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الق�سية الفل�سطينية والو�سع الدويل

نظر�ً للمكانة �جليو-��صرت�تيجية للمنطقة �لعربية، تنعك�ص �أغلب �لتطور�ت �لدولية 

�إقليمي،  �أو  حملي  طابع  ذ�ت  �مل�صكالت  هذه  بدت  مهما  �ملنطقة  هذه  م�صكالت  على 

ومتثل �لق�صية �لفل�صطينية �أكرث مو�صوعات �ملنطقة ح�صا�صية الأي حدث �أو �جتاه فرعي �أو �جتاه 

�أو �جتاه �أعظم Mega-trend )يف �ملعطيات �ملتعلقة بالدر��صات �مل�صتقبلية( يف �لبيئة �لدولية، وي�صبح 

ر�صد تطور�ت �لبيئة �لدولية وتد�عيات �لتاأثري �ملتبادل �ملبا�رش �أو غري �ملبا�رش بينها وبني �ملو�صوع 

�لفل�صطيني �أمر�ً مركزياً. 

اأواًل: البيئـــة الـدوليـــة: 

1
        االجتاهات الفرعية

مقدمة

يكن حتديد �أبرز �الجتاهات �جلديدة �أو �ملتو��صلة لل�صنتني 

�أو  �ل�صلبي  �لتاأثري  ذ�ت  �لدولية  �لبيئة  يف  و2019   2018

�الإيجابي على �لق�صية �لفل�صطينية يف �الآتي:

�لقطبية  �الأحادي  �لدويل  �لنظام  لتحويل  ب�صكل رئي�صي  �ل�صيني  �لرو�صي  �ل�صعي  ��صتمر�ر   .1

عام،  ب�صكل  �لدويل  للقر�ر  �ملتحدة  �لواليات  �حتكار  من  ي�صعف  ما  وهو  �لقطبي،  �لتعدد  نظام  �إىل 

2
وينعك�ص على تو�زنات �لقوى يف �ل�رشق �الأو�صط وبالتايل على �لق�صية �لفل�صطينية.

2. تنامي �لتيار�ت �ليمينية خ�صو�صاً يف �أوروبا: وعلى �لرغم من �لتباين يف �أجنحة هذ� �لتيار فاإن 

�الجتاه �الأقوى بينها هو �الأقل رغبة يف �لتناغم مع �ل�صيا�صات �الأمريكية، و�لذي يرى يف حلف �صمال 

�الأطل�صي )ناتو( North Atlantic Treaty Organization (NATO) �أد�ة تخدم �مل�صالح �الأمريكية 

�أكرث ميالً لعدم �لتدخل �خلارجي يف �ل�رشق �الأو�صط  �أن �الجتاه  �أكرث من �مل�صالح �الأوروبية. كما 

من ناحية، وين�صغل مفكروه مبخاطر “�لتطرف �الإ�صالمي”، و�لهجرة من �ل�رشق �الأو�صط للمنطقة 

�أكب من �لتفهم للمطالب �لفل�صطينية،  �أوروبا �لو�صطى قدر�ً  �لعربية. ويبدي جناح هذ� �الجتاه يف 

للموقف  �أقل  لتفهم  �لغربية  �أوروبا  دول  بع�ص  يف  �ليمينية  �ل�صعبوية  �لتيار�ت  جناح  ييل  بينما 

3
�لفل�صطيني من نظر�ئهم يف �أوروبا �لو�صطى.

منذ بد�أت  �لتي  �لعربية  �ل�صيا�صية  و�ال�صطر�بات  و�لتغري�ت  �لثور�ت  تاأثري  ��صتمر�ر   .3 

�صنة 2011 يف تر�جع درجة �الهتمام بالق�صية �لفل�صطينية وباأولويتها على �ملو�صوعات �الأخرى. 

و�أ�صبح �ل�رش�ع �الإير�ين �الأمريكي �الإ�رش�ئيلي، وحروب �ليمن وليبيا، و��صتمر�ر �الأزمة �ل�صورية، 

�لتفاعل  م�صهد  على  يغلب  و�لعر�ق...�إلخ  ولبنان  و�ل�صود�ن  �جلز�ئر  من  كل  �إىل  �الحتقان  ومتدد 

4
�الإقليمي �لدويل يف �ملنطقة على �لرغم من متا�صه بطريقة �أو �أخرى بالق�صية �لفل�صطينية.
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�خلارج  �إىل  �ل�صيا�صي،  �ال�صطر�ب  ظّل  يف  �لعربي،  �لوطن  من  خ�صو�صاً  �لهجرة  �أزمات   .4

�لفل�صطينيني،  �لالجئني  مو�صوع  على  ذلك  كل  و�نعكا�صات  وتركيا،  �أوروبا  نحو  خ�صو�صاً 

وحماولة تكييف �ملو�قف من ظاهرة �للجوء ب�صكل عام، لتطبق على �لقر�ر�ت �ل�صابقة لالأمم �ملتحدة 

5
بخ�صو�ص �للجوء �لفل�صطيني.

5. �نعكا�صات �حلرب �لتجارية بني �ل�صني و�لواليات �ملتحدة على �لعالقة �ل�صينية �الإ�رش�ئيلية، 

حيث تبدي �لواليات �ملتحدة بع�ص �لهو�ج�ص من تطور �مل�صاريع �مل�صرتكة بني “�إ�رش�ئيل” و�ل�صني 

ناهيك عن تنامي �لعالقات �لتجارية، وتتمحور �لهو�ج�ص �الأمريكية حول تاأثري هذه �لعالقة �ل�صينية 

�إطار  �الإ�رش�ئيلية على �لواليات �ملتحدة خ�صو�صاً يف بع�ص �مل�رشوعات مثل تطوير ميناء حيفا يف 

6
.”Belt and Road Initiative )BRI( مل�رشوع �ل�صيني �ملعروف بـ“مبادرة �حلز�م و�لطريق�

�الإير�نية  �الأمريكية  �لعالقات  توتر  �صوء  يف  �لطاقة،  نقل  طرق  و�أمن  �لطاقة  �أ�صعار  تذبذب   .6

وما  �ملندب  وباب  هرمز  م�صيق  �إغالق  فاحتماالت  �خلليجية.  �الإير�نية  �لعالقات  عن  ناهيك 

باحتجاز  مقابل  �إير�ين  و�صلوك  هرمز؛  م�صيق  ويف  طارق  جبل  يف  �إير�نية  �صفن  �حتجاز  من  تبعه 

�لظل،  يف  �لفل�صطينية  �لق�صية  و�أدخل  �جلو�نب،  هذه  نحو  ن�صبياً  �الأنظار  �رشف  بريطانية؛  �صفن 

يف  عميقة  تغري�ت  عب  �خلليج،  دول  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  للت�صلل  نافذة  وفتح  معينة؛  حدود  يف  ولو 

 توجهات بع�ص �لنظم �ل�صيا�صية �خلليجية يف �ملو�صوع �لفل�صطيني، بحجة �أولوية مو�جهة �خلطر

7
�الإير�ين.

�لبيك�صت  �أو  �الأوروبي  �الحتاد  من  �لبيطاين  �خلروج  بتد�عيات  �الأوروبي  �الن�صغال   .7

Brexit و�نعكا�صاته على �القت�صاد �الأوروبي، وخ�صو�صاً قيمة �ليورو، وعلى �لعالقات �الأوروبية 

من  بريطانيا  بخروج  قوي  ترحيبٍ  �إىل  ت�صري  �الإ�رش�ئيلية  �لتوجهات  �أن  خ�صو�صاً  �الإ�رش�ئيلية، 

�الحتاد. وبريطانيا هي �رشيك جتاري مهم لـ“�إ�رش�ئيل” بتجارة ت�صل �إىل �أكرث من 7 مليار�ت دوالر، 

�أع�صاء  من   %80 �إن  �إذ  �لبيطانية،  �ل�صيا�صية  �لقوى  بع�ص  مع  �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  عن  ناهيك 

 The Conservative Party من حزب �ملحافظني House of Commons جمل�ص �لعموم �لبيطاين

 Conservative Friends of ”ملعادين لالحتاد �الأوروبي هم �أع�صاء يف جمعية “�أ�صدقاء �إ�رش�ئيل�

)Israel )CFI، ويرى هوؤالء �أن خروج بريطانيا يحررها من بع�ص �لتوجهات �الأوروبية �مل�صاندة 

 لكنه يف �لوقت نف�صه يجعل �الحتاد �الأوروبي �أقل �نحياز�ً 
8
للحقوق �لفل�صطينية مب�صتوى �أو �آخر.

لـ“�إ�رش�ئيل” يف حال ��صتكمال �خلروج �لبيطاين منه.

�لر�أي  يف  �لتاأثري  يف   Digital Platforms �لرقمية  �ملن�صات  �صبكة  ديبلوما�صية  دور  تز�يد   .8

على  “�إ�رش�ئيل”  عملت  وقد  ملحوظ.  بن�صاط  �جلانب  هذ�  يف  “�إ�رش�ئيل”  وتعمل  �لدويل،  �لعام 
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تنظيم موؤمتر دويل يف كانون �الأول/ دي�صمب 2017 �صارك فيه 30 وزير خارجية �أجنبي للبحث يف 

توظيف �ملن�صات �لرقمية )في�صبوك، وتويرت...�إلخ( يف �ل�صيا�صة �خلارجية خ�صو�صاً �لتو��صل مع 

“�إ�رش�ئيل” لتاآكل �صعبيتها  �أمر تز�يدت �أهميته بعد تنبه  قطاعات خمتلفة من �ملجتمع �لدويل، وهو 

Hasbara Ministry”؛  �له�صب�ة  “وز�رة  ت�صمى  وز�رة  �الحتالل  دولة  �أن�صاأت  فقد   
9
�لعامل. يف 

�الإ�رش�ئيلية �لعامة  و�لديبلوما�صية  �ال�صرت�تيجية  �ل�صوؤون  وز�رة  ��صم  حتت  خا�صة  وز�رة  وهي 

Ministry of Strategic Affairs and Public Diplomacy، �لتي تخت�ص ب�رشح وتف�صري �ملو�قف 

�لوز�رة بر�مج وم�صاقات خا�صة بها  �أ�صافت هذه  �لتي ت�صدر عن دولة �الحتالل. وقد  �لر�صمية 

لت�صويق  �لالزمة  و�ملهار�ت  �الأدو�ت  لتوفري  �الإ�رش�ئيلية،  و�لكليات  �جلامعات  د�خل  �لطالب  على 

م�صاق  بتدري�ص  حيفا  جامعة  بد�أت  وقد  �ملختلفة.  �لرقمية  �ملن�صات  عب  �إ�رش�ئيل”  “دولة  �صورة 

جامعة  وكذلك  �له�صب�ة،  من  �ملفرو�ص   ”Ambassadors Online program �ل�صبكة  يف  “�صفر�ء 
�لديبلوما�صية  لتعزيز   ”Ambassador Club �ل�صفر�ء  “نادي  م�صاق  تفر�ص  حيث  �أبيب،  تل 

�لرقمية. كما �أن�صاأت �صنة 2018، �صفحة على في�صبوك متخ�ص�صة باللهجة �لعر�قية للتو��صل مع 

�الأ�صول ذوي  من  �الإ�رش�ئيليني  �ليهود  من  م�صتفيدة  �ل�صباب،  قطاع  خ�صو�صاً  �لعر�قي   �ملجتمع 

10
�لعر�قية.

�ملو�صوع  وبني  بينها  �لتفاعل  خالل  من  يظهر  �ملعطيات  لهذه  �الإيجابي  �أو  �ل�صلبي  �لتاأثري  �إن 

بينما  �صبق،  مما  معطى  لكل  �ملبا�رش  �لتاأثري  يف  يتمثل  �الأول  �مل�صتوى  م�صتويني؛  على  �لفل�صطيني 

 Cross �ملتبادل  �لتاأثري  م�صفوفة  �مل�صتقبلية  �لدر��صات  مناهج  ت�صميه  فيما  �لثاين  �مل�صتوى  يظهر 

بالنظر تظهر  ال  قد  �آثار�ً  لترتك  بع�صها  مع  �ملعطيات  هذه  تتفاعل  كيف  �أي   ،Impact Matrix 

�ملبا�رش لها.

11
ثانياً: االأمم املتحدة:

املتحدة،  والوليات  الأوروبي،  والحتاد  املتحدة،  )الأمم  الرباعية  اللجنة   .1 
             ورو�شيا الحتادية(:

�صبقت  �لذي   Quartet on the Middle East �لرباعية  �للجنة  لدور  �لعام  لالجتاه  ��صتمر�ر�ً 

�الإ�صارة �إليه يف �لتقارير �ال�صرت�تيجية �ل�صابقة، ��صتمر تر�جع ن�صاطات هذه �للجنة يف �لديبلوما�صية 

�لدولية، فتناق�صت بياناتها ون�صاطات ممثليها ناهيك عن �جتماعاتها.

وقد �أ�صدرت �للجنة �لرباعية على هام�ص �جتماعات �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة )2018( بياناً 

�أكدت فيه قلقها من ��صتمر�ر �لت�صعيد يف قطاع غزة، و�أكدت م�صاندتها جلهود �الأمم �ملتحدة لوقف 
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كافة  وتوفري  �لقطاع،  يف  �ل�رشعي  دورها  ملمار�صة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  دور  ولتعزيز  �لت�صعيد، 

 وعر�صت �للجنة تقرير�ً يف كانون �الأول/ دي�صمب 2018 عن ن�صاطاتها 
12

�الحتياجات �الإن�صانية له.

مل�صاعدة �لطرف �لفل�صطيني يف جماالت �لطاقة، و�ملياه، و�لتنقل، و�لتجارة، و�حلوكمة، و�الت�صاالت، 

و�لتخطيط �القت�صادي. كما يقوم �لقائم باأعمال رئي�ص �للجنة جون كالرك John Clarke بعر�ص 

قدم  وقد   
13

لها، �مل�صار  �ملختلفة  �لقطاعات  تنفيذ  وت�صهيل  تنفيذ  جمال  يف  �للجنة  لن�صاطات  دوري 

2019 موؤكد�ً يف هذه �لتقارير  2018 وني�صان/ �أبريل  عرو�صاً حول هذه �لن�صاطات يف �آذ�ر/ مار�ص 

على �أن “�حلل �لنهائي” هو �الأ�صا�ص لتحقيق �لفل�صطينيني الأهد�فهم كما هي معلنة يف �التفاقات بني 

للفل�صطينيني  �لعون  لتقدمي  �لدويل  للمجتمع  �ملنا�صد�ت  م�صمون  يف  �أو  �أو�صلو(،  )�تفاقات  �لطرفني 

14
خ�صو�صاً بعد وقف �لدعم من بع�ص �لدول، وحتديد�ً �لواليات �ملتحدة، لوكالة �الأونرو�.

يف  �لقد�ص  يف  عنها  �الإعالن  مت  و�لتي   ،2020-2018 للفرتة  �لرباعية  �للجنة  ��صرت�تيجية  �أما 

�ملانحة، فهي  �للجنة و�لدول  �أع�صاء  �لت�صاور مع  2018 ومتت �صياغتها بعد  يناير  �لثاين/  كانون 

زمنية  م�صتويات  على  و�لتجارة،...�إلخ(  و�لنقل،  و�ملياه،  )�لكهرباء،  �لقطاعي  �لتطوير  على  ز  ُتركِّ

ق�صرية ومتو�صطة وبعيدة، مع �لعمل على َج�رْشِ �لفجو�ت يف جماالت �لتعاون بني طريف �لنز�ع حلل 

15
�خلالفات.

و�أ�صدرت �للجنة يف �أيلول/ �صبتمب 2018 بياناً �صحفياً �أكد قلق �للجنة من �لت�صعيد �لع�صكري يف 

غزة، و�أكد على جهود منع �لت�صعيد، و�رشورة �ل�صماح لل�صلطة �ل�رشعية يف غزة بتقدمي �مل�صاعد�ت 

16
�الإن�صانية.

�أي  ت�صكل  ال  �أنها  خ�صو�صاً  تدريجي،  ب�صكل  فاعليتها  من  تفقد  �لرباعية  �للجنة  �أن  يعني  ذلك 

�صغط على �لطرف �الإ�رش�ئيلي لاللتز�م على �أقل تقدير مبا تقرره �للجنة ذ�تها، على �لرغم من ثقل 

�لقوى �لتي تتاألف منها هذه �للجنة.

 2. من�شق الأمم املتحدة اخلا�س بـ“عملية ال�شالم” يف ال�رشق الأو�شط نيكولي 
            مالدينوف:

نبه مالدينوف يف تقاريره يف كانون �لثاين/ يناير و�آب/ �أغ�صط�ص من �صنة 2019 �إىل �أن �لت�صوية 

“�إ�رش�ئيل”  ل�صيا�صات  نظر�ً  �ملنال؛  �صعبة  �أ�صبحت  �لدولتني”  “حل  على  �لقائمة  �ل�صيا�صية 

�ال�صتيطانية ال �صيّما يف �ملنطقة ج من �ل�صفة �لغربية، �إىل جانب بناء م�صتوطنات ع�صو�ئية يف عمق 

لفر�ص  توجه  �إىل  و�أ�صار  ممنهج،  ب�صكل  �لفل�صطينية  للبيوت  تدمري  ومو��صلة  �لغربية،  �ل�صفة 

�الأول/  كانون  يف  �أقرت  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أن  �صيّما  ال  �ملناطق،  هذه  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�نني 

دي�صمب 2018 م�رشوعاً للت�صديق على �رشعية 66 مركز�ً ��صتيطانياً غري قانوين يف �ل�صفة �لغربية 
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�مل�صاحلة  لتحقيق  �لفل�صطينيني  مالدينوف  نا�صد  �آخر،  جانب  من   .2020-2019 �صنتي  خالل 

�أن غياب �صلطة ت�رشيعية  2017، خ�صو�صاً  �ملوقع �صنة  �لقاهرة  �تفاق  �أ�صا�ص تطبيق  بينهم، على 

يثل م�صدر قلق �إىل حني عقد �نتخابات نزيهة كما يقول. و�أكد تقرير �ملن�صق �الأممي ت�صاعد �لتوتر 

يف مناطق �أ وب يف �ل�صفة �لغربية ب�صبب ما و�صفه “بهجمات �إرهابية” وتز�يد �لعمليات �لع�صكرية 

�الإ�رش�ئيلية يف هذه �ملناطق. و�أ�صار مالدينوف �إىل �الأو�صاع �الإن�صانية �ل�صعبة يف غزة، ال �صيّما بعد 

 �ال�صتقطاعات من بع�ص �لدول الإ�صهاماتها يف ميز�نية وكالة �الأونرو�، ودعا لعودة �لدول لالإ�صهام يف

 
17

هذه �مليز�نية.

ويف تطور الحق، خ�صو�صاً بعد �ال�صتباكات بني �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة وبني �لقو�ت 

�ملتحدة وم�رش  �الأمم  به  �إىل دور تقوم  �أ�صار مالدينوف   ،2019/11/16-14 �لفرتة  �ال�رش�ئيلية يف 

لوقف �لقتال، م�صري�ً �إىل �رشورة �صبط �لنف�ص من كافة �جلهات خ�صو�صاً �أن �ل�رشق �الأو�صط لي�ص 

18
بحاجة ملزيد من �لعنف.

