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الق�سية الفل�سطينية والو�سع الدويل

يف ظّل �لرت�بط �لدويل بفعل �آليات �لعوملة �القت�صادية و�لتقنية وغريهما، مل َيُعد الأي 

جمتمع �أو دولة �لقدرة على منع �نعكا�صات �أي تغري�ت يف �لو�قع �لدويل عليه، وكلما 

�أو  �لتغري�ت ل�صاحله  �أعلى، �زد�دت قدرته على توظيف هذه  �لتَّكيف يف هذ� �ملجتمع  كانت قدر�ت 

جلم تد�عياتها.

وملا كان �لو�قع �ل�صيا�صي و�القت�صادي و�الجتماعي �لفل�صطيني ينطوي على ت�صابك معّقد مع 

�لو�قع �لدويل و�الإقليمي، فاإن قدرة منظومته �ل�صيا�صية ببنيتها �حلالية )منظمة �لتحرير، و�ل�صلطة 

�لتحوالت  هذه  وعمق  تتنا�صب  ال  ل�صاحله  �لكبى  �لدولية  �لتحوالت  توظيف  على  �لفل�صطينية( 

وت�صارعها.

�لفرتة  �لفل�صطيني يف  �لو�قع  لها ظاللها على  �لتي  �لعامة،  �لدولية  �لتغري�ت  �أهم  ويكن حتديد 

2020-2021 يف �الأبعاد �لتالية:

�إىل  �لفل�صطيني،  �لو�قع  على  �لعاملية  �جلائحة  هذه  �نعكا�صات  �أهم  وتتجلى  كورونا:  جائحة   .1

جانب �لتد�عيات �ل�صحية، يف �النعكا�صات �القت�صادية �ل�صلبية على �لعامل ككل، ثم �نعكا�صها على 

مليون  �إىل369.7   2020 �صنة  �لدولية  �مل�صاعد�ت  �نخف�صت  فقد  للفل�صطينيني.  �لدولية  �مل�صاعد�ت 

دوالر مقابل 538.3 مليون دوالر �صنة 2019، وكان �النخفا�ص �الأكب يف �مل�صاعد�ت �لعربية �لتي 

 وهو ما يعني تر�جعاً يف قيمة 
1
40 مليون فقط، �إىل  265.5 مليون دوالر  2020 من  تر�جعت �صنة 

�مل�صاعد�ت �لدولية بن�صبة 68.7%، بينما �نخف�صت �مل�صاعد�ت �لعربية بن�صبة %85.

�لكو�رث  �أو  و�حلروب  �الأهلية  �لنز�عات  ن�صوب  نتيجة  �لعامل  يف  �لالجئني  �أعد�د  تز�يد   .2

�إىل مناطق خارج بالدهم  82.4 مليون فرد  2020-2021 جلاأ نحو  �لفرتة  �لطبيعية...�إلخ. فخالل 

�مل�صاعد�ت   وهو ما جعل تقدمي 
2
�لدولة نف�صها؛ �أخرى يف د�خل  �إىل مناطق  �أو نزحو� من مناطقهم 

لالجئني �لفل�صطينيني �أكرث �صعوبة نظر�ً ل�صغوط حاجات �لالجئني من مناطق �أخرى. فاإذ� علمنا �أن 

عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �لذين يتلقون �مل�صاعدة من وكالة �الأمم �ملتحدة الإغاثة وت�صغيل �لالجئني 

 فذلك يعني �أن ن�صبة �لالجئني 
3
�لفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأدنى )�الأونرو�( بنحو 6.4 ماليني ن�صمة،

�لفل�صطينيني من �إجمايل �لالجئني يف �لعامل يف �لعام 2021/2020 هي%6.9.

ومع �الأخذ يف �العتبار �أن 93% من ميز�نية �الأونرو� تقوم على �أ�صا�ص �لتبعات �لطوعية، يتبني 

لنا خطورة �نعكا�ص �الأزمات �لدولية على مو�زنة �لوكالة، وهو ما جعل �لوكالة تقدر عجزها �ملايل 

�إدر�كنا خلطورة  248 مليون و268 مليون دوالر على �لتتايل. ومع  2020 و2021 ما بني  للعامني 

مقدمة



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

408

هذه �الأزمات، �إال �أننا يجب �أن ن�صع يف �عتبارنا �أي�صاً �أن �أ�صا�ص �أزمات �الأونرو� �ملالية �لتي تعود �إىل 

4
�صنو�ت عديدة هو �أ�صا�ص �صيا�صي، نتيجة �ل�صغوطات �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية.

�أفغان�صتان وتد�عياته �جليو-��صرت�تيجية على �لعامل ب�صكل عام،  3. �الن�صحاب �الأمريكي من 
5
و�ل�رشق �الأو�صط ب�صكل خا�ص، وتتبدى هذه �لتد�عيات على �لنحو �لتايل:

�إ�صعاف م�صد�قية �لواليات �ملتحدة لدى حلفائها �الإقليميني مبا فيهم “�إ�رش�ئيل”، وتكري�ص �أن     �أ. 

�لب�جماتية �الأمريكية هي �لتي ت�صود يف �أي موقف دويل. وقد ر�أى م�صوؤول �ل�صيا�صة �خلارجية 

�ل�صابق يف جمل�ص �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي مايكي �أهارون�صون Micky Aharonson �أنه “عندما 

ُينظر �إىل �لواليات �ملتحدة على �أنها �صعيفة، باأب�صط �مل�صتويات، فهو �أمر �صيء الإ�رش�ئيل”. لكن 

كاأحد  �ملنطقة،  يف  �أمريكا  حلفاء  �صعف  �أن  وهي  خمتلفة  ز�وية  من  �الأمر  يرى  �لباحثني  بع�ص 

تد�عيات �الن�صحاب من �أفغان�صتان، �صيجعل من “�إ�رش�ئيل” ركيزة �أكرث �أهمية لرعاية �مل�صالح 

6
�الأمريكية يف �ملنطقة يف �ملر�حل �لقادمة، وهو �أمر يزيد من مكانة “�إ�رش�ئيل”.

�أفغان�صتان  �أقل وزناً، نظر�ً الأن وجودها �لع�صكري يف  �أ�صبح  �إير�ن  �إن �ل�صغط �الأمريكي على  ب. 

كان يعني �أنها متو�جدة على حدود �إير�ن �لتي ي�صل طولها مع �أفغان�صتان نحو 936 كم، وهو 

ما يجعل �إير�ن �أكرث قدرة على �ملناورة �الإقليمية، بل ويف مفاو�صات �التفاق �لنووي مع �لواليات 

�ملتحدة، وهو �أمر تر�ه “�إ�رش�ئيل” تطور�ً �صلبياً.

�ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  تهنئة  ولعل  غريه.  �أو  �الأمريكي  �الحتالل  لقوى  �ملقاومة  فكرة  تعزيز   ج. 

قياد�ت  بع�ص  وتغريد�ت  طالبان،  لقيادة  هنية  �إ�صماعيل  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حلركة 

حما�ص لطالبان، يوؤكد رفع معنويات قوى �ملقاومة. وما يعزز هذ� �العتقاد هو �أن بع�ص �خلب�ء 

2005، و�الن�صحاب  �الإ�رش�ئيليني قارنو� بني نتائج �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من قطاع غزة �صنة 

و�أ�صار  �أفغان�صتان؛  من  �الأمريكي  �الن�صحاب  وبني   ،2000 �صنة  لبنان  جنوب  من  �الإ�رش�ئيلي 

هوؤالء �إىل �أن قوى �ملقاومة �زد�دت قوة ب�صبب هذه �الن�صحابات، وهو ما قد يرتتب �أي�صاً على 

 
7
�الن�صحاب �الأمريكي من �أفغان�صتان.

�ملنظمات  �الأول  �إىل منطني؛  �لدولية  �ملنظمات  تق�صيم  يكن 

�لنمط  �أما  �حلكومية،  �الإقليمية  و�ملنظمات  �لدولية 

�لر�أي �إطار  يف  لنعاجلها  �حلكومية،  غري  و�ملنظمات  �ملتخ�ص�صة  �لدولية  �ملنظمات  فهو   �لثاين 

�لعام �لدويل.

اأواًل: املنظمات الدولية
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1. الأمم املتحدة ووكالتها:

يفوق  نوعياً  ثقالً  متثل  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  عن  �ل�صادرة  �لدولية  �لقر�ر�ت  �أن  من  �لرغم  على 

 General قر�ر�ت �لفروع �الأخرى لهيئة �الأمم �ملتحدة، �إال �أن قر�ر�ت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة

من  �لعامة  �لدولية  �الجتاهات  تعك�ص  �الأممية،  للمنظمة  �ملتخ�ص�صة  �لوكاالت  وبقية   ،Assembly

ق�صايا �ملجتمع �لدويل، ومتثل �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة منوذجاً لذلك. 

يف  “�إ�رش�ئيل”  �صّد  باالنحياز  �ملتحدة  �الأمم  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صية  و�لبيانات  �الأدبيات  وتتهم 

�أغلب قر�ر�تها، وكثري�ً ما ر�أت هذه �الأدبيات �أن نزعة �لعد�ء لل�صامية تقف ور�ء ت�صويت �أغلب �لدول 

8
�صّد “�إ�رش�ئيل”.

اأ. قرارات اجلمعية العامة اخلا�شة بفل�شطني:9

�تخذت �الأمم �ملتحدة �صنة 2020 ما جمموعه 17 قر�ر�ً �صّد “�إ�رش�ئيل”، مقارنة بـ 6 قر�ر�ت �صّد 

بقية دول �لعامل. ولعل هذ� �لتوجه هو �لذي يف�رش �لنزوع �الإ�رش�ئيلي �لد�ئم ال�صتبعاد �الأمم �ملتحدة 

�أو وكاالتها �ملتخ�ص�صة من لعب �أدو�ر يف حتديد �ل�صيا�صات �لدولية يف �ملو�صوع �لفل�صطيني.

وقد تبنت �جلمعية �لعامة يف �لدورة 75، عدد�ً من �لقر�ر�ت يف �صهر كانون �الأول/ دي�صمب 2020، 

10
وت�صمنت ما يلي:

عدم �العرت�ف باأي تغيري جتريه “�إ�رش�ئيل” على حدود �أر��صي 1967 مبا فيها �رشقي �لقد�ص،  	·

7 دول منها �لواليات �ملتحدة، بينما �متنعت عن  150 دولة، وعار�صته  �أيدته  وهو �لقر�ر �لذي 

�لت�صويت 17 دولة.

حقوق  �صّد  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  يف  بالتحقيق  �ملعنية  �خلا�صة  �ملتحدة  �الأمم  جلنة  دعوة  	·

يف  �الإ�رش�ئيلية  و�ملمار�صات  �ل�صيا�صات  يف  �لتحقيق  “مو��صلة  �إىل  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �الإن�صان 

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة”.

دولة،   169 �لقر�ر  ل�صالح  و�صوَّت  �لفل�صطينيني،  لالجئني  �مل�صاعدة  بتقدمي  قر�ر  على  �ملو�فقة  	·

وعار�صته دولتان )�أمريكا و“�إ�رش�ئيل”(، بينما �متنعت عن �لت�صويت 7 دول.

وعار�صته دولة،   162 �لقر�ر  و�أيَّد  �الأونرو�،  لوكالة  �مل�صاعد�ت  من  ملزيد  �لدويل  �ملجتمع  دعوة  	·	

4 دول، بينما �متنعت عن �لت�صويت 9 دول.

�لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �لطبيعية  للمو�رد  “�إ�رش�ئيل”  من  �مل�رشوع  غري  �ال�صتغالل  �إد�نة  	·

و�جلوالن.

�نتقاد �ال�صتمر�ر يف بناء �مل�صتوطنات يف �الأر��صي �لفل�صطينية و�جلوالن �ل�صورية، و�أيَّد �لقر�ر  	·

150 دولة، وعار�صته 7 دول، بينما �متنعت عن �لت�صويت 17 دولة.
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بعدم  �خلا�صة  �مل�صاألة  هذه  على  مالدينوف  نيكوالي  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �لدويل  �ملبعوث  د  و�أكَّ

“�إ�رش�ئيل” قد �أوقفت تعاونها مع مفو�صية �الأمم �ملتحدة �ل�صامية  �رشعية �ال�صتيطان. وكانت 

 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner حلقوق �الإن�صان 

�مل�صتوطنات بناء  يف  تعمل  �لتي  �ل�رشكات  �أ�صماء  �ملنظمة  هذه  ن�رش  بعد   ،)OHCHR( 

هذه ملوظفي  �لدخول  تاأ�صري�ت  �إ�صد�ر  �أوقفت  كما  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف   �الإ�رش�ئيلية 

�ملنظمة، وطالبت �ملوجودين منهم يف “�إ�رش�ئيل” باملغادرة مبا فيهم �مل�صوؤول �الأعلى للمفو�صية 

.James Heenan جيم�ص هينان

دولة،   160 �لقر�ر  و�أيَّد  وممتلكاتهم،  �لفل�صطينيني  �لالجئني  مو�صوع  معاجلة  على  �لتاأكيد  	·

وعار�صته 5 دول، بينما �متنعت عن �لت�صويت 12 دولة.

�الإن�صان  حقوق  بانتهاك  �خلا�صة  ممار�صاتها  لكل  “�إ�رش�ئيل”  وقف  �رشورة  على  �لتاأكيد  	·

 Fourth �لر�بعة  جنيف  �تفاقية  بقو�عد  �لتز�مها  و�رشورة  �ملحتلة،  �الأر��صي  يف  �لفل�صطيني 

Geneva Convention، و�صوَّت ل�صالح �لقر�ر 147 دولة، وعار�صته 10 دول، بينما �متنعت 

عن �لت�صويت 16 دولة.

�أما يف دورة �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة رقم 76 ل�صنة 2021، فقد مّت �إدر�ج �ملو�صوع �لفل�صطيني 

يف �لبند 39، ومو�صوع �الأونرو� يف �لبند 54، و�ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية و�لن�صاطات �ال�صتيطانية يف 

�الأر��صي �ملحتلة يف �لبند 55، �إىل جانب مو�صوع �ل�صيادة �لد�ئمة لل�صعب �لفل�صطيني على �أر��صيه 

�لفل�صطيني لل�صعب  �مل�صاعدة  تقدمي  ومو�صوع   ،64 �لبند  يف  �لقد�ص  �رشقي  فيها  مبا   �ملختلفة 

11
يف �لفقرة ب من �لبند 75 من جدول �أعمال �جلمعية يف �أيلول/ �صبتمب 2021.

�الأو�صط، و�ل�رشق  بفل�صطني  خا�صة  قر�ر�ت   2021/12/1 يف  �لعامة  �جلمعية  �عتمدت   وقد 

12
ومتثلت يف:

�حرت�م �لو�صع �لر�هن �لتاريخي يف �الأماكن �ملقد�صة بالقد�ص، و�عتبار �أن �أّي �إجر�ء�ت تتخذها  	·

على  و�إد�رتها  �لق�صائية  وواليتها  قو�نينها  لفر�ص  باالحتالل،  �لقائمة  �ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل”، 
مدينة �لقد�ص �ل�رشيف غري قانونية. و�أ�صار �لقر�ر �إىل �لبيان �ل�صحفي ملجل�ص �الأمن ل�صنة 2015 

ب�صاأن �لقد�ص، و�لذي دعا فيه �ملجل�ص �إىل �حلفاظ على �لو�صع �لر�هن �لتاريخي �لقائم يف �حلرم 

�ل�رشيف دون تغيري.

ق�صايا  كافة  ب�صاأن  م�صد�قية  ذ�ت  مفاو�صات  لبدء  عاجلة  جماعية  جهود  بذل  �رشورة  	·

�الإجر�ء�ت  جميع  وقف  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  ودعوة  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  للت�صوية  �لنهائي  �لو�صع 

باأي  �العرت�ف  عدم  �إىل  �لدول  جميع  ودعوة  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر�ص  يف  �جلانب  �الأحادية 

�ال�صتيطان غري الأن�صطة  �مل�صاعدة  �أو  �لعون  1967، وعدم تقدمي  �صنة  ما قبل   تغيري�ت حلدود 

�لقانونية.
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11 دولة، و�متنعت عن  129 دولة، بينما عار�صته  �لقر�ر �خلا�ص بالقد�ص  وقد �صوَّت ل�صالح 

�لت�صويت 31 دولة. �أما �لقر�ر �الآخر، فاأيدته 148 دولة، وعار�صته 9 دول، و�متنعت عن �لت�صويت 

14 دولة.

قر�ر�ت  خم�صة  كبرية،  وباأغلبية  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �عتمدت   ،2021/12/9 ويف 

متعلقة بالق�صية �لفل�صطينية. وحاز �لقر�ر �الأول، و�لذي ُيعنى بدعم �لالجئني �لفل�صطينيني، على 

�أما  �لت�صويت.  عن  دول   10 و�متنعت  فقط،  “�إ�رش�ئيل”  �صّده  �صوتت  حني  يف  دولة،   164 دعم 

5 دول  162 دولة، و�عرت��ص  �أغلبية  �الأونرو�، وح�صل على  بعمليات وكالة  فيُعنى  �لثاين،  �لقر�ر 

6 دول عن  )كند�، و“�إ�رش�ئيل”، وماكرونيزيا، وجزر �ملار�صال، و�لواليات �ملتحدة(، فيما �متنعت 

�لت�صويت. وح�صل �لقر�ر �لثالث، �خلا�ص مبمتلكات �لالجئني �لفل�صطينيني و�الإير�د�ت �الآتية منها، 

على تاأييد 159 دولة، و�عرت��ص 5 دول، و�متناع 8 عن �لت�صويت. فيما ح�صل �لقر�ر �لر�بع �خلا�ص 

بامل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �ملحتلة، مبا فيها �رشقي �لقد�ص و�جلوالن �ل�صوري �ملحتل، 

�خلام�ص  �لقر�ر  �أما  �لت�صويت.  عن  دولة   20 و�متنعت  دول،   7 و�عرت�صت  دولة،   146 تاأييد  على 

حقوق  مت�ّص  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  يف  بالتحقيق  �ملعنية  �خلا�صة  �للجنة  باأعمال  فيتعلق 

�الإن�صان لل�صعب �لفل�صطيني وغريه من �ل�صكان �لعرب يف �الأر��صي �ملحتلة، وح�صل هذ� �لقر�ر على 

13
تاأييد 80 دولة، و�عرت��ص 18 دولة، و�متناع 73 دولة عن �لت�صويت.

