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الق�سية الفل�سطينية والو�سع الدويل

و�لدولية  �الإقليمية  �لق�صايا  من  بعدد  �لدولية  �لبيئة  فيه  �ن�صغلت  �لذي  �لوقت  يف 

�ل�صاخنة خالل �لفرتة 2016–2017 كالتطور�ت يف �صورية، و�لعر�ق، و�ليمن، وليبيا، 

ق�صرية  �أوقات  يف  �إال  �مل�صهد،  �صد�رة  من  تر�جع  �لفل�صطيني  بال�صاأن  �الهتمام  فاإن  و�أوكر�نيا...؛ 

�لفل�صطيني  �ملو�صوع  “تهمي�ص”  مّت  عام،  وب�صكل  �الأ�صباط.  باب  وهبَّة  �لقد�ص  بانتفا�صة  مرتبطة 

بل  �لتقرير،  هذ�  ثنايا  يف  ذكرهم  على  �صناأتي  �لذين  �لكبى  �لدول  يف  �مل�صوؤولني  من  عدد  �أكد  كما 

2001 وت�صم ثماين دول  �إن�صاوؤها �صنة  �أن منظمة �صنغهاي للتعاون )و�لتي مّت  �إىل  تكفي �الإ�صارة 

هي رو�صيا، و�ل�صني، و�لهند، وباك�صتان، وكاز�خ�صتان، وقرغيزيا، وطاجاك�صتان، و�أوزبك�صتان، 

وي�صكل جمموع �صكانها نحو 50l% من �صكان �لعامل، ونحو 25l% من �إجمايل �لناجت �ملحلي �لعاملي، 

وقر�بة 80l% من م�صاحة �أور��صيا(، تخلو بياناتها �لرئا�صية �أو �لوز�رية من �ملو�صوع �لفل�صطيني 

خ�صو�صاً �لبيانات  هذه  يف  و��صح  ب�صكل  �أخرى  �أو�صطية  �رشق  م�صكالت  تظهر  بينما   متاماً 

.
ل�صنتي 2016–12017

وقد ز�حمت �لتفاعالت �لدولية و�الإقليمية �ل�صاأن �لفل�صطيني، كما ت�صابكت مو�صوعاتها ب�صكل 

ي�صعب �لف�صل بينها من ناحية، وي�صعب جتاوز تاأثريها �ل�صلبي على مركزية �لق�صية �لفل�صطينية 

يف �لبيئة �لعربية و�الإ�صالمية، وبالتايل �لبيئة �لدولية، من ناحية ثانية.

�لبيئة  وحد�ت  بني  �ملتبادل  �العتماد  تنامي  ظّل  يف  �لع�صري  من 

�لدولية ف�صل �لتاأثري�ت �ملتبادلة بني ُبعد معني و�آخر، بغ�ص �لنظر 

عن �لقرب �أو �لبعد �جلغر�يف، وقد �صهدت �لبيئة �لدولية و�الإقليمية 

تفاعالت ذ�ت تاأثري متبادل خالل �صنتي 2016–2017 وذ�ت تاأثري 

على �ملو�صوع �لفل�صطيني، وهو ما يت�صح يف �لتفاعالت �لتالية:

1. التفاعالت الإقليمية وانعكا�شاتها الدولية: 

وتتمثل هذه �لتفاعالت يف:

�لديبلوما�صية  و�ن�صغال  �لعربية  �ملنطقة  يف  �حلاد  �ل�صيا�صي  �ال�صتقر�ر  عدم  حالة  ��صتمر�ر  �أ. 

2016–2017 كان هناك خم�ص دول عربية بني  �أنه خالل �صنتي  �إىل  �لدولية بذلك، فيكفي �الإ�صارة 

.
2
�أعلى ع�رش دول يف �لعامل يف عدم �ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي

 اأواًل: البيئة الدولية

واملــو�شــــــوع       

        الفل�شــطينـي 

مقدمة
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�لد�خلي،  �لو�صع  �لعربية على  �ل�صيا�صات  �نكفاء  �إىل  �لعربي  �ل�صيا�صي  ويقود هذ� �ال�صطر�ب 

�الأمر �لذي يقل�ص م�صاحة �العتناء باملو�صوع �لفل�صطيني على �مل�رشح �لدويل �صو�ء يف �لن�صاطات 

�لديبلوما�صية للدول �لعربية �أم يف ن�صاطاتها �القت�صادية )ال �صيّما دعم �ل�صعب �لفل�صطيني(.

عرف  ما  ملو�جهة  �لرو�صي(  و�لتحالف  �الأمريكي  )�لتحالف  دولية  عربية  حتالفات  بناء  ب. 

بروز  ذلك  عن  جنم  وقد  )د�ع�ص(.  �الإ�صالمية”  “�لدولة  تنظيم  �صيّما  ال  �الإرهابية”،  بـ“�لتنظيمات 

�إدماج تنظيمات  توجهات عربية ودولية )خ�صو�صاً لدى �لتحالفات �ملرتبطة باأمريكا( للعمل على 

�أمر يرتك تاأثري�ً �صلبياً عميقاً على  “�لتنظيمات �الإرهابية”، وهو  �ملقاومة �لفل�صطينية �صمن قائمة 

�ملكانة �ل�صيا�صية و�ل�رشعية �لقانونية حلركة �ملقاومة �لفل�صطينية، ال �صيّما يف ظّل ��صتمر�ر �ملقاومة 

�ل�صيطرة  “�إ�رش�ئيل”  ملحاوالت  �لت�صدي  �أو  �ل�صكاكني  بانتفا�صة  �صمي  ما  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية 

على بو�بات �الأق�صى خالل �صنة 2017.

عن  �لعربي  �جلهد  ل�رشف  خا�ص  ب�صكل  �أمريكية  ومب�صاندة  عربية،  دول  �صعي  ��صتمر�ر  ج. 

مو�جهة “�إ�رش�ئيل” �إىل مو�جهة �إير�ن، على �لرغم من فوز �لتيار �الإ�صالحي يف �النتخابات �لرئا�صية 

�الإير�نية يف �أيار/ مايو 2017.

�لدولية  �جلهود  �رشفت  �خلليج،  كاأزمة  عربية،  �إقليمية  �أزمات  �لعربي  �لتوجه  هذ�  فجر  وقد 

نحو ت�صوية مثل هذه �الأزمات، مما �نعك�ص �صلباً على �ل�صاأن �لفل�صطيني. ناهيك عن تز�يد �لت�صلل 

�لديبلوما�صي لعالقات عربية �إ�رش�ئيلية، تتجه نحو تطبيع ٍمع “�إ�رش�ئيل”، يزيُد من �لت�صييق على 

م�صاحة �لعمل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني يف �الإطار �لدويل.

�صعر  بلغ  )حيث   2016 فب�ير  �صباط/  من  بدء�ً  �لدولية  �الأ�صو�ق  يف  �لنفط  �أ�صعار  تر�جع  د. 

�إىل تر�جع  �أدى ذلك  2017. وقد  �ل�صعر منخف�صاً حتى نهاية  �أدنى م�صتوى له(، و��صتمر  �لبميل 

�مل�صاعد�ت  حجم  على  الحقاً  �صيوؤثر  ما  وهو  �لقطاع،  هذ�  من   %50l بنحو  �لعربية  �لدول  مد�خيل 

قاعدة  �ت�صاع  على  �القت�صادي  �لو�صع  هذ�  يوؤثر  �أن  �حتماالت  عن  ناهيك  للفل�صطينيني،  �لعربية 

�صيعزز  ما  وهو  �ال�صتقر�ر،  عدم  من  ن�صبياً  جنت  عربية  مناطق  يف  �ل�صيا�صي  �ال�صتقر�ر  عدم 

�نخفا�ص  يف  تاأثري�ً  �الأكرث  هي  �لدولية  �لعو�مل  ولعل  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع  على  �ل�صلبية  �لنتائج 

�لفل�صطيني على �ل�صلبية لهذ� �جلانب باملو�صوع  ، وهو ما يدفع لربط �النعكا�صات 
3
�لنفط  �أ�صعار 

�مل�صتوى �لدويل. 

2. امل�شتوى الدويل:

عرفت �ل�صاحة �لدولية عدد�ً من �ملتغري�ت �لتي �رشفت �الأنظار عن �ملو�صوع �لفل�صطيني بقدر 

كبري، وبع�ص هذه �ملتغري�ت متثل تغري�ت مو�صمية، وبع�صها غري متوقع على �لنحو �لتايل:
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�إد�رة  �إىل  �أوباما(  “غري �ملتوقع” من رئا�صة ديوقر�طية يف �لواليات �ملتحدة )بار�ك  �أ. �النتقال 

جمهورية Republican يقودها رئي�ص )دونالد تر�مب( يفتقر يف عامه �الأول ال�صتقر�ر يف �صلطته، 

ناهيك عن �نغما�صه يف �رش�عات د�خلية تدور حول �تهامات عديدة له، وعدم و�صوح �صيا�صته جتاه 

�ملو�صوع �لفل�صطيني ب�صكل يت�صح من �لتباينات بني خطابه �النتخابي وخطابه بعد تويل �ل�صلطة.

ب. فوز مر�صح تيار �لو�صط �إيانويل ماكرون Emmanuel Macron برئا�صة فرن�صا يف �أيار/ 

مايو 2017، وهو فوز �صكل تغري�ً عميقاً يف بنية �لنخبة �ل�صيا�صية �لفرن�صية �لتقليدية )�ال�صرت�كيون 

�ل�رشق  يف  ديبلوما�صيته  طريق  يتح�ص�ص  �صيبد�أ  �جلديد  �لتيار  هذ�  �أن  �صّك  وال  و�لديغوليون(، 

�الأو�صط، مما يفر�ص على �لديبلوما�صية �لفل�صطينية قدر�ً من �لدر��صة و�لتاأمل لكيفية �لتعامل مع 

هذ� �لتحول �جلديد.

ناهيك   ،2016 �الأوروبي يف حزير�ن/ يونيو  �الن�صحاب من �الحتاد  �لبيطاين عن  �الإعالن  ج. 

David Cameron ل�صالح وزيرة د�خليته  عن ��صتقالة رئي�ص �لوزر�ء �لبيطاين ديفيد كامريون 

�أن �الن�صحاب من Theresa May. وال ريب  Conservative Party( ترييز� ماي  �ملحافظني   )من 

�الحتاد �الأوروبي �صيوؤثر يف ن�صبة معينة على توجهات �الحتاد �الأوروبي جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، 

خ�صو�صاً �أن بريطانيا كانت متثل �إحدى قوى �ل�صد �لعك�صي و�الأكرث تناغماً مع �ل�صيا�صات �الأمريكية 

و�الإ�رش�ئيلية مقارنة ببقية �لدول �الأوروبية، وهو �أمر قد يجعل حركة �لديبلوما�صية �لفل�صطينية يف 

تعاطيها مع �الحتاد �الأوروبي �أقل ع�رش�ً، مما كان عليه �لو�صع يف �أثناء وجود بريطانيا يف �الحتاد.

�الأوروبية  �لدول  من  عدد  يف   2017–2016 �صنتي  خالل  “�الإرهابية”  �لعمليات  ��صتمر�ر  د. 

و�الآ�صيوية و�لواليات �ملتحدة، وحتميل م�صوؤولية هذه �لعلميات حلركات “�إ�صالمية”، مما �أثر ن�صبياً 

يف توجهات �لر�أي �لعام �لدويل جتاه �لق�صايا �لعربية �أو �الإ�صالمية ومنها �لق�صية �لفل�صطينية.

و�لنووية  �ل�صاروخية  �لتجارب  مو�صوع  حول  �لديبلوما�صي  �الحتقان  ��صتمر�ر  �أ�صهم  هـ. 

ملحاولة  �الأخرى،  �ملو�صوعات  عن  خا�ص  ب�صكل  �لكبى  �لقوى  �ن�رش�ف  يف  �ل�صمالية  �لكورية 

�ل�صمالية كوريا  بني  �لنووية  �لتهديد�ت  تبادل  حّد  و�صلت  �لتي  �الأزمة،  هذه  خماطر   تطويق 

و�لواليات �ملتحدة.

�إن هذه �لبيئة �لدولية، �لتي �أ�رشنا على عجل �إىل مالحمها �لعامة، توحي مبناخ �أقل ي�رش�ً للعمل 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني. ويكفي �لنظر، كما �صنو�صح الحقاً يف هذ� �لتقرير، يف عدد مر�ت �لن�صاطات 

جمموعة  �أو  �الأوروبي  �الحتاد  �أو  �ملتحدة  �الأمم  يف  �لفل�صطيني  باملو�صوع  �خلا�صة  �لديبلوما�صية 

يف  تاأثري�ً  �الأكرث  �لدول  فيها  ت�صهم  �لتي  خ�صو�صاً  �مل�صرتكة،  �لبيانات  �أو   BRICS �لبيك�ص  دول 

�ملجال �لدويل، �أو م�صاحة �لتغطية �الإعالمية �أو �ملوؤمتر�ت �لدولية، لندرك �لتاأثري �ل�صلبي الأغلب هذه 



2016-2017التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

422

�لق�صايا على �ملو�صوع �لفل�صطيني من �أغلب �جلو�نب، ويكفي �الإ�صارة، كما �صنو�صح الحقاً، من 

�أن �الأمني �لعام �ل�صابق لالأمم �ملتحدة نبّه �إىل �أن جمل�ص �الأمن مل يتخذ طيلة فرتة والية بان كي مون 

)ع�رشة �أعو�م( �صوى قر�رين بخ�صو�ص �ل�رش�ع يف �ل�رشق �الأو�صط.

وب�صكل عام، فاإن ثمة عامالن حا�صمان لبحث �ملو�صوع �لفل�صطيني دولياً:

   �أ. �لن�صاط �لر�مي لتحقيق �لت�صوية �ل�صلمية.

ب. �لن�صاط �لناجت عن �ملقاومة و�النتفا�صة �لفل�صطينية.

ولكال �لعاملني تاأثري�ت متفاوتة ومتد�خلة، مع �لتنبيه �إىل �أن �لتدخل �لدويل ال يعني بال�رشورة 

دعماً للق�صية �لفل�صطينية، الأن �لتدخل �الأمريكي و�لغربي يكون غالباً ل�صالح “�إ�رش�ئيل” ودعمها، 

وتوفري �لغطاء لها، و�إخر�جها من ماآزقها.

�للجنة  دور  تر�خي  �جتاه  لعل 

حجم  يف  يت�صح  و�لذي  �لرباعية 

مقا�صاً  �لديبلوما�صي  ن�صاطها 

�لتي  و�لبيانات  �للقاء�ت  بعدد 

�ملتناق�صة يف  �إن بياناتها  2002؛ بل  �للجنة �صنة  ت�صدرها يثل �صمة و��صحة منذ بد�ية عمل هذه 

عددها �ل�صنوي بقيت تكر�ر�ً ملو�قف يتبناها �ملجتمع �لدويل ب�صكل عام، دون �النتقال الأي مو�قف 

�لو�صع و��صتيعاب  تهدئة  مبحاولة  �أ�صا�صاً  �رتبطت  فاعليتها  درجة  ويبدو  �إجر�ئي.  طابع   ذ�ت 

�لفل�صطيني وو�صعه حتت �ل�صيطرة، و�إخر�ج “�إ�رش�ئيل” من �ال�صتحقاقات �ملرتتبة على �حتاللها. 

:
ويكفي تاأمل بياناتها ل�صنتي 2016–42017

1. بيان لقاء ميونيخ يف 2016/2/12: ت�صري �الجتاهات �لعامة �لو�ردة يف �لبيان �إىل �لتاأكيد على 

تعرث “حل �لدولتني” �لذي تبناه �ملجتمع �لدويل، وتعهدت �للجنة بتقدمي تو�صيات بخ�صو�ص تفعيل 

م�صار �لت�صوية للو�صول لـ“حل �لدولتني” موؤكدة على:

عن  للتوقف  �الأطر�ف  ودعوة  للمدنيني،  �ملوّجه  �لعنف  و�إد�نة  �الإرهابية  �الأعمال  كافة  �إد�نة    �أ. 

�لتحري�ص و�لعمل على تخفي�ص �لتوتر.

و��صتمر�ر  �لفل�صطينية،  �ملنازل  لهدم  �ملرتفع  و�ملعدل  �ملدنيني،  �صّد  �لعنف  �أن  على  �لتاأكيد  ب. 

