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القضية الفلسطينية والوضع الدويل

ت�صكل �ل�صلوك �لدويل يف معظمه جتاه �لق�صية �لفل�صطينية خالل �صنة 2006 كرد فعل 

�لفل�صطينية  فوز حركة حما�ض يف �النتخابات  �أّولها  �لعام،  على وقائع ثالث يف هذ� 

�لق�صية  على  اللبنانية  �رسائيلية  الإ احلرب  �نعكا�صات  وثانيها  �لفل�صطينية،  �حلكومة  وت�صكيلها 

�ملخطط  وعرقلة  �رس�ئيلي،  �الإ �لهجوم  �إجها�س  على  �للبنانية  �ملقاومة  قدرة  �صيما  ال  �لفل�صطينية، 

مريكية  �رس�ئيلي �لذي �رتكز �إليه، وثالثها �لتحوالت �لبنيوية يف �ل�صلطة �الأ مريكي �الإ �ال�صرت�تيجي �الأ

خ�صو�صاً  مريكي،  الأ الكوجنر�ض  انتخابات  يف  الدميوقراطيون  حققه  الذي  الفوز  يف  و�ملتمثلة 

مريكي يف �لعر�ق. ب�صبب �لتعرث �الأ

�لق�صايا  �لفل�صطيني مع هذه  �لدولية حول �ملو�صوع  �لرئي�صي للتفاعالت  وقد متحور �الجتاه 

�لثالث، �صو�ًء كان على م�صتوى �ل�صلوك �لفردي للقوى �لدولية �أم على م�صتوى �ل�صلوك �جلماعي 

يف �ملوؤمتر�ت �لدولية �أو غريها، �أو على م�صتوى �ل�صلوك يف �ملنظمات �لدولية باختالف �أمناطها.

�أن تكون هذه �لتفاعالت مع �لوقائع �لثالث غري منف�صلة عن �الجتاه �لتاريخي  ومن �لطبيعي 

باجتاه  �لثالث  �لوقائع  هذه  تكييف  على  �لقوى  هذه  عملت  �إذ  �لدولية،  للقوى  �ل�صيا�صي  لل�صلوك 

حتقيق �أهد�فها �ال�صرت�تيجية �ملرتبطة بالق�صية �لفل�صطينية، مما يعني عدم �لف�صل بني هذه �لق�صايا 

و�ل�صياق �لتاريخي لل�صلوك �ل�صيا�صي لكل دولة من �لدول مو�صوع �لدر��صة.

دو�ر، مما ي�صتدعي ر�صد هذ�  مريكي يف �لتفاعالت �لدولية ي�صكل �أهم �الأ وال �صك يف �أن �لدور �الأ

خرى و�ملنظمات �لدولية مع �جلو�نب �ملركزية  �ملوقف ب�صكل تف�صيلي، ثم تناول �صلوك �لدول �الأ

�لتي تعنى بها كل دولة.

وعليه، �صنعمل على ر�صد �ل�صلوك �لدويل لنحدد يف خامتة �ملطاف نقاط �لرت�بط بني �لتفاعالت 

جميعاً، مع �رسورة �ملالحظة �أن �لفا�صل �لزمني بني هذه �لوقائع �ملركزية يكاد �أن يكون مت�صاوياً، 

متوز/  يف  لبنان  على  �رس�ئيلي  �الإ �لهجوم  وقع  بينما  �لعام  بد�ية  يف  حما�س  حركة  فوز  كان  حيث 

يوليو، وفاز �لدميوقر�طيون يف نهاية �لعام تقريباً.
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1.  فوز حركة حما�ض وت�صكيلها للحكومة الفل�صطينية:

�لعامل ب�صكل عام ومنطقة  �ل�صيا�صية يف  �لنظم  جتاه  مريكية املعلنة  �ل�صيا�صة �الأ �أن  بالرغم من 

�إر�دة �ل�صعوب يف �ختيار حكوماتها،  و�صط ب�صكل خا�س تدعي باأنها تقوم على �حرت�م  �ل�رسق �الأ

مريكية �لتي حتث �لفل�صطينيني على �النتخابات يف �صنو�ت �صابقة،  وعلى �لرغم من تكر�ر �لبيانات �الأ

�أجمع  �لتي  �لفل�صطينية،  �النتخابات  نتائج  مع  تعامله  يف  خمتلفاً  منحًى  �أخذ  مريكي  �الأ �ملوقف  فاإن 

