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الق�سية الفل�سطينية والو�سع الدويل

بكافة  �لفل�صطينية  �ملقاومة  بني  �لطردية  �لعالقة  فكرة  و2015   2014 �صنتا  عززت 

هذه  لت�صوية  و�لدويل  �الإقليمي  �لديبلوما�صي  �جلهد  وطبيعة  حجم  وبني  �أ�صكالها 

�أّي فرتة من �لفرت�ت، تو�رت �لق�صية �لفل�صطينية خلف  �لق�صية �ملزمنة، فكلما تر�خت �ملقاومة يف 

ق�صايا �إقليمية ودولية �أخرى �أقل �أهمية منها. مع مالحظة �أن �جلهد �لديبلوما�صي �لدويل ين�صط �أحياناً 

الأ�صباب �أخرى، مرتبطة ب�صعي “�إ�رش�ئيل” و�لقوى �لكبى خ�صو�صاً �لواليات �ملتحدة جلني �ملكا�صب 

�لناجتة عن حالة �لت�رشذم و�ل�صعف �لفل�صطيني و�لعربي و�الإ�صالمي، وحماولة فر�ص م�صار�ت 

�لت�صوية �لتي تريدها. و�إذ� كانت �ملقاومة �لفل�صطينية قد متكنت من فر�ص �لق�صية �لفل�صطينية على 

د�ئرة �الهتمام �لدويل كما يف �النتفا�صة �ملباركة �لتي �ندلعت �أو�خر �صنة 1987، و�نتفا�صة �الأق�صى 

�لتي �ندلعت يف خريف �صنة 2000؛ فاإن �الن�صغال �لدويل بالتطور�ت �لكبى �لتي حتدث يف �ملنطقة مبا 

ت�صمله من ثور�ت وتغري�ت و�رش�عات وحماوالت ر�صم خر�ئط جديدة، قد �أدى �إىل تر�جع �الهتمام 

بال�صاأن �لفل�صطيني، و�لتعاطي معه ب�صكل موؤقت وحمدود، ما د�مت �الأمور ال ت�صكل تهديد�ً خطري�ً 

“�ل�صديقة” �الإقليمية  �لقوى  �لكبى وال ت�رشُّ بحلفائها ب�صكل كبري، وقابلة لالحتو�ء من   للقوى 

يف �ملنطقة.

�إىل   2014 �صنة  يف  �لتقرير—  ثنايا  يف  �صنو�صح  —كما  �لدويل  �لديبلوما�صي  �جلهد  خبا  لقد 

�إطالق  وقف  ترتيب  جهود  وبد�أت   ،2014/7/8 يف  غزة  قطاع  يف  �لع�صكري  �ل�رش�ع  ��صتعل  �أن 

هذ�  �أجل  من  م�رش  يف  �لدويل  �ملوؤمتر  عقد  ومّت  غزة،  لقطاع  �الإعمار  يف  �الإ�رش�ع  و�رشورة  �لنار 

�الحتالل وقو�ت  �لفل�صطينية  �ملقاومة  بني  �لنار  �إطالق  وقف  لرتتيب  �صابقة  جهود  بعد   �لغر�ص 

�الإ�رش�ئيلي.

�الإقليمية  �لق�صايا  من  �صل�صلة  دخان  خلف  جديد  من  لتتو�رى  �لفل�صطينية  �لق�صية  عادت  ثم 

و�لدولية �إىل �حلد �لذي دفع وزير �خلارجية �لرو�صي �صريجي الفروف Sergei Lavrov لالإ�صارة 

�إىل �أن �ن�رش�ف �جلهد �لديبلوما�صي �لدويل عن �لق�صية �لفل�صطينية هو “�أمر متعمد” على �لرغم من 

�أنها �لق�صية �ملركزية يف �ملنطقة، وي�صري حديث لالفروف �صنة 2014 �إىل �أن لرو�صيا “خّط و��صح يف 

منع �الأزمات �جلديدة يف �ل�رشق �الأو�صط من و�صع �ل�رش�عات �لقدية يف �خللف بخا�صة �ل�رش�ع 

�لدفاع  �أمام جمل�ص  ، ولعل ذلك يت�صق مع ما كان قد قاله يف خطابه 
�لفل�صطينيني و�إ�رش�ئيل”1 بني 

و�خلارجية �لرو�صي يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2014 حيث قال ما ن�صه: 

مقدمة



2014-2015التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

224

�أن  �إن �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي ال حر�ك فيه )dead in the water(، ومن �ل�صعب 

تعمل يف �أكرث من �صاحة يف �لوقت نف�صه، وهو ما يحاوله �الأمريكيون دون جدوى، ففي �صنة 

�الإ�رش�ئيلي وف�صلو� يف ذلك الأ�صباب  �لعربي  �ل�رش�ع  �أ�صهر الإدر�ج  �حتاجو� ت�صعة   2013

�لتقدم  بع�ص  الإجناز  �لوقت  من  �ملزيد  يطلبون  �الآن  وهم  فيها،  �خلو�ص  �أريد  ال  معروفة 

2014 بهدف �أن ال يذهب �لفل�صطينيون لالأمم �ملتحدة ويوقعو� على ميثاق  قبل نهاية �صنة 

�ملحكمة �جلنائية �لدويل، ثم فجاأة يتبني �أن �ملفاو�صات مع �إير�ن ت�صري على قدم و�صاق، فقد 

.
2
طمرت )dumped( �خلارجية �الأمريكية فل�صطني لرتكز على �إير�ن

وتت�صق ��صتنتاجات الفروف مع خلو خطاب �لرئي�ص �الأمريكي بار�ك �أوباما يف �جلمعية �لعامة 

للمو�صوع  �الأ�صكال  من  �صكل  باأي  �إ�صارة  �أّي  من   2015 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �ملتحدة  لالأمم 

�لفل�صطيني ما يعزز هذ� �لتوجه، بينما �ن�رشف �خلطاب مل�صكالت �أخرى �إقليمية ودولية.

وعند ��صتعر��ص �الأزمات “�جلديدة” �لتي �أ�صار لها الفروف خالل �لفرتة 2014–2015، و�أّثرت 

على �أولوية �لق�صية �لفل�صطينية، جند �أنها ترتكز يف �الآتي:

1. تد�عيات �ال�صطر�بات �ل�صيا�صية يف �لدول �لعربية �أو ما �صمي بالربيع �لعربي يف �صورية من 

ناحية )فقد تركزت �جلهود �لدولية يف �صنتي 2014 و2015 على عر�ك �صيا�صي وع�صكري �إقليمي 

تد�عيات  و��صتمر�ر   ،)2014 �صنة  �لكيماوي  �ل�صالح  تدمري  ق�صية  خ�صو�صاً  �صورية،  يف  ودويل 

ظهور ما �صمي بـ“د�ع�ص” من ناحية ثانية، و��صتمر�ر �لقتال من ناحية ثالثة يف ليبيا، و��صطر�بات 

�هلل  عبد  علي  وقو�ت  �حلوثيني  مو�جهة  يف  ع�صكرياً  حتالفاً  �ل�صعودية  قادت  ثم  �ملتقطعة،  م�رش 

�صالح يف �ليمن منذ �آذ�ر/ مار�ص 2015، ثم بد�أت رو�صيا ُتدخل �صالحها �جلوي يف معارك �صورية 

“�إ�رش�ئيل” يف ظّل �حتماالت  2015/9/30، وما تال ذلك من حماوالت �لرو�ص �صبط �لعالقة مع  يف 

�لت�صادم خالل �لعمليات �لرو�صية �جلوية فوق �صورية خ�صو�صاً يف منطقة �جلوالن.

ب�صكل  �الأوروبية  �لقارة  �إىل  �لفل�صطينيون(  �صمنهم  )ومن  �لعرب  �ملهاجرين  موجات  تدفق   .2

خا�ص، وهي ق�صية �أخذت حيز�ً كبري�ً من �جلهود �لديبلوما�صية و�لتغطية �الإعالمية على ح�صاب 

يتاأثر  غزة—  بناء  �إعادة  —مثل  للفل�صطينيني  �ملايل  �لدعم  �أن  خ�صو�صاً  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع 

باملخ�ص�صات �لتي �صتذهب للمهاجرين �أي�صاً، ويكفي مقارنة حجم �مل�صاعد�ت �الأوروبية لفل�صطني 

.
3
بني 2011 و2015 لنجد �أن �جتاه �مل�صاعد�ت يرت�جع

�إىل   2015 يوليو  متوز/  يف  و�إير�ن  �لدولية  �لقوى  تو�صلت  فقد  �الإير�ين:  �لنووي  �التفاق   .3

�تفاق مع �إير�ن حول م�رشوعها �لنووي، وقد �أدى هذ� �التفاق خلالفات وتوتر�ت يف �ملنطقة �أثرت 

�مللف  هذ�  خا�ص  ب�صكل  �لكبى  �لدول  �أولت  فقد  �لفل�صطيني.  باملو�صوع  �لعناية  م�صتوى  على 

��صتعال  لوال  �لديبلوما�صية،  �لن�صاطات  لهام�ص  �لفل�صطينية  �لق�صية  دفع  وب�صكل  كبرية  �أهمية 
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 �النتفا�صة �لفل�صطينية يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015 يف �أعقاب تز�يد �مل�صاريع �الإ�رش�ئيلية حول

�مل�صجد �الأق�صى يف �لقد�ص و�لعمل على تق�صيمه زمانياً ومكانياً. 

جزيرة  على   2014 فب�ير  �صباط/  يف  بال�صيطرة  �لرو�صية  �لقو�ت  قامت  �الأوكر�نية:  �الأزمة   .4

�لقرم يف �أوكر�نيا، وهو ما �أوجد �أزمة دولية �ن�صغل بها �لعامل حتى كتابة هذ� �لتقرير، وهو ما عّزز 

نزعة �لتهمي�ص للق�صية �لفل�صطينية.

�قت�صادية  تد�عيات  �نهياره،  ثم  �لنفط،  �أ�صعار  يف  �لتذبذب  �صكل  �ملنطقة:  يف  �لطاقة  م�صاكل   .5

كما  �النهيار.  �أ�صباب  حول  خ�صو�صاً  �ملنتجة  �لدول  بني  متبادلة  التهامات  �ملجال  فتحت  عاملية 

ناهيك  �لعربية،  �ل�صو�حل  وقرب  �ملتو�صط  حو�ص  منطقة  يف  �لغاز  من  كبرية  كميات  ظهور  �أن 

يف  خ�صو�صاً  �مل�صتهلكة  للدول  �الإنتاج  مناطق  من  �أنابيب  عب  �لغاز  نقل  طرق  خمططات  عن 

�إد�رة مدير   Masood Ahmed �أحمد  م�صعود  و�أكد  جديد.  �رش�ع  مليد�ن  �الأنظار  وّجه   �أوروبا، 

�لدويل  International Monetary Fund، يف  �لنقد  �لو�صطى يف �صندوق  �الأو�صط و�آ�صيا  �ل�رشق 

 موؤمتر �صحفي له، �أن �لرت�جع يف �أ�صعار �لنفط �خلام، قلل من �أرباح �لدول �مل�صدرة للنفط، يف منطقة

مع  مقارنة   ،2015 �صنة  خالل  �أمريكي  دوالر  مليار   360 بنحو  �إفريقيا،  و�صمال  �الأو�صط  �ل�رشق 

، وهو �أمر ال يخلو من قدر من �لتاأثري على م�صتويات �لدعم لل�صعب �لفل�صطيني 
�أرباح �صنة 42014

من �لدول �لنفطية خ�صو�صاً يف جمال �إعمار غزة.

�أن �جلهود �لديبلوما�صية ت�صاب  2015: من �ملعلوم  �آذ�ر/ مار�ص  6. �النتخابات �الإ�رش�ئيلية يف 

�أم  �أو رئا�صية، �صو�ء قبيل �النتخابات  �لتي ت�صتعد النتخابات برملانية  �لدول  “�ملوؤقت” يف  بال�صلل 

خالل فرتة ت�صكيل �حلكومة خ�صو�صاً يف �حلكومات �الئتالفية كما هو �حلال يف “�إ�رش�ئيل”، وقد 

ت�صكيل  وخالل  وقبيلها  �النتخابات  فرتة  خالل  “�إ�رش�ئيل”  مع  �حلو�ر  يف  �لدولية  �جلهود  تلكاأت 

�حلكومة �جلديدة.

�صمال  حلف  �عتبار  من  مزيد  نحو  �لرو�صية  �الأمنية  �ملبادئ  يف  �لتحوالت  يف  �لرتكيز   � �أن  غري 

2014/12/26، وحماوالت  “�لتهديد �لع�صكري �خلارجي �لرئي�صي” كما ورد يف  �الأطل�صي )�لناتو( 

رو�صيا جلم �مل�صاعي �الأطل�صية للتمدد يف مناطق تعدُّها رو�صيا جماالً حيوياً لها، بعد فقد�نها جمالها 

�آ�صيا �لتي متتد حتى �صو�طئ  �أوروبا �ل�رشقية، عزز �لقيمة �ال�صرت�تيجية ملنطقة غرب  �حليوي يف 

�لبحر �ملتو�صط �ل�رشقية، وهو �أمر له ظالله على �الهتمام باملو�صوع �لفل�صطيني �أكرث.

يف �لفل�صطينية  �النتفا�صة  ��صتعال  مع  �أ�رشنا—  —كما  مهم  بتغيري  �أ�صيب  �مل�صهد  �أن   غري 

�لدويل من جديد،  �لديبلوما�صي  �أو�صال �جل�صد  فقد دبت �حلياة يف   ،2015 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

كما �أن و�صائل �الإعالم عادت لت�صليط �ل�صوء على �مل�صكلة �الأم الأغلب ق�صايا �ل�رشق �الأو�صط؛ وهو 

ما يوؤكد من جديد �أن �ملقاومة هي �الأ�صلوب �الأجنع لفر�ص �الهتمام �لدويل بالق�صية �لفل�صطينية، 
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�ل�صعب  مطالب  تفريغ  �إىل  �صت�صعى  �لكبى  �لقوى  وبع�ص  �ملتحدة  �لواليات  �أن  عن  �لنظر  بغ�ص 

�ملقاومة يف  �حتاللها وجر�ئمها. فبعد جناح  “�إ�رش�ئيل” وتبير  �أو دعم  �لفل�صطيني من حمتو�ها، 

�صّد �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة �صنة 2014، �عرتفت �الأمم �ملتحدة بفل�صطني دولة “غري ع�صو” 

فيها، ومّت الحقاً رفع �لعلم �لفل�صطيني يف �الأمم �ملتحدة، �إ�صافة لتد�عيات �ن�صمام فل�صطني للمحكمة 

 �جلنائية �لدولية، وبدء تقدمي وثائق �لتحقيق يف �جلر�ئم �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة

�صنة 1967، كما �صرنى.

“�الإر�دة  ُي�صمى  ما  عن  �لتعبري  متثل  �لرباعية  �للجنة  كانت  �إذ� 

�لكبى(  �لقوى  �إر�دة  عن  تعبري  �أدق  ب�صكل  )وهي  �لدولية” 

لت�صوية �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، فاإن موؤ�رش�ت تر�جع هذه �لهيئة تتز�يد كل �صنة منذ تاأ�صي�صها 

�لديبلوما�صي �لذي  �أم بحجم �جلهد  2002، �صو�ء مبوؤ�رش�ت عدد بياناتها �ملتناق�صة �صنوياً،  �صنة 

. هذه �للجنة لعبت يف �لو�قع دور�ً 
5
يبذله م�صوؤولها �الأول، �أم باالإجناز�ت �ملادية على �أر�ص �لو�قع

�حلرية يف  لتطلعاته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حتقيق  وجه  يف  عائقاً  عملياً،  و�صكلت،  تعطيلياً،   �صلبياً 

للجانب  �صنو�ت  مدى  على  بلري  توين  يف  �ملتمثلة  رئا�صتها  و�نحازت  و�ال�صتقالل،  و�لتحرير 

�ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لديوقر�طي  �خليار  م�صار  تعطيل  يف  �صبباً  وكانت  �الإ�رش�ئيلي. 

و�لقطاع، عندما و�صعت �رشوطها �لثالث �لتعجيزية على حركة حما�ص �لتي فازت يف �النتخابات 

�صنة 2006، و�أعطت غطاء للح�صار �الإ�رش�ئيلي لقطاع غزة �أو �صكتت عنه على �الأقل.

ولعل خلو �صنة 2014 من بيانات للجنة، و�قت�صارها على �أربعة بيانات فقط �صنة 2015 يعزز 

موؤ�رش تر�جع �جلهد �لديبلوما�صي يف �ملو�صوع �لفل�صطيني. وبا�صتعر��ص بيانات �للجنة �لرباعية 

�إال بياناً بروتوكوليا �ن�صب على �لثناء  2015/5/27 لي�ص  �أحدها وهو �ل�صادر يف  �أن  �الأربعة يتبني 

تناول  بينما   .2007 يف  تواله  �لذي  من�صبه  ترك  عن  �إعالنه  بعد  بلري  توين  �للجنة  ممثل  دور  على 

�لبيان �لثاين �ل�صادر يف 2015/2/8 �لتاأكيد على �لق�صايا ذ�تها �لتي ت�صمنتها �لبيانات �ل�صابقة، مثل: 

�لدعوة ال�صتئناف �ملفاو�صات على �أ�صا�ص قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، و�الأر�ص مقابل �ل�صالم، و�صمان 

�الأمن �الإ�رش�ئيلي، و�لتاأكيد على �أهمية �ملبادرة �لعربية، ودعوة �الأطر�ف لعدم �لقيام باأّي ت�رشفات 

ومطالبة  للفل�صطينيني،  �ملايل  �لدعم  �أهمية  على  و�لتاأكيد  �لطرفني،  بني  �لثقة  على  توؤثر  �أحادية 

 �الأطر�ف �ملانحة �لوفاء بتعهد�تها �ل�صابقة، وخ�صو�صاً ما ورد يف موؤمتر �لقاهرة يف ت�رشين �الأول/

�أكتوبر 2014، ال �صيّما تلك �ملتعلقة بقطاع غزة.

ز على فكرة  �أما �لبيان �لثالث و�لذي �أعقب �جتماعات �للجنة يف نيويورك يف 2015/9/30، فقد ركَّ

تو�صيع د�ئرة ت�صاور �للجنة مع جهات دولية و�إقليمية، و�أكدت �للجنة مو�قفها �لتقليدية �لو�ردة يف 

اأواًل: اللجنة الرباعية
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“�لتوتر�ت” �لتي ر�فقت �الأحد�ث �ملتعلقة باالأماكن  �أ�صمته  بياناتها �ل�صابقة، مع �لدعوة ل�صبط ما 

. �أما �لبيان �لر�بع و�لذي �صدر يف 
6
�ملقد�صة يف �لقد�ص، و�المتناع عن تغيري �لو�قع �لقائم من �أّي طرف

2015/10/23 حتت �صغط تفجر �النتفا�صة �جلديدة يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة )�نتفا�صة �ل�صكاكني(، 

“ت�صجب كافة �أعمال �لعنف و�الإرهاب  فقد �أبدت �للجنة فيه قلقها �لعميق من ت�صاعد �لعنف وهي 

�لعمل مع �الأردن للحفاظ على  لـ“ت�صجيع  �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية  �للجنة  �صّد �ملدنيني”. ودعا بيان 

عليه  ن�صت  كما  �الأردين،  بالدور  �إقر�ر�ً  وفعالً،  قوالً  �لقد�ص  يف  �ملقد�صة  �الأماكن  يف  �لو�قع  �الأمر 

على  وتطبيقها  �ل�صابقة  �لدولية  و�لقر�ر�ت  �التفاقيات  على  �لتاأكيد  و�أعاد  �إ�رش�ئيل”،  مع  �تفاقيته 

�أ�صا�ص حّل �لدولتني و�إنهاء �الحتالل �لذي بد�أ �صنة 1967، كما �أ�صار �لبيان �إىل �أن �للجنة �صتتوجه 

.
7
للمنطقة ملتابعة جهودها مع �الأطر�ف

�إىل �صباط/  2013 �أيلول/ �صبتمب  لها يف  بيان  �آخر  �لفرتة من  �للجنة بقيت خالل  �أن   ذلك يعني 

من  عدد�ً  وعقدت   ،2014 �صنة  خالل  بروتوكويل  غري  بيان  �أّي  ت�صدر  �أن  دون   2015 فب�ير 

عّمان  ويف  يونيو(،  )حزير�ن/  �لقاهرة  من  كل  يف  بلري(  ��صتقالة  )بعد  �لتالية  �ل�صنة  يف  �الجتماعات 

�لت�صوية، وهو ما  �أّي تاأثري يذكر على م�صار  )�أيلول/ �صبتمب(، دون  )متوز/ يوليو(، ويف �لريا�ص 

يعزز �لدر��صات �ملتخ�ص�صة �لتي تناولت “عدم فاعلية” دور �لرباعية يف معظم �ملهام �لتي تكفلت 

:
8
بها، وهو ما يت�صح يف �لنقاط �لتالية

�صعف دورها يف �إ�صالح �ل�صلطة �لفل�صطينية، وهو ما يت�صح يف م�صتويات �لف�صاد �لعالية طبقاً   .1

.
9Transparency International ملوؤ�رش�ت منظمة �ل�صفافية �لدولية

عدم تطبيق خريطة �لطريق، وهي �ملهمة �ملركزية �لتي �أوكلت للجنة.  .2

عدم �لقدرة على �لف�صل بني �لطرفني، وهو ما يت�صح يف ��صتمر�ر �ملو�جهات وت�صابك �الأجهزة   .3

�الإد�رية و�الأمنية و�حلياة �لعامة للطرفني. 