3. جمل�س الأمن:19

يكن تق�صيم ن�صاطات جمل�ص �الأمن �لدويل لثالثة �أق�صام: �الأول قر�ر�ته )�لتي �أقرها �أو ��صتخدم 

�صدها حق �لنق�ص(، و�لثاين بيانات �ملجل�ص، و�لثالث �لتقارير �لتي ي�صتمع �إليها من �الأمني �لعام �أو 

مندوبيه.

اأ. القرارات:

�الأو�صط  �ل�رشق  بخ�صو�ص   2019-2018 �ل�صنتني  خالل  �الأمن  جمل�ص  قر�ر�ت  �قت�رشت   .1

 United Nations Interim )�ليونيفيل  �ملتحدة  �الأمم  �إقر�ر متديد عمل قو�ت  ب�صكل عام على 

Force in Lebanon (UNIFIL)( يف لبنان، و�لتي متت �إعادة �نتد�بها يف �أو�خر �آب/ �أغ�صط�ص 

2019، كما مدد عمل �لقو�ت �لدولية يف �صورية يف حزير�ن/ يونيو 2018.

�أجه�صت �لواليات �ملتحدة با�صتخد�م حق �لنق�ص قر�ر�ً يف جمل�ص �الأمن يف حزير�ن/ يونيو 2018   .2

خا�صاً بحماية �ملدنيني �لفل�صطينيني يف �أوقات �حلرب على �أثر م�صري�ت �لعودة �لتي �رشع بها 

قر�ر  م�رشوع  مترير  �إىل  �ملتحدة  �لواليات  �صعت  كما   .2018 مار�ص  �آذ�ر/  يف  غزة  قطاع  �صكان 

�لفل�صطينية  و�لتنظيمات  ويحملها  �إرهابية”،  كـ“حركة  حما�ص  حركة  يدين  نف�صها  �جلل�صة  يف 

عن  �أع�صاء  ع�رشة  �متناع  لكن  “�إ�رش�ئيل”،  باجتاه  �ل�صو�ريخ  �إطالق  م�صوؤولية  �الأخرى 

�لت�صويت ومعار�صة �مل�رشوع من قبل ثالثة �أع�صاء �أف�صل �مل�صعى �الأمريكي.
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ب. البيانات:

ناق�ص �ملجل�ص �ال�صتباكات بني �ملقاومة و�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف غزة يف �لفرتة 2018/11/13-11 

�ل�رشق �الو�صط  �ل�صالم يف  �ملن�صق �خلا�ص لعملية  تاأكيد�ت  �إىل جانب  يدعو للتهدئة،  و�أ�صدر بياناً 

على هذه �مل�صاألة.

ج. التقارير:

�ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  م�صاعد  من  فل�صطني  يف  �لو�صع  حول  تقارير  �إىل  �ملجل�ص  ��صتمع 

مالدينوف  ومن   ،Rosemary DiCarlo ديكارلو  روزماري  �ل�صالم  وبناء  �ل�صيا�صية   لل�صوؤون 

جل�صات  يف  �ملو�صوعات  من  �لعديد  طرح  خاللها  من  مت  دولية  �أخرى  هيئات  ومن  �أ�رشنا(،  )كما 

�ملو�صوعات على  وتركزت   ،2019-2018 �لدر��صة  فرتة  خالل  تقريباً(  )�صهرية   خمتلفة 

20
�لتالية:

�لتاأكيد على تز�يد “خماطر” �نهيار “عملية �ل�صالم” ب�صبب �لت�رشفات �الأحادية �جلانب.  .1

تبلغ �لتي  �الأونرو�  وكالة  مو�زنة  �أن  �إىل  نبه  كما  عالية.  بوترية  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  تنامي   .2 

�إىل �لتايل  �لعام  يف  �رتفع  دوالر،  مليون   211 نحو  قيمته  عجز  من  تعاين  دوالر  مليار   1.2 

446 مليون دوالر )وهو �أمر مت تد�رك �أغلبه فيما بعد، كما �صرنى الحقاً(.

بحث مو�صوع ت�صاعد �لعنف بني �ملقاومة �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل” يف قطاع غزة �صنة 2018،   .3

و�لذي كان �الأعنف منذ �صنة 2014.

دعا من�صق �الأمم �ملتحدة �إىل �اللتز�م ب�صبط �لنف�ص �لذي �أنتجته جهود �الأمم �ملتحدة وجمهورية   .4

م�رش، و�أثمر هدنة موؤقتة يف 2018/5/6 بني �ملنظمات �لفل�صطينية و�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف قطاع 

غزة.

�ل�صفة  �لقد�ص، و��صتمر�ر �ال�صتيطان فيها ويف بقية  �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية يف  �إثارة مو�صوع   .5

ه من�صق �الأمم �ملتحدة �أمر�ً “خمالً بال�صالم”. �لغربية، وهو ما عدَّ

��صتمع �ملجل�ص لبيانات من روؤ�صاء هيئات �ملجتمع �ملدين عن �الأو�صاع �الإن�صانية و�القت�صادية   .6

و�لبيئية يف فل�صطني �ملحتلة 1967، كما حتدث م�صاعد �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة حول �الأو�صاع 

�ل�صعبة �لتي تعي�صها �ملر�أة �لفل�صطينية يف �ملناطق �ملحتلة.

�الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  �الأممي  �ملن�صق  من  مكررة  لتحذير�ت  �ملجل�ص  ��صتمع   .7

م�صري�ً  �ملنطقة،  يف  لـ“�ل�صالم”  تهديد�ً  ي�صكل  غزة  قطاع  يف  �لعنف  يف  �لت�صاعد  باأن  مالدينوف 
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2018. وجدد دعوته  �لثاين/ نوفمب  �ملقاومة وجي�ص �الحتالل يف ت�رشين  �ال�صتباكات بني  �إىل 

بوقف  و�خلا�ص   ،2016 �صنة  �ل�صادر   ،2334 �الأممي  بالقر�ر  �اللتز�م  ب�رشورة  لـ“�إ�رش�ئيل” 

حل  يهدد  �لتطرف  �أن  على  �لتاأكيد  مع  و�لقد�ص.  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان 

عن  و�لناجتة  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ملرتدية  �القت�صادية  �الأو�صاع  ظل  يف  خ�صو�صاً  �لدولتني، 

م�صادرة “�إ�رش�ئيل” ملو�رد �لدخل �لفل�صطيني، ويف قطاع غزة ب�صبب ��صتمر�ر �حل�صار.

تز�يد عدد �لقتلى من �ملدنيني �لفل�صطينيني بر�صا�ص �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية على �ل�رشيط �حلدودي   .8

يف قطاع غزة خالل م�صري�ت �لعودة.

�ملدنية، وحتميل م�صوؤولية ذلك للتنظيمات  �ل�صو�ريخ على �مل�صتوطنات  �إطالق  �نتقاد عمليات   .9

�لفل�صطينية يف غزة، مع �الإ�صارة �إىل تر�جع �أعد�د هذه �لعمليات.

نبَّه �ملن�صق �الأممي ملا �أ�صماه “غياب �الإجماع �لدويل حول حل �لدولتني”، موؤكد�ً على �رشورة   .10

�إنهاء �الحتالل.

�نتقد �ملبعوث �الأممي �لقر�ر �الأمريكي باعتبار �لقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، م�صري�ً �إىل �أن ذلك   .11

ي�صهم يف تقوي�ص جهود “�ل�صالم” يف �ملنطقة، وقد يقود �إىل عودة “دورة �لعنف”. مع مالحظة 

�أن نقد �ملبعوث �الأممي مل ي�صمل عدم �رشعية �لقر�ر �الأمريكي نف�صه.

4. اجلمعية العامة:21

�أقرت  وقد  و�خلا�صة(،  )�لعادية  دورتني   2019-2018 �صنتي  خالل  �لعامة  �جلمعية  عقدت 

22
�جلمعية عدد�ً من �ملو�صوعات �خلا�صة بفل�صطني �أهمها:

�لدعوة حلماية �ملدنيني، و�لتعبري عن �الأ�صف ال�صتخد�م �لقوة �ملفرطة من قبل �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية  �أ. 

ودعوة   ،)2018 يونيو  )حزير�ن/  غزة  وقطاع  �لقد�ص  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ملدنيني  �صد 

1949 حلماية �ملدنيني يف �أوقات �حلرب يف �ل�صفة �لغربية  “�إ�رش�ئيل” لاللتز�م باتفاقية جنيف 
 Geneva Convention relative to �ملحتلة  �لعربية  و�الأر��صي  غزة  وقطاع  �لقد�ص  فيها  مبا 

the Protection of Civilian Persons in Time of War، كما �أبدت �جلمعية �الأ�صف الإطالق 

وقف  �حرت�م  على  للعمل  �لطرفني  د�عية  �الإ�رش�ئيلية  �ملدنية  �ملناطق  جتاه  غزة  من  �ل�صو�ريخ 

�إطالق �لنار.

و�صوتت  للم�صهمني،  �ل�صكر  وتقدمي  �ملالية  �أزماتها  ظل  يف  �الأونرو�  وكالة  م�صاندة  على  �لعمل  ب. 

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف 2019/11/16 ل�صالح جتديد تفوي�ص وكالة �الأونرو�، على �لرغم 

من �ل�صغوط �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية لتقلي�ص دور �لوكالة، و�عتمدت �للجنة �لر�بعة يف �جلمعية 
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 Special Political and Decolonization Committee )Fourth Committee( �لعامة 

مقابل  دولة،   167 �لقر�ر  و�أيد   .2023 يونيو  حزير�ن/  نهاية  �إىل  �لوكالة  تفوي�ص  قر�ر�ً بتمديد 

23
�عرت��ص دولتني هما “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة.

ج. �لنظر يف �لتقارير �خلا�صة �ملتعلقة بـ:

فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حقوق  بخ�صو�ص  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات   .1

�لقد�ص وقطاع غزة.

مناق�صة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي غري �ل�رشعي يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص وقطاع غزة   .2

و�جلوالن.

�لقد�ص  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ملدنيني  بحماية  �خلا�صة   1949 جنيف  �تفاقية  تطبيق   .3

وقطاع غزة و�الأر��صي �لعربية �ملحتلة.

 Economic and Financial �لثانية(  )�للجنة  و�ملالية  �القت�صادية  �للجنة  �صوتت  د. 

�إنهاء  �رشورة  على  ين�ص  قر�ر  ل�صالح   2019/11/14 يف   Committee )Second Committee(

على  �لتاأكيد  مع  �ملحتلة،  �ل�صورية  �جلوالن  وه�صبة  �لفل�صطينية  لالأر��صي  �حتاللها  “�إ�رش�ئيل” 
�ل�رشقية،  �لقد�ص  فيها  مبا  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لد�ئمة  “�ل�صيادة 
مطالبة  �إىل  باالإ�صافة  �لطبيعية”..  مو�ردهم  على  �ملحتلة  �ل�صورية  �جلوالن  يف  �لعربي  و�ل�صعب 

�رشورة  جانب  �إىل  �لفل�صطينيني،  بيوت  وهدم  �حليوية  �لتحتية  �لبنى  تدمري  بوقف  “�إ�رش�ئيل” 
�لقر�ر ل�صالح  �صوت  وقد  غزة.  قطاع  فيها  مبا  �الأر��صي  هذه  يف  �لتنموية  �مل�صاريع   ��صتمر�ر 

24
156 دولة، وعار�صته 6 دول، مع �متناع 14 دولة عن �لت�صويت.

يف  خ�صو�صاً  تاأ�صي�صها  منذ  �لفل�صطيني  �ملو�صوع  يف  �لنظر  على  �ملتحدة  �الأمم  د�أبت  لقد 

 UN �لعامة، و�ملجل�ص �القت�صادي و�الجتماعي  �لدويل، و�جلمعية  �الأمن  �ملركزية )جمل�ص  هيئاتها 

�الإن�صان  )Economic and Social Commission for West Asia )ESCWA، وجمل�ص حقوق 

The United Nations Human Rights Council(، باالإ�صافة �إىل �لوكاالت �ملتخ�ص�صة.

�جلمعية  يف  )خ�صو�صاً  �لهيئة  هذه  يف  �لفل�صطينية  للحقوق  �لتاأييد  م�صتويات  يف  �لنظر  وعند 

و�لذي تكر�ص يف  له،  �لتنبه  بّد من  �أعظم ال  �أن هناك �جتاهاً  يت�صح  عاملياً(،  برملاناً  تعد  �لتي  �لعامة 

�لت�صويت يف �جلمعية �لعامة خالل �صنة 2018، وهو �أن ن�صبة �لتاأييد لـ“�إ�رش�ئيل” يف �الأمم �ملتحدة 

 هي 2.43% من �أ�صو�ت �ملجتمع �لدويل �صنة 2018، بينما حظي �ملوقف �لفل�صطيني بتاأييد %75.8 

)�نظر جدول 8/1(.
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 جدول 8/1: اجتاهات الت�شويت يف اجلمعية العامة يف دورتها الـ 73 

خالل الفرتة 252018/10/5-9/18

املو�شوعالرقم
الت�شويت ل�شالح 

“اإ�رشائيل”
الت�شويت ل�شالح 

فل�شطني

2161امل�شاعدات لالجئني الفل�شطينيني1

5155حقوق النازحني ب�شبب حرب 21967

5158ن�شاطات وكالة الأونروا3

5155ممتلكات الالجئني الفل�شطينيني وريعها4

اللجنة اخلا�شة للتحقيق يف املمار�شات الإ�رشائيلية جتاه حقوق 5

الإن�شان الفل�شطيني
877

تطبيق اتفاقية جنيف حلماية املدنيني زمن احلرب يف “الأرا�شي 6

الفل�شطينية مبا فيها القد�س” والأرا�شي العربية املحتلة
5154

ال�شتيطان الإ�رشائيلي “يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة مبا فيها 7

القد�س” واجلولن
5153

6153املمار�شات الإ�رشائيلية �شد حقوق الإن�شان8

2151اجلولن املحتل9

4.7146.3املعدل

2.4375.8الن�شبة املئوية من جمموع اأع�شاء الأمم املتحدة الـ 193 )%(*

 باقي �لن�صبة �ملئوية هي �لدول �ملتغيبة �أو �ملمتنعة عن �لت�صويت.
*

لكن �الأمر �لالفت للنظر، �أن ن�صبة �لتاأييد للموقف �لفل�صطيني تنطوي على �جتاه تاريخي تكر�ص 

�صنتي 2018-2019، وال بدّ من �لتنبه له يف �الأمم �ملتحدة، وهو �أن معدالت �لتاأييد للموقف �لفل�صطيني 

تتز�يد يف حلظات تنامي �ملقاومة لالحتالل، فبعد �لقيام بر�صد �لت�صويت يف �الأمم �ملتحدة يف خمتلف 

�ملو�صوعات �ملتعلقة باملو�صوع �لفل�صطيني )�لالجئون، وممتلكاتهم، و�لقد�ص، وحقوق �الإن�صان، 

و�لعمليات �لع�صكرية، و�ال�صتيطان، و�لبيئة، و�ملعتقلون و�الأ�رشى، و�ملر�أة و�الأطفال...�إلخ( يتبني 

لنا )�نظر �لر�صم �لبياين �لتايل( �أن �لفرت�ت �لتي عرفت مو�جهات بني �لفل�صطينيني وقو�ت �الحتالل 

�أع�صاء �الأمم �ملتحدة )�خلط �الأحمر �مل�صار له  هي �الأعلى يف ن�صب �لت�صويت ل�صالح فل�صطني بني 

يف �لر�صم �لبياين �لتايل(، حيث تظهر �لزيادة يف �لتاأييد يف مر�حل �النتفا�صتني و�حلروب �لثالثة يف 

قطاع غزة )2008، و2012، و2014( وم�صري�ت �لعودة �لتي جتري �أ�صبوعياً، بينما ترت�جع ن�صب 

�لتاأييد يف فرت�ت عقد �التفاقات مع �صلطات �الحتالل، وهو �أمر ي�صتحق �لتفكري �لعميق يف دالالته 

�ال�صرت�تيجية.
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 الن�شبة املئوية للت�شويت ل�شالح فل�شطني يف كافة اأجهزة الأمم املتحدة 

26
خالل الفرتة 1987-2018 )من اإعداد الباحث(

غري  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صات  حتميل  �إىل  �لعام  �جتاهه  يف  ييل  �لدويل  �ملجتمع  �أن  �لو��صح  فمن 

�لقانونية م�صوؤولية ت�صاعد �لعنف، وهو ما يدفع �أغلبية �الأع�صاء �إىل �لعمل على كبح هذه �ل�صيا�صات 

من خالل هذ� �لتاأييد للطرف �لفل�صطيني، ويكفي مالحظة �أنه يف �صنة 2018 �أ�صدرت �الأمم �ملتحدة 

 
27

27 قر�ر�ً بخ�صو�ص حقوق �الإن�صان يف �لعامل، كان منها 21 قر�ر�ً يدين �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية،

كما �أن بع�ص �لدول، خ�صو�صاً �لكبى، ت�صت�صعر خطر�ً على م�صاحلها )�أ�صعار �لبرتول، و�لتاأمني 

على �لنقل، و�ال�صتثمار�ت، و�ل�صياحة، و�لتطرف، و�لهجر�ت...�إلخ( عند ت�صاعد �لعنف يف �ملنطقة، 

لكنها تدرك �أن �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية هي �مل�صوؤولة عن �إيجاد هذ� �لو�صع، مما يدفعها للت�صويت 

�ملنطقة  توتري  من  ملنعها  “�إ�رش�ئيل”  على  �ل�صغط  بهدف  �الأحيان  �أغلب  يف  �لفل�صطينيني  ل�صالح 

و�لتاأثري على م�صالح هذه �لدول.

5. املجل�س القت�شادي والجتماعي:  

Economic and Social Council (ECOSOC) و�الجتماعي  �القت�صادي  �ملجل�ص   حافظ 

�لقد�ص  فيها  �لغربية مبا  لل�صفة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  تد�عيات  �ل�صابقة بخ�صو�ص  على توجهاته 

ل�صالح �ملجل�ص  �صوت   2019 يوليو  متوز/  يف  جل�صاته  ففي  �ل�صوري،  و�جلوالن  غزة   وقطاع 

28
ما يلي:

  �أ. �لدعوة جمدد�ً لفتح �حلدود �أمام قطاع غزة ��صتناد�ً لقر�ر جمل�ص �الأمن رقم 1860 �ل�صادر �صنة 

2009، خ�صو�صاً توفري �لظروف �الإن�صانية لعبور �الأفر�د و�ل�صلع.

“�إ�رش�ئيل” باالمتثال لبوتوكول �لعالقات �القت�صادية �لذي وقعته مع منظمة  ب. طالب �ملجل�ص 

�لتحتية  �ملدنية و�لبنية  �ملمتلكات  �إعادة و��صتبد�ل  1994، خ�صو�صاً  �لفل�صطينية �صنة  �لتحرير 



399

الق�شية الفل�شطينية والو�شع الدويل

�حليوية و�الأر��صي �لزر�عية و�ملوؤ�ص�صات �حلكومية، �لتي ت�رشرت �أو دمرت ب�صبب �لعمليات 

�لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية.

ج. �لتاأكيد جمدد�ً على حقّ �لفل�صطينيني يف �الأر��صي �ملحتلة 1967 و�جلوالن يف مو�ردهم �لطبيعية 

و�القت�صادية، وطالب “�إ�رش�ئيل” بالتوقف عن ��صتغالل هذه �ملو�رد من ناحية، و�لتوقف عن 

دفن �لنفايات يف �الأر��صي �لفل�صطينية من ناحية ثانية.