 Jimmy Carter  صبق جيمي كارتر� مريكي �الأ مريكيون وبرئا�صة �لرئي�س �الأ �ملر�قبون مبن فيهم �الأ

، ومع �أن 
1
نتخابات �لتي جرت يف 2006/1/25 وفازت فيها حركة حما�س على �لنز�هة �لتامة لتلك �الإ

�أعلنت وزيرة �خلارجية  �أبدت تاأييدها مل�صاركة حركة حما�س يف �النتخابات، فقد  �لواليات �ملتحدة 

 ،
�مل�صاركة”2 على  قادرين  �جلميع  يكون  “�أن  �لو�جب  من  باأن  �النتخابات  قبل  ر�ي�س  كوندوليز� 

�لفل�صطينيون لت�صكيل حكومتهم  �لتي �ختارها  �لتعامل مع �لقوى  �أن �لواليات �ملتحدة مل تقبل  �إال 

�ملنتخبة. 

ويبدو �أن �لواليات �ملتحدة ت�صجعت لدخول حما�س يف �النتخابات �عتقاد�ً منها باأن وجود حما�س 

يف كر�صي �ل�صلطة �صيغري من �صيا�صتها �لتي تنتهجها وهي يف كر�صي �ملعار�صة، وهذ� ما �أ�صار له 

جيمي كارتر يف حما�رسة له يف هرت�صليا عندما قال: “�آمل �أن تتحول حركة حما�س بعد �النتخابات 

�إىل حركة غري عنيفة، وتغري من توجهاتها نحو �إ�رس�ئيل كما حدث مع منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف 

.
�أعقاب �تفاقيات �أو�صلو، وكما حدث مع م�رس �إثر توقيع �تفاقيات كامب ديفيد”3

مريكيني،  ويبدو �أن هذ� �لت�صور ي�صكل �متد�د�ً لقناعات عينة من كبار �ملفكرين �ال�صرت�تيجيني �الأ

فقد ر�أى 69% من هوؤالء �أن بقاء حما�س يف �ل�صلطة �صيجعلها “�أقل ميالً للنزعة �لع�صكرية و�أكرث ميالً 

.
ونزوعاً لل�صالم”4

هدفاً  �ملتحدة  �لواليات  و�صعت  حما�س،  حركة  وفوز  �النتخابات  نتائج  عن  عالن  �الإ وبعد 

��صرت�تيجياً لها يتمثل يف تنفيذ �رسوط �لرباعية ويف دعوة حركة حما�ض “للتخلي عن برناجمها 

ال�صيا�صي”.

�أن  �إىل  �أ�صار  حيث  بو�س،  جورج  مريكي  �الأ �لرئي�س  و��صح  ب�صكل  �ملوقف  هذ�  عن  عرّب  وقد 

�لواليات �ملتحدة “لن تتعامل مع حركة حما�س ما مل تتخل عن برناجمها �ل�صيا�صي”؛ وقال يف خطاب 

ملتزمني  لي�صو�  منتخبني  م�صوؤولني  ندعم  “لن  �ليهودية  مريكية  �الأ �للجنة  �أمام   2006/5/4 يف   له 

رهاب، ولن نعمل معها �إال �إذ� �عرتفت  بال�صالم، ولن نقبل �لتعامل مع حما�س لكونها يف مع�صكر �الإ

�النتخابات،  نتائج  على  لها  تعليق  �أول  يف  �لرباعية  �للجنة  كر�صته  �لذي  �ملوقف  وهو   ،
باإ�رس�ئيل”5

بالتاأكيد على �رسورة �لتز�م حما�س بكل �التفاقات �لدولية �لتي عقدتها �ل�صلطة �لفل�صطينية، ك�رسطٍ 

.
6
ال�صتمر�ر �مل�صاعد�ت

اأواًل: الواليات املتحدة:
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ولوية يف تعاملها �ل�صيا�صي مع �لنظم �ل�صيا�صية ال على  ذلك يعني �أن �لواليات �ملتحدة تعطي �الأ

مع  �لنظام  �صيا�صة  �ت�صاق  مدى  �أ�صا�س  على  بل  �ل�صلطة،  �إىل  �لنظام  و�صول  دميوقر�طية  �أ�صا�س 

مريكي على �مل�صتوى �لعاملي. مريكية، وهو �أمر مت�صق مع �ل�صلوك �ل�صيا�صي �الأ �ل�صيا�صة �الأ