“�لعنف”، و�ملو�فقة على  بـ“�إ�رش�ئيل” ونبذ ما ي�صمى  ��صرت�طها على حركة حما�ص �العرت�ف   .4

�ل�صلطة  يف  �لطبيعي  دورها  تاأخذ  �أن  ت�صتطيع  حتى  �لتحرير  منظمة  وقعتها  �لتي  �التفاقيات 

�أكب  �أحد  وتهمي�ص  عزل  باجتاه  ودفع  حلما�ص،  �الإ�رش�ئيلية  �لروؤية  دعم  ما  وهو  �لفل�صطينية؛ 

وح�صار �لفل�صطيني  �لد�خلي  �لو�صع  تاأزمي  باجتاه  دفع  كما  �لفل�صطينية،  �ل�صيا�صية   �لقوى 

قطاع غزة.

�صعف �الأد�ء �لديبلوما�صي و�صعف و�صاطاتها، وهو ما بيَّناه �صابقاً من تر�جع ن�صاطها �لدويل   .5

وتر�جع بياناتها كماً ونوعاً.

هذ�  ويكاد  �للجنة،  توجهات  وحتديد  �صياغة  يف  �لفعلية  �لناحية  من  �ملتحدة  �لواليات  �نفر�د   .6

�لثالثة  �الجتماعات  يف  �للجنة  �صعت  وقد  �للجنة،  عمل  يف  �ملركزية  �ل�صعف  نقطة  ي�صكل  �الأمر 

�للجنة �أعمال  يف  �مل�صاركني  د�ئرة  لتو�صيع  وعّمان(  و�لريا�ص،  )�لقاهرة،  �أعاله  لها   �مل�صار 
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)خ�صو�صاً �جلامعة �لعربية( ب�صبب مطالبة رو�صيا بذلك، وب�صبب �لتلكوؤ �لذي �أ�صهم فيه توين 

بلري يف �أعمال �للجنة. وقد متت دعوة مندوبني من �الأردن وم�رش و�ل�صعودية و�جلامعة �لعربية 

للم�صاركة يف �أعمال �للجنة يف موؤمترها �لذي عقدته يف �أيلول/ �صبتمب 2015. وتت�صح تاأثري�ت 

�لفرن�صي بعر�ص  �ملتحدة م�صاندة �القرت�ح  �لواليات  �للجنة يف رف�ص  �الأمريكي يف �صلل  �لدور 

لعمل  د�عماً  لي�صكل  �لدولتني  حّل  �إجناز  معامل  يحدد  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  على  قر�ر  م�رشوع 

�لتيار  يو�فق عليه  �لذي  �الأدنى  �إىل �حلد  ت�صتجب حتى  �للجنة مل  �أن  ما يو�صح  . وهو 
10

�للجنة

�لفل�صطيني �ملوؤيد مل�صار �لت�صوية �ل�صلمية.

ملنا�صد�تها  �ال�صتجابة  �لدولية ب�صكل عام يف عدم  �إطار �جلهود  �للجنة يف  ويتجلى �صعف دور   .7

�آخرها  كان  و�لتي  غزة،  قطاع  �إعمار  الإعادة  �ملانحني  موؤمتر�ت  يف  �ملقدمة  �لتعهد�ت  لتطبيق 

 ،2014 �أكتوبر  �جتماع �ملانحني �لدويل الإعمار غزة يف �الأ�صبوع �الأول من �صهر ت�رشين �الأول/ 

حيث تعهد �ملانحون فيه بتقدمي 5.4 مليار�ت دوالر، لكن �ملوؤ�رش�ت �ملتوفرة ت�صري �إىل �أن �لوفاء 

يف باري�ص  موؤمتر  يف  �ملانحون  قدمها  �لتي  �لتعهد�ت  م�صري  م�صريه  �صيكون  �لتعهد�ت   بهذه 

كانون �الأول/ دي�صمب 2007، و�لتي بلغت قيمة �لتعهد�ت فيه من قبل 87 دولة ومنظمة دولية 

.
11

نحو 7.4 مليار�ت دوالر، لكن ن�صبة �لوفاء كانت دون ذلك بكثري

يف  له  �أ�رشنا  و�لذي   2002 �صنة  ن�صاأتها  منذ  �لرباعية  �للجنة  وتاأثري  دور  يف  �لرت�جع  �جتاه  �إن 

�لن�صاط  بانعد�م   ،2015–2014 �ل�صابقتني  �ل�صنتني  خالل  تعزز   
12

�ل�صابق �ال�صرت�تيجي  �لتقرير 

بياناً  �أحدها  )كان  فقط  بيانات  �أربعة  على   2015 ل�صنة  �لن�صاط  و�قت�صار   ،2014 �صنة  يف  �لفعلي 

بروتوكولياً ال عالقة له بال�رش�ع كما �أ�رشنا(؛ وهو ما يعك�ص رغبة �لقوى �لدولية بتهمي�ص �الهتمام 

بال�صاأن �لفل�صطيني، ل�صالح �الن�صغال برتتيب �خلر�ئط �ل�صيا�صية �جلديدة للمنطقة.

مناق�صات  يف  �لفل�صطيني  �ملو�صوع  يف  �ملهمة  �لق�صايا  ترتكز 

�لعامة،  �جلمعية  وهي:  عام،  ب�صكل  هيئات  ثالث  وقر�ر�ت 

 Economic and Social Council و�الجتماعي  �القت�صادي  و�ملجل�ص  �الأمن،  وجمل�ص 

(ECOSOC)، دون �أن يعني ذلك �أن �لوكاالت �خلا�صة �الأخرى �لتابعة لالأمم �ملتحدة لي�صت ذ�ت 

يف  قر�ر�تها  تت�صق  كما  ناحية،  من  �أقل  بن�صبة  يتم  �لفل�صطيني  �ملو�صوع  يف  �نغما�صها  لكن  �أهمية، 

�لغالب مع قر�ر�ت �لهيئات �لثالث �ملذكورة �آنفاً من ناحية ثانية.

وما يلفت �لنظر يف �لت�صويت على �لقر�ر�ت �خلا�صة بالق�صية �لفل�صطينية هو �لفارق �لكبري يف 

�لتاأييد للق�صية �لفل�صطينية، فمن �أ�صل 13 قر�ر�ً يف �جلمعية �لعامة خالل �صنة 2014، كان “معدل” 

�لقر�ر�ت رف�ص  معدل  بينما  دولة(،   193 �أ�صل  )من  دولة   145 هو  فل�صطني  ل�صالح   �لت�صويت 

ثانيًا: االأمم املتحدة
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هو 6–7 دول )و�لباقي يتوزعون على �ملتغيبني �أو �ملمتنعني عن �لت�صويت(، كما �أن �أكرث �صّت دول 

“�إ�رش�ئيل” بالطبع( كل من �لواليات �ملتحدة،  تقف �صّد �لقر�ر�ت ل�صالح فل�صطني هي )�إىل جانب 

، فاإذ� ��صتثنينا �لواليات �ملتحدة وكند�، فاإن 
13

وكند�، وجزر �ملار�صال، ومايكرونيزيا، وباالو ونورو

�لدول �الأربع �الأخرى هي “دويالت” لي�ص لها �أّي وزن نوعي يف �ملجتمع �لدويل، وهو ما يوؤكد �أن 

�رشعية �حلق �لفل�صطيني �أ�صحت �أحد م�صلمات �ملجتمع �لدويل على �لرغم من �لتباين على حدود 

هذ� �حلق بني دولة و�أخرى، وهو �أمر بد�أت “�إ�رش�ئيل” تاأخذه ماأخذ �جلد.

1. اجلمعية العامة:

يف �لفل�صطيني  �لعلم  برفع  �ل�صماح  قر�ر  على   2015/9/10 يف  �لعامة  �جلمعية  مو�فقة   �صكلت 

خالل �الأخرى  �لقر�ر�ت  �أما  �صيا�صية،  دالالت  له  رمزياً  حدثاً  ع�صو  غري  كدولة  �ملتحدة   �الأمم 

:
14

�لدورتني 69 و70، فقد متثلت ب�صكل رئي�صي يف �الآتي

�الأول/ ت�رشين  يف  �لقاهرة  موؤمتر  يف  بها  وعدت  �لتي  بتعهد�تها  للوفاء  �ملانحة  �لدول  دعوة   �أ. 

�أكتوبر 2014 و�خلا�صة باإعمار قطاع غزة، كما رحبت �جلمعية مبوؤمتر �لتعاون بني بلد�ن �رشق 

�آ�صيا من �أجل �لتنمية يف فل�صطني و�لذي عقد يف �آذ�ر/ مار�ص 2014، �إ�صافة جلهود جلنة �الت�صال 

�ملخ�ص�صة لتن�صيق �مل�صاعدة �لدولية لفل�صطني.

ويف �لدورة نف�صها )كانون �الأول/ دي�صمب 2014( �أكدت �جلمعية على حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف  ب. 

مو�رده �لطبيعية و�رشورة توقف “�إ�رش�ئيل” عن ��صتغاللها، وحّق �لفل�صطينيني يف �لتعوي�ص 

يف مبا  و�جلد�ر  �مل�صتعمر�ت  �رشعية  عدم  على  و�لتاأكيد  مو�رد،  من  “�إ�رش�ئيل”  ��صتغلته   عما 

ذلك يف �رشقي �لقد�ص.

��صتملت بقية �لقر�ر�ت على �ملو�صوعات �لتالية: ج. 

دعم حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري.  .1

�الأر��صي  �لفل�صطيني يف  لل�صعب  �الإن�صان  �لتي مت�ص حقوق  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  رف�ص   .2

�لفل�صطينية �ملحتلة، مبا فيها �رشقي �لقد�ص.

ذلك يف  مبا  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  �رشعية  عدم   .3 

�رشقي �لقد�ص، و�جلوالن �ل�صوري �ملحتل.

على   )1949/8/12 يف  )�ملوؤرخة  �حلرب  وقت  �ملدنيني  بحماية  �ملتعلقة  جنيف  �تفاقية  تطبيق   .4

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، مبا فيها �رشقي �لقد�ص، وعلى �الأر��صي �لعربية �ملحتلة �الأخرى.

حقوق  مت�ص  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  يف  بالتحقيق  �ملعنية  �خلا�صة  �للجنة  �أعمال  دعم    .5

�الإن�صان لل�صعب �لفل�صطيني وغريه من �ل�صكان �لعرب يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.

�الإير�د�ت  لهم �حلق يف ممتلكاتهم ويف  و�أن  �لفل�صطينيني،  �لعودة لالجئني  تاأكيد حّق  �إعادة   .6

�الآتية منها، وفقاً ملبادئ �الإن�صاف و�لعدل.
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�الأدنى  �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة  عمليات  دعم   .7

)�الأونرو�(.

ت�صوية ق�صية فل�صطني بالو�صائل �ل�صلمية، و��صتمر�ر عمل �للجنة �ملعنية مبمار�صة �ل�صعب   .8

�لذي  �خلا�ص  �الإعالمي  �لبنامج  و��صتمر�ر  للت�رشف،  �لقابلة  غري  حلقوقه  �لفل�صطيني 

ت�صطلع به �إد�رة �صوؤون �الإعالم يف �الأمانة �لعامة لالأمم �ملتحدة.

2. جمل�س الأمن:

 ،2015–2014 �لدويل خالل �صنتي  �الأمن  �لفل�صطينية بجهد الفت من جمل�ص  �لق�صية  مل حتَظ 

2014/12/30 و�خلا�ص بتحديد �صقف  �لقر�ر �لوحيد �لذي طرح يف هذ� �جلانب يف  �إن م�رشوع  بل 

زمني )حتى 2017( الإنهاء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لكافة �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967 عب �ملفاو�صات 

مل ُيقدَّر له �لقبول، حيث عار�صته �لواليات �ملتحدة و�أ�صرت�ليا بينما �صاندته ثماين دول، وهو �أقل 

من �لن�صاب �ملطلوب وهو ت�صع �أع�صاء. �أما بقية جهود �ملجل�ص يف �ملجال �لفل�صطيني، فرتكزت على 

تقارير  وهي  �ملتحدة،  لالأمم  �لعام  �الأمني  من  �أو  جلانها  يف  �ملتحدة  �الأمم  ممثلي  من  �لتقارير  تلقي 

هذه  عدد  كان  وقد  تنفيذية،  �إجر�ء�ت  �أو  قر�ر�ت  تت�صمن  ال  �أنها  �أي  ت�صويت،  �أّي  عليها  يجري  ال 

70، وتغطي مو�صوعات  69، و12 تقرير�ً يف �لدورة  17 تقرير�ً يف �لدورة  �لتقارير خالل �ل�صنتني 

.
15

�الأحد�ث �أو �لن�صاطات �خلا�صة باملو�صوع �لفل�صطيني

3. املجل�س القت�شادي والجتماعي:

�ملر�أة  �أو�صاع  �أ�صا�صيني هما  2014 و2015 على مو�صوعني  تركزت قر�ر�ت �ملجل�ص يف �صنتي 

�لفل�صطينية،  و�الجتماعية  �القت�صادية  �حلياة  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  وعو�قب  �لفل�صطينية، 

:
16

ودعت �لقر�ر�ت �إىل

تقدمي �مل�صاعدة للمر�أة �لفل�صطينية. �أ. 

فتح �ملعابر �حلدودية �ملوؤدية �إىل قطاع غزة ب�صكل كامل. ب. 

�رشورة �ملحافظة على �ل�صالمة �الإقليمية لالأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، مبا فيها �رشقي �لقد�ص. ج. 

�ملطالبة باأن متتثل “�إ�رش�ئيل” للبوتوكول �ملتعلق بالعالقات �القت�صادية بني حكومة “�إ�رش�ئيل”  د. 

ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �لذي مّت توقيعه يف باري�ص Paris Protocol يف 1994/4/29.

يطلب من “�إ�رش�ئيل” �إ�صالح �ملمتلكات �ملدنية و�لهياكل �الأ�صا�صية �حليوية و�الأر��صي �لزر�عية  هـ. 

يف  �لع�صكرية  عملياتها  جر�ء  من  ُدمرت  �أو  �أ�رش�ر  بها  حلقت  �لتي  �حلكومية  و�ملوؤ�ص�صات 

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة و�إعادتها �إىل ما كانت عليه. 



231

الق�شية الفل�شطينية والو�شع الدويل

�ملنازل  تدمري  عن  تتوقف  �أن  باالحتالل،  �لقائمة  �ل�صلطة  ب�صفتها  “�إ�رش�ئيل”،  من  يطلب  و. 

�لفل�صطينية  �الأر�ص  يف  و�لب�صاتني  �لزر�عية  و�الأر��صي  �القت�صادية  و�ملوؤ�ص�صات  و�ملمتلكات 

�ملحتلة، مبا فيها �رشقي �لقد�ص.

يعيد �ملجل�ص تاأكيده على �أن ت�صييد �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية وما يت�صل بها من هياكل �أ�صا�صية  ز. 

يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة، مبا فيها �رشقي �لقد�ص، ويف �جلوالن �ل�صوري �ملحتل وتو�صيع 

نطاقها هما عمالن غري �رشعيني.

�القت�صادي  �ملجل�ص  طريق  عن  �لعامة  �جلمعية  �إىل  يقدم  �أن  �لعام  �الأمني  من  �ملجل�ص  يطلب  ح. 

و�الجتماعي، تقرير�ً عن تنفيذ �لقر�ر �خلا�ص بامل�صتعمر�ت، و�أن يو��صل ت�صمني تقرير من�صق 

�لفل�صطيني،  لل�صعب  �ملعي�صية  �الأحو�ل  عن  معلومات  من  ي�صتجد  ما  �خلا�ص  �ملتحدة  �الأمم 

بالتعاون مع وكاالت �الأمم �ملتحدة �ملعنية.

��صتجابته  عدم  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ملوقف  �إد�نة  يف  خا�صة  وب�صورة  �لقر�ر�ت  يف  �ل�صعف  يالحظ 

�إىل  يرجع  كما  و�الإ�صالمي،  �لعربي  �ل�صعف  حالة  يعك�ص  وهذ�  �ل�صابقة،  و�لتو�صيات  للقر�ر�ت 

وحماولة  �الأمريكي،  �لطرف  تغ�صب  ال  �صياغات  �إىل  �لو�صول  حماولة  يف  �ملنظمة  ممثلية  �صيا�صة 

�لتماهي مع م�صار �لت�صوية �ل�صلمية.

املحكمة اجلنائية الدولية:  .4

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  بذلت   2015 �صنة  �أبريل  ني�صان/  �إىل  يناير  �لثاين/  كانون  من  �لفرتة  خالل 

�ملطاف  نهاية  يف  وجنحت  �أخرى،  دولية  و�تفاقيات  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  لالن�صمام  جهود�ً 

�لتابعة  �ملحكمة  و�أعلنت  �ملحكمة،  يف   123 �لـ  �لع�صو  لت�صبح  �جلنائية  �ملحكمة  نظام  على  بالتوقيع 

�خت�صا�ص  �لفل�صطينية بقبول  �حلكومة  �أودعته  �إعالناً   2015/1/1 يف  تلقت  �ملتحدة �أنها  لالأمم 

غزة  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  وقوع  تغطي  �لتي  �لفرتة  وهي   ،
172014/6/13 بدء�ً من  �ملحكمة 

�ختفاء بعد  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لو��صعة  �العتقاالت  حمالت  “�إ�رش�ئيل”  وبدء  يوليو،  متوز/   يف 

ثالثة م�صتوطنني �إ�رش�ئيليني يف 13 حزير�ن/ يونيو من �ل�صنة نف�صها.

 وُتعد �ملحكمة �جلنائية �لدولية هيئة ق�صائية د�ئمة وم�صتقلة حتاكم �الأ�صخا�ص �ملتهمني بارتكاب 

جر�ئم �الإبادة �جلماعية، و�جلر�ئم �صّد �الإن�صانية، وجر�ئم �حلرب. لكن قبول �خت�صا�ص �ملحكمة 

تو�فر  للمحكمة  �لعامة  �ملدعية  �إقر�ر  يتطلب  �إذ  �ملقدمة،  �ل�صكوى  يف  حتقيق  فتح  يعني تلقائياً  ال 

�ل�رشوط �ملن�صو�ص عليها يف نظام روما �الأ�صا�صي لل�رشوع يف �لتحقيق، مثل �أن ال تكون �لق�صية 

ق�صاة من  �إذن  �صدور  �إىل  باالإ�صافة  �أخرى،  ق�صائية  جهات  �أمام  مطروحة  �ل�صكوى   مو�صوع 

�ملحكمة �جلنائية.
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�أنه يجوز حماكمة  �إال  �أع�صاء يف �ملحكمة،  “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة لي�صتا  �أن  وبالرغم من 

مو�طنيها بجر�ئم �حلرب، كما �أن منطوق �ملادة 8 من نظام روما �لذي تعمل �ملحكمة مبقت�صاه يعدُّ 

نقل �أو ترحيل �أو تغرمي �الأفر�د �خلا�صعني لالحتالل ب�صكل غري قانوين هي “جر�ئم حرب”. لكن 

�مل�صكلة �لتي قد تو�جه �لطرف �لفل�صطيني يف �ملحكمة �لدولية هو �حتمال �أن تطلب “�إ�رش�ئيل” من 

فل�صطينية  �أطر�ف  باتهام  للمحكمة  بطلب  تتقدم  �أن  �الإن�صان(  حقوق  منظمات  )مثل  ثالث  طرف 

بالقيام بـ“جر�ئم حرب”، وهو ما قد ي�صكل �صغطاً دولياً على �لفل�صطينيني.