�لن�صاطات �ال�صتيطانية متثل معوقاً خطري�ً للو�صول لـ“حل �لدولتني”، كما �أن �الأعمال �النفر�دية 

من قبل �أي من طريف �لنز�ع ُيَعر�ص “حل �لدولتني” خلطر كبري.

 ثانيًا: اللجنة الرباعية )االأمم املتحدة، 

                االحتــــاد االأوروبــــي، الــواليـــــات

            املتــحدة، رو�شــيا االحتــاديــــــة(
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�لتاأكيد على �لتز�م �للجنة بالتو�صل حلل على �أ�صا�ص قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة 242 )ل�صنة 1967(  ج. 

و338 )ل�صنة 1973(.

دولة  لبناء  �أ�صا�صية  كاأدو�ت  �حلاكمية  وتعزيز  �لفل�صطيني  �القت�صاد  دعم  على  �للجنة  �أكدت  د. 

�أ�صا�ص  على  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  بني  �لفل�صطينية  �لوحدة  وحتقيق  فل�صطينية، 

�لديوقر�طية ومبادئ منظمة �لتحرير �لفل�صطينية.

�أكدت �للجنة على �رشورة �العتناء باالأو�صاع �ل�صعبة يف قطاع غزة، و�لدعوة لت�صهيل �لعبور  هـ. 

�إىل غزة وحّث �ملجتمع �لدويل على �لوفاء بتعهد�ته، لتقدمي �مل�صاعد�ت �لتي مّت �إقر�رها يف موؤمتر 

�لقاهرة يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2014.

�مل�صاعدة على حتقيق  �لتو�صيات  2016/7/1 عدد�ً من  �لرباعية يف بيان لها يف  �للجنة  2. قدمت 

“حل �لدولتني” و�لتي كانت قد �أ�صارت لها يف بيانها �ل�صادر يف �صباط/ فب�ير 2016 على �لنحو �لتايل:

�أن يعمل طرفا �لنز�ع على تخفي�ص �لعنف و�المتناع عن �الأعمال و�خلطابات �ال�صتفز�زية.   �أ. 

�أن تقوم �ل�صلطة �لفل�صطينية بعمل كل ما يف و�صعها ملنع �لتحري�ص على �لعنف، وتعزيز �إجر�ء�ت  ب. 

مكافحة “�الإرهاب” مبا فيها �إد�نة هذه �الأعمال.

على �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �أن تتوقف عن كل �أعمال �ال�صتيطان بناًء �أو تو�صيعاً، وعن تخ�صي�ص  ج. 

�أر��ص ٍفل�صطينية الأغر��ص �إ�رش�ئيلية خا�صة بها، وعن تعطيل �لتنمية �لفل�صطينية.

�ل�صلطات و�مل�صوؤوليات يف  �إيجابية ومهمة ت�صمل نقل  �نتقالية  �لبدء بخطو�ت  “�إ�رش�ئيل”  على  د. 

مناطق ج، وب�صكل يت�صق مع م�صتوى �أو�صع من �صالحيات �ل�صلطة �ملدنية �لفل�صطينية �ملقررة 

يف �تفاقات �صابقة. كل ذلك �إىل جانب �لتطوير يف جماالت �ملاء، و�لكهرباء، و�لطرق، و�الت�صاالت، 

و�لطاقة، و�لزر�عة، و�ملو�رد �لطبيعية، وتي�صري قيود �حلركة للفل�صطينيني مع �حرت�م مقت�صيات 

�الأمن �الإ�رش�ئيلي.

على �ل�صلطة �لفل�صطينية �أن تو��صل جهود تعزيز �حلاكمية فيها و�لتطوير �القت�صادي، وعلى  هـ. 

“�إ�رش�ئيل” �أن تتخذ كافة �الإجر�ء�ت لتي�صري ذلك ومبا يت�صق مع تو�صيات �للجنة.
على جميع �الأطر�ف �حرت�م وقف �إطالق �لنار يف غزة، و�رشورة �إنهاء �أعمال �لت�صلح ون�صاط  و. 

�مل�صلحني.

خارجية  وزيري  من  كل  �الجتماع  هذ�  يف  �صارك  وقد   :2016/9/23 يف  نيويورك  لقاء  بيان   .3

فرن�صا وم�رش، ودعا �لبيان �إىل:

تنفيذ تو�صيات �للجنة يف تقريرها يف 2016/7/1.    �أ. 

1967، وحّل كافة ق�صايا  ��صتئناف م�صار �لتفاو�ص لينتهي �إىل �إنهاء �الحتالل �لقائم منذ �صنة  ب. 

�لو�صع �لنهائي.
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�لتاأكيد على معار�صة �للجنة لال�صتيطان ولالإجر�ء�ت �لتي تقود لعرقلة “حل �لدولتني”. ج. 

�لتاأكيد على �رشورة معاجلة �لو�صع �الإن�صاين يف قطاع غزة، مع �لتنبيه على خماطر ��صتمر�ر  د. 

بناء �لقوة �لع�صكرية لتنظيمات فل�صطينية ب�صكل قد يقود جلوالت �رش�ع جديدة.

جتنب كل �الإجر�ء�ت �لتي يكن �أن تقود لت�صاعد �لعنف. هـ. 

4. �جتماع �لقد�ص يف 2017/7/13 وهو �أول لقاء للجنة بعد تويل �لرئي�ص �الأمريكي �جلديد تر�مب 

من�صبه، وقد تد�ر�ص مبعوثو �أطر�ف �للجنة �لرباعية �جلهود لتقدم �لت�صوية �ل�صيا�صية، كما تد�ر�صو� 

تدهور �لو�صع �الإن�صاين يف قطاع غزة، ودعت �للجنة كافة �الأطر�ف ل�صبط �لنف�ص يف �أحد�ث �لقد�ص 

و�المتناع عن �الإجر�ء�ت �لتي تزيد �الأمور تعقيد�ً. 

وت�صري بيانات وتو�صيات �للجنة عند �لنظر يف دالالتها �لعامة �إىل ثالثة جو�نب:

�إيجاد كافة �لظروف �لتي ت�صدد �خلناق على �حتماالت تنامي �ملقاومة �لفل�صطينية، و�الإ�رش�ر    �أ. 

قو�ئم بو�صع  �لعامل  �ن�صغال  مع  ذلك  تز�من  مع  �صيّما  ال  �الإرهاب،  بظاهرة  ربطها   على 

للتنظيمات �لتي يكن و�صفها بـ“�الإرهابية”.

تعزيز كل ما من �صاأنه تقوية �صلطات �ل�صلطة �لفل�صطينية وتعزيز �صالحياتها لتطبيق �صيا�صاتها  ب. 

�ملتبعة يف �ل�صفة �لغربية على غزة، وهو ما يت�صح يف ن�ص �لبند رقم 9 من تقرير �للجنة )�صباط/ 

فب�ير 2016( و�لذي ين�ص حرفياً على �أن على �ل�صلطة �لفل�صطينية “�الإ�رش�ف على كل �لعنا�رش 

�مل�صلحة و�الأ�صلحة مبا يتطابق مع �التفاقات �ملوجودة” بني �لطرفني. 

�الت�صاق مع �ملجتمع �لدويل يف وقف “�إ�رش�ئيل” لال�صتيطان دون حتديد �أّي �إجر�ء�ت حمددة �أو  ج. 

عقابية يف حالة عدم �متثال “�إ�رش�ئيل” لهذ� �ملطلب.

�لعام  �الأمني  ن�صاطات  يف  �ملتحدة  �الأمم  جهود  تتمثل 

وكل من جمل�ص �الأمن و�جلمعية �لعامة وبقية �لوكاالت 

وقد  �لدولية،  �ملنظمة  �صمن  �لعاملة  �ملتخ�ص�صة 

�صهدت �الأمم �ملتحدة خالل �لفرتة 2016–2017 تغري�ً يف �الأمني �لعام )حيث حّل �أنطونيو غوتريي�ص 

يف واليته  �نتهت  �لذي  مون  كي  بان  حمل   2017 يناير  �لثاين/  كانون  يف   António Guterres 

كانون �الأول/ دي�صمب 2016(.

:UN Secretariat 1. الأمانة العامة لالأمم املتحدة

يكن �عتبار �لتقرير �لذي قدمه بان كي مون �أمام جمل�ص �الأمن �لدويل يف كانون �الأول/ دي�صمب 

2016 و�لتقرير �ملقدم يف �أيلول/ �صبتمب 2016، خال�صة تقييمه لل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، بعد 

:
5
ع�رش �صنو�ت من خدمته يف �الأمم �ملتحدة، وقد ت�صمن هذ�ن �لتقرير�ن �جلو�نب �لتالية

املتـــحدة االأمــــــم   ثالثًا: 

            واملنظمات الدولية
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�أكد بان كي مون �أن تقييمه للو�صع ال يحمل �أّي بو�در للتفاوؤل فيما يخ�ص �لق�صية �لفل�صطينية.   �أ. 

يرى بان كي مون �أنه على �لرغم من �أن �لق�صية �لفل�صطينية لي�صت �صبب كل �لنز�عات يف �ل�رشق  ب. 

�الأو�صط �إال �أن حلها يوفر زخماً لتعميم �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط. 

1947 ن�ّص على قيام دولتني و�حدة  181 ل�صنة  �أن قر�ر �الأمم �ملتحدة رقم  �إىل  نبّه �الأمني �لعام  ج. 

عربية و�أخرى �إ�رش�ئيلية، �إال �أن “�لدولة �الإ�رش�ئيلية” قامت �صنة 1948 )�أي بعد عام من �لقر�ر( 

بينما ما تز�ل �لدولة �لعربية غري قائمة بعد ع�رش�ت �ل�صنني من �صدور �لقر�ر.

�أكد على �أن �القتناع بني �أطر�ف �ل�رش�ع بـ“حل �لدولتني” بد�أ قوياً ثم �أخذ يتال�صى، م�صري�ً �إىل �أن  د. 

ذلك عائد للتو�صع �الإ�رش�ئيلي يف �ال�صتيطان، �لذي ز�د خالل ع�رش �صنو�ت بن�صبة 30l%، موؤكد�ً 

على �أن هناك قوى �إ�رش�ئيلية تنادي ب�صم �ل�صفة �لغربية كاملة، ناهيك عن ��صتمر�ر �النق�صام 

�لفل�صطيني، و��صتمر�ر �لتوج�ص �الإ�رش�ئيلي من ��صتمر�ر �لتحري�ص على “�الإرهاب”.

�أ�صار بان كي مون �إىل ��صتمر�ر جوالت �ل�رش�ع بعد �إعالن �ملبادرة �لعربية لل�صالم، مما �أ�صعف  هـ. 

�لنتائج  على  مركز�ً  و2008،   2006 �صنو�ت  يف  للحروب  م�صري�ً  قريب،  بحٍل  �لتفاوؤل  م�صاعر 

�ملاأ�صاوية حلرب �صنة 2014 يف غزة.

نبّه بان كي مون لنقطة مهمة وهي �أن جمل�ص �الأمن مل يتخذ �صوى قر�رين بخ�صو�ص �ل�رش�ع  و. 

2017، وكان �لفارق �لزمني بني �لقر�رين  2007 �إىل بد�ية  يف �ل�رشق �الأو�صط خالل �لفرتة من 

نحو ثمانية �أعو�م.

�ملت�صارعة  �الأطر�ف  تنفيذ  يف  يكمن  �حلل  �أن  مون  كي  بان  يرى  �ملاأزق،  هذ�  من  وللخروج  ز. 

�لتنظيمية  و�لقر�ر�ت  �ال�صتيطان  لكن  �صابقاً(،  لها  �أ�رشنا  )�لتي  �لرباعية  �للجنة  لتو�صيات 

يف �ملنازل  و�آالف  موقعاً  بخم�صني  )�خلا�صة   2016 �صنة  �أو�ئل  يف  “�إ�رش�ئيل”  �تخذتها   �لتي 

�ل�صفة �لغربية( تهدد، من وجهة نظر �الأمني �لعام، �لقدرة على تنفيذ �لتو�صيات.

�لعنف  و�أعمال  �لتحري�ص  لوقف  �أكرث  بجدية  للعمل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مون  كي  بان  دعا  ح. 

�ملختلفة.

دعا كافة �الأطر�ف )“�إ�رش�ئيل”، و�ل�صلطة �لفل�صطينية، وحركة حما�ص( ملر�عاة حقوق �الإن�صان  ط. 

وحرية �لتعبري، و�المتناع عن �العتقال �لتع�صفي.

دعا �لفل�صطينيني للوحدة و�إقامة حكومة �رشعية على �أ�صا�ص ميثاق منظمة �لتحرير �لفل�صطينية. ي. 

زيارته  خالل  �ملتحدة  لالأمم  �لتقليدي  �ملوقف  على  �أكد  فقد  غوتريي�ص  �جلديد  �لعام  �الأمني  �أما 

�ال�صتيطان  �أن  و�عتبار  �لدولتني”  “حل  على  و�أكد   ،2017 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة 

�مل�صاعدة  �رشورة  على  �لتاأكيد  لتكر�ره  �إ�صافة  �لهدف،  هذ�  حتقيق  �أمام  عائقاً  ي�صكل  �الإ�رش�ئيلي 

على حّل �لو�صع �الإن�صاين يف قطاع غزة و�لذي و�صفه خالل زيارته لها باأنه من “�الأكرث �إثارة بني 

 .
�الأزمات �الإن�صانية، �لتي ر�أيتها خالل عملي يف هذ� �ملجال يف �الأمم �ملتحدة”6
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2. جمل�س الأمن: 

�الإ�رش�ئيلي  2016/12/23 و�خلا�ص مبو�صوع �ال�صتيطان  �ل�صادر يف   2334 �لقر�ر رقم  �صكل 

تاأكيد�ً على �لتوجه �لدويل مبعار�صة �ال�صتيطان، ال �صيّما مع �متناع �لواليات �ملتحدة عن ��صتخد�م 

�حلكومة  عدَّته  �لذي  �الأمر  وهو  للقر�ر،  �الأخرى   14 �لـ  �لدول  وتاأييد  �لقر�ر،  �صّد  �لفيتو  حّق 

�الإ�رش�ئيلية قر�ر�ً �صادماً و��صتدعت على �إثره �صفر�ءها من كل من نيوزيلند� و�ل�صنغال، كما �ألغت 

زيارة لرئي�ص وزر�ء �أوكر�نيا لـ“�إ�رش�ئيل”، و�تهم ديفيد كيي�ص David Keyes �لناطق با�صم رئي�ص 

�لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �لرئي�ص �الأمريكي بار�ك �أوباما باأنه وقف ور�ء �لقر�ر “يف �صياغته وتقديه”، 

كما قامت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف �الأ�صبوع �الأول من كانون �لثاين/ يناير 2017 ب�صحب م�صتحقاتها 

.
7
�ل�صنوية من �الأمم �ملتحدة و�لتي تبلغ �صتة ماليني دوالر

:
8
وقد ت�صمن �لقر�ر ما يلي

غري  عمل  هو  �لقد�ص  �رشقي  فيها  مبا   1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  �أ. 

م�رشوع، ويعرقل �لو�صول لـ“حل �لدولتني” وي�صكل �نتهاكاً للقانون �لدويل.

�ملطالبة من “�إ�رش�ئيل” بوقف كافة �أعمال �ال�صتيطان مبا يف ذلك �رشقي �لقد�ص. ب. 

عدم �العرت�ف بالتغيري�ت يف حدود 1967 مبا يف ذلك �لقد�ص. ج. 

دعوة كافة �لدول للتمييز يف تعاملها بني �أر��صي “�إ�رش�ئيل” و�الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967. د. 

3. اجلمعية العامة:

من  عدد�ً   2016/12/23–13 من  �ملنعقدة   71 �لـ  دورتها  يف  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  تبنت 

:
9
�لقر�ر�ت �خلا�صة بالق�صية �لفل�صطينية على �لنحو �لتايل

تاأكيد �جلمعية من جديـد على �أن لالجـئني �لفل�صـطينيني �حلـق يف ممتلكاتهم ويف �الإيـر�د�ت �الآتية    �أ. 

منها، وفقاً ملبادئ �الإن�صاف و�لعدل.

تطلب �جلمعية من �الأمني �لعـام �أن يتخـذ كـل �خلطـو�ت �ملنا�صـبة، بالت�صـاور مـع جلنـة �لتوفيق  ب. 

�لتابعة لالأمم �ملتحدة و�خلا�صة بفل�صطني، حلماية ممتلكـات �لعـرب ومـا لهـم مـن �أ�صـول وحقوق 

للملكية يف “�إ�رش�ئيل”.