وكان �ملجل�ص قد �تخذ عدة قر�ر�ت يف جل�صته يف متوز/ يوليو 2018 �أهمها:

�أ. على �ملجتمع �لدويل و�جب �لوفاء بوعده �جلماعي بحماية حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، و�تخاذ    

�ل�صكنية يف م�صتوطنات  �لوحد�ت  بناء عدد قيا�صي من  “�إ�رش�ئيل” من  �إجر�ء�ت حا�صمة متنع 

�ل�صفة �لغربية.

�إىل �جتماع �للجنة �لفرعية للتخطيط �لعايل �لتابعة لالإد�رة �ملدنية �الإ�رش�ئيلية، و�لذي  ب. �الإ�صارة 

��صتيطانية.  وبوؤرة  م�صتوطنة   21 يف  عام  ومرفق  �صكنية  وحدة   2,400 نحو  بناء  على  و�فق 

�أولية  ت�صاريح  وتوفري  �لقائمة،  �ملر�فق  على  �لر�صمي  �لطابع  �إ�صفاء  �إىل  �ملو�فقة  هذه  وتهدف 

لبناء مر�فق جديدة. ويف�رش �خلب�ء �الأمميون هذ� �ل�صلوك �الإ�رش�ئيلي باأنه ي�صتهدف “تر�صيخ 

�دعاء �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية على �ل�صفة �لغربية”، وهو �أمر خمالف للقانون �لدويل.

ج. �لتاأكيد على نقطتني فيما يتعلق باال�صتيطان:

عدم قانونية �مل�صتوطنات �أو �صم �الأر��صي �ملحتلة 1967.  .1

 
29

عدم قيام �ملجتمع �لدويل بفر�ص “عقوبات فاعلة” على �النتهاك �الإ�رش�ئيلي للقانون �لدويل.  .2

 د. دعوة كافة �ملتبعني للوفاء بالتز�ماتهم �ملالية �لتي تعهدو� بها يف �ملوؤمتر �ملنعقد يف �لقاهرة �صنة 

2014 حول فل�صطني، مع دعوة �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية ب�رشورة �حرت�م كافة �التفاقيات �لدولية 

�خلا�صة بحقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة 1967. 

وقد مت �تخاذ هذه �لقر�ر�ت بتاأييد 45 دولة مقابل �عرت��ص دولتني هما كند� و�لواليات �ملتحدة 

30
و�متناع دولتني هما �لكامريون ورو�ند�.

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

2018 و2019(، على  �أكدت قر�ر�ت جمل�ص حقوق �الإن�صان �الأممي يف �جتماعاته )�آذ�ر/ مار�ص 

31
ما يلي:

  �أ. �لتاأكيد على �حلق �لثابت لل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري، و�لعي�ص بحرية وعد�لة وكر�مة 

و�حلق يف دولته �لفل�صطينية �مل�صتقلة.
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دعوة “�إ�رش�ئيل” �إىل �إنهاء فوري الحتاللها لالأر��صي �ملحتلة 1967، و�لتاأكيد على حل �لدولتني. ب. 

�لتاأكيد على �لقلق �ل�صديد جتاه �أي جهة حكومية �أو غري حكومية تنتهك قر�ر�ت �جلمعية �لعامة  ج. 

�أو جمل�ص �الأمن بخ�صو�ص �لقد�ص.

�لتعبري عن �لقلق �ل�صديد من �لتغري�ت �لديوجر�فية �لناجمة عن ��صتمر�ر �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي  د. 

يف �الأر��صي �ملحتلة 1967.

تاأكيد حق �لفل�صطينيني يف ثرو�تهم ويف �النتفاع بهذه �لرثو�ت مبا يخدم �ملجتمع �لفل�صطيني. هـ. 

دعوة �ملجتمع �لدويل لعدم م�صاندة �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �ملحتلة 1967، و�رشورة  و. 

هذ�  الإجناز  �لدولية  �جلهود  ودعم  �مل�صري  تقرير  يف  حقهم  على  �لفل�صطينيني  حل�صول  �لعمل 

�لهدف.

7. منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )يون�شكو(: 

�أعلنت “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة �ن�صحابهما من منظمة �ليون�صكو يف كانون �الأول/ دي�صمب 

2018، نظر�ً ملا �عتبتاها �صيا�صات “معادية الإ�رش�ئيل”. وكانت �لدولتان قد �أ�صارتا �إىل هذ� �ملوقف 

منذ �صنة 2017، لكن “�إ�رش�ئيل” �أ�صارت �إىل �أنها �صتو��صل �لتعاون مع �ليون�صكو يف جمال �حلفاظ 

32
على �لرت�ث �الإن�صاين، بينما �أكدت �لواليات �ملتحدة ��صتمر�ر �لعمل كـ“مر�قب”.

�أبدت �ل�صيا�صة �الأمريكية منذ و�صول دونالد تر�مب نزوعاً 

�ل�صيا�صية  �ل�صغوط  من  قدر  �أكب  ممار�صة  باجتاه  �صديد�ً 

33
و�القت�صادية و�لقانونية على فل�صطني، ومتثلت �أهم هذه �ل�صغوط يف:

دعم �لت�رشيعات �لد�عية لوقف �مل�صاعد�ت لقو�ت �الأمن �لفل�صطيني على �لرغم من تو�صية بع�ص   .1

�لر�صميني �الإ�رش�ئيليني بخطورة ذلك. وكان �لكوجنر�ص �الأمريكي قد قرر يف �صنة 2018 �إن�صاء 

 ،Palestinian Partnership Fund Act of 2018 �لفل�صطيني   �ل�رش�كة  ب�صندوق  �صمي  ما 

لت�صجيع �مل�صاريع �مل�صرتكة بني �ل�رشكات �الأمريكية و�لفل�صطينية و�الإ�رش�ئيلية، بهدف تعميق 

�لتطبيع بني �لطرفني.

عنه �الإعالن  مّت  و�لذي   ،2018 مايو  �أيار/  يف  �لقد�ص،  �ىل  �أبيب  تل  من  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل   .2 

�صنة 2017.

�إعالن �الإد�رة �الأمريكية، يف �آب/ �أغ�صط�ص 2018، عن عزمها وقف كل �مل�صاعد�ت �ملالية لل�صفة   .3

�لغربية وقطاع غزة �ملتعلقة بال�صنة �ملالية 2017، و�لتي ت�صل قيمتها �إىل نحو 231 مليون دوالر.

ثالثاً: الواليات املتحدة
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�إعادة برجمة �مل�صاعد�ت �الأمريكية لوكالة �الأونرو� يف �أيلول/ �صبتمب 2018 و�لتي بلغت قيمتها   .4

359 مليون دوالر �صنة 2017، وهو ما يعادل 25% من جمموع �مل�صاعد�ت �لدولية، وياأتي ذلك 

�لدول  لدفع  باأنه  �الأمريكية ذلك  �الإد�رة  �لالجئني. وقد بررت  يف �صياق �صعيها لت�صفية ق�صية 

جعل  ما  وهو  �مل�صاعد�ت.  من  �لالجئني  �أحفاد  ��صتمال  ولوقف  �الأعباء،  هذه  لتحمل  �الأخرى 

�لوكالة تو�جه “�أ�صو�أ �أزمة مالية منذ ن�صوئها” بو�صول عجزها لنحو مليار دوالر.

�الأمريكية  �لقن�صلية  �إغالق  مّت  كما  و��صنطن،  يف  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  مكتب  �إغالق   .5

�ل�صفري  �صلطة  حتت  تعمل  و�أ�صبحت  للفل�صطينيني،  خدماتها  تقدم  كانت  و�لتي  �لقد�ص  يف 

�الأمريكي يف �لقد�ص بحجة “زيادة �لفاعلية”. لكن �حلقيقة هي �أن �ملق�صود �إ�صفاء �صفة �ملو�طن 

�الإ�رش�ئيلي من �لناحيتني �الإد�رية و�لرمزية على فل�صطينيي �ل�صفة �لغربية، ولي�ص باعتبارهم 

حتت �الحتالل.

وي�رشح جارد كو�صرن، ب�صفته كبري م�صت�صاري �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، �أ�صباب هذه 

�خلوف  نر�ها، وعدم  �الأ�صياء كما  �لتعامل مع  نفعله هو  ما  “�إن كل  بالقول حرفياً:  �الإجر�ء�ت 

من فعل �ل�صيء �ل�صحيح. �أعتقد، كنتيجة لذلك، لديكم فر�صة �أكب بكثري لتحقيق �صالم حقيقي 

بالفعل”. و�أ�صاف �أنه يعتقد �أن �لقيادة �لفل�صطينية ترف�ص �ملحادثات مع �لواليات �ملتحدة حول 

خطة “�ل�صالم” الأنهم “خائفون من �أننا �صنعلن خطتنا لل�صالم، و�أن �ل�صعب �لفل�صطيني �صوف 

”. ولقد كان تر�مب نف�صه �أكرث و�صوحاً ب�صاأن ��صتخد�م �مل�صاعد�ت �الإن�صانية  يعجب بها فعلياً

�الأمريكية كر�فعة مالية لل�صغط على �لفل�صطينيني، حيث �أخب �لطرف �لفل�صطيني علناً بالقول 

“�أننا لن ندفع حتى تتو�صلو� �إىل �تفاق. �إذ� مل تعقدو� �صفقة، فنحن لن ندفع”. لكن ��صتطالعات 
منحاز�ً،  و�صيطاً  �ملتحدة  �لواليات  يعتبون  �لفل�صطينيني  من   %88 �أن  �إىل  ت�صري  �لعام  �لر�أي 

ويعار�صون �إعادة �لتو��صل مع �لواليات �ملتحدة.

2018 وتفعيله يف �صباط/  �أكتوبر  �إقر�ر �لكوجنر�ص لقانون مقاومة �الإرهاب يف ت�رشين �الأول/   .6

فب�ير 2019، و�لذي عرف بـ )Anti-Terrorism Clarification Act )ATCA؛ و�لذي �صمح 

للمو�طنني �الأمريكيني برفع ق�صايا �صد �جلهات و�لدول �لتي تتلقى م�صاعد�ت �أمريكية ولكنها 

�ل�صلطة  �لذي دفع  �لقانون  �الأمريكيني بال�رشر. وهو  �ملو�طنني  �أ�صابت  �إرهابية  باأعمال  قامت 

من  �لدوالر�ت  مليار�ت  دفع  لتجنب  �ملتبقية،  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  كل  لرف�ص  �لفل�صطينية 

�اللتز�مات �لقانونية �ملحتملة و�ملرتتبة على �حتمال تفعيل قانون مقاومة �الإرهاب �صد جهات 

�إنهاء جميع �مل�صاعد�ت �الأمنية �الأمريكية  �أي�صاً  �أثار هذ� �لرف�ص، و�لذي يعني  فل�صطينية. وقد 

لل�صلطة �لفل�صطينية، قلقاً عميقاً لدى �جلهات �الأمنية �الإ�رش�ئيلية.
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 US Agency for International Development �لدولية  للتنمية  �الأمريكية  �لوكالة  وقف   .7

(USAID) لكل م�صاريعها يف �ل�صفة �لغربية، و�رشف موظفيها �ملحليني.

8. حذف ��صم �الأر��صي �لفل�صطينية Palestinian Territories من قائمة �لدول على موقع وز�رة 

�خلارجية �الأمريكية، كما مل تعد ت�صتخدم “�أر��صٍ حمتلة” يف �إ�صارة لل�صفة �لغربية.

“وبعد  �ملتحدة  �لواليات  �أن   ،2019/11/18 يف  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �إعالن   .9

ريغان  رونالد  �لرئي�ص  مع  تتو�فق  �الإد�رة  هذه  �لقانونية،  �ملناق�صة  جو�نب  لكل  متاأنية  در��صة 

Ronald Reagan؛ فاإن �إن�صاء م�صتوطنات �إ�رش�ئيلية مدنية يف �ل�صفة �لغربية ال يتعار�ص يف حد 

�أي ر�أي ب�صاأن  “ال تعب عن  �إن �حلكومة �الأمريكية  ذ�ته مع �لقانون �لدويل”. و�أ�صاف بومبيو 

�لو�صع �لقانوين الأية م�صتوطنة حمددة”، كما �أنها ال حتكم “م�صبقاً على �لو�صع �لنهائي لل�صفة 

�لغربية”.

�خلارجية  لوز�رة  �لقانوين  �لر�أي  على  خروجاً  �الأمريكية  لالإد�رة  �جلديد  �ملوقف  هذ�  وي�صكل 

“غري   1967 �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �ال�صتيطان  عدَّ  و�لذي   ،1978 �صنة  منذ  �مل�صتمر  �الأمريكية 

قانوين”.

�الإعالن عن م�رشوع لت�صوية �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، عرف بـ“�صفقة �لقرن”، على �لرغم   .10

من عدم وجود مفاو�صات علنية مبا�رشة مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، ودون �الإعالن عن بنود هذه 

�الأر�ص  �إجر�ء�ت على  �ملتحدة  �لواليات  �لذي تتخذ فيه  �لوقت  2020/1/28، يف  �إال يف  �ل�صفقة 

باجتاه ح�صم �ل�رش�ع للطرف �ل�صهيوين.

�صمن  عليها،  �لتفاو�ص  �صيجري  �لتي  �ملو�صوعات  يف  خطو�تها  جتاه  “�إ�رش�ئيل”  م�صاندة   .11

مفاو�صات �لو�صع �لنهائي.

�إن كافة �الإجر�ء�ت �الأمريكية بخ�صو�ص �ملو�صوع �لفل�صطيني، ناهيك عن مو�قفها يف �ملنظمات 

مع  متماهية  “ت�صوية”  لفر�ص  و�لدولية  �الإقليمية  �لبيئة  لتهيئة  و��صح  �صعي  عن  تنم  �لدولية، 

�ل�صيا�صات �ل�صهيونية وتر�عي �لقدر �الأكب من �مل�صالح �الإ�رش�ئيلية، و�لتي تتمثل يف:

و�لقد�ص  �لالجئني  بخ�صو�ص  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صيا�صات  على  �لدولية  �ل�رشعية  �إ�صفاء   .1

و�مل�صتوطنات، و�صوالً مل�رشوع يهودية �لدولة.

بقيمة و2019   2018 �صنتي  خالل  لـ“�إ�رش�ئيل”  وع�صكرية  �قت�صادية  م�صاعد�ت  تقدمي   . 2 

7.6 مليار�ت دوالر، و�لتعهد بتقدمي 3.3 مليار�ت �صنة 2020، وهو ما ي�صل بقيمة �مل�صاعد�ت 
34

�الأمريكية لـ“�إ�رش�ئيل” خالل �لفرتة 1946-2020 �إىل نحو جمموعه 142.4 مليار دوالر.
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�لعمل على تو�صيع تدريجي لد�ئرة �لتطبيع �لعربي و�الإ�صالمي مع “�إ�رش�ئيل” يف كافة �ملجاالت،   .3

و�صوالً للتن�صيق �الأمني و�لع�صكري �صد �لقوى �الإقليمية �لتي قد تعار�ص �مل�رشوع �ل�صهيوين.

يف  �ملتحدة  للواليات  وع�صكرية  و�قت�صادية  �صيا�صية  نتائج  لتحقيق  �ل�صابقة  �لنتائج  توظيف   .4

و�ل�صينية  �لرو�صية  �لناحيتني  من  �صيّما  ال  باملنطقة،  �خلا�صة  �لدولية  �مل�رشوعات  مو�جهة 

وبع�ص �لقوى �الأوروبية.

يف �ملقابل، فاإن �ل�صيا�صة �الأمريكية عانت من عدد من عنا�رش �لتخبط و�الرتباك �لتي �أ�صعفت 

زخم تقدم م�رشوعاتها يف �ملنطقة، و�أهمها:

�ال�صتقاالت  تعاقبت  �ل�صلطة  توليه  فمنذ  تر�مب؛  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إد�رة  يف  �ال�صتقر�ر  عدم   . 1

و�الإقاالت لعدد بلغ حتى منت�صف �أيلول/ �صبتمب 2019 ما جمموعه 303 من كبار �صخ�صيات 

�صقورها  من  �ثنني  �آخرهم  وكان  �الإد�رة،  من  �الأول  �ل�صف  يف  �صخ�صية   55 بينهم  �الإد�رة 

 John  Bolton بولتون  وجون  �الأو�صط(،  لل�رشق  تر�مب  )مبعوث  غرينبالت  جاي�صون  هما 

35
م�صت�صاره لالأمن �لقومي، وهو ر�بع م�صت�صار لالأمن �لقومي ي�صتقيل )�أو ُيقال( من من�صبه.

�أوجد جمود�ً يف  �لفل�صطينية، مما  �الأمريكية و�ل�صلطة  �الإد�رة  “�لعلنية” بني  �ملفاو�صات  2. توقف 

جهود �لت�صوية �ل�صلمية.

معار�صة  يف  �الأخرى  �لدول  من  وعدد  �الأمريكية  �الإد�رة  بني  �لديبلوما�صي  �ال�صتباك  تز�يد   .3

مثل  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع  ز�حمت  �أخرى  دولية  ق�صايا  وحول  فل�صطينياً،  تر�مب  �صيا�صات 

يف  �الأوروبي  و�الحتاد  بل  ورو�صيا،  �ل�صني  مع  �لتجارية  و�حلروب  و�إير�ن  �ل�صمالية  كوريا 

بع�ص �لقطاعات، ومو�صوع �نعكا�صات �لبيك�صت �لبيطاين على �لواليات �ملتحدة و�لتوتر مع 

فنزويال...�إلخ.

4. �فتقاد �ل�صيا�صة �الأمريكية لدرجة من �لقبول �لدويل لها يف �ملو�صوع �لفل�صطيني، فما ز�لت �أغلب 

و�أغلب  و�ليابان(  �الأوروبي،  و�الحتاد  ورو�صيا،  )�ل�صني،  �لكبى  �لقوى  فيها  مبا  �لعامل  دول 

نقل  على  وال  لـ“�إ�رش�ئيل”،  عا�صمة  �لقد�ص  �عتبار  على  تو�فق  ال  و�الإقليمية  �لدولية  �ملنظمات 

�ل�صفار�ت من تل �أبيب للقد�ص، �أو �لقبول ب�رشعية �ال�صتيطان، �أو جممل �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية يف 

�الأر��صي �ملحتلة 1967.