و�صفته  ما  �أ�صا�ص  على  �لفل�صطيني  �الن�صمام  �ملتحدة  �لواليات  عار�صت  �أخرى،  ناحية  من 

 ،
�ن�صمامها”18 دون  يحول  ما  وهو  �صيادة،  ذ�ت  دولة  “لي�صت  فل�صطني  باأن  �الأمريكية  �خلارجية 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  ��صتمر�ر  �الأمريكية عن فل�صطني يف حالة  �مل�صاعد�ت  �لتهديد بقطع  ناهيك عن 

هدد  حيث  كند�،  �تخذته  �لذي  نف�صه  �ملوقف  وهو  ق�صائياً،  “�إ�رش�ئيل”  ملالحقة  نف�صه  �الجتاه  يف 

�لعامة �ل�صوؤون  جلنة  �أع�صاء  �أمام  خطاب  يف   ،John Baird بريد  جون  �لكندي  �خلارجية   وزير 

 ،The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) )الأمريكية – �الإ�رش�ئيلية )�أيباك�

بوقف �مل�صاعد�ت �لتي تقدمها بالده لدولة فل�صطني، يف حال توجهت �إىل �ملحكمة �لدولية يف الهاي، 

�إىل  �لفل�صطينية بالن�صبة  �ل�صلطة  �لتي تو�صع على  . وهذ� يذكرنا بال�رشوط 
“�إ�رش�ئيل”19 ملحا�صبة 

�مل�صاعد�ت، �الأمر �لذي �أ�صبح قيد�ً عليها حتى يف حركتها يف �ملوؤ�ص�صات �لدولية، مما يجعل �صيا�صة 

�لتوجه �إىل �ملوؤ�ص�صات �لدولية غري ذ�ت فعالية، مع ��صطر�رها ملر�عاة �رشوط �مل�صاعد�ت.

فاإذ� �أ�صفنا �إىل ذلك فقد�ن �ملحكمة الآليات �إلز�م “�إ�رش�ئيل” �لتعاون مع جلان �لتحقيق، فاإن �الأمر 

ما يجعل  �لفل�صطيني. وهذ�  �لطرف  �ملد�والت و�لعر�قيل و�ل�صغوط على  �صياأخذ فرتة طويلة من 

�لتهديد باللجوء �إىل حمكمة �جلنايات �صعيف �لتاأثري على �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية.

5. جمل�س حقوق الإن�شان الدويل:

�تخذ �ملجل�ص قر�ر�ً يف 2014/7/23 يق�صي باأن تقوم مفو�صية حقوق �الإن�صان �لدولية باإر�صال 

�الإن�صان يف  �نتهاكات حقوق  �الإن�صان لتق�صي �حلقائق حول  �لدويل حلقوق  �ملفو�ص  بعثة ي�صكلها 

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967 وخ�صو�صاً يف قطاع غزة، بعد تفجر �ال�صتباكات هناك يف 

2014/7/13 لتحديد �مل�صوؤولية عن �النتهاكات حلقوق �الإن�صان وتقدمي �لتو�صيات لدورة �ملجل�ص 

.
رقم 28 يف �آذ�ر/ مار�ص 202015

 William و�صمت �للجنة �لتي مّت ت�صكيلها بالفعل يف �آب/ �أغ�صط�ص 2014، كالً من ويليام �صابا�ص

له  �إ�رش�ئيلية  �تهامات  بعد   2015 فب�ير  �صباط/  يف  عمله  من  ��صتقال  و�لذي  كند�،  من   ،Schabas

قا�صية  وهي   ،Mary McGowan Davis ديفي�ص  ماكجو�ن  وماري   ،
بـ“�النحياز”21 وللمجل�ص 
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�أمريكية �صبق لها �أن كانت يف �للجنة �لتي حققت يف �نتهاكات حقوق �الإن�صان يف �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي 

ديني  دودو  ومعهما   ،2009 يناير  �لثاين/  كانون   –  2008 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  غزة  على 

“�إ�رش�ئيل”  Doudou Diène من �ل�صنغال. لكن �لعقبة �الأ�صا�صية �لتي و�جهت �للجنة هي رف�ص 

�لتعاون معها، ورف�ص �ل�صماح الأع�صاء �للجنة بالدخول �إىل �أر��صيها، طبقاً لبيان �أ�صدرته �للجنة يف 

كانون �الأول/ دي�صمب 2014، وهو ما دفع �للجنة للقدوم لالأردن لال�صتماع الأقو�ل �ل�صهود. وقد 

:
22

�أ�صدرت �للجنة يف ختام �أعمالها تقرير�ً جاء يف �أهم نتائجه

تعّب جلنة �لتحقيق عن قلقها �إز�ء ��صتخد�م “�إ�رش�ئيل” على نطاق و��صع الأ�صلحة تقتل وت�صيب  �أ. 

�الأفر�د يف نطاق منطقة و��صعة.

ب.  �إن �لغر�ص من ور�ء �الإطالق �لع�صو�ئي الآالف �ل�صو�ريخ وقذ�ئف �لهاون من قبل �ملجموعات 

فكرة  �صببت  كما  هناك،  �ملدنيني  بني  �لرعب  ن�رش  هو  “�إ�رش�ئيل”  على  �مل�صلحة  �لفل�صطينية 

�أّي حلظة من  �لهجوم عليهم يف  �لذين خ�صو� من  �الإ�رش�ئيليني  للمدنيني  �الأنفاق �صدمة نف�صية 

ِقبل م�صلحني يخرجون من حتت �الأر�ص.

تعّب �للجنة عن قلقها �إز�ء ما يبدو �أنه ��صتخد�م قو�ت �الأمن �الإ�رش�ئيلية �ملتز�يد للذخرية �حلية  ج. 

لل�صيطرة على �لتجمعات، مما يزيد �حتمال �لوفاة �أو �الإ�صابة �خلطرية.

�لقو�ت  ترتكبها  �لتي  �النتهاكات  بخ�صو�ص  �مل�صتويات  كل  على  �لعقاب  من  �الإفالت  ي�صود  د. 

�الإ�رش�ئيلية يف كل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

قتل  ق�صية  يف  �جلنائي  حتقيقها  بغلق  “�إ�رش�ئيل”  قر�ر  من  �نزعاجها  عن  �لتحقيق  جلنة  تعّب  هـ. 

�أربعة �أطفال على �ل�صاطئ يف غزة، يف 2014/7/16.

و�الإذن  معلومات  على  للح�صول  �ملتكررة  �للجنة  لطلبات  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  ت�صتجب  مل  و. 

بدخول “�إ�رش�ئيل” و�الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة.

وعن  �لعد�لة  حتقيق  عن  �مل�صوؤولية  تاأكيد  حول   
23

�لقر�ر�ت من  عدد�ً  �تخذ  قد  �ملجل�ص  وكان 

و�عرت�ص   41 �لقر�ر  )�أيَّد   2015/7/3 يف  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �لدويل  �لقانون  �نتهاكات 

تقرير  يف  �لفل�صطينيني  حّق  توؤكد   2015/3/27 يف  جل�صته  يف  �لقر�ر�ت  من  عدد�ً  �تخذ  كما   ،)1 عليه 

�الإ�رش�ئيلية �مل�صتعمر�ت  �رشعية  بعدم  وقر�ر   ،)1 عليه  و�عرت�ص   45 �لقر�ر  )�أيَّد   م�صريهم 

 )�أيَّد �لقر�ر 43 و�عرت�ص عليه 1(، وقر�ر �نتقد فيه �الأو�صاع �الإن�صانية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة

�صنة 1967 )�أيَّد �لقر�ر 43 و�عرت�ص عليه 1(. �أما يف �صنة 2014، فكان �ملجل�ص قد �تخذ ثالثة قر�ر�ت 

�لقر�ر�ت هذه  من  كل  ل�صالح  )و�صوت   2015 قر�ر�ت  يف  تناولها  �لتي  ذ�تها  �ملو�صوعات   حول 

.
24

�لثالثة 46 و�عرت�ص عليه 1(
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خالل بها،  �ملرتبطة  و�لهيئات  �ملتحدة  �الأمم  ن�صاطات  تلخي�ص  يكن  �صبق،  ما  كل   من 

�صنتي 2014–2015 مبا يلي:

تاأكيد �حلقوق �لفل�صطينية يف كل �لهيئات �الأممية، مع تباين يف ن�صبة �لتاأييد بني هيئة و�أخرى،  �أ. 

خ�صو�صاً �ل�صعف �ل�صديد لدور جمل�ص �الأمن �لدويل، ب�صبب �ملوقف �الأمريكي �لذي ي�صتخدم 

�أو  قانونية  ن�صو�ص  لتكييف  �لو�صائل  مبختلف  ي�صغط  �أو  �لت�صويت  يف  يوؤثر  �أو  �لفيتو،  حّق 

تعديل م�رشوعات قر�ر قبل عر�صها على �ملجل�ص، ب�صكل ي�صعف من �لطموحات �لفل�صطينية.

�أن �مل�صاندة �لدولية لل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية يف نطاق �الأمم �ملتحدة هي م�صاندة حمدودة و�صعيفة  ب. 

تعك�صها معدالت �لت�صويت على �لقر�ر�ت، �إذ �إن معدل �لت�صويت ل�صالح فل�صطني يتجاوز ن�صبة 

75%، بينما ل�صالح “�إ�رش�ئيل” تبقى يف حدود 3%، ويتوزع �لباقون على �ملتغيبني و�ملمتنعني.

ثالثًا: القوى الدولية الكربى:

1. الوليات املتحدة:

يكن تناول �ل�صيا�صة �الأمريكية من خالل �ملحاور �لتالية:

اأ. تراجع الق�شية الفل�شطينية يف اأولويات اجلهد الديبلوما�شي الأمريكي:

 2015 �صنة   70 رقم  �ملتحدة  �الأمم  دورة  يف  �أوباما  �الأمريكي  �لرئي�ص  خطاب  �إىل  �صابقاً  �أ�رشنا 

و�لذي جتاهل فيه �أّي �إ�صارة للمو�صوع �لفل�صطيني، وهو ما ي�صري �إىل نوع من �الن�رش�ف �الأمريكي 

لق�صايا دولية �أخرى ترى �أنها �أكرث �إحلاحاً ل�صيا�صتها �لدولية. وبالقيا�ص �لكّمي للزيار�ت �لر�صمية 

لوزير �خلارجية �الأمريكية جون كريي خالل �صنتي 2014 و2015. ويف هذ� �الإطار، يجب �أن يوؤخذ 

يف �العتبار ما ن�صاأ من توتر يف �لعالقات �الأمريكية – �الإ�رش�ئيلية، نتيجة عجز �الإد�رة �الأمريكية عن 

�ل�صغط على حكومة بنيامني نتنياهو، وبالتايل تر�جعها عن تقدمي مبادر�ت �صيا�صية جديدة.

جدول 5/1: الزيارات الر�شمية لوزير اخلارجية الأمريكي 2014–2015

ال�شنة
لقاءات ر�شمية 

يف اخلارج
زيارات لدول عربية

فل�شطني

)رام اهلل(

ن�شبة فل�شطني من 

جمموع الزيارات

201454253%5.5

20152670%0

وهو  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع  جتاه  �الأمريكي  �لديبلوما�صي  �جلهد  حجم  �إىل   5/1 جدول  ي�صري 

حجم هام�صي ويف كثري من �الأحيان كان ياأتي على هام�ص زيار�ت لدول �أخرى ملناق�صة مو�صوعات 

غري �ملو�صوع �لفل�صطيني.
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�الأمر  لكن  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع  يف  �لتقليدية  �صيا�صتها  تلتزم  �ملتحدة  �لواليات  �أن  ومع 

�لالفت للنظر هو فقد�ن �لتعهد�ت �لر�صمية �ملعلنة من قبل �لواليات �ملتحدة لكل �أ�صكال �مل�صد�قية 

�أوباما  لتحديد  و�صوالً   George W. Bush بو�ص  جورج  وعود  فمنذ  وو��صح،  متز�يد  وب�صكل 

�أّي م�صار من  �لتقدم يف  يتم  �لدولتني، مل  �إجناز م�رشوع  �ملفاو�صات، وللبدء يف  لبدء  فرت�ت معينة 

�مل�صار�ت، بالرغم من �أن �لرئي�ص �لفل�صطيني �لتقى 25 مرة مع �لوزير كريي منذ تويل �الأخري مهامه 

يف با�صمها  �لناطق  �أو  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  بيانات  حتليل  �إن  ثم   .2013 فب�ير  �صباط/   يف 

�الأقو�ل  �صعيد  على  �صو�ء  �الأمريكي  �ملوقف  يف  تغرّي  �أّي  حدوث  عدم  يوؤكد   ،2015–2014 �صنتي 

�الأول/ كانون  )يف  غربية  ديبلوما�صية  م�صادر  �إىل  �الإعالم  و�صائل  بع�ص  ن�صبت  كما   .
25

�الأفعال  �أم 

“�إ�رش�ئيل”  بني  �ل�صيا�صية  �لعملية  من  يدها”  “نف�صت  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن   ،)2015 دي�صمب 

؛ حيث تز�يدت قناعتها بعدم 
26

و�لفل�صطينيني، بعد �أن عاد وزير �خلارجية كريي خائباً من زيارته للمنطقة

�لقدرة على �إحد�ث تقدم، طاملا كان نتنياهو وحلفاوؤه يف �ليمني �ملتطرف يديرون �حلكم يف “�إ�رش�ئيل”. 

ب. اأدبيات اخلطاب ال�شيا�شي لإدارة اأوباما يف ال�رساع العربي ال�شهيوين:

على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  بعد  �لو�صع  �إد�رة  يف  �أبعادها،  �أحد  يف  �الأدبيات  هذه  مالمح  وتت�صح 

غزة يف متوز/ يوليو 2014، �إذ �أخذت �لواليات �ملتحدة موقفها �لتقليدي بتبير �الأعمال �لع�صكرية 

�الإ�رش�ئيلية. فقد قال �لرئي�ص �أوباما عن �حلرب يف غزة يف متوز/ يوليو 2014: 

�ل�صو�ريخ و�الأنفاق  كما قلت مر�ر�ً، من حّق �إ�رش�ئيل �لدفاع عن نف�صها �صّد هجمات 

من حما�ص، وكنتيجة لعمليات �إ�رش�ئيل فاإنها �أوقعت قدر�ً مهماً من �لتدمري للبنية �لتحتية 

�ملتز�يد  �لعدد  �أي�صاً، فاإن لدينا قلق جّدي من  �لتابعة حلما�ص يف غزة. وكما قلت  �الإرهابية 

تركيزنا  يجعل  ما  وهو  حلياتهم.  �إ�رش�ئيليني  وفقد�ن  �لفل�صطينيني  من  �ملدنيني  للقتلى 

�لرئي�صي �الآن... هو وقف �إطالق �لنار... وقد �أعطيته ]كريي[ تعليمات للدفع باجتاه وقف 

فوري لالعتد�ء�ت و�لعودة التفاق نوفمب 2012 ]�ملتعلق[ بوقف �إطالق �لنار بني �إ�رش�ئيل 

.
27

وحما�ص يف غزة

�لعربي  �ل�رش�ع  من  مو�قفه  عن  �لتعبري  يف  الأوباما  �ل�صيا�صي  �خلطاب  �أدبيات  �أن  و�ملالحظ 

�ل�صهيوين ال تتجاوز حدود �لعتاب يف �ملوقف من �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية، لكنه و�صف �أ�رش �ملقاومة 

جلندي �إ�رش�ئيلي يف معارك غزة )متوز/ يوليو 2014( باأنه “عمل بربري..... وعليهم �إطالق �رش�حه 

�الأمن  جمل�ص  من  قر�ر  على  �مل�صادقة  مندوبه  رف�ص  بينما   ،
ممكن”28 وقت  باأ�رشع  �رشوط  دون 

�لدويل لتحديد �صقف زمني الإنهاء �الحتالل �لذي م�صى عليه قر�بة ن�صف قرن.

�أمام  خطاب  الإلقاء  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  نتنياهو  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  زيارة  �أثارت 

�جلمهوري  )�لرئي�ص   John Boehner بيرن  جون  من  بدعوة   ،2015 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لكوجنر�ص 
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ملجل�ص �لنو�ب( دون �أّي ت�صاور مع �لرئا�صة �الأمريكية؛ �متعا�ص �لرئي�ص �أوباما و�إد�رته؛ وز�دت من 

�أجو�ء �لتوتر وتردي �لعالقة بني �حلكومتني �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية. �إذ جاء نتنياهو �إىل �لواليات 

�ملتحدة خ�صي�صاً لدفع �لكوجنر�ص �الأمريكي لرف�ص �إقر�ر �التفاق �لنووي �الإير�ين وتعطيله، بينما 

وغري  كبري�ً  جتاوز�ً  ذلك  ُعدَّ  وقد  لالتفاق.  �لنهائية  �لرتتيبات  يف  منهمكة  �الأمريكية  �الإد�رة  كانت 

.
29

معهود من قبل نتنياهو يف �ل�صغط على �لرئا�صة �الأمريكية

�حلزب  �أع�صاء  من  �لكثري  و�أن  هدفه،  حتقيق  يف  ينجح  مل  نتنياهو  �أن  �ملر�قبون  الحظ  وقد 

�لديوقر�طي قاطعو� خطابه، �أو كانو� منزعجني على �الأقل من �صلوكه، و�أن �صعبيته قد �نخف�صت 

يف �لواليات �ملتحدة يف �أعقاب خطابه يف �لكوجنر�ص. وبالرغم من ذلك، فقد و��صلت �الإد�رة �الأمريكية 

من �ملدعوم  نتنياهو  مو�جهة  يف  �إجر�ء  �أّي  تتخذ  �أن  دون  �الإ�رش�ئيلية،  لل�صيا�صات  �ملعتاد   دعمها 

.
30

�للوبي �الإ�رش�ئيلي �ل�صهيوين �لقوي يف �أمريكا

ج. ال�شعي الأمريكي ملّد النفوذ الأمني لل�شلطة الفل�شطينية اإىل قطاع غزة:

 2014/7/23 2014(، عقد جون كريي يف  يوليو  �لقتال يف قطاع غزة )متوز/  من  يوماً   15 بعد 

لقاًء مع �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص يف ر�م �هلل. وكان م�صمون �ل�صعي �الأمريكي يدور حول 

كيفية ��صتثمار �ل�صغط �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي على غزة ملّد �صالحيات �ل�صلطة �لفل�صطينية، ال �صيّما 

“�إ�رش�ئيل” وم�رش و�الأمن  �إىل �لقطاع خ�صو�صاً ما تعلق منها باملعابر بني غزة وكل من  �الأمنية، 

تدعيم  لبحث مو�صوعات عدة، منها  �لقاهرة  �إىل  2014 عاد كريي  �أيلول/ �صبتمب  . ويف 
31

�لد�خلي

عربية  مب�صاعدة   2014/8/26 يف  �لطرفني  بني  ترتيبه  من  م�رش  متكنت  �لذي  �لنار،  �إطالق  وقف 

وفرن�صية وتركية وقطرية، و�لعمل على جعل فكرة مّد �ل�صلطة �لفل�صطينية لن�صاطها �الأمني لغزة، 

�أحد �ملحاور �لتي ك�صف عنها �مل�صوؤولون �الأمريكيون.