كما �صوتّت �جلمعية �لعامة يف 2021/12/16 باالأغلبية على قر�ر يوؤيد حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف 

تقرير �مل�صري؛ حيث �عتمد باأغلبية 168 دولة �صوتت ل�صالح �لقر�ر، وعار�صته 5 دول، و�متنعت 

�لقر�ر �ملعنون  �أي�صاً م�رشوع  �لعامة  �لتايل، �عتمدت �جلمعية  �ليوم   ويف 
14

�لت�صويت. 10 دول عن 

�ل�رشقية،  �لقد�ص  فيها  مبا  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لد�ئمة  “�ل�صيادة 
ولل�صكان �لعرب يف �جلوالن �ل�صوري �ملحتل على مو�ردهم �لطبيعية”. و�صوتت ل�صالح �لقانون 

15
156 دولة، فيما عار�صته 7 دول، و�متنعت 15 دولة عن �لت�صويت.

ومع بدء �جلل�صات وعند طرح مو�صوع مو�زنة �الأمم �ملتحدة، �عرت�صت كل من �لواليات �ملتحدة 

تاأييد  �لرغم من  و“�إ�رش�ئيل” فقط على م�رشوَعي قر�ر؛ يتناول �الأول مو�زنة �الأمم �ملتحدة، على 

 Durban ديربان  موؤمتر  جهود  متابعة  يتناول  و�لثاين  �أحد،  �متناع  دون  للم�رشوع  دولة   186

Conference، �لذي بد�أ �صنة 2001 يف جنوب �إفريقيا ملناه�صة �لتمييز �لعن�رشي، و�أّيدته 106 دول، 
16

بينما عار�صته 14 دولة، و�متنعت عن �لت�صويت 44 دولة.

ويك�صف �لت�صويت �الإ�رش�ئيلي و�الأمريكي على هذين �لقر�َرين؛ �ل�صعور لدى �لدولتنَي بال�صيق 

من توجهات �الأمم �ملتحدة، و�لعمل على �ل�صغط عليها.
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ب. قرارات جمل�س الأمن الدويل:17

فيما  �لفل�صطينية  �ملقاومة  وف�صائل  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  بني  �ال�صتباكات  �ندلعت   2021/5/9 يف 

عرف با�صم معركة “�صيف �لقد�ص”، و��صتمرت �ال�صتباكات �إىل �أن مّت ترتيب وقف الإطالق �لنار يف 

18
2021/5/20، وقد �تخذ جمل�ص �الأمن يف هذه �مل�صاألة �ملو�قف �لتالية:

�أعرب  كما  �لنار،  �إطالق  بوقف  لاللتز�م  �ملتحاربني  له،  بيان  يف  �ملجل�ص،  دعا   2021/5/22 يف  	·

على  “و�صددو�  �لقتال،  جر�ء  من  �ملدنيني  �أرو�ح  يف  �خل�صائر  على  حزنهم  عن  �ملجل�ص  �أع�صاء 

�لفل�صطينيني، وال �صيّما يف غزة”.  �ملدنيني  لل�صكان  �الإن�صانية  �مل�صاعدة  لتقدمي  �لعاجلة  �حلاجة 

دولتان  فيها  تعي�ص  �ملنطقة  روؤية  �أ�صا�ص  على  �صامل  �صالم  حتقيق  �أهمية  “على  كذلك  و�أكدو� 

ديوقر�طيتان، �إ�رش�ئيل وفل�صطني، جنباً �إىل جنب يف �صالم مع حدود �آمنة ومعرتف بها”.

��صتمع �ملجل�ص يف 2021/5/27 �إىل �ملفو�ص �لعام لالأونرو� فيليب الز�ريني، �لذي �صّدد على �أن  	·

�لتعايف من �الأعمال �لعد�ئية و�مل�صاعد�ت �الإن�صانية لغزة لن متنع جولة �أخرى من �لقتال، م�صيفاً 

�أنه “يجب �أن ي�صحب مرحلة �لتعايف ]يف غزة[ م�صار �صيا�صي حقيقي يهدف �إىل رفع �حل�صار 

عن �الأ�صخا�ص و�ل�صلع و�لتجارة”. 

ج. فروع الأمم املتحدة الأخرى: 

2021 عقدت هيئات و�صخ�صيات تابعة لالأمم �ملتحدة �صل�صلة �جتماعات متخ�ص  �أيار/ مايو  يف 

19
عنها عدد من �ملو�قف على �لنحو �لتايل:

The United Nations Human Rights Council جل�صة  عقد جمل�ص حقوق �الإن�صان �لدويل  	·

خا�صة ملناق�صة �أو�صاع حقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة مبا فيها �رشقي �لقد�ص، 

ودعا لت�صكيل جلنة للتحقيق يف هذ� �ملو�صوع، خ�صو�صاً فيما يتعلق بارتكاب جر�ئم حرب يف 

دول،   9 وعار�صته  دولة،   24 �لقر�ر  ل�صالح  �صوَّت  وقد  و“�إ�رش�ئيل”،  �لغربية  و�ل�صفة  غزة 

و�متنعت عن �لت�صويت 14 دولة.

 Tor Wennesland ويني�صالند  تور  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �ملن�صق  دعا  	·

�ملتحدة،  �الأمم  قر�ر�ت  �أ�صا�ص  على  �لدولتني  حّل  حتقيق  بهدف  �ملفاو�صات  لطاولة  �لعودة  �إىل 

و�لقانون �لدويل، و�التفاقيات �ملتبادلة، و�عتبار �لقد�ص عا�صمة لكل منهما.

�ملحتلة، لني ها�صتينغز  �لفل�صطينية  �الأر�ص  �الإن�صانية يف  لل�صوؤون  �ملتحدة  �الأمم  �أطلقت من�ّصقة  	·

Lynn Hastings خطة طو�رئ لدعم �الأ�صخا�ص �ملت�رشرين من �لعنف يف غزة و�ل�صفة �لغربية 

مبا يف ذلك �رشقي �لقد�ص، على �أثر �ال�صتباكات بني �ملقاومة �لفل�صطينية و�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي. 

و�صارك �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص António Guterres، ووكيل �الأمني �لعام 
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Mark Lowcock دعوة  لل�صوؤون �الإن�صانية ومن�صق �الإغاثة يف حاالت �لطو�رئ مارك لوكوك 

بتنفيذ  للقيام  دوالر  مليون   95 لتوفري  ب�صخاء  �الإ�صهام  �إىل  �الأع�صاء  �لدول  جميع  ها�صتينغز 

�رشيع وكامل خلطة �لطو�رئ �ملقرتحة خالل ثالثة �صهور �أي حتى �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 2021.

·	 �ألقى رئي�ص جلنة �الأمم �ملتحدة �ملعنية مبمار�صة �ل�صعب �لفل�صطيني حلقوقه غري �لقابلة للت�رشف 

�إىل  �الأو�صط وفل�صطني، ودعا يف بيانه  �ل�رشق  �لو�صع يف  �لعامة حول  بياناً يف �جتماع �جلمعية 

“ت�صليم �مل�صاعد�ت �لطبية و�الإن�صانية �لتي ت�صتد �حلاجة �إليها للمت�رشرين يف غزة”، وحّث على 
�الأطر�ف  �إىل حما�صبة  �ملتحدة �الأخرى، باالإ�صافة  �لدويل لالأونرو� ووكاالت �الأمم  �لدعم  تقدمي 

“�لتي ال حترتم �لقانون �الإن�صاين �لدويل، مبا يف ذلك مر�عاة �ملبادئ �الأ�صا�صية �خلا�صة بالتمييز 
]بني �الأهد�ف �ملدنية وغري �ملدنية[ و�لتنا�صب ]بني �لفعل ورد �لفعل[ و�حليطة و�حلذر” يف رّد 
�لفعل. ودعا �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت ملمو�صة وفورية الإحياء “عملية �ل�صالم” �ملتوقفة الأنه “ال يكن 

�إال بحل �صيا�صي عادل للنز�ع، يعالج جميع  �لفل�صطيني  �أن تتوقف دور�ت �لعنف �الإ�رش�ئيلي 

ق�صايا �لو�صع �لنهائي مبا يف ذلك �لقد�ص، وحمنة الجئي فل�صطني، و�نتهاء �الحتالل، ويحقق 

�لدويل  و�لقانون  �ملتحدة  �الأمم  لقر�ر�ت  وفقاً   ،1967 قبل  ما  خطوط  �أ�صا�ص  على  �لدولتني  حّل 

و�التفاقيات �ملتبادلة”.

يف  دوالر  مليون   22.5 مبلغ  )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  قدَّم  	·

2021/5/21 للم�صاعدة يف حت�صني �الأو�صاع �الإن�صانية يف قطاع غزة.

2. اللجنة الرباعية:

�الحتادية  ورو�صيا  �ملتحدة  و�لواليات  �ملتحدة  �الأمم  من  كل  عن  ممثلني  �لرباعية  �للجنة  ت�صم 

2020، بل عجزت عن  �أي بيانات بخ�صو�ص مهمتها �صنة  و�الحتاد �الأوروبي، ومل ت�صدر �للجنة 

عقد �جتماعات لها ب�صبب �لظروف �ملعقدة يف �ملنطقة ويف فل�صطني، كما قال �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة 

21
 ومتثلت ن�صاطات �للجنة �لرباعية خالل �صنة 2021  يف �لن�صاطات �لتالية:

20
�أنطونيو غوتريي�ص،

اأولً: يف 2021/5/8 بياناً حول معركة �صيف �لقد�ص، جاء فيه �ملو�قف �لتالية:

 ير�قب مبعوثو �للجنة �لرباعية لل�رشق �الأو�صط من �الحتاد �الأوروبي ورو�صيا و�لواليات

�لقدية  �لبلدة  يف  ذلك  يف  مبا  �ل�رشقية،  �لقد�ص  يف  �لو�صع  كثب  عن  �ملتحدة  و�الأمم  �ملتحدة 

وحي �ل�صيخ جر�ح. ويعرب �ملبعوثون عن قلقهم �لعميق �إز�ء �ال�صتباكات �ليومية و�لعنف 

يف �لقد�ص �ل�رشقية، وال �صيّما �ملو�جهات �لتي وقعت باالأم�ص بني �لفل�صطينيني وقو�ت �الأمن 

�لت�رشيحات �ال�صتفز�زية  بالقلق من  �لهيكل. ن�صعر  �ل�رشيف/ جبل  �الإ�رش�ئيلية يف �حلرم 

من  �حلارقة  �لبالونات  و��صتئناف  �ل�صو�ريخ  �إطالق  وكذلك  �ل�صيا�صية،  �جلماعات  لبع�ص 

غزة باجتاه �إ�رش�ئيل، و�العتد�ء�ت على �الأر��صي �لزر�عية �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية.
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و�أ�صار �ملبعوثون بقلق بالغ �إىل �حتمال �إخالء عائالت فل�صطينية من منازلها �لتي عا�صت 

�ل�رشقية، و�أعربو� عن معار�صتهم  �لقد�ص  �ل�صيخ جر�ح و�صلو�ن يف  �أحياء  فيها الأجيال يف 

لالإجر�ء�ت �الأحادية �جلانب، �لتي لن توؤدي �إال �إىل ت�صعيد �لبيئة �ملتوترة بالفعل.

من  �لتي  �الإجر�ء�ت  وجتنب  �لنف�ص  �صبط  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �للجنة  وتدعو 

�صاأنها زيادة ت�صعيد �ملوقف خالل هذه �لفرتة من �الأيام �ملقد�صة �الإ�صالمية، وندعو جميع 

�الأطر�ف �إىل �لتم�صك بالو�صع �لر�هن يف �الأماكن �ملقد�صة و�حرت�مه. ويتحمل جميع �لقادة 

م�صوؤولية �لعمل �صّد �ملتطرفني و�لتحدث عالنية �صّد جميع �أعمال �لعنف و�لتحري�ص. يف 

هذ� �ل�صياق، كرر مبعوثو �لرباعية �لتز�مهم بحل �لدولتني �ملتفاو�ص عليه.

ثانياً: يف 2021/3/23 كانت �للجنة قد �أ�صدرت بياناً دعت فيه �إىل:

مناق�صة �لعودة �إىل مفاو�صات هادفة من �صاأنها �أن توؤدي �إىل حّل �لدولتني.   �أ. 

و�الزدهار  و�الأمن  �حلرية  لتعزيز  ملمو�صة  خطو�ت  �تخاذ  �إىل  تقود  ملفاو�صات  �لدعوة  ب. 

للفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني.

�مل�صتد�م  غري  و�لتفاوت  كورونا،  جائحة  �صيّما  وال  �الأر�ص،  على  �لو�صع  �ملبعوثون  ناق�ص  ج. 

عن  �لطرفني  �متناع  و�رشورة  و�لفل�صطينيني،  �الإ�رش�ئيليني  بني  �القت�صادية  �لتنمية  يف 

�الإجر�ء�ت �الأحادية �جلانب �لتي جتعل حّل �لدولتني �أكرث �صعوبة. 

ثالثاً: ن�صاطات ممثل �للجنة �لرباعية يف �لتن�صيق مع �الحتاد �الأوروبي و�الأمم �ملتحدة يف متابعة 

�لق�صايا �ملختلفة لل�صعب �لفل�صطيني خ�صو�صاً مو�صوع �النتخابات و�الأمن و�الأو�صاع �لعامة يف 

غزة، و�لتاأكيد على �حلقوق �لفل�صطينية �لثابتة، وهدم �لتغيري يف �الأو�صاع من طرف و�حد.

ويظهر �أن �لرباعية �لدولية قد فقدت مع �لزمن مبر وجودها كما تاآكل دورها �ملفرت�ص يف تفعيل 

م�صار �لت�صوية �أو �إنفاذ “�ل�رشعية �لدولية”؛ بينما �أ�صبحت بياناتها �أكرث جماملة ومر�عاة لالحتالل 

�الإ�رش�ئيلي.

3. الوليات املتحدة:

وقر�ر�ت  م�صاريع  يف   2021-2020 �لفرتة  خالل  �الأمريكية  �لتوجهات  �أبرز  حتديد  يكن 

��صرت�تيجية ثالثة هي:

�لرئي�ص  طرحها  �لتي   ”Peace to Prosperity �الزدهار  �أجل  من  “�ل�صالم  �صمي  ما  وثيقة  �أ. 

جرى  �لذي  �القت�صادي  للجزء  )��صتكماالً   2020 يناير  �لثاين/  كانون  يف  تر�مب  دونالد  �الأمريكي 

�لقرن”(، وهي وثيقة ت�صعى  بـ“�صفقة  2019 وعرف  �لبحرين يف منت�صف �صنة  طرحه يف موؤمتر 

22
حلل �لق�صية �لفل�صطينية على �الأ�ص�ص �لتالية:
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الدولة الفل�شطينية: و�أهم مو��صفاتها هي:

ت�صتمل جغر�فية �لدولة على �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بعد ��صتقطاع كافة �لكتل �ال�صتيطانية  	·

“�الأر�ص  )فوق  مبمر  و�ل�صفة  غزة  ربط  �إمكانية  مع  لـ“�إ�رش�ئيل”،  و�صمها  �الإ�رش�ئيلية 

�الإ�رش�ئيلية” �أو حتتها(. �أما �لبوؤر �ال�صتيطانية �لو�قعة د�خل �أر��صي �لدولة �لفل�صطينية فيتم 

ربطها بـ“�إ�رش�ئيل” عب و�صائل مو��صالت منا�صبة.

�أر��صيها، مبا يف ذلك �صالح �لتنظيمات يف غزة، ويبقى  تكون �لدولة منزوعة �ل�صالح يف كامل  	·

و�دي �الأردن حتت �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية.

م�صوؤولية  �لبحر  �إىل  �الأردن  نهر  غرب  من  �جلوي  �ملجال  على  �ل�صيطرة  م�صوؤولية  تبقى  	·

“�إ�رش�ئيل”، كما حتتفظ “�إ�رش�ئيل” ب�صيادتها على �ملياه �الإقليمية لغزة، ومب�صوؤوليتها �الأمنية 
عن جميع �ملعابر �حلدودية للدولة �لفل�صطينية.

تكون �لقد�ص عا�صمة �أبدية موحدة لـ“�إ�رش�ئيل”، وتكون بع�ص �صو�حي �لقد�ص خارج �جلد�ر  	·

من  �لعبور  نقاط  �أما  �الأق�صى.  �مل�صجد  على  �الأردنية  �لو�صاية  بقاء  مع  لفل�صطني،  عا�صمة 

�لعا�صمة �الإ�رش�ئيلية �إىل �لعا�صمة �لفل�صطينية ف�صتكون حتت �إ�رش�ف �الأمن �الإ�رش�ئيلي.

�لطابع  بلد�ت يغلب عليها  �الإ�رش�ئيلية”، مع مناق�صة �حتمال �صّم  “�لدولة  �العرت�ف بيهودية  	·

�لعربي يف �صمال “�إ�رش�ئيل” لالإد�رة �لفل�صطينية.

جتّمد “�إ�رش�ئيل” بناء �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية لفرتة �أربع �صنو�ت. 	·

على �أي حكومة فل�صطينية لهذه �لدولة �أن ال تت�صمن يف تركيبتها �أي من عنا�رش �ملنظمات �لتي  	·

ال تعرتف بـ“�إ�رش�ئيل”.