“�صفقة  باإعالن  �لتلويح  هو   2019-2018 خالل  �الأمريكية  لل�صيا�صة  �لرئي�صي  �مللمح  لكن 

كان  و�لتي  �ل�صهيوين،  �لعربي  �ل�رش�ع  لت�صوية  وذلك  م�صمونها،  عن  �الإعالن  دون  �لقرن” 

تر�مب قد �أ�صار لها خالل حمالته �النتخابية �صنة 2016. ومل تت�صح معاملها �إال يف موؤمتر �صحفي 

�حتفايل بح�صور تر�مب ونتنياهو يف و��صنطن يف 2020/1/28. �أما خالل �صنتي 2018-2019 فقد 
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�إنفاذها، و�لف�صل يف  �لتاأجيل �مل�صتمر لالإعالن عن بنود �ل�صفقة؛ مبا يك�صف مدى �صعوبة  لوحظ 

�أو  �إقناع �الأطر�ف �ملعنية؛ وهو يف �لوقت نف�صه ي�صتهدف عدم �الإف�صاح عن م�صمون هذه �خلطة 

مو�تية  �صيا�صية  بيئة  �إيجاد  على  و�لعمل  فكرتها،  عن  �لك�صف  على  �صنتني  من  �أكرث  بعد  �ل�صفقة، 

)�لعربي ب�صكل  �الإقليمي  �الإ�رش�ئيلي(، و�مل�صتوى  )�لفل�صطيني  �ملحلي  �مل�صتوى  �ل�صفقة يف  لقبول 

خا�ص(، و�لدويل )ب�صكل عام(، من خالل �إقناع �الأطر�ف بالبنود و�حد�ً تلو �الآخر. ثم �الإعالن عن 

�ل�صفقة بعد �صمان قدر كافٍ من �لرتويج لها بني �لقوى �الأ�صا�صية يف �مل�صتويات �لثالثة �ل�صابقة 

 �لذكر. )�نظر حول تف�صيالت �ل�صفقة يف هذ� �لتقرير، يف �لف�صل �لر�بع، حتت عنو�ن: م�صار �لت�صوية

�ل�صلمية( 

وتك�صف ت�رشيحات وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو عن �لرت�بط بني �لظروف �ل�صيا�صية 

من ناحية وبني �الإعالن عن �ل�صفقة من ناحية �أخرى. فقد ذكر يف 2019/1/23 �أنه لن يتم �الإعالن 

 و�لتي مّت �إعادتها يف 
36

عن بنود �مل�رشوع �إال بعد �نتهاء �النتخابات �الإ�رش�ئيلية �ملقررة يف 2019/4/9؛

�أيلول/ �صبتمب 2019، �إىل �أن وجد �لطرفان م�صلحة م�صرتكة يف ن�رشها بعد ذلك.

يف  عر�صها  متَّ  وثيقة  ن�رش  قد  غرينبالت  جاي�صون  �الأو�صط  لل�رشق  �الأمريكي  �ملبعوث  وكان 

موؤمتر �لبحرين “�ل�صالم من �أجل �الزدهار”، يف حزير�ن/ يونيو 2019، وتت�صمن ��صتثمار 50 مليار 

)�أي حتى  �لقادم  �لعقد  �ملحتلة خالل  �لعربية  �الأر��صي  ��صتثمار نحو ن�صفها يف  يتم  دوالر، حيث 

 
37

�لفل�صطينيني. �لالجئني  �لتي ت�صت�صيف  �لعربية  �لدول  �لباقي يف  �إنفاق  يتم  بينما   ،)2030 مطلع 

م�رشوع  على  وت�صتمل   
38

�الأبي�ص، �لبيت  موقع  على  ن�رشها  متّ  �لتي  �صفحة   38 �لـ  قر�ءة  وبعد 

“لتحذو فل�صطني حذو �ليابان وكوريا �جلنوبية” كما ورد يف ن�ص �مل�رشوع،  �لت�صور �لكو�صرني 

يكن �لتوقف عند �ملالحظات حول هذه �لوثيقة �القت�صادية �ل�صيا�صية على �لنحو �لتايل:

1. على �لرغم من �أن �لق�صية �لفل�صطينية يف جوهرها ق�صية �صيا�صية، لكن م�رشوع وثيقة �لبحرين 

�صيتلقى  �لذي  �لفل�صطيني  �لكيان  لطبيعة  �أو غري مبا�رش  ب�صكل مبا�رش  �أي تو�صيف  يخلو من 

م�رشوعه �القت�صادي، فامل�رشوع يتحدث عن بناء “جمتمع فل�صطيني”، ومل ترد كلمة “دولة” 

“�ل�صفة  �إىل  �الإ�صارة  تتم  بل  نهائياً،  م�صتخدم  غري  فل�صطني  ��صم  �أن  كما  �مل�رشوع،  يف  نهائياً 

�لغربية وغزة”، ولكن هذه �الإ�صارة لي�ص فيها �أي حتديد حلدودها �أو طبيعة �لكيان �لذي �صيتلقى 

ويتفاعل “كفر�صية” مع �مل�رشوع، وهو ما يعني �أن فل�صطينيي �ل�صفة وغزة �صيكونون �صمن 

�إقليم على غر�ر �إقليم كرد�صتان �لعر�ق.

2. يتحدث �مل�رشوع عن “�إد�رة وحوكمة وقطاع عام” دون ورود �أي �إ�صارة ل�صلطة �صيا�صية، مما 

يوحي �أن هذه �الإد�رة و�حلوكمة لي�صت ذ�ت �صخ�صية دولية بل هي حكومة �إقليمية، كما �أ�رشنا، 

على غر�ر ما هو يف كرد�صتان �لعر�ق �أو مقاطعات �لدول �الحتادية...�إلخ.
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3. �لقر�ءة �ملتمعنة ت�صري �إىل �أن م�رشوع وثيقة �لبحرين ي�صتهدف حتقيق خطوتني ��صرت�تيجيتني 

هما:

�لعربي،  لل�صوق  “�إ�رش�ئيل”  �قت�صاديات  منه  تعب  جل�رش  وغزة  �لغربية  �ل�صفة  حتويل  �أ .     

�لتجاريني  بال�رشكاء  وغزة  �لغربية  �ل�صفة  �أ�صو�ق  “ربط  �لتايل  �لن�ص  يف  ذلك  ويت�صح 

�لرئي�صيني مبا يف ذلك م�رش و�إ�رش�ئيل و�الأردن ولبنان”. و�مللفت يف هذ� �أن �صورية م�صتثناة، 

على �لرغم من �أنها �أقرب من م�رش لفل�صطني جغر�فياً وتاريخياً و�صكانياً بل وموقفاً �صيا�صياً.

ب . ي�صري �مل�رشوع �إىل ربط �لكفاء�ت �لفل�صطينية “يف �ل�صتات” بامل�رشوع، ب�صكل يبدو فيه وكاأن 

هذه �لكفاء�ت �صتبقى حيث هي.

و�لتعليم،  �لت�صغيل،  عن  )�حلديث  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لبعد  يف  �مل�رشوع  يف  �لغو�ية  تتمثل   .4

هذ�  يف  �لتدقيق  لكن  و�لكهرباء،...�إلخ(،  و�ملياه،  و�الإنرتنت،  و�ال�صتثمار،  و�لق�صاء،  و�ل�صحة، 

�جلانب ي�صري ملا يلي:

  �أ . �أن �خلم�صني مليار دوالر �لتي يتحدث عنها �مل�رشوع تتوزع على �لنحو �لتايل:

مليار�ت خم�صة  مبعدل  �أي  �صنو�ت،  ع�رش  على  موزع  فاملبلغ  �لزمنية؛  �لناحية  من   .1 

�صنوياً.

2. �أن هذه �خلم�صة مليار�ت دوالر بع�صها منح وبع�صها قرو�ص )�أي �أنها م�صرتدة وعليها 

فو�ئد/ ربا(، وطبقاً لالأرقام �لو�ردة يف �مل�رشوع يتبني �أن 51.8% من �ملبلغ هو قرو�ص، 

و49.2% منح، فاإذ� ح�صبنا جمموع �ملنح �لو�ردة يف �مل�رشوع يف ن�صه �ملتاح �صيتبني �أن 

قيمة �ملنح يف �ملر�حل �الأوىل هي 3,480 مليون دوالر، وبق�صمة هذ� �ملبلغ على عدد �ل�صعب 

هي  �لنتيجة  �صتكون  �مل�رشوع(  ي�صنفهم  كما  )�ل�صتات  و�خلارج  �لد�خل  يف  �لفل�صطيني 

�أردنياً(، فاإذ�  164 دينار�ً  )�أي نحو  232 دوالر�ً  �لفل�صطيني �صنوياً هو  �أن ن�صيب �لفرد 

�أن  “�لغنيمة”، يت�صح  �أ�صفنا لذلك �أن �الأردن و“�إ�رش�ئيل” ولبنان وم�رش �صت�صارك يف 

ن�صيب �لفرد �لفل�صطيني لن يتجاوز 35 دوالر�ً �أمريكياً.

�إمنائي  م�رشف  يديره   )....( �صندوق  “يف  �صتو�صع  �ملبالغ  هذه  �أن  على  �مل�رشوع  ين�ص  ب. 

�مل�صتفيدة  �لبلد�ن  مع  بالتعاون  لل�صندوق  �الإد�رية  �لقيادة  و�صتعمل   )...( �الأطر�ف  متعدد 

�الإد�رة  “جمل�ص و�صاية” مايل على  �أنه �صيكون هناك  لو�صع خطط توجيهية”. ذلك يعني 

لها  �صيوكل  �لتي  �الإد�رة،  “�إ�رش�ئيل” طرف يف هذه  �أن  �إىل  �لتنبه  �لفل�صطينية، مع �رشورة 

�الإ�رش�ف على �لتخطيط و�لتنفيذ.
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فوق كل ذلك ال بّد من �لتنبه للمالحظات �لتالية:

ت�صري �خلبة �لتاريخية مع �ملنح و�مل�صاعد�ت منذ موؤمتر�ت باري�ص وموؤمتر�ت �لدعم �لعربي �أن   .1

�حتماالت �لتنفيذ ترت�جع �صنوياً، �إذ� جرى �أي تنفيذ �أ�صالً، كما �أن �التفاقيات حتى لو عقدت فاإن 

�لتنفيذ من �لطرف �لغربي و�الإ�رش�ئيلي �أمر غري موؤكد، ولنا يف �أو�صلو �لدليل �لكايف.

�أن �ملطلوب �الأول يف �مل�رشوع هو �حل�صول على �لتوقيع �لفل�صطيني الإ�صفاء �لطابع �ل�رشعي   .2

عليه )كما جرى مع �تفاق �أو�صلو(، ثم يبد�أ �لتلكوؤ يف �لتنفيذ. 

كبرية،  خماطر  على  تنطوي  قد  �لبحرين  ور�صه  يف  �لفل�صطينية  �ل�صخ�صيات  بع�ص  م�صاركة   .3

وقد تخفي م�صار�ً تفاو�صياً مو�زياً على غر�ر ما جرى مع فريق �لدكتور حيدر عبد �ل�صايف يف 

بد�ية مفاو�صات �أو�صلو، �أو تطوير �إد�ر�ت بديلة لل�صلطة �لفل�صطينية على غر�ر “رو�بط �لقرى 

�صابقاً”.

من ناحية �أخرى، فاإن �لفريق �الأمريكي �ملوكل له متابعة م�رشوع “�صفقة �لقرن” �لذي �نطلقت 

 كما �أن 
39

منه وثيقة �لبحرين �القت�صادية، هو فريق يتبنى وجهة �لنظر �الإ�رش�ئيلية وب�صكل معلن.

�لتغري �لذي �أ�صاب هذ� �لفريق مل يغري �لتوجه �لعام ال �صيّما �أن �الأع�صاء �جلدد ي�صاركون �الأع�صاء 

يهودية  �أ�صول  من  هو  �لذي   Avi Berkowitz بريكوفيت�ص  فاأفر�هام  نف�صها،  �لتوجهات  �لقد�مى 

حلّ حمل غرينبالت )�ليهودي �أي�صاً( ويفتقر للخبة �لديبلوما�صية )30 عاماً(، وهو �بن عم هو�رد 

فريدمان Howard E. Friedman �لذي كان رئي�صاً لالآيباك خالل �لفرتة 2006–2020، وقد تخرج 

بريكوفيت�ص حديثاً من جامعة هارفارد Harvard Law School قبل 3 �صنو�ت يف تخ�ص�ص �لقانون، 

من  �النتخابية  تر�مب  حملة  يف  و�أ�صهم  تر�مب،  مع  �الأبي�ص  �لبيت  م�صت�صاري  �صمن  يعمل  وهو 

 Kol Torah Yeshiva خالل بر�مج حو�رية على في�صبوك، وقد در�ص يف مدر�صة ي�صيفا كول طره 

)مدر�صة دينية يهودية �أرثوذك�صية( يف �لقد�ص ملدة عامني، ويتحدث �لعبية بطالقة، ويف �صنة 2009، 

 Ner Israel Rabbinical  حلاخامية� �إ�رش�ئيل”  “نري  كلية  يف  و�لتحق  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  عاد 

College يف بالتيمور، ثم �أ�صبح موظفاً يف �رشكة لكو�صرن، وهو من �صمن �أربعة �أ�صخا�ص �طلعو� 

على م�صودة “�صفقة �لقرن”، وكان �صمن �لوفد �الأمريكي �لذي ز�ر دول �خلليج وتركيا يف �صباط/ 

40
فب�ير 2019 الإطالعهم على �خلطوط �لعري�صة لـ“�صفقة �لقرن”.

�ل�صفارة  نقل  قر�ر  التخاذ  �ل�صغط  يف  �مل�صهمني  بني  من  فاإنه  تايز  نيويورك  قالته  ملا  وطبقاً 

ناحية  من  ليهوديتهما  نظر�ً  �لقر�ر  يف  لكو�صرن  دور  على  يدل  تعيينه  لكن   
41

للقد�ص. �الأمريكية 

يف  جد�ً  حمافظ  �أنه   Observer �الأوبزرفر  �صحيفة  يف  مقاالته  وتدل  بينهما.  �لوطيدة  وللعالقة 

فكره �ل�صيا�صي، وكان ور�ء تنظيم لقاء خا�ص للقياد�ت �ليهودية مع غرينبالت وكو�صرن ملناق�صة 

42
“�ل�صالم” يف �ل�رشق �الأو�صط.
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�الأمريكي  �لقومي  �الأمن  م�صت�صار  حمل  حّل  �لذي   Robert O’Brien �أوبريان  روبرت  �أما 

�إد�ر�ت  مع  وعمل  �الأمريكية  �خلارجية  موظفي  من  فهو  John Bolton؛  بولتون  جون 

بخ�صو�ص  �خلارجية  يف  �لتفاو�ص  فريق  رئا�صة  منا�صبه  �آخر  وكان  وجمهورية،  ديوقر�طية 

يف �أمريكا  متثيل  يف  بو�ص  �إد�رة  مع  وعمل  قانون،  رجل  وهو  �خلارج،  يف  �الأمريكيني   �لرهائن 

Condoleezza Rice، وهيالري  �لعامة، كما عمل مع كل من بولتون وكوند�ليز� ر�ي�ص  �جلمعية 

كلينتون Hillary Clinton وهو مقرب كثري�ً من بومبيو، وهو ناقد حاد لدور �الأمم �ملتحدة، والإير�ن 

2005 الأن قر�ر�تها من  “�لدولة �الأكرث رعاية لالإرهاب”، وقد �نتقد �الأمم �ملتحدة �صنة  �لتي يعدها 

فاعلية دور  ر�أيه،  �صيقل�ص، ح�صب  ما  �لفل�صطينيني وهو  تدين  “�إ�رش�ئيل” وال  تدين  وجهة نظره 

عن  تك�صف  �لتي  �لتالية  �ال�صرت�تيجيات  يتبنى  �أنه  كتابه  م�صمون  من  ويت�صح   
43

�ملتحدة. �الأمم 

44
توجهاته �لعامة:

تكييف مهمة �لناتو ورفع �إ�صهامات �الآخرين يف نفقاته.  .1
تطوير �لعالقة �ال�صرت�تيجية مع كل من “�إ�رش�ئيل” و�لب�زيل.  .2

ت�صجيع �لهند على �لتخلي عن م�صادر ت�صليحها، خ�صو�صاً �لرو�صية.  .3
يَعدُّ �الأمم �ملتحدة من�صة النتقاد �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل”.  .4

معادٍ للحركات �ل�صلمية، والإير�ن، وللمهاجرين.  .5

�لت�صوية  م�صار  يدعم  قوي  تيار  هناك  ز�ل  ما  �الأمريكي،  �لت�رشيعي  �الإطار  ففي  �ملقابل،  ويف 

�ل�صابق. وقد برز ذلك يف قر�رٍ رمزي �أ�صدره جمل�ص �لنو�ب �الأمريكي يدعم حّل �لدولتني لل�رش�ع 

حّل  �أن  على   ،188 �عرت��ص  مقابل  �صوتاً   226 باأغلبية  �ملجل�ص  وو�فق  �لفل�صطيني.  �الإ�رش�ئيلي 

“تطلعات  وُيلبي  يهودية”،  كـ“دولة  “�إ�رش�ئيل”  بقاء  ي�صَمن  �أن  يكن  �لذي  وحده  هو  �لدولتني 

45
�لفل�صطينيني �مل�رشوعة” لقيام دولتهم �خلا�صة.

وب�صكل عام، فاإن �لواليات �ملتحدة عملت خالل �صنتي 2018-2019 على:

جترد  �إجر�ء�ت  �صل�صلة  خالل  من  �ل�صهيوين  �لطرف  ل�صالح  �لقوى  مو�زين  يف  �خللل  تعميق   .1

�لطرف �لفل�صطيني من قدر�ته �ل�صيا�صية و�القت�صادية و�لع�صكرية )�ملقاومة خ�صو�صاً يف قطاع 

غزة( من ناحية، وتطالبه بالتفاو�ص يف ظل بيئة تفاو�صية كهذه من ناحية �أخرى.

�إيكال �ملهام �لديبلوما�صية يف �ملو�صوع �لفل�صطيني �إىل فريق �أمريكي، ي�صم خم�صة �أفر�د منهم   .2

ثالثة من �ليهود من ناحية، وجلميعهم مو�قف �صلبية متاماً من �ملطالب �لفل�صطينية من ناحية 

�أخرى.

 estate not تو�ري �الإ�صارة يف �ملوقف �الأمريكي لدولة فل�صطينية و�لتعاطي مع فل�صطني كعقار  .3

a state، وهو ما يت�صح يف وثيقة �لبحرين �لتي �أ�رشنا لها.
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�الأوروبي  لالحتاد  �مل�صرتكة  “�ال�صرت�تيجية  وثيقة  �صكلت 

فل�صطينية  دولة  نحو   :2020-2017 فل�صطني  لدعم 

European Joint Strategy in support of Palestine للم�صاءلة  وخا�صعة   ديقر�طية 

Towards a democratic and accountable Palestinian State :2020-2017” �لبعد �ملركزي 
46

يف �ل�صيا�صة �الأوروبية جتاه �ملو�صوع �لفل�صطيني خ�صو�صاً يف �لرتكيز على:

1. �إ�صالح �حلوكمة و�لتوحيد �ملايل.

2. �صيادة �لقانون و�لعد�لة وحقوق �الإن�صان.

3. تقدمي �خلدمة �مل�صتد�مة.

4. توفري خدمات �ملياه و�لطاقة.

5. �لتنمية �القت�صادية �مل�صتد�مة.

يف  “�ل�صالم”  عملية  بخ�صو�ص  �الأوروبي  لالحتاد  �لعامة  �ال�صتنتاجات  �لوثيقة  هذه  وحتدد 

47
�ل�رشق �الأو�صط )كانون �لثاين/ يناير 2018( على �لنحو �لتايل:

�إد�نة �لعنف من كل �جلهات، و�حرت�م �اللتز�مات �خلا�صة باالأماكن �ملقد�صة طبقاً للتفاهمات، مع   .1

�حرت�م �لدور �خلا�ص باالأردن يف هذ� �ملجال.

2.  �لعمل على �لتوقف عن �لتحري�ص �لقويل �أو �لفعلي من �لطرفني �صد �لطرف �الآخر.

تطبيق تو�صيات �للجنة �لرباعية، خ�صو�صاً فيما تعلق منها بال�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي   .3

�ملحتلة 1967 خ�صو�صاً �ملناطق �مل�صنفة مبناطق ج.