ومما يوؤكد �لتوجه �الأمريكي ملّد عمل �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل غزة على ح�صاب حركات �ملقاومة، 

ما ت�صمنته �لت�رشيحات �الأمريكية يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2014، عندما �صارك �لوزير �الأمريكي 

�أمام  خطابه  يف  كريي  دعا  وقد  غزة.  قطاع  �إعمار  باإعادة  �خلا�ص  �لدويل  �لقاهرة  موؤمتر  يف  كريي 

�ملوؤمتر، وب�صكل و��صح، �إىل “متكني �ل�صلطة �لفل�صطينية و�لرئي�ص عبا�ص يف كل ما نعمله بخ�صو�ص 

حدود على  �لفل�صطينية  �جلمارك  م�صوؤويل  نرى  وباأن  غزة....  قطاع  م�صتقبل  وتقرير   حتديد 

قطاع غزة. نحن ن�صتطيع كما يجب علينا م�صاعدة �ل�صلطة لتو�صيع �صيطرتها يف غزة”، مبر�ً ذلك 

.
باإمكانية “�إطالق حما�ص لل�صو�ريخ على �ملدنيني �الإ�رش�ئيليني”32

ويكن حت�ص�ص �لتوجهات �الأمريكية مبحاولة تدعيم طرف على ح�صاب طرف �آخر يف �ل�صاحة 

�لفل�صطينية من خالل �ملوقف �الأمريكي من ت�صكيل حكومة �لوحدة �لوطنية “�لتكنوقر�طية”، فقد 

 قال كريي يف موؤمتر �صحفي يف بريوت يف �لر�بع من حزير�ن/ يونيو رد�ً على �صوؤ�ل حول �صعور
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�لواليات �ملتحدة ب�رشورة �العرت�ف بحكومة �لوحدة �لوطنية �لتي تو�فقت عليها �لقوى �لفل�صطينية 

يف ني�صان/ �أبريل 2014 قائالً: 

يف �الإجابة على �مل�صطلحات �لتي وردت يف �ل�صوؤ�ل، �لواليات �ملتحدة ال تعرتف بحكومة 

لي�صت  فهذه  دولة،  يوجد  وال  بدولة  �العرت�ف  ي�صتوجب  ذلك  الأن  فل�صطني،  بخ�صو�ص 

م�صاألة �عرت�ف بحكومة، بل �الأمر طبقاً لقو�نيننا هو ما �إذ� كان يف �الإمكان �لتو��صل �أو �لعمل 

مع تلك �حلكومة ب�صكل �أو �آخر... وقد �أو�صح عبا�ص �أن هذه �حلكومة �لتكنوقر�طية ملتزمة 

�ل�صابقة  باالتفاقات  �لقبول  �إ�رش�ئيل،  بدولة  �العرت�ف  �ملفاو�صات،  �لعنف،  عدم  مببادئ 

مع  �الأمني  �لتن�صيق  بخ�صو�ص  �ل�صابقة  �تفاقاتها  يف  �صت�صتمر  و�أنها  �لرباعية،  ومبادئ 

�إ�رش�ئيل.

�حلكومة  و�أن  بحما�ص،  �صلة  له  “َمْن  �أع�صائها  بني  لي�ص  حكومة  �صّكل  عبا�ص  �أن  و�أ�صاف 

.
�الأمريكية �صرت�قب عمل هذه �حلكومة”، موؤكد�ً على �أن بالده تعدُّ حركة حما�ص “حركة �إرهابية”33

د. املوقف الأمريكي من النتهاكات الإ�رسائيلية للم�شجد الأق�شى:

وما يلفت �النتباه يف ت�رشيحات وزير �خلارجية �الأمريكي كريي بخ�صو�ص �مل�صجد �الأق�صى، 

�لتز�مه با�صتخد�م تعبري ثنائي باأنه “�حلرم �ل�رشيف – جبل �لهيكل”؛ وهو ما يوحي ببد�ية �لتعامل 

مع �ملوقع كما لو �أنه “ملكية م�صرتكة”، وهو ما ينم عن تغرّي يف تف�صري �لقر�ر�ت �لدولية بخ�صو�ص 

�تفاقه  على   
342014 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  ت�رشيحاته  يف  �الأمريكي  �لوزير  �أكد  فقد  �لقد�ص. 

�لدور  و�حرت�م  �لهيكل”  جبل   – �ل�رشيف  “�حلرم  يف  �لقائم  �لو�قع  تغيري  عدم  على  �الأطر�ف  مع 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  لقائه  بعد  �الأمريكي  �لوزير  ذكر  �ل�رشيف، كما  للحرم  �الأردين كر�عي 

�أن  �الأق�صى،  للم�صجد  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  ب�صبب  �لقد�ص  يف  مو�جهات  حدوث  بعد  عّمان،  يف 

ال�صتعادة  ي�صتطيع  ما  كل  �صيفعل  �أنه  و�أو�صح  �لعنف،  بعدم  �لتام  �لتز�مه  “تعهد  عبا�ص  �لرئي�ص 

يف ينح�رش  يكاد  �لعنف  وقف  مفهوم  �أن  �إىل  �الإ�صارة  مع  �لعنف”،  على  �لتحري�ص  ومنع   �لهدوء 

“جلم �ملقاومة”. 

�أ�صدرت   ،2015 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �لقد�ص  �نتفا�صة  ��صتعال  ومع 

�لعبار�ت  باأق�صى  فيه  د�نت   ،
35ً

بيانا �خلارجية  وز�رة  با�صم  �لناطق  ل�صان  على  �ملتحدة  �لواليات 

عدد  و�إ�صابة  �إ�رش�ئيليني  ثالثة  ملقتل  �أدى  و�لذي  �إ�رش�ئيليون،  مدنيون  له  “تعر�ص  �لذي  �لهجوم 

�لعمل  ب�رشورة  �ملعنية  �الأطر�ف  وطالب  و�لعنف”  �لقتال  على  “�لتحري�ص  �لبيان  د�ن  كما  �آخر”، 

على �إعادة �لهدوء و�ال�صتقر�ر.

وو�صل جون كريي لالأردن يف 2015/10/24، بعد لقائه مع نتنياهو ملتابعة تطور�ت �النتفا�صة، 

بعد تو��صل �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية للحرم �لقد�صي �ل�رشيف، و�لتقى �مللك �الأردين و�لرئي�ص عبا�ص 
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“�أعربو�  �إنهم  بقوله  بهم،  �لتقى  �لذين  للم�صوؤولني  م�صري�ً  �للقاء�ت،  هذه  كريي  وخل�ص  عّمان.  يف 

�حلرم  و�إن  ممكن،....  وقت  �أقرب  يف  �لهدوء  و�إعادة  �لعنف  الإنهاء  �لقوي  �لتز�مهم  عن  جميعاً 

دة �لثالثة... وي�صعدين �أن رئي�ص �لوزر�ء  �ل�رشيف/ جبل �لهيكل مهم ب�صكل و��صح لالأديان �ملوحِّ

نتنياهو �أعاد �لتاأكيد على �لتز�م �إ�رش�ئيل بعدم تغيري �الأمر �لو�قع يف �حلرم �ل�رشيف/ جبل �لهيكل 

:
36

قوالً وفعالً...”، و�أن نتنياهو حر�ص على تاأكيد بع�ص �لنقاط هي

�حرت�م “�إ�رش�ئيل” �لكامل للدور �الأردين �خلا�ص كما تعك�صه �تفاقية �صنة 1994.  .1

�لعبادة من قبل �مل�صلمني يف �حلرم  “�إ�رش�ئيل” تطبيق �صيا�صتها بخ�صو�ص ممار�صة  مو��صلة   .2

�ل�رشيف - جبل �لهيكل.

لي�ص لـ“�إ�رش�ئيل” �أّي نية لتق�صيم �حلرم �ل�رشيف - جبل �لهيكل.  .3

�ملتعبدين و�لزو�ر  �الأردين ل�صمان �حرت�م  �لوقف  �لتن�صيق مع  “�إ�رش�ئيل” مبزيد من  ترحيب   .4

لالن�صباط و�حرت�م قد�صية �ملكان... و�صيجتمع �لطرفان لتعزيز �لتن�صيق �الأمني يف هذ� �جلانب 

بينهما.

و�أ�صار كريي �إىل ترحيبه باالقرت�ح �الأردين، لتوفري تغطية م�صورة للحرم �ل�رشيف على مد�ر 

�ل�صاعة ل�صمان �ل�صفافية و�إطالع �جلميع على ما يجري.

ويبدو من حتليل �لتوجهات �الأمريكية بخ�صو�ص �حلرم �ل�رشيف �أن �لديبلوما�صية �الأمريكية 

يفك  ب�صكل  �ل�رشيف  �حلرم  وخ�صو�صية  �لقد�ص”  �رشقي  “خ�صو�صية  فكرة  تكري�ص  على  تعمل 

مع  تتعامل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  فيه  يبدو  �أمر  وهو  �ملحتلة”.  “�الأر��صي  فكرة  مع  �رتباطهما 

هذ�  �إن  حمتلة”.  “�أر�صاً  ولي�ص  خا�صة  الإد�رة  بحاجة  “مرفق”  �أنه  �أ�صا�ص  على  �الأق�صى  �مل�صجد 

�لتغيري يف �ملوقف �الأمريكي مل يعامل مبا ي�صتحق من �ال�صتنكار فل�صطينياً وعربياً و�إ�صالمياً؛ الأنه 

�الأمريكية  �ل�صيا�صات  مع  ويتناق�ص  �الأق�صى  بامل�صجد  �ملتعلقة  �ل�صهيونية  �ملخططات  مع  يلتقي 

يف  �لرت�جعات  من  قدمت  �أنها  �إال  بنتنياهو،  عالقاتها  توتر  من  بالرغم  �أوباما  فاإد�رة  �ل�صابقة. 

�ملو�صوع �لفل�صطيني ويف تبني �ل�رشدية �ل�صهيونية، فوق ما قدمته �الإد�ر�ت �الأمريكية �ل�صابقة، 

وما ��صتخد�م م�صطلح “�حلرم �ل�رشيف – جبل �لهيكل” �إال و�حدة منها.

هـ. الأهداف ال�شيا�شية للم�شاعدات الأمريكية لفل�شطني:

�أن �حلكم  ت�صري در��صة مقدمة للكوجنر�ص �الأمريكي حول �مل�صاعد�ت �الأمريكية للفل�صطينيني 

يتمحور  �مل�صاعد�ت  هذه  من  �ملحققة  �الأمريكية  �مل�صالح  بخ�صو�ص  �مل�صاعد�ت  هذه  جدوى  على 

:
37

حول �لنقاط �لتايل
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تقلي�ص خطر ما ي�صمى “�الإرهاب”.  .1

دفع �لفل�صطينيني نحو �ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل”.  .2

تهيئة �لفل�صطينيني لالعتماد على �لذ�ت يف �ملجاالت �الأمنية و�ل�صيا�صية و�القت�صادية.  .3

تعزيز �ال�صتقر�ر �الإقليمي.  .4

�صّد �حلاجات �الإن�صانية.  .5

�ل�صيا�صي  �لقر�ر  على  للهيمنة  ُت�صتخدم  �مل�صاعد�ت  هذه  فاإن  فل�صطينية،  نظر  وجهة  ومن 

�إىل  �للجوء  ومعار�صة  �النتفا�صة،  ت�صاعد  دون  �حليلولة  وحماولة  �ملقاومة  و�رشب  �لفل�صطيني، 

�ملنظمات �لدولية، ودعم �الأجهزة �الأمنية و�لتن�صيق �الأمني.

نحو  ،2015–2014 �لفرتة  خالل  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  قيمة   وتبلغ 

وزير  وكان   .
382015 �صنة  مليون  و361   2014 �صنة  مليون   440 منها  دوالر،  مليون   801

�خلارجية كريي يف �ملنتدى �القت�صادي �لعاملي يف �الأردن، قد �أ�صار �إىل قيام جمموعة خب�ء بدر��صة 

خالل  %8 �إىل   %21 من  �لبطالة  تخفي�ص  �إمكانية  وقدرت  �لفل�صطيني،  �القت�صاد  قطاعات   كافة 

.
39

ثالثة �أعو�م من خالل �لرتكيز على �ال�صتثمار وتطوير �لقطاع �خلا�ص

وبني  م�صاعد�تها  بني  �ملتحدة  �لواليات  ربط  من  للم�صاعد�ت  �ل�صيا�صية  �الأهد�ف  وتت�صح 

وو�صعت   ،2014 �أبريل  ني�صان/  يف  وفتح  حما�ص  �تفاق  بعد  وطنية  حكومة  تاأليف  مو��صفات 

:
40

�ملوؤ�ص�صات �الأمريكية �رشوطاً ال�صتمر�ر �مل�صاعد�ت وهي

�صمان �أن ال تذهب �مل�صاعد�ت �أو �أّي جزء منها حلركة حما�ص �أو الأي فرد يار�ص “�الإرهاب”،   .1

وعلى وز�رة �خلارجية �الأمريكية �أن تبذل كل �جلهود ل�صمان ذلك.

�أن ال تذهب �مل�صاعد�ت للفل�صطينيني يف حالة ح�صولهم على �لع�صوية �لكاملة يف �الأمم �ملتحدة �أو   .2

�أّي من وكاالتها �ملتخ�ص�صة؛ با�صتثناء منظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة )�ليون�صكو(، 

ما مل تكن هذه �لع�صوية نتيجة �تفاق بني “�إ�رش�ئيل” و�ل�صلطة �لفل�صطينية.

�جلنائية  �ملحكمة  قبل  من  حتقيق  �أّي  دعمت  �أو  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  طالبت  �إذ�  �مل�صاعد�ت  منع   .3

�لدولية الأي فرد �إ�رش�ئيلي بخ�صو�ص جر�ئم حرب �صّد �لفل�صطينيني.

هذه  تذهب  و�أن  غزة،  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ملوظفي  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  تذهب  ال  �أن   .4

�مل�صاعد�ت فقط لالعتماد�ت �لتجارية )بالرغم من �أن �ل�صلطة تدفع رو�تب ملوظفني يف غزة(.

ينع تقدمي �مل�صاعد�ت ملنظمة �لتحرير �أو هيئة �الإعالم �لفل�صطيني.  .5

�خلارجية  وزير  يقر  مل  ما  م�صتقبالً  �ملحتملة  �لفل�صطينية  للدولة  م�صاعد�ت  �أّي  تذهب  ال  �أن   .6

�الأمريكي بـ:
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وفاء �لدولة �لفل�صطينية متاماً بالتز�مها بال�صالم مع “�إ�رش�ئيل”. �أ. 

مع  بالتعاون  وغزة  �ل�صفة  يف  �الإرهابية  �لعمليات  ملو�جهة  �ملطلوبة  �الإجر�ء�ت  كافة  �تخاذ  ب. 

“�إ�رش�ئيل” و�أطر�ف �أخرى.
�لتعاون مع بقية دول �ملنطقة ل�صمان عي�ص “�إ�رش�ئيل” و�لدولة �لفل�صطينية يف حالة تطبيع  ج. 

كامل للعالقات بينهما.

و. الت�شويت الأمريكي يف الأمم املتحدة:

بقية  من  �لدولية  �لتوجهات  عن  للتعبري  �أقرب  هي  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �أن  ر�أينا  �إذ� 

موؤ�ص�صات �الأمم �ملتحدة ب�صبب �ت�صاع قاعدة �لع�صوية فيها، فاإن در��صة �أمريكية مقدمة للكوجنر�ص 

�الأمريكي حول �أمناط �لت�صويت يف �جلمعية �لعامة خالل �لدورة 69 ل�صنة 2014 ت�صري �إىل �أن درجة 

ق�صايا  على  �لعامة  �جلمعية  يف  �لت�صويت  يف  �لعامل  دول  بقية  وبني  �ملتحدة  �لواليات  بني  �لتطابق 

�ل�رش�ع  �أن درجة تطابقها يف  �ملفارقة يف  3.9% فقط. بل تت�صح  �الإ�رش�ئيلي هي  �لعربي  �ل�رش�ع 

ن�صبة  تتجاوز  مل  فمثالً  للغاية،  متدنية  درجة  هي  مركزية  �أوروبية  دول  مع  �ل�صهيوين  �لعربي 

63.6%، ومع كند�  �أ�صرت�ليا  �أو بريطانيا، )وت�صل مع  �أملانيا  �أو  7.7% مع كل من فرن�صا  تطابقها 

.
41

100%، ومع جمهورية �لت�صيك 7.7%، وجمهورية بنما %10(

2. الحتاد الأوروبي:

جتمع �لدر��صات �الأوروبية على عدد من �لثغر�ت يف �ل�صيا�صة �الأوروبية �ملعا�رشة جتاه �ل�رش�ع 

:
42

�لعربي �ل�صهيوين

�أن درجة �لتاأثري �الأوروبي على �أطر�ف �ل�رش�ع هو �الأقل قيا�صاً للتاأثري �الأمريكي. �أ. 

�أن �لدور �ل�صيا�صي �الأوروبي ال يتنا�صب مع َت�صدُّر �الحتاد �الأوروبي قائمة �ملانحني للم�صاعد�ت  ب. 

للطرف �لفل�صطيني.

�أن �لتباينات �لد�خلية يف توجهات �لقوى �ملركزية �الأوروبية )�أملانيا، وفرن�صا، وبريطانيا( جتعل  ج. 

�لقدرة على تبني ��صرت�تيجية �صاملة وموحدة �أقل �إمكانية، ويبدو �أن ذلك جعل �لدور �الأوروبي 

�لتفاو�ص”، وكمثال  “جمرد  �الإبقاء على  �الأزمة من خالل  �إد�رة  �إىل  ينتقل من ت�صوية �ل�رش�ع 

على �لتباينات �لد�خلية يف توجهات موؤ�ص�صات �الحتاد، قر�ر �ملحكمة �الأوروبية يف 2014/12/17 

�إرهابية”،  “حركة  �أنها  �أ�صا�ص  على  �أوروبا  يف  حما�ص  حركة  �صّد  �ملتخذة  �الإجر�ء�ت  باإلغاء 

 وهو ما دفع جمل�ص �الحتاد �الأوروبي �إىل طلب “�ال�صتئناف” على هذ� �لقر�ر يف كانون �لثاين/

.
43

يناير 2015، منتقد�ً �الأ�ص�ص �لتي �عتمدتها �ملحكمة لقر�ر�تها
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�ملوعودة مل ت�صل  �لدولة  �لفل�صطينية بهدف دعم موؤ�ص�صات  لل�صلطة  �الأوروبية  �مل�صاعد�ت  �أن  د. 

موؤ�رش�ت  و�صعف  �الإد�ري  و�لرتهل  �لف�صاد  عن  �الأوروبية  �لتقارير  ظّل  يف  �ملاأمولة  للنتيجة 

.
44

�حلاكمية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

�الأوروبي”  �جلو�ر  “�أد�ة  �صمي  ما  �إطار  يف  �الأوروبي  �الحتاد  تبناها  �لتي  �ال�صرت�تيجية  ولعل 

�لتي  �ال�صطر�بات  �أعقاب  يف  خ�صو�صاً   2014 مار�ص  �آذ�ر/  يف  بتجديدها  قام  ثم   ،2006 �صنة  يف 

دولة   16 ي�صمل  )و�لذي  �الأوروبي  �جلو�ر  نحو  �جلديدة  �ل�صيا�صة  حُتدد  �لعربي،  �لعامل  �صهدها 

 من �لدول �لعربية �ملتو�صطية ومن �صمنها �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967 وجمهوريات

�صوفييتية �صابقة(، وهي �صيا�صة م�صتندة �إىل ن�ّص �ملادة 8 من معاهدة �الحتاد �الأوروبي. وي�صري 

و�لتعليم  �الإن�صان  وحقوق  �القت�صادية  �جلو�نب  غلبة  �إىل  �ال�صرت�تيجية  ت�صمنته  �لذي  �لبيان 

عالقات يف  �ل�صيا�صية  �جلو�نب  على  وغريها،  �ملدين  �ملجتمع  مع  و�لعالقات  و�لطاقة   و�لبيئة 

. و�ملالحظ �أن هذه �مليادين �لتي تغطيها �صيا�صة �جلو�ر تق�رُش 
45

�الحتاد �الأوروبي مع دول �جلو�ر

�ملعني  �الأوروبي  �ملفو�ص  �أبد�ها  �لتي  �ملالحظة  وهي  �الحتالل،  مت�ص  ال  �أبعاد  على  �الأمن  مفهوم 

تعطي  �أن  �خلطة  على  �إن  قال  حيث   Johannes Hahn هان  جوهان�ص  �الأوروبي  �جلو�ر  ب�صيا�صة 

مزيد�ً من �النتباه جلذور �أ�صباب عدم �ال�صتقر�ر يف �ملنطقة، ال �صيّما تلك �لتي تدخل يف نطاق �ملفهوم 

.
46

�الأو�صع من �ملفهوم �لتقليدي لالأمن

وعليه، يكن حتديد �ملالمح �لعامة لل�صيا�صة �الأوروبية خالل �صنتي 2014–2015 يف �الآتي:

�ل�صعي لـ“�إحياء” دور �للجنة �لرباعية وزيادة دور �جلامعة �لعربية من خالل �لعودة للرتويج  �أ. 