مع  “�إ�رش�ئيل”،  م�صوؤولية  من  �صيكون  �خلارجية  �لتهديد�ت  من  �لفل�صطينية  �لدولة  �أمن  �إن  	·

تقلي�ص هذه �مل�صوؤولية تدريجياً مبقد�ر تطور �لقدرة �لفل�صطينية على �أد�ء مهمتها �الأمنية، ويف 

حال عجز �لدولة �لفل�صطينية عن ذلك تعود �ملهمة ثانية لـ“�إ�رش�ئيل” طبقاً مل�صتوى �لتهديد، مع 

�حتفاظ “�إ�رش�ئيل” مبحطة �إنذ�ر مبكر و�حدة، على �الأقل، يف �أر��صي �لدولة �لفل�صطينية.

الالجئون: وتت�صمن:

�إلغاء �أي دعوى �أو مطالبة بحق �لعودة لالجئني �لفل�صطينيني �إىل “�إ�رش�ئيل”. 	·

�لبحث عن ت�صوية مل�صكلة �لالجئني �ليهود �لذين طردو� من �لدول �لعربية. 	·

�لفل�صطينية  �لدولة  مع  �الندماج  �لتالية:  �لبد�ئل  �أحد  يختار  �أن  �لفل�صطيني  لالجئ  يكن  	·

منظمة  دول  مع  �لعمل  �لدولة،  تلك  و�فقت  �إذ�  فيها،  يقيم  �لتي  �لدولة  يف  �الندماج  �ملقرتحة، 

�أي  متتابعة،  �صنو�ت  ع�رش  وملدة  �صنوياً،  الجئ  �آالف   5 نحو  ال�صتقبال  �الإ�صالمي  �لتعاون 

��صتقبال ما جمموعه 50 �ألف الجئ فل�صطيني.
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العوامل امل�شاعدة على حتقيق “ال�شالم”، وت�صمل:

�ل�صق �القت�صادي: توفري 50 مليار دوالر لالإنفاق يف م�رشوعات للبنية �لتحتية و�ال�صتثمار على  	·

مدى 10 �صنو�ت لكل من �لدولة �لفل�صطينية وجري�نها �الأردن وم�رش ولبنان.

ذلك  من  وبدالً  �الأوىل،  �ملرحلة  يف  غزة  يف  ميناء  ت�صغيل  �أو  �إن�صاء  �لفل�صطينية  للدولة  ي�صمح  لن  	·

و�ملو�د  �ل�صلع  ال�صتري�د  �ل�رشورية  �ملن�صاآت  و�أ�صدود  حيفا  ميناَءي  عب  “�إ�رش�ئيل”  �صتوفر 

للدولة  يكن  وبعدها  �الأوىل،  �خلم�ص  �ل�صنو�ت  خالل  �لفل�صطينية  �لدولة  ل�صالح  وت�صديرها 

�لفل�صطينية �إقامة مرفاأ يف غزة، بعد �لوفاء باملتطلبات �الأمنية لـ“دولة �إ�رش�ئيل”. 

هذه  خلو  على  �لتاأكيد  مع  �لقطاعات،  هذه  تنمية  على  �مل�صاعدة  و�لثقايف:  �لتعليمي  �جلانب  	·

�لقطاعات من ثقافة �لتحري�ص و�لكر�هية جتاه “�إ�رش�ئيل”.

�لدويل  و�ملجتمع  �لدويل  �لقانون  عليه  ��صتقر  ما  الأغلب  تام  جتاوز  على  تر�مب  خطة  وتدل 

خ�صو�صاً:

�عتبار حدود 1967 هي �حلدود �لدولية. 	·

�عتبار �رشقي �لقد�ص جزء�ً من �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967. 	·

�أن تكون �لدولة �لفل�صطينية دولة ذ�ت �صيادة باملفهوم �ملتعارف عليه يف �لقانون �لدويل. 	·

جتاوز حقوق �لالجئني �لفل�صطينيني يف حّق �لعودة و�لتعوي�ص. 	·

�لدولية  �لفعل  ردود  فاإن  �لفل�صطينية،  �مل�صكلة  �أ�ص�ص  الأغلب  �لتجاوز�ت  هذه  من  �لرغم  وعلى 

مل تكن ذ�ت تاأثري على �ل�صيا�صة �الأمريكية، بل �إن رّد فعل �ل�صلطة �لفل�صطينية كان برف�ص �خلطة 

��صتناد�ً التفاق �أو�صلو، وكاأن �ل�صلطة ��صتبدلت �تفاق �أو�صلو باملرجعيات �لقانونية �لدولية، وهو 

ما يثل تنازالً خطري�ً �إ�صافياً.

ه 107 نو�ب من �حلزب �لديوقر�طي ر�صالة �إىل تر�مب، رف�صو�  �أما �لد�خل �الأمريكي، فقد وجَّ

23
فيها خطته لالأ�صباب �لتالية:

�ل�صم  من  نوع  على  �خلطة  �نطو�ء  ب�صب  للفل�صطينيني،  مطمئنة  تفاو�صية  بيئة  توفري  عدم  	·

�لد�ئم لل�صفة �لغربية.

�ل�صم �الأحادي للم�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية وغور �الأردن. 	·

�إن �لدولة �لفل�صطينية �ملقرتحة تفتقر للتو��صل �جلغر�يف بني �أجز�ئها. 	·

�إن �خلطة جتعل من �مل�صتحيل حتقيق حّل �لدولتني مما يجدد �لعنف يف �ملنطقة. 	·

�إن �خلطة تزيد من نزعة �لعد�ء الأمريكا يف �لعامل �لعربي. 	·
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ب. �لقر�ر �ال�صرت�تيجي �لثاين للواليات �ملتحدة: قر�ر �لقيادة �لع�صكرية �الأمريكية يف 2021/1/15 

بنقل “�إ�رش�ئيل” من �لتبعية للقيادة �الأوروبية )US European Command )EUCOM �إىل �لقيادة 

 ولفهم هذ� �لتطور �لذي له ظالله على �صيا�صات 
24

،Central Command )CENTCOM( ملركزية�

ي�صم �لذي   North Atlantic Treaty Organization )NATO( )�لناتو(   �الأطل�صي  �صمال   حلف 

فبعد  �ال�صرت�تيجي.  و�صياقه  مالب�صاته  لفهم  �ملو�صوع  على  تاريخية  نظرة  من  بّد  ال  دولة،   30

�لرئا�صية  �ل�صلطة   2017 مايو  �أيار/  يف  وحتديد�ً  تر�مب  دونالد  �ل�صابق  �الأمريكي  �لرئي�ص  توىل  �أن 

للواليات �ملتحدة، بد�أ �لرتويج الإن�صاء ما ��صطلح على ت�صميته “�لناتو �لعربي”، وهي فكرة تعود 

 Nicholas نيكوال�ص برينز  �لناتو  �لد�ئم يف  �الأمريكي  �ملندوب  2003 عندما دعا  �صنة  �إىل  جذورها 

Burns يف موؤمتر �لناتو يف بر�غ �إىل ن�رش �لقو�ت �لع�صكرية �رشقاً وجنوباً، الأن “م�صتقبل �لناتو هو 

 كما �أن �لفكرة لي�صت منبتّة �ل�صلة عن م�صاريع 
25

�ل�رشق و�جلنوب. �إنه يف �ل�رشق �الأو�صط �لكبري”،

�الإير�نية،  �لثورة  �أعقاب  يف   ،1980 �صنة   Jimmy Carter كارتر  جيمي  �الأ�صبق  �الأمريكي  �لرئي�ص 

�النت�صار  قو�ت  �إىل   Joint Task Force �الأمريكية  �مل�صرتكة  �ملهام  قوة  بتحويل  جت�صدت  و�لتي 

�ملو�جهة  ��صتمر�ر  )Rapid Deployment Joint Task Force )RDJTF، خ�صو�صاً مع  �ل�رشيع 

لتد�عيات �لثورة �الإير�نية و�لتدخل �ل�صوفييتي يف �أفغان�صتان. ومعلوم �أن هناك 11 قيادة ع�صكرية 

�أمريكية �إقليمية، �أحدها هي �لقيادة �ملركزية �لتي مقرها �لرئي�صي يف فلوريد�، وهي �ملوكل لها �لعمل 

قيادتها  مقر  �أما  �آ�صيا،  جنوب  من  وجزء  �لو�صطى،  �الأو�صط، و�آ�صيا  �ل�رشق  هي:  مناطق  ثالث  يف 

�الإقليمية فهي يف قاعدة �لعديد �جلوية يف قطر، �إىل جانب �لقيادة �لو�صطى �لبحرية �الأمريكية �لتي 

مركزها يف �لبحرين. وتكمن �أهمية هذه �لقياد�ت يف �لتحكم بالتطور�ت �لناجتة عن �لثورة �الإير�نية، 

على  �لعر�قي  و�لهجوم  �الإير�نية  �لعر�قية  �حلرب  ثم  حينه،  يف  �أفغان�صتان  �إىل  �ل�صوفييتي  و�لتمدد 

ويف  �الإفريقي.  �لقرن  �إىل  �مل�صلحة  �الإ�صالمية  �لتنظيمات  متدد  كله  لذلك  م�صافاً  تاله،  وما  �لكويت 

�صنة 2013، مّت �إن�صاء قو�عد موؤقتة تابعة للقيادة �ملركزية، منها و�حدة يف �الأردن، يعتقد �أن �صببها 

و�الإمار�ت  وقطر،  و�لبحرين،  �لكويت،  �لقو�عد  هذه  و�صملت  �صورية،  يف  �لو�صع  تطور�ت  هو 

وكان  �ل�صعودية.  �لعربية  و�ململكة  �لو�صطى،  و�آ�صيا  وباك�صتان،  ُعمان،  و�صلطنة  �ملتحدة،  �لعربية 

وزير �لدفاع �الأمريكي �حلايل لويد �أو�صنت Lloyd Austin هو �لذي توىل هذه �لقيادة خالل �لفرتة 

�لقيادة  نطاق  خارج  كانت  �لتي  �ملنطقة  يف  دولة   21 �لـ  بني  من  �لوحيدة  �لدولة  �أما   .2016-2013

رد�ً  �إرهابياً  تنظيماً  �ملركزية  �لقيادة  �إير�ن  “�إ�رش�ئيل”. ور�أت  2021، هي  �صنة  �أول  �ملركزية حتى 

�ملركزية  �لقيادة  حتقيق  ل�صعوبة  ونظر�ً   
26

�إرهابية. منظمة  �الإير�ين  �لثوري  �حلر�ص  �عتبار  على 

دمج “�إ�رش�ئيل” يف منظومتها �لدفاعية يف ظّل عدم وجود عالقات عربية �إ�رش�ئيلية مع �أغلب �لدول 

�صو�رزكوف  نورمان  يقول  كما  �لعربية  �لدول  لرف�ص  نظر�ً  متعذر�ً  كان  �لتن�صيق  فاإن  �لعربية، 

27
Norman Schwarzkopf يف مذكر�ته.
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للناتو، فاإن تركيز هذه  “�إ�رش�ئيل” كانت تابعة للقيادة �الأوروبية، و�لتي تعد ذر�عاً  �إن  وحيث 

�أن �لتطور�ت يف �ل�رشق �الأو�صط  �أوروبا، غري  �لقيادة كان من�صباً على �صبط �لن�صاط �لرو�صي يف 

�لعربي  �لتطبيع  قاعدة  و�ت�صاع  �الإ�رش�ئيلية،  �لعربية  �التفاقات  و�صل�صلة  �الإير�نية،  �لثورة  نتيجة 

مع “�إ�رش�ئيل”، �أ�صهمت يف توفري �لفر�ص لقيام بع�ص قادة �لقيادة �ملركزية يف �صنة 2018 و2019 

بزيارة “�إ�رش�ئيل” للمرة �الأوىل مثل جوزيف فوتيل Joseph Votel، ثم تبعه قائد �لقيادة �ملركزية 

�الأمريكية كينيث ماكينزي �البن .Kenneth McKenzie Jr، خ�صو�صاً بعد تز�يد �لقلق �الإ�رش�ئيلي 

 ثم جاء �لتطبيع �لعربي من دولة �الإمار�ت �لعربية 
28

من �صحب قو�ت �أمريكية من �صمال �صورية.

�ملتحدة، و�ل�صود�ن، و�ملغرب، و�لبحرين، باالإ�صافة للتطبيع �ل�صابق مع م�رش، و�الأردن، و�ل�صلطة 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  مالحظة  مع  و2021،   2020 �صنتي  خالل  �لفل�صطينية، 

وقطاع غزة كانت ملحقة بـ“�إ�رش�ئيل” يف �لتبعية للقيادة �الأوروبية، مما جعل �الإ�رش�ئيليني يفكرون 

29
يف �أن �ملجال �أ�صبح مفتوحاً لالندماج يف �لقيادة �ملركزية �خلا�صة بال�رشق �الأو�صط. 

�لثاين/ كانون  يف  �ملركزية  بالقيادة  “�إ�رش�ئيل”  �إحلاق  �أن  �الإ�رش�ئيليون  �خلب�ء   ويعتقد 

30
يناير 2021، يحقق لـ“�إ�رش�ئيل” مكا�صب ��صرت�تيجية تتمثل يف �جلو�نب �لتالية:

من  لها  �أهمية  �الأكرث  �ملنطقة  باجتاه  �لع�صكرية  و�ملناورة  �حلركة  قيود  من  “�إ�رش�ئيل”  حترير  	·

�لناحية �الأمنية و�ال�صرت�تيجية.

�لقو�ت  و�إدماج  �لتهديد�ت،  جلم  حيث  من  ي�رش�ً  �أكرث  �الإ�رش�ئيلي  �الأمريكي  �لتن�صيق  جعل  	·

وكمنطقة  ولوج�صتي  ��صرت�تيجي  كمخزون  �صيّما  ال  و�الأمريكية،  �لعربية  مع  �الإ�رش�ئيلية 

عمليات.

�إن دمج “�إ�رش�ئيل” يف �لقيادة �ملركزية و�إبعادها عن �لقيادة �الأوروبية يخفف �الأعباء عن �لفرع  	·

�إن�صاء �لقيادة �الإفريقية �لتي كانت تابعة للقيادة  2007 عند  �الأوروبي للقيادة، كما حدث �صنة 

�الأوروبية.

 Jewish Institute for National �الأمريكي  �لقومي  لالأمن  �ليهودي  �ملعهد  رئي�ص  يرى  	·

)Security of America )JINSA مايكل ماكوف�صكي Michael Makovsky، وهو �الأكرث قرباً 

يثل  �ملركزية  للقيادة  “�إ�رش�ئيل”  �نتقال  �أن  نتنياهو،  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  من 

تطور�ً طاملا طالب به، وير�ه حتوالً ��صرت�تيجياً ملو�جهة �إير�ن بالتعاون مع دول �جلو�ر �الإير�ين 

من �لعرب، �لذين طبّعو� مع “�إ�رش�ئيل”. علماً �أن �أمر نقل “�إ�رش�ئيل” �إىل �لقيادة �ملركزية هو �أمر 

�صابق يف طرحه على مو�صوع �لتطبيع، ويتعزز هذ� �لدور لِلَجم �إير�ن من خالل تطور �لعالقة 

�الإ�رش�ئيلية مع �أغلب �جلمهوريات �ل�صوفييتية �ل�صابقة يف �آ�صيا �لو�صطى و�لقوقاز، خ�صو�صاً 

2017، من خالل مكتب �لتعاون �لع�صكري  �أذربيجان �لتي كان �آخر تعاون لها مع �لناتو �صنة 
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�ل�صالم �أجل  من  �ل�رش�كة  لبنامج  و�ال�صتعر��ص  �لتخطيط  عملية  تنفيذ  حول  للناتو   �لدويل 

عمل  وخطة   PfP ]Partnership for Peace[ Planning and Review Process )PARP(

�لدفاع  بوز�رة  �ملتعلقة   Individual Partnership Action Plans )IPAP( �لفردية  �ل�رش�كة 

بجمهورية �أذربيجان، مع �الأخذ يف �العتبار �أن �أذربيجان تعد من �أوثق دول �لقفقا�ص )�لقوقاز( 

31
عالقة مع “�إ�رش�ئيل”، وهي �لزبون �لثاين بعد �لهند يف حجم م�صرتيات �ل�صالح �الإ�رش�ئيلي.

�صيجعل �النتقال �الإ�رش�ئيلي من مهمة �لتعاون �لعر�قي �الإير�ين �أكرث تعقيد�ً، ال �صيّما مع وجود  	·

نحو 2,500 جندي �أمريكي يف �لعر�ق يتبعون هذه �لقيادة �لتي �أ�صبحت “�إ�رش�ئيل” من �صمنها.

�أوثق  ب�صكل  �خلليجية  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صات  طريق  عن  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �ملعلومات  و�صول  	·

و�أدق و�أو�صع نطاقاً، �إىل جانب نقل ما يعرفه �خلليجيون عن �لدول �لعربية �الأخرى. �إذ �إن نقل 

“�إ�رش�ئيل” �إىل منطقة عمليات �لقيادة �ملركزية �الأمريكية، من �صاأنه �أن يعزز �لتن�صيق بني �لواليات 
�ملتحدة، و“�إ�رش�ئيل”، و�لعرب يف جماالت �لعمليات �لع�صكرية و�لتخطيط �ال�صرت�تيجي و�الإنذ�ر 

�لنووية و�لتقليدية  �لتهديد�ت  �لتن�صيق �صّد  �لتحتية �حليوية، مبا يف ذلك  �لبنية  �ملبكر وحماية 

وكل ما يرونه “�إرهاباً”، كما �أنه �صيمكِّن �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل” من تو�صيع �إجناز�تهما 

�عتبار  وهو  �الأو�صط،  �ل�رشق  بقية  لت�صمل  �ل�صاروخي  �لدفاع  جمال  يف  و�لتقنية  �لت�صغيلية 

�إير�ن، و�صورية، وحزب �هلل، �ملنطقة من قبل  �ل�صو�ريخ على م�صتوى  �نت�صار   �أ�صا�صي و�صط 

و�ملقاومة �لفل�صطينية يف غزة، ولدى �أن�صار �هلل يف �ليمن، ولدى �حل�صد �ل�صعبي يف �لعر�ق.