تطلـب �جلمعية مـرة �أخـرى من “�إ�رش�ئيل” �أن تقـدم �إىل �الأمـني �لعـام كـل مـا يلـزم مـن ت�صهيالت  ج. 

وم�صاعدة يف تنفيذ هذ� �لقر�ر.

تطالب �جلمعية جميع �الأطر�ف �ملعنية �أن تزود �الأمـني �لعـام بـاأي معلومـات ذ�ت �صـلة باملو�صوع  د. 

تكون يف حوزتها، ب�صـاأن ممتلكـات �لعـرب ومـا لهـم مـن �أ�صـول وحقـوق ملكيـة يف “�إ�رش�ئيل”، 

ويكون من �صاأنها �أن ت�صاعده يف تنفيذ هذ� �لقر�ر.
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كما ��صتملت قر�ر�ت �جلمعية يف هذه �لدورة على:

�ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة  ��صتمر�ر  على  �لتاأكيد    �أ. 

�الأدنى )�الأونرو�( يف تاأدية و�جبها جتاه �لالجئني، مع �لتاأكيد على �رشورة ت�صهيل “�إ�رش�ئيل” 

لعمل �لوكالة و�صهولة تنقل موظفيها، مع �لتاأكيد على �مل�صكالت �ملالية �لتي تعاين منها �لوكالة.

�آ�صفة �أن جلنـة �لتوفيـق �لتابعـة لالأمـم �ملتحـدة و�خلا�صـة بفل�صطني مل تتمكن  الحظت �جلمعية  ب. 

194، وتكرر  11 من قر�ر �جلمعيـة �لعامة  من �الهتد�ء �إىل و�صيلة الإحر�ز تقدم يف تنفيذ �لفقرة 

�لالجئني  �إىل  �مل�صاعدة  تقدمي  تنفيـذ  �أجـل  مـن  �جلهـود  بذل  تو��صل  �أن  �لتوفيق  جلنة  �إىل  طلبها 

�لفل�صطينيني و�أن تقدم تقرير�ً يف موعد �أق�صاه 2017/9/1 عن �جلهود �ملبذولة يف هذ� �ل�صدد �إىل 

�جلمعيـة ح�صـب �القت�صـاء.

�جلـوالن  و�صكان  �لفل�صطيني  لل�صعب  للت�رشف  �لقابلة  غري  �حلقوق  تاأكيد  �جلمعية  تعيد  ج. 

وتطالـب  �لطاقة،  ومو�رد  و�ملياه  �الأر�ص  فيها  مبا  �لطبيعية،  مو�ردهم  يف  �ملحتل  �ل�صوري 

يف  �لطبيعية  �ملـو�رد  ��صـتغالل  عـن  بـالكّف  بـاالحتالل،  �لقائمـة  �ل�صـلطة  ب�صفتها  “�إ�رش�ئيل” 
�ل�صـوري  �لقـد�ص، ويف �جلـوالن  ، مبـا فيهـا �رشقي 

10
)1967 �ملحتلـة )�صنة  �لفل�صـطينية  �الأر�ص 

�ملحتـل، �أو �لكف عن �إتالفها �أو �لت�صبب يف �صياعها �أو ��صتنفادها، وعن تعري�صها للخطر.

مـو�رده  ��صـتغالل  جـر�ء  بـالتعوي�ص  �ملطالبـة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بحق  �جلمعية  تعرتف  د. 

�لطبيعيـة �أو �إتالفهـا �أو �صـياعها �أو ��صـتنفادها �أو تعري�صـها للخطـر، بـاأي �صـكل مـن �الأ�صـكال، 

بـاالحتالل—  �لقائمـة  —�ل�صـلطة  “�إ�رش�ئيل”  تتخـذها  �لـتي  �لقانونية  غري  �لتد�بري  ب�صبب 

�لقـد�ص. وتعـرب  �لفل�صطينية �ملحتلة، مبا فيهـا �رشقي  و�مل�صـتوطنون �الإ�رش�ئيليون يف �الأر�ص 

عـن �الأمل يف �أن تعالج هذه �مل�صاألة يف �إطار مفاو�صات �لو�صع �لنهائي بني �جلانبني �لفل�صطيني 

و�الإ�رش�ئيلي. 

نظرت �جلمعية يف �أعمال �للجنة �خلا�صة �ملعنيـة بـالتحقيق يف �ملمار�صـات �الإ�رش�ئيلية �لتي مت�ّص  هـ. 

وطالبت  �ملحتلة،  �الأر��صي  يف  �لعرب  �ل�صـكان  مـن  وغـريه  �لفل�صطيني  لل�صعب  �الإن�صان  حقوق 

حلقوق  �ملتو��صلة  �الإ�رش�ئيلية  لالنتهاكات  �أ�صارت  كما  �للجنة،  عمل  بت�صهيل  “�إ�رش�ئيل” 
�لفل�صطينيني يف �الأر��صي �ملحتلة مبا فيها �لقد�ص.

�الإ�رش�ئيلية ت�رش  �ملمار�صات  �أن  �لفل�صطيني يف تقرير م�صريه وعلى  �ل�صعب  �لتاأكيد على حّق  و. 

بحقوق �الإن�صان �لفل�صطيني يف �الأر��صي �ملحتلة، و�عتبار �مل�صتعمر�ت غري �رشعية مبا فيها تلك 

�لتي بنيت يف �رشقي �لقد�ص.

وعند ح�صاب م�صتوى �لتاأييد للفقر�ت �لتي جرى �لت�صويت عليها ل�صالح �لق�صية �لفل�صطينية 

يف �لدورة �ملذكورة، تبني �أن هناك 16 فقرة )يتناول كل منها بعد�ً من �الأبعاد �مل�صار لها �أعاله( و�أن 

نتائج �لت�صويت كانت على �لنحو �لتايل:
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�لتاأييد  ن�صبة  �أن  �أي   ،193 وعددها  �الأع�صاء  �لدول  جمموع  من  �صوتاً   140 هو  �لتاأييد  معدل    �أ. 

.%72.53l للحقوق �لفل�صطينية هي

كان �أعلى تاأييد يف ت�صويت �جلمعية �لعامة للقر�ر �خلا�ص بحق �لفل�صطينيني يف تقرير م�صريهم  ب. 

حيث ح�صل على 177 �صوتاً )91.7l%(، بينما كان �أقل �لقر�ر�ت �لتي حظيت بالتاأييد هو �لقر�ر 

و�لعرب  �لفل�صطيني  �الن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  يف  �لتحقيق  جلنة  بعمل  �خلا�ص 

 .)%47.15l( ًخلا�صعني لالحتالل، حيث ح�صل �لقر�ر على تاأييد 91 �صوتا�

جمل�س حقوق الإن�شان التابع لالأمم املتحدة:   .4

 The United Nations Human Rights �ملتحدة  لالأمم  �لتابع  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  ي�صم 

ع�صو�ً منتخباً من قبل �جلمعية �لعامة ويثلون �الأقاليم �ل�صيا�صية �لعاملية، وخالل   47  �Council

:
11

�جتماعات �آذ�ر/ مار�ص 2016 �تخذ �ملجل�ص مو�قف متثلت يف �الآتي

تاأكيد حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري.   �أ. 

عر�ص كافة �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية حلقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967 ومن �صمنها  ب. 

�لقد�ص.

�أهاب �ملجل�ص بجميع �جلهات �مل�صوؤولة وهيئات �الأمم �ملتحدة مو��صلة تنفيذ �لتو�صيات �لو�ردة  ج. 

2014 يف غزة، وبعثة �الأمم �ملتحدة �خلا�صة باآثار بناء  يف تقارير جلنة �لتحقيق �خلا�صة بنز�ع 

�مل�صتعمر�ت يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967 مبا فيها يف �رشقي �لقد�ص على حقوق �لفل�صطينيني 

�ل�صيا�صية و�الجتماعية و�القت�صادية و�لثقافية.

تبنى �ملجل�ص فكرة �إن�صاء قاعدة معلومات جلميع موؤ�ص�صات �الأعمال �لدولية و�الإ�رش�ئيلية �لتي  د. 

1967، وقد ربط عدد من  لن�صاطاتها �صلة بامل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 

�لباحثني بني هذ� �لقر�ر وبني �إعالن �ملحكمة �جلنائية �لدولية �خلا�ص بالنظر يف �جلر�ئم �لناجمة 

عن ��صتغالل �ملو�رد �لطبيعية و�حليازة غري �لقانونية لالأر��صي. 

�لدعوة  �ملجل�ص  فيها  كرر  فقد   ،2017/3/24–2/27 �لفرتة  يف  و�ملنعقدة  للمجل�ص   34 �لدورة  �أما 

�ملحتلة �الأر��صي  يف  �لفل�صطيني  �الإن�صان  حقوق  �نتهاكات  عن  �مل�صوؤولية  وحتديد  �ملحا�صبة   �إىل 

�صنة 1967 مبا فيها �رشقي �لقد�ص، و�لتاأكيد على حّق تقرير �مل�صري لل�صعب �لفل�صطيني، و�لتاأكيد 

على عدم م�رشوعية �ال�صتيطان.

5. منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�شكو(:

�لهيئة  “�إ�رش�ئيل” لهذه  �لعلمي و�لفكري و�الأدبي لالأمم �ملتحدة، وتنظر  �لبعد  �ليون�صكو  متثل 

�لفل�صطيني. �ملو�صوع  يف  �ليون�صكو  تتبناها  �لتي  �ملو�قف  �أغلب  �صوء  يف  “�لكر�هية”  من  بقدر 
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�صنتي خالل  �ملو�قف  من  عدد�ً  �ليون�صكو  �تخذت  �ملنظمة  هذه  يف  �ل�صائد  للنهج   و��صتمر�ر�ً 

:
12

2016–2017 على �لنحو �لتايل

�الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت   2016 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  �ل�صادر  قر�رها  يف  �ليون�صكو  د�نت    �أ. 

�جلارية حول �مل�صجد �الأق�صى مثل �حلفريات و�لت�صييق على دخول �مل�صلني للم�صجد.

�أكدت �ليون�صكو يف �الجتماع �ملنعقد يف �لفرتة 4–2016/10/18 على: ب. 

�أ�صفها لرف�ص “�إ�رش�ئيل” تطبيق �لقر�ر�ت �ل�صابقة.  .1

�أ�صفها ال�صتمر�ر “�إ�رش�ئيل” يف �حلفريات يف �لقد�ص.   .2

و�خلا�صة   2000 �صنة  قبل  كانت  �لتي  �الأو�صاع  �إعادة  على  بالعمل  “�إ�رش�ئيل”  مطالبة   .3

ب�صالحيات �الأردن يف �الإ�رش�ف على �الأماكن �ملقد�صة.

رف�ص �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية حلقوق رجال �لدين �لفل�صطينيني وللقيود �لتي تفر�ص على   .4

دخول �مل�صجد �الأق�صى. 

�إد�نة �لتخريب �لذي �أ�صاب بو�بات �لقد�ص.  .5

يف  ووجهت   ،2017/5/5–4/19 �لفرتة  خالل  �جتماعاً  �ليون�صكو  عقدت  فقد   2017 �صنة  يف  �أما 

بيانها نقد�ً لالإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية بخ�صو�ص �حلرم �الإبر�هيمي يف �خلليل وم�صجد بالل بن رباح 

يف بيت حلم، الأنهما يقعا �صمن �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967. 

وكانت �ليون�صكو قد �صوتت يف متوز/ يوليو 2017 ل�صالح قر�ر َيعدُّ “�إ�رش�ئيل” يف �لقد�ص “قوة 

.
13

�حتالل”، وهو ما رف�صته ثالث دول

2017 يف  ور�أت �لواليات �ملتحدة يف بيان لوز�رة �خلارجية �الأمريكية يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 

مو�قف �ليون�صكو باأنها “منحازة �صّد �إ�رش�ئيل” و�أن �ملنظمة بحاجة لـ“�إ�صالح”، وهو ما ��صتدعى 

�ليوم  يف  نتنياهو  )ودعا   2018 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �ليون�صكو  من  باالن�صحاب  قر�ر  �تخاذ 

�لواليات  �أن  ومعلوم  �ملنظمة(،  من  �الن�صحاب  على  للعمل  �ل�صلة  ذ�ت  �الإ�رش�ئيلية  �جلهات  نف�صه 

بعد  “�إ�رش�ئيل”  �صّد  تر�ه حتيز�ً  ملا  2011، نظر�ً  �صنة  لليون�صكو منذ  تدفع م�صتحقاتها  �ملتحدة ال 

قبول �ليون�صكو لع�صوية فل�صطني، وهذه هي �ملرة �لثانية �لتي تن�صحب منها �لواليات �ملتحدة من 

 Ronald Reagan ليون�صكو، حيث �صبق لها �الن�صحاب �صنة 1984 يف عهد �لرئي�ص رونالد ريغان�

ب�صبب “�تهامها لليون�صكو باالنحياز لالحتاد �ل�صوفييتي” ولكنها عادت يف �صنة 2002 يف فرتة حكم 

.
14George W. Bush لرئي�ص جورج بو�ص �البن�



2016-2017التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

430

املجل�س القت�شادي والجتماعي لالأمم املتحدة:  .6

 United Nations Economic and Social د�ن �ملجل�ص �القت�صادي و�الجتماعي لالأمم �ملتحدة

متوز/  و25  يونيو  حزير�ن/   2(  2016 �صنة  خالل  عقدهما  �جتماعني  يف   Council (ECOSOC)l

:
15

يوليو( عدد�ً من �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية �صملت

عنف �مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني جتاه �ملر�أة �لفل�صطينية.   �أ. 

�الإفر�ط �الإ�رش�ئيلي يف ��صتخد�م �لقوة و�لعمل �لعنيف �صّد �ملدنيني يف قطاع غزة. ب. 

�ل�صبب  �الحتالل  و�عتبار  غزة  قطاع  يف  و�الإن�صانية  �القت�صادية  �الأو�صاع  �صوء  على  �لتاأكيد  ج. 

�لرئي�صي لكل هذه �الأو�صاع.

دعوة �ملجتمع �لدويل للوفاء بتعهد�ته جتاه �ل�صعب �لفل�صطيني. د. 

 )1860 رقم  )�لقر�ر  �الأمن  جمل�ص  لقر�ر  تطبيقاً  غزة  قطاع  ومعابر  حدود  كافة  بفتح  �ملطالبة  هـ. 

�ل�صادر �صنة 2009.

“�إ�رش�ئيل”  ومطالبة   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  ووحدة  تر�بط  على  �لتاأكيد  و. 

�القت�صادية بالعالقات  و�خلا�ص   1994 �صنة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �ملوقع  �التفاق   �حرت�م 

بني �لطرفني.

7. منظمة موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية )اأونكتاد(: 

ن�رش موؤمتر �الأمم �ملتحدة للتجارة و�لتنمية )�أونكتاد( يف �أيلول/ �صبتمب 2016 تقرير�ً تف�صيلياً 

�لقطاعات  ��صتعر��ص  وبعد  �لفل�صطيني،  �القت�صاد  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صات  �أ�رش�ر  عن 

 �الإنتاجية �ملختلفة ومقارنة �الجتاه �لعام لالقت�صاد �لفل�صطيني خالل �لفرتة 1975–2014، خل�ص

�لتقرير �إىل:

حيث   ،%50l عن  تزيد  بن�صبة  �لفل�صطيني  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  يف  �لت�صدير  �إ�صهام  �نخفا�ص     �أ. 

.%18l 37% �إىلl نخف�صت من�

.%23l 47% �إىلl نخفا�ص �لقدرة �لت�صغيلية لالقت�صاد �لفل�صطيني من� ب. 

حرمان �القت�صاد �لفل�صطيني من ��صتغالل �ملنطقة ج �لتي متثل �أكرث من 60l% من �ل�صفة �لغربية  ج. 

وقر�بة 66l% من �ملناطق �ل�صاحلة للزر�عة �أو �لرعي.

حرمان غزة من 85l% من �مل�صاحة �ملتاحة لل�صيد �لبحري.  د. 

�أن �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على غزة )2008–2014( كلفت ما يعادل ثالثة �أ�صعاف �إجمايل �لناجت  هـ. 

�ملحلي �لغزي.

�قتالع 2.5 مليون �صجرة مثمرة منذ 1967، منها 800 �ألف �صجرة زيتون، بينها 5,600 يف �صنة   و. 

.2015
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م�صادرة 82l% من مو�رد �ملياه �جلوفية �لفل�صطينية يف �الأر��صي �ملحتلة 1967. ز. 