 Fernando Gentilini للمبادرة �لعربية لل�صالم، وهي �لرغبة �لتي عّب عنها فرناندو جنتليني

�خلارجية  لل�صيا�صة  �لعليا  �ملفو�صة  قامت  وقد   .
47

�الأو�صط �ل�رشق  يف  �الأوروبي  �الحتاد  ممثل 

و�الأمنية �الأوروبية فيديريكا موغرييني Federica Mogherini يف �أيار/ مايو 2015 بزيارة لكل 

من “�إ�رش�ئيل” و�ل�صفة �لغربية ملقابلة �مل�صوؤولني فيهما، وخ�صو�صاً بعدما بد� �أن نتنياهو حتلل 

من �اللتز�م بحل �لدولتني كما �أعلن خالل حملته �النتخابية �الأخرية يف 2015.

ثبات �ملوقف �الأوروبي �لتقليدي، وهو ما يت�صح يف بيان �ملجل�ص �الأوروبي يف 2015/7/20 من  ب. 

�الأوروبي يف  للمجل�ص  �لو�ردة يف بيان  للنقاط  �لتي هي تكر�ر  �الأوروبية،  �ملو�قف  �لتاأكيد على 

:
48

2014/8/31، وتت�صمن ما يلي

دولتان تعي�صان ب�صالم، جنباً �إىل جنب، مع �لتنبيه �إىل �أن بع�ص �ملمار�صات توؤثر على �حتمال   .1

تنفيذ هذ� �حلل.

ميز�نية يف  �ملايل  �لعجز  ملخاطر  و�لتنبيه  �أولوية،  غزة  قطاع  يف  �الإن�صاين  �لو�صع  �إيالء   .2 

�الأونرو�.
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�لرتحيب بالت�صهيالت �الإ�رش�ئيلية للمرور �إىل غزة، و�نتقاد �إطالق �ل�صو�ريخ من غزة على   .3

“�إ�رش�ئيل”.
�لعمل لتطوير �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص.  .4

�لتاأكيد على عدم �رشعية �مل�صتعمر�ت و�جلد�ر �لعازل وهدم وم�صادرة �ملمتلكات، و�عتبار   .5

�الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص تخريب جلهود جعلها عا�صمة للدولتني.

�اللتز�م بعدم تنفيذ �التفاقيات �الإ�رش�ئيلية �الأوروبية يف �الأر��صي �ملحتلة يف 1967.  .6

تكر�ر دعوة �ملجل�ص الإن�صاء جمموعة دعم دولية و�إقليمية، مل�صاندة جهود �لت�صوية، �لتي دعا   .7

لها يف بيانه يف متوز/ يوليو 2014.

وبخ�صو�ص �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة يف متوز/ يوليو 2014، �أ�صدر �ملجل�ص �الأوروبي بياناً 

:
49

ت�صمن

دعوة �الأطر�ف لوقف �لقتال و�لعودة التفاق ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2012 لوقف �إطالق �لنار،  �أ. 

ويثني على �جلهود، خ�صو�صاً �مل�رشية، لرتتيب وقف الإطالق �لنار.

“دون  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صكنية  �لتجمعات  على  وغريها  حما�ص  قبل  من  �ل�صو�ريخ  �إطالق  �إد�نة  ب. 

متييز”، ويرى هذه �الأعمال باأنها “�إجر�مية وغري مبرة” ويجب وقفها.

نزع �أ�صلحة كل �جلماعات “�الإرهابية” ووقف ��صتخد�مها �ملدنيني كدروع ب�رشية. ج. 

ب�صكل  �لقوة  ت�صتخدم  �أن  عليها  فاإن  نف�صها  عن  �لدفاع  يف  “�إ�رش�ئيل”  بحق  �ملجل�ص  �إقر�ر  مع  د. 

يتنا�صب مع �خلطر ويت�صق مع �لقانون �لدويل.

�رشورة مر�عاة �الحتياجات �القت�صادية و�الجتماعية ل�صكان قطاع غزة. هـ. 

يدين �ملجل�ص �خلطف و�لقتل �لب�صع للفتية من �لطرفني. و. 

�إن �الأحد�ث يف غزة تهدد �أمن �الحتاد �الأوروبي وجري�نه. ز. 

�لدعوة لتطبيق �لقر�ر�ت �لدولية �ملتعلقة بال�رش�ع يف �ل�رشق �الأو�صط. ح. 

�لت�صوية، فقد  لتحقيق تقدم يف م�صار  �ل�صعي  �إطار  �الأوروبي يف  �ل�صلوك  �لتنفيذي يف  �لبعد  �أما 

فحتى �لفل�صطينية،  بالدولة  �الأوروبية  �لبملانية  �العرت�فات  يف  �ل�صيا�صي  �ملجال  يف  بالظهور   بد�أ 

يف دولة   193 �أ�صل  من  دولة   136 هو  بفل�صطني  تعرتف  �لتي  �لدول  عدد  كان   2015  �صنة 

�الأوروبية  �لدول  �أما  �أو�صلو.  �تفاق  �لفل�صطينية قبل  بالدولة  96 دولة �عرتفت  �ملتحدة، منها  �الأمم 

2014 باعرت�فات رمزية يف �لبملانات، وكان �آخر دولة �أوروبية يعرتف برملانها  فقد بد�أت يف �صنة 

2015. لي�صل عدد �لدول �الأوروبية �لتي تعرتف  بفل�صطني هي �ليونان يف كانون �الأول/ دي�صمب 

.
50

برملاناتها بفل�صطني �إىل 9 دول
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 European �الأوروبية  �ل�رشطة  بعثة  عمل   2015 يوليو  متوز/  يف  �الأوروبي  �ملجل�ص  مدد  وقد 

 Union Co–ordinating Office for Palestinian Police Support (EUPOL COPPS)

عملها بد�أت  �لتي  وهي   ،2016/6/30 �إىل   Rodolphe Mauget موجيه  رودلف  ير�أ�صها   �لتي 

 منذ 2006 مل�صاندة جهود بناء �لدولة �لفل�صطينية، ومّت تخ�صي�ص قيمة 9.175 ماليني يورو )نحو

�مل�صاعدة �الأوروبية لبعثة �حلدود يف معب  �لغر�ص. كما مدد �ملجل�ص  10.097 مليون دوالر( لهذ� 

.
رفح حتى 512016/6/30

�الإن�صان،  حقوق  بخ�صو�ص  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع  �لت�صاور  �الأوروبي  �الحتاد  وو��صل 

وّقع  �أن  بعد  �صيّما  ال  غزة،  قطاع  يف  �الإعد�مات  ومو�صوع  �لقو�نني،  وتطبيق  �ملر�أة،  ومو�صوعات 

جانب  �إىل  �الإن�صان؛  بحقوق  خا�صة  دولية  �تفاقية  لع�رشين  �الن�صمام  على  �لفل�صطيني  �لرئي�ص 

 .
52

توقيع �ل�صلطة يف كانون �لثاين/ يناير 2014 على خطة عمل وطنية حلقوق �الإن�صان

�أما �ملوقف �الأوروبي من �نتفا�صة �لقد�ص، فقد عبت عنه نائب رئي�ص �ملفو�صية �لعليا لل�صيا�صة 

�خلارجية و�الأمنية �الأوروبية فيديريكا موغرييني، حيث دعت يف ت�رشيح لها يف 2015/10/28 قادة 

�لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي �إىل تطويق �لعنف �لذي ي�رشب �ملدنيني )يف �إ�صارة لالنتفا�صة(، 

مع  �لقدمي  �ل�رش�ع  يتزج  �أن  نريد  ال  وقالت  �صيا�صي”،  �أفق  وجود  “لعدم  �لعنف  تفجر  وعزت 

�إىل  موغرييني  و�أ�صارت  �لعربي(.  للربيع  )�إ�صارة  �جلو�ر  دول  ت�رشب  �لتي  �جلديدة  �ل�رش�عات 

بغزة(،  )لعالقتها  م�رش  مثل  �لرباعية  �للجنة  �جتماعات  يف  للم�صاركة  �أخرى  الأطر�ف  دعوتها 

.
53

و�الأردن )لعالقتها باالأماكن �ملقد�صة(، و�ل�صعودية )الرتباطها باملبادرة �لعربية(

متوز/ �صهر  نهاية  يف  �لدو�ب�صة  علي  �لفل�صطيني  �لطفل  حرق  �الأوروبي  �الحتاد  د�ن   كما 

�ملدنيني  حلماية  �إجر�ء�ت  “�إ�رش�ئيل”  �تخاذ  و�رشورة  حتقيق  باإجر�ء  مطالباً   ،2015 يوليو 

�لدولة  وزير  م�صاعد  ل�صان  على  �لبيطانية  �حلكومة  �أقرت  �أخرى،  ناحية  ومن   .
54

�لفل�صطينيني

�الإ�رش�ئيلية قامت بخرق وقف  �لقو�ت  �أن   Tobias Ellwood �إلوود  �لكومنولث توباي�ص  ل�صوؤون 

مبا   2015/9/4 �إىل  �لنار(  �إطالق  وقف  )�تفاق   2014/8/26 من  �لفرتة  خالل  غزة  يف  �لنار  �إطالق 

.
55

جمموعه 696 مرة �إىل جانب 29 مرة قامت فيها بغار�ت على �لقطاع

يورو ماليني   309.5 تقدمي  يف  فتمثلت   ،2014 �صنة  خالل  �الأوروبية  �مل�صاعد�ت   �أما 

من  �أولية  مالية  �عتماد�ت  من  جزء  وهي  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  دوالر(  مليون   334.8 )نحو 

بني )لل�صنتني(  �الإجمالية  قيمتها  تبلغ   2015–2014 �لفرتة  خالل  لفل�صطني  �الأوروبي   �الحتاد 

وكالة  بني  �تفاق  توقيع  مّت  كما   ،
56

دوالر( مليون   671.8–549.5 )نحو  يورو  مليون   621–508

�ل�صنوية �مليز�نية  �إ�صهامات �الحتاد يف  �الأوروبي على  �لفل�صطينيني وبني �الحتاد   �لغوث لالجئني 



2014-2015التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

244

بقيمة 246 مليون يورو )نحو 266.1 مليون دوالر( �صنوياً خالل �لفرتة 2014–2016 مع �إمكانية 

.
57

�لتعديل طبقاً للظروف �ملالية �الأوروبية

ويف �لنطاق �لتجاري، �تخذت �ملفو�صية �الأوروبية قر�ر�ً يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2015 يق�صي 

بو�صع مل�صقات على �ل�صلع �لتي تنتجها �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية و�رشقي �لقد�ص 

وه�صبة �جلوالن �ملحتلة، وي�صمل �لقر�ر قر�بة 146 عالمة جتارية، ورّد نتنياهو على �لقر�ر باأنه كيل 

مبكيالني، و�أن على �الحتاد �الأوروبي �أن يخجل من نف�صه الأن �لقر�ر يتعلق بـ“�إ�رش�ئيل” وال يتناول 

ب�صائع  من�صاأ  لتمييز  هو  �لقر�ر  باأن  �الأوروبي  �الحتاد  و�أ�صار  �لعامل.  يف  �الأخرى  �لنز�عات  مئات 

�مل�صتعمر�ت، وال ينطوي على عقوبات �أو مقاطعة لـ“�إ�رش�ئيل”، بل هو من �أجل �إعالم �مل�صتهلكني 

“م�صتوطنات”،  كلمة  عليه  �ملنتج  على  مل�صق  و�صع  �صيتم  حيث  عليهم  �ملعرو�صة  �ل�صلع  باأ�صل 

وهو ما يعني �أن �لقر�ر ال يرقى مل�صتوى �ملقاطعة. كما �أنه �لتفاف على ت�صويت �لبملان �الأوروبي 

باأغلبية �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  منتجات  ب�صائع  مبقاطعة  قر�ر  على   2015 �صبتمب  �أيلول/   يف 

قيمته  فاإن  �صيا�صية،  قيمة  له  �لقر�ر  �أن  من  �لرغم  وعلى   .70 ومعار�صة  موؤيد�ً  نائباً   525

طبقاً  يزيد  ال  �الأوروبي  بالقر�ر  �صيتاأثر  �لذي  �الإنتاج  فقيمة  بكثري،  ذلك  من  �أقل  �القت�صادية 

ناجت  �إجمايل  دوالر،  مليون   250 نحو  �أ�صل  من  دوالر،  مليون   50 عن  �الإ�رش�ئيلي  للتقدير 

 �مل�صتعمر�ت، وي�صبح �أقل �أهمية �إذ� قورن بحجم �لتجارة �الإ�رش�ئيلية �الأوروبية و�لتي ت�صل لنحو

.
58ً

30 مليار دوالر �صنويا

�لبارزة �الأوروبية  �ل�صخ�صيات  من  عدد  طرحه  �لذي  �لت�صور  عند  �لتوقف  �ل�رشوري   ومن 

يف 2015/5/11، �إذ وّجه 19 �صخ�صية �أوروبية بارزة من جمموعة �ل�صخ�صيات �الأوروبية �ملرموقة 

 European Eminent Persons Group on Middle East لعاملة على ق�صايا �ل�رشق �الأو�صط�

�الحتاد  يف  للم�صوؤولني  موجهاً  بياناً  مهمة،  �صيا�صية  منا�صب  يف  عملو�  ممن   ،issues (EEPG)

وت�صمن   ،2014 �أبريل  ني�صان/  يف  �صابق  بيان  يف  له  �لدعوة  لهم  �صبق  ما  على  موؤكدين  �الأوروبي 

:
59

�الأفكار �لتالية

�نتخاب  �إعادة  بعد  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع  لت�صوية  �الأوروبي  �الحتاد  من  عاجل  لعمل  �لدعوة  �أ. 

نتنياهو يف �آذ�ر/ مار�ص 2015.

�الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  و��صتمر�ر  وطنية  وحدة  حلكومة  �لفل�صطينيني  حتقيق  عدم  �عتبار  ب. 

كموؤ�رش على عدم جدوى م�صار مدريد - �أو�صلو.

�أنها  يبدو  ال  �ملتحدة  �لواليات  �أن  كما  �لدولتني،  بحل  فعالً  معنّي  نتنياهو  �أن  يف  �لعميق  �ل�صك  ج. 

م�صتعدة الأخذ �لريادة يف �جتاه تن�صيط �لت�صوية ب�صكل جدي وفاعل.
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�أن �ملو�صوع �لفل�صطيني ال ي�صري �إىل تدهور �الأو�صاع �لعامة يف منطقة ملتهبة فقط، بل �إىل و�صع  د. 

�الإ�رش�ئيلي على  �الأمن  �الإن�صانية”، و�إن  �الإن�صان و�ملعايري  �لدولية وحقوق  للعد�لة  ر  “تنكُّ فيه 

�ملدى �لبعيد �صيكون مو�صع تهديد خ�صو�صاً مع ��صتمر�ر �ال�صتيطان.

�لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء �الأوروبي لو�صع �صيا�صة جتاه �ملو�صوع  �لوقت ملجل�ص  حان  هـ. 

حتمل  من  بّد  وال  �ل�صلمي.  �مل�صار  �نهيار  حالة  يف  �الأوروبية  للم�صالح  �لتهديد  يعك�ص  ب�صكل 

�الحتاد �الأوروبي م�صوؤوليته باتخاذ موقف م�صتقل وفاعل و�صامل يف هذه �لق�صية �خلارجية 

و�الأمنية.

�الإ�صارة �إىل عدم ت�صاوي �ملركز �لدويل لطريف �لتفاو�ص، وهو �الأمر �لذي ال ياأخذه �ملفاو�صون  و. 

�الأمريكيون يف �العتبار.

“�إ�رش�ئيل” يف  �نتقاد م�صتوى وجدوى �مل�صاعد�ت �الأمريكية و�الأوروبية للفل�صطينيني وحتّكم  ز. 

جو�نب مهمة من هذ� �جلانب �القت�صادي.

�لفل�صطيني  �ملو�صوع  يف  �الإن�صان  حقوق  خرق  جتاه  �الأوروبي  �لعام  �لر�أي  لتوجهات  �لتنبيه  ح. 

وم�صوؤولية “�إ�رش�ئيل” يف ذلك.

دعوة جمل�ص �الأمن �لدويل التخاذ مو�قف ت�صاعد على تعديل �خللل يف �ملو�قع �لدولية للمتفاو�صني،  ط. 

من خالل �العرت�ف باحلكومة �لفل�صطينية، وحتديد �صقف زمني الإنهاء �الحتالل.

تنبيه �لفل�صطينيني �إىل �أن �صالحيات �ملحكمة �جلنائية �لدولية �صتطبق على �لفل�صطينيني وعلى  ي. 

�الإ�رش�ئيليني على حّد �صو�ء، كما �أن �ملحكمة �صتكون �أد�ة لتقييد �للجوء للعنف يف �مل�صتقبل.

حددت �ملجموعة عدد�ً من �لعو�مل �لتي �أ�صعفت �لدور �الأوروبي يف �ملو�صوع �لفل�صطيني: ك. 

�فتقاد �الإجماع بني �لدول �الأوروبية.  .1

�الن�صغال �الأوروبي بامل�صكالت �جلديدة يف �ل�رشق �الأو�صط على ح�صاب �مل�صكلة �ملركزية.  .2

“ملكيتها  �أمام �لواليات �ملتحدة يف ميد�ن تعدُّه �لواليات �ملتحدة  �لرتدد �الأوروبي يف �لتقدم   .3

�خلا�صة”.

ف�صل  بعد  خ�صو�صاً  �جلديدة  �صيا�صتها  �أعمدة  �أحد  �لعربية  �ملبادرة  العتبار  �ملجموعة  ودعت 

�ل�صيا�صة �الأمريكية خالل عقدين من �لزمن.

وحددت �ملجموعة عنا�رش �ل�صيا�صة �الأوروبية �لو�جبة �التباع يف �لعنا�رش �لتالية:

ربط عالقة �الحتاد مع طريف �لنز�ع مبوقف �الأطر�ف و�لتز�مهما بتقدم �لت�صوية. �أ. 

م�صاندة �الحتاد �الأوروبي لقر�ر يف جمل�ص �الأمن لتحديد �صقف زمني لقيام �لدولتني، �أو �الإ�صهام  ب. 

لالتفاقيات  و�الن�صمام  �لدويل  �العرت�ف  خالل  من  �لفل�صطيني،  �ملركز  تعزيز  يف  �الأوروبي 

و�ملنظمات �لدولية.
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�لتعامل على �أ�صا�ص �مل�صاو�ة بني �لطرفني، حتى لو عجزت �لواليات �ملتحدة عن �لقيام بذلك. ج. 

دعوة حما�ص النتهاج �لتوجه �ل�صلمي حلل �لنز�ع. د. 

حتديد �مل�صوؤولية عن كل �خرت�ق حلقوق �الإن�صان. هـ. 

�لنهائي  �حلل  مفاو�صات  يف  �لقائمة  �مل�صتوطنات  “و�إدر�ج  �مل�صتعمر�ت  تو�صيع  عن  �لتوقف  و. 

لو�صع �الأر��صي”.

)وهي  �الإثنية  خلفياتهم  عن  �لنظر  بغ�ص  “�إ�رش�ئيل”  د�خل  لالأفر�د  �حلقوق  ت�صاوي  �صمان  ز. 

�إ�صارة للفل�صطينيني يف �أر��صي �صنة 1948 مبا فيهم �لبدو يف �صحر�ء �لنقب(.

�الأعلى �ملمثل  �إىل  �الأوروبي  �الحتاد  خارجية  وزر�ء  من  ر�صالة  ت�صمنته  ما  على  �لتاأكيد   ح. 

لالحتاد �الأوروبي يف 2015/4/13 بخ�صو�ص �تخاذ �إجر�ء�ت �صارمة جتاه تو�صيع �مل�صتعمر�ت، 

و�تخاذ خطو�ت لتفعيل �ملوقف �الأوروبي بعدم �العرت�ف بحدود “�إ�رش�ئيل” خارج حدود 1967.