�صيمّكن  ذلك  فاإن  �الأمريكي،  للجي�ص  �الإقليمية  �لقياد�ت  مع  تعمل  �ملركزية  �لقيادة  كانت  ملا  	·

�ال�صرت�تيجية،  ب�صاأن  �الإقليميني  �ل�رشكاء  مع  و�لتن�صيق  �لتعاون  من   Pentagon �لبنتاغون 

و�لتدريب، و�لعقيدة، و�للوج�صتيات، و�ال�صتخبار�ت، و�لتكنولوجيا، و�مل�صرتيات، و�لعمليات، 

وهي �أمور تعزز تر�بط �مل�صالح �الإ�رش�ئيلية و�لعربية )للدُّول �ملطبِّعة( وتو�صعها.

مو�زياً  �الأمريكي  �لقر�ر  يجعل  ما  وهو  �لناتو،  مظلة  حتت  تعمل  �الأوروبية  �لقيادة  �أن  معلوم  	·

للقيادة  �النتقال  لكن  لها.  متو��صعة  مكا�صبه  �أن  “�إ�رش�ئيل”  ترى  �أمر  وهو  �الأوروبي،  للقر�ر 

�ل�صيا�صات  من  �الأوروبية  �ملو�قف  �أن  ومعلوم  �الأعلى،  هو  �الأمريكي  �لقر�ر  يجعل  �ملركزية 

قد  ما  وهو  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �الأمريكي  �لتناغم  من  �ل�صيا�صات  هذه  مع  تناغماً  �أقل  �الإ�رش�ئيلية 

�أن  “�لتحرر” �الإ�رش�ئيلي من بع�ص �ال�صرت�طات �الأوروبية بني �حلني و�الآخر، ال �صيّما  يعني 

�لر�أي �لعام �الأوروبي ي�صنِّف “�إ�رش�ئيل” يف �ملرتبة �لر�بعة بني �أ�صو�أ 17 دولة يف �لعامل، وهو ما 

32
ن�رشته جملة �الإكونومي�صت The Economist وغريها منذ �صنة 2014 وحتى �الآن.

لبنان وغزة. وهي  �لهجمات على  �الأوروبية م�صتقبالً خالل  �ل�صو�بط  “�إ�رش�ئيل” من  حترير  	·

كانت  عندما  و2018  و2014،   ،2012 �صنة  يف  �الأوروبيون  بها  طالب  �لتي  �لن�صبية  �ل�صو�بط 

“�إ�رش�ئيل” مرتبطة بالقيادة �الأوروبية.
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�إن �لهجمات �ملحتملة من “�إ�رش�ئيل” على غزة )�لهجمات �لو��صعة(، قد ت�صع بقية �لدول �لعربية،  	·

�ملن�صوية حتت �لقيادة �ملركزية، يف د�ئرة �التهام من قبل �لفل�صطينيني وبقية �لدول �لعربية غري 

بالت�صلل من هذه  لـ“�إ�رش�ئيل”  �لعربية بقدر ي�صمح  �لت�صّقق يف �جلدر�ن  �ملُطبِّعة، وهو ما يزيد 

�ل�صقوق يف �جل�صد �ل�صيا�صي �لعربي و�لعمل على تو�صيعه.

من �ملوؤكد �أن �نخر�ط “�إ�رش�ئيل” يف �لقيادة �ملركزية مع �لدول �لعربية �صيجعل نفقات �ملو�جهة  	·

مع �خل�صوم، من �لز�وية �القت�صادية و�خل�صارة �لب�رشية، �أقل بكثري، نظر�ً لتوزيع �الأعباء على 

�لعرب و�الأمريكيني و�الإ�رش�ئيليني، بدالً من �أن ُيلقى �لعبء على �لكتف �الإ�رش�ئيلي فقط.

ون�رشها بايدن،  جو  �حلايل  �الأمريكي  �لرئي�ص  و�صعها  �لتي  فهي  �لثالثة  �لوثيقة  �أما   ج. 

 Interim National �لقومي  لالأمن  �ملوؤقت  �ال�صرت�تيجي  �لتوجيه  عنو�ن  حتت  �الأبي�ص  �لبيت 

Security Strategic Guidance يف �آذ�ر/ مار�ص 2021، وي�رشح فيها روؤيته �ملرحلية ال�صرت�تيجية 

�الأمن �لقومي �الأمريكي.

و�أهد�فها،  �الأمريكية  �ل�صيا�صة  حمدد�ت  من  عدد  على  �صفحة   24 من  �ملوؤلفة  �لوثيقة  وتنطوي 

�أو ببيئة هذ� �ملو�صوع  �لفل�صطيني  �لوثيقة باملو�صوع  �ل�صلة  و�صرنكز هنا على �ملو�صوعات ذ�ت 

33
على �لنحو �لتايل:

�الأقل(  على  �أعو�م   4( �لقادمة  �ملرحلة  خالل  �الأمريكي  �لقومي  �الأمن  حتديات  بايدن  يحدد   .1

يف �صتة �أبعاد مركزية خارجية هي: �لنزعة �ل�صلطوية يف كل من رو�صيا و�ل�صني )د�خلياً ودولياً(، 

و�لثورة  �ملناخي،  و�لتغري  �لنووي،  و�النت�صار  �لعامل،  يف  كثرية  مناطق  يف  �لقومية  �لنزعة  وعودة 

Artificial Intelligence �لكم  وحو�صبة  �ال�صطناعي  �لذكاء  مثل  جماالت  يف  �لر�بعة   �ل�صناعية 

and Quantum Computing، و�أخري�ً جائحة �لكورونا.

ويرى بايدن �أن توزيع مقومات �لقوة يف �لعامل يعرتيه �لتغري ب�صكل يوؤدي �إىل �إيجاد تهديد�ت 

جديدة على ثالثة م�صتويات هي:

قو�ها  توظيف  على  �لقادرة  �لوحيدة  �لدولة  هي  �ل�صني  �أن  �إىل  �ملقام  هذ�  يف  وي�صري  �لدولية:  	·

�القت�صادية و�لع�صكرية و�لتقنية و�لديبلوما�صية للتاأثري على ��صتقر�ر �لنظام �لدويل، وت�صاركها 

رو�صيا يف هذ� �لتوجه.

�الإقليمية: ويحدده يف �إير�ن وكوريا �ل�صمالية، معتب�ً �أنهما متثالن قوى تهديد حللفاء �أمريكا يف  	·

منطقتني مهمتني.

ي�صميه  ما  خ�صو�صاً  �لدول  غري  من  �لفاعلني  دور  �إىل  بذلك  ي�صري  وهو  �لدولة:  دون  ما  قوى  	·

منظمات �الإرهاب و�لتطرف.
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2. يف �مل�صتوى �لد�خلي �الأمريكي ب�صكل خا�ص، و�لعاملي ب�صكل عام، يرّكز بايدن، يف �صفحات 

بالطبقة  لالهتمام  يدفعه  ما  وهو  �مل�صاو�ة،  عدم  يف  �لقومي  لالأمن  �لتهديد  م�صادر  على  متفرقة، 

 nation  لو�صطى، ويف �ال�صتقطاب �لد�خلي يف �ملجتمع �الأمريكي باعتباره كما ي�صفه �أمة مهاجرين�

of immigrants، ثم �لتهديد لدور �لقانون، �إىل جانب �لف�صاد و�ل�صيا�صات �ل�صعبوية.

3. يركز بايدن يف روؤيته ملو�جهة هذه �لتحديات �لد�خلية و�خلارجية، على �الأبعاد �لتالية:

�عتبار �لديوقر�طية وقيمها �الإن�صانية �حلل مل�صكالت �أمريكا وغريها من �لدول. 	·

�رشورة �نغما�ص �أمريكا يف �ل�صاأن �لعاملي، من خالل �ال�صتثمار و�لعمل على حت�صني م�صتوى  	·

�حلياة لالأ�رشة �الأمريكية، بدالً من �لرتكيز على حتقيق �الأرباح وتر�كم �لثورة.

�إعادة بناء �لتحالفات �الأمريكية على �أ�ص�ص �أكرث قوة، وب�صكل ي�صمن �مل�صالح �الأمريكية. 	·

·	 �لعمل على بناء �لقوة باأبعادها �ملختلفة، و�صمان توزيع مقبول للقوة )دولياً( من خالل:

منع �خل�صوم من تهديد �لواليات �ملتحدة �أو حلفائها. 	-

منع �لتاأثري على �الأ�ص�ص �مل�صرتكة �لتي تربط �أمريكا مع حلفائها. 	-

منع �خل�صوم من �ل�صيطرة على �أقاليم مهمة. 	-

حتديث حتالفات و�رشكاء �لواليات �ملتحدة.  	-

تعزيز �لطبقة �لو�صطى. 	-

�صبط قو�عد �لتجارة �لدولية )منظمة �لتجارة �لعاملية(. 	-

تعزيز �الأمن �ل�صيب�ين �الأمريكي. 	-

�لعودة لتفعيل �ملوؤ�ص�صات �لدولية ذ�ت �ل�صلة مبو�صوعات معينة، مثل �ملناخ، و�لكورونا،  	-

و�التفاقيات �لدولية ذ�ت �لعالقة ب�صباق �لت�صلح...�إلخ.

�عتبار �لديبلوما�صية هي �الأد�ة �الأوىل، مع �إمكانية ��صتخد�م �لقوة �إذ� تهددت م�صالح �أمريكية  	-

معينة.

4. ترتيب �الأقاليم �جليو-�صيا�صية عاملياً من منظور ��صرت�تيجية بايدن: وتت�صمن وثيقة بايدن 

عناية بعر�ص �أهمية �الأقاليم �جليو-�صيا�صية و�جليو-��صرت�تيجية، وترتيب �أولوياتها على �لنحو 

�لتايل: 

�لغربية  �لبا�صيفيكي و�أوروبا  �لت�صاوي، لكل من �حلو�ص  �الأوىل و�لثانية، وبقدر من  �الأولوية  	·

)خ�صو�صاً منطقة عمل �لناتو(، وعليه يجب تقوية �لوجود �لع�صكري يف هذين �الإقليمني.

يف �ملرتبة �لثالثة دول �جلو�ر �الأمريكي �أو �لبيئة �ملحاذية )كند�، و�ملك�صيك، و�أمريكا �لو�صطى(. 	·

جاءت �ملرتبة �لر�بعة للمنطقة �لعربية )�ل�رشق �الأو�صط(. 	·

�إفريقيا �حتلت �آخر قائمة �الأولويات �الأمريكية، وكرَّ�ص بايدن تناوله لها على مو�صوع �مل�صاعد�ت  	·

و�لديوقر�طية.
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5. يف �إطار كل ما �صبق، حدد بايدن ��صرت�تيجيته مع �ل�رشق �الأو�صط على �لنحو �لتايل:

�اللتز�م باالأمن �الإ�رش�ئيلي. 	·

تعزيز �الندماج و�لتكامل �الإ�رش�ئيلي مع جو�رها �الإقليمي. 	·

تعزيز فكرة حّل �لدولتني )مل يقل �اللتز�م(. 	·

“�لتخريبية”، مع بحث برناجمها  �الأمريكيون ن�صاطاتها  �الإير�نية وما ي�صميه  �لتهديد�ت  ردع  	·

�لنووي.

�صّل �لتنظيمات �الإرهابية، وترك �أفغان�صتان، �رشيطة �صمان عدم عودة “�لقاعدة” لها. 	·

ت�صوية �لنز�عات �مل�صلحة �لتي متنع ��صتقر�ر �ملنطقة. 	·

�المتناع عن م�صاندة �صيا�صات �رشكاء �لواليات �ملتحدة �ل�رشق �أو�صطيني من �نتهاج �صيا�صات  	·

ت�رش مب�صاحلها.

دعم �الأمم �ملتحدة الإنهاء حرب �ليمن. 	·

�لعمل على �أن يتنا�صب �لوجود �لع�صكري �الأمريكي يف �ل�رشق �الأو�صط مبا ي�صمن �إرباك عمل  	·

“�صبكات �الإرهاب”، ثم ردع �إير�ن، و�أخري�ً حماية �مل�صالح �حليوية �الأمريكية يف �ملنطقة.

ويكن فهم وثيقة بايدن من خالل �نت�صار �أدبيات �صيا�صية �أمريكية، تتبنى �مل�صمون �جلوهري 

يف  �الأو�صط  لل�رشق  �ال�صرت�تيجية  �ملكانة  �أن  �الأمريكيني  �خلب�ء  بع�ص  يرى  �إذ  �لوثيقة،  لهذه 

�ل�صيا�صة �خلارجية �الأمريكية تر�جعت بدء�ً من 2010، ولعل �صعار �لرئي�ص �الأمريكي بار�ك �أوباما 

Pivot to Asia” كان تعبري�ً عن هذ� �لتحول.  �آ�صيا  �إىل  “�لتحّول  �أو  �آ�صيا”  “�ال�صتد�رة �رشقاً نحو 
ومل يعمل �لرئي�ص �ل�صابق دونالد تر�مب لتغيري هذ� �لتوجه ب�صكل عميق، ويبدو �أن �لرئي�ص �حلايل 

Philip Gordon �لذي عمل يف  جو بايدن ي�صري مع هذ� �لتوجه، وهو ما عبَّ عنه فيليب غوردون 

�لبيت �الأبي�ص �صمن فريق �ملفاو�صات �الأمريكية لل�رشق �الأو�صط، ثم �أ�صبح نائباً مل�صت�صار �الأمن 

�لقومي لنائبة �لرئي�ص �حلايل كاماال هاري�ص Kamala Harris، على �لرغم من �أن �الإد�رة �الأمريكية 

�حلالية تزعم �أنها �صرت�عي �مل�صالح �الإ�رش�ئيلية و�لفل�صطينية يف �ل�رشق �الأو�صط، وهو ما مل جند له 

34
�أثر�ً ملمو�صاً �إال على �جلانب �الإ�رش�ئيلي.

على  خروجاً  عرفت   ،)2021/1/20-2017/1/20(  2021-2017 تر�مب  فرتة  �أن  و�ملالحظ 

جمموعة قو�عد يف �ل�صيا�صة �خلارجية �الأمريكية جتاه �لق�صية �لفل�صطينية؛ فمنذ �إعالن م�رشوعه 

“�ل�صالم من �أجل �الزدهار” يف كانون �لثاين/ يناير 2020، و�فق، خالل �صنة 2020، على �أن ت�صم 
“�إ�رش�ئيل” نحو 30% من �ل�صفة �لغربية خ�صو�صاً �لتي ت�صمل غور �الأردن وم�صتوطناته، و�أ�صهم 
�لعربية  باالإمار�ت  “�إ�رش�ئيل”، بدء�ً  �لعربية لتعزيز تطبيع عالقاتها مع  �ل�صغط على �الأطر�ف  يف 

2020، ثم تبعت كّل من   يف �آب/ �أغ�صط�ص 
�ملتحدة و�لبحرين، و�لتي ُو�صفت بـ“�تفاقات �أبر�هام”35
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مناد�ته  �أعقاب  يف  �ل�صيا�صات  هذه  جاءت  وقد  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �لتطبيع  م�صار  و�ملغرب  �ل�صود�ن 

جانب  �إىل  م�رشوعة،  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطنات  من  كبري  جزء  باعتبار   ،2019-2017 �لفرتة  خالل 

نقله �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص كعا�صمة موحدة لـ“�إ�رش�ئيل”. ناهيك عن جتاهله �لتام ملو�صوع 

عودة �لالجئني �لفل�صطينيني، مكتفياً بتعوي�صات قيمتها 50 مليار دوالر، لكنها �صتوزع �أي�صاً على 

�لدول �لتي ��صت�صافت هوؤالء �لالجئني، �إىل جانب �إغالق تر�مب لبعثة فل�صطني يف و��صنطن، وزيادة 

�صغوطه غري �ملبا�رشة على وكالة �الأونرو�.

2021، تكرَّ�ص  �أيار/ مايو  �أنه خالل معركة �صيف �لقد�ص يف  �إىل فرتة بايدن، �صنجد  و�إذ� �نتقلنا 

�جلهد �الأمريكي على وقف �إطالق �لنار، مع ��صتمر�ر �لتاأكيد على “حّق �إ�رش�ئيل يف �صمان �أمنها”، 

بينما كانت تتم �الإ�صارة للحقوق �لفل�صطينية من ز�وية حمددة هي �العتبار�ت �الإن�صانية دون �أي 

لها  دعا  حتقيق  جلنة  على  �عرت�صت  �ملتحدة،  �لواليات  �أي  �أنها،  مع   
36

و��صح، �صيا�صي  م�صمون 

جمل�ص حقوق �الإن�صان للتحقيق يف �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية خالل معركة �صيف �لقد�ص. كما �أن نحو 

330 نائباً �أمريكياً طالبو� �لرئي�ص �الأمريكي جو بايدن بعدم تخفي�ص قيمة �مل�صاعد�ت لـ“�إ�رش�ئيل”، 
37

�أو و�صع �رشوط على ��صتخد�م هذه �مل�صاعد�ت.

قيمتها  ترت�وح   ،2021 �صنة  خالل  للفل�صطينيني  م�صاعد�ت  �صتقدم  �أنها  و��صنطن  �أعلنت  وقد 

بني 360–380 مليون دوالر، �صتذهب ملو�جهة جائحة كورونا ولالأونرو�، �إىل جانب بع�ص �ملر�فق 

38
و�ملباين �لتي �أ�صيبت يف غزة.