دعم حل �لدولتني و�لدعوة �إىل �إز�لة �أهم �لعقبات �لتي حتول دون حتقيقه.  .4

و�إنهاء  �لت�صوية  فر�ص  تعزيز  بغر�ص  دويل  موؤمتر  وعقد  دولية  دعم  جمموعة  الإن�صاء  �لدعوة   .5

�دعاء�ت �أطر�ف �لنز�ع.

و�الأحز�ب  )�ملوؤ�ص�صات  �لدول  وغري  �لدول  و�لتز�م  �الإن�صاين،  �لدويل  �لقانون  بتطبيق  �اللتز�م   .6

و�الأفر�د( به.

ذلك  يف  مبا  �مل�صتوطنات  عن  �لتخلي  و�رشورة  �لبيوت،  وهدم  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطنات  �إد�نة   .7

�مل�صتوطنات،  �لتعامل مع منتجات  �الأوروبية بعدم  �لقد�ص، و��صتمر�ر �اللتز�مات  م�صتوطنات 

�الأر��صي  ت�صمل  ال  �الأوروبي  و�الحتاد  “�إ�رش�ئيل”  بني  �التفاقيات  كل  �أن  على  و�لتاأكيد 

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967.

يف  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �إعالن  على  �الأوروبي  �الحتاد  فعل  رد  �ل�صياق  هذ�  يف  ويندرج 

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019 عن “�رشعية �ال�صتيطان يف �الأر��صي �ملحتلة”. فقد �أعلن �الحتاد 

رابعـاً: االحتــاد االأوروبـي
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مبا�رشة �أن موقفه من �مل�صتوطنات “و��ِصٌح ومل يتغري، و�أنه يرى �أن كل �لن�صاطات �ال�صتيطانية 

�إقامة  وم�رشوع  �لدولتني  حل  لتاآكل  وتقود  �لدويل،  للقانون  طبقاً  �رشعية  غري  ن�صاطات  هي 

�صالم د�ئم... ويدعو �الحتاد �الأوروبي �إ�رش�ئيل الإنهاء كل ن�صاطاتها �ال�صتيطانية يف �الأر��صي 

�ملحتلة”. وقد ر�أى ديبلوما�صيون �أوروبيون �أن �خلطورة �الأمريكية �صتعمق �لهوة بني �ملوقف 

�لفل�صطيني و�لدويل وبني �لواليات �ملتحدة، ور�أى هوؤالء �أن �إد�رة تر�مب ت�صعى بقر�رها �خلا�ص 

48
بامل�صتوطنات �إىل “��صتمالة جمهور �لناخبني من �الإجنيليني”.

�لتاأكيد على م�صاعدة �أوروبا يف �إجناز �مل�صاحلة �لفل�صطينية.  .8

�لعمل على رفع �حل�صار عن غزة مع �اللتز�م باالأمن �الإ�رش�ئيلي.   .9

49
وعند �لنظر يف �ملو�قف �الأوروبية يف �ملحافل �لدولية يكن �الإ�صارة ملا يلي:

�صوَّت �الأوروبيون بن�صبة 76.19% �إىل جانب �حلقوق �لفل�صطينية يف م�رشوعات �لقر�ر �لـ 27   .1

م�رشوعاً �لتي قدمت للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة خالل �ل�صنتني 2019-2018.

تز�يد �لنزعة �ال�صتقاللية يف �ل�صيا�صة �الأوروبية عن �صيا�صة �لواليات �ملتحدة، وهو ما يت�صح   .2

�لر�صالة  تك�صفه  ما  جانب  �إىل  �لطرفني،  بني  �ملتحدة  �الأمم  يف  �لت�صويت  �جتاهات  يف  �لتباين  يف 

�لتي وقَّعها 33 م�صوؤوالً �أوروبياً �صابقاً )25 وزير خارجية �صابق، و6 روؤ�صاء وزر�ء �صابقني، 

“�ملنحازة”  تر�مب  �صيا�صات  معار�صة  �إىل  فيها  يدعون  �لناتو(  حللف  �صابقان  عامَّان  و�أمينان 

�صّد �لفل�صطينيني، ويطالبون �لدول �الأوروبية بعدم قبول �أي خطة للت�صوية ال تقوم على �أ�صا�ص 

50
قيام دولة فل�صطينية، وتكون �لقد�ص عا�صمة لكل من “�إ�رش�ئيل” وفل�صطني.

غزة  قطاع  بني  �لع�صكري  �لت�صعيد  لوقف  و�لدولية  �مل�رشية  �جلهود  م�صاندة  ��صتمر�ر   .3

و“�إ�رش�ئيل”، وهو ما �ت�صح يف بيانات �الحتاد �الأوروبي يف �آب/ �أغ�صط�ص 2018 ويف �أيار/ مايو 

51
لت م�صوؤولية �لت�صعيد للطرفني. 2019، لكن هذه �لبيانات حمَّ

بـ“يهودية  �ملتعلق   2018 يوليو  متوز/  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  قر�ر  �الأوروبي  �الحتاد  �نتقاد   .4

�للغة  مكانة  وتخفي�ص  فقط  �ليهود  على  “�إ�رش�ئيل”  يف  �مل�صري  تقرير  حق  باقت�صار  �لدولة”، 

�لقر�ر يعقِّد حتقيق حل  �أن  “مركز خا�ص”. ور�أى �الحتاد  لها  لغة  �ىل  لغة ر�صمية  �لعربية من 

52
�لدولتني.

مليون   380 بلغت  و�لتي  وغزة  �لغربية  لل�صفة  �الأوروبية  و�القت�صادية  �ملالية  �مل�صاعد�ت  �أما 

54 مليون دوالر(  45 مليون يورو )نحو  لها  �أ�صيف   2018 459 مليون دوالر( �صنة  يورو )نحو 

 فقد توزعت �مل�صاعد�ت على �لنحو �لتايل:
53

�صنة 2019،
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155 مليون يورو )نحو 187 مليون دوالر( للنفقات �جلارية.  .1

153 مليون يورو )نحو 185 مليون دوالر( لوكالة �الأونرو�.  .2

71.35 مليون يورو )نحو 86 مليون دوالر( م�صاعد�ت للتنمية �مل�صتد�مة.  .3

40.1 مليون يورو )نحو 48.4 مليون دوالر( ل�صكان غزة ملو�جهة �آثار �حل�صار على �لقطاع.  .4

وملر�فق  بيوتهم،  “�إ�رش�ئيل”  هدمت  �لذين  مل�صاعدة  دوالر(  ماليني   7 )نحو  يورو  ماليني   5.9  .5

تعليمية.

غري �أن �ل�رشورة تقت�صي �الإ�صارة �ىل �أنه مل ُتتَّخذ �أي �إجر�ء�ت �أوروبية ر�صمية �صد �ل�صيا�صات 

�الإ�رش�ئيلية، با�صتثناء بع�ص �ملقاطعة ملنتجات �مل�صتوطنات �ملقامة يف �ل�صفة �لغربية؛ وذلك لل�صغط 

�لدولة  اإقامة  خ�صو�صاً  �الأوروبية،  لل�صيا�صة  �لرئي�صية  �لتوجهات  مع  لتتجاوب  “�إ�رش�ئيل”  على 

م�صلحة،  فل�صطينية  مقاومة  �أي  لنقد  غالباً  �أوروبا  متيل  بينما  �لقد�ص؛  وعا�صمتها  �لفل�صطينية 

وتطالب من �لطرف �لفل�صطيني �إعادة �لنظر يف �ملناهج �لتعليمية لتنقيته مما ي�صمى “ثقافة �لكر�هية 

�لعام يف  �أكد مفو�صها  �الأونرو�، كما  له مد�ر�ص وكالة  ��صتجابت  �لذي  �الأمر   وهو 
54

و�لتحري�ص”.

55
خطابه يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2018.

لل�صغوط   2018 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �الأوروبي  �الحتاد  ��صتجاب  �أخرى،  ناحية  من 

�لبيان  لكن  لل�صامية”.  �ملناه�صة  �لنزعات  “ملو�جهة  �لدعوة  فيه  يتبنى  بياناً  باإ�صد�ره  �الإ�رش�ئيلية 

�لر�أي  �أن  علماً   
56

�ل�صامية”؛ “مناه�صة  �صمن  يقع  ال  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صات  نقد  �أن  �إىل  �أ�صار 

مل�صاحلها  �صامية  �لال  مو�صوع  ت�صتغل  “�إ�رش�ئيل”  �أن  الحقاً(  �صرنى  )كما  يرى  �الأوروبي  �لعام 

57
�ل�صيا�صية.

�أخري�ً، يبقى �لدور �الأوروبي �أقل حَتيُّز�ً من �ملوقف �الأمريكي، �صو�ء من حيث حجم �مل�صاعد�ت 

�للجنة  �أم من خالل دورها يف  �ملتحدة،  �الأمم  �لت�صويت يف  �أم من خالل موؤ�رش�ت  �ل�رش�ع،  لطريف 

�الأوروبي على  �لتاأثري  �أن  �لفل�صطينيني(. غري  �إىل  بالن�صبة  )�لذي كان �صيئاً على كل حال  �لرباعية 

م�صار�ت �لتفاو�ص وتطبيق �لقانون �لدويل ما ز�ل قا�رش�ً �إىل حدٍّ بعيد.

�أ�صدر موؤمتر قمة دول �لبيك�ص BRICS )رو�صيا، و�ل�صني، 

يوليو  متوز/  يف  بياناً  �إفريقيا(  وجنوب  و�لب�زيل،  و�لهند، 

58
2018 )يف جنوب �إفريقيا( يوؤكد على �تفاقهم على ما يلي:

خام�شاً: دول الربيك�س



411

الق�شية الفل�شطينية والو�شع الدويل

�إقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة، قابلة للحياة وغري جمز�أة �إقليمياً، وتعي�ص ب�صالم جنباً �إىل جنب   .1

مع “�إ�رش�ئيل”؛ وذلك طبقاً لقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�صلة، ومبادئ موؤمتر مدريد، و“مبادرة 

�ل�صالم �لعربية”، وكافة �التفاقيات �ل�صابقة بني �لطرفني.

�إن مو�صوع �لقد�ص هو من بني ق�صايا �حلل �لنهائي، �لتي يجب �أن تقرر من خالل �لتفاو�ص بني   .2

�أقل داللة من �ملوقف �الأوروبي يف هذه �لنقطة  �لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي. وهو موقف 

حتديد�ً.

بخ�صو�ص غزة، �لتاأكيد على دعم قر�ر A/RES/ES-10/20 �ل�صادر عن �جلمعية �لعامة لالأمم   .3

�ملتحدة، و�خلا�ص بحماية �ل�صعب �لفل�صطيني، و�رشورة تنفيذ هذ� �لقر�ر. 

�لتاأكيد على دعم وكالة �الأونرو�.  .4

وكان وزر�ء �خلارجية لدول �لبيك�ص قد �أ�صدرو� بياناً يف 2018/6/5 يف جنوب �إفريقيا ت�صمن 

59
�ملو�قف نف�صها �لتي وردت يف بيان �لقمة �ملذكور.

�ً مهماً يف  وقد �صكل فوز �لرئي�ص �ليميني جايري بول�صونارو Jair Bolsonaro يف �لب�زيل َتغريُّ

هذه �ملنظمة، ال �صيّما �أن �صيا�صات بول�صونارو تتناق�ص جذرياً مع توجهات دول �لبيك�ص فر�دى 

60
وجمتمعة على �لنحو �لتايل:

1. يوؤيد �ل�صيا�صات �لتجارية �حلمائية �لتي يقودها تر�مب، خ�صو�صاً �صد �ل�صني ورو�صيا.

�لذي   ،Nicolas Maduro مادورو  نيكوال�ص  �لفنزويلي  �لرئي�ص  �صيا�صات  �صد  وبقوة  يقف   . 2

ت�صانده دول �لبيك�ص خ�صو�صاً رو�صيا و�ل�صني.

3. �صكلت مو�قفه وزيار�ته لتايو�ن ��صتفز�ز�ً حاد�ً لل�صني.

نقل �ل�صفارة �إىل �لقد�ص. مع �الإ�صارة �إىل  4. تاأييده �صيا�صات تر�مب يف �ل�رشق �الأو�صط، خ�صو�صاً 

عن  تر�جع  وقد   
61

.2018 �صنة  بالرئا�صة  فوزه  من  �أيام  بعد  �ل�صيا�صة،  بهذه  باللحاق  وعد  �أنه 

�لتنفيذ حتت �ل�صغوط �لد�خلية و�لعربية و�الإ�صالمية و�لدولية.

5. معاد�ته ل�صيا�صات �لعوملة �لتي يتبناها �لزعيم �ل�صيني.

�جلديدة،  �لب�زيلية  �ل�صيا�صات  ظل  يف  تعقيد�ت  تو�جه  قد  �لبيك�ص  توجهات  �أن  يعني  ذلك 

خا�ص،  ب�صكل  “�إ�رش�ئيل”  من  و�ملوقف  عام  ب�صكل  �الأو�صط  �ل�رشق  على  �صينعك�ص  ما  وهو 

للحقوق دعماً  �أقل  جتعلها  بكيفية  �لبيك�ص  توجهات  تكييف  على  �لب�زيلي  �لرئي�ص  يعمل   وقد 

�لفل�صطينية.
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موؤ�رش�ً  �الأمريكية  �لقرن”  “�صفقة  م�رشوع  من  �لرو�صي  �ملوقف  �صكل 

عاماً على توجهات �ل�صيا�صة �لرو�صية خالل هذه �لفرتة. وقد خلَّ�ص وزير 

ن�رش  عدم  �إىل  �الإ�صارة  بعد  �ملوقف،  هذ�   Sergei Lavrov الفروف  �صريجي  �لرو�صي  �خلارجية 

�لالجئني  ترك  وخ�صو�صاً  �لقرن،  �صفقة  من  �القت�صادي  �جلزء  �إن  فقال  �ل�صفقة،  هذه  تفا�صيل 

كما   
62

�لدويل. �الأمن  جمل�ص  قر�ر�ت  مع  يتناق�ص  �أمر  هو  ت�صت�صيفهم  �لتي  �لدول  يف  �لفل�صطينيني 

�أبدى الفروف تفهماً لردة فعل �لفل�صطينيني على “�صفقة �لقرن”، م�صري�ً �إىل �أن �لفل�صطينيني قدمو� 

63
خالل �صنو�ت �لكثري من �لتنازالت، دون �أن يح�صلو� على �أي مقابل.

ملحاوالت  �لرتويج  يف  خا�ص  ب�صكل  متثلت  ن�صاطات  �لرو�صية  �ل�صيا�صية  �ل�صاحة  �صهدت  وقد 

�لف�صائل  كل  �صّم  �جتماع  وعقد  مو�صكو،  يف  �لفل�صطينية  �الإ�رش�ئيلية  �ملفاو�صات  لتفعيل  رو�صية 

لهذ� �لغر�ص، ومت دعوة وفد من حما�ص لزيارة مو�صكو، �إىل جانب عقد لقاء بني �لرئي�ص �لفل�صطيني 

الحق  لقاء  جانب  �إىل   ،2018 يوليو  متوز/  يف  بوتني  فالديري  �لرو�صي  و�لرئي�ص  عبا�ص  حممود 

 على �لرغم من 
64

بني بوتني ورئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو يف ني�صان/ �أبريل 2019.

�إيجابية دعوة ف�صائل �ملقاومة �إىل مو�صكو �إال �أن ثمة �صلبية يجب �لتنبه �إليها وهي �ل�صغط �لرو�صي 

مع  �ل�صوفييتي �صابقاً  �لذي لعبه �الحتاد  �لدور  �لت�صوية؛ وهو  �ل�صري بطريق  الأخذ مو�فقتها على 

فتح و�لف�صائل �لفل�صطينية.

 Federation �لرو�صي  �الحتاد  جمل�ص  يف  �خلارجية  �ل�صوؤون  جلنة  عب  رو�صيا  وعدت  وقد   

لوكالة م�صاعدة  دوالر  ماليني   10 بتقدمي   Council Committee on Foreign Affairs 
65

�الأونرو�.

لت فيه رو�صيا  ويبدو �أن �صقوط �لطائرة �حلربية �لرو�صية يف �أيلول/ �صبتمب 2018، و�لذي حمَّ

�لطائرة  عرَّ�ص  ب�صكل  �الإ�رش�ئيليني  �لطيارين  ت�رشفات  نتيجة  �حلادث،  م�صوؤولية  “�إ�رش�ئيل” 
ل�صاروخ �صوري، �أدى �إىل “�أزمة يف �لعالقات بني �لطرفني �لرو�صي و�الإ�رش�ئيلي”، ولكن مّت جتاوز 

66
�الأزمة.

�لق�صية  جتاه  �لعامة  توجهاتها  يف  تغري�ً  �ل�صينية  �ل�صيا�صة  تعرف  مل 

يف  و�ل�صني  �الأوروبي  �الحتاد  بني  �مل�صرتك  �لبيان  ولعل  �لفل�صطينية، 

متوز/ يوليو 2018 يوؤكد ذلك، حيث جاء فيه: “بخ�صو�ص �لعملية �ل�صلمية يف �ل�رشق �الأو�صط، �أكد 

�جلانبان دعمهما حلل �لدولتني و�لذي تعي�ص مبقت�صاه كل منهما �آمنة �صمن حدود دولية معرتف 

67
بها، وتكون �لقد�ص عا�صمة للدولتني، وذلك طبقاً للقر�ر�ت �الأممية ذ�ت �ل�صلة”.

�شاد�شاً: رو�شيا

�شابعاً: ال�شني
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�ل�صينية،  �الأمريكية  �لتجارية  �حلرب  من  وبالرغم  �أنه  �إىل  �الإ�صارة  تقت�صي  �ل�رشورة  �أن  غري 

و�لثقافية،  و�ل�صيا�صية  و�لتقنية  �القت�صادية  �ملجاالت  يف  �ل�صينية  �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  تتطور 

�لطرف  مع  �لعالقات  هذه  تطور  �إيقاع  من  �أ�رشع  �إيقاعها  �إن  بل  ملحوظ،  وبت�صارع  وتتز�يد 

68
�لفل�صطيني. ويكن ربط هذ� �لت�صارع بعدد من �لعو�مل:

1967 و“�إ�رش�ئيل”  م�رشوع مبادرة �حلز�م و�لطريق �ل�صيني، و�لذي ي�صمل فل�صطني �ملحتلة   .1

خ�صو�صاً مو�نئها.

دور  لتويل  �لنزعة  خ�صو�صاً  �ل�صينية،  �ل�صيا�صية  �لبنية  يف  �لب�جماتي  �لنهج  �ت�صاع  ��صتمر�ر   .2

.Xi Jinping قيادي باجتاه �لعوملة، وهو ما عبَّ عنه �لرئي�ص �ل�صيني �صي جني بينغ

ووجود  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع  وبني  و�لعربية  �ل�صينية  �لعالقات  بني  �لعربي  �لربط  تر�جع   .3

�صعور يف �لديبلوما�صية �ل�صينية باأن �لتوجهات �لر�صمية �لعربية تتجه تدريجياً لتطبيع عالقاتها 

مع “�إ�رش�ئيل”. 

