وزارة الدفاع اإليطالية في تموز/ يوليو 
وأنظمة مراقبة من الجو. كل ىذه  346-من نوع إم طائرة تدريب عسكرية ثالثيناإلسرائيمي ب

 المؤشرات تؤكد عمى التوجو األوروبي نحو المنطقة ونحو التفوق العسكري اإلسرائيمي.
حجم التأييد  يعكسووعمى ما يبدو أن ىناك رغبة أوروبية بوجود دولة فمسطينية، وىو ما 

لفمسطيني إلى مستوى دولة غير المتحدة عمى قرار رفع مستوى التمثيل ا األممفي  األوروبي
 ألمانياالمتحدة، حيث صوتت معظم دول االتحاد لصالح القرار باستثناء امتناع  األممعضو في 

ال بوجود إرادة سياسية قادرة عمى إوبريطانيا عن التصويت. ولكن ىذه الرغبة ال يمكن أن تتحقق 
ية الفمسطينية؛ وبالقدرة عمى اختراق الجدار األمريكي المانع ألي دور أوروبي في حل القض

ىو ما ال يتحقق بالتصريحات المعارضة و لتغير سياستيا،  "إسرائيل"ممارسة الضغط عمى 
 اإلجراءات المباشرة. باتخاذلالستيطان بل 

، نشطت الدبموماسية األوروبية 2112وفي سياق الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة في خريف 
زة، حيث زار وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في لوقف إطالق الصواريخ من قطاع غ

: "نحتاج بصورة ممحة إلى وقف قائالً من "إسرائيل" والضفة الغربية، وصرح  ، كالً 17/11/2112
سرائيل أمر شديد الخطورة"الإطالق  كما عّد وزير الخارجية  ،نار ألن ما يحدث في غزة وا 

"مسألة محورية"  "إسرائيل"واريخ من قطاع غزة عمى األلماني جيدو فيسترفيمو وقف اليجمات بالص
في التوصل ليدنة محتممة، حيث قال فيسترفيمو قبيل توجيو إلى "إسرائيل" والضفة الغربية: "الميم 
اآلن أن نعمل عمى الشروط الالزمة لتحقيق ىدنة، وأىم شرط لميدنة ىو إنياء اليجمات 

 بالصواريخ من غزة في اتجاه جنوب إسرائيل".
في تحديد حجم ونوعية العالقات الدولية، إال أن  ةوعمى الرغم من أىمية المصالح االقتصادي

، فبمقاربة بسيطة بين حجم التبادل ةذلك في الغالب ال ينطبق عمى العالقات األوروبية اإلسرائيمي
وفي  ،2112مميار دوالر لسنة  42واالتحاد األوروبي، والذي يقدر بنحو  "إسرائيل"التجاري بين 

مميار  277المقابل يقدر حجم التبادل التجاري السنوي بين االتحاد األوروبي والعالم العربي بنحو 
 2111مميار دوالر(، مع ضرورة اإلشارة إلى أن حجم التبادل التجاري لسنة  365يورو )أي نحو 

ألخذ بعين مميار دوالر، مع ا 129قد بمغ نحو  يبين االتحاد األوروبي ومجمس التعاون الخميج
تحاد األوروبي من دول مجمس التعاون الخميجي ىي من % من واردات اال8119االعتبار أن 

 النفط ومشتقاتو. 
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مستمرة، وخاصة في مجاالت  "إسرائيلـ"ومن الواضح بأن سياسة االتحاد األوروبي الداعمة ل
وبية، خوسيو مانويل مي، وىو ما أشار إليو رئيس المفوضية األور يالبحث العممي والتطوير التعم
نو ممتزم بتعزيز الشراكة بين فيو بأ أكد في جامعة حيفا، 11/7/2112باروسو أثناء خطاب لو في 

في مجال التعميم، والبحث واالبتكار، ووصف التعاون في ىذه  "إسرائيل"االتحاد األوروبي و
 اإلسرائيمية.  المجاالت بأنو واحدة من أكبر اإلنجازات التي حققتيا الشراكة األوروبية

مشروع في إطار البرنامج األوروبي  811تشارك بأكثر من  "إسرائيل"وحسب باروسو فإن 
لمبحث في مجاالت تمتد من األبحاث العممية المتقدمة، وتكنولوجيا التقنيات المتناىية الصغر، 
اد وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، إلى الطاقة، والصحة وغيرىا، وىو ما يجعل االتح

 لمعموم.  "إسرائيل"األوروبي ثاني أكبر ممول لـ"إسرائيل" في مجال البحوث العامة بعد مؤسسة 
 

 :روسياثالثًا: 
حافظت روسيا عمى مستوى عالقاتيا مع الجانبين الفمسطيني واإلسرائيمي؛ إذ استمرت روسيا 

وتت روسيا صبإقامة عالقات متوازنة مع األطرف الفمسطينية كافة، حيث  2112خالل سنة 
حرصت روسيا خالل سنة  ذاتو ، وفي الوقتالفمسطيني فصوتت لصالح قرار رفع مستوى التمثيل

عمى استمرار عالقتيا بحركة حماس ومحاولة تقريبيا من عممية التسوية، ففي لقاء  2112
، صرح بأن روسيا "ال 2112تمفزيوني مع وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في أيار/ مايو 

ى مشكمة في التعامل مع قوى إسالمية تفوز حاليا باالنتخابات في الكثير من البمدان العربية" تر 
وقال "أية حركة ومنيا حماس حصمت عمى غالبية أصوات الناخبين يحق ليا تماما أن تمثل 

 شعبيا". 
 موسى أبو مرزوق وفي لقاء ثنائي بين الفروف ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

يم في مأكد الفروف عمى أن حماس قادرة عمى ممارسة دور  2112تشرين الثاني/ نوفمبر في 
 عممية التسوية وأنو بدون توحيد جميع الفمسطينيين لن تتم التسوية في الشرق األوسط.