 George ومن �ل�رشوري �لتنبه �إىل �أن �لواليات �ملتحدة �لتي �أعلنت منذ �لرئي�ص جورج بو�ص �البن

W. Bush عن تاأييدها لقيام دولتني، هي �لتي حتول دون �عتبار فل�صطني ع�صو�ً كامل �لع�صوية يف 

�الأمم �ملتحدة من خالل �لفيتو veto �الأمريكي يف جمل�ص �الأمن، وهو ما ي�صكك يف م�صد�قية �ل�صيا�صة 

�ملعاهدة  �ملتحدة منذ  �الأمم  )�العرت��ص( يف  �لفيتو  �ملتحدة حّق  �لواليات  ��صتخدمت  �الأمريكية. فقد 

 Peace Treaty Between the State of Israel and the Arab  1979 �مل�رشية �الإ�رش�ئيلية �صنة 

“�إ�رش�ئيل” من قر�ر�ت جمل�ص  40 مرة حلماية  2021 ما جمموعه  �إىل �صنة   Republic of Egypt
39

�الأمن �لدويل.

ويف 2021/5/21، �أعلنت جماعة �ل�صغط �الأمريكية �لليب�لية جاي �صرتيت J Street، وهي �الأكرث 

�أنها   ،)AIPAC )�الآيباك  �الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون  )جلنة  �ليهودي  �للوبي  مع  خالفاً 

“�صت�صغط على �إد�رة بايدن و�لكوجنر�ص �الأمريكي US Congress ملتابعة �إعادة �صبط، جذرية، 
لالإ�رش�ئيليني  �أف�صل  �الحتالل وتاأمني م�صتقبل  �إنهاء  �لرتكيز على  �ملتحدة، مع  �لواليات  ل�صيا�صة 

و�لفل�صطينيني”. وبالن�صبة جلاي �صرتيت، يجب �أن تت�صمن �إعادة �ل�صبط هذه �نعكا�صاً للخطو�ت 

�لتي �تخذتها �الإد�رة �الأمريكية �ل�صابقة؛ مثل: �إعادة فتح �لقن�صلية �الأمريكية يف �لقد�ص، و�اللتز�م 
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باإعادة فتح بعثة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف و��صنطن، وتو�صيح �أن �لواليات �ملتحدة ترى �لتو�صع 

�ال�صتيطاين �أمر�ً غري قانوين مبوجب �لقانون �لدويل. و�إىل جانب ذلك، تطالب هذه �ملنظمة بال�صغط 

��صتخد�م  على  و��صحة  وقيود  �صفافة  متطلبات  وفر�ص  و�إنهائه،  غزة  ح�صار  تخفيف  �أجل  من 

�لواليات  عليها  حت�صل  �لتي  �لع�صكرية  �ملعد�ت  �أن  ل�صمان  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �الأمريكية  �مل�صاعدة 

��صتخد�مها من  �ملتحدة، ال يكن  �لواليات  مّت �رش�وؤها مب�صاعدة  �لتي  �ملعد�ت  �ملتحدة، مبا يف ذلك 

قبل “�إ�رش�ئيل” فيما يتعلق باأي �أعمال �صّم ز�حف �أو �نتهاكات حلقوق �لفل�صطينيني، ووقف منع 

�النتقاد�ت �مل�رشوعة و�ملتو�زنة لالأعمال �الإ�رش�ئيلية يف جمل�ص �الأمن �لتابع لالأمم �ملتحدة و�لهيئات 

40
�لدولية �الأخرى ذ�ت �ل�صلة.

4. الحتاد الأوروبي: 

لعل �أبرز �صمات �ل�صيا�صة �الأوروبية جتاه �ملو�صوع �لفل�صطيني هو �لتباين �لو��صح يف مو�قف 

هذه �لدول، وعلى �لرغم من �أن خروج بريطانيا من �الحتاد قلَّ�ص من حدة هذ� �لتباين، �إال �أن �لتباين 

خالل  �الأع�صاء  للدول  �ل�صيا�صية  للمو�قف  طبقاً  �الأوروبية  �لدول  تق�صيم  يكن  �إذ  قائماً،  ز�ل  ما 

41
�لفرتة 2020-2021 �إىل ثالث فئات:

�لدول �الأكرث تاأييد�ً لفل�صطني: مثل لوك�صمبورغ، وبلجيكا، و�إيرلند�، ومالطا، وفنلند�. ويت�صح    �أ. 

�ملوقف �لبلجيكي مثالً يف مطالبة وزير خارجيتها مبنع �صفر وجتميد ود�ئع م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني 

ممن لهم عالقة با�صتعال �لعنف بني غزة و“�إ�رش�ئيل”.

و�ليونان،  و�لنم�صا،  �لت�صيكية،  و�جلمهورية  هنغاريا،  لـ“�إ�رش�ئيل”:  �نحياز�ً  �الأكرث  �لدول  ب. 

وقب�ص، وبولند�.

�أملانيا  �أع�صاء �ملجموعة �الأوروبية، ويف �صد�رتها  �لدول ذ�ت �ملو�قف �ملتاأرجحة: وت�صمل بقية  ج. 

�لتي متتنع يف �لغالب عن �تخاذ مو�قف �رشيحة �صّد “�إ�رش�ئيل”، ولكنها من بني �لدول �الأكرث 

�ملركزية  �الأوروبية  �لدول  بني  نقد�ً  �الأكرث  وهي  للفل�صطينيني،  �الأوروبية  للم�صاعد�ت  تقدياً 

نف�صه  �لفرن�صي  �لتوجه  وهو   ،
�إرهابية”42 بـ“هجمات  وت�صفها  �مل�صلحة  �لفل�صطينية  للمقاومة 

�لذي ييل الإعطاء دور �أكب للجنة �لرباعية يف ت�صوية �لنز�ع.

دورتها خالل  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر�ت  على  �لت�صويت  نتائج  ر�صد   ويدل 

�صنة 2020، �أن �الحتاد �الأوروبي خ�صو�صاً �لدول �ملركزية فيه )فرن�صا، و�أملانيا، و�إ�صبانيا( �أيَّد �أكرث 

من ثلثي قر�ر�ت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة �صّد “�إ�رش�ئيل”، ال �صيّما �لقر�ر�ت �الأقل م�صموناً 

43
��صرت�تيجياً.

وقد �نعك�ص هذ� �لتوجه على توجهات �جلمهور �الإ�رش�ئيلي جتاه �صيا�صات �الحتاد �الأوروبي، 

�إيجابية عن �الحتاد �الأوروبي )37%(، ومن  �إىل من يحمل �صورة  �إجماالً  �نق�صم �الإ�رش�ئيليون  �إذ 
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على  �ل�صورة  هذه  وتدل  �صلبية )%23(.  �صورة  يحمل  حمايدة )36%(، ومن  �صورة  عنه  يحمل 

44
فارق كبري بني �صورة �لواليات �ملتحدة يف �لذهن �الإ�رش�ئيلي و�صورة �الحتاد �الأوروبي.

يف  �الحتاد  دول  خارجية  وزر�ء  موؤمتر  نتائج  يف  �الأوروبية  �ملو�قف  يف  �النق�صام  ويت�صح 

�لوزر�ء  ف�صل  حيث  �الإ�رش�ئيلي،  و�جلي�ص  �ملقاومة  بني  غزة  يف  �ال�صتباكات  خالل   2021/5/18

�ملتحاربني. وكان �صبب عدم  �لنار بني  �إىل وقف فوري الإطالق  بيان ختامي يدعو  �إىل  �لتو�صل  يف 

�التفاق هو �أن هنغاريا ر�أت �أن �لت�رشيحات �الأوروبية “منحازة جد�ً” للطرف )�لفل�صطيني( وهي 

45
“ال ت�صاعد، خ�صو�صاً يف ظّل �لظروف �حلالية، عندما يكون �لتوتر �صديد�ً”.

و�أ�صار �ملمثل �ل�صامي لالحتاد �الأوروبي لل�صوؤون �خلارجية و�ل�صيا�صة �الأمنية جوزيب بوريل 

46
�إىل م�صمون �لبيان �خلتامي �لذي �عرت�صت عليه هنغاريا باأنه يت�صمن:

�لدعوة لوقف فوري الإطالق �لنار.   �أ. 

حماية �ملدنيني و�صمان و�صول �مل�صاعد�ت �إىل غزة. ب. 

�الأر��صي  �الأخرى على  �الإرهابية  �ل�صاروخية من طرف حما�ص و�لتنظيمات  “�لهجمات  �إد�نة  ج. 

�الإ�رش�ئيلية”.

�لتاأييد �لتام حلق “�إ�رش�ئيل” يف �لدفاع عن نف�صها، على �أن يكون �لرد تنا�صبياً وير�عي �لقانون  د. 

�لدويل �الإن�صاين.

�حرت�م �الأماكن �ملقد�صة وحرية �لعبادة. هـ. 

مع  �ت�صاقاً  وذلك  جر�ح،  �ل�صيخ  منطقة  من  �ل�صكان  �إخالء  عن  �المتناع  لفكرة  �لقوي  �لتاأييد  و. 

�ملوقف �الأوروبي من �ال�صتيطان.

�لدعوة الإجر�ء �نتخابات فل�صطينية مع �صمان �جلميع بعدم عرقلة ذلك.  ز. 

فل�صطني  �أجل  من  و�جلمعيات  للجان  �الأوروبي  �لتن�صيق  �إبالغ  مّت   ،2021 مايو  �أيار/  ويف 

�جتماع  عن   European Coordination of Committees and Associations for Palestine

 Inter-Parliamentary Task �لفل�صطيني  �الإن�صان  حقوق  لتعزيز  �لدويل  �لبملاين  �لعمل  فريق 

Force to Promote Palestinian Human Rights، و�ملكوَّن من 23 م�رشعاً من 10 دول يف �أوروبا 

بو�قع  “�العرت�ف  على  �لدويل  �ملجتمع  فيه  حثّت  بياناً  �ملجموعة  �أ�صدرت  وقد  �ل�صمالية.  و�أمريكا 

�صّد  �إجر�ء�ت  و�تخاذ  �ملنفى”،  ويف  �لتاريخية  فل�صطني  عب  �لفل�صطينيون  له  يتعر�ص  �لذي  �لقمع 

47
ت�رشفات “�إ�رش�ئيل” يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، مبا يف ذلك حتميلها �مل�صوؤولية.

و�أعلن �الحتاد �الأوروبي عن زيادة م�صاعد�ته للفل�صطينيني يف �أعقاب ��صتباكات غزة �صنة 2021 

48
لت�صل �إىل 34.4 مليون يورو )نحو 42.1 مليون دوالر(.
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وقد �أ�صدر �الحتاد �الأوروبي بياناً يف 2021/5/21 بخ�صو�ص �ملعارك بني �ملقاومة �لفل�صطينية 

49
و�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أكد فيه �الحتاد على:

�لرتحيب بوقف �إطالق �لنار �لذي مّت �الإعالن عنه يف 2021/5/21.   �أ. 

�الإ�صادة بالدور �مل�رشي و�لقطري و�الأمريكي و�الأمم �ملتحدة يف �لتو�صل �إىل وقف �إطالق �لنار. ب. 

�لتاأكيد على �لعمل الإحياء حّل �لدولتني. ج. 

حّل  لتحقيق  �ملتحدة  و�لواليات  �الإقليمية  �الأطر�ف  مع  للتعاون  �الأوروبي  �الحتاد  ��صتعد�د  د. 

لالأزمة يف �ل�رشق �الأو�صط.

�لدعوة الإحياء دور �للجنة �لرباعية �خلا�صة باملو�صوع �لفل�صطيني. هـ. 

لكن �صاأناً �آخر يف �لعالقة �الأوروبية مع “�إ�رش�ئيل” ي�صتحق �لتوقف عنده، وهو مو�صوع �ملوقف 

�الأوروبي �مل�صاند ملطالب بع�ص �لدول �الأوروبية )قب�ص و�ليونان( و“�إ�رش�ئيل” يف مو�جهة تركيا، 

بخ�صو�ص �خلالفات حول غاز �رشق �ملتو�صط، ويبدو �أن �ملوقف �الأوروبي بعيد �إىل حّد و��صح عن 

�الإ�رش�ئيلية، �صماح �الحتاد  �الأوروبية  �لعالقة  �إىل ذلك، يف جمال تعزيز  �لرتكي. وي�صاف  �ملوقف 

�لطري�ن   ،Airbus �إيربا�ص  �إ�رش�ئيلية و�رشكة  ة، تت�صارك فيها �رشكات  �الأوروبي لطائر�ت م�صريَّ

50
فوق �ملتو�صط ملر�قبة قو�رب �لهجر�ت غري �ل�رشعية.

ومن �ل�رشوري �الإ�صارة �إىل �أن �ل�صيا�صة �لبيطانية بقيت على حالها بعد �خلروج من �الحتاد 

“�صفقة �لقرن” كانت غري  �الأوروبي، لكن ن�صبة تاأييد �ملجتمع �ل�صيا�صي �لبيطاين خلطة تر�مب 

م�صجعة لرت�مب، فقد ر�أى 133 ع�صو�ً يف �لبملان �لبيطاين يف مطلع �صنة 2020 �أنها �رشب بعر�ص 

�حلائط “للحقوق �لوطنية لل�صعب �لفل�صطيني و�لقانون �لدويل، وال توفر �أي �أ�صا�ص و�قعي للعودة 

للمفاو�صات. بل على �لعك�ص، تقلل من فر�ص �ل�صالم، وتهدد بتقوي�ص مبد�أ �أ�صا�صي للنظام �لقانوين 

51
�لدويل ]�لذي ُو�صع[ بعد �حلرب �لعاملية �لثانية”.

�ملد�فع   Priti Patel باتيل  بريتي  �لبيطانية  �لد�خلية  وزيرة  متثّل  �لتي  �حلالية  �ملرحلة  وتاأتي 

“�إ�رش�ئيل”، فقد �تخذت قر�ر�ً يو�ّصع من �إطار �لعد�ء حلما�ص، فعلى �لرغم من �أن  �الأبرز فيها عن 

حلما�ص،  �لع�صكري  �جلناح  �لق�صام،  �لدين  عّز  كتائب  باعتبار  قر�ر�ً   2001 �صنة  �تخذت  بريطانيا 

�ل�صيا�صي  �جلناح  بني  فرقاً  ترى  ال  �لوزيرة  فاإن  �صابقة،  حماوالت  ثالث  بعد  �إرهابية”  “حركة 
بتدريب  تقوم  و�أنها  خطرية،  ع�صكرية  تكنولوجيا  متتلك  حركة  �أنها  ور�أت  حلما�ص،  و�لع�صكري 

 وكانت 
52

“�الإرهابيني”، وعليه يجب �أن يكون �حلظر على حما�ص �صامالً لكّل �أجنحتها ون�صاطاتها.
من  طلب  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن  �إىل  �أ�صارت  قد  �الإ�رش�ئيلية  هاآرت�ص  �صحيفة 

رئي�ص �لوزر�ء �لبيطاين بوري�ص جون�صون Boris Johnson �أن تتخذ بريطانيا قر�ر �عتبار حما�ص 
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�إىل  �لتنفيذ، حيث تبنته �حلكومة، ومّت حتويله  �إىل حيز  �لوزيرة   وهو ما نقلته 
53

�إرهابية”، “حركة 
قانون، �أقَّره جمل�ص �لعموم �لبيطاين يف 2021/11/24.

وهذه �لوزيرة �لتي تولت من�صبها �حلايل منذ 2019، تنتمي الأق�صى �ليمني يف حزب �ملحافظني، 

وهي ذ�ت نزعة “ثات�رشية”، �أي �أن نزوعها �لعد�ئي جتاه �ملقاومة �لفل�صطينية وكل حركة حترر يف 

�لبيطانية،  �الإرهاب  قو�ئم  ففي   .Margaret Thatcher ثات�رش  مارجريت  لتيار  �متد�د  هو  �لعامل 

هاجرت  �لتي  �الأ�صل،  �لهندية  �لوزيرة،  هذه  �أن  كما  �إرهابية،  حركات  م�صنفة  حركة   78 هناك 

�أ�رشتها الأوغند� ثم بريطانيا، من �أن�صار �خلروج �لبيطاين من �الحتاد �الأوروبي، لكن �نحيازها 

54
لـ“�إ�رش�ئيل” يبز يف �ملوؤ�رش�ت �لتالية:

.”Conservative Friends of Israel أنها تولت نيابة رئا�صة “هيئة �أ�صدقاء �إ�رش�ئيل �ملحافظة�    �أ. 

 Secretary of State for International يف �صنة 2017 مّت عزلها من �صكرتارية �لتنمية �لدولية ب. 

Development ب�صبب �جتماعها مع �حلكومة �الإ�رش�ئيلية دون �إبالغ م�صبق مع حكومة بالدها. 

وقد �أثار �لنائب �لعمايل جون تريكيت Jon Trickett �ل�صجة حول تلك �لزيارة، على �لرغم من 

�أنها حاولت �أن تتمل�ص من طبيعة �لزيارة، وقالت �أن �خلارجية تعرف عنها، ثم عادت لالعتذ�ر 

عن عدم �لتن�صيق مع �خلارجية، �أي �أنها كذبت على �لدولة يف �ملرحلة �الأوىل.

�نتقدت باتيل قر�ر �ململكة �ملتحدة با�صتثمار �أمو�ل وز�رة �لتنمية �لدولية �لبيطانية، �لتي كانت  ج. 

تر�أ�صها لدعم �الأر��صي �لفل�صطينية من خالل وكاالت �الأمم �ملتحدة و�ل�صلطة �لفل�صطينية. ويف 

ما يقرب  �لتمويل، حيث جمَّدت موؤقتاً  �إجر�ء�ت  �أمرت مبر�جعة   ،2016 �أكتوبر  ت�رشين �الأول/ 

 من ثلث �مل�صاعد�ت �لبيطانية للفل�صطينيني يف �أثناء �ملر�جعة. وبعد ذلك ب�صهرين، وحتديد�ً يف

“فقط  تذهب  �صوف  �مل�صتقبلية  �مل�صاعد�ت  �أن  على  دت  �أكَّ  ،2016 دي�صمب  �الأول/  كانون 

لل�صعب  �لعاجلة  �الحتياجات  تلبية  �أجل  من  �حليوية،  و�لتعليمية  �ل�صحية  �خلدمات  �إىل 

ذلك  يف  مبا  �ليهودية،  �جلماعات  قبل  من  كبري  بدعم  �خلطوة  هذه  حظيت  وقد   
55

�لفل�صطيني”.