مريكية  د�رة �الأ مريكية لتغيري برنامج حما�س فيتم �لتعبري عنه من ِقبَل �الإ �أما م�صمون �لدعوة �الأ

ومنظمة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  عقدتها  �لتي  �التفاقات  كل  على  مو�فقتها  حما�س  “�إعالن  بعبارة 

�لتحرير �لفل�صطينية مبا فيها خريطة �لطريق و�العرت�ف باإ�رس�ئيل و�إنهاء �لعنف”. وهي �ل�رسوط 

مريكيني ب�صكل خا�س وبيانات �للجنة �لرباعية  �لتي تتكرر با�صتمر�ر يف ت�رسيحات �مل�صوؤولني �الأ

�أو   2006 يناير  �لثاين/  كانون  منذ  �ملتحدة(  مم  �الأ رو�صيا،  وروبي،  �الأ �الحتاد  �ملتحدة،  )�لواليات 

جمموعة �لثمانية G8 )�لدول �ل�صناعية �لكربى: �لواليات �ملتحدة، ورو�صيا، وفرن�صا، وبريطانيا، 

.
7
و�أملانيا، و�إيطاليا، وكند�، و�ليابان( ب�صكل عام

مريكية �لتي يقع �العرت�ف بـ“�إ�رس�ئيل”  ولدفع حما�س نحو تغيري برناجمها باجتاه �ملطالب �الأ

�ملبا�رسة،  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �ل�صغوط  من  �صل�صلة  يف  �ملتحدة  �لواليات  �رسعت  �صلبها،  يف 

و�ل�صغوط �لع�صكرية غري �ملبا�رسة من خالل “�إ�رس�ئيل”، على �لنحو �لتايل:

اأ . ال�صغوط ال�صيا�صية: وقد �أخذت هذه �ل�صغوط �أ�صكاالً خمتلفة منها:

�لتي  �لق�صايا  يف  عبا�س  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�س  �صيا�صات  تاأييد  عن  �مل�صتمر  �لتعبري   .1

مريكية تعهدت بدعم  د�رة �الأ يختلف فيها مع حما�س، وقد �أ�صارت نيويورك تاميز �إىل �أن “�الإ

. ويف �ملقابل 
حزب �لرئي�س عبا�س من خالل رفده بكل ما ت�صتطيع من مو�رد ودبلوما�صية”8

تعتربه  ما  ت�صجيع  �رسورة  ترى  ر�صمياً(  �ملعتمدة  )غري  مريكية  �الأ �لت�صور�ت  بع�س  فاإن 

كرث تطرفاً د�خل حركة حما�س، على �عتبار �أن هذ� �لتيار  “تيار�ً معتدالً على ح�صاب �لتيار �الأ
.
�ملعتدل �صيعرتف باإ�رس�ئيل يف نهاية �ملطاف”9

مع  �ل�صيا�صية  �ت�صاالتها  لتقلي�س  �صالمية  و�الإ �لعربية  �لدول  على  �ل�صغوط  ممار�صة   .2

باجتاه  �حلكومة  هذه  م�صوؤويل  تنقالت  على  �لت�صييق  ممار�صة  �أو  �لفل�صطينية  �حلكومة 

�لفل�صطينية  �لتنظيمات  �لدول مثل �صورية لغلق مكاتب  �مل�صتمرة لبع�س  �خلارج، و�لدعوة 

 .
10

لديها

لدى  �لفل�صطينية  �حلكومة  ممثلي  ��صتقبال  ملنع  �لدويل  �ملجتمع  على  �ل�صغوط  ممار�صة   .3

�لهيئات �لر�صمية �أو لدى موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين.

تر�جع  على  �مل�صتمر  و�لتاأكيد  “�إرهابية”،  حركة  حما�س  حركة  �أن  على  �لتاأكيد  ��صتمر�ر   .4

مريكية، وثيقة �ل�صلة  عالم �الأ . وقد تبنت و�صائل �الإ
11

�لتاأييد حلركة حما�س بفعل �صيا�صتها

باملحافظني �جلدد، هذ� �لتوجه من خالل �لربط �مل�صتمر بني حما�س وقوى �لتطرف و�لعنف 

.
12

يف �ملنطقة
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�أن  �أمل  على  مبكرة،  فل�صطينية  ورئا�صية  ت�رسيعية  �نتخابات  جر�ء  الإ عبا�س  دعوة  تاأييد   .5