ربط �مل�صاعد�ت �الأوروبية للفل�صطينيني بالتز�م �لفل�صطينيني بـ“�الأعر�ف �لدولية”. ط. 

دعم هيئات �ملجتمع �ملدين للوفاء باحتياجات �ملناطق �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.  ي. 

الدول الأوروبية املركزية:

اأ. بريطانيا:

يكن �عتبار �نتخاب �لي�صاري �لعمايل جريمي كوربن Jeremy Corbyn زعيماً حلزب �لعمال 

نظر�ً  �لفل�صطيني،  �ملوقف  ل�صالح  �إيجابياً  تطور�ً  بريطانيا  يف  �ملعار�ص   Labour Party (UK)

له  نظر  �لذي  �الأمر  وهو  �صابقة،  عمالية  قياد�ت  مع  باملقارنة  �ل�صخ�صية  لهذه  �لعادلة  للمو�قف 

.
�مل�صوؤولون �الإ�رش�ئيليون نظرة �صلبية ور�أوه “متعاطفاً مع حما�ص وحزب �هلل”60

�أما �لتطور �لثاين يف �ملوقف �لبيطاين فهو ت�صويت �لبملان �لبيطاين يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 

�لفل�صطينية  بالدولة  باالعرت�ف  �ل�صيا�صية،  بالداللة  ل  حممَّ ولكنه  ملزم”  “غري  قر�ر  على   2014

ما  وهو  �صوتاً،   12 معار�صة  مقابل  �صوتاً   274 بتاأييد  وحظي  عمايل،  نائب  به  تقدم  �قرت�ح  بعد 

يعدُّ موقفاً متقدماً عن �ملو�قف �لبيطانية �لتقليدية، بالرغم من �أن �حلكومة �ملحافظة بقيادة ديفيد 

�لت�صويت  يف  ي�صارك  مل  كامريون  �أن  كما  موقفها.  ��صتمر�ر  �أكدت   David Cameron كامريون 

، كما لوحظ �أن ن�صبة �مل�صاركني يف �لت�صويت هو �أقل من ن�صف عدد
61

 ودعا وزر�ءه لل�صلوك نف�صه

�الأع�صاء.

�الأول/  كانون  )يف  الحقاً  �الأوروبي  �لبملان  دفع  يف  �أ�صهم  �لبيطاين  �لبملان  موقف  �أن  ويبدو 

دي�صمب من �ل�صنة نف�صها( يف �لت�صويت على قر�ر يعرتف من حيث �ملبد�أ بـ“�لدولة �لفل�صطينية”، 

.
62

و�أيد �لقر�ر 498 �صوتاً مقابل معار�صة 88، و�متناع 111 ع�صو�ً عن �لت�صويت
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ب. فرن�شا:

بالدولة  �العرت�ف  على   ،2014 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �لفرن�صي  �لبملان  ت�صويت  �صكَّل 

�أن من  بالرغم  �صيا�صياً،  تطور�ً  ع�صو�ً،   151 �عرت��ص  مقابل  ع�صو�ً   339 بتاأييد   �لفل�صطينية 

�أن هذ� �الأمر )جرياً على تقاليد  Laurent Fabius ر�أى  وزير �خلارجية �لفرن�صي لور�ن فابيو�ص 

بال�صلطة  “مرهون  �ل�صهيوين(  �لعربي  �ل�رش�ع  Socialist Party من  �ال�صرت�كي  موقف �حلزب 

�لتنفيذية فقط”، ثم قال، م�صري�ً للمفاو�صات، باأن “�لطرفني لوحدهما �أو مب�صاعدة �لواليات �ملتحدة 

تفاو�صا ب�صكل ناجح لكنهما ف�صال يف �لو�صول التفاق... وهو ما ي�صتدعي �إعادة تقييم هذه �ملنهجية، 

وهناك حاجة النخر�طنا مع �لطرفني، وهناك من يدعو ل�صغط على �لطرفني من �ملجتمع �لدويل”. ثم 

.
63

دعا �إىل موؤمتر دويل وحتديد �صقف زمني يف حدود عامني للتو�صل للت�صوية

ومعلوم �أن �حلزب �ال�صرت�كي �لفرن�صي هو �الأقرب لـ“�إ�رش�ئيل” يف �خلريطة �ل�صيا�صية �لفرن�صية 

من   François Hollande هوالند  فر�ن�صو�  �لفرن�صي  �لرئي�ص  ت�رشيحات  ولعل  بعيد،  زمن  منذ 

�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة يف متوز/ يوليو 2014 تكر�ص هذ� �لنهج، �إذ �أبدى تاأييده �لتام لـ“حق 

.
64

�إ�رش�ئيل يف �لدفاع عن نف�صها”، كما �أكد ت�صامنه معها

ج. اأملانيا: 

�لعدو�ن  بد�ية  مع  لتبلغه  بنتنياهو  لالت�صال  مريكل  �أجنيال  �الأملانية  �مل�صت�صارة  �صارعت 

و�عتبارها  “�إ�رش�ئيل”،  على  �ل�صو�ريخ  الإطالق  حتفظ  �أّي  وبدون  �إد�نتها  غزة  على  �الإ�رش�ئيلي 

�مل�صاعد�ت  حجم  يف  �الأوروبية  �لدولة  �أعلى  من  �أملانيا  ُتعدُّ  ثانية  ناحية  من   .
65

مبر غري  عمالً 

2014 مّت تقدمي 20% من �الإ�صهام �الأوروبي؛ ففي �صنة  �إ�صهامها قر�بة   �ملقدمة لفل�صطني، وي�صل 

81.1 مليون دوالر(  )نحو  61 مليون يورو  285.7 مليون دوالر(، منها  )نحو  215 مليون يورو 

، وهو ما يعزز �لو�صف �لذي قدمته جمموعة �ل�صخ�صيات �الأوروبية �لتي �أتينا على 
66

لقطاع غزة

بيانها لل�صيا�صة �الأوروبية.

خال�شة عامة حول املوقفني الأمريكي والأوروبي:

�ال�صتيطان  وكذلك  و�لقطاع  لل�صفة  �الحتالل  باعتبار  و�الأوروبي  �الأمريكي  �ملوقفان  يت�صم 

دون  �ملفاو�صات،  على  ذلك  يوقفان  ولكنهما  �لدولتني.  بحل  ي�صميانه  ما  ويتبنيان  �رشعي،  غري 

�تخاذ ما يحتاجه ذلك من تطبيق عملي، كما ي�صتخدمان �مل�صاعد�ت �ملالية �لتي تعطى �إىل �ل�صلطة، 

�أّي جهد فل�صطيني يطرح نهجاً مقاوماً ويخرج على  �أجل �صّل  �لتن�صيق �الأمني من  وي�رش�ن على 

ي�رش�ن  وهما  �ملقاومة.  �أ�صكال  من  �صكل  �أي  �صّد  �حلازم  �لوقوف  عن  ناهيك  �ملفاو�صات،  نهج 
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من  جري 
ُ
�أ ما  وبعد  �أو�صلو،  �تفاق  بعد  ما  عاماً   23 نحو  مرور  من  بالرغم  �ل�صيا�صة  هذه  على 

مفاو�صات حتت �لرعاية �الأمريكية، وبجهود �لرباعية، وباملفاو�صات �لثنائية؛ مما ال ُيبقي �صكاً يف 

�أن �ملفاو�صات غري جمدية وال يكن �أن ت�صل �إىل حّل �لدولتني، خ�صو�صاً يف ظّل ت�صاعد �ل�صلوك 

و�الأوروبي  �الأمريكي  �ملوقف  ي�صبح  وبالتايل،  �الإ�رش�ئيلي.  و�لتهويدي  و�ال�صتيطاين  �لعن�رشي 

حول عدم �رشعية �الحتالل و�ال�صتيطان، متو�طئاً �أو يوفر غطاء لل�صيا�صات �لتي �تبعتها �حلكومات 

كّل  �صيا�صات  �أن  و�خلال�صة،  و2015.   2014 �صنتي  خالل  نتنياهو  حكومة  فيها  مبا  �الإ�رش�ئيلية، 

�الحتالل ��صتمر�ر  عملياً  خدمت  و2015   2014 �ل�صنتني  خالل  �الأوروبي  و�الحتاد  �أمريكا   من 

و�ال�صتيطان.

3. دول الربيك�س:

على �لرغم من �إ�صد�ر جمموعة دول �لبيك�ص BRICS )رو�صيا، و�ل�صني، و�لهند، و�لب�زيل، 

وجنوب �إفريقيا( بيانات �صيا�صية خالل �لفرتة 2014–2015 حتدد فيها موقفها من تطور�ت �ل�رش�ع 

�أو  �ل�صهيوين  �لكيان  �ل�صيا�صية بني دول هذه �ملجموعة وبني  �مل�صافة  �أن  �ل�صهيوين، غري  �لعربي 

�لقوى �لفل�صطينية لي�صت متقاربة. 

�لقو��صم  على   2014 يوليو  ومتوز/   2015 يوليو  متوز/  يف  �لبيك�ص  قمة  بيانات  وت�صتمل 

على  �الإ�رش�ئيلي  �لعربي  �لنز�ع  ت�صوية  �أهمية  على  كالتاأكيد  �لفل�صطينية،  �لق�صية  من  �مل�صرتكة 

�أ�صا�ص �ملرجعيات �لدولية و�ملبادرة �لعربية، كما �أن حّل �ل�رش�ع ي�صهم يف ت�صوية �رش�عات �أخرى 

يف �ملنطقة. لذ� تدعو دول �لبيك�ص �إىل “��صتئناف �ملفاو�صات على �أ�صا�ص حّل �لدولتني وقيام دولة 

بها ب�صكل  �إ�رش�ئيل، بحدود معرتف  �إىل جنب ب�صالم مع  فل�صطينية حيوية ومت�صلة تعي�ص جنباً 

متبادل ودولياً على �أ�صا�ص حدود �صنة 1967 وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية”. وبعد �الإ�صادة بجهود 

:
67

�للجنة �لرباعية �أكدت �لبيانات على

معار�صة ��صتمر�ر �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي، الأنه ين�صف حّل �لدولتني وينتهك �لقانون �لدويل. �أ. 

�الأطر�ف  ومطالبة  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �لوحدة  لتحقيق  �ل�صاعية  �جلهود  بكل  �لرتحيب  ب. 

�لفل�صطينية �ملختلفة �اللتز�م بتنفيذ �لتعهد�ت �لدولية �لتي تعهدت بها فل�صطني.

مطالبة �لدول �ملانحة �لتي �صاركت يف موؤمتر �لقاهرة الإعادة �إعمار غزة، و�لوفاء بتعهد�تها �لتي  ج. 

قطعتها بتقدمي �لدعم لهذ� �لغر�ص، ومطالبة �لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي �تخاذ �الإجر�ء�ت 

�ملي�رشة لو�صول هذه �مل�صاعد�ت لل�صعب �لفل�صطيني.

و�لرتحيب  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  وت�صغيل  غوث  وكالة  دعم  من  ملزيد  �لدويل  �ملجتمع  دعوة  د. 

بتن�صيب �لب�زيل يف �للجنة �ال�صت�صارية للوكالة.
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�لتاأكيد على �رشورة عقد موؤمتر ت�صارك فيه كل دول �ل�رشق �الأو�صط جلعل �ملنطقة خالية من  هـ. 

.
68

�أ�صلحة �لدمار �ل�صامل

اأ. رو�شيا الحتادية:

لعل مناظرة �ملفكر �جليو-��صرت�تيجي �لرو�صي �ألك�صندر دوغني Aleksandr Dugin مع �أوالفو 

The USA �جلديد  �لعاملي  و�لنظام  �ملتحدة  �لواليات  حول   Olavo de Carvalho كارفيلو   دي 

�لرو�صي،  �ال�صرت�تيجي  �لتوجه  لفهم  مهمة  مرجعية  ت�صكل   and The New World Order

 خ�صو�صاً �أن �أغلب �لباحثني يقرون بالتاأثري �لفكري �لعميق لدوغني على �لرئي�ص فالديري بوتني

مفهوم  عب  لدوغني  �جليو-�صيا�صية  �لنظرية  يف  �ملركزي  �ملنظور  خالل  من   ،Vladimir Putin

�الأور��صية �لتي تقوم على ثالثة م�صتويات: �لتعدد �لقطبي يف �ل�صاأن �لدويل، و�لتقارب على �مل�صتوى 

�الإقليمي مع دول �لغرب �الآ�صيوي ال �صيّما �جلمهوريات �ل�صوفييتية �ل�صابقة، و�مل�صتوى �ملحلي من 

.
69

خالل �لدمج بني �ل�صخ�صية �لليب�لية و�لقومية يف �لعالقة بني �لدولة و�ملجتمع

�إن �لتن�صيق بني �ل�صني ورو�صيا يف جمل�ص �الأمن يف �ل�صاأن �ل�صوري جت�صيد للم�صتوى �الأول، 

بينما �لتن�صيق مع �إير�ن يف هذ� �ل�صاأن جت�صيد للم�صتوى �لثاين، �إذ يرى دوغني �أن �لطريقة �الأمثل 

��صرت�تيجي  حتالف  بناء  هي  �ال�صرت�تيجية  و�الإير�نية  �لرو�صية  �مل�صالح  بني  �لتد�خل  ملر�عاة 

للم�صتوى  جت�صيد  هنا(  مو�صوعنا  خارج  �أمر  )وهو  �لدولتني  يف  �لنظام  بنية  بينما  �لدولتني،  بني 

“�إ�رش�ئيل”  �لذي يتد حتى �صو�طئ �ملتو�صط ال يرى دوغني  �آ�صيا  �إطار روؤيته لغرب  �لثالث. ويف 

تتفاعل رو�صيا مع تطور�ت  �ال�صرت�تيجي  �ملنظور  لهذ�  �ملتحدة. وجت�صيد�ً  للواليات  كـ“ذر�ع”  �إال 

�ملو�صوع �لفل�صطيني على �لنحو �لتايل:

يكرر  �إذ  �ملنطقة:  يف  للتطرف  رئي�صياً  م�صدر�ً  �لفل�صطينية  �لق�صية  حّل  يف  �لف�صل  �عتبار   .1

�مل�صوؤولون �لرو�ص من خالل ما تعك�صه ت�رشيحات ومناق�صات وزير �خلارجية �لرو�صي الفروف 

�إذ كثري�ً ما ربط الفروف بني عدم  �لتطرف،  �لفل�صطيني وبني  �صعور�ً بعالقة قوية بني �ملو�صوع 

حّل �لق�صية �لفل�صطينية وبني ��صتثمار �ملنظمات �ملتطرفة لهذ� �ملو�صوع لتجنيد �الأفر�د يف �صفوفها، 

تقريباً، متثل حجة رئي�صية للمنظمات  “خالل �صبعني �صنة  حيث يقول �إن ت�صوية مل يتم حتقيقها 

�نعكا�صاته على  له  �لتطرف يثل �صاأناً  �أن  �لرو�ص  . ويرى 
�الأفر�د يف �صفوفها”70 �ملتطرفة لتجنيد 

رو�صي  لتدخل  �نتهى  �لذي  �لت�صور  وهو  وغريها،  �ل�صي�صان  ق�صايا  خالل  من  �لرو�صي  �لد�خل 

مبا�رش يف �صورية ل�صالح �لنظام.

2. �عتبار �لرو�ص قيام حكومة وحدة وطنية فل�صطينية �رشطاً �رشورياً لتحقيق نتائج �صيا�صية 

لت�صكيل �حلكومة  تاأييدها  �لرو�صية  �أبدت �حلكومة  �لفل�صطينية. وقد  �لطموحات  ت�صهم يف حتقيق 
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تكامل  ل�صمان  �رشورية  وخطوة  مهماً  “حدثاً  ذلك  وعدَّت   ،2014/10/10 يف  �لفل�صطينية  �لوطنية 

كما  غزة”.  وقطاع  �الأردن  نهر  من  �لغربية  �ل�صفة  منطقة  يف  �لفل�صطينية  �لدولة  موؤ�ص�صات  عمل 

�أنها تعتقد “�أنه دون ت�صامن �لفل�صطينيني يف موقفهم على �أر�صية �الأمم �ملتحدة و�ملبادرة �لعربية 

�حلكومة  و�صتعمل  �لفل�صطيني”،  لل�صعب  �لقانونية  �لطموحات  حتقيق  �مل�صتحيل  من  لل�صالم، 

.
71

�لرو�صية مع �حلكومة �لوطنية �لفل�صطينية لتطوير عالقات �ل�صد�قة بني �لطرفني

�صيا�صة  هي  متجددة  ق�صايا  ل�صالح  �لفل�صطينية  �لق�صية  تهمي�ص  باأن  �لرو�صي  �ل�صعور   .3

�أمريكية، وهو ما عبَّ عنه الفروف ب�صكل �رشيح كما �أو�صحنا يف بد�ية هذ� �لف�صل.

�أما يف نطاق �ل�صيا�صة �لتنفيذية، فقد �أجرى �لرو�ص لقاء�ت عديدة مع �مل�صوؤولني �لفل�صطينيني، 

�أكدو� فيها على �ملوقف �لرو�صي من تاأييدهم حلل �لدولتني، وهو ما يوؤكده �لبيان �لثالثي لوزر�ء 

خارجية كل من رو�صيا و�ل�صني و�لهند يف بكني يف �صباط/ فب�ير 2015؛ حيث دعا �لبيان �إىل �ملو�قف 

�لفل�صطينية  �لدولة  عا�صمة  �لقد�ص  �رشقي  �عتبار  �إىل  �الإ�صارة  مع  �لبيك�ص،  تتبناها  �لتي  نف�صها 

. وعاد �لرئي�ص بوتني لتاأكيد �ملوقف ذ�ته يف ر�صالة بعث بها الجتماع �جلامعة �لعربية يف 
72

�ملقرتحة

2015/3/28 �أكد فيها على حّق �لفل�صطينيني يف �لدولة وعا�صمتها �رشقي �لقد�ص، وهو ما ت�صمنته 

مناق�صات �ملفاو�ص �لفل�صطيني �صائب عريقات مع الفروف يف مو�صكو يف كانون �الأول/ دي�صمب 

�نعكا�صات  �الإ�رش�ئيلية ويف  �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  ��صتئناف  �لبحث يف حماوالت  مّت  2014، حيث 

.
73

توتر�ت �لو�صع يف �ملنطقة على �لق�صية �لفل�صطينية

 69 �لدورة  خالل  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  و�لرئي�ص  الفروف  بني  لقاء  يف  رو�صيا  و�أكدت 

لوقف و�الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �لطرفني  �حرت�م  �رشورة  على  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة   للجمعية 

�إطالق �لنار �لذي مّت �لتو�صل له يف قطاع غزة يف 2014/8/26.

4. تبدو �ل�صيا�صة �لرو�صية متقاربة مع �لتوجهات �الأوروبية �لتي �أ�رشنا لها ب�رشورة تو�صيع 

�ل�صاأن، فيما يبدو حماولة ملو�زنة  �لرباعية، وتقدمت رو�صيا باقرت�حات بهذ�  �للجنة  �مل�صاركني يف 

.
74

�لدور �الأمريكي يف عمل هذه �للجنة

ب. ال�شني ال�شعبية: 

 �أن جمل�ص �لدولة يف �ل�صني )وهو �ل�صلطة �لتنفيذية �الأعلى( �أ�صدر 
75

ثمة ر�أي لبع�ص �لباحثني

لي�ص  �لق�صايا  �لبالد �خلارجية جتاه عدد كبري من  �صيا�صة  �لبي�صاء بخ�صو�ص  �الأور�ق  من  عدد�ً 

يف  عامة”  “مبادئ  �صمن  تعمل  �ل�صني  باأن  للقول  �لبع�ص  دفع  �أمر  وهو  �الأو�صط.  �ل�رشق  بينها 

�صيا�صاتها �ل�رشق �أو�صطية، ولي�ص �صمن ��صرت�تيجية مبلورة ب�صكل و��صح. ويتعامل �ل�صينيون 

مع مو�صوع �ل�رشق �الأو�صط من خالل ق�صمني يف وز�رة �خلارجية، هما ق�صم �صوؤون غرب �آ�صيا 

و�ل�صمال �الإفريقي، وق�صم �ل�صوؤون �الأوروبية و�آ�صيا �لو�صطى.
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عينت  �أنها  �إال  �الأو�صط،  لل�رشق  �لرباعية  �للجنة  يف  ع�صو�ً  لي�صت  �ل�صني  �أن  من  �لرغم  وعلى 

 2006–2002 �لفرتة  �أعمالها، فقد عينت يف  �لرباعية  �للجنة  لها يف �ملنطقة منذ بد�أت  مبعوثاً خا�صاً 

�ملبعوث و�جن �صيجي Wang Shijie، ثم تاله �ملبعوث �صن بيجان Sun Bigan حتى �صنة 2009، 

ثم جاء �ملبعوث وو �صايك Wu Sike من 2009 حتى كتابة هذ� �لتقرير.