 Jewish يف بريطانيا، ومن جمل�ص �لقيادة �ليهودي Zionist Federation لفيدر�لية �ل�صهيونية�

 وهو جمل�ص ي�صم �أكرث من 30 منظمة، فيها �أكرث من 50 �ألف ع�صو، 
56

،Leadership Council

�ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حركة  وهي  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �ملقاطعة  حلركة  �ملعادين  �أكرث  ومن 

 The Boycott، Divestment، Sanctions )BDS( Movement )وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص

�ملعروفة عاملياً.

يف �صنة 2017 كانت باتيل يف رحلة �إىل “�إ�رش�ئيل”، و�أو�صت بتقدمي م�صاعد�ت للجي�ص �الإ�رش�ئيلي  د. 

يف �جلوالن من خالل �إقامة م�صت�صفيات هناك. وتبني من تقارير �إ�رش�ئيلية �أن لها عالقة مبعاجلة 

�أفر�د من �ملعار�صة �ل�صورية، �لذين ي�صابون يف �ملعارك مع �جلي�ص �ل�صوري، ولي�ص مب�صاعدة 

�لنازحني �ل�صوريني من مناطق �ملعارك كما �دعت يف �لبد�ية.
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�لبيطانية،  �حلكومة  قر�ر  جوهره  يف  يظل  �إرهابية”  “حركة  حما�ص  باعتبار  �لقر�ر  �أن  غري 

ومتما�صياً مع خطها �لعام، ولي�ص قر�ر �لوزيرة، و�إن بدت متحمِّ�صة له.

:BRICS 5. دول الربيك�س

وجنوب  و�ل�صني،  و�لهند،  ورو�صيا،  )�لب�زيل،  �لبيك�ص  لدول  �مل�صرتكة  �لبيانات  تعك�ص 

�إفريقيا( �صو�ء لروؤ�صاء هذه �لدول )بيان 2020/11/17(، �أم لوزر�ء �خلارجية )بيان 2021/6/1(، �أم 

لنو�ب وزر�ء �خلارجية، �أم �ملبعوثني �خلا�صني ملنطقة �ل�رشق �الأو�صط )2020/8/26(، �لتاأكيد على 

57
مو�قفهم �لتقليدية و�ملتمثلة فيما يلي:

�إن �لنز�عات و�الأزمات يف �ملنطقة يجب �أن حُتل بالو�صائل �ل�صيا�صية و�لديبلوما�صية، من خالل     �أ. 

�حلو�ر �ل�صامل و�ملبا�رش بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، وفقاً للقانون �لدويل، وعدم �لتدخل يف 

�ل�صوؤون �لد�خلية، و�حرت�م ��صتقالل و�صالمة �أر��صي و�صيادة جميع �لدول.

�لرتحيب باالإعالن عن وقف �إطالق �لنار يف غزة بني �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي و�ملقاومة �لفل�صطينية  ب. 

�عتبار�ً من 2021/5/21، و�لتاأكيد على �ل�رشورة �مللحة ال�صتعادة �لهدوء بالكامل، و�الإعر�ب عن 

حزنهم للخ�صائر يف �أرو�ح �ملدنيني نتيجة �لعنف.

�ملدنيني  لل�صكان  �الإن�صانية  �مل�صاعدة  بتقدمي  �لفوري  �الهتمام  على  �لدويل  �ملجتمع  حّث  ج. 

�لفل�صطينيني، وال �صيّما يف غزة. كما �أعربو� عن تاأييدهم لدعوة �أمني عام �الأمم �ملتحدة �أنطونيو 

غوتريي�ص للمجتمع �لدويل للعمل مع هيئات �ملنظمة �لدولية، مبا يف ذلك وكالة �الأونرو�، وعلى 

تطوير حزمة متكاملة وقوية من �لدعم لتحقيق �إعادة �الإعمار ب�صكل �رشيع وم�صتد�م.

فيها  تعي�ص  منطقة  روؤية  على  يقوم  �صامل،  “�صالم”  �إىل  يوؤدي  ب�صكل  �لدولتني  حّل  دعم  د. 

“�إ�رش�ئيل” وفل�صطني جنباً �إىل جنب يف “�صالم”، د�خل حدود �آمنة ومعرتف بها، وعلى �أ�صا�ص 
�لقر�ر�ت �لدولية خ�صو�صاً قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة و“مبادرة �ل�صالم �لعربية”.

بكافة  �الإرهاب  ملكافحة  �ملتحدة  �الأمم  �إ�رش�ف  حتت  دويل  ميثاق  و�صع  �رشورة  على  �لتاأكيد  هـ. 

�أ�صكاله.

�إىل تباين يف مدى �اللتز�م  �أن �لنظرة �لتف�صيلية ل�صيا�صات دول جمموعة �لبيك�ص، ت�صري  غري 

�ملوؤ�رش�ت  يف  يتبني  ما  وهو  و�الإ�رش�ئيلي،  �لفل�صطيني  �لطرف  من  كّل  مع  �لعالقات  يف  بالتو�زن 

58
�لتالية:

�لرئي�ص �حلايل  �الأقرب لل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية خ�صو�صاً يف ظّل حكم  تبدو �لب�زيل هي        �أ. 

�ملوحدة  �لعا�صمة  �لقد�ص  باعتبار  يتعلق  فيما  وخ�صو�صاً   ،Jair Bolsonaro بول�صانارو  جايري 

بول�صانارو  �إدو�ردو  �لب�زيلي  �لرئي�ص  �بن  ت�رشيحات  تعززه  �لذي  �ملوقف  وهو  لـ“�إ�رش�ئيل”، 

�لقد�ص.  حول  �لب�زيلية،  �ل�صيا�صية  �حلياة  يف  بارز  ييني  �صيا�صي  وهو   ،Eduardo Bolsonaro
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2019. كما  �أثناء �فتتاحه مكتباً جتارياً للب�زيل يف �لقد�ص �صنة  وقد عبَّ عن هذ� �لتوجه �صابقاً يف 

�أن وزير �خلارجية �لب�زيلي �إرن�صتو �أر�وجو Ernesto Araújo �أبدى، يف بيان م�صرتك مع نظريه 

�الإ�رش�ئيلي يف �آذ�ر/ مار�ص 2021، تاأييده �لتام لـ“�تفاقات �أبر�هام”، و�عرت��صه على �أّي حتقيقات يف 

�خلروقات �الإ�رش�ئيلية حلقوق �الإن�صان.

 Organization of American �الأمريكية  �لدول  ملنظمة  �لعام  �الأمني  بيان  �لب�زيل  �أيَّدت  وقد 

States لوي�ص �أملاغرو Luis Almagro يف �أيار/ مايو 2021، و�لذي ر�أى فيه �أن حركة حما�ص حركة 
59

“�إرهابية”ـ بينما عار�صت �لبيان كل من �الأرجنتني، وبوليفيا، و�ملك�صيك، وفنزويال.

“�إ�رش�ئيل”(، وتويل حزب  �لديبلوما�صية مع  �لعالقات  )�إقامة   1992 �لهند، فمنذ �صنة  �أما     ب. 

�لوزر�ء  رئي�ص  زيارة  ثم   ،2014 �صنة  �ل�صلطة   Bharatiya Janata Party )BJP( جاناتا  بهار�تيا 

ب�صكل  تتطور  و�لعالقات   ،2017 �صنة  لـ“�إ�رش�ئيل”   Narendra Modi مودي  ناريندر�  �لهندي 

ملحوظ مع “�إ�رش�ئيل”، خ�صو�صاً يف �ملجال �لدفاعي، حيث بلغت مبيعات “�إ�رش�ئيل” من �الأ�صلحة 

“�إ�رش�ئيل” يف  �لتكنولوجي. وتقع  �ملجال  �ملبيعات يف  2020، عد� عن  للهند نحو مليار دوالر �صنة 

يف  للهند  �لتجاريني  لل�رشكاء  �لثالثة  و�ملرتبة  رو�صيا،  بعد  للهند  �ل�صالح  بائعي  بني  �لثانية  �ملرتبة 

�آ�صيا. ولعل مذكرة �لتفاهم �لتي ُوّقعت �صنة 2020 بني �لهند و“�إ�رش�ئيل” يف هذين �ملجالني، تاأكيد 

ال�صتمر�ر تطور هذه �لعالقة رغبة يف �لو�صول �إىل �ل�رش�كة �ال�صرت�تيجية بينهما.

�أنها  يف  يت�صح  ما  وهو  �لفل�صطينيني،  مع  �لتقليدية  مو�قفها  ببع�ص  متاأثرة  تز�ل  ما  �لهند  لكن 

�لفل�صطيني يف �الأمم �ملتحدة خ�صو�صاً فيما يتعلق بالقد�ص و�صو�حيها،  ُت�صّوت غالباً مع �لطرف 

�ال�صتباكات يف غزة مع �جلي�ص  2021، بعد  �أيار/ مايو  �الأمن يف نهاية  كما ظهر يف جل�صات جمل�ص 

على  �لفل�صطينية  للمقاومة  �ل�صاروخية  �لهجمات  �نتقدت  �أخرى  ناحية  من  لكنها  �الإ�رش�ئيلي، 

�الأهد�ف  على  ع�صو�ئي  “ق�صف  باأنها  �الأمن  جمل�ص  يف  مندوبها  خطاب  يف  وو�صفتها  “�إ�رش�ئيل”، 
60

�ملدنية”.

خالل  من  �لدولتني  حّل  �إىل  �لدعوة  مثل  حالها،  على  �لتقليدية  �لرو�صية  �ملو�قف  تز�ل  ما     ج. 

 ،2002 �أن�صئت �صنة  تطبيق قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، و�إىل �لعودة للتفاو�ص عب �للجنة �لرباعية �لتي 

�إ�صافة للعمل على ت�صجيع تنمية �لو�قع �لفل�صطيني وتعزيز �إجر�ء�ت بناء �لدولة �لفل�صطينية. 

وعلى �لرغم من �لعالقات �لتي �أقامتها “�إ�رش�ئيل” ورو�صيا خالل فرتة رئا�صة بنيامني نتنياهو 

للحكومة �الإ�رش�ئيلية، خ�صو�صاً يف �لفرت�ت �الأخرية، وتكر�ر لقاء�ته مع �لرئي�ص �لرو�صي فالديري 

بوتني Vladimir Putin يف مطلع �صنة 2020 )�لتقيا طيلة فرتة حكم نتنياهو 13 مرة(، �إال �أن توتر 

�لعالقات �الأمريكية �لرو�صية، حول �لعديد من �ملو�صوعات �لدولية و�أبرزها �أزمة �لقرم و�أوكر�نيا 

�أن رو�صيا مل تبِد  �إىل جانب  �أكرث �صعوبة،  �لديبلوما�صية �الإ�رش�ئيلية يف موقف  و�صورية، و�صعت 
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حما�صاً لبنود “�صفقة �لقرن” �لتي �أعلنها تر�مب بهدف معاجلة �ملو�صوع �لفل�صطيني. وقد �لتقى 

�لرئي�ص بوتني مع �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص يف كانون �لثاين/ يناير 2020، وعادت رو�صيا 

لتاأكيد موقفها ال �صيّما حّل �لدولتني، و�عتبار �رشقي �لقد�ص جزء�ً من �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967.

 World وقدَّمت رو�صيا نحو �أربعة ماليني دوالر لفل�صطني، مّت ت�صليمها لبنامج �الأغذية �لعاملي

Food Programme �الأممي لتوفري �لغذ�ء للفل�صطينيني يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية.

تو�ّصح �ملبادرة �ل�صينية �لتي �أعلنها وزير �خلارجية �ل�صيني و�جن يي Wang Yi لت�صوية     د. 

يف  تكر�ر  وهي  �ل�صيني،  �لعام  �لتوجه   2021 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �ل�رش�ع 

جوهرها ملا �أعلنته �ل�صني �صنة 2013. فاملبادرة �ل�صينية يف جوهرها تتو�فق مع نظريتها �لرو�صية يف 

�لدعوة حلل �لدولتني، و�لعي�ص بـ“�صالم” طبقاً لقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة و“�ملبادرة �لعربية لل�صالم”، 

�لواليات  تعطيل  عند  �لدويل،  �الأمن  جمل�ص  يف  �الأمريكي  �ملوقف  �نتقاد  يف  حدة  �أكرث  كانت  لكنها 

�ملتحدة جلل�صات �ملجل�ص للنظر يف �إ�صد�ر بيان حول �ال�صتباكات بني �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي و�ملقاومة 

2021. و�تهمت �ل�صني �لواليات �ملتحدة بعدم �الكرت�ث باملعاناة  �أيار/ مايو  �لفل�صطينية يف غزة يف 

61
�لتي يعي�صها �ل�صعب �لفل�صطيني.

بني  �لو�صيط  دور  للعب  �ل�صينية  �خلارجية  دعو�ت  قبول  يف  كبري�ً  تردد�ً  “�إ�رش�ئيل”  وتبدي 

�لطرفني �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني. كما �أن “�إ�رش�ئيل” �صوَّتت يف حزير�ن/ يونيو 2021 �إىل جانب 

 Uyghurs قر�ر �أ�صدره جمل�ص حقوق �الإن�صان �لدويل �صّد �ملمار�صات �ل�صينية جتاه �أقلية �الإيغور

ر �الإعالم �الإ�رش�ئيلي �أن �لت�صويت �الإ�رش�ئيلي كان نتيجة �صغوط �أمريكية،  �مل�صلمة يف �ل�صني، وبرَّ

تاأييد  ولعل  �ل�صني.  �صّد  مماثلة  قر�ر�ت  على  �لت�صويت  تتجنب  كانت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  خ�صو�صاً 

�ل�صني لقر�ر �للجنة �الأممية حلقوق �الإن�صان لت�صكيل جلنة حتقيق دولية يف �ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية 

جتاه �لفل�صطينيني لت�صكيل جلنة حتقيق دولية يف �ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية جتاه �لفل�صطينيني كانت 

�أقرب لرد �لفعل �ل�صيني على �ملوقف �الإ�رش�ئيلي يف مو�صوع �الإيغور.

�ل�صني  �لتجارية و�القت�صادية و�لديبلوما�صية بني  �لعالقات  باأن  �لتنويه  ولكن من �ل�رشوري 

�صنة  من  �لبلدين  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  ت�صاعف  فقد  ملحوظ،  ب�صكل  تتطور  و“�إ�رش�ئيل” 

2016 �إىل منت�صف �صنة 2021، ليقارب 12 مليار دوالر. 

مقابل ذلك قدمت �ل�صني، خالل �صنة 2021، م�صاعد�ت متو��صعة للفل�صطينيني �صملت مليون 

جائحة  ملو�جهة  حقنة  �ألف  و200  �آخر  دوالر  مليون  تقدمي  جانب  �إىل  �إن�صانية،  كم�صاعدة  دوالر 

كورونا، مّت تقديها لوكالة �الأونرو�.
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م�صتوى  تخفي�ص  نيتها  عن   2019 �صنة  يف  �إفريقيا  جنوب  �إعالن  منذ  �إفريقيا:  جنوب     هـ. 

عالقاتها �لديبلوما�صية مع “�إ�رش�ئيل”، و��صلت هذه �لدولة �صيا�صتها �الأقرب للموقف �لفل�صطيني، 

و�لتي �ت�صحت من ردود فعل غا�صبة من قبل �لنخبة �ل�صيا�صية على �أحد �لق�صاة �لذي �أبدى تعاطفاً 

مع “�إ�رش�ئيل”. وقد �أبدت جنوب �إفريقيا مو�قف و��صحة لدعم �لفل�صطينيني من خالل خطوتني يف 

�صنتي 2020 و2021:

�نتقادها لتطبيع �لعالقات بني �الإمار�ت �لعربية و“�إ�رش�ئيل”، معتبة �أن ذلك مّت دون �أي �لتز�م  	·

من “�إ�رش�ئيل” بعدم �صّم �أر��ٍص فل�صطينية، كما �أن �الإمار�ت �تخذت موقفها دون �أن تنظر �إىل 

تاأثري �تفاقها مع “�إ�رش�ئيل” على حقوق �لفل�صطينيني.

�أر��صٍ  �صّم  بوقف  �إ�رش�ئيلي  �لتز�م  �أي  دون  متت  �أبر�هام”  “�تفاقات  �أن  �إفريقيا  جنوب  ر�أت  	·

فل�صطينية، وفر�ص �صيادتها على هذه �الأر��صي و�صكانها �لفل�صطينيني.

يوليو  متوز/  يف  �إفريقيا  يف  لديبلوما�صيتها  �إجناز�ً  حققت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  ينفي  ال  ذلك  لكن 

�الأمر  وهو  �الحتاد،  يف  مر�قب”  كـ“ع�صو  لها  �الإفريقي  �الحتاد  قبول  �إعادة  خالل  من   2021

منظمة  حتول  بعد  و2018(،   2014 )�صنتي  �صابقاً  مرتني  عليه  �حل�صول  يف  ف�صلت  �لذي 

�الإفريقي �الحتاد  �إىل   The Organization of African Unity )OAU( �الإفريقية   �لوحدة 

�لع�صو  �صفة  “�إ�رش�ئيل”  منحت  �أن  لها  �صبق  �الإفريقية  �لوحدة  منظمة  �أن  ومعلوم   .2002 �صنة 

�ملر�قب، لكن �لرئي�ص �لليبي �ل�صابق معمر �لقذ�يف ورئي�ص مفو�صية �الحتاد �الإفريقي نيكو�صاز�نا 

�إفريقيا، كان لهما �لدور �الأبرز يف منع  Nkosazana Dlamini-Zuma من جنوب  دالميني زوما 

�نتقال هذه �ل�صفة لـ“�إ�رش�ئيل” من منظمة �لوحدة �الإفريقية �إىل �الحتاد �الإفريقي. وعلى �لرغم من 

�نتقاد رئي�ص مفو�صية �الحتاد �الإفريقي مو�صى فكي حممد Moussa Faki Mahamat للهجمات 

ترحيل  على  و�لعمل  �الأق�صى،  للم�صجد  و�نتهاكاتها   ،2021 مايو  �أيار/  يف  غزة  على  �الإ�رش�ئيلية 

وتعقيد�ً  �لدويل  للقانون  �نتهاكاً  كله  ذلك  و�عتبار  بيوتهم،  من  �لقد�ص  من  مناطق  يف  �لفل�صطينيني 

جلهود “�ل�صالم” �لد�ئم يف �ملنطقة، �إال �أن �لديبلوما�صية �الإ�رش�ئيلية ترى يف قر�ر �الحتاد �الإفريقي، 

و“�إ�رش�ئيل”،  �الحتاد  �أع�صاء  �أغلبية  بني  �لعالقات  لتطبيع  مقدمة  كمر�قب،  ع�صويتها  بقبول 

55 دولة ع�صو يف  �إفريقية من �أ�صل  46 دولة  لـ“�إ�رش�ئيل” عالقات ديبلوما�صية مع  �أن  خ�صو�صاً 

 ويبدو �أن �جلز�ئر تبذل جهود�ً ديبلوما�صية لرت�جع �الحتاد �الإفريقي عن قبول 
62

�الحتاد �الإفريقي.