�لظروف �لفل�صطينية �لعامة قد تتيح �ملجال لعودة حركة فتح لل�صلطة، و�إ�صقاط حكومة حما�س 

مل�صاعدة  دوالر  مليون   42 مبلغ  مريكية  �الأ �حلكومة  خ�ص�صت  وقد  دميوقر�طية،  بطريقة 

ول/ دي�صمرب  �لرئي�س عبا�س يف حالة عقد �نتخابات مبكرة )وهو ما �أعلنه عبا�س يف كانون �الأ

. علماً 
�صالمية”13 2006( بهدف “دعم �إن�صاء بد�ئل دميوقر�طية للخيار�ت �لر�ديكالية �أو �الإ

ما  �إذ�  و�لتالعب  �لتزوير  عدم  �أو  بال�صفافية  قادمة  �نتخابات  �أية  تت�صم  �أن  �مل�صتبعد  من  �أنه 

كان �لهدف �مل�صبق �ملعلن هو عودة فتح لل�صلطة. و�ت�صاقاً مع هذ� �ملوقف، عملت �حلكومة 

مريكية على عرقلة ت�صكيل حكومة وحدة وطنية فل�صطينية، مع ت�صجيع ت�صكيل حكومة  �الأ

��صتبعاد  �أمل  على  ر�ي�س  �خلارجية  وزيرة  جهود  يف  برز  �لذي  �ملوقف  وهو  تكنوقر�طية، 

.
14

ي دور حلما�س يف �لقر�ر �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني هادئ الأ

�رس�ئيلي، وقد ذكر �صيلفان �صالوم �أن 103 �أع�صاء  مريكي و�الإ تكثيف �لتن�صيق و�لت�صاور �الأ  .6

مريكي ز�رو� “�إ�رس�ئيل” خالل عام 2005 و�أن �لكوجنر�س �تخذ 15 قر�ر�ً  من �لكوجنر�س �الأ

�إيجابياً ل�صالح “�إ�رس�ئيل” خالل �لعام نف�صه.

ما  �لفل�صطينية، وهو  �لدولية على �حلكومة  �ملحافل  �لدبلوما�صي يف كافة  �ل�صغط  ��صتمر�ر   .7

متثل يف:

مريكي �إىل �أن و��صنطن ميكن �أن تقبل برت�صيم �حلدود �لنهائية لل�صفة �لغربية  �أ. �لتلميح �الأ

�رس�ئيلية، وقد  من طرف و�حد بحلول عام 2010، وهو �ملوقف �لذي تتبناه �حلكومة �الإ

مريكي يف �أعقاب �الجتماع  ، وتاأكد هذ� �ملوقف �الأ
15

�أملحت وزيرة �خلارجية ر�ي�س �إىل ذلك

�لذي عقده �إيهود �أوملرت مع �لرئي�س بو�س يف و��صنطن، و�أكده �أوملرت ثانية بعد ح�صوله 

.
على ثقة �لكني�صت يف �لر�بع من �أيار/ مايو 162006

�لعدو�ن  لبحث  عربية  قمة  موؤمتر  لعقد  �ليمنية  �لدعوة  تعطيل  يف  �ملتحدة  �لواليات  دور  ب. 

.
17

�رس�ئيلي على قطاع غزة ولبنان �الإ

�أمريكا  معار�صة  يف  و��صحاً  ذلك  وكان  �لدويل،  من  �الأ جمل�س  يف  �لدولية  �جلهود  عرقلة  ج. 

قطاع  على  �رس�ئيلي  �الإ �لهجوم  لوقف  للمجل�س  قطر  به  تقدمت  عربي  قر�ر  مل�رسوع 

.
18

غزة

�رس�ئيلية  من مرتني �صد م�صاريع قر�ر تدين �لهجمات �الإ ��صتخد�م حق �لنق�س يف جمل�س �الأ د. 