��صتري�د �لفل�صطينيني 50l% من حاجاتهم �ملائية من “�إ�رش�ئيل”. ح. 

66l% من �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ال يتوفر لهم “�أمن غذ�ئي”. ط. 

73l% من �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بحاجة مل�صاعد�ت �إن�صانية. ي. 

�لو�صع �ل�صحي يف غزة: ك. 

90 مليون لرت من مياه �ل�رشف �ملعاجلة جزئياً تقذف يف �صو�طئ غزة يومياً.  .1

معدل �النتظار الإجر�ء عملية جر�حية هو عام ون�صف.  .2

70l% من �ملنازل حت�صل على �ملياه مبعدل 6-8 �صاعات كّل 2-4 �أيام.  .3

�إىل   2008 12 حالة وفاة �صنة  �ملو�ليد �الأحياء �رتفع من  �ألف من  �لر�صع لكل  معدل وفيات   .4

20.3 حالة وفاة �صنة 2013.

�لفل�صطيني  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  �صيجعل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  زو�ل  �أن  �إىل  �لتقرير  و�نتهى 

يت�صاعف، مما يعني �أن �الحتالل �أ�رش بهياكل �القت�صاد �لفل�صطيني، ال �صيّما يف قطاعات �لزر�عة 

�ملو�رد  على  و�ل�صيطرة  لالأر��صي  و�مل�صادرة  �ال�صتيطان  ب�صيا�صات  تاأثر�ً  �الأكرث  و�ل�صناعة 

�لطبيعية، وهو �الأمر �لذي �أكد عليه تقرير �ملن�صق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط، 

ملو�ردهم  �لو�صول  من  �لفل�صطينيني  �الحتالل  �صلطات  ملنع  �ل�صارة  �الآثار  �إىل  فيه  ي�صري  و�لذي 

.
16

�لطبيعية خ�صو�صاً يف �ملنطقة ج من �ل�صفة �لغربية

�لتي  و�الجتماعية  �القت�صادية  �ل�صعوبات  على  �لتاأكيد   2017 ل�صنة  �الأونكتاد  تقرير  و�أعاد 

ن�صب  �رتفاع  خ�صو�صاً  �ل�صهيوين،  �الحتالل  �صيا�صات  ب�صبب  �لفل�صطيني  �القت�صاد  يو�جهها 

�لفل�صطيني بن�صبة  �لدولية لل�صعب  �مل�صاعد�ت  �الإن�صانية، وتر�جع قيمة  �لظروف  �لبطالة، وتردي 

�صندوق لتقدير�ت  طبقاً   ،2017 �صنة  خالل   %13l ونحو   ،2016–2014 �لفرتة  خالل   %38l 

 ،2334 �لقر�ر  �صدور  من  �لرغم  على  �ال�صتيطان  يف  �لتو�صع  �صيا�صة  و��صتمر�ر  �لدويل،  �لنقد 

2016 )مقارنة 40l% يف �صنة  �مل�صتعمر�ت بن�صبة  �ملنازل �جلديدة يف   وهو ما يت�صح يف زيادة عدد 

ب�صنة 2015(، و�لقيود �ملفرو�صة على �لتنقل للفل�صطينيني، كما ي�صتعر�ص �لتقرير بع�ص �مل�صاعد�ت 

.
�لفنية �ملقدمة من �الأونكتاد للفل�صطينيني خالل �صنة 172017

:l)8. منظمة ال�رشطة اجلنائية الدولية )الإنرتبول

INTERPOL )�الإنرتبول(  �لدولية  �جلنائية  �ل�رشطة  منظمة  �إىل  �الن�صمام  يف  فل�صطني   جنحت 

�لتي �أ�صبح عدد �أع�صائها 192 دولة، وح�صلت فل�صطني يف �لت�صويت يف �جلمعية �لعامة لهذه �ملنظمة يف 

 .
18

�أيلول/ �صبتمب 2017 على تاأييد 75 دولة وعار�صتها 24 دولة، بينما �متنعت 34 دولة عن �لت�صويت

وكانت “�إ�رش�ئيل” قد جنحت يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2016 يف تاأجيل �لنظر يف ع�صوية فل�صطني 



2016-2017التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

432

حيث مل حت�صل فل�صطني �إال على تاأييد 56 دولة ومعار�صة 62 و�متناع 37 عن �لت�صويت، على �أن يتم 

، وهو ما جرى فعالً و�نتهى بع�صوية فل�صطني. 
�إعادة �لنظر يف �لطلب �لفل�صطيني يف �صنة 192017

�جلر�ئم  يف  �صيّما  ال  �لدوليني،  �ملجرمني  عن  �ملعلومات  بتبادل  معنية  �ملنظمة  هذه  �أن  ومعلوم 

�لدولية �خلا�صة بالتزييف و�لتهريب وجتارة �الأ�صلحة غري �مل�رشوعة، �إىل جانب تقدمي �ال�صت�صار�ت 

�ل�رشطية لبع�ص �لدول.

�لوزر�ء  رئي�ص  فعل  ردود  وت�صري  �لت�صويت،  هذ�  على  حادة  فعل  ردة  “�إ�رش�ئيل”  �أبدت  وقد 

�الإ�رش�ئيلي نتنياهو ووزر�ء �آخرين وو�صائل �الإعالم �الإ�رش�ئيلية �إىل �إح�صا�ص عميق بتز�يد “�لتفهم 

من  وغريها  �ملتخ�ص�صة،  ووكاالتها  �ملتحدة  �الأمم  يف  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  للحقوق  �لدويل” 

.
20

�ملنظمات �لدولية �حلكومية �الأخرى

يكن تق�صيم �ل�صيا�صة �الأمريكية يف �ملو�صوع �لفل�صطيني 

خالل �لفرتة 2016–2017 �إىل ق�صمني، �الأول نتائج مرحلة 

حكم �لرئي�ص بار�ك �أوباما )�حلزب �لديوقر�طي Democratic Party( �لتي �نتهت يف �صنة 2016، 

نتائج  على  �لتعرف  ويكن   .2017 �صنة  خالل  تر�مب  برئا�صة  جمهورية  الإد�رة  �النتقال  و�لثانية 

�ل�صنو�ت �لثماين للديوقر�طيني يف �لبيت �الأبي�ص )بد�ية 2009 ونهاية 2016( من خالل �آخر خطاب 

The Dean Acheson Auditorium مطول جلون كريي يف 2016/12/28 يف قاعة دين �أت�ص�صون 

:
21

يف و��صنطن حول �ل�رشق �الأو�صط، وقد ت�صمن �خلطاب �لنقاط �لرئي�صية �لتالية

�لتاأكيد على مو�صوع “حل �لدولتني”، على �لرغم من �أن �لو�قع ال يوحي بذلك، بل ي�صري نحو   .1

دولة و�حدة يهيمن عليها �مل�رشوع �ل�صهيوين، ونحو �حتالل �أبدي.

د�فع عن عدم ��صتخد�م �لفيتو �صّد قر�ر جمل�ص �الأمن يف 2016/12/23 منتقد�ً مالحظات �ملندوب   .2

�الإ�رش�ئيلي يف �الأمم �ملتحدة و�لذي و�صفه باأنه من “خ�صوم حل �لدولتني”:

�أ�ص( دي  )بي  �لعقوبات  وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حلركة  معار�صته  �أكد   .3 

للدعم  م�صري�ً   The Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) movement

و�أن  �ملتحدة.  �لواليات  بها  مّرت  �لتي  �ملالية  �الأزمة  خالل  حتى  “�إ�رش�ئيل”  لـ �الأمريكي 

ومن  �لدولية،  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  جمموع  ن�صف  عن  يزيد  مالياً  لها  �الأمريكي  �لدعم 

دوالر  مليار   38 بقيمة  “�إ�رش�ئيل”  مع  تفاهم  مذكرة  �إىل   2016 خريف  يف  �لتو�صل  �صمنها 

تقديها  مّت  م�صاعدة  �أي  يفوق  باأنه  كريي  و�صفه  رقم  وهو  �لقادمة،  �لع�رش  لل�صنو�ت 

�إد�رة من  �أكرث  �إ�رش�ئيل  ل�صالح  عملت  �أمريكية  �إد�رة  “ال  و�أ�صاف  �لعامل.  يف  دولة   الأي 

رابعًا: الواليات املتحدة
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�أوباما”؛ و�قتب�ص من �أقو�ل رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي باأن �لتعاون �لع�صكري و�الأمني �الأمريكي 

.”unprecedented يف فرتة �أوباما هو تعاون “غري م�صبوق

بها  يقوم  �لتي  “�الإرهابية”  لالأعمال  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �إد�نة  عدم  كريي  �نتقد   .4
�لفل�صطينيون، �أو �إطالق �أ�صماء “�الإرهابيني” على �ل�صو�رع و�مليادين �لعامة.

عن  �ل�رشعية  نزع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حماوالت  �إحباط  يف  �ملتحدة  �لواليات  دور  على  �لتاأكيد   .5
“�إ�رش�ئيل” يف �ملحافل �لدولية، و�لتي كان �آخرها قر�ر �ليون�صكو بخ�صو�ص �لقد�ص. كما �نتقد 
حماوالت �ل�صلطة جترمي “�إ�رش�ئيل” يف �ملحكمة �جلنائية �لدولية. و�نتقد �أي�صاً �صيا�صة حما�ص 

وت�صلحها، م�صري�ً للظروف �لقا�صية لل�صعب �لفل�صطيني يف غزة.

�نتقد �صيا�صة �ال�صتيطان و�أ�صار �إىل �أن عدد �مل�صتوطنني �رتفع خالل �إد�رة �أوباما )بدء�ً من 2009(   .6
“ونحن ندرك �أنه يف  100 �ألف م�صتوطن، لكنه �أ�صاف عبارة ذ�ت مدلول خطري بقوله  �إىل نحو 

�لتي  �لتغري�ت  ملر�عاة  �إ�رش�ئيل  من  جزء�ً  �مل�صتوطنات  بع�ص  �صت�صبح  �لنهائي،  �لو�صع  �تفاق 

49 �ملا�صية، ونحن نفهم ذلك، مبا يف ذلك �حلقائق �لديوغر�فية  حدثت على مدى �ل�صنو�ت �لـ 

�جلديدة �لتي توجد على �أر�ص �لو�قع”.

�أمريكية  1967، وهي �صيا�صة  �أن �رشقي �لقد�ص يقع �صمن �الأر��صي �ملحتلة �صنة  تاأكيده على   .7
ت�صتند لر�أي �مل�صت�صار �لقانوين لوز�رة �خلارجية �الأمريكية منذ 1978.

�أ�صا�ص على  �حلل  يكون  و�أن  لهم...  د�ئم  “موطن  وتوفري  �لالجئني  تعوي�ص  على  �لعمل   .8 
حل �لدولتني، ودون �لتاأثري على “�ل�صمة �لرئي�صية الإ�رش�ئيل”.

عدم تق�صيم �لقد�ص و�لعمل على �صمان حرية �لو�صول لالأماكن �ملقد�صة من قبل رعايا كل دين.  .9

�ملحتلة �الأر��صي  يف  �مل�صتعمر�ت  بع�ص  �صّم  تقبل  �صمنياً  كانت  �أوباما  �إد�رة  �أن  يعني   ذلك 

من  �لفل�صطينيني  لالجئني  د�ئم”  موطن  “توفري  على  وتعمل  ناحية،  من  لـ“�إ�رش�ئيل”   1967 �صنة 

ناحية �أخرى.

�إ�صد�ر  من  �لرغم  )على  لـ“�إ�رش�ئيل”  مقاطعة  �أعمال  �أّي  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  وترف�ص 

�صلطة �جلمارك �الأمريكية يف كانون �لثاين/ يناير 2016 تذكري�ً مبا �أ�صدرته �صنة 1995 ب�رشورة �أن 

حتمل منتجات �مل�صتعمر�ت �مل�صدرة الأمريكا عبارة “�ل�صفة �لغربية ولي�ص �إ�رش�ئيل”(، ناهيك عن 

تقدمي م�صاعد�ت �صخية لـ“�إ�رش�ئيل” ت�صل ملعدل 3.8 مليار�ت دوالر طيلة �ل�صنو�ت �لع�رش �لقادمة، 

منها 3.1 مليار�ت م�صاعد�ت ع�صكرية مقابل نحو 400 مليون دوالر تقدم �صنوياً للجانب �لفل�صطيني 

ت�صمل �لقطاع �الأمني و�القت�صادي، وهو ما يعني �أن حجم �مل�صاعد�ت �لفل�صطينية ت�صاوي تقريباً 

�أوباما  �إد�رة  عقدته  �لذي  �جلديد  �التفاق  �أن  عن  ناهيك  �الإ�رش�ئيلية،  �مل�صاعد�ت  حجم  من   %10.5l

يف 2016/9/14 رفع قيمة �مل�صاعدة للع�رش �صنو�ت �لقادمة من 30 مليار دوالر )�لتي �صبق �التفاق 

هو قيامها  منذ  لـ“�إ�رش�ئيل”  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  جمموع  يجعل  ما  وهو  مليار،   38 �إىل   عليها( 
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127.4 مليار دوالر؛ مع �لعلم �أن �ملبلغ هو �أكب من ذلك بكثري �إذ� ما �حت�صب وفق �لقيمة �ل�رش�ئية 

تقدم  �لتي  �لفعلية  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  حجم  على  �التفاق  عدم  يالحظ  بينما   .
22

�حلا�رش لوقتنا 

للفل�صطينيني ال �صيّما يف �ل�صنتني 2016–2017، فقد قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل 

�أن �ل�صلطة �لفل�صطينية مل تت�صلم “�أي مبلغ” من �لواليات �ملتحدة خالل �صنة 2016، بينما قالت وز�رة 

�خلارجية �الأمريكية يف بيان لها يف كانون �الأول/ دي�صمب 2016 �إن �ل�صلطة ت�صلمت 357 مليون دوالر 

يف �صنة 2016 وو�صل لوكالة �الأونرو� يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 95 مليون دوالر، مما يجعل 

�أيد( �أ�ص  452 مليون دوالر، لكن موقع �لوكالة �الأمريكية للتنمية �لدولية )يو  �إىل   �مل�صاعد�ت ت�صل 

 United States Agency for International Development (USAID)l ي�صري �إىل �أن �لواليات �ملتحدة

.
قدمت خالل �صنة 2016 ما جمموعه 317 مليون دوالر وقدمت �ملبلغ ذ�ته �صنة 232017

�أما فرتة �لرئي�ص �جلمهوري تر�مب فقد بد�أت بزيارة تر�مب لل�صعودية و“�إ�رش�ئيل” يف �أيار/ مايو 

2017، و�صارك يف �لقمة �لعربية �الإ�صالمية �الأمريكية �لتي عقدت يف �ل�صعودية. و�أعاد تر�مب تاأكيد 

دعمه لـ“�إ�رش�ئيل” وح�ّص �الأطر�ف على �لعودة للمفاو�صات. وتتمثل �صيا�صاته طبقاً لت�رشيحاته 

وت�رشيحات موظفيه يف: 

�ل�رش�ع  مع  �لتعامل  من  �أولوية  �أكرث  �مل�صلحة  �الإ�صالمية  و�لتنظيمات  �إير�ن  مو�جهة  �عتبار   .1

.
24

�لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي

�لتنظيمات  لدمج  وميله  لـ“�إ�رش�ئيل”،  و�لع�صكري  و�لديبلوما�صي  �ملايل  �لدعم  يف  �ال�صتمر�ر   .2

�لفل�صطينية �مل�صلحة �صمن قو�ئم �لتنظيمات “�الإرهابية”.

�الأمريكية من �ل�صفارة  �الأوىل لواليته، من مو�صوع نقل  �الأ�صهر  �تخاذ موقف و��صح يف  عدم   .3 

تل �أبيب �إىل �لقد�ص، وهو �الأمر �لذي وعد خالل حملته �النتخابية بتنفيذه.

�إن ر�صد ت�رشيحات تر�مب بعد توليه �ل�صلطة يف مطلع �صنة 2017 ي�صري الرتباك حاد يف بنية 

 ،
25

�إد�رته )�ال�صتقاالت �ملتتالية، و�حلمالت �الإعالمية �صده، وت�صارب ت�رشيحاته وقر�ر�ته...�إلخ(

:
26

غري �أن بع�ص �لت�رشيحات الإد�رة تر�مب ت�صري ملو�قف حتتاج لتنبه �صديد مثل

�الإ�رش�ئيلي نتنياهو  �لوزر�ء  لقاء بني تر�مب ورئي�ص  �الأبي�ص قبيل  �لبيت  ت�رشيح م�صوؤول يف   .1

باأن �إد�رة تر�مب “لن تدفع باجتاه حل �لدولتني”.