“�إ�رش�ئيل” كع�صو مر�قب، وي�صاندها يف ذلك �لدول �لعربية، �الإفريقية �الأع�صاء يف �جلامعة �لعربية، 
63

با�صتثناء �ملغرب و�ل�صود�ن و�ل�صومال.

�صباط/ يف  �الإفريقي  �الحتاد  قمة  عن  �ل�صادر  �خلتامي  �لبيان  �أكد  فقد  ذلك،  من  �لرغم   على 

�لقرن”.  “�صفقة  ي�صمى  ما  رف�ص  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مع  �لكامل  �لت�صامن   ،2020 فب�ير 
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و�رشورة �إيجاد ت�صوية �صيا�صية �صلمية لل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، وفقاً ملبادئ �لقانون �لدويل، 

وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�صلة، مع �لتاأكيد على دعم �لو�صع �لقانوين �ل�رشعي ل�رشقي �لقد�ص، 

كعا�صمة لدولة فل�صطني، ومطالبة “�إ�رش�ئيل” �المتناع عن �أي �إجر�ء �أو عمل من �صاأنه تقوي�ص هذ� 

�لو�صع. و�عتب �لبيان جميع �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية و�رشقي �لقد�ص و�جلوالن �ل�صوري، 

64
الغية وباطلة.

6. اليابان:

تز�ل  ما  و�الإ�رش�ئيليني،  �لفل�صطينيني  بني  بـ“�صالم”  و�لعي�ص  �لدولتني  حلل  تاأييدها  جانب  �إىل 

�ليابان ت�صعى لتج�صيد بع�ص من م�رشوعاتها �لتنموية و�حليوية وتعزيز فر�ص “�ل�صالم”، وتتمثل 

65
جهود هذ� �لتج�صيد للم�رشوعات يف �الآتي:

مبادرة ممر �ل�صالم و�الزدهار Corridor for Peace and Prosperity، �خلا�ص بتطوير �أغو�ر     �أ. 

�الأردن زر�عياً وت�صنيع تلك �لزر�عة. وقد مّت توقيع 33 م�صتاأجر�ً للعمل يف �مل�رشوع �إىل جانب 

مبا�رشة 16 م�صنعاً بالعمل فيه يف �أيار/ مايو 2021.

�لدويل  للتعاون  �ليابان  وكالة  خالل  من  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  لت�صغيل  م�صاعد�تها  �إطار  يف  ب. 

خميمات  “حت�صني  م�رشوع  يف   ،Japan International Cooperation Agency )JICA(

�لالجئني )Refugee Camp Improvement Project )PALCIP” �لذي بد�أ �صنة 2016، قررت 

�ليابان �صنة 2020 رفع �إ�صهامها �إىل 910 ماليني دوالر لتمديد فرتة �مل�رشوع.

يف �صنة 2021 قدمت �ليابان 35 مليون دوالر لكل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ملو�جهة جائحة  ج. 

كورونا و�آثارها �القت�صادية.

7. ت�شيلي:

فاز �ملر�صح �لي�صاري غابرييل بوريك Gabriel Boric، �لبالغ من �لعمر 35 عاماً، يف �النتخابات 

 José Antonio Kast كا�صت  �أنطونيو  خو�صيه  �ليميني  مناف�صه  على  بتغلبه  ت�صيلي  يف  �لرئا�صية 

بفارق �أكرث من ع�رش نقاط. وُيعدُّ بوريك �لذي توىل رئا�صة �لبالد �لتي حتت�صن �إحدى �أكب �جلاليات 

للحق  �ملنا�رشين  �أهم  �أحد  فل�صطينية(،  �أ�صول  من  �ألف   300 عن  يقل  ال  )ما  �لعامل  يف  �لفل�صطينية 

�لفل�صطيني و�أ�رش�ص �ملناه�صني الآلة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، حيث يدعم ب�صدة حركة �ملقاطعة و�صحب 

�ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص(، كما �صعى يف �أثناء واليته �لبملانية �إىل ت�رشيع قانون 

ُيلزم �لبالد مبقاطعة �ملنتجات �الإ�رش�ئيلية. وقد و�صف بوريك خالل حملته �النتخابية “�إ�رش�ئيل” 

بـ“�لدولة �ل�صفاحة”، وذلك خالل لقاء له مع �جلالية �ليهودية بالبالد، ووقَّع وثيقة لدعم �لق�صية 
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�الأول/ ت�رشين  خالل  و�رشَّح  ت�صيلي.  يف  �لفل�صطينية  �جلالية  برئي�ص  لقائه  خالل   �لفل�صطينية 

�أن ند�فع عن حقوق �الإن�صان مهما  �إبادة ودولة �إجر�مية يجب  “نعم �إ�رش�ئيل دولة   :2021 �أكتوبر 

66
كانت قوة �لدول”.

وتعطي عودة �لي�صار لت�صيلي و�صعوده يف بع�ص دول �أمريكا �لالتينية، على ر�أ�صها �ملك�صيك، 

و�الأرجنتني، وبريو، وكو�صتاريكا، وبنما، وبوليفيا، دفعة قوية للق�صية �لفل�صطينية، بعد �أن كانت 

67
“�إ�رش�ئيل” تر�هن على �ليمني لنقل �صفار�ت هذه �لدول �إىل �لقد�ص.

8. الراأي العام الدويل:68

ك�صفت معركة �صيف �لقد�ص �صنة 2021 عن �جتاه مت�صاعد يف م�صتوى تعاطف �لر�أي �لعام �لدويل 

مع وجهة �لنظر �لفل�صطينية، فاملظاهر�ت �لتي �نطلقت يف �ملدن �لغربية )لندن، وبروك�صل، ومدريد، 

ذلك،  على  توؤ�رش  وكند�(  نيوزيلند�،  ويف  �الأمريكية،  �ملدن  من  عدد  ويف  ودبلن،  وباري�ص،  وبرلني، 

�لتي عرفتها جمهورية �لعن�رشي  �لتمييز  “�إ�رش�ئيل” و�صيا�صات  �ملقارنات بني  �أن تز�يد عقد   كما 

و�أ�صارت   
69

�الإ�رش�ئيليني. و�خلب�ء  �لقادة  �أقلقت  �لعن�رشي،  نظامها  �نهيار  قبل  �إفريقيا  جنوب 

 2021 مايو  �أيار/  يف  �لثقافية  �ملعركة  خ�رشت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �إىل  و�إ�رش�ئيلية  غربية  �إعالم  و�صائل 

خالل هجماتها �جلوية على قطاع غزة، �إذ ر�أت هذه �لو�صائل �الإعالمية �لغربية �أن عقد �ملقارنات بني 

 Black Lives لفل�صطينيني وبني حركات غربية مثل حركة حياة �ل�صود مهمة �أو بالك اليفز ماتر�

�الإ�رش�ئيلية تتخذ نهجاً  �ل�صيا�صات  �أن  �إىل  Me Too، ت�صري  تو  �أو مي  �أي�صاً  �أنا  �أو حركة   ،Matter

 كما �أ�صار تقرير ملركز �أمريكي �إىل �أن “�لنقد 
70

كولونيالياً مل يعد يت�صق وو�قع �ملجتمعات �ملعا�رشة.

�أو يف بع�ص حاالت �لكر�هية الإ�رش�ئيل يت�رشب �الآن �إىل �خلطاب �الأمريكي �ل�صائد، و�حتل  �لدويل، 

 كما �أن مظاهر�ت فل�صطيني 
71

مركز �ل�صد�رة على من�صات و�صائل �لتو��صل �الجتماعي �لعاملية”،

ونظامه  �الإ�رش�ئيلي  للمجتمع  �لكولونيالية  �لعن�رشية  و�لطبيعة  �ل�رشخ  عمق  عن  ك�صف   1948

�لواليات  يف  وحتى   
72

�لعامل. يف  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ل�صلبية  �ل�صورة  تعميق  يف  ز�د  ما  وهو  �ل�صيا�صي، 

�أمريكية بياناً  140 حركة تقدمية  �الإ�رش�ئيلية، وّقعت  لل�صيا�صات  �لتاأييد  �لتي متثّل مركز  �ملتحدة، 

يف  �لفل�صطينيني  �صّد  حرب  جر�ئم  القرت�فها  �إ�رش�ئيل”  بـ“�إد�نة  بايدن  �الأمريكي  �لرئي�ص  يطالب 

غزة خالل هجماتها يف �أيار/ مايو 2021، وتر�فق مع ذلك توقيع 25 من رجال �لقانون �الأمريكيني 

�لبارزين على ر�صالة موجهة لوزير �خلارجية �الأمريكي �أنطوين بلينكن، يطالبونه مبنع “�إ�رش�ئيل” 

73
من تهجري �لفل�صطينيني من بيوتهم يف منطقة �ل�صيخ جر�ح يف �لقد�ص.

�إىل جانب ذلك، و��صلت �ملنظمات �لدولية �حلكومية وغري �حلكومية مو�قف �النتقاد لـ“�إ�رش�ئيل”، 

74
وهو ما يت�صح يف �جلدول �لتايل:
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جدول 8/1: مواقف املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية من ال�شيا�شات الإ�رشائيلية 2020–2021

تاريخ الن�شاطاملوقفاملنظمة

هيومن رايت�س ووت�س

نقد “�إ�رش�ئيل” الرتكابها جر�ئم �صّد �الإن�صانية و�ملتمثلة 

بهدم  لقيامها  وكذلك  و�ال�صطهاد.  �لعن�رشي  بالف�صل 

�حلركة،  على  و�لت�صييق  �ل�صكان،  وترحيل  �لبيوت، 

يف  و�ال�صتمر�ر  و�لكهرباء،  �ملياه  �إىل  �لو�صول  وعرقلة 

�الأر��صي  من  مزيد  ل�صم  و�لتهيوؤ  �مل�صتوطنات،  بناء 

�لفل�صطينية، �إىل جانب �العتقاالت �لتع�صفية ملئات �الأفر�د 

وتعطيل حركة �لتجارة مع �خلارج.

2021

منظمة العفو الدولية

Amnesty International

من�صق  نو�جعة  حممود  العتقالها  “�إ�رش�ئيل”  �نتقاد   .1
�لعقوبات وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة   حركة 

باإطالق  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  ومطالبة  �أ�ص(،  دي  )بي 

�رش�حه و�ل�صماح حلركته مبو��صلة ن�صاطاتها.

2020/8/7

22020/9/15. نقد �ل�صيا�صات �ال�صتيطانية �الإ�رش�ئيلية.

�ل�صيا�صي  دعمها  تقدمي  �إىل  �حلكومات  دعوة   .3
يف لقر�رها  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �لكامل   و�لعملي 

�لق�صائي  باخت�صا�صها   2019 دي�صمب  �الأول/  كانون 

�لذي ي�صمل “�لو�صع يف فل�صطني”، وحّث تلك �لدول �لتي 

�صعت �إىل �لطعن يف هذ� �الخت�صا�ص �لق�صائي على �إعادة 

�لنظر يف مو�قفها.

2020/3/16

�صّد  �لقوة  ممار�صة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الإفر�ط  �نتقاد   .4
على  �حتجاجاً  �لقد�ص  يف  �لفل�صطينيني  �ملتظاهرين 

�أو  بيوتهم  من  �لفل�صطينيني  للمدنيني  �لرتحيل  �صيا�صات 

�إخطارهم بذلك.

2021/5/11

5. �نتقاد �إغالق “�إ�رش�ئيل” مقر �للجنة �لفل�صطينية للعمل 
�ل�صحي على �لرغم من خماطر كورونا.

2021/6/9

6. �نتقاد �لغار�ت �الإ�رش�ئيلية على �ملو�قع �ملدنية يف غزة، 
وقتل �أ�رش بكاملها، وهدم منازلها.

2021/5/17

حملة من 452 منظمة جمتمع مدين 

من كل اأرجاء العامل

�ملطالبة من �الأمم �ملتحدة �لقيام بو�جبها بالتحقيق، و�إز�لة 

ما  غر�ر  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعن�رشي  �لتمييز  �صيا�صات 

فعلته يف جنوب �إفريقيا.

2020/9/22

120 ق�شماً ومركز درا�شات 
2021/5/24�لتوقيع على بيان يرى “�إ�رش�ئيل” دولة عن�رشية.“اجلندر” يف اجلامعات الأمريكية

املحكمة اجلنائية الدولية

�صّد  جر�ئم  يف  بالتحقيق  �لقيام  قر�رها  م�رشوعية  تاأكيد 

�لقر�ر  وهو  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإن�صانية 

�لذي عادت “�إ�رش�ئيل” لرف�صه.

2021/2/5
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من جانب �آخر، ال بّد من �الإ�صارة ملركز “�إ�رش�ئيل” يف مناذج �لقيا�ص �لدولية، خ�صو�صاً يف �الأبعاد 

يو�صحها  كما  �لدويل  �لعام  �لر�أي  لدى  �لدولة  �صورة  على  كموؤ�رش  �لعامل  يعتمدها  �لتي  �ملركزية 

75
�جلدول �لتايل:

جدول 8/2: “اإ�رشائيل” يف مناذج القيا�س الدولية 2020–2021

مالحظات20202021املوؤ�رش

�لعالمة من 7.847.6.10الدميوقراطية

موؤ�رش غيني )توزيع الدخل(

Gini Index
36.939

�لعالمة من 100.

كلما كانت �لعالمة �أعلى كان �لو�صع �أ�صو�أ.

 )�لقيا�ص على �أ�صا�ص ن�صيب �أغنى %10

من �ل�صكان من �لدخل(

75.176.5ال�شتقرار ال�شيا�شي
�لعالمة من 100.

)�لعالمة �الأعلى ت�صري �إىل و�صع �أ�صو�أ(

الع�شكرة

Militarization Index
غري متوفر888.6

“�إ�رش�ئيل” حتتل �ملرتبة �الأوىل عاملياً يف هذ� �ملوؤ�رش، 
وهو موؤ�رش على مدى نفوذ �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية.

غري متوفر60الف�شاد
مقارنة باالأعو�م �لثالثة �ل�صابقة هناك تز�يد يف ن�صبة 

�لف�صاد.

م�صتوى  يف  تر�جع  �أي  جميعاً،  فيها  تر�جعاً  هناك  �أن  �ل�صابقة،  �خلم�صة  �ملوؤ�رش�ت  وتدل 

وتر�جع  �لدخل،  م�صتويات  يف  �الأفر�د  بني  �لفجوة  وتز�يد  �لف�صاد،  يف  وتز�يد  �لديوقر�طية، 

م�صتويات �ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي، كما �أن �لع�صكرة، �لتي تقي�ص وزن �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية يف تفاعالت 

“�إ�رش�ئيل” يف مقدمة دول �لعامل يف  �لدولة د�خلياً وخارجياً عب قيا�ص موؤ�رش�ت فرعية، و�صعت 

هذ� �جلانب �ل�صلبي.

 �إذ �إن مكانتها توؤثر على فر�ص �ال�صتثمار 
76

ومتثل مكانة �أي دولة يف هذه �ملوؤ�رش�ت �أهمية خا�صة،

لل�رشكات �لدولية �لكبى، وعلى �ل�صياحة، وعلى �لتعاون مع �لدولة من جانب �لدول �الأخرى، �إىل 

جانب تقدمي �صورة �إيجابية �أو �صلبية عن �لدولة للر�أي �لعام �لدويل.

لـ“�إ�رش�ئيل”، ولو  وتدل ��صتطالعات �لر�أي �لعام �لدويل على ��صتمر�ر تز�يد �ل�صورة �ل�صلبية 

�أن  ب�صكل بطيء وتدريجي، وهو �أمر طبيعي يف ظاهرة �لتغري يف توجهات �لر�أي �لعام، خ�صو�صاً 

�ملعرفة �لدقيقة عن �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية لدى �لر�أي �لعام لي�صت كبرية، ففي ��صتطالع للر�أي �لعام 

�الأوروبي �صنة 2021، حول مدى �ملعرفة عن “�إ�رش�ئيل”، قال 62% من �الأوروبيني �إن معلوماتهم 

77
�صعيفة، بينما و�صف 28% معرفتهم بالقوية.
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وعلى �لرغم من �أن �لر�أي �لعام �الأمريكي يثل �الأكرث تاأييد�ً لـ“�إ�رش�ئيل”، �إال �أن موؤ�رش�ت �صنتي 

2020 و2021 ت�صري �إىل ��صتمر�ر تر�جع �لتاأييد لـ“�إ�رش�ئيل” يف �ملجتمع �الأمريكي، بل وبني �ليهود 

من  �الأمريكي  و�ملوقف  �لعالقات  بخ�صو�ص  �الأمريكية  �لر�أي  ��صتطالعات  وت�صري  �الأمريكيني. 