.
على قطاع غزة يف متوز/ يوليو، وت�رسين �لثاين/ نوفمرب 192006

�صكال �لتالية: د�ة �الأ ب. ال�صغوط القت�صادية: و�تخذت هذه �الأ

مو�ل �لتي كان قد  مريكية للحكومة �لفل�صطينية، بل و��صتعادة بع�س �الأ وقف �مل�صاعد�ت �الأ  .1

تقرر تقدميها قبل ظهور نتائج �النتخابات. وقد بد�أت حملة �لتهديد باتباع هذه �ل�صيا�صة قبل 

�إعالن نتائج �النتخابات، وهو ما كان و��صحاً من توقيع 73 ع�صو�ً من �أع�صاء جمل�س �ل�صيوخ 
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 ،
مريكي على ر�صالة تطالب �لرئي�س بو�س “بقطع �مل�صاعد�ت يف حال فوز حركة حما�س”20 �الأ

مريكيني باأغلبية 361 �صوتاً ل�صالح قطع “كل  و�أعقب ذلك يف �أيار/ مايو ت�صويت �لنو�ب �الأ

رهاب �لفل�صطيني  “مناه�صة �الإ ، و�لذي جت�صد يف قانون 
�مل�صاعد�ت عن حكومة حما�س”21

�ملتحدة. �لواليات  �إىل  �لدخول  من  �لفل�صطينيني  �لدبلوما�صيني  ومنع  لعام 2006”، 

للحكومة  �مل�صاعد�ت  تقدمي  من  ملنعها  جنبية  و�الأ �لعربية  خرى  �الأ �لدول  على  �ل�صغط   .2

وزيرة  بها  قامت  �لتي  �جلولة  خالل  �ملو�صوع  هذ�  �إىل  �صارة  �الإ متت  وقد  �لفل�صطينية، 

و�صط يف �صهر �صباط/ فرب�ير، وز�رت  مريكية كوندوليز� ر�ي�س يف �ل�رسق �الأ �خلارجية �الأ

مار�ت �لعربية �ملتحدة، حيث تناولت �ملحادثات  خاللها ُكالً من م�رس و�ل�صعودية ولبنان و�الإ

، وكانت ر�ي�س 
�إىل جانب ق�صايا �أخرى “�صمان عدم و�صول �مل�صاعد�ت �إىل حكومة حما�س”22

قد عرّبت عن ذلك بطريقة �صمنية عندما قالت رد�ً على �صوؤ�ل حول �مل�صاعد�ت �لعربية حلما�س 

�أن  �أن ي�صمن  ن  �الآ و�صط عليه  �الأ �ل�رسق  �ل�صالم يف  حالل  نف�صه الإ �أي �صخ�س يكر�س  “�إن 
مني �لعام  . وقد �أكد �الأ

�أي �صخ�س �صيح�صل على دعم يجب �أن يكون لديه �لهدف نف�صه”23

لل�صلطة  مو�ل  �الأ حتويل  على  �لعربية  �جلامعة  قدرة  “عدم  مو�صى  عمرو  �لعربية  للجامعة 

.
مريكي و�لدويل”24 �لفل�صطينية، ب�صبب عدم قدرة �لبنوك على �لتحويل، بفعل �ل�صغط �الأ

مو�ل �لتي يتم جمعها  �ل�صغط على �ملوؤ�ص�صات �مل�رسفية �لعربية وغري �لعربية ملنع حتويل �الأ  .3

�أو �لتربع بها ل�صالح �حلكومة �لفل�صطينية �أو حلركة حما�س، وقد بد�أت عملية �ل�صغط حتى 

 National ”قبل �النتخابات كما حدث مع �مل�رسف �لربيطاين “نا�صيونال وي�صتمن�صرت بنك

Westminster Bank �أو “ناتو�صت” NatWest و�مل�رسف �لفرن�صي “كريديه ليونيه بنك” 

مريكية مويل ميلرو�يز  ، وقال �لناطق با�صم وز�رة �خلزينة �الأ
25Credit Lyonnais Bank

نف�صها  ُتعرِّ�س  حلما�س  مو�ل  �الأ تقدمي  ت�صهل  منظمة  �أو  فرد  �أي  “�إن   Molly Millerwise

.
مريكي”26 لرد �لفعل �الأ

من  نف�صه  �مل�صتوى  �إىل  �لعربي  �لبنك  �أبرزها  ومن  �لعربية  �لبنوك  من  عدد  وتعّر�س 

�ل�صغوط، حيث ُطلب منها �رسورة �اللتز�م باحل�صار �ملايل للحكومة �لفل�صطينية، وهو ما 

�لتزمت به هذه �لبنوك ال �صيما و�أن عدد�ً منها تعر�س لدفع غر�مات مالية يف �لواليات �ملتحدة 