“معني بال�صفقة”، ولي�ص  �إنه   2017 قوله خالل موؤمتر �صحفي مع نتنياهو يف �صباط/ فب�ير   .2

�لدولتني حلل  �أتطلع  “�إنني  �أ�صاف  ثم  فل�صطينية،  دولة  قيام  على  �ل�صفقة  هذه   با�صتمال 

وحّل �لدولة، و�أنا �أريد �حلل �لذي يقبله �لطرفان، ويكنني �لتعاي�ص مع �أّي من �حللَّني”.

لـ“�إ�رش�ئيل”  عا�صمة  بالقد�ص  ر�صمياً  �ملتحدة  �لواليات  �عرت�ف   2017/12/6 يف  تر�مب  �أعلن 

وقام بتوقيع مر�صوم بنقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، و�أ�صدر �الأمر �إىل وز�رة �خلارجية ببدء 
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“�إىل عدم تغيري �لو�صع �لقائم يف �الأماكن �ملقد�صة من �ملدينة”، م�صري�ً يف  �لتح�صري�ت لذلك. ودعا 

�لوقت ذ�ته �إىل �أن �لقر�ر يعك�ص “مقاربة جديدة” �إز�ء �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي. وكان �لكوجنر�ص 

�لق�صمة”  تقبل  ال  “�لتي  �لعا�صمة  ر�صمياً  �لقد�ص  �عتب  قانوناً   1995/10/23 يف  �أقر  �الأمريكي 

�إال   ،
271999/5/31 يتجاوز  ال  موعد  يف  �لقد�ص  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  �إىل  ودعا  لـ“�إ�رش�ئيل”، 

هذ�  تطبيق  تاأجيل  �أ�صهر  �صتة  كل  ُيخولِّهم  “��صتثناء”  ي�صتخدمون  كانو�  �الأمريكيني  �لروؤ�صاء  �أن 

�لقانون. و�أ�صار تر�مب �إىل ذلك عندما قال �إن �لروؤ�صاء �الأمريكيني “كانت تنق�صهم �ل�صجاعة التخاذ 

. و�أما �لعو�مل �لتي دفعت �إىل �تخاذ �لقر�ر فهي مرتبطة بت�صاعد قوة �ليمني �الأمريكي، 
هذ� �لقر�ر”28

ونفوذ �للوبي �ل�صهيوين �ليهودي يف �صناعة �لقر�ر �الأمريكي، باالإ�صافة �إىل حالة �ل�صعف �لعربي 

و�الإ�صالمي �لتي تغري هكذ� �إجر�ء�ت، دون توقع ردود فعل قوية.

�خلارجية  وزير  م�صاعد  باأعمال  �لقائم  �أكد  و�لعربية،  �لدولية  �الإد�نات  كل  من  �لرغم  وعلى 

رجعة  “ال  �لقد�ص  ب�صاأن  تر�مب  دونالد  قر�ر  �أن   ،David Satterfield �صرتفيلد  ديفيد  �الأمريكي، 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  بحدود  له  عالقة  ال  تر�مب  قر�ر  �أن  �صحفية،  ت�رشيحات  يف  و�أو�صح  فيه”، 

و�أكد  عنها.  �صيتمخ�ص  �لذي  �لنهائي  �لو�صع  �أو  �ملفاو�صات  نتائج  على  لها  تاأثري  وال  �لقد�ص  يف 

�ل�صنة  مطلع  �أن  معلناً  �ل�صالم”،  “عملية  يف  قدماً  بامل�صي  �الأمريكية  �الإد�رة  �لتز�م  �صرتفيلد 

وكان   .
29

بخ�صو�صها تفا�صيل  �أي  عن  �لك�صف  رف�ص  جديدة”،  �صالم  “مبادرة  �صت�صهد  �جلديدة 

 لبع�ص �ل�صحف �الأمريكية، نظرة خا�صة على قر�ر تر�مب؛ حيث ر�أت �صحيفة ذ� نيويورك تايز

The New York Times، �أن قر�ر تر�مب، نقل �ل�صفارة من تل �أبيب �إىل �لقد�ص، هو جمازفة عالية 

�خلطورة يف خ�صم ما يجري يف �ل�رشق �الأو�صط، و�أنه ياأتي �صمن وعود َحْملته �النتخابية ولي�ص له 

 .
30

ح�صابات ديبلوما�صية

�أعلنت معظم  �لعامل، حيث  �لقر�ر موجة تنديد وقلق دولية وردود فعل غا�صبة حول  �أثار هذ� 

ب�صاأن  تر�مب  الإعالن  �لتايل  �ليوم  �صهد  فقد  عنه؛  بالرت�جع  �أمريكا  وطالبت  له  رف�صها  �لعو��صم 

�لقد�ص 521 تظاهرة ووقفة �حتجاجية يف �لدول غري �لعربية يف �صتى �أنحاء �لعامل، منها 91 مظاهرة يف 

. كما �صهدت 
31

�لواليات �ملتحدة نف�صها، و�صهدت مدن �أوروبية يف ب�صعة �أيام �أكرث من 300 مظاهرة

.
32

نحو 150 مدينة هندية تظاهر�ت و�حتجاجات وفعاليات موحدة، تنديد�ً بالقر�ر �الأمريكي

وقد �أعرب �لعديد من �أع�صاء جمل�ص �الأمن �لدويل، خالل جل�صة طارئة عقدت يف 2017/12/8، عن 

رف�صهم �ل�صديد للقر�ر، و�أو�صح �صفر�ء �ل�صويد، وفرن�صا، و�إيطاليا، وبريطانيا لدى �الأمم �ملتحدة 

. ويف 2017/12/18، ��صتخدمت �لواليات �ملتحدة 
�أنه “ال يتطابق مع قر�ر�ت جمل�ص �الأمن �لدويل”33

حّق �لنق�ص )�لفيتو( �صّد م�رشوع قر�ر تقدمت به م�رش �إىل جمل�ص �الأمن؛ ويوؤكد م�رشوع �لقر�ر 
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على �أن �لقد�ص ق�صية “يتعني حلها من خالل �ملفاو�صات”، و�أن “�أي قر�ر�ت �أو �إجر�ء�ت تهدف �إىل 

تغيري طابع �ملدينة �ملقد�صة، �أو و�صعها �لديغر�يف، �أو تركيبتها �لديغر�فية ال يكن �أن يكون لها 

�لبلد�ن  �لقر�ر، جميع  �إلغاوؤها”. كما يدعو م�رشوع  �أثر قانوين، وتعتب ملغاة وباطلة، ويجب  �أي 

�إجر�ء�ت  باأي  �العرت�ف  بعدم  �الأع�صاء  �لدول  ويطالب  �لقد�ص،  يف  �صفار�ت  فتح  عن  �المتناع  �إىل 

 .
34

تتعار�ص مع قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة ب�صاأن و�صع �ملدينة، وقد �أيّد �لقر�ر 14 دولة

وقد �أكد �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة، �أنطونيو غوتريي�ص �أن و�صع �لقد�ص ال يكن �أن يحدد �إال عب 

“تفاو�ص مبا�رش” بني �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني، مذكر�ً مبو�قفه �ل�صابقة �لتي ت�صدد على “رف�ص 
. ورف�ص �لقر�ر كل من تركيا، وبريطانيا، وفرن�صا، و�أملانيا، ورو�صيا، 

�أي �إجر�ء من طرف و�حد”35

 .
37

، وبوليفيا، و�الحتاد �لبملاين �لدويل
36

و�ل�صني، وكند�، و�لب�زيل، و�إيطاليا، وكوريا �ل�صمالية...

2017/12/14، �أن موقف �الحتاد من و�صع �لقد�ص  28 لدول �الحتاد �الأوروبي، يف  �لـ  و�أكد �لقادة 

يبقى “ثابتاً” بعد �إعالن تر�مب. وقال �لبيان �ل�صادر عن روؤ�صاء، وروؤ�صاء حكومات دول �الحتاد 

من  عقود  �صبعة  خالف  �لذي  تر�مب  الإعالن  �ملوجهة  �النتقاد�ت  جديد  من  يوؤكد  �إنه  �الأوروبي، 

.
38

�ل�صيا�صة �خلارجية �الأمريكية جتاه هذ� �مللف �حل�صا�ص

ومن لندن، �أعلنت رئي�صة �حلكومة �لبيطانية ترييز� ماي يف بيان: “نحن ال نو�فق على �لقر�ر 

�الأمريكي بنقل �ل�صفارة من �لقد�ص، و�العرت�ف بالقد�ص عا�صمة الإ�رش�ئيل قبل �لتو�صل �إىل �تفاق 

 ،Angela Merkel نهائي حول و�صعها”. ونقل �ملتحدث با�صم �مل�صت�صارة �الأملانية، �أجنيال مريكل

“ال تدعم هذ� �ملوقف،  �إن �حلكومة �الأملانية  Steffen Seibert، عن مريكل قولها  �صتيفن �صايبت 

. وو�صف �لرئي�ص �لفرن�صي 
الأن و�صع �لقد�ص ال يكن �لتفاو�ص ب�صاأنه، �إال يف �إطار حل �لدولتني”39

دعا كما   .
�لدولتني”40 بـ“حل  و�أوروبا  فرن�صا  مت�صك  و�أكد  بـ“�ملوؤ�صف”  �لقر�ر  ماكرون   �إيانويل 

. ورف�صت مو�صكو 
41

بابا �لفاتيكان فر�ن�صي�ص Pope Francis �إىل �حرت�م �لو�صع �لقائم يف �لقد�ص

.
42

وبكني قر�ر تر�مب وحذرتا من تد�عياته

يدعو  قر�ر�ً  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  تبنت  فقد  �الأمريكي،  و�لوعيد  �لتهديد  من  وبالرغم 

يف  عقدتها  طارئة  جل�صة  يف  لـ“�إ�رش�ئيل”،  عا�صمة  بالقد�ص  باالعرت�ف  قر�رها  �صحب  �إىل  و��صنطن 

و�متنعت دول،   9 عار�صته  فيما  �لقر�ر،  ل�صالح  ع�صو  دولة   128 �صوتت  حيث   ،2017/12/21 

 .
43

35 دولة عن �لت�صويت، وغابت 21 دولة عن �حل�صور

على �لرغم من عدد من �لقر�ر�ت �الأوروبية �خلا�صة بت�صوية 

عن  متتنع  �الأوروبية  �لدول  �أن  �إال  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع 

�لدولية عب  �إجر�ء�ت عملية لل�صغط على �لطرف �الإ�رش�ئيلي، لاللتز�م مبا تقرره �ملنظومة  �تخاذ 

خام�شًا: االحتاد االأوروبي
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 European �خلارجية  لل�صوؤون  �الأوروبي  �ملجل�ص  عن  �صادرة  در��صة  �إن  بل  �ملختلفة،  هيئاتها 

:
44

Council on Foreign Relations يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2016 ت�صري �إىل م�صاألتني مهمتني

�أن دول �الحتاد �الأوروبي وعلى �لرغم من �إقر�رها بـ“حل �لدولتني”، �إال �أنها ال تعمل على تغيري   .1

�آليات حتقيق هذ� �حلل وتبقى مت�صبثة باالآليات نف�صها �لتي مل توؤدِّ �إىل �أّي نتيجة. وي�صري �لتقرير 

incentives” بهدف ت�صجيع �لطرف  “�حلو�فز  �أبرز هذه �الآليات هي ما �صماه ب�صيا�صة  �أن  �إىل 

�الإ�رش�ئيلي على �النخر�ط يف �لت�صوية، وهو ما ثبت ف�صله.

تتعامل  �أن  �الأوروبي  �الحتاد  دول  على  �أن  تعني  و�لتي   ”differentiation “�لتمييز  �صيا�صة   .2

مع  �لعالقة  وبني  �ملجاالت  خمتلف  يف  معها  �لعالقات  بني  �لف�صل  �أ�صا�ص  على  “�إ�رش�ئيل”  مع 

“�إ�رش�ئيل” يف �أي جانب له �صلة بامل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967 مبا 
فيها �لقد�ص. وهو �أمر ال متار�صه �لعديد من دول �الحتاد. وتكفي �الإ�صارة الأهمية هذه �ل�صيا�صة 

�الإ�رش�ئيلية و�مل�صتوطنات  �الأوروبي  �الحتاد  يف  “�لتمييز  �ملعنون  لتقريره  �ملجل�ص  َن�رْشَ   �أنَّ 

 �أدى �إىل تر�جع مبا�رش ملوؤ�رش 
EU Differentiation and Israeli Settlements” �صنة 452015

�لعمليات �مل�رشفية لبنك تل �أبيب مبا قيمته 2.46 نقطة.

ويرى �لتقرير �أن هناك تز�يد�ً ولو بطيئاً يف عدد دول �الحتاد �الأوروبي �لتي بد�أت تتبنى �صيا�صة 

�أن يتبنى تو�صيع  “حل �لدولتني” فاإن عليه  �أن يتم تطبيق  �أر�د �الحتاد  “�لتمييز” هذه، وعليه فاإذ� 
وخ�صو�صاً  “�إ�رش�ئيل”،  على  بال�صغط  �لتز�ماً  �الأقل  هما  وفرن�صا  بريطانيا  ولعل  �ل�صيا�صة.  هذه 

يف جمال �لتعامل مع منتجات �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية. لكن خروج بريطانيا من �الحتاد قد يعزز 

�الجتاهات �الأوروبية �الأكرث حزماً يف تبني �صيا�صة �لتمييز �مل�صار لها. وت�صهم بع�ص دول �أوروبا 

يف دعم بناء �مل�صتعمر�ت، من خالل �رش�ء �أ�صهم وح�ص�ص يف �لبنوك �الإ�رش�ئيلية �لتي تقوم بدورها 

�لتعامل  على  قيود�ً  ت�صع  �أوروبية  دولة   17 هناك  �الآن  وحتى  للم�صتوطنني،  �لقرو�ص  بتقدمي 

�لتجاري و�ملايل مع �مل�صتعمر�ت.