�لتقى  فقد  �لفل�صطينيني،  �مل�صوؤولني  مع  لقاء�ت  �صل�صلة  �صايك  وو  �ل�صيني  �ملبعوث  ويجري 

من  عدد  مع   2014 يوليو  ومتوز/  يونيو  حزير�ن/  ويف  عبا�ص،  �لرئي�ص  مع   2014 مار�ص  �آذ�ر/  يف 

.
76

�مل�صوؤولني و�ل�صحفيني �لفل�صطينيني

وكانت �ل�صني قد طرحت مبادرة يف �أيار/ مايو 2013 من قبل �لرئي�ص �ل�صيني �صي جني بينغ 

Xi Jinping، ثم عاد وزير �خلارجية �ل�صيني و�نغ يي Wang Yi وطرحها يف �آب/ �أغ�صط�ص 2014 

م�صيفاً لها نقطة و�حدة خا�صة بالدعوة لوقف �لقتال يف غزة �لذي كان قد ن�صب يف متوز/ يوليو، 

 :
77

وتت�صمن �لنقاط �الأخرى ما يلي

وحّق  �لقد�ص،  �رشقي  وعا�صمتها   1967 حدود  على  �صيادة  وذ�ت  م�صتقلة  فل�صطينية  دولة   .1

“�إ�رش�ئيل” يف �لوجود و�حرت�م حقها �مل�رشوع يف �الأمن.
ورفع  �ملدنيني،  �صّد  �لعنف  ووقف  �لثقة،  تنمية  �رشورة  مع  �الأن�صب  �لطريق  هي  �ملفاو�صات   .2

�ل�صف  وحدة  و�رشورة  �لفل�صطينيني،  �ملعتقلني  مو�صوع  ومعاجلة  غزة،  عن  �حل�صار 

�لفل�صطيني.

�لعمل على �أ�صا�ص �الأر�ص مقابل �ل�صالم ��صتناد�ً للقر�ر�ت �لدولية و�ملبادرة �لعربية.  .3

�أن يبذل �ملجتمع �لدويل مزيد�ً من �جلهد ال �صيّما يف نطاق تقدمي �مل�صاعد�ت للفل�صطينيني.  .4

وقف بناء �مل�صتعمر�ت، وهو �ملو�صوع �لذي عادت �خلارجية �ل�صينية و�أكدت عليه يف بيان لها يف   .5

حزير�ن/ يونيو 2015.

وحتاول �ل�صني �أن تنتهج �صيا�صة توفيقية بني موقف تقليدي ي�صاند حّق �لفل�صطينيني يف دولة 

م�صتقلة، وبني تطور عالقاتها مع “�إ�رش�ئيل”، وهو ما يت�صح يف �ملوؤ�رش�ت �لتالية:

يف  عقد  �لذي  فل�صطني  لتنمية  �آ�صيا  �رشق  دول  بني  للتعاون  �لثاين  �ملوؤمتر  يف  �ل�صني  �صاركت 

�لدويل �لبنك  مثل  دولية  ومنظمات  �لدول  من  عدد�ً  �ملوؤمتر  وي�صم   ،2014 مار�ص  �آذ�ر/  يف   جاكرتا 

:
78

The World Bank ووكالة �لغوث وبنك �لتنمية �الإ�صالمي...�إلخ. وقد دعا بيان �ملوؤمتر �إىل

1967 يف كل  دعم بناء �لدولة �لفل�صطينية وجمهود �لتنمية باالأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة   .1

لقر�ر�ت  �لدولتني طبقاً  �أ�صا�ص  �الأو�صط على  بال�رشق  للنز�ع  �إيجاد حّل  ي�صهم يف  �ملجاالت مبا 

�الأمم �ملتحدة ومبادرة �ل�صالم �لعربية.
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�لتاأكيد على �أهمية دعم �لقطاع �خلا�ص �لفل�صطيني، ومتكينه من �ال�صتفادة من خب�ت �لتنمية   .2

�القت�صادية لدول �رشقي �آ�صيا، وتقدمي م�صاعد�ت مالية ت�صمل �لالجئني.

لل�صعب  �خلدمات  كل  لتوفري  تبذلها  �لتي  �ملجهود�ت  يف  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  م�صاركة   .3

بيئة  الإيجاد  رئي�صية  خطوة  ذلك  باعتبار  �لفل�صطينية  �لدولة  بناء  عملية  وم�صاعدة  �لفل�صطيني 

مالئمة لتحقيق �ل�صالم.

2014، فقد �ت�صم  �أما �ملوقف �ل�صيني من �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة يف متوز/ يوليو 

ليي  هونغ  �ل�صيني  �خلارجية  بل�صان  �لناطق  دعا  حيث  للطرفني،  ��صرت�صائية  ديبلوما�صية  بلغة 

“�أننا نعتقد �أن �للجوء للقوة ومو�جهة �لعنف بالعنف لن ي�صاعد على حّل �مل�صاكل  Hong Lei �إىل 

بل يفاقم �لكر�هية. �إننا ننا�صد �لطرفني �أن يريا �مل�صهد �الأو�صع لل�صالم ]يف �ل�رشق �الأو�صط[ وحلياة 

.
�لنا�ص، لتحقيق فوري لوقف �إطالق �لنار و�اللتز�م باخليار �ال�صرت�تيجي للمفاو�صات”79

 Asian Infrastructure من جهة �أخرى، يثل �إن�صاء �لبنك �الآ�صيوي لال�صتثمار يف �لبنية �لتحتية

�إد�رة  يف  لل�صني  �قت�صادية  �صيا�صية  خطوة  �ل�صني  تقوده  �لذي   Investment Bank (AIIB)

و�إذ�   .
802015 �أبريل  ني�صان/  يف  �لبنك  لهذ�  لالن�صمام  “�إ�رش�ئيل”  �صارعت  وقد  �لدولية،  عالقاتها 

يف �حلديدية  �ل�صكك  نطاق  يف  �صيني  �إ�رش�ئيلي  تعاون  من  ن�رش  ما  مع  �لبنك  هذ�  طبيعة   ربطنا 

قد  كان  لتقرير  فا�صتناد�ً  �لطرفني،  بني  �لعالقة  تطور  تلم�ص  يكن  حتتية—  —كبنية  “�إ�رش�ئيل” 
 Winnipeg Jewish Review ن�رش يف متوز/ يوليو 2012 عر�صته �صحيفة وينيبَج جوي�ص ريفيو

يتبني �أن نقا�صاً يدور بني �ل�صني و“�إ�رش�ئيل” لبناء �صكة حديد تربط بني ميناء �إيالت وكل من ميناء 

�أ�صدود وحيفا، وهو ما يّكن �ل�صفن من �لر�صو يف ميناء �إيالت ونقل �لب�صائع مبا�رشة عب �ل�صكك 

�حلديدية �إىل ميناءي �أ�صدود وحيفا. وتبلغ �مل�صافة بني �ملوقعني نحو 180 كم، ثم يتم �لنقل من هناك 

�لنقل  �أوروبا، وهو ما يعني جتاوز قناة �ل�صوي�ص من خالل تق�صري �لزمن وتخفي�ص تكاليف  �إىل 

لتو�صيع وتعميق ميناءي  تناف�صية  �ل�صينية تقدمت بعطاء�ت  �ل�رشكات  �أن  �لعبور... كما  ور�صوم 

يف  “�إ�رش�ئيل”  �ل�صينية  �ل�رشكات  من  وفد  ز�ر  وقد   ،
81

�جلديد �لتطور  ال�صتيعاب  وحيفا  �أ�صدود 

.
82

منت�صف �صنة 2015 لتطوير �لعالقة بني �لطرفني يف هذ� �جلانب

خالل دوالر  مليار   11 من  الأكرث  و�ل�صني  “�إ�رش�ئيل”  بني  �لتجارية  �لعالقات  تطورت   وقد 

�صنة 2014، علماً �أنها مل تكن تتجاوز 50 مليون دوالر عند �إقامة �لعالقة �لديبلوما�صية بني �لطرفني 

�صنة 1992. كما ت�صاعفت �ال�صتثمار�ت �ل�صينية يف “�إ�رش�ئيل” قر�بة ثالثة �أ�صعاف خالل �لفرتة 

.
832015–2012
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ج. الهند:

نارندر�  بزعامة  �لهندو�صي   Bharatiya Janata Party جاناتا  بهار�تيا  حزب  فوز  �صكل 

حتوالً   ،2014 مايو  �أيار/  يف  �لهند  لوزر�ء  رئي�صاً  مودي  وتعيني  �لهندية،  �النتخابات  يف  مودي 

للموقف  �الأقرب  �لتقليدية  �ل�صيا�صة  ح�صاب  على  �لهندي  �الإ�رش�ئيلي  �لتقارب  ل�صالح  مهماً 

مل  �لذي   Indian National Congress �لهندي  �لوطني  �ملوؤمتر  حزب  �نتهجها  �لتي  �لفل�صطيني 

بـ“�إ�رش�ئيل” �لهند �عرتفت  �أن  1992، بالرغم من  �إال �صنة  “�إ�رش�ئيل”   يقم عالقة ديبلوما�صية مع 

�صنة 1950.

مع  �لتعاون  وزيادة  �النحياز  عدم  �صيا�صة  عن  للتخلي  بدعو�ته  معروف  جاناتا،  وحزب 

 �لواليات �ملتحدة، ناهيك عن �تهامه باأن له دور�ً يف مذ�بح �مل�صلمني يف �ملقاطعات �لهندية كما جرى يف

�صنة 2002 يف �ملقاطعة �لتي كان يرت�أ�صها مودي حتديد�ً، وهو ما جعل �مل�صلمني �لهنود ال ي�صوتون 

. وتت�صح معامل �لتغري يف �ل�صيا�صة �لهندية يف �ملظاهر �لتالية:
له باأكرث من 84%8

2014 للمرة �الأوىل منذ  �أكتوبر  �أول لقاء بني قادة �لهند و“�إ�رش�ئيل” يف ت�رشين �الأول/  1. عقد 

جاناتا  �صيا�صات  نحو  �ملوؤمتر  حزب  �صيا�صات  عن  �لهندي  �لتحول  �لباحثون  ويف�رش  كامل،  عقد 

�أنه يعد مكافاأة  “�الإرهاب �الإ�صالمي” من ناحية، كما  �آيديولوجية دينية و�لعد�ء ملا ي�صمى  بد�وفع 

لـ“�إ�رش�ئيل” على موقفها �لد�عم للهند �صنة 1999 �صّد باك�صتان من ناحية ثانية.

2. عقد �تفاق ل�رش�ء �لهند �أ�صلحة �إ�رش�ئيلية بقيمة 662 مليون دوالر يف ن�صف �لعام �الأول حلكم 

جاناتا، وهو ما يفوق قيمة �مل�صرتيات �لهندية خالل �ل�صنو�ت �لثالث �ل�صابقة حلكمه. 

متوز/ يف  غزة  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  باإد�نة  قر�ر  مترير  �لهندية  �حلكومة  رف�ص   .3 

قائالً:  ذلك   Sushma Swaraj �صو�ر�ج  �صو�صما  �لهندي  �خلارجية  وزير  وبرر   ،2014 يوليو 

كما  �إ�رش�ئيل....  مع  �جليدة  عالقتنا  على  ونحافظ  �لفل�صطينية  �لق�صية  بالكامل  ندعم  “نحن 
�لهند يف  مظاهر�ت  ال�صتعال  �أدى  ما  وهو  �لنار”.  �إطالق  لوقف  �مل�رشي  �لعر�ص  �حلكومة   دعمت 

.
85

)2014/7/27( �صده

�لدولية  2015 على قر�ر جلنة حقوق �الإن�صان  �لت�صويت يف متوز/ يوليو  �لهند عن  4. �متنعت 

�خلا�ص بت�صكيل جلنة حتقيق يف �جلر�ئم �الإ�رش�ئيلية يف عدو�ن غزة 2014، وعللت ذلك باأن �لتقرير 

. لكن 
86ً

�لهند عمالً تدخليا �لدولية، وهو ما تعدُّه  �أمام �ملحكمة �جلنائية  “�إ�رش�ئيل”  يت�صمن مثول 

�لهند  باأن  �عتقادهم  عن  طويلة  بفرتة  ذلك  قبل  عبو�  �أو�صطي  �ل�رشق  �ل�صاأن  يف  �لهنود  �لباحثني 

�صتمتنع عن �لت�صويت غالباً يف �الأمم �ملتحدة يف �ل�رش�ع �لعربي �ل�صهيوين، وهو ما جعل �ل�صفري 

�لفل�صطيني يف �لهند يعّب عن “�صدمته..”، وعز� �ملوقف �لهندي لعالقات �لتعاون �لع�صكري �ملتز�يد 

.
بني �لهند و“�إ�رش�ئيل”87
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فاإذ�  جاناتا،  حزب  فوز  بعد  و��صحاً  تلكوؤ�ً  عرفت  �لهندية  �لفل�صطينية  �لعالقات  فاإن  باملقابل 

 ،2014 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  للهند  �لفل�صطيني  للرئي�ص  كممثل  �صعث  نبيل  زيارة  ��صتثنينا 

�لدولة  لوزير  زيارة  �آخر  يف  متثل  فل�صطني  جتاه  �لر�صمي  �لهندي  �لديبلوما�صي  �لن�صاط  فاإن 

�لهندي لل�صوؤون �خلارجية �رشي �إي �أحمد Shri E Ahamed يف �صنة 2013، كما تعهدت �لهند يف 

 و�إن�صاء مركز تدريب مهني 
88

�أربعة ماليني دوالر �ملانحة بتقدمي  بالدول  �لقاهرة �خلا�ص  موؤمتر 

للفل�صطينيني.

وتو�جه �صيا�صة جاناتا جتاه فل�صطني معار�صة من بع�ص �لهيئات �لهندية و�ملثقفني مثل جماعة 

�مل�صاندة  �لندو�ت  ويقيمون  �ملقاالت،  ين�رشون  هنود  مثقفني  ت�صم  وهي  لفل�صطني”،  �لهند  “من 
لفل�صطني، ويقومون ب�رشح ما يتعر�ص له �لفل�صطينيون، وكانو� قد بد�أو� عملهم منذ 2010، وتابعو� 

.
عملهم خالل �صنة 2015 باجتاه ت�صجيع “�ملقاطعة �لهندية الإ�رش�ئيل”89

رو�صيا  )خ�صو�صاً  �لر�صمية  �لبيك�ص  دول  مو�قف  يف  �ختالف  يحدد  �أن  ي�صعب  و�أخري�ً، 

�أو �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �لرئي�صية كاملوقف من  �لق�صايا  �لدول �الأوروبية يف   و�ل�صني و�لهند( وبني 

على  متقدمة  بعالقات  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  من  يقابل  وهو  �لت�صوية.  م�صار  �أو  �لدولتني  حّل 

و�لهند  و�ل�صني  رو�صيا  بني  �لعالقات  قفزت  حيث  و�لتقنية،  و�لع�صكرية  �القت�صادية  �مل�صتويات 

بـ“�إ�رش�ئيل” �إىل م�صتوى متقدم جد�ً بعد ما ي�صبه �لقطيعة و�لفتور، قبل �تفاق �أو�صلو. ولهذ� يجب 

�لدول.  بهذه  “�إ�رش�ئيل”  عالقات  ناحية  من  �لفل�صطينية  بالق�صية  حلقت  هائلة  خ�صائر  ت�صجل  �أن 

تطور عدم  �أو  لتطور  �ملعيار  �لفل�صطينية  بالدولة  �العرت�ف  مو�قف  �عتبار  �خلطاأ  فمن  هنا،   ومن 

�ملو�قف �لدولية.

د. اليابان:

�الإ�رش�ئيلي  �لعربي  �ل�رش�ع  يف  �لياباين  بالدور  �خلا�صة  �ليابانية  �حلكومة  بيانات  كافة  ت�صري 

�أريحا منطقة  تطوير  م�رشوع  )�أي  و�الزدهار”  �ل�صالم  “ممر  �ليابانية  �ملبادرة  �عتبار   �إىل 

�الأ�صا�صية  �لركيزة  هي  و“�إ�رش�ئيل”(  و�الأردن  وفل�صطني  �ليابان  بني  بالتعاون  �الأردن،  وو�دي 

�تفاقية   2015 �صبتمب  �أيلول/  يف  م�صتاأِجر�ً   21 وّقع  �ملبادرة،  تلك  نطاق  ويف  �ليابانية.  لل�صيا�صة 

لت�صغيل �ملنطقة �ل�صناعية، وبد�أ بالفعل �إعد�د �مل�صانع للت�صغيل.

�لفل�صطينية  للتنمية  �آ�صيا  �رشق  دول  بني  للتعاون  �لثاين  �ملوؤمتر  يف  �صاركت  قد  �ليابان  وكانت 

كما  �لفل�صطينية.  �لب�رشية  �ملو�رد  تنمية  على  ركز  و�لذي  جاكرتا،  يف   2014 مار�ص  �آذ�ر/  يف 

45 مليون دوالر كم�صاعدة لوكالة غوث وت�صغيل  2014، بدفع  �أ�صهمت �حلكومة �ليابانية يف �صنة 

)�ليوني�صف( للطفولة  �ملتحدة  �الأمم  ملنظمة  دوالر  مليون   12 لـ  باالإ�صافة  �لفل�صطينيني   �لالجئني 
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The United Nations Children’s Fund (UNICEF) لالإ�صهام يف رعاية �الأطفال و�ملحتاجني، 

52.5 مليون دوالر عن طريق وكاالت �الأمم �ملتحدة �ملختلفة كمنحة طارئة لقطاع غزة  كما قدمت 

يف �آذ�ر/ مار�ص 2014، كما قدمت ع�رشة ماليني دوالر لل�صلطة �لفل�صطينية يف �صنة 2014 الأهد�ف 

.
90

�لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية

:
91

ومتثلت �أبرز �ملو�قف �ليابانية خالل �صنتي 2014–2015 مبا يلي

�إد�نة �ختطاف “�لطالب” �الإ�رش�ئيليني �لثالثة يف حزير�ن/ يونيو 2014 وقتلهم، و�لدعوة ل�صبط   .1

�لنف�ص بني �لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي.

�لغار�ت  من  �لعميق  “�لقلق”  عن  و�لتعبري  “�إ�رش�ئيل”،  على  غزة  من  �ل�صو�ريخ  �إطالق  �إد�نة   .2

�الإ�رش�ئيلية ملا ت�صببه من �صحايا مدنيني )متوز/ يوليو 2014(.

�ملتحدة  لالأمم  تعليمية  مقار�ً  “�إ�رش�ئيل”  ل�رشب  �لعميق  �أ�صفها  عن  �ليابانية  �حلكومة  �إعر�ب   .3

كانت ت�صتخدم كملجاأ للمدنيني، مما �أوقع �صحايا مدنيني )متوز/ يوليو 2014(.

�إعر�ب �حلكومة �ليابانية عن �أ�صفها لقر�ر �حلكومة �الإ�رش�ئيلية م�صادرة �أر��ص يف �ل�صفة �لغربية  .4 

وبناء م�صتعمر�ت يف �رشقي �لقد�ص )�أيلول/ �صبتمب وت�رشين �لثاين/ نوفمب 2014(.

�إعر�ب �حلكومة �ليابانية عن �الأ�صف لال�صتباكات يف �مل�صجد �الأق�صى يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب   .5

2014، و�إد�نتها ملقتل عدد من �الأفر�د يف �أحد �ملعابد �ليهودية يف غربي �لقد�ص )ت�رشين �لثاين/ 

نوفمب 2014(.