�أّكدت تقارير �ل�صحف  ، وقد 
27

رهاب” �أو ما �صابهها “�الإ ب�صبب مو�قف ذ�ت �صلة بق�صايا 

مريكي �إىل �ملوؤ�ص�صات �خلريية  . و�متد �ل�صغط �الأ
28

مريكية هذه �لوقائع ب�صكل تف�صيلي �الأ

مريكية لالجئي  مريكية �لتي كانت تقدم م�صاعد�ت خريية للفل�صطينيني مثل �جلمعية �الأ �الأ

دنى �أو منظمة �لقلوب �لطيبة Kind Hearts ملنعها من تقدمي �مل�صاعد�ت لل�صعب  �ل�رسق �الأ

.
29

�لفل�صطيني

بهدف  �لفل�صطينية  للحكومة  ولي�س  �لفل�صطينية  للرئا�صة  �ملبالغ  بع�س  بتحويل  �ل�صماح   .4

تو�صيع د�ئرة نفوذ �لرئي�س على ح�صاب �حلكومة من �أجل �لتاأثري �لتدريجي على �صعبيتها.
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�رس�بات �لتي كانت تقوم بها �لقطاعات �ملختلفة  عالمية للمظاهر�ت و�الإ ت�صجيع �لتغطية �الإ  .5

مور  يجاد �صورة �صلبية عن �حلال �لذي �آلت �إليه �الأ من �ملوؤ�ص�صات �حلكومية �لفل�صطينية، الإ

يف �ملجتمع �لفل�صطيني.

ال�صغوط الع�صكرية: ويتم ذلك من خالل: ج. 

�لهجمات  منها  �صو�ء  �لفل�صطينية  هد�ف  �الأ على  �رس�ئيلية  �الإ �لهجمات  عن  �لطرف  غ�س   .1

�لو��صعة كما هو �حلال يف حملة �أمطار �ل�صيف على قطاع غزة �لتي بد�أت يف �أو�خر حزير�ن/ 

خرى،  يونيو، �أو �لهجوم على بيت حانون يف ت�رسين �لثاين/ نوفمرب �أو �لهجمات �ملتفرقة �الأ

مني �لعام للجبهة  �رس�ئيلي على �صجن �أريحا يف 14 �آذ�ر/ مار�س و�عتقال �الأ �أو تاأييد �لهجوم �الإ

�رس�ئيلي  �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �أحمد �صعد�ت، وهو �لهجوم �لذي قال رئي�س �لوزر�ء �الإ

�رس�ئيلية باأنها  ، وتربير هذه �حلمالت �الإ
�أوملرت �إنه “حظي بدعم تام من و��صنطن ولندن”30

رهابية”. دفاع عن �لنف�س �صد �لعمليات “�الإ

غري �أن ثمة وجهاً �آخر لل�صغط �لع�صكري، متثل يف تبني �لواليات �ملتحدة فكرة تعزيز قو�ت   .2

من  وي�صت�صف   ،
316,000-3,500 من  �أفر�دها  عدد  وزيادة  عبا�س،  للرئي�س  �لتابعة  من  �الأ

ر��صي �لفل�صطينية �جلرن�ل كيث د�يتون مريكي يف �الأ مني �الأ �لتقرير �لذي قدمه �ملن�صق �الأ

�لوحدة  حكومة  فكرة  عن  �لتخلي  �إىل  فيه  دعا  و�لذي  �لرباعية،  �للجنة  �إىل   Keith Dayton

. وتعزز 
�لوطنية، �أن �لهدف من ذلك هو “�ملو�جهة �ملحتملة مع قو�ت حما�س يف قطاع غزة”32

ول/ دي�صمرب باأنها “�صتطلب  هذ� �لتوجه بت�رسيح وزيرة �خلارجية ر�ي�س يف 17 كانون �الأ

من �لتابعة للرئي�س  من �لكوجنر�س تخ�صي�س ع�رس�ت �ملاليني من �لدوالر�ت لتدعيم قو�ت �الأ

.
عبا�س”33

وروبية يف مو�صوع �حل�صار �ملايل يتاأكد  مريكية و�متد�د�تها �الأ �إن من ير�جع جمموعة �ملو�قف �الأ

من �زدو�جية �ملعايري �لتي طبقت من ز�وية عدم �حرت�مها لنتائج �صناديق �القرت�ع على �ل�صاحة 

مر �لذي �أنهى من �لناحية �ل�صيا�صية و�لنظرية �أية �صدقية يف �دعائها �حلر�س على  �لفل�صطينية، �الأ