جمل�ص  قر�ر  �إىل  ��صتند  و�لذي  �لدولتني”  “حل  م�رشوع  الإجناز  �الأوروبي  �لبملان  قر�ر  ولعل 

�ل�صوؤون �خلارجية Foreign Affairs Council �ل�صادر يف 2016/1/18 بخ�صو�ص عملية �لت�صوية 

�ل�صلمية يف �ل�رشق �الأو�صط هو �الأكرث �أهمية خالل �صنتي 2016–2017. حيث ن�ّص �لقر�ر على �أن 

عا�صمة  وبالقد�ص  �آمنة  حدود  و�صمن  ب�صالم  جنب  �إىل  جنباً  تعي�صان  ديوقر�طيتني  دولتني  حّل 

بالدولة  باالعرت�ف  �الحتاد  يف  �الأع�صاء  �لدول  �لقر�ر  وطالب  �الأن�صب،  �حلل  هو  منهما،  لكل 

�أمر ي�صتحق من �أن �لتم�صك بحل �لدولة �لو�حدة �لتي ال تت�صاوى فيها �حلقوق   �لفل�صطينية، و�أكد 

�لعنف  �أعمال  كافة  �الحتاد  ي�صجب  كما  �ل�رش�ع،  هذ�  جتاه  �صيا�صاته  مر�جعة  �الأوروبي  �الحتاد 

�صّد �ملدنيني. وكذلك �صجب بناء �مل�صتعمر�ت ويطالب ب�صل�صلة من �الإجر�ء�ت �صّد هذه �ل�صيا�صة، 
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��صتغالل  و�إد�نة  �لقد�ص،  فيها  مبا   1967 حدود  على  تغيري�ت  باأّي  �العرت�ف  وعدم  ومر�قبتها 

�ملو�رد �لطبيعية �لفل�صطينية من قبل “�إ�رش�ئيل”، ال �صيّما يف مناطق ج �ملن�صو�ص عليها يف �التفاق 

بني �لطرفني. كما دعا لرفع �حل�صار عن قطاع غزة ودعا �الأطر�ف �لفل�صطينية �إىل �لوحدة و�إعادة 

.
46

�لت�صامن بني �الأطر�ف �لفل�صطينية

�ملر�صد  تقرير  فاإن  �الحتالل،  حتت  �لفل�صطيني  �الإن�صان  بحقوق  �خلا�صة  �جلو�نب  �أما 

�الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان عن �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية جتاه م�صاريع �لتنمية �لتي تقوم بها 

�لفل�صطينية  �أوروبا يف �الأر��صي  �إىل �رتفاع جمموع �مل�صاريع �ملدعومة من  �أوروبية، ي�صري  جهات 

 ،2016 �صنة  �الأوىل من  �ل�صهور  �إز�لتها يف  �أو  بتدمريها  “�إ�رش�ئيل”  قامت  �لتي   1967 �صنة  �ملحتلة 

�مل�صتعمر�ت  منتجات  بو�صم   2015 �صنة  �الأوروبي  �الحتاد  قر�ر  على  �إ�رش�ئيلي  فعل  كرد  وذلك 

1967 ملقاطعتها ب�صكل كبري. و�أكد تقرير �صادر عن  �ملقامة يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة  �الإ�رش�ئيلية 

مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية �أن عدد �مل�رشوعات �ملدعومة من �الحتاد �الأوروبي، 

�لتي قامت “�إ�رش�ئيل” باإز�لتها هي 120 م�رشوعاً يف �ل�صهور �لثالثة �الأوىل من �صنة 2016. و�نتقد 

لالإحر�ج  لالأرقام �حلقيقية يف هذ� �جلانب، جتنباً  �الأوروبيني  �مل�صوؤولني  �إخفاء  �الأوروبي  �لتقرير 

بنوك  يف  �أ�صهماً  ت�صرتي  �الأوروبية  �لدول  بع�ص  �أن  عن  ناهيك   .
“�إ�رش�ئيل”47 مع  �لديبلوما�صي 

�أن  كما  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  ��صتيطانية  م�صاريع  بتمويل  �لبنوك  هذه  وتقوم  �إ�رش�ئيلية، 

من �لقادمة  �ملنتجات  و�صم  بقر�ر  تلتزم  ال  �ل�رشقية  �أوروبا  دول  �صيّما  ال  �الأوروبية  �لدول   بع�ص 

.
48

�مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية

�أما �ملوؤمتر�ت �لدولية �لتي �حت�صنتها �أوروبا خالل �صنة 2017 للنظر يف �ملو�صوع �لفل�صطيني 

�لثاين/  كانون  يف  عقد  �لذي  لل�صالم”  باري�ص  “موؤمتر  فاإن  لالأمام،  �لت�صوية  دفع  على  و�لعمل 

�لدويل �الأمن  جمل�ص  يف  �لع�صوية  �لد�ئمة  �لدول  بينها  من  دولة،  �صبعني  مب�صاركة   2017  يناير 

�الأوروبي فيديريكا موغرييني  �ل�صيا�صة �خلارجية لالحتاد  �الأوروبي ممثالً مب�صوؤولة  و�الحتاد 

Federica Mogherini يعّد هو �الأبرز، وقد �أكد �ملوؤمتر على “حل �لدولتني”، وعلى عدم قيام �أي 

.
49

من �لطرفني باأّي �إجر�ء�ت �أحادية

و�أعلنت �ملفو�صية �الأوروبية يف �آذ�ر/ مار�ص 2016 عن تقدمي 274.1 مليون دوالر كم�صاعد�ت 

89 مليون دوالر لوكالة  �لفل�صطينية، ونحو  لل�صلطة  184 مليون دوالر ت�صلم  للفل�صطينيني، منها 

، كما مّت تقدمي قر�بة 20 مليون يورو 
50

�الأونرو�، على �أن يتم �الإعالن عن مبلغ �آخر مع نهاية �ل�صنة

.
)نحو 18.2 مليون دوالر( م�صاعد�ت �إن�صانية من �الحتاد �صنة 512017
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متثل جمموعة �لبيك�ص )رو�صيا، و�ل�صني، و�لهند، و�لب�زيل، 

�أن  كما  �لعامل،  �صكان  عدد  من   %41l قر�بة  �إفريقيا(  وجنوب 

�خلم�ص  �لدول  �أن  جانب  �إىل  �لعاملي،  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  من   %22l يعادل  �ملحلي  ناجتها  �إجمايل 

قوة  �ملجموعة  هذه  من  يجعل  ما  وهو   .G20 (Group of Twenty)l �لع�رشين  ملجموعة  تنتمي 

�صيا�صية و�قت�صادية قادرة على �لتاأثري يف م�صار �لعالقات �لدولية، مبا فيها �لق�صية �لفل�صطينية، 

�ل�صيا�صية  �لق�صايا  �أن تويل هذه �ملجموعة  2013 على  �أ�رشت رو�صيا منذ �صنة  �أن  بعد  خ�صو�صاً 

و�الأمنية �هتماماً �أكب.

وقد عقدت �ملجموعة ت�صعة موؤمتر�ت قمة، كان �ثنان منهما يف �صنتي 2016 و2017، ون�ّص بيان 

:
52

�ملجموعة �ل�صادر يف �لهند يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2016 على

�أ�صا�ص قر�ر�ت جمل�ص �الأمن �لدويل، ومبادئ  “حل �لدولتني” على  �لتاأكيد على �رشورة تنفيذ   .1

مدريد، و�ملبادرة �لعربية، وكافة �التفاقات �ملبمة بني طَريف �لنز�ع.

�أن يجري �لتفاو�ص بني طريف �لنز�ع، بهدف �إقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة قابلة للحياة ومرت�بطة   .2

�الأجز�ء، تعي�ص جنباً �إىل جنب مع “�إ�رش�ئيل”، ذ�ت حدود �آمنة على �أ�صا�ص حدود �صنة 1967.

�ملتحدة �الأمم  قر�ر�ت  ذلك  على  ن�صت  كما  فل�صطني  لدولة  عا�صمة  �لقد�ص  �رشقي  يكون   .3 

ذ�ت �ل�صلة.

 
53

�أما موؤمتر �لقمة �ملنعقد يف �ل�صني يف �أيلول/ �صبتمب 2017، فقد ن�صت �لفقرة 42 من بيان �لقمة

على “�إعادة �لتاأكيد على �حلاجة �ملا�صة ل�صالم �صامل ود�ئم وعادل لل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني 

�ل�صلة، ذ�ت  �ملتحدة  �الأمم  قر�ر�ت  �أ�صا�ص  على  �الأو�صط؛  �ل�رشق  يف  و��صتقر�ر  �صالم   لتحقيق 

عب  وذلك  �لطرفني،  بني  �ملوقعة  �التفاقات  وكافة  �لعربية،  �ل�صالم  ومبادرة  مدريد،  ومبادئ 

مفاو�صات �لتي ت�صتهدف �إقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة، قابلة للحياة...”، كما �أكد �ملجتمعون على 

��صتعد�دهم لتقدمي �مل�صاعد�ت الإجناز هذ� �لهدف. 

�ل�صنو�ت  يف  لالنخفا�ص  �جته  قد  فل�صطني  ق�صية  دعم  يف  �لدول  هذه  �صقف  فاإن  عام،  وب�صكل 

�ملا�صية، مع تنامي م�صاحلها و�عتبار�تها �القت�صادية، ومع حالة �ل�صعف و�لتمزق �لتي ت�صهدها 

�ملنطقة �لعربية. كما �أن ثمة تركيز بني بع�ص دول �لبيك�ص على دعم “حل �لدولتني”، و�إقامة �لدولة 

�الإ�رش�ئيلي  �لت�صوية؛ مع جتنب �صجب �الحتالل  �إليه م�صرية  �لذي �صتوؤدي  �لفل�صطينية، بال�صكل 

و�إد�نة �ال�صتيطان و�ملمار�صات �لتع�صفية �الإ�رش�ئيلية.

هي  رو�صيا  فتبدو  �لفل�صطيني،  و�ملو�صوع  �لبيك�ص  دول  بني  �لفردية  �لعالقات  جمال  يف  �أما 

�الأكرث ن�صاطاً يف هذ� �ملجال:

�شاد�شًا: دول الربيك�س
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1. رو�شيا: 

و�فق  �لتي  �لرو�صية،  �خلارجية  لل�صيا�صة  �لعامة  �ملوؤ�رش�ت  �لرو�صية  �خلارجية  وز�رة  ن�رشت 

:
54

عليها فالديري بوتني يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2016، وجاء فيها )يف �لبند 92( ما يلي

�صتو��صل رو�صيا �إ�صهاماتها �جلادة ل�صمان ��صتقر�ر �ل�رشق �الأو�صط و�صمال �إفريقيا.    �أ. 

دعم �جلهود �جلماعية �لهادفة لتحييد �لتهديد�ت �لتي متثلها جماعات �الإرهاب �لدولية. ب. 

مع  �الإقليمية،  �لدول  يف  لل�رش�عات  و�لديبلوما�صية  �ل�صيا�صية  للت�صوية  �ملتو��صل  �لت�صجيع   ج. 

�حرت�م �صيادتها ووحدتها �الإقليمية، وحّق تقرير �مل�صري دون تدخل خارجي.

وكدولة د�ئمة �لع�صوية، وع�صو يف �للجنة �لرباعية لل�رشق �الأو�صط، �صتو��صل رو�صيا مزيد�ً    د. 

ومبا  وجوهه،  جميع  من  �الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  لل�رش�ع  وعادل  د�ئم  حّل  الإجناز  �جلهد  من 

يت�صق مع �لقانون �لدويل.

ويف حزير�ن/ يونيو 2016 جرى لقاء بني وزير �خلارجية �لرو�صي �صريجي الفروف وريا�ص 

:
55

�ملالكي وزير خارجية �ل�صلطة �لفل�صطينية، حيث تباحثا فيما يلي

�لدعوة لتن�صيط جهود �للجنة �لرباعية.   �أ. 

�لتاأكيد على �لوحدة �لفل�صطينية. ب. 

�إيجابية  يبدي  “نتنياهو  �إن  الفروف  قال  حيث   )2002( �لعربية  �ملبادرة  �أهمية  على  �لتاأكيد  ج. 

نحوها” و�إنه “مل ي�صمع من نتنياهو �أي دعوة لتعديل �ملبادرة �لعربية”.

�الإ�صارة ملوؤمتر باري�ص �لدويل يف حزير�ن/ يونيو 2016، �لذي يهدف �إىل �إحياء جهود �لت�صوية  د. 

و�إيجاد �لظروف �ملو�تية لذلك.

وتبدو مو�صكو حري�صة على ر�أب �ل�صدع يف �جلبهة �لفل�صطينية، ال �صيّما بني حركتي حما�ص 

وفتح، وهو ما �ت�صح يف �ملالحظات �لتي �أبد�ها الفروف �أمام ممثلي �لتنظيمات �لفل�صطينية، خالل 

.
�جتماعهم يف مو�صكو يف كانون �لثاين/ يناير 562017

وتبدي مو�صكو رغبة يف تقدمي �مل�صاعد�ت للفل�صطينيني، كما يت�صح من �ملوؤمتر �ل�صحفي �لذي 

�ملوؤمتر  �إذ ت�صمن   .2017 �أيار/ مايو  �لرو�صي بوتني و�لفل�صطيني حممود عبا�ص يف  �لرئي�ص  جمع 

Eurasian Economic Union (EAEU) �الأور��صي  �القت�صادي  �الحتاد  �أن  �إىل  بوتني  �إ�صارة 

l �صيطبق نظام “�الأف�صلية �لعامة” على فل�صطني، مما يعفي �ملنتجات �لفل�صطينية من �جلمارك عند 

�لرو�صية،  500 طالب فل�صطيني يدر�صون يف �جلامعات  �أن هناك  �الأور��صي؛ و�إىل  �ل�صوق  دخولها 

وغريها حلم  لبيت  �لرو�صية  �ل�صياحة  يعزز  ب�صكل  �لكنائ�ص  بع�ص  جتديد  يف  �مل�صاعدة   و�إىل 

)300 �ألف �صائح رو�صي ز�رو� فل�صطني �صنة 2016(. و�أكد بوتني يف �ملوؤمتر على �رشورة ��صتئناف 
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على  ي�صتند  حّل  وعلى  �نفر�دية،  �إجر�ء�ت  �أي  �تخاذ  وعدم  وفل�صطني  “�إ�رش�ئيل”  بني  �ملفاو�صات 

�أ�صا�ص  �لقانون �لدويل. ويف �ملقابل �أبدى عبا�ص مو�فقته على عقد حمادثات ثالثية يف مو�صكو على 

Dmitry Medvedev حل �لدولتني”، وهي دعوة كان رئي�ص �لوزر�ء �لرو�صي ديرتي مدفيديف“ 
قد �أعلنها خالل زيارته لالأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2016، وهي �متد�د ملا 

�أعلنته �خلارجية �لرو�صية عن دعوة مو�صكو يف �أيلول/ �صبتمب 2016 لكل من “�إ�رش�ئيل” و�ل�صلطة 

�لفل�صطينية ملفاو�صات يف مو�صكو. لكن ذلك مل ي�صل لنتيجة الأن �لطرف �الإ�رش�ئيلي رف�ص �لتعهد 

.
57

بوقف �ال�صتيطان كما طلبت �ل�صلطة �لفل�صطينية

2. ال�شني:

من غري �ملمكن ف�صل �ل�صيا�صة �ل�صينية يف �ل�رشق �الأو�صط ب�صكل خا�ص و�لق�صية �لفل�صطينية 

�ل�صني  لربط  ي�صعى  �لذي  و�حد(  حز�م   – و�حد  )طريق  �ال�صرت�تيجي  م�رشوعها  عن  عام  ب�صكل 

و�آ�صيا باأوروبا عب �ملرور مبنطقة �ل�رشق �الأو�صط بر�ً وبحر�ً؛ ال �صيّما مع تنامي �لتجارة �ل�صينية 

“�إ�رش�ئيل”، �لتي بلغت مع �لعامل  مع �ملنطقة، و�رتفاع ��صتثمار�ت �ل�صني يف �ملنطقة �لعربية ومع 

.
58

�لعربي �صنة 2016 نحو 55 مليار دوالر، ومع “�إ�رش�ئيل” نحو 16.5 مليار دوالر

وعلى �لرغم من �أن �ل�صني هي �لدولة �لكبى غري �مل�صاركة يف �للجنة �لرباعية، �إال �أن لها مبعوثاً 

Gong Xiaosheng، وهو يلتقي ب�صكل م�صتمر مع  خا�صاً لل�رشق �الأو�صط هو قونغ �صياو �صنغ 

قادة طريف �ل�رش�ع.

يف �ألقاه  �لذي   ،Wu Haitao تاو  هاي  وو  �ملتحدة  �الأمم  يف  �ل�صيني  �ملندوب  بيان   ويو�صح 

كانون �الأول/ دي�صمب 2016 يف جمل�ص �الأمن �لدويل، توجهات �ل�صني يف �لبعد �لفل�صطيني، �إذ �أ�صار 

 �ملندوب بعد �لت�صويت على قر�ر بخ�صو�ص �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة

:
59

�صنة 1967 �إىل

�لتاأييد �ل�صيني �لتام الأن يلعب جمل�ص �الأمن دوره �ملطلوب يف �لق�صية �لفل�صطينية.    �أ. 

�أن تبني �ملجل�ص قر�ر 2334 )�لذي �أ�رشنا له �صابقاً( هو قر�ر مهم، يعك�ص تطلعات ورغبة �ملجتمع  ب. 

�لدويل لرعاية �ملطلب �لعادل لفل�صطني و�لدول �لعربية.

وهدم  �ال�صتيطانية  لن�صاطاتها  فوري  باإنهاء  عملية  بطريقة  �لقر�ر  بتنفيذ  “�إ�رش�ئيل”  مطالبة   ج. 

منازل �لفل�صطينيني، وذلك الإيجاد ظروف مو�تية ال�صتئناف �ملفاو�صات.

مطالبة �لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي باحرت�م تعهد�تهما، و�لتز�م �لهدوء وممار�صة �صبط    د. 

�لنف�ص، لتوفري �لظروف �ملنا�صبة ال�صتئناف �ملفاو�صات يف �أقرب فر�صة ممكنة. 

على �ل�صيادة  كاملة  �مل�صتقلة  دولتهم  الإقامة  للفل�صطينيني  �ل�صيني  �لتاأييد  ثبات  تاأكيد   هـ. 

حدود 1967 وعا�صمتها �رشقي �لقد�ص. 
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حّل  الإجناز  �لديبلوما�صية،  �جلهود  م�صتوى  لرفع  �لدويل،  �ملجتمع  مع  للعمل  �ل�صني  ��صتعد�د  و. 