78
“�إ�رش�ئيل” �إىل �لنتائج �لو�ردة يف �جلدولني �لتاليني:

جدول 8/3: موقف الراأي العام الأمريكي 2021-2020 )%(

مالحظات20202021املو�شوع

التف�شيل:

الإ�رشائيليون

الفل�شطينيون

74
23

75
30

ن�صبة تز�يد �لتاأييد للفل�صطينيني �أعلى على 

�لرغم من بقاء فارق �لتاأييد كبري�ً ل�صالح 

“�إ�رش�ئيل”.

ال�شعور بالتعاطف مع:

الإ�رشائيليون

الفل�شطينيون

60
23

58
25

تناق�ص ب�صيط لـ“�إ�رش�ئيل”، وتز�يد مو�ٍز 

للفل�صطينيني.

اإقامة الدولة الفل�شطينية:

مع

�شّد

55
34

52
37

تز�يد �أن�صار �إقامة �لدولة �لفل�صطينية.

جدول 8/4: املواقف احلزبية الأمريكية 2021 )%(

الدميوقراطيوناجلمهوريوناملو�شوع

املواقف احلزبية للتو�شل للت�شوية:

ال�شغط على:

الفل�شطينيني

الإ�رشائيليني

65
17

29
53

املواقف احلزبية من اإقامة الدولة الفل�شطينية:

مع

�شّد

38
50

67
22

��صتطالع  ففي  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صيا�صات  جتاه  تتباين  �الأمريكيني  �ليهود  مو�قف  �أن  و�ملالحظ 

�ل�صباب )دون �صن �ليهود  37% من  �أن  2020، تبني  �أيار/ مايو  Pew �الأمريكي ُن�رش يف   ملركز بيو 

30 عاماً( يرون �أن �لواليات �ملتحدة تدعم “�إ�رش�ئيل” دعماً ز�ئد�ً. ومن ناحية �الرتباط بـ“�إ�رش�ئيل” 

تقدم  مع  ويزد�د  �أ�صغر  �لعمر  كان  كلما  يقل  �الإ�رش�ئيلية  بالق�صايا  �الرتباط  �أن  يبدو  وق�صاياها، 

79
�لعمر، حيث بلغت ن�صبة �الرتباط ملن هم من فئة 65 عاماً فاأكرث %67.

�أما يف �الحتاد �الأوروبي، فقد �أ�صارت در��صة �إ�رش�ئيلية �صادرة عن معهد در��صات �الأمن �لقومي 

 �إىل تنامي �خلطاب �ل�صيا�صي �ملعادي لـ“�إ�رش�ئيل” لدى �الأحز�ب �لي�صارية و�ليمينية 
80

�الإ�رش�ئيلي
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�لنظرة  �أن  �الأحز�ب  هذه  خطاب  حتليل  خالل  من  تبني  �أنه  �إىل  �لدر��صة  هذه  وت�صري  �الأوروبية، 

�لدر��صة  �إذ دلت هذه  �ل�صيا�صي �الأوروبي،  لـ“�إ�رش�ئيل” تتز�يد ب�صكل و��صح يف �خلطاب  �ل�صلبية 

�صنتي  خالل  بلغت  �لرئي�صية  �الأوروبية  �لدول  يف  و�لنازية  “�إ�رش�ئيل”  بني  �ملقارنة  ن�صبة  �أن  على 

39% من �خلطاب  �أن  �إىل جانب  �الأوروبي،  �ل�صيا�صي  36% من �خلطاب  2019 و2020 ما ن�صبته 

يربط بني �ليهود وممار�صات �أخالقية �صلبية.

 Pegasus بيجا�صو�ص  لبنامج  �خلا�ص  �لك�صف  بعد  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ل�صلبية  �ل�صورة  وتعمقت 

�لتج�ص�صي، �لذي طورته �رشكة �أن �أ�ص �أو جروب NSO Group �الإ�رش�ئيلية لالأ�صلحة �الإلكرتونية، 

�إ�صد�ر�ت مبعظم  تعمل  �لتي  �الأخرى(  )و�الأجهزة  �ملحمولة  �لهو�تف  على  �رش�ً  تثبيته   ويكن 

�صيا�صية  ونخب  �صحفيني  �صمل  �لتج�ص�ص  هذ�  �أن  وتبني   ،Android و�أندرويد   iOS �أ�ص  �أو  �آي 

وحقوقيني وزعماء دول غربية وغري غربية، وهو ما �أثار دعو�ت ب�رشورة عقد �جتماعات دولية 

81
للنظر يف هذه �مل�صاألة و�لتحقيق فيها.

من  “�إ�رش�ئيل”  على  �أّثر  بيجا�صو�ص  مو�صوع  �أن  �إىل  و�لدر��صات  �لتقارير  بع�ص  �أ�صارت  وقد 

82
�لنو�حي �لتالية:

�الأعمال  رجال  “�أخالقيات  وعلى  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخبار�ت  �أجهزة  �صورة  على  �لتاأثري    �أ. 

�الإ�رش�ئيليني”، و�لذين حر�صو� على ر�صم �صورة �إيجابية لن�صاطاتهم، وتبني بعد هذه �لو�قعة 

عدم �صدق هذه �ل�صورة.

�ل�صحفيني،  على  �لتج�ص�ص  خالل  من  �الإن�صان  حقوق  تنتهك  باأنها  لـ“�إ�رش�ئيل”  �التهام  تز�يد  ب. 

و�لعاملني يف موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان، وغريهم من �الأفر�د.

�أجهزة �لتج�ص�ص �الإ�رش�ئيلية )بيجا�صو�ص( وبني مقتل �ل�صحفي �ل�صعودي �الأ�صل  �لربط بني  ج. 

بو�صت �لو��صنطن  وهي  �الأمريكية  �ل�صحف  �أهم  �أحد  مع  يعمل  كان  و�لذي  خا�صقجي،   جمال 

.The Washington Post

تدقيقاً  �صيزد�د  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  على  �الأخرى  �لدول  من  �لقيود  باأن  �الحتمال  تز�يد  د. 

مع  �ملتعاملة  �لعامل  دول  لدى  �أمنية  هو�ج�ص  من  �لو�قعة  هذه  �أفرزته  ما  نتيجة  ومر�قبة، 

“�إ�رش�ئيل”. 

وي�رشف على �ل�صعي �الإ�رش�ئيلي الإعادة توجيه �جتاهات �لر�أي �لعام �لدويل ل�صالح “�إ�رش�ئيل”، 

�لر�صائل،  “�صياغة  بالعبية(، بهدف   Gesher( “�جل�رش”  ��صم  �أطلق عليه  �إعالمي  مكتب تخطيط 

وتن�صيق �لظهور �الإعالمي، وتن�صيق �لن�صاط �الإعالمي على و�صائط �لتو��صل �الجتماعي، وحتديد 

ردود �ل�صفار�ت و�لقن�صليات �الإ�رش�ئيلية يف �خلارج على �لدعاية �مل�صادة”. وتت�صكل هذه �لوحدة 

�الإعالمية ملو�جهة �لر�أي �لعام �لدويل من �لناطق �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي، ومدير �ل�رشطة، وموظف 
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لكن  �حلكومي.  �الإعالمي  و�ملكتب  �ال�صرت�تيجية،  �ل�صوؤون  ود�ئرة  �لوزر�ء،  رئي�ص  مكتب  من 

�لها�صبار�  عليه  يطلقون  ما  )�أو  �الإ�رش�ئيلية  �لعامة  �لديبلوما�صية  حمالت  عن  �ملتوفرة  �ملوؤ�رش�ت 

83
Hasbara( ال تدل على تاأثري فاعل نظر�ً لتوجهات �لر�أي �لعام �لدويل.

�أدبيات �لعالقات �لدولية منذ �صبعيينات �لقرن  د�أبت 

لتحديد  للدول  �لعوملة  موؤ�رش  قيا�ص  على  �لع�رشين 

درجة  قيا�ص  على  �لعوملة  ملوؤ�رش  �لقيا�ص  مناذج  وتعتمد  وعمقها،  �لدويل  �ل�صاأن  يف  �نخر�طها  مدى 

و�ل�صيا�صي،  �القت�صادي،  هي  ثالثة  مركزية  الأبعاد  ��صتناد�ً  �لعاملي،  �ل�صاأن  يف  �لدولة  �نخر�ط 

و�الجتماعي. ويتفرع عن هذه �الأبعاد موؤ�رش�ت فرعية ترت�وح ح�صب �لنموذج �ملعتمد ما بني 40 �إىل 

45 موؤ�رش�ً فرعياً، وقد �عتمدنا منوذجاً يقي�ص ظاهرة �لعوملة على �أ�صا�ص 43 موؤ�رش�ً فرعياً.

لـ“�إ�رش�ئيل” طبقاً لعدد من مناذج �لقيا�ص �لدولية، كما يت�صح يف �جلدول  وتدل نتائج �لقيا�ص 

84
�لتايل، على ما يلي:

جدول 8/5: قيا�س وحتديد اجتاه موؤ�رش العوملة الإ�رشائيلي خالل الفرتة 2020-2010

ال�شنة
موؤ�رش العوملة 

الكلي )%(

العوملة القت�شادية

)15 موؤ�رشاً فرعياً(

العوملة ال�شيا�شية

)6 موؤ�رشات فرعية(

العوملة الجتماعية

)22 موؤ�رشاً فرعياً(
الرتبة العاملية

2010 80.37 73.54 73.0484.8425

2012 76.9472.79 73.0485.0138

2014 76.3971.03 72.29 85.8539

2016 77.2770.6 74.62 86.5941

2018 76.8870.86 74.33 85.4440

2020 74.370.1 74.29 85.3543

تر�جعتز�يدمتذبذبتر�جعتر�جعالجتاه العام

مّت جتميع هذه �لبيانات من مناذج متعددة يغطي كل منها ُبعد�ً معيناً.

1. حتتل “�إ�رش�ئيل” �ملرتبة 43 يف �لعوملة �صنة 2020.

�لفرتة  خالل  للرت�جع  قليل  ميل  مع  ن�صبي  ثبات  �إىل  ي�صري  “�إ�رش�ئيل”  لعوملة  �لعام  �الجتاه  �إن   .2

�الجتماعية،  �لعوملة  جمال  يف  ظهر  �الإ�رش�ئيلي  �لتو�صع  �أن  �إىل  �لنتائج  وت�صري   .2020-2010

بينما تذبذب موقعها يف �لعوملة �ل�صيا�صية، وكان يكن �أن يرت�جع �أكرث لوال �لتطبيع و�العرت�ف 

�لرت�جع  �إىل  �القت�صادية  �لعوملة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ملركز  مال  بينما  بها.  �لعربي  �لديبلوما�صي 

ثانيًا: “اإ�شرائيل” والعوملة
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مع  2016 ل�صنة  �لدولية  جتارتها  فبمقارنة  �لدولية،  جتارتها  يف  �لد�ئم  �لعجز  ت�صاعد   ب�صبب 

�صنة 2020 جند �أن �لعجز �رتفع بنحو %34.

لها،  �لتنبوؤ  ي�صعب  و�لتي  �ملفاجئة  �لتغري�ت  ��صتبعدنا  �إذ� 

ويف  �لو�قع،  يف  �لقائمة  �ملعطيات   Projection �إ�صقاط  فاإن 

�لبيئات �ملحلية و�الإقليمية و�لدولية على �ل�صنتني �لقادمتني 2022-2023، ت�صري �إىل ما يلي:

1. من �ملتوقع �أن ي�صتمر �لت�صويت يف �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة ل�صالح �لق�صية �لفل�صطينية 

ومبعدل 145 دولة تقريباً من �أ�صل 193 دولة يف �لقر�ر�ت �لدورية �ملتعلقة بفل�صطني. �أما يف جمل�ص 

د�ئماً  جاهز  �الأمريكي  �لفيتو  �أن  �إال  فل�صطني  ل�صالح  د�ئمة  �أغلبية  وجود  من  �لرغم  فعلى  �الأمن 

الإ�صقاط �أي قر�ر ال يتو�فق مع معايريه �أو مع �مل�صالح �الإ�رش�ئيلية �الأ�صا�صية.

2. �إن �الجتاه �لعام للم�صاعد�ت �لدولية لل�صعب �لفل�صطيني �أو لوكالة �الأونرو� ي�صري �إىل تر�جع 

�لتوجه  هذ�  ويتعزز  و�لعرب.  �الأجانب  من  �مل�صاعد�ت  يف  ي�صهمون  �لذين  من  خ�صو�صاً  خطري 

بات�صاع قاعدة �ملجتمعات �ملختلفة يف �لعامل �لتي بحاجة للم�صاعدة �القت�صادية. كما �أن �ت�صاع م�صار 

بكثري،  تطلعاتهم  دون  ت�صوية  م�صار  فر�ص  ملحاولة  �لفل�صطينيني  على  �ل�صغوط  وتز�يد  �لتطبيع، 

يدخل يف هذ� �الإطار. 

3. �إذ� ��صتثنينا �صغوط �لر�أي �لعام �لدويل على “�إ�رش�ئيل”، فاإن �ل�صغوط �لدولية عليها ما تز�ل 

�أّي �إجر�ء�ت فعلية �صاغطة. فالواليات �ملتحدة باإد�رتها  “�لعتاب و�للوم” بعيد�ً عن  تدور يف د�ئرة 

�جلديدة مل تقدم على �أي تر�جع عن كل �خلطو�ت �لعميقة �لتي �تخذها تر�مب ل�صالح “�إ�رش�ئيل”، بل 

�إنها ت�صجع �ال�صتمر�ر يف �أغلبها، فاإذ� �أ�صفنا لذلك ��صتمر�ر �أوروبا يف �صيا�صتها �لتقليدية خ�صو�صاً 

و�لرو�صية  �ل�صينية  �لب�جماتية  �لنزعة  ��صتمر�ر  �أ�صفنا  ثم  �الأوروبي،  �الحتاد  يف  �لكبى  �لقوى 

�إىل ذلك كله، فاإن هناك �صعوبة كبرية يف �إقناع �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �حلالية �أو �لقادمة على تقدمي 

�لقوى  مو�زين  �ختالل  مع  خ�صو�صاً  ثانية،  للتفاو�ص  �لفل�صطينيني  تغري  �أهمية  ذ�ت  تنازالت 

ل�صالح �لطرف �ل�صهيوين، وتز�يد �لتطبيع �لعربي مع “�إ�رش�ئيل”، وتز�يد وزن �ليمني �الإ�رش�ئيلي 

يف هيئات �صنع �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي.

�لفل�صطينيني  مت�صك  قبول  عدم  �إىل  �أقرب  معظمه،  يف  �لر�صمي،  �لدويل  �ملجتمع  �أن  يبدو   .4

باملقاومة �مل�صلحة، وهو ما يعني �أن �ل�صغوط على حركات �ملقاومة خ�صو�صاً يف غزة �صتتو��صل 

عب �ل�صغط �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي �ملدعوم بالفيتو �الأمريكي، و�المتناع غالباً عن �لت�صويت الأغلب 

�لدول �الأوروبية يف �أح�صن �الحتماالت، و�قت�صار �ملوقف �الإقليمي و�ملجتمع �لدويل على �مل�صاندة 

�الإن�صانية ويف حدود �أ�صيق كما �أ�رشنا، ولعل بيانات �أغلب �لدول �لكبى �خلا�صة بانتقاد �لهجمات 

�ل�صاروخية �لفل�صطينية على “�إ�رش�ئيل” تعزز هذ� �لت�صور.

ثالثًا: امل�شتقبل القريب
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“�إ�رش�ئيل” لـ“�تفاقات �أبر�هام” مع عدد من �لدول �لعربية �صيتم يف �ملو�صوعات  5. �إن تطبيق 

�لتي تهّم “�إ�رش�ئيل”، لكنها لن تلتزم بتجميد �ل�صم للم�صتوطنات يف منطقة �الأغو�ر كما وعد بنيامني 

نتنياهو، ورددته دولة �الإمار�ت. وقد تتو�ىل بيانات جمل�ص �الأمن و�للجنة �لرباعية على �إد�نة هذه 

�خلطو�ت دون �أن يتو�زى مع ذلك �أّي �إجر�ء�ت فعلية.

و�صتحاول  �لقادمتني،  �ل�صنتني  خالل  و�رد  �أمر  �لفل�صطينية  �لقيادة  يف  �لتغري  �حتماالت  �إن   .6

خالل  جرى  كما  للرئا�صة،  �الختيار  عليه  يقع  من  حتديد  يف  مهماً  دور�ً  تلعب  �أن  �ملتحدة  �لواليات 

مر�ص يا�رش عرفات �أو بعد وفاته.

فيها  مبا  �لعامل،  دول  �أغلب  يف  �لفل�صطيني  �ملوقف  مع  �ل�صعبي  �لتعاطف  تز�يد  �ملتوقع  من   .7

�لواليات �ملتحدة، خ�صو�صاً �إذ� ما ��صتمرت فعاليات �لعمل �لفل�صطيني �ملقاوم. 

وحتييدها  “�إ�رش�ئيل”  مقاطعة  حركات  الإف�صال  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صغط  يتز�يد  �أن  �ملتوقع  من   .8

لهذه  �ملتوقع  �أنه من  �أ�ص(، غري  �لعقوبات )بي دي  �ال�صتثمار�ت وفر�ص  �ملقاطعة و�صحب  كحركة 

�حلركات �أن تتابع ن�صاطها وفعالياتها.

�إىل  9. ثمة �حتمال لزيادة �لتوجه �الإ�رش�ئيلي نحو �لعمل على ت�رشيع وترية �لهجرة �ليهودية 

فل�صطني من خالل حمالت �إعالمية من�صقة، وتركيزها على دعامتني يف هذ� �الجتاه:

   �أ. معاد�ة �ل�صامية خ�صو�صاً يف �لدول �الأوروبية و�لواليات �ملتحدة.

ب. حماولة �لربط بني “�الإرهاب”، �أينما كان، وبني �لتنظيمات �الإ�صالمية.
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