�صالح. ن�رس �لدميوقر�طية �أو �الإ

�لر�صمي  للموقف  مغاير�ً  موقفاً  �أخذت  �صيا�صية  و�صخ�صيات  �أمريكية  قوى  هناك  �ملقابل  يف 

�ل�صعب  خيار  الحرت�م  دعوة  وتبنت  حما�س  حركة  مع  �ت�صاالت  �لقوى  هذه  �أجرت  �إذ  مريكي،  �الأ

مريكي �لق�س جي�صي جاك�صون Jesse Jackson يف  ن�صان �الأ �لفل�صطيني. فقد �لتقى زعيم حقوق �الإ

 .
دم�صق مع رئي�س �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�س خالد م�صعل يف 342006/8/28

مريكي للعر�ق  �أما �لكني�صة �لكاثوليكية و�لتي تاأزمت عالقاتها مع �لواليات �ملتحدة منذ �لغزو �الأ

�رس�ئيليني من ِقبَل حما�س وحزب �هلل لكنها مل توؤيد  ب�صبب �إد�نتها للغزو، فقد د�نت خطف �جلنود �الإ

.
35

�حل�صار على �ل�صعب �لفل�صطيني
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�رسائيلية يف متوز/ يوليو 2006: 2. احلرب اللبنانية الإ

قليمي و�لدويل،  بعاد �ملختلفة لهذه �حلرب على �مل�صتوى �ملحلي �للبناين و�الإ دون �لدخول يف �الأ

مريكي من ز�وية عالقة ذلك بالبعد �لفل�صطيني، حيث ترى �لواليات  �صرنكز �لتناول على �ملوقف �الأ

�صالمية يف لبنان ت�صكل �صند�ً للمقاومة �لفل�صطينية وتدعمها باأ�صكال خمتلفة،  �ملتحدة �أن �ملقاومة �الإ

على(، �ملقاومة �للبنانية �لتي  دنى(، �أو ��صتئ�صال )يف �حلد �الأ مما يعني �رسورة �إ�صعاف )يف �حلد �الأ

كرب من �جلنوب  �صكلت منوذجاً �أَثَّر يف �ملقاومة �لفل�صطينية، ال �صيما بعد جناحها يف حترير �جلزء �الأ

�للبناين بالقوة �لع�صكرية يف �صنة 2000 حيث ُدحر �الحتالل بال قيد �أو �رسط.

“�إ�رس�ئيل” �إىل  �أن �لواليات �ملتحدة كانت تتعاون مع  مريكية على  وقد دلَّ عدد من �لتقارير �الأ

�صالمية يف لبنان بهدف تدمريها منذ  حد �مل�صاركة يف و�صع خطة للهجوم، ودعمها �صّد �ملقاومة �الإ

مر �لذي يوؤمل �أن يحقق �صل�صلة من �لنتائج �ال�صرت�تيجية لكل من “�إ�رس�ئيل” و�لواليات  ، �الأ
36

فرتة

�ملتحدة )و�صنقت�رس يف هذ� �لتحليل على �لبعد �لفل�صطيني(. فقر�ر �حلرب �لعدو�نية على لبنان �ّتخذ 

قبل �أ�صهر من �أ�رس �جلنديني وكان ينتظر �لتوقيت فقط.

غري �أن �لنتائج �لتي ترتبت على هذه �حلرب �لتي ��صتمرت 33 يوماً، كان لها مردود عك�صي من 

تي: مريكي للو�صع �لفل�صطيني، ويتمثل ذلك يف �الآ منظور �لتحليل �ال�صرت�تيجي �الأ

لي�صمل قطاعات  �لع�صابات، مما يو�ّصع هذ� �الجتاه  �ل�صعبية وحروب  �ملقاومة  �أ. تعزيز فكرة 

�أكرب من �ل�صعب �لفل�صطيني )�إىل جانب �ملقاومة �لعر�قية و�للبنانية، بل ودفع بع�س �لدول 

�لعربية مثل �صورية لال�صتفادة من هذه �لتجربة بعد �لنجاح �لذي حققته(، وهو ما ترى فيه 

نه يعزز �لقناعة با�صرت�تيجية حما�س، و�لتي تطالبها �لواليات  �لواليات �ملتحدة �أمر�ً �صلبياً، الأ

�ملتحدة بالتخلي عنها.