عادل و�صامل مبكر.

وقد �أثار �ملوقف �ل�صيني يف �لت�صويت على �لقر�ر 2334 “ردة فعل حادة” يف “�إ�رش�ئيل” بالرغم 

من حماوالت �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي �جلديد يف بكني )�لذي ُعنّي يف مطلع �صنة 2017( �لتاأكيد على �صالبة 

�لعالقات �ل�صينية �الإ�رش�ئيلية. 

لدور  )نظر�ً  �صنغهاي  يف  يرتكز  �ل�صني  يف  لـ“�إ�رش�ئيل”  �مل�صاند  �للوبي  �أن  من  �لرغم  وعى 

�حلرب وخالل  �ملا�صي  �لقرن  من  �لثالثينيات  فرتة  يف  �الأملان  �ليهود  ��صت�صافة  يف  �ملدينة   هذه 

الأنهم يرونها قوة فاعلة  بال�صني، نظر�ً  ثقة  �أقل  �الإ�رش�ئيليني  �ملفكرين  �أغلب  لكن  �لثانية(،  �لعاملية 

م�صتقبالً يف تغيري قو�عد �لنظام �لدويل �لذي يتحكم فيه �لغرب، و�لذي ي�صكل قاعدة �رتكاز �أ�صا�صية 

.
يف �لدفاع عن “�إ�رش�ئيل”60

وكان �لرئي�ص �ل�صيني �صي جني بينغ قد �أكد موقف بالده من �إقامة دولة فل�صطينية وعا�صمتها 

�رشورة  عن  حينها  و�أعلن  2016؛  �صنة  بد�ية  يف  �لعربية  �جلامعة  مع  �جتماعه  يف  �لقد�ص  �رشقي 

عدم “تهمي�ص �لق�صية �لفل�صطينية” )وهو موقف �أكده �ل�صفري �ل�صيني يف “�إ�رش�ئيل” ت�صان يونغ 

7.6 ماليني دوالر، الإقامة حمطة ، وعن م�رشوع لتقدمي م�صاعدة بقيمة 
61

�)Zhan Yongxin  �صني 

.
62

طاقة �صم�صية يف �الأر��صي �لفل�صطينية

ورغبًة يف عدم تهمي�ص �لق�صية �لفل�صطينية، طرح �لرئي�ص �ل�صيني �صي جني بينغ م�رشوعاً يف 

متوز/ يوليو 2017 خالل لقائه �لرئي�ص �لفل�صطيني يف بكني )وبعد قر�بة �أربعة �صهور على زيارة 

نتنياهو لبكني(، ويقوم �مل�رشوع �ل�صيني على نقاط �أربع، وهي �ملرة �لثانية �لتي تطرح فيها �ل�صني 

:
63

مبادرة بعد مبادرتها �صنة 2013، وت�صتمل �ملبادرة �ل�صينية �جلديدة ما يلي

للدولة  كعا�صمة  �لقد�ص  و�رشقي   1967 حدود  �أ�صا�ص  على  �الأمام،  �إىل  �لدولتني”  “حل  دفع    �أ. 

�لفل�صطينية �جلديدة.

�مل�صتعمر�ت  لبناء  �لفوري  و�الإنهاء  و�لد�ئم،  و�ل�صامل  �مل�صرتك  �الأمن  مفهوم  على  �لتاأكيد  ب. 

�الإ�رش�ئيلية، و�تخاذ �إجر�ء�ت فورية ملنع �لعنف �صّد �ملدنيني، و�لدعوة ال�صتئناف مبكر لعملية 

�لت�صوية �ل�صلمية.

موعد  يف  م�صرتك  �إ�صهام  تت�صمن  “�ل�صالم”  لتحفيز  �إجر�ء�ت  لطرح  �لدولية  �جلهود  تن�صيق  ج. 

مبكر.

تعزيز “�ل�صالم” عب �لتنمية و�لتعاون بني �لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل”، وكانت فكرة “�ل�صالم من  د. 

خالل �لتنمية” قد طرحها �لرئي�ص �ل�صيني �صنة 2016 خالل خطاب �ألقاه يف �جلامعة �لعربية يف 

.
64ً

كانون �لثاين/ يناير 2016، وهي ��صتمر�ر لنظرية �ل�صعود �ل�صلمي �لتي تتبناها �ل�صني حاليا
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وكانت �ل�صني قد �قرتحت يف �جتماع بني �لرئي�َصني �لفل�صطيني و�ل�صيني يف متوز/ يوليو 2017 

.
65ً

“حو�ر�ً ثالثياً”: فل�صطينياً - �إ�رش�ئيلياً - �صينيا

3. الهند:

�أ�رشنا يف تقارير �صابقة �إىل �لتحول �ال�صرت�تيجي يف �ل�صيا�صة �لهندية، بعد و�صول نارندر� مودي 

�لهندو�صي،   Bharatiya Janata Party (BJP)l Narendra Modi كزعيم حلزب بهار�تيا جاناتا 

�ملعروف بتعاطفه �لكبري مع “�إ�رش�ئيل”، �إىل رئا�صة �حلكومة �لهندية يف �أيار/ مايو 2014.

�خلارجية  وزيرة  قام  حيث  و�لهند،  “�إ�رش�ئيل”  بني  ديبلوما�صياً  ن�صاطاً  مودي  فرتة  وعرفت 

�لهندية �صو�صما �صو�ر�ج Sushma Swaraj بزيارة “�إ�رش�ئيل” يف كانون �لثاين/ يناير 2016، كما 

�لرئي�ص  وكان  لـ“�إ�رش�ئيل”.  هندي  وزر�ء  لرئي�ص  زيارة  باأول   2017 يوليو  متوز/  يف  مودي  قام 

�الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني قد �صبقه بزيارة للهند متت يف كانون �لثاين/ يناير 2017، تلتها زيارة 

�لرئي�ص �لهندي بر�ناب موخرجي Pranab Mukherjee �إىل “�إ�رش�ئيل”. وقد عززت هذه �لزيار�ت 

�لعالقات  )بدء   1992 منذ  �لطرفني  بني  �لتجاري  �لتبادل  قيمة  �رتفعت  �إذ  �لطرفني،  بني  �لعالقة 

�لديبلوما�صية بينهما( من 200 مليون دوالر �إىل 4.5 مليار�ت دوالر يف �صنة 2016، و�أغلبه يف جمال 

�أن �لرئي�ص �لفل�صطيني ز�ر �لهند يف �أيار/  �ل�صناعات �لع�صكرية و�لزر�عية وتكنولوجيا �ملياه، علماً 

ما  وهو   .
66

لفل�صطينية �لدولة  �إقامة  لفكرة  دعمه  خاللها  �لهندي  �لوزر�ء  رئي�ص  و�أكد   2017 مايو 

جعل “�إ�رش�ئيل” مع تنامي عالقاتها مع �لهند حتتل �ملرتبة �لثالثة بعد �لواليات �ملتحدة ورو�صيا يف 

مبيعات �ل�صالح للهند.

�صيّما  ال  و�لهندي  �الإ�رش�ئيلي  �لطرف  بني  تالقي  نقطة  �الإرهاب  مكافحة  ق�صية  ومتثل 

ظاهرة حما�رشة  يف  �لطرفني  ورغبة  ك�صمري،  يف  باك�صتان  مع  �لهندي  �لو�صع  مالب�صات   مع 

.
“�الإ�صالم �ل�صيا�صي”67

ما  فل�صطينية  دولة  �إقامة  فكرة  تاأييد  من  �لهندي  �ملوقف  فاإن  �لفل�صطيني،  �جلانب  على  �أما 

رئي�ص مع   2017 من  مايو  �أيار/  يف  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  مباحثات  من  �ت�صح  كما  قائمة،   تز�ل 

 .
68

�لوزر�ء �لهندي

4. جنوب اإفريقيا:

مع  �لوثيقة  عالقاتها  ب�صبب  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �لتعامل  عدم  هو  �إفريقيا  جنوب  يف  �لعام  �الجتاه 

ب�صكل  ت�صري  �إفريقيا  جنوب  حكومة  لكن  �إفريقيا،  جنوب  يف  قائماً  كان  �لذي  �لعن�رشي  �لنظام 

تدريجي نحو تعميق �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل”، مع ��صتمر�ر تعاطفها مع �ملطالب �لفل�صطينية. 
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بني  و�لو�رد�ت  �ل�صادر�ت  حجم  �أن  �إىل  ي�صري  �لطرفني  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  يف  فالنظر 

“�إ�رش�ئيل” وجنوب �إفريقيا �نتقل من م�صتوى �لتو�زن �صنة 2009 �إىل �رتفاع �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية 
جلنوب �إفريقيا �صنة 2017 �أربعة �أ�صعاف �لو�رد�ت منها، طبقاً لت�رشيحات �ل�صفري �جلنوب �إفريقي 

.
69Sisa Ngombane يف “�إ�رش�ئيل” �صي�صا نغومباين

جمال  يف  مهم  بع�صها  تباينات  عن  يك�صف  �إفريقية  �جلنوب  �الأحز�ب  �صيا�صات  يف  �لنظر  لكن 

:
70

�ملوقف من �ملو�صوع �لفل�صطيني على �لنحو �لتايل

�ملطالب  يوؤيد   :African National Congress (ANC)l �الإفريقي  �لوطني  �ملوؤمتر  حزب    �أ. 

�لفل�صطينية يف “حّق تقرير �مل�صري” وقيام دولة فل�صطينية على �أر��صي 1967 و�إيجاد ممر بني 

غزة و�ل�صفة �لغربية، لكنه مل يطالب بـ“مقاطعة �إ�رش�ئيل �أو دعم حركة بي دي �أ�ص” على �لرغم 

من دعوته لعنا�رشه بعدم �ل�صفر لـ“�إ�رش�ئيل”.

�لتحالف �لديوقر�طي Democratic Alliance (DA)l: يوؤيد “حل �لدولتني” و�لقد�ص عا�صمة  ب. 

للدولتني، وال يوؤيد مقاطعة “�إ�رش�ئيل”.

:African Christian Democratic Party (ACDP)l حلزب �لديوقر�طي �مل�صيحي �الإفريقي�  ج. 

“نظام  “�إ�رش�ئيل”  �أن  يرى  وال  و�الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �لطرفان  عليه  يتفق  ما  يوؤيد 

 ��صتيطاين”، وال يوؤيد مقاطعة “�إ�رش�ئيل”، نظر�ً العتقاده �أن تطورها �لتكنولوجي يكن �أن يفيد

جنوب �إفريقيا.

حركة �لديوقر�طية �ملتحدة United Democratic Movement (UDM)l: توؤيد “حل �لدولتني”  د. 

يف �حلل  جلهود  �ملتحدة  �لواليات  �حتكار  بعدم  وتطالب  �ل�صلمي،  �لتفاو�ص  خالل   من 

�ل�رشق �الأو�صط، وتدعو �حلركة لقيام جنوب �إفريقيا بدعوة �لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي 

ملحادثات يف جنوب �إفريقيا، وهذه �حلركة ال توؤيد �ملقاطعة لـ“�إ�رش�ئيل”.

مقاتلو �حلرية �القت�صادية Economic Freedom Fighters (EFF)l: تقوم مو�قف هذ� �حلزب  هـ. 

عليها  لل�صغط  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ملقاطعة  وتاأييد  فل�صطني،  بخ�صو�ص  �لدولية  �لقر�ر�ت  تاأييد  على 

لال�صتجابة للطموحات �لفل�صطينية �ملعب عنها من خالل م.ت.ف و�ل�صلطة.

�أنه يوؤيد  بـ“حل �لدولتني”، كما  Congress of the People (COPE)l: ينادي  موؤمتر �ل�صعب   و. 

�ملقاطعة لـ“�إ�رش�ئيل”.

5. الربازيل:

 عندما �أقرت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة تق�صيم فل�صطني �صنة 1947، كان رئي�ص �جلمعية �لعامة

�أبرز  من  كان  و�لذي   Osvaldo Aranha �أر�نيا  �أوزفالدو  �ملتحدة  �الأمم  يف  �لب�زيلي  �ملندوب  هو 

على  عام  بعد  �أي   ،1949 �صنة  بـ“�إ�رش�ئيل”  �لب�زيل  �عرتفت  ثم   ،
“�إ�رش�ئيل”71 لقيام  �ملوؤيدين 

تاأ�صي�صها.

https://en.wikipedia.org/wiki/Osvaldo_Aranha


445

الق�شية الفل�شطينية والو�شع الدويل

�عتماد  �لب�زيل  رف�ص  بعد   2016 �صنة  يف  توتر�ً  �لب�زيلية  �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  عرفت  وقد 

“من  لـ“�إ�رش�ئيل” يف �لب�زيل نظر�ً العتباره  Dani Dayan �صفري�ً  �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي د�ين ديان 

 Yossi Shelly �صيلي  يو�صي  �ل�صفري  ذلك  بعد  قبلت  لكنها  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �مل�صتوطنني”  قادة 

 ،Dilma Rousseff صفري�ً معتمد�ً لـ“�إ�رش�ئيل”، وذلك بعد عزل �لرئي�صة �لي�صارية ديلما رو�صيف�

باأنه   )Democratic Labour Party �لديوقر�طي  �لعمال  )حزب  حلزبها  “�إ�رش�ئيل”  تنظر  �لتي 

 Michel Temer تامر  مي�صال  وتوىل  للفل�صطينيني.  وم�صاند�ً  لـ“�إ�رش�ئيل”  معادياً  موقفاً  يتبنى 

�لتحول  هذ�  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  ور�أت  رو�صيف،  من  بدالً  �لرئا�صة  �الأ�صل  �للبناين 

�صيعيد تن�صيط �لعالقات �لتجارية و�لع�صكرية بني �لطرفني، ال �صيّما �أن �لب�زيل هي �صاحبة �صابع 

خو�صيه  �لب�زيل  خلارجية  وزير�ً  عنّي  تامر  �أن  �لتوقعات  هذه  ي�صند  وما  �لعامل.  يف  �قت�صاد  �أكب 

�صري� Jose Serra وهو يهودي معروف مبيوله نحو “�إ�رش�ئيل”، كما عنّي �صخ�صاً �آخر من مو�ليد 

�أن  غري   .
72

�لب�زيلي �ملركزي  للبنك  رئي�صاً   Ilan Goldfajn جولدفاين  �إيالن  وهو  “�إ�رش�ئيل” 
�لرئي�ص �لب�زيلي �حلايل )تامر( يو�جه هو �الآخر تهماً بالف�صاد مما قد يف�صح �ملجال لتغيريه، حيث 

.
تنتهي مدته يف �صنة 732019

“�إ�رش�ئيل” �صهدت ت�صاعد�ً خالل �صنتي  ويالحظ �أن ن�صبة �ملهاجرين �ليهود من �لب�زيل �إىل 

.
74

2016–2017 )عدد �ليهود يف �لب�زيل نحو 120 �ألفاً(، وذلك الأ�صباب �أغلبها �قت�صادية

:
75

تتمحور �ل�صيا�صة �ليابانية يف �ملو�صوع �لفل�صطيني حول ثالث نقاط

1. �الإ�صهام �ملايل و�القت�صادي يف دعم م�رشوعات فل�صطينية يف �إطار ت�صور ياباين و��صع ي�صمل 

 Corridor for Peace كالً من �الأردن و“�إ�رش�ئيل” فيما عرف مب�رشوع “ممر �ل�صالم و�الزدهار

and Prosperity” يف غور �الأردن و�لذي طرح �صنة 2006. وقد وّقع 39 م�صتاأجر�ً يف �صنة 2017 

�لياباين.  و�الزدهار”  �ل�صالم  “ممر  �صمن  عاملة  م�صانع  �صتة  جانب  �إىل  �لزر�عة  يف  للعمل  �تفاقاً 

�أما يف جانب �مل�صاعد�ت �ليابانية فقد بلغت �مل�صاعد�ت �ليابانية للفل�صطينيني بني 1993–2017 نحو 

1.77 مليار دوالر، �أي مبعدل �صنوي قيمته 74 مليون دوالر.

2. تعار�ص �ل�صيا�صة �ليابانية طبقاً لبياناتها �لر�صمية �صيا�صة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة 

�لغربية و�رشقي �لقد�ص، و�أكدت �خلارجية �ليابانية يف خم�صة بيانات يف �صنة 2016 وبيانني �آخرين 

“خمالف  “�إ�رش�ئيل” لتجميد �ال�صتيطان الأنه  2017 ذلك، د�عية  يف حزير�ن/ يونيو ومتوز/ يوليو 

للقانون �لدويل” والأنه مطلب يتبناه �ملجتمع �لدويل.