من حيث ا تزال العالقات الروسية اإلسرائيمية في حدودىا المعتادة مخر وفي الجانب اآل 
مع استمرار تحقيق السالم في الشرق األوسط،  يمي، وتأكيدىا عمى ضرورةدعميا لألمن اإلسرائ

حصر االعتراض عمى توسيع االستيطاني اإلسرائيمي في حدود االنتقاد لإلجراءات اإلسرائيمية 
بداء قمقيا من العمميات االستيطانية، دون إجراءات عممية تجاه لعب دور ما في عممية  وا 

 التسوية.
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 :المستقبميةالتوجهات رابعًا: 
ولموصول إلى قراءة مستقبمية عممية ولتحديد التوجيات الدولية المستقبمية، يتوجب عمينا قياس 
الثابت والمتغير في البيئية المؤثرة عمى صانع القرار الدولي تجاه القضية الفمسطينية. وفي ىذا 

 اإلطار يمكننا تخميصيا بما يمي:
البمدين الواليات المتحدة األمريكية  ي في كالعمى ما يبدو أن المشيد السياسي الداخم .1
نو من المتوقع أن يعاد تشكيل حكومة يمينية في "إسرائيل" مع بقاء إلم يتغير؛ إذ  "إسرائيل"و

وجود مثل ىذه الحكومة عقبة أمام تحقيق تقدم في عممية  إدارة الرئيس أوباما، الذي عدّ 
 السالم.

ربيع العربي )تونس، ومصر، وليبيا(؛ ومحاولة استمرار حالة عدم االستقرار في دول ال .2
 إحداث تغيير يتناسب والمصالح األمريكية.

استمرار االنقسام الداخمي الفمسطيني، وغياب المرجعية الوطنية الموحدة القادرة عمى  .3
 مواجية الضغوط األمريكية.

مريكي، رس األجبالحصة األكبر من عدد أعضاء الكون "إسرائيل"استمرار استئثار أصدقاء  .4
؛ حيث واجو "ٍإسرائيل"ومما يعكس ذلك حجم األصوات المؤيدة لمقرارات الصادرة عنو لدعم 

عند اقتراحو خفض  ،2112رس في شباط/ فبراير جالرئيس أوباما معارضة شديدة داخل الكون
 قيمة المساعدات المخصصة لمبرنامج العسكري اإلسرائيمي.

 المسألة السورية.انشغال دول االتحاد األوروبي وروسيا ب .5

 استمرار األزمة االقتصادية في دول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية. .6
سيناريوىات متعمقة بالمسارات المستقبمية تجاه القضية  ةوبناء عمى ما سبق فنحن أمام ثالث

 الفمسطينية وىي عمى الشكل التالي:
قامة تسوية سممية، وحسب م :أوالً  الصراع يتم حمو، إذا    جون بيرتون، أن هاا ير حل الصراع وا 

وينشأ ىذا الوضع،   . لجميع األطراف ذات العالقة ما كانت النتيجة تمبي كميا الحاجات والمصالح
عندما يوافق مختمف األطراف عمى استغالل ومشاركة مورد ما، بطريقة تؤدي إلى رضا الجميع 

حقق في المسألة الفمسطينية، إذ إن ما يقدمو واالنسجام مع قيميم ومصالحيم. وىو ما ال يت
ي يمكن أن يوافق عميو أصحاب مشروع التسوية الجانب اإلسرائيمي ال يصل إلى الحد األدنى الذ

 فمسطينيًا.
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ىو إدارة الصراع، والتي تعني تقميل مظاىر التصعيد بين طرفي  الثانيوأما السيناريو  :ثانياً  
 - ما يبدو أن السياسة األمريكية إزاء الصراع الفمسطينيالصراع، دون حميا فعميًا. وعمى 

حيا في ااإلسرائيمي في الغالب تتوجو في المنظور القريب نحو عممية إدارة الصراع، وال يعني نج
عقد لقاءات تفاوضية بين الطرفين الفمسطيني واإلسرائيمي بأنيا تسعى لحل القضية الفمسطينية، 

 واء مظاىر التصادم المسمح قدر اإلمكان.بل ستسعى من خالل ذلك إلى احت
أما السيناريو الثالث، خروج مجرى األحداث في المنطقة عن السيطرة الدولية، وتحقيق  :ثالثاً 

نجاحات في تجربة الحركات اإلسالمية الصاعدة، مما قد يشكل رافعة لحركات المقاومة 
ى "إسرائيل" لتقديم تنازالت ضرورية الفمسطينية، وىو ما قد يدفع بالمجتمع الدولي إلى الضغط عم

يحتاج إلى مزيد من  ةلإلسراع بعقد تسوية سممية، ولكن ىذا السيناريو وفق المعطيات اإلقميمي
 الوقت.
 