11.4 مليار دوالر،  2019 نحو  �ل�صني و“�إ�رش�ئيل”، �صنة  �لتجاري بني  �لتبادل  لقد بلغ حجم 

�ىل  �ل�صينية  �ل�صياحة  حجم  �أن  كما   
69

دوالر. مليارين  بنحو  �ل�صني  ل�صالح  جتاري  وبعجز 

 غري 
70

.2015 �صنة  67% مقارنة مع  بن�صبة   2019 �صنة  �الأول من  �ملنت�صف  �رتفع يف  “�إ�رش�ئيل” 
�أن هذه �لعالقات �الإ�رش�ئيلية �ل�صينية �ملتطورة تو�جه بع�ص �لنقد و�ملخاوف من �لواليات �ملتحدة 

71
من ناحية، ومن قادة �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية من ناحية ثانية، خ�صو�صاً يف �لنو�حي �لتالية:

1.  �ملخاطر �الأمنية و�القت�صادية من نقل بع�ص �أوجه �لتكنولوجيا �الأمريكية �ملتقدمة لل�صني، من 

خالل �ل�رشكات و�ال�صتثمار �مل�صرتك �ل�صيني �الإ�رش�ئيلي.

�ل�صينية،  و�لطريق  �حلز�م  مبادرة  خالل  من  حيفا،  خ�صو�صاً  �الإ�رش�ئيلية  �ملو�نئ  تطوير  �إن   .2

�لذي ي�صتخدم  �ل�صاد�ص،  �الأمريكي  �الأ�صطول  �ملعلومات عن  �لقدرة على جمع  لل�صني  �صيوفر 

مر�فق هذ� �مليناء ب�صكل كبري.

3.  �إن �لعالقات �ل�صينية �الإ�رش�ئيلية توؤثر �صلباً على فعاليات �الإجر�ء�ت �لتجارية �الأمريكية �صد 

�ل�صني، و�لتي ت�صكل �أحد �ملحاور �لرئي�صية ل�صيا�صات تر�مب.

72
وباملقابل فاإن �ل�صني �تخذت بع�ص �خلطو�ت �مل�صاندة للطرف �لفل�صطيني مثل:

منع �لعمال �ل�صينيني من �لعمل يف �لقد�ص �أو �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية يف مناطق 1967.  .1

تقدمي نحو 15 مليون مل�صاعدة �لفل�صطينيني يف جماالت �لتنمية م�صافاً �إليها نحو مليوين دوالر   .2

لوكالة �الأونرو�.
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ج لها تر�مب، و�لتاأكيد على حل �لدولتني طبقاً لقر�ر�ت �الأمم 
ِّ
“�صفقة �لقرن” �لتي يُرَو 3.  رف�ص 

�ملتحدة.

�لتوجه لتوقيع �تفاقية جتارة حرة مع �ل�صلطة �لفل�صطينية.  .4

جتدر �ملالحظة �إىل �أن �ل�صقف �ل�صيني و�لرو�صي ال يرقى �إىل �صقف ف�صائل �ملقاومة فهو �صمن 

�صقف �صلطة ر�م �هلل.

�إ�رش�ئيلي  م�رشوع  مع   2019 يونيو  حزير�ن/  يف  �لهند  ت�صويت  ل  �صكَّ

خريية  موؤ�ص�صة  ملنع  �ملتحدة  لالأمم  و�الجتماعي  �القت�صادي  �ملجل�ص  يف 

فل�صطينية يف لبنان )موؤ�ص�صة �صاهد( من �حل�صول على مركز مر�قب، موؤ�رش�ً على ��صتمر�ر حكومة 

حزب بهار�تيا جاناتا )Bharatiya Janata Party )BJP ذ�ت �مليول �لقومية �لهندو�صية يف تخليها 

لل�صلطة  بد�أته منذ و�صولها   و�لذي 
73

�لفل�صطينية و�لعربية. للق�صايا  �مل�صاند  �لتقليدي  �ملوقف  عن 

�صنة 2014.

وعلى �لرغم من �حلاجة �لهندية لدول �ل�رشق �الأو�صط، خ�صو�صاً دول �خلليج و�إير�ن كم�صادر 

و�صل  و�لذين  �خلليجية،  �لدول  يف  �لهنود  �لعاملني  من  �ملالية  للتحويالت  وكم�صدر  �خلام،  للنفط 

68% من حتويالت  2019 ما ن�صبته نحو  لو� خالل  8.5 ماليني هندي حوَّ �إىل   2018 عددهم �صنة 

 �إال �أن ذلك مل يكن له �أي تاأثري على توجهات 
74

�لهنود يف �خلارج، و�لتي بلغت نحو 79.5 مليار دوالر،

ناريندر�  �لهندي  �لوزر�ء  رئي�ص  حكومة  و��صلت  بل  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع  يف  �لهندية  �حلكومة 

مودي Narendra Modi نهجها دون �أي تغيري.

وقد مثل �نفتاح دول خليجية على “�إ�رش�ئيل” خالل �صنتي 2018-2019، كانت ذروتها زيارة 

نتنياهو ل�صلطنة عُمان، عامالً م�صاعد�ً ملودي يف �لتحرر من �نتقاد�ت قوى �صيا�صية هندية ل�صيا�صاته 

بعد  “�إ�رش�ئيل”، خ�صو�صاً  �أكرث و�صوحاً يف تقاربه مع  Look West”، و�لتي كانت  “�لنظر غرباً 
 ولهذ�، ثمة م�صوؤولية خا�صة 

75
قيامه بزيارتها �صنة 2017، كاأول رئي�ص وزر�ء هندي يقوم بذلك.

تقع على عاتق دول �خلليج �لعربي يف هذ� �لرت�جع �لهندي بالن�صبة �إىل �ملو�صوع �لفل�صطيني.

لكن �لعالقة �لهندية �الإ�رش�ئيلية تو�جه بع�ص �لتعقيد�ت، مثل حمدودية �لعالقات �لتجارية، �لتي 

�إ�رش�ئيلي  �الإير�نية متثل نقطة عدم تو�فق  �لهندية  �لعالقات  �أن  5 مليار�ت دوالر، كما  مل تتجاوز 

هندي يف بع�ص جو�نبها، �إىل جانب �أن �لهند تبدو قلقة من بع�ص �الإ�صار�ت الحتمال تقارب باك�صتاين 

76
�إ�رش�ئيلي.

ثامناً: الهند
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�الإفريقي  �الحتاد  بيانات  لت  �صكَّ

)African Union )AU وبيانات 

 Moussa Faki حممد  فكي  مو�صى   African Union Commission �الإفريقية  �ملفو�صية  رئي�ص 

فقد  �لرئي�صية،  �الإفريقية  �لقوى  توجهات  على  موؤ�رش�ً   2019-2018 �ل�صنتني  خالل   Mahamat
77

ركزت هذه �لبيانات على:

�لقد�ص،  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  بنقل  �الأمريكي  �لقر�ر  تد�عيات  من  �ل�صديد  �لقلق  عن  �لتعبري   .1

وخطورته يف تعطيل �لقدرة على �لتو�صل لت�صوية �صاملة.

�إد�نة �الإفر�ط �الإ�رش�ئيلي يف ��صتخد�م �لقوة جتاه �ملتظاهرين �لفل�صطينيني.  .2

تاأييد �ملطالب �لفل�صطينية الإن�صاء دولة م�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية.  .3

�رشورة تنفيذ �لقر�ر�ت �الأممية �خلا�صة بالق�صية �لفل�صطينية.  .4

�لدولة  �إفريقيا ت�صكل  �الإفريقية، فاإن جنوب  �لدول  �لتباين بني مو�قف بع�ص  �لرغم من  وعلى 

�لدول  غانا  ت�صكل  بينما   
78

�لفل�صطينية؛ للحقوق  �لعربية  غري  �الإفريقية  �لدول  بني  م�صاندة  �الأكرث 

�لغاين ملنح  �ل�صعي  “�إ�رش�ئيل”، وخ�صو�صاً  �الإفريقي من  لتقريب �صيا�صات �الحتاد  �الأكرث �صعياً 

و�إثيوبيا.  كينيا  من  كل  لدى  نف�صه  �لتوجه  وهو   
79

�الإفريقي، �الحتاد  يف  مر�قب  مقعد  “�إ�رش�ئيل” 
منح  مت  �أن  بعد  �الحتاد،  يف  فل�صطني  ن�صاط  على  للتاأثري  �الجتاه  هذ�  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صعي  وياأتي 

فل�صطني مركز مر�قب �صنة 2013.

يف �صنة 2017، دعت جمهورية توجو �إىل عقد �أول قمة �إفريقية – �إ�رش�ئيلية على م�صتوى �لقارة 

�الإفريقية، يف لومي عا�صمة توجو، خالل �لفرتة 23–2017/10/27، ولكنها �ألغيت ب�صبب �ل�صغوط 

�لقمة.  هذه  لعقد  �لر�ف�صة  و�الإفريقية  و�لعربية  �لفل�صطينية  و�خلارجية  �لد�خلية  و�الحتجاجات 

وكان ثمة �إجماع فل�صطيني على رف�ص هذه �لقمة. وقد كان الفتاً ن�صاط �ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي 

�خلارج يف �ل�صغط بكافة �لو�صائل �ل�صيا�صية و�الإعالمية الإلغائها.

من  و�لعديد  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  بني  �لعالقات  تطبيع  يف  تقدماً   2019-2018 �صنتا  و�صهدت 

وفود  بني  متبادلة  وزيار�ت  تطبيع  من  �ملنطقة  �صهدته  ما  �الأمر  هذ�  عزز  وقد  �الإفريقية،  �لدول 

ففي  �الإطار.  هذ�  يف  �حلثيثة  �الإ�رش�ئيلية  �جلهود  �إىل  باالإ�صافة  و�إ�رش�ئيلية.  عربية  و�صخ�صيات 

 
80

�الإ�رش�ئيلي. �لكيان  �إتنو،  ديبي  �إدري�ص  �لت�صادي  �لرئي�ص  ز�ر   ،2018 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين 

 2019 �أيلول/ �صبتمب  Abiy Ahmed يف  �آبي �أحمد  ويف �ل�صياق ذ�ته، قام رئي�ص �لوزر�ء �الإثيوبي 

�لرئي�َص  نتنياهو  عدّ  وقد  �الإ�رش�ئيليني،  بامل�صوؤولني  خاللها  و�لتقى  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �إىل  بزيارة 

�الإعالم  و�صائل  يف  ر�صح  قد  كان  كما  �إفريقيا”.  يف  تاأثري�ً  و�أكرثهم  �لقادة  �أهم  “�أحد  �أنه   �الإثيوبي 

تا�شعاً: جنوب اإفريقيا - االحتاد االإفريقي
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�آر �أم   - �صبايدر  جوية  �صو�ريخ  منظومة  ببناء  “�إ�رش�ئيل”  قيام  عن   2019 يوليو  متوز/   يف 

81
Spyder-MR حول �صد �لنه�صة �لعمالق.

لت�صويق  رو�ند�  �إىل  �رشية  بزيارة  �إ�رش�ئيلية  �أمنية  بعثة  قامت   ،2018 فب�ير  �صباط/  ويف 

�أ�صلحة وتكنولوجيا �صالح �إ�رش�ئيلية. و�صارك يف بعثة وز�رة �الأمن �الإ�رش�ئيلية ما ي�صمى ب�صعبة 

 ،International Defense Cooperation Directorate )SIBAT( )لدفاعية )�صيبات� �مل�صاعد�ت 

ت�صنيع  �رشكات  عن  وممثلني  �الإ�رش�ئيلي،  للجي�ص  �لتابعة  �الإفريقية  بالقارة  �خلا�صة  و�لوحدة 

�لع�صكري  للعتاد  �الإلكرتونية  �ملعد�ت  ت�صنيع  �رشكة  ومنها  �الإ�رش�ئيلية؛  �لع�صكرية  �ملعد�ت 

 Israel Aerospace Industries و�رشكة �صناعات �لطري�ن �الإ�رش�ئيلية ،”Elbit الإ�رش�ئيلية “�ألبيت�

�ل�صالح  و�صناعات   ،Israel Military Industries )IMI( �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  و�صناعات   ،)IAI(

 ويف �إطار �لتعاون بني �لطرفني، �أطلق 
82

�الإ�رش�ئيلية )Israel Weapon Industries )IWI، وغريها.

�إىل منظمة �لتعاون �القت�صادي  �إ�رش�ئيليون �صابقون حملة مل�صاعدة رو�ند� لالن�صمام  م�صوؤولون 

و�لتنمية )Organisation for Economic Co-operation and Development )OECD ، وقاد 

 Yehuda فاين�صتاين  �الإ�رش�ئيلية يهود�  للحكومة  �ل�صابق  �لق�صائي  �مل�صت�صار  هذه �حلملة كل من 

Weinstein، و�صفري “�إ�رش�ئيل” �ل�صابق لدى �الأمم �ملتحدة، رون برو�صور Ron Prosor. وبالفعل 

متّ قبول رو�ند� ر�صمياً يف مركز �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية يف �أيار/ مايو 2019، بعد �أن تقدمت 

�لكيان �الإ�رش�ئيلي قد �فتتح   وكان 
83

.2018 �لثاين/ نوفمب  �لهيئة يف ت�رشين  �إىل  بطلب لالن�صمام 

�صفارته يف �لعا�صمة �لرو�ندية كيغايل يف �صباط/ فب�ير 2019.

بتوتر   2019-2018 �صنتي  خالل  �إفريقيا  جنوب  مع  �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  مرت  �ملقابل،  يف 

عالٍ، و�صلت �إىل حدود قيام جنوب �إفريقيا ب�صحب �صفريها من تل �أبيب، وخف�ص م�صتوى �لتمثيل 

نقل  �صوء  على  للت�صاور   2018 �صنة  �صفريها  ��صتدعت  قد  كانت  �أن  بعد   ،2019 �أبريل  ني�صان/  يف 

�لقو�ت  �لتي ترتكبها  �ملجازر  �ل�صفري رد�ً على  �لقد�ص. و�أتت خطوة �صحب  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة 

�الإ�رش�ئيلية �صد �ملتظاهرين يف قطاع غزة.

ومن جهة ثانية، ما تز�ل دولة جنوب �إفريقيا من �أكرث �ملوؤيدين حلقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، فقد 

�صوتت جنوب �إفريقيا يف جل�صة �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف 2018/12/6 �صد م�رشوع �لقر�ر 

�الأمريكي الإد�نة حركة حما�ص، مع �لعلم باأن �الإد�رة �الأمريكية و�لكيان �الإ�رش�ئيلي حاوال �ل�صغط 

على �لدول للت�صويت ل�صالح �مل�رشوع. كما كانت جنوب �إفريقيا قد ��صتقبلت وفد�ً من حركة حما�ص 

�أو�خر �صنة 2018.

و�صارك رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص يف دورتَي �الحتاد �الإفريقي �لـ 32-33 خالل 

يف  فل�صطيني  دعم  �إىل  �الإفريقي  �الحتاد  دول  فيه  دعا  كلمتني  خاللهما  �ألقى   ،2019-2018 �صنتي 
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�ملحافل �لدولية، و�أن يكون هناك دور لالحتاد �الإفريقي يف عملية �لت�صوية �ل�صلمية، وعر�ص تقدمي 

خدماته يف مكافحة “�الإرهاب”، ويف جماالت �لتنمية �مل�صتد�مة.

�الأمريكية  �لدول  منظمة  دول  توجهات  �أغلب  عُرفت 

 Organization of American States )OAS(

�ملوقف  �إىل  مو�قفها  يف  �أقرب  باأنها  دولة،   35 وعددها 

�لفل�صطيني، لكن تطور�ت �لقارة �الأمريكية �جلنوبية منذ 2017 عرفت حتوالت ت�صعى “�إ�رش�ئيل” 

ال�صتثمارها، لتعزيز موقفها هناك خ�صو�صاً يف حاالت �لت�صويت يف �الأمم �ملتحدة. فقد ز�ر بنيامني 

�ليمينية  �الأحز�ب  تنامي  ولعل   ،2019-2017 �لفرتة  خالل  مر�ت  ثالث  �ملنطقة  هذه  نتنياهو 

و�لقادة �ل�صعبويني و�لتيار �الإجنيلي �مل�صيحي، �أ�صهم يف �إيجاد هذه �لظروف �ملو�تية لـ“�إ�رش�ئيل”، 

�لرئي�ص  �نتخاب  بعد  �لقد�ص  �إىل  �أبيب  تل  من  �صفارتها  لنقل  �لب�زيلية  �لتلميحات  بعد  خ�صو�صاً 

بلغ  حيث  �لطرفني  بني  �لتجارية  �لعالقات  تنامي  �حتمال  و�إىل   
84

بول�صونارو، جايري  �ليميني 

1.4 مليار دوالر. كما تن�صط  2019 نحو  “�إ�رش�ئيل” و�لب�زيل �صنة  �لتجاري بني  �لتبادل  معدل 

100 �رشكة  150 �رشكة يف �ملك�صيك، ونحو  �ل�رشكات �الإ�رش�ئيلية يف هذه �ملنطقة )مثالً هناك نحو 

بع�ص  �إغر�ء  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  ت�صعى  كما  �لب�زيل(.  يف  �رشكة  و200  و�الأرجنتني،  كولومبيا  يف 

�لدول لنقل �صفار�تها من تل �أبيب �إىل �لقد�ص مقابل تزويد هذه �لدول باالأ�صلحة؛ مثل هندور��ص، 

 مقابل ذلك، ما تز�ل 
85

وغو�تيماال، وبار�غو�ي، �لتي عادت الحقاً للرت�جع عن قر�ر نقل �صفارتها.

بع�ص �لدول ذ�ت �لقياد�ت �لي�صارية مثل فنزويال، �أو بوليفيا )�لتي ��صتقال رئي�صها �إيفو مور�لي�ص 

�خلارج  �إىل  وغادر   2019 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �لفل�صطينية  للحقوق  �مل�صاند   Evo Morales
86

وحلت مكانه قيادة يينية(، �أو كوبا، تقف بقوة يف مو�جهة �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية.

اأمريكا الالتينية والق�شية الفل�شطينية:

لطاملا دعمت دول �أمريكا �لالتينية �لق�صية �لفل�صطينية خالل �لعقود �ملا�صية من تاريخ �ل�رش�ع 

مع  خ�صو�صاً  �ملا�صية،  �ل�صنو�ت  خالل  طر�أت  قد  ملحوظة  تطور�ت  �أن  �إال  �ل�صهيوين،  �لعربي 

�صعود �الأحز�ب �ليمينية �ملوؤيدة للكيان �الإ�رش�ئيلي. فقد تد�عت بع�ص دول �أمريكا �لالتينية عقب 

قيام �أمريكا بنقل �صفارتها �إىل �لقد�ص يف �أيار/ مايو 2018، �إىل تاأييد هذه �خلطوة، فقررت �لبار�غو�ي 

�إال  �لب�زيل بذلك،  �أن كانت غو�تيماال قد فعلت ذلك، كما وعدت  �لقد�ص بعد  �إىل  تنقل �صفارتها  �أن 

�لتي حدثت يف غو�تيماال و�نتخاب ماريو  �ل�صيا�صية  �لتغري�ت  ب�صبب  �إما  �أنهم عادو� عن قر�رهم؛ 

عبده Mario Abdo رئي�صاً لها، و�إما ب�صبب �صغوط �صيا�صية وجتارية من بع�ص �لدول �الإ�صالمية 

�ملرتبطة مع �لب�زيل. 