�شابعًا: اليابان
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3. �لدعوة �لد�ئمة لل�صالم وجتنب �لعنف، وهو �الأمر �لذي �أعادت �لتذكري به يف بيانات �خلارجية 

�لفل�صطينيني وقو�ت  �مل�صلني  �لقد�ص و�ل�صد�مات بني  �أحد�ث  �إثر   ،2017 يوليو  �ليابانية يف متوز/ 

�الأمن �الإ�رش�ئيلي حول �مل�صجد �الأق�صى.

�رش�ئح:  ثالث  �إىل  �لدويل  �لعام  �لر�أي  تق�صيم  يكن 

حيث �إن هناك �رشيحتني غري حكوميتني هما �ل�صعوب 

�لثالثة فهي  �ل�رشيحة  �أما  “غري �حلكومية”.  �لدولية  �ملنظمات  �ملدين ممثالً يف  من ناحية و�ملجتمع 

�رشيحة حكومية تتمثل يف منظمات دولية حكومية )خارج نطاق �الأمم �ملتحدة(.

1. الراأي العام ال�شعبي:

متثل  “�إ�رش�ئيل”  جتاه  �ل�صلبية  �لنظرة  �أن  و2017   2016 �صنتي  يف  �ال�صتطالعات  �أغلب  ت�صري 

لـ“�إ�رش�ئيل”  �صديقة  دول  يف  �أم  لـ“�إ�رش�ئيل”  بعد�ئها  معروفة  دول  يف  �صو�ء  �ل�صائد  �الجتاه 

�أغلب �ملر�جع �الأكاديية ذ�ت �ل�صلة  �أمر توؤكده  �أو غريهما(، وهو  �أو بريطانيا  )كالواليات �ملتحدة 

.
76

باملو�صوع

وتدل �ملر�جعة �ملتاأنية لنتائج �ال�صتطالعات على ما يلي:

�لنظرة �ل�صلبية �إىل “�إ�رش�ئيل” متثل �صعف �لنظرة �الإيجابية.  •

من بني 19 دولة )متثل �أغلب �صكان �لعامل( �حتلت “�إ�رش�ئيل” �ملرتبة �لر�بعة يف �لنظرة �أو �لتوجه   •

�الإيجابي �ملوقف  كان   4 مقابل  دولة   15 يف  �الأقوى  هو  �ل�صلبي  �ملوقف  وكان  نحوها،   �ل�صلبي 

هو �الأقوى.

عند مقارنة �لفرتة من 2014–2017 جند �أنه مل يحدث تغرّي �إيجابي ل�صالح “�إ�رش�ئيل”.  •

ما ز�ل �لر�أي �لعام �الأمريكي يحتل �ملرتبة �الأوىل عاملياً يف �لنظرة �الإيجابية لـ“�إ�رش�ئيل”.  •

يف  �الأ�صعف  هي  �الإيجابية  �لنظرة  وكانت  �ل�صلبية،  للنظرة  �أقرب  �الأوروبي  �لعام  �لر�أي  ز�ل  ما   •

.)%28l( بينما فرن�صا هي �الأعلى )%7l( أملانيا�

حتتل �لدول �الإفريقية �ملرتبة �لثانية بعد �لواليات �ملتحدة يف ن�صبة �لنظرة �الإيجابية لـ“�إ�رش�ئيل”   •

)كينيا ونيجرييا(.

يالحظ �رتفاع ملحوظ يف ن�صبة �لنظرة �الإيجابية لـ“�إ�رش�ئيل” يف �ل�صني )34% �صنة 2017 مقابل   •

13% �صنة 2014(.

ما تز�ل �لنظرة �ل�صلبية هي �الأعلى بني دول �أمريكا �لالتينية.  •

ويظهر �جلدول �لتايل �أن ثمة تغرّي، ولو �صئيل يف �الجتاه �ل�صلبي جتاه “�إ�رش�ئيل” يف �لر�أي �لعام 

�الأمريكي:

ثامنًا: الراأي العام الدويل
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جدول 8/1: ا�شتطالع للراأي العام الأمريكي جتاه “اإ�رشائيل” 2016–772017

ًال�شنة ل راأيغري اإيجابي متاماًغري اإيجابي اإىل حّد مااإيجابياإيجابي جدا

201729422162

201630411685

كما يظهر �جلدول �لتايل �لنظرة �لعامة جتاه “�إ�رش�ئيل” يف 19 بلد�ً يف خمتلف �أرجاء �لعامل: 

جدول 8/2: ا�شتطالع للراأي العام لـ 19 بلداً جتاه “اإ�رشائيل” 

كانون الأول/ دي�شمرب 2016 - ني�شان/ اأبريل 782017

�شلبي )%(اإيجابي )%(الدولة

5928الوليات املتحدة 

3552كندا

2050البريو

1663املك�شيك 

1661الربازيل 

2862فرن�شا

2566بريطانيا 

1935اليونان 

1160اإ�شبانيا 

736اأملانيا

3420رو�شيا

1077تركيا

4626كينيا

4537نيجرييا

3457ال�شني 

3156اأ�شرتاليا

2140الهند 

1049باك�شتان

964اإندوني�شيا

2550املعدل
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2. املنظمات غري احلكومية املعنية بال�رشاع العربي الإ�رشائيلي:

تذكر بع�ص �ملر�جع �إىل �أن هناك 114 منظمة غري حكومية معنية بال�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، 

من جو�نب حقوق �الإن�صان �ملختلفة؛ �ل�صيا�صية و�القت�صادية و�الجتماعية، باالإ�صافة �إىل منظمات 

ملوؤ�ص�صة  �أكاديي  تقرير  كتابة  يف  �مل�صاركني  �لباحثني  �أحد  ذكره  ما  ولعل   ،
79

حكومية غري  دولية 

RAND Corporation حول تاأثري حركة بي دي �أ�ص �لفل�صطينية �لد�عية ملقاطعة  ر�ند �الأمريكية 

“�إ�رش�ئيل”، يك�صف عن قلق ي�صاور �جلهات �لر�صمية �الإ�رش�ئيلية ب�صبب جتاوب هيئات كثرية يف 
�لعامل مع هذه �حلركة، فقد ذكر �لباحث �أن جناح هذه �حلركة و�ت�صاعها قد يقود �إىل خ�صارة نحو 

.
8.8 مليار�ت دوالر حتى �صنة 802024

 Amnesty )�أمن�صتي(  �لدولية  �لعفو  منظمة  �لتاأثري،  ذ�ت  �حلكومية  غري  �ملنظمات  بني  ومن 

International و�لتي تخ�ص�ص تقرير�ً خا�صاً �صنوياً عن �الأو�صاع يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، 

:
81

فقد �أ�صارت �ملنظمة يف تقريرها 2016–2017 �إىل

�أ. “�إ�رش�ئيل”: �صجلت �ملنظمة �ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية �لتالية:

غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �أطفال  فيهم  مبا  قانوين،  غري  ب�صكل  �لفل�صطينيني،  �ملدنيني  قتل   •
و“�إ�رش�ئيل”.

��صتمر�ر �عتقال �آالف �لفل�صطينيني ممن يعار�صون �الحتالل ومن بينهم �ملئات من �ملحتجزين   •

�الإد�ريني.

��صتمر�ر �عتقال مئات �الأطفال �لفل�صطينيني، وقد تعّر�ص بع�صهم ل�صوء �ملعاملة و�لبع�ص �الآخر   •

�عتقل �إد�رياً.

ممار�صة �لتعذيب و�صوء �ملعاملة للمعتقلني، مبا فيهم �الأطفال.  •

��صتمر�ر ت�صجيع �ال�صتيطان وم�صادرة �الأر��صي وتقييد �صديد حلركة �لفل�صطينيني.  •

��صتمر�ر �حل�صار على قطاع غزة.  •

�لنقب  ومنطقة  �لغربية  �ل�صفة  من  كل  يف  �لفل�صطينية  �لبيوت  من  كبرية  �أعد�د  هدم  مو��صلة   •

�ل�صحر�وية، و�إجبار �ل�صكان على مغادرة هذه �لبيوت.

ترحيل �آالف �الأفارقة من طالبي �للجوء يف “�إ�رش�ئيل”.  •

ب. �ل�صلطة �لفل�صطينية: �صجل �لتقرير �النتقاد�ت �لتالية:

تقييد حرية �لتعبري.  •

�عتقال تع�صفي للخ�صوم �ل�صيا�صيني.  •

منع �لتجمعات و�لتظاهر�ت �ل�صلمية و��صتخد�م �لقوة �ملفرطة يف تفريقها.  •



449

الق�شية الفل�شطينية والو�شع الدويل

�لتعذيب و�صوء �ملعاملة للمحتجزين.  •

�إ�صد�ر �أحكام �الإعد�م بحق عدد من �ملتهمني.  •

يف للو�صع  �أولياً  فح�صاً  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  مدعية  مكتب  ُيجري  �أخرى،  ناحية   من 

��صتحقاق فتح حتقيق ر�صمي يف �جلر�ئم  �لو�صع هناك يفي مبعايري  �إذ� كان  فل�صطني، لتحديد ما 

�أكتوبر، ز�ر  �لتي �رتكبت يف فل�صطني، من �لطرفني، �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني. ويف ت�رشين �الأول/ 

لقاء�ت مع م�صوؤولني  �لغربية، وعقد  “�إ�رش�ئيل” و�ل�صفة  �لدولية  �ملحكمة �جلنائية  �دعاء  وفد من 

.
82

�إ�رش�ئيليني وفل�صطينيني

��صتخد�م  تز�يد  �إىل  ت�صري  �الأو�صط،  بال�رشق  �خلا�صة  �ل�صيا�صية  �الأدبيات  مر�جعة  �إن 

“�لعربي  �ل�رش�ع  تعبري  ح�صاب  على  �الإ�رش�ئيلي”  “�لفل�صطيني  �ل�رش�ع  تعبري 

�الإ�رش�ئيلي”؛ وهو ما ي�صي بتحول يف حدود جغر�فية �ل�رش�ع جلعلها حدود�ً ثنائية بدالً من حدود 

تتحمل  و�صٌع  وهو  �لتاأثري.  على  قدرة  �أقل  و�صع  يف  �لفل�صطيني  �لطرف  يجعل  ما  وهو  �إقليمية، 

�ن�صغالها  �أم ب�صبب  �لفا�صلة،  �أ�صا�صي، �صو�ء ب�صبب �صيا�صاتها  �لعربية ب�صكل  �الأنظمة  م�صوؤوليته 

بقمع �صعوبها، �أم ب�صبب �أجند�تها �لتي ربطتها بقوى خارجية.

وعلى �لرغم من �لتعاطف �لدويل �ملتز�يد مع �لطرف �لفل�صطيني، �صو�ء يف �لر�أي �لعام �لدويل �أم 

يف �النخر�ط يف �ملنظمات �لدولية �حلكومية وغري �حلكومية، �إال �أن هذ� �لتعاطف يت�صم ب�صمات عدة، 

�أهمها:

�لدولية  �ملنظومة  قبل  من  فعلية  �إجر�ء�ت  �تخاذ  مع  يرت�فق  ال  معظمه  يف  نظري  تعاطف  �أنه   .1

و��صتمر�ر  �لقد�ص،  وتهويد  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  جانب  يف  خ�صو�صاً 

�حل�صار على قطاع غزة.

�الأوروبي، و�ل�صني، و�ليابان( تعمل  �ملتحدة، ورو�صيا، و�الحتاد  )�لواليات  �لكبى  �لدول  �أن   .2

على تطويع �جتاهات ت�صوية �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، مبا يخدم م�رشوعات هذه �لدول يف 

�ملنطقة على �لنحو �لتايل:

�لتوجه  وتطويق  �الأطل�صي  �صمال  حلف  عمل  جمال  تو�صيع  �إىل  �ملتحدة  �لواليات  ت�صعى    �أ. 

�لرو�صي و�ل�صيني يف �ملنطقة، وهي ت�صعى لدفع �لدول �لعربية باجتاه “�إ�رش�ئيل” لت�صهيل 

�إجناز هذه �ال�صرت�تيجية.

هذه  باجتاه  عربية  دول  جذب  خالل  من  �الأمريكي  �لنفوذ  مناطق  خلرق  رو�صيا  ت�صعى  ب. 

�ال�صرت�تيجية، و�إعطاء هذ� �جلانب �أولوية على �ل�رش�ع �لعربي �ل�صهيوين.

خال�شة
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ت�صعى �ل�صني لدعم ت�صوية �ل�رش�ع بهدف تي�صري جناح م�رشوعها يف دمج �ملنطقة يف م�رشوع  ج. 

طريق و�حد – حز�م و�حد One Belt, One Road، الأن بقاء �ل�رش�ع يزيد �لتعقيد�ت �أمام 

�مل�رشوع.

ت�صعى �ليابان لدعم ت�صوية �ل�رش�ع من خالل م�رشوعها “ممر �ل�صالم و�الزدهار” بهدف  د. 

تعزيز �لتوجه �لتجاري �لعربي نحو �الأ�صو�ق �ليابانية، ل�رش�ء �ل�صلع �ملدنية �ليابانية �لقادرة 

على مناف�صة �ل�صلع �الأوروبية و�الأمريكية، بينما ��صتمر�ر �ل�رش�ع يجعل �ملو�زنات �لعربية 

جمال يف  �صعفاً  �الأكرث  �ليابان  تعّد  حيث  �ل�صالح،  الأ�صو�ق  �لتوجه  خالل  من   ت�صتنزف 

�ملناف�صة فيه.

�الأورومتو�صطية  �ل�رش�كة  م�رشوع  مثل  م�رشوعات  عب  ي�صعى  �الأوروبي  �الحتاد  ز�ل  ما  هـ. 

�ملتو�صط  �أجل  من  �الحتاد  �أو   Euro-Mediterranean Partnership (EUROMED)l

Union for the Mediterranean (UfM)l �لذي طرحته فرن�صا و�صاندته �أملانيا، �إىل �إجناح 

هذه �مل�رشوعات؛ وهو �أمر غري ممكن دون ت�صوية �ل�رش�ع �لعربي �ل�صهيوين.

التداعيات امل�شتقبلية:

ي�صي �مل�صهد �لدويل مبا يلي:

�صتبقى �ملو�صوعات �الإقليمية �الأخرى )غري �ل�رش�ع �لعربي �ل�صهيوين( لها �الأولوية يف �ملدى   .1

�لزمني �لق�صري، خ�صو�صاً تد�عيات �ال�صطر�بات �ل�صيا�صية �لعربية منذ 2011.

�أو ديبلوما�صية،  �لفل�صطينية عب �صغوط مالية  �ملقاومة  �لدولية على جناح  �ل�صغوط  �صتزد�د   .2

لاللتز�م مبا �تفقت عليه منظمة �لتحرير مع “�إ�رش�ئيل”.

�صيبقى �ال�صتيطان �ل�صهيوين متو��صالً، لكن �ملوقف �لدويل لن يتحول ملو�جهته بطريقة عملية،   .3

و�صيبقى مقت�رش�ً على �لنقد �لديبلوما�صي و�لقانوين، وقد تكون �ملو�جهة له من قبل �لر�أي �لعام 

يف  �ملدين  �ملجتمع  هيئات  تكون  وقد  وفاعلية،  و�صوحاً  �أكرث  �حلكومية  غري  و�ملنظمات  �لدويل 

�الحتاد �الأوروبي هي �الأكرث و�صوحاً يف هذ� �جلانب. 

خالل وفتح  حما�ص  حركتي  بني  عليه  �التفاق  مّت  �لتي  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  مو�صوع  �أما   .4 

�الأبعاد  تخفيف  ز�وية  من  مرحباً  كان  �الأمريكي  �ملوقف  فاإن   ،2017 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

�الحتاد  باأن  ُيفرت�ص  بينما   ،
83

لغزة �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وعودة  غزة  قطاع  يف  �الإن�صانية 

�الأوروبي �صي�صارك يف �صبط �ملعابر من خالل بعثة �الحتاد �الأوروبي للم�صاعدة �حلدودية يف 

 European Union Border Assistance Mission at the Rafah Crossing Point رفح 

طريف  �أحد  بتخلي  مرهون  للم�صاحلة  �لنهائي  �لنجاح  �حتمال  لكن   ،
84(EUBAM Rafah)l

�مل�صاحلة عن خياره �ال�صرت�تيجي )�ملفاو�صات �أو �ملقاومة �مل�صلحة(.