وخالل �صنة 2015، �ن�صغلت �حلكومة �ليابانية بتد�عيات �ختطاف وقتل رهينة يابانية من قبل   .6

د�ع�ص، مما دفع �ليابان لر�صد 200 مليون دوالر �إ�صهاماً منها يف مكافحة �الإرهاب.

Shinzō Abe يف  �آبي  �لتقى �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص رئي�ص �لوزر�ء �لياباين �صينزو   .7

كانون �لثاين/ يناير 2015، حيث �أكد �مل�صوؤول �لياباين على �لبدء مب�رشوع “ممر �ل�صياحة” يف 

�إطار ممر �ل�صالم.

 �إىل �أن �ليابان بد�أت ت�صت�صعر ب�رشورة تعزيز ��صتقالليتها �ل�صيا�صية 
92

وت�صري در��صة يابانية

يف �لقر�ر �خلارجي عن �لواليات �ملتحدة وخ�صو�صاً يف �ل�رشق �الأو�صط، وهو ما ي�صتدعي تفعيل 

�لديبلوما�صية �ليابانية م�صتقبالً يف هذه �ملنطقة ب�صكل �أو�صع مما هي عليه �الآن لعدة �أ�صباب:

�الإح�صا�ص �لياباين بالرت�جع �لتدريجي للنفوذ �لغربي عاملياً.  .1

زيادة �ملناف�صة من قبل م�صتوردي �لطاقة �ل�رشق �آ�صيويني لليابان.  .2

�لعالقات  يف  �لناعمة  �لقوة  على  �أكرث  �لرتكيز  ت�صتدعي  �ليابانية  �خل�صنة”  “�لقوة  حمدودية   .3

�لدولية، خ�صو�صاً من خالل �الأمم �ملتحدة.
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تدين  ��صتمر�ر  على  �لدويل  �لعام  �لر�أي  ��صتطالع  يدل 

معظم  تبدي  حيث  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لتعاطف  ن�صبة 

“�إ�رش�ئيل” مبا فيها معظم �صعوب �لدول �لغربية. كما يت�صح من  �صعوب �لعامل موقفاً �صلبياً من 

�جلدول �لتايل:

93
جدول 5/2: اجتاهات الراأي العام الدويل جتاه “اإ�رسائيل” 2014-2013 )%(

الدولة

20132014

�شلبي ب�شكل كبرياإيجابي ب�شكل كبري�شلبي ب�شكل كبرياإيجابي ب�شكل كبري

51325236الوليات املتحدة

25573055كندا

15582158الربازيل

16401941البريو

13531345املك�شيك

1235––الأرجنتني

21632164فرن�شا

14721972بريطانيا

4701461اإ�شبانيا

8671167اأملانيا

23322823رو�شيا

8811744تركيا

44325427غانا

42154727كينيا

35383348نيجرييا

23562950كوريا اجلنوبية

16692467اأ�شرتاليا

16262234الهند

12651660باك�شتان

32331349ال�شني

1270775اإندوني�شيا

354450اليابان

––1544بولندا

––1546اليونان

––2941ت�شيلي

––196م�رس

20522349املعدل العاملي

رابعًا: الراأي العام الدويل
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لـ“�إ�رش�ئيل”،  �الأوروبية  �ملجتمعات  يف  �ل�صلبية  �لنظرة  ن�صبة  �رتفاع  �ال�صتطالعات  وتو�صح 

خالفاً ال�صتمر�ر �لنظرة �الإيجابية يف �لدول �الإفريقية قيا�صاً ملناطق �لعامل �الأخرى.

 Central Intelligence Agency (CIA) �ملركزية  �ال�صتخبار�ت  وكالة  مدير  حذر  وقد 

“�إ�رش�ئيل”  �أن  من   ،2015/4/23 يف  له  حما�رشة  يف   ،David Petraeus بيرت�يو�ص  ديفيد  �ل�صابق 

 Boycott, )تو�جه خماطر من حركة �ملقاطعة و�صحب �ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص

�لفل�صطينيون بد�أها  �لتي  �حلملة  وهي   .
94Divestment and Sanctions (BDS) campaign 

�صنة 2005، ثم بد�أت هيئات مدنية وجامعات وموؤ�ص�صات دولية باالن�صمام لها، وكان منها �ن�صمام 

 National University of Ireland Galway �إيرلند� جالو�ي  �لوطنية يف  �حتاد طالب �جلامعة 

�مل�صيخية،  �لكني�صة  �أوروبية؛  كنائ�ص  للحملة   2014 �صنة  يف  �ن�صمت  كما   ،2014 مار�ص  �آذ�ر/  يف 

قاطع �لذي  �لدمناركي   Danske Bank د�ن�صك  وبنك   ،PGGM �لهولندي  �لتقاعد   و�صندوق 

�صود�  و�رشكة  �لدويل،  للقانون  �نتهاكه  ب�صبب  �الإ�رش�ئيلي   Bank Hapoalim هبوعليم  بنك 

2015( �لتي �أوقفت ن�صاطاتها يف �ل�صفة �لغربية،  sodastream للم�رشوبات �لغازية )�صنة  �صرتمي 

و�ن�صم نحو خم�صمئة �أكاديي من �ملتخ�ص�صني يف �ل�رشق �الأو�صط و�لذين �أ�صدرو� دعوة ملقاطعة 

من  خم�صمئة  قر�بة  �أي�صاً  �أ�صدر  نف�صه،  �ل�صهر  ويف   .2014 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  “�إ�رش�ئيل” 
�إ�صبانيا  و�ن�صمت  �الإ�رش�ئيلية.  �جلامعات  ملقاطعة  مماثلة  دعوة  �الأنرثوبولوجيا  يف  �ملتخ�ص�صني 

وزر�ء  طالب  كما  لـ“��رش�ئيل”.  �لع�صكرية  و�لتكنولوجيا  �الأ�صلحة  بيع  بوقف  �ملقاطعة  حلمالت 

�ل�رشق  يف  �ل�صالم  حتقيق  حني  �إىل  لـ“�إ�رش�ئيل”  �الأ�صلحة  بيع  بوقف  بالدهم  حكومة  بريطانيون 

 Pål Moddi Knutsen الأو�صط. ويف قطاع �لفنانني �ألغى �ملو�صيقار �لرنويجي بال مودي نوت�صن�

حفله �ملو�صيقي يف تل �أبيب يف كانون �لثاين/ يناير 2014، كما �ن�صمت للمقاطعة �لكاتبة �الأمريكية 

غلوفر  د�ين  �الأمريكي  �ملمثل  ومعها   ،2014 مايو  �أيار/  يف   Grace Lee Boggs بوجز  يل  غري�ص 

�أعلن نحو �صبعمئة فنان   2015 �آخرين، ويف �صباط/ فب�ير  Danny Glover ومعه ع�رشة ممثلني 

.
96ً

، وقد �ن�صم عدد من �جلامعات و�الأكادييني �الأمريكيني للحملة تباعا
95

�إجنليزي تاأييد �ملقاطعة

منظمة العفو الدولية:

�لدولية غري �حلكومية  �ملنظمات  �إحدى   Amnesty International �لدولية  �لعفو  متثل منظمة 

على �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  بعد  �ملنظمة  �أ�صدرت  وقد  �لدويل،  �ل�صلوك  مر�قبة  نطاق  يف   �ملهمة 

مندوبيها،  لتقارير  ��صتناد�ً  تقرير�ً،   2014 �أغ�صط�ص  و�آب/  يوليو  متوز/  �صهري  خالل  غزة  قطاع 

:
97

يت�صمن ما يلي

�رتكبت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية جر�ئم حرب و�نتهاكات حلقوق �الإن�صان، خالل خم�صني يوماً من   .1

�لهجوم �لع�صكري على غزة. 
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ت�صبب �لهجوم �الإ�رش�ئيلي يف نزوح جماعي وتدمري �ملمتلكات و�ملر�فق �حليوية.  .2

فر�صت “�إ�رش�ئيل” ح�صار�ً برياً وبحرياً وجوياً على قر�بة 1.8 مليون ن�صمة.  .3

قامت “�إ�رش�ئيل” باأعمال قتل غري قانونية للمحتجني يف �ل�صفة �لغربية، ومن بينهم �أطفال.  .4

فر�صت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية قيود�ً ق�رشية على حرية �نتقال �الأ�صخا�ص.  .5

قامت “�إ�رش�ئيل” باحتجاز �آالف �لفل�صطينيني وتعذيب بع�صهم، و�حتجاز قر�بة خم�صمئة منهم   .6

حجز�ً �إد�رياً دون حماكمة.

و��صلت “�إ�رش�ئيل” ت�صجيع بناء �مل�صتعمر�ت و�ل�صماح للم�صتوطنني باالعتد�ء على �لفل�صطينيني   .7

وتدمري ممتلكاتهم.

قامت “�إ�رش�ئيل” بتدمري منازل �لبدو �لفل�صطينيني يف �لنقب و�إخالء منازلهم.  .8

�لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  “�إ�رش�ئيل”  �صيا�صات  على  يحتجون  �لذين  من  �إ�رش�ئيليني  �عتقلت   .9

�ملحتلة �صنة 1967.

�أطلقت �ملجموعات �لفل�صطينية �مل�صلحة �صو�ريخ على مناطق مدنية �إ�رش�ئيلية.  .10

��صتعال �النتفا�صة  �لفعل �الإ�رش�ئيلي على  يتناول رّد  �أ�صدرت �ملنظمة تقرير�ً  �آخر،  من جانب 

:
98

�لفل�صطينية يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015، �أ�صارت فيه �إىل

قيام �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية بقتل عدد من �لفل�صطينيني ب�صكل خمالف للقانون ودون مبر.  .1

يكونو�  مل  �أنهم  من  �لرغم  على  متعمد  ب�صكل  فل�صطينيني  �أربعة  بقتل  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  قيام   .2

ي�صكلون تهديد�ً لتلك �لقو�ت.

ترك �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية فل�صطينياً ينزف دون تقدمي �مل�صاعدة �لطبية له.  .3

�أن �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية تقدم على �إطالق �لنار بحجة �أن �مل�صاب كان يعتزم �لقيام بعمليات طعن   .4

الأفر�د �إ�رش�ئيليني، بينما يف حاالت معينة كان يتم �إطالق �لنار دون وجود موؤ�رش�ت على �عتز�م 

�لقيام بعملية طعن.

خال�شة: اآفاق �شنة 2016:

�أويل  ب�صكل  ي�صري   2016 �صنة  على  �لفل�صطينية  �لق�صية  يف  �لدويل  �ل�صلوك  معطيات  �إ�صقاط  �إن 

للمالمح �لتالية:

1. النتخابات الرئا�شية الأمريكية: 

�لتح�صري  يف   2016 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  وحتى  �ل�صنة  بد�ية  من  �الأمريكيون  ينهمك 

بعد  و�جلمهوري  �لديوقر�طي  �صيّما  ال  مر�صح  كل  و�صي�صعى  �لقادمة،  �لرئا�صية  لالنتخابات 

ت�صفية �ملناف�صة بني كل �ملرت�صحني الإطالق �لت�رشيحات خ�صو�صاً �ال�صرت�صائية للوبي �ليهودي. 
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كما ي�صبح من �ل�صعب على �لرئي�ص �الأمريكي �حلايل �أن يتخذ موقفاً ��صرت�تيجياً يوؤثر على فر�ص 

�لثانية.  فرتته  يف  �ل�صغط  جماعات  نفوذ  من  متحرر�ً  يكون  �أنه  من  بالرغم  �لديوقر�طي،  حزبه 

دون  �لت�رشيحات  نطاق  يف  �النتخابي  �ل�صجال  يف  �صاأناً  �لفل�صطينية  �لق�صية  �صيجعل  ذلك  ولعل 

زيارة  خالل   2015/11/9 يف  �أوباما  ت�رشيحات  ولعل  معنى،  ذ�ت  �إجر�ئية  خطو�ت  على  �الإقد�م 

ر�أ�ص  على  �إ�رش�ئيل  �أمن  “�إن  قال:  حيث  ذلك  �إىل  ت�صري  �النتفا�صة  ��صتعال  بعد  لو��صنطن  نتنياهو 

�أولويات �صيا�صتي �خلارجية، وقد عّبت عن ذلك ال باالأقو�ل فقط بل وباالأفعال... وحول �لعنف 

�إ�رش�ئيل  مو�طني  �صّد  �لفل�صطيني  �لعنف  �لعبار�ت  باأق�صى  �أدين  فاإنني  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف 

من بل  نف�صها  بحماية  فقط  �حلق  الإ�رش�ئيل  لي�ص  باأنه  �لقوية،  قناعتي  �أكرر  �أن  و�أود   �الأبرياء، 

 .
و�جبها ذلك”99

2. ا�شتمرار انعكا�س التطورات العربية الداخلية على الهتمام الدويل بالق�شية 

الفل�شطينية:

من غري �ملتوقع �أن تنتهي �لدول �لعربية �لتي تعرف حالة من عدم �ال�صتقر�ر �ل�صديد )�صورية، 

�لد�خلية  م�صكالتها  يف  �لدولية  �لتدخالت  جلم  من  و�لبحرين(  وم�رش،  وليبيا،  و�ليمن،  و�لعر�ق، 

خالل �صنة 2016، وهو ما يعني �أن هذه �مل�صكالت �لعربية —ناهيك عن م�صكالت دولية �أخرى— 

�صتبقى نقاط جذب لالهتمام �لدويل على ح�صاب �لق�صية �لفل�صطينية.

3. تداعيات ا�شتمرار النتفا�شة:

�لتلفزيون  مع  حو�ر  يف  كريي  جون  �حلايل  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  حّذر   ،2013 �صنة  منذ 

�لفل�صطينيني  بني  �صيا�صية  لت�صوية  �لتو�صل  وعدم  �ال�صتيطان  ��صتمر�ر  �أن  من  �الإ�رش�ئيلي 

.
و�الإ�رش�ئيليني �صيقود “جلولة عنف جديدة”100

ومن   ،2015 �صيف  �أو�خر  منذ  و�خلليل(  �لقد�ص  يف  )خ�صو�صاً  �لفل�صطينية  �النتفا�صة  برزت 

يف  تذبذباً  تعرف  قد  كانت  و�إن  �لقريب،  �الأفق  يف  تبدو  ال  �النتفا�صة  توقف  �حتماالت  �أن  �لو��صح 

�أن �أحد �صبل �إعادة �لق�صية �لفل�صطينية  م�صتويات فعاليتها وِحدَّتها بني يوم و�آخر، وهو ما يعني 

ل�صد�رة �الهتمام �لدويل هو �حلر�ص على ��صتمر�ر �النتفا�صة، وذلك �صعياً لدحر �الحتالل. غري 

مبادر�ت  عب  عليها  �اللتفاف  �إىل  ت�صعى  قد  ودولية  عربية  و�أطر�ف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة  �أن 

�صيا�صية “توحي” باأمل بالت�صوية �ل�صيا�صية.

حتديد  حماوالت  ال�صتغالل  �أوروبية  دول  ورمبا  �ملتحدة  و�لواليات  “�إ�رش�ئيل”  ت�صعى  وقد 

لطرح  الأوروبا،  ومتتد  �ملنطقة  ت�صهدها  �لتي  �لعنف  الأعمال  نظر�ً  �ملنطقة  يف  �الإرهابية  �لتنظيمات 
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�صمن  �هلل،  وحزب  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  منظمات 

قائمة �لتنظيمات �الإرهابية �لتي يجب على �ملجتمع �لدويل مو�جهتها، �أي �لعمل على توظيف تد�عيات 

�لربيع �لعربي �صّد منظمات �ملقاومة �لفل�صطينية.

4. تو�شيع اللجنة الرباعية:

ميالً  هناك  �أن  ورو�صيا  �لعربية  �لدول  وبع�ص  �الأوروبية  �لدول  مو�قف  عر�ص  من  تبني  لقد 

نحو تو�صيع �لدول �مل�صاركة يف �للجنة �لرباعية، لذ� قد ت�صهد �صنة 2016 جهد�ً ديبلوما�صياً يف هذ� 

يف  بوزنها  لتحتفظ  جمد،  غري  �أمر�ً  نظرها—  وجهة  —من  �ملتحدة  �لواليات  جتده  وقد  �الجتاه، 

�صياغة قر�ر�ت �للجنة �أو تكييف بياناتها، �أو �أن و��صنطن قد تقبل بالتو�صيع �إذ� �صمنت �أنه �صيو�صع 

مظلة �ل�رشعية على قر�ر�ت ت�صمن مزيد�ً من �ل�صغط على �جلانب �لفل�صطيني، وحتقيق مكا�صب 

�أكب للطرف �الإ�رش�ئيلي.

�آخر، وهو بدالً من تو�صيع �للجنة �لرباعية، يتم  ويف �ل�صياق نف�صه، قد ياأخذ هذ� �جلهد م�صار�ً 

�لرباعية،  �للجنة  �أعمال  International Support Group مل�صاندة  �لدولية  �لدعم  �إن�صاء جمموعة 

وهو �أمر قد ال تختلف نتائجه عن �لبديل �الأول وهو �لتو�صيع.

5. احتمالت احتدام معركة تفعيل عمل املحكمة اجلنائية الدولية:

دور  تفعيل  من  حذر  ب�صكل  تقرتب  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وحتديد�ً  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص  لعل 

�ملحكمة �جلنائية �لدولية، وهو �أمر ال �صّك �أن �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل” وبع�ص �لدول �الأوروبية 

و��صعة  ديبلوما�صية  ملو�جهات  �ملجال  �صيفتح  ما  وهو  كلياً.  تعطيله  �أو  �إ�صعافه  �إما  على  �صتعمل 

�صيكون للم�صاعد�ت �ملالية �لدولية دور كبري كاأحد �أدو�ت �ملو�جهة يف �ل�صغط على �ل�صلطة. ولذلك، 

فال ينبغي عقد �الآمال على �لتحرك باجتاه �ملحكمة �لدولية.

وثمة �حتمال قوي �أن تدفع “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة، بحكم عدم ع�صويتهما يف �ملحكمة، 

جهات معنية لطرح فكرة حماكمة قادة ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية يف غزة، بحجة �رتكاب جر�ئم 

حرب، م�صتندين لبع�ص فقر�ت تقرير �للجنة �لدولية �لتي �أ�رشنا لها �صابقاً.

6. ا�شتمرار العجز املايل لل�شلطة الفل�شطينية ووكالة الغوث:

ميز�نية عجز  ��صتمر�ر  �أن  كما  تعهد�تها،  من  �الأدنى  باحلد  تفِ  مل  �أ�رشنا  كما  �ملانحة   فالدول 

عمل  على  ظالله  يلقي  �صيبقى   2015 �أغ�صط�ص  �آب/  حتى  دوالر  مليون   101 بنحو  �لغوث  وكالة 

يف لالأونرو�  �لعام  �ملفو�ص  نائب   Sandra Mitchell ميت�صل  �صاندر�  �أكدته  ما  وهو   �لوكالة، 

. و�صيرت�فق مع ذلك، ��صتمر�ر �ل�صعوبات �القت�صادية �لفل�صطينية 
101

�آب/ �أغ�صط�ص 2015، يف غزة
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حجم  مر�قبة  ولعل  غزة،  لقطاع  �ملانحني  بتعهد�ت  و�لوفاء  �لدويل  �لدعم  تناق�ص  ��صتمر�ر  ب�صبب 

�مل�صاعد�ت �لدولية لالقت�صاد �لفل�صطيني ي�صري �إىل �أن �إجمايل �مل�صاعد�ت �لدولية قد تناق�ص ب�صكل 

عام يف �لفرتة 2009–2015 )�نظر ملزيد من �ملعلومات حول �مل�صاعد�ت �لدولية يف �لف�صل �ل�صابع من 

هذ� �لتقرير(.  

�لغوث  ووكالة  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  من  كل  على  �القت�صادي  �ل�صغط  �أن  يعني  ذلك 

�صيتو��صل، ال �صيّما �أن معدالت �لنمو �القت�صادي يف �لدول �الأوروبية )�ملموِّل �الأول( ت�صري �إىل �أنها 

، كما �أن تر�جع �أ�صعار �لبرتول �صيزيد من تلكوؤ �مل�صاعد�ت 
لن تزيد عن 0.3% خالل �صنة 1022016

�لعربية، ناهيك عن �ن�رش�ف �لدول �لعربية �مل�صطربة �إىل ترميم �أو�صاعها �أوالً، على ح�صاب �لعناية 

باملو�صوع �لفل�صطيني.