عا�شراً: الربازيل - منظمة 

             الــدول االأمريكية



2018-2019التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

418

�أمريكا  لدول  �ل�صيا�صية  �خلريطة  يف  لتغري�ت  نتيجة  �إال  �لدول  هذه  من  �لتاأييد  هذ�  ياأتِ  ومل 

�ملوؤيدة  �ليمينية  �الأحز�ب  حل�صاب  �ل�صيا�صات  �صناعة  يف  �لي�صار  �أحز�ب  دور  وتر�جع  �لالتينية، 

دول  �إىل  بجولة  نتنياهو  ��صتاأنفها  حيث  �مل�صرتك،  �لتعاون  �أبو�ب  فُتحت  ولذ�  �الإ�رش�ئيلي.  للكيان 

نونيز  �ألوي�صيو  �لب�زيلي  �خلارجية  وزير  نتنياهو  ��صتقبل  كما   .2017 �صنة  �لالتينية  �أمريكا 

و�أعرب  �الجتماعي،  �لتاأمني  ب�صاأن  �تفاقية  2018، ووقَّع معه  Aloysio Nunes يف �صباط/ فب�ير 

نتنياهو خالل �للقاء عن رغبته بتعميق �لعالقات بني �لبلدين وقال �إن “�إ�رش�ئيل معنية جد�ً بتعزيز 

87
عالقاتها مع �لب�زيل، وهي توؤمن باالإمكانيات �لكثرية �لتي تكمن فيها”.

2018 لي�صارك يف ح�صور  �إىل �لب�زيل يف كانون �الأول/ دي�صمب  باملقابل، قام نتنياهو بزيارة 

حفل �أد�ء �ليمني �لد�صتوري للرئي�ص �لب�زيلي �جلديد جايري بول�صونارو، ومن �لو��صح �أن �لكيان 

�الإ�رش�ئيلي قد ك�صب مع �صعود بول�صونارو دعماً �أكب من دول �أمريكا �لالتينية يف �ملحافل �لدولية، 

فقد �صوتت �لب�زيل مثالً يف كانون �الأول/ دي�صمب 2018 ل�صالح م�رشوع قر�ر �أمريكي يف �جلمعية 

�لعامة لالأمم �ملتحدة يدين حركة حما�ص.

ومن �ملوؤكد �أن �الإد�رة �الأمريكية تلعب دور�ً مهماً يف تغيري مو�قف دول �أمريكا �جلنوبية ل�صالح 

“�إ�رش�ئيل”، فقد عقد نتنياهو �جتماعاً ثالثياً خالل حفل تن�صيب بول�صونارو مع رئي�ص هندور��ص، 
ووزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو، ومت �لتباحث يف ق�صية نقل �صفارة هندو�ر�ص �إىل �لقد�ص. 

وبالفعل �أعلنت هندور��ص �أو�خر �صنة 2019 عن نيتها فتح �صفارة لها يف �لقد�ص، وقد ��صتبقت هذ� 

�الإعالن بافتتاح مكتب جتاري لها يف �لقد�ص يف �أيلول/ �صبتمب 2019. وهو ما يعد خطوة يف �صبيل 

88
تطوير �لعالقات مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي.

يف  �ملوؤقتة  �لبوليفية  �حلكومة  �أعلنت  فقد  �لالتينية،  �لدول  د�خل  �ل�صيا�صية  �لتغري�ت  �إطار  ويف 

وكان  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �لديبلوما�صية  �لعالقات  �إعادة  تعتزم  باأنها   2019 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين 

�إيفو مور�لي�ص، �لذي هرب من �لبالد بعد ما و�صفه باالنقالب، عليه قد  �لرئي�ص �لبوليفي �ل�صابق 

89
�تهم حكومة بالده �ملوؤقتة باأنها طلبت دعماً من “�إ�رش�ئيل” ملحاربة �لي�صار يف بالده.

للنكبة،   70 �لـ  �لذكرى  يف   2018 �صنة  يف  �لالتينية  �أمريكا  دول  من  �لعديد  �صهدت  �ملقابل،  يف 

مظاهر�ت وم�صري�ت �حتجاجية على نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص ودعماً لل�صعب �لفل�صطيني، 

�أيار/  �لفل�صطينية حممود عبا�ص قد قام، يف   كما كان رئي�ص �ل�صلطة 
90

كما يف �ملك�صيك و�الأرجنتني.

�لتقى خاللها بروؤ�صاء كل من كوبا وفنزويال وت�صيلي يف  �لالتينية  �أمريكا  �إىل  2018، بجولة  مايو 

�صبيل ح�صد �لدعم �لدويل لرف�ص �الإجر�ء�ت �الأمريكية بنقل �ل�صفارة �إىل �لقد�ص.

 2019/6/16-13 �ل�صلفادورية �صان �صلفادور خالل �لفرتة  �لعا�صمة  ويف خطوة مهمة عُقد يف 

يخدم  فيما  �جلاليات  توحيد  بهدف  و�لكاريبي،  �لالتينية  �أمريكا  يف  �لفل�صطينية  للجاليات  موؤمتر 
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بناء  �إعادة  ب�رشورة  للموؤمتر،  �خلتامي  �لبيان  وطالب  �جلاليات.  و�أبناء  �لفل�صطينية  �لق�صية 

�ل�صعب  �لوطني، ومب�صاركة كل  للمجل�ص  �نتخابات ديوقر�طية  �لفل�صطينية عب  �لتحرير  منظمة 

�لفل�صطيني. كما �أكد �لتز�مه، بـالدفاع عن كافة �حلقوق �لوطنية لل�صعب �لفل�صطيني، ويف مقدمتها 

لكل  �لعودة  وحق  �لقد�ص،  وعا�صمتها  �ل�صيادة  كاملة  �مل�صتقلة  �لدولة  وبناء  �مل�صري  تقرير  حق 

تاأ�صي�ص  عن  �ملوؤمتر  ختام  يف  و�أعلن   
91

.1948 �صنة  بالقوة  منها  �قتلعو�  �لتي  �لديار  �إىل  �لالجئني 

هذه  �أهمية  وتاأتي  �لفل�صطينية.  �جلاليات  لتمثيل  “�أوبال”  �لالتينية  �أمريكا  يف  �لفل�صطيني  �الحتاد 

�لكيانات يف دول �أمريكا �لالتينية �إىل حجم �جلالية �لفل�صطينية وتاريخ تو�جدها يف �أمريكا �لالتينية، 

و�إىل نفوذ �لعديد من �أبنائها يف تلك �لدول، و�لتي و�صل �لبع�ص منهم �إىل منا�صب رفيعة فيها.

�حلايل �لياباين  �لوزر�ء  رئي�ص  كتاب  م�صمون  �عتبار   يكن 

لليابان”،  روؤيتي  جميل:  بلد  “نحو   Shinzo Abe �آبي  �صينزو 

�لفل�صطينية  �لق�صية  خ�صو�صاً  �لدولية،  �ل�صيا�صات  جتاه  �ليابانية  �لتوجهات  على  عاماً  موؤ�رش�ً 

92
وحميطها �لعربي، ويت�صمن �لكتاب �لتوجهات �لتالية:

تر�مب.  جميء  بعد  خ�صو�صاً  �ملتحدة  �لواليات  �صيا�صات  عن  �ال�صتقاللية  من  قدر  �إىل  �لنزوع   .1

ولعل رف�صَ �ليابان �مل�صاركةَ يف �لقوة �لبحرية �ملقرتحة من �لواليات �ملتحدة، حلماية طرق �لنقل 

�لبحري يف �خلليج، ُموؤ�رٌش على ذلك.

�حلاجة �ملا�صة �إىل م�صادر �لطاقة يف �خلليج، �لتي ت�صل �إىل نحو 90% من �حتياجاتها خ�صو�صاً   .2

مع �إير�ن؛ �إىل جانب �حلجم �لتجاري �لكبري لها مع دول �خلليج، و�لذي و�صل �إىل 115.8 مليار 

دوالر �صنة 2018.

مع  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  خ�صو�صاً  �لدولية،  �ل�صيا�صات  يف  �نغما�صاً  �أكرث  �صيا�صة  نحو  �لنزوع   .3

�لتاأكيد على توظيف “�لقوة �لناعمة” ال �خل�صنة يف هذه �ل�صيا�صة؛ من خالل تاأكيد ثالثة توجهات 

هي “�لت�صامح و�لتعاي�ص و�لتعاون”.

 Corridor for Peace and و�الزدهار  �ل�صالم  “ممر  ي�صمى  ما  تطوير  يف  �لعمل  ��صتمر�ر   .4

Prosperity”، �لذي تتبناه �ليابان يف غور �الأردن مل�صلحة دول �ملنطقة.

�ل�صيا�صات   2019-2018 �صنتي  خالل  �ليابانية  �حلكومة  بيانات  تنتقد  �الإطار،  هذ�  ويف 

93
�الإ�رش�ئيلية يف �جلو�نب �لتالية:

��صتمر�ر �صيا�صات �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي، على �لرغم من تعار�صها مع �لقانون �لدويل، وعدم   .1

�ال�صتجابة للدعو�ت �ليابانية بالتوقف �الإ�رش�ئيلي عن هذه �ل�صيا�صة.

حادي ع�شر: اليابان
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�إد�نة هدم “�إ�رش�ئيل” للبيوت و�ملر�فق �لفل�صطينية، و�عتبار ذلك معيقاً للو�صول حلل �لدولتني   .2

�لذي ت�صانده �ليابان.

رف�ص نقل �ل�صفارة �ليابانية من تل �أبيب �إىل �لقد�ص.  .3

وكما هو �حلال يف �ل�صيا�صات �الأوروبية، فاإن �ليابان ال تتخذ �صيا�صات عقابية جتاه “�إ�رش�ئيل”، 

“�إ�رش�ئيل”  �إىل  �آبي  �صينزو  �لياباين  �لوزر�ء  رئي�ص  زيارة  فخالل  معها،  عالقاتها  تتو�صع  بل 

�لفرتة خالل  ت�صاعفت  “�إ�رش�ئيل”  يف  �ليابانية  �ال�صتثمار�ت  حجم  �أن  نتنياهو  �أكد   ،2018  �صنة 

�صعفاً.  ثالثني  “�إ�رش�ئيل”  يف  �ليابانية  �ل�رشكات  عدد  ز�د  بينما  مرة،   120 بنحو   2019-2014 

دعم  �صملت  دوالر،  مليون   63 نحو  بقيمة  للفل�صطينيني  م�صاعد�ت  �ليابان  قدمت  فقد  �ملقابل،  يف 

ولوكالة  �الأطفال،  رعاية  لب�مج  وم�صاعد�ت  �أريحا،  مدينة  يف  و�ل�صناعية  �لزر�عية  �مل�صاريع 

94
�الأونرو�، ورعاية بع�ص �الأ�رش.

يت�صكل �لر�أي �لعام �لدويل غري �حلكومي من ثالثة 

�ملجتمع  ومنظمات  �الأفر�د،  رئي�صية:  قطاعات 

�ملدين �ملحلية غري �حلكومية، ومنظمات �ملجتمع �ملدين �لدولية غري �حلكومية، وت�صت�صعر �حلكومة 

يجعلها  ما  وهو  �لدولية،  �ل�صيا�صات  يف  �لبعيد،  �ملدى  على  ولو  �لقطاعات،  هذه  بتاأثري  �الإ�رش�ئيلية 

تعمل على جلم تاأثري�ت تنامي �لتوجهات �مل�صاندة للحقوق �لفل�صطينية، وتظهر �آثار هذه �لتنظيمات 

يف �لنماذج �لتالية:

اأ�س( دي  )بي  العقوبات  وفر�س  ال�شتثمارات  و�شحب  املقاطعة  حركة   .1 
:The Boycott, Divestment, Sanctions )BDS( Movement

حققت هذه �حلركة جناحاً �صنة 2018 متثَّل يف عدد من �ملظاهر مثل �إعالن ع�صوَي �لكوجنر�ص 

Ilhan Omar عن عزمهما زيارة �الأر��صي  Rashida Tlaib و�إلهان عمر  �الأمريكي ر�صيدة طليب 

�ملحتلة 1967 برفقة وفد من �لكوجنر�ص �الأمريكي، وبهدف ك�صف �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية يف جماالت 

�صاأنه، ح�صب و�صفها، تعطيل  ما من  و�لتعليم وكل  �ملياه  و�لفقر، وقيود توفري  �الأطفال،  �حتجاز 

دعت  غزة  وقطاع  �لغربية  لل�صفة  بالدخول  لهما  �ل�صماح  “�إ�رش�ئيل”  رف�ص  ونتيجة   
95

�لت�صوية.

منظمة “�أمريكيون من �أجل �ل�صالم �الآن )Americans for Peace Now )APN” يف 2019/8/15 

حكومة “�إ�رش�ئيل” �إىل �لرت�جع عن قر�رها منع �لنائبتني �الأمريكيتني، �إلهان عمر ور�صيدة طليب من 

97
 كما جنحت هذه �حلركة يف:

96
�لدخول، و��صفة هذ� �الإجر�ء باأنه “ُم�صني”.

مو�فقة �إيرلند� على جترمي �لتجارة مع �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية، ومبو�فقة 30 ع�صو�ً ت�رشيعياً  �أ. 

�إيرلندياً مقابل معار�صة 13.

ثاين ع�شر: الراأي العام الدويل
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ب.  متكنت �حلركة من �إقناع بنك �أت�ص �أ�ص بي �صي HSBC �لبيطاين لالن�صحاب من م�صاريع مع 

�رشكات تنتج �أ�صلحة ل�صالح “�إ�رش�ئيل”.

عن  بالتوقف  للحركة  ن�صاطات  بعد   University of Manchester مان�ص�صرت  جامعة  قامت  ج. 

�لتعامل مع منتجات �إ�رش�ئيلية معينة ب�صبب �صلتها باجلي�ص �الإ�رش�ئيلي. 

جنحت �حلركة يف �إقناع �ملطربة �لعاملية النا ديل ر�ي Lana Del Rey باالعتذ�ر عن �إقامة حفلها  د. 

�لفني يف “�إ�رش�ئيل” �لذي كان مقرر�ً يف �أيلول/ �صبتمب 2018. 

وو��صلت �حلركة ن�صاطاتها �صنة 2019، ونظمت قر�بة مئة ن�صاط يف �لدول �الأوروبية، وتعاونت 

�لرتكيز  يف  �صيّما  ال  �جلامعات  وع�رش�ت   The Guardian �جلارديان  مثل  بريطانية  �صحف  معها 

على ك�صف �ل�صيا�صات �لعن�رشية �الإ�رش�ئيلية، كما ن�صقت �حلركة ن�صاطات لها يف �لدول �الإفريقية، 

وعقدت لقاء�ت مع �أحز�ب ونقابات و�حتاد�ت بهدف �لرتكيز على ك�صف �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية يف 

جماالت حقوق �الإن�صان، و�ملمار�صات �لعن�رشية، و�ال�صتيطان، وفر�ص �لقو�نني �لعن�رشية.

ت�صيلي  خ�صو�صاً  �لالتينية  �أمريكا  دول  يف  خمتلفة  ن�صاطات  تنظيم  يف  �حلركة  جنحت  كما 

“�إ�رش�ئيل”  دور  حول  ندو�ت  �لن�صاطات  و�صملت  و�ملك�صيك،  وكولومبيا  و�لب�زيل  و�الأرجنتني 

�ملتحدة،  �لواليات  ويف  �ل�صيا�صة.  هذه  �إف�صال  على  �لعمل  و�رشورة  �لالتينية  �أمريكا  ع�صكرة  يف 

 ،”Israeli Apartheid Week )IAW( �الإ�رش�ئيلي  �لعن�رشي  �لف�صل  “�أ�صبوع  �صمي  ما  و�صمن 

خ�صو�صاً   ،Harvard University هارفارد  بينها  من  وكلية،  جامعة  ع�رشين  من  �أكرث  �صاركت 

�آ�صيا  ويف  �الجتاه.  هذ�  يف  �لطالبية  �ل�صحف  وتوظيف  �لطالبية  �الإعالمية  �لن�صاطات  نطاق  يف 

�جلامعات،  يف  و�الأفالم  �ملل�صقات  عر�ص  خالل  من  وماليزيا  �لهند  يف  ن�صاطات  �حلركة  نظمت 

�ليمني �أجنحة  وبع�ص  �الإ�رش�ئيلية  �لهندية  �لعالقات  تنامي  ك�صف  على  �ل�صنة  هذه  يف  �لرتكيز   مع 

98
يف ماليزيا.

وبح�صب تقرير �صادر عن وز�رة �ل�صوؤون �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية، فاإن �ملوؤ�رش�ت تدلل على 

“�إ�رش�ئيل” مل يعودو�  �أن موؤيدي  �أ�ص( تعاظم لدرجة  �ملقاطعة )بي دي  �أن�صطة حركة  �أن م�صتوى 

قادرين على �لتعبري عن ذ�تهم، وتنظيم �أن�صطة د�خل حرم �جلامعات �الأمريكية دفاعاً عن “�إ�رش�ئيل” 

و�صيا�صاتها. وح�صب �لتقرير، �لذي �قتب�صت منه �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم”، فاإن ن�صطاء بي دي �أ�ص 

99
ال يرتددون يف و�صم كل من يحاول �لدفاع عن “�إ�رش�ئيل” باأنه “قاتل الأطفال فل�صطني”.

�صّد  �لعاملية  �ملقاطعة  تو�صيع  يف  �حلركة،  هذه  حتققها  �لتي  �ملهمة  �الإجناز�ت  من  �لرغم  وعلى 

�أن ذلك يجب �أال يحو �لفرق بني �صقفها و�صقف ف�صائل �ملقاومة وال �صيّما فيما  �إال  �مل�صتوطنات، 

يتعلق بالتم�صك بالثو�بت �لفل�صطينية.
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2. املحكمة   اجلنائية   الدولية: 

International Criminal Court )ICC( �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �لعامة  �ملدعية   �أعلنت 

فاتو بن �صودة “�أنه، وبناء على حتليل م�صتقل ومو�صوعي للمعلومات �ملتوفرة لدى مكتبها، ب�صاأن 

�حلالة يف فل�صطني، فقد قررت �أن �ملعايري لفتح �لتحقيق �جلنائي قد تو�فرت، ما يعني �أنها جاهزة 

ملمار�صة  والية  متتلك  �أنها  تاأكيد  �الأوىل  �لتمهيدية  �لد�ئرة  من  “طلبت  قائلة:  وتابعت  حتقيق.  لفتح 

�خت�صا�صها على كل من �ل�صفة �لغربية، مبا ي�صمل �لقد�ص �ل�رشقية، وقطاع غزة، وهذ� �ال�صتنتاج 

�لق�صائي  �خت�صا�صها  ممار�صة  �أجل  من  �ملحكمة  والية  حتديد  �أجل  من  ح�رشية  الأغر��ص  هو 

 وقد �أحدث �إعالن بن �صودة �رتياحاً و��صعاً يف �الأو�صاط �لفل�صطينية 
100

ونطاق تطبيق ميثاق روما”.

و�لعربية و�لدولية. ودعا رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �لفل�صطينيني �ملت�رشرين جر�ء 

“يوماً  �ليوم  �لدولية، و�عتب هذ�  �أمام �ملحكمة �جلنائية  “�إ�رش�ئيل”  �إىل رفع ق�صايا على  �الحتالل 

 �أما رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، فقال �إن �ملحكمة غري خمت�صة بالعمل يف 
101

عظيماً”.

102
�الأر��صي �لفل�صطينية، و�إن قر�رها ي�صجل كـ“يوم �أ�صود بالن�صبة للحّق وللعد�لة”.

3. منظمة العفو الدولية:

�لتي  �جلديدة  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�نني   Amnesty International �لدولية  �لعفو  منظمة  �نتقدت 

تعزز �لتمييز �لعن�رشي �صد �الأفر�د غري �ليهود، كما بينت �صيا�صات �لعنف �الإ�رش�ئيلية �لتي �أودت 

�أياً من  �أن يكون  �لقتل دون  50 طفالً، وقد مت  �أكرث من  2019 بينهم  290 فل�صطينياً يف �صنة  بحياة 

هوؤالء �لقتلى ي�صكل خطر�ً على �أحد. كما �نتقدت �ملنظمة ��صتمر�ر �حل�صار �الإ�رش�ئيلي لغزة وللعام 

يف �لفل�صطينيني  حركة  على  �الإ�رش�ئيلية  �لقيود  على  �لتاأكيد  �ملنظمة  و�أعادت  �لتو�يل،  على   11  �لـ 

�ل�صفة �لغربية خ�صو�صاً مع �نت�صار �حلو�جز �لع�صكرية و�إغالق �لطرق بجدر�ن �إ�صمنتية. و�أكدت 

توجيه  دون  �الإد�ريني  �ملعتقلني  من  �ملئات  بينهم  ومن  �لفل�صطينيني  من  �الآالف  �عتقال  ��صتمر�ر 

“�إ�رش�ئيل” هدم �لبيوت و�ملر�فق  تهم لهم مع ��صتمر�ر �لتعذيب مبا يف ذلك لالأطفال؛ كما تو��صل 

�لق�صائية  �ملوؤ�ص�صات  جتاهل  ��صتمر�ر  مع  منازلهم،  مغادرة  على  �ل�صكان  و�إجبار  �لفل�صطينية 

�ملهاجرين  حرمان  يف  يظهر  و�لذي  �الإن�صاين؛  �لقانون  �حرت�م  وعدم  �لعد�لة  ملعايري  �الإ�رش�ئيلية 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �إىل جانب قيام  �إىل �خلارج،  �للجوء بل وطردهم  �الأفارقة ب�صكل خا�ص حق 

103
ب�صجن �جلنود �لذي يرف�صون �خلدمة يف فل�صطني �ملحتلة 1967 بد�فع “�ل�صمري”.

4. فريَدم هاو�س:

من  عدد  عن   2019 �صنة  يف  �لك�صف  يف   Freedom House هاو�ص  فريدَم  موؤ�ص�صة  �أ�صهمت 

�ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية مثل: تقييد �حلركة لل�صكان، وهدم �لبيوت و�ملر�فق �لعامة، وتقييد �حلريات 

�ملدنية و�ل�صيا�صية، و��صتمر�ر تو�صيع �مل�صتوطنات مع منح هوؤالء �مل�صتوطنني �حلقوق نف�صها �لتي 
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يتمتع بها �الإ�رش�ئيلي يف “�إ�رش�ئيل”، كما وجهت �ملوؤ�ص�صة �نتقاد�ت مل�صتويات �حلريات يف �ملناطق 

104
�لتي تديرها �ل�صلطة �لفل�صطينية.

5. هيومن رايت�س ووت�س:
105

ت�صمن تقارير هيومن ر�يت�ص ووت�ص يف �ل�صنتني 2018-2019 �الإ�صارة �إىل �جلو�نب �لتالية:

   �أ. فر�ص �لقيود �ل�صارمة و�لتمييزية على حقوق �لفل�صطينيني.

ب. تقييد حركة �الأ�صخا�ص و�لب�صائع من قطاع غزة و�إليه.

 ج. تي�صري �النتقال غري �لقانوين للمو�طنني �الإ�رش�ئيليني �إىل �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

غزة  بني  �لفا�صل  �ل�صياج  من  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  على  �ملتمركزة  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �إفر�ط  د.   

و“�إ�رش�ئيل” يف ��صتخد�م �لقوة �لفتاكة.

�ملدفعي ب�صكل متقطع �صد قطاع غزة  �الإ�رش�ئيلي �لغار�ت �جلوية و�لق�صف  هـ. مو��صلة �جلي�ص 

خالل �لفرتة 3/30-2019/11/19، مما �أدى �إىل مقتل 37 فل�صطينياً من �ملتظاهرين �لفل�صطينيني 

�ملطالبني بحقوقهم يف غزة.

 و. ��صتمر�ر “�إ�رش�ئيل” �إغالقها �لفعلي لقطاع غزة منذ �أكرث من عقد، وتفاقم �لو�صع نتيجة �إغالق 

م�رش حدودها مع غزة مما �أثر على �إمد�د�ت �لكهرباء و�ملياه، حيث حت�صل �الأ�رش يف غزة على 

�لكهرباء لفرتة ترت�وح بني 4 و5 �صاعات يومياً طو�ل �ل�صنة.

 ز. و��صلت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية تو�صيع �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، و�لتمييز ب�صكل 

�حلركة  بحرية  و�ل�صماح  �خلدمات  تقدمي  يف  �مل�صتوطنني  ل�صالح  �لفل�صطينيني  �صد  منهجي 

و�إ�صد�ر ت�صاريح �لبناء و�إجر�ء�ت �أخرى.

�أعد�د  �لفل�صطينية، مت�صببة يف ت�رشيد  �ملنازل و�لعقار�ت  ح. و��صلت �صلطات �الحتالل هدم مئات 

كبرية من �لفل�صطينيني.

6. منظمة مرا�شلون بال حدود:

�حلكومية،  �لدولية غري  �ملنظمات  تقارير  ترد يف  �لتي  �الإن�صانية  �الإجر�ء�ت غري  مع كل  �ت�صاقاً 

طلبت منظمة مر��صلون بال حدود Reporters Without Borders يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2018 

“جر�ئم حرب” �رتكبها �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي  من �ملحكمة �جلنائية �لدولية �لتحقيق فيما يعتقد باأنه 

�آذ�ر/  �أو�خر  �لفل�صطينية يف غزة منذ  �لذين كانو� يغطون �ملظاهر�ت  �لفل�صطينيني،  �صد �ل�صحفيني 

106
مار�ص 2018.
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7. موؤ�ش�شات ا�شتطالعات الراأي العام الدويل:

�لدويل  �لعام  �لر�أي  ��صتطالعات  موؤ�ص�صات  من  �لعديد  باهتمام  �لفل�صطيني  �ملو�صوع  يحظى 

�ملتخ�ص�صة، وقد دلت نتائج هذه �ال�صتطالعات يف معظمها على �جتاه و�حد وهو �نح�صار �لتعاطف 

�ل�صعبي مع �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية ب�صكل خطي، وهو ما يت�صح يف �لنماذج �لتالية:

107
  �أ. �حتلت “�إ�رش�ئيل” �ملرتبة �لر�بعة بني 22 دولة �الأكرث �صلبية يف نظر �لر�أي �لعام �لدويل.

108
ب. �لتحوالت يف �لنظرة �الأمريكية لالإ�رش�ئيليني �صنة 2019:

كمجتمع: نالت “�إ�رش�ئيل” تاأييد 77% من �جلمهوريني و57% من �لديوقر�طيني.  .1

كحكومة: نالت “�إ�رش�ئيل” تاأييد 61% من �جلمهوريني مقابل 26% من �لديوقر�طيني.  .2

ن�صبة �لتاأييد لالإ�رش�ئيليني بني �جلمهوريني من �ل�صباب )30 عاماً فما دون( هي 27%، وهي   .3

ن�صبة تقل عن ن�صف ن�صبة �لتاأييد لـ“�إ�رش�ئيل” بني من هم فوق 65 عاماً )57%(، وهو �أمر 

109
له دالالته �مل�صتقبلية �خلطرة كما يقول �أحد �لباحثني يف مركز هرت�صليا.

موقف �الإ�رش�ئيليني من �الأمم �ملتحدة؛ ينظر �الإ�رش�ئيليون لها نظرة �صلبية بن�صبة 65% مقابل  ج. 

110
معدل عاملي للنظرة �ل�صلبية هو %26.

�ل�صامية” الأغر��صهم  “مناه�صة  فكرة  ي�صتخدمون  �ليهود  �أن  يعتقدون  �الأوروبيني  من   %35 د. 

111
�خلا�صة.

لـ“�إ�رش�ئيل”، وو�فق  24 دولة يعار�صون قر�ر تر�مب �عتبار �لقد�ص عا�صمة موحدة  71% يف  هـ. 

55%، بينما كانت ن�صبة �ملعار�صة هي  11%، وعار�ص �الأوروبيون �لقر�ر بن�صبة  على �لقر�ر 

112
�الأقل يف بوركينا فا�صو �الإفريقية مبعدل %27.

 French Institute للر�أي  �لفرن�صي  �ملعهد  �أجر�ه  �لفرن�صي  �لعام  للر�أي  ��صتطالع  ويف  و. 

نحو  �صلبي  توجه  لديهم  �لفرن�صيني  من   %57 �أن  تبني   ،2019 �صنة   of Public Opinion

م�صوؤولية  تتحمل  “�إ�رش�ئيل”  �أن  يرون  و%71  �ل�صهيونية،  يعار�صون  و%69  “�إ�رش�ئيل”، 
113

كبى �إز�ء تعطل �ملفاو�صات مع �لفل�صطينيني.

ع 37 وزير خارجية �أوروبي �صابق يثلون 19 دولة �أوروبية بياناً، �نتقدو� فيها �ل�صيا�صات  وقَّ ز. 

�الإ�رش�ئيلية، وطالبو� مبوقف �أوروبي يف هذ� �الجتاه، ال �صيّما بخ�صو�ص �لتحول يف �لتوجهات 

�ملباالة  وعدم  �الإ�رش�ئيلي،  للطرف  و�النحياز  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �لت�صوية  جتاه  �الأمريكية 

دولة  باإقامة  �خلا�ص  مبوقفها  �أوروبا  تتم�صك  �أن  و�رشورة  �الإ�رش�ئيلي؛  �ال�صتيطان  بتو�صع 

هذ�  يف  �نتقا�ص  باأي  �العرت�ف  وعدم  للطرفني  �الأمن  �صمان  مع   ،1967 حدود  على  فل�صطينية 

دولة  نحو  ت�صري  فل�صطني  يف  �الأو�صاع  �أن  من  �لبيان  وحذَّر  �لفل�صطينية.  �حلقوق  من  �ل�صاأن 

114
و�حدة ال تت�صاوى فيها �حلقوق بني �صكانها.
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تو�جه “�إ�رش�ئيل” يف عالقاتها �لدولية عدد�ً 

قدرتها  وتتفاوت  و�لتحديات،  �لفر�ص  من 

على توظيف �لفر�ص ومو�جهة �لتحديات طبقاً للمو�صوع �ملطروح، وتتحكم يف هذه �لقدرة جمموعة 

من �ملتغري�ت �مل�صتقبلية و�أهمها:

يف  تر�مب  �لرئي�ص  فر�ص  تبدو  �إذ   ،2020 �صنة  خالل  �الأمريكية  �لرئا�صية  �النتخابات  نتائج   .1

�لفوز بالرئا�صة مرة ثانية غري مطمئنة للجانب �الإ�رش�ئيلي، خ�صو�صاً نتيجة �ال�صطر�ب يف �إد�رته 

يعود  �لر�هن  �الأمريكي  �الندفاع  يجعل  قد  ما  وهو  لعزله،  �لديوقر�طيني  من  �ملتو��صل  و�ل�صعي 

لوتريته �ل�صابقة على مرحلة تر�مب.

“�إ�رش�ئيل”  بني  تظهر  قد  �مل�صكالت  بع�ص  فاإن  �حلالية  توجهاته  وو��صل  تر�مب  فاز  �إذ�  �أما 

�مل�صوؤولني  بع�ص  له  �أ�صار  ما  وهو  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صينية  �لعالقات  تطور  بخ�صو�ص  و�أمريكا 

م�رشوع  نطاق  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لتحتية  �لبنية  من�صاآت  يف  �لتعاون  نطاق  يف  خ�صو�صاً  �الأمريكيني، 

115
“�حلز�م و�لطريق” �ل�صيني.

فاز  �لبيك�صت، و�لتي  �ملبكرة، ب�صبب �خلالفات حول  �لبيطانية  �النتخابات  نتائج  2. �صكلت 

�صالح  لغري  �صلبية  نقطة  لـ“�إ�رش�ئيل”  تاأييد�ً  �الأكرث   Conservative Party �ملحافظني  حزب  فيها 

�لفل�صطينيني، �لذين �أبدت قيادة حزب �لعمال Labour Party �ملعار�ص تفهماً �أكب حلقوقهم، وهو 

ما يعني مزيد�ً من �لتن�صيق �الأمريكي �لبيطاين يف �ل�صغط �ملتز�يد على �لفل�صطينيني م�صتقبالً.

3. �إن خروج بريطانيا من �الحتاد �الأوروبي يعني �ختالل �لتو�زنات د�خل هيئة �صنع �لقر�ر 

د�خل  يف  لـ“�إ�رش�ئيل”  تاأييد�ً  �الأكرث  هي  بريطانيا  كانت  فقد  “�إ�رش�ئيل”،  �صالح  لغري  �الأوروبي 

�الحتاد، ولعل خروجها يخفف من حدة �لتاأييد لـ“�إ�رش�ئيل” يف ظل ثقل دورها يف �الحتاد.

ظل  يف  �لهندية  �الإ�رش�ئيلية  و�لعالقات  �ل�صينية  �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  تو�صع  ��صتمر�ر  �إن   .4

تر�خي �لديبلوما�صية �لعربية بخ�صو�ص �ملو�صوع �لفل�صطيني، �صيزيد من تعقيد�ت �لو�صع �لدويل 

�أمام �لطرف �لفل�صطيني.

�صيا�صي  ت�صاد  �أمام  �لبيك�ص  منظمة  �صي�صع  �لب�زيلية  �لرئا�صة  �أ�صاب  �لذي  �لتغري  �إن   .5

د�خلي لي�ص �أمامه �إال:

�حتمال �ن�صحاب �لب�زيل من �لبيك�ص �أو جتميد ع�صويتها، مع �الأخذ يف �العتبار �لوزن �لكبري  �أ. 

ذ� ت�صاعدت خالفاتها مع �ل�صني ورو�صيا بخ�صو�ص  للب�زيل يف �أمريكا �لالتينية، خ�صو�صاً اإ

�أمريكا  �لي�صارية يف  �لدول  �مل�صاندة �لب�زيلية ل�صيا�صات تر�مب جتاه فنزويال وبوليفيا وبقية 

�لالتينية.

ثالث ع�شر: التداعيات امل�شتقبلية 
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ما  وهو  معينة،  ملحدد�ت  طبقاً  �لبيك�ص  قر�ر�ت  مع  �جلديدة  بقيادتها  �لب�زيل  تَكيُّف  �حتمال  ب. 

نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �ملنظمة  قمة  خالل  و�لب�زيل  �ل�صني  بيانات  يف  �أويل  ب�صكل  �ت�صح 

قد  ما  وهو  للب�زيل،  �الأول  �لتجاري  �ل�رشيك  هي  �ل�صني  �أن  �إىل  �لتنبه  �رشورة  مع   ،2019

�إ�صد�ر مو�قف  �أن تتجنب �ملنظمة  �أو  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �لرئي�ص �لب�زيلي  �إىل تخفيف �نحياز  يقود 

حمددة بخ�صو�ص �ملو�صوع �لفل�صطيني، يف ظل �لتباعد �لكبري بني مو�قف �لب�زيل وبقية �لدول 

�الأع�صاء، وهو ما ي�صكل خ�صارة للطرف �لفل�صطيني.

بناء على ما �صبق، من �ل�رشوري �لعمل يف ظل �لظروف �مل�صار 

لها �أعاله يف �الجتاهات �لتالية:

1. �رشورة �إيالء قطاعات �لر�أي �لعام �لدويل من منظمات غري حكومية دولية �أو �إقليمية �ملزيد 

يف  و�لعربية  �لفل�صطينية  للجاليات  �أكب  توظيف  مع  �الأوروبية،  �لدول  يف  خ�صو�صاً  �الهتمام  من 

�لر�أي  ��صتطالعات  نتائج  توزيع  �لنطاق  هذ�  يف  �ل�رشوري  ومن  �لالتينية.  �أمريكا  ويف  �لدول  هذه 

�لدويل �حلكومية وغري  �ملجتمع  �لدولية ومنظمات  �ملوؤ�ص�صات  باأكب قدر ممكن على  �لدويل،  �لعام 

�الإ�رش�ئيلية يف  لل�صيا�صة  �الإد�نة  �ملتحدة وم�صتويات  �الأمم  �لت�صويت يف  نتائج  �حلكومية، وتوزيع 

�ملنظمات �لدولية �حلكومية.

2. زيادة �حلو�ر مع �لقوى �ل�صيا�صية �ملعروفة مبوقفها �مل�صاند لفل�صطني يف:

�ل�صني: وهنا ال بّد من �إن�صاء خلية فكرية متخ�ص�صة لتحديد �لقياد�ت �ل�صيوعية �الأكرث تفهماً  �أ. 

للموقف �لفل�صطيني بني قياد�ت �حلزب وتعميق �لتو��صل معها، و��صتثمار �لهو�ج�ص �ل�صينية 

من �لعالقات �الأمريكية �الإ�رش�ئيلية. 

�أهم  �أحد  �لتقليدية  مبو�قفه   Indian National Congress �لهندي  �ملوؤمتر  حزب  يثل  �لهند:  ب. 

�لقوى �مل�صاندة لفل�صطني يف �لهند، كما �أن له �متد�د�ته يف �ملجتمع �لهندي، وقد يعود لل�صلطة من 

جديد، وهو �أمر يجب �لتنبه له و��صتثماره. 

 Communist Party of the Russian �لرو�صي  �ل�صيوعي  �حلزب  من  كل  يثل  رو�صيا:  ج. 

 Liberal Democratic Party و�لتيار �لليب�يل �لديوقر�طي �لرو�صي Federation (CPRF)

بّد  وال  �لفل�صطينية،  للحقوق  تفهماً  �الأكرث  �لقوى  �لقومية(  �لنزعة  )ذو   of Russia (LDPR)

من �لرتكيز على تطوير �لعالقة معهما خ�صو�صاً ممن يثلهما يف �الأو�صاط �لفكرية مثل �ملفكر 

تاأثري�ً  �أكرث �ملفكرين  Alexander Dugin، و�لذي يعد من  �لك�صاندر دوغني  �لرو�صي �مل�صهور 

116
على �لرئي�ص بوتني.

رابع ع�شر: التو�شيات
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�لفل�صطينية  للحقوق  �لدويل  �لتاأييد  ن�صب  �أن  �لف�صل من  ��صتنتجناه يف هذ�  ما  �رشورة در��صة  د. 

ترتفع يف فرت�ت �ملو�جهة مع �الحتالل، بينما ي�صرتخي هذ� �لتاأييد يف حلظات ��صرتخاء �ملقاومة.

�أي  مو�جهة  يف  �ملقاومة  وقوى  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  جانب  من  حا�صمة  مو�قف  �تخاذ  �رشورة  هـ. 

م�صاركة فل�صطينية، غري مفو�صة ر�صمياً، يف موؤمتر�ت دولية، على غر�ر ما جرى يف م�صاركة 

�مل�صاركة قد  �إن مثل هذه  �إذ  له �صابقاً،  �مل�صار  �لدويل  �لبحرين  �صخ�صيات فل�صطينية يف موؤمتر 

تتد�عى عنها نتائج �أخطر مما يبدو للوهلة �الأوىل.

�رشورة حتقيق �أو�صع وحدة وطنية �صدّ �ل�صيا�صات �الأمريكية وما ي�صمى بـ“�صفقة �لقرن”. و. 
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