ب. �إن عدم �لقدرة على نزع �صالح �ملقاومة �للبنانية طبقاً للقر�ر �لدويل 1559، يعني عرقلة �لقدرة 

“�إ�رس�ئيل”  تريد  و�لذي  لبنان،  يف  �لفل�صطينية  �لقوى  من  �لفل�صطيني  �ل�صالح  �صحب  على 

و�لواليات �ملتحدة �صحبه، وجتدد هذ� �ملوقف على ل�صان �لوزيرة ر�ي�س عندما قالت “ال مكان 

رهاب و�العرت�ف  فر�د �لذين يرف�صون نبذ �لعنف و�الإ يف �لعملية �ل�صيا�صية للجماعات �أو �الأ

.
بحق �إ�رس�ئيل يف �لوجود ويجب نزع �صالحهم”37

�لذي  �جلديد”،  و�صط  �الأ “�ل�رسق  حتقيق  خطو�ت  عرقلة  �إىل  �أدى  �رس�ئيلي  �الإ �لف�صل  �إن  ج. 

مريكية كوندوليز� ر�ي�س باأن حرب لبنان �صتكون خما�س والدة  ت وزيرة �خلارجية �الأ ب�رسَّ

�أو  و�صط �جلديد  مريكي لل�رسق �الأ �أن �مل�رسوع �الأ �إىل  له. ولهذ� فمن �ل�رسوري �لتنبيه هنا 

�لكبري يقوم على فكرة مركزية عرّب عنها بو�صوح �ملمثل �لد�ئم للواليات �ملتحدة يف جمل�س 

2003، حيث جاء يف خطابه  ول/ �أكتوبر  حلف �لناتو نيكوال�س برينز يف بر�غ يف ت�رسين �الأ
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و�صط  يف موؤمتر بر�غ “اإن على الناتو اأن يتجه جنوباً و�رسقاً ليغطي ن�صاطه ال�رسق الأ

�لرباط  يف  �جتماعاً   2006 عام  من  �أبريل  ني�صان/  يف  �حللف  م�صوؤولو  عقد  وقد   .
الكبري”38

بهدف  و�ملغرب،  و�جلز�ئر  وتون�س  ردن  و�الأ وموريتانيا  وم�رس  “�إ�رس�ئيل”  بح�صور 

. ومن �ملوؤكد �أن جناح حركة حما�س من ناحية، 
“مو�جهة �لتهديد�ت و�لتحديات �مل�صرتكة”39

ثالثة  �لعر�قية من ناحية  �ملقاومة  �للبنانية من ناحية ثانية، وتنامي زخم  �ملقاومة  و�صمود 

مريكي حتت تعبري �لتحديات �مل�صرتكة للمجتمعني، وعاد �حللف لتاأكيد  يندرج يف �ملنظور �الأ

هذه �لدعوة للتعاون مع �لدول �لعربية يف بيان قمته يف التفيا يف �أو�خر �صهر ت�رسين �لثاين/ 

 .
نوفمرب 402006

مريكية �صيعزز ما  �رس�ئيلي يف �حلرب �لعدو�نية على لبنان من وجهة �لنظر �الأ �إن �لف�صل �الإ د. 

�لفل�صطينية”،  و�ملنظمات  �هلل  وحزب  و�صورية  �إير�ن  بني  “حتالفاً  �ملتحدة  �لواليات  تعتربه 

للتقرير  طبقاً  رهابية”  “�الإ �لفل�صطينية  للمنظمات  و�إير�ن  �صورية  دعم  يف  يتمثل  و�لذي 

رهاب”. مريكي �خلا�س بـ“�الإ �ل�صنوي �الأ

ومو�صوع  غزة،  قطاع  يف  حما�س  �أ�رسته  �لذي  �رس�ئيلي  �الإ �جلندي  مو�صوع  بني  �لربط  هـ. 

جمموعة  موقف  �لتوجه  هذ�  مع  ويت�صق  �هلل،  حزب  �أ�رسهما  �للذين  �رس�ئيليني  �الإ �جلنديني 

وحركة  �هلل  حزب  ِقبَل  من  �جلنود  خطف  د�ن  و�لذي   ،2006 يوليو  متوز/  يف   G8 �لثمانية 

.
41Benedict XVI حما�س، و�أيدهم يف ذلك بابا �لفاتيكان بينديكت �ل�صاد�س ع�رس

لبنان،  �صّد  حربها  يف  “�إ�رس�ئيل”  ف�صل  وبعد  �لعر�ق،  يف  ماأزقها  ب�صبب  �أمريكا،  خ�صيت  و. 

حتت  �لعربية  �لدول  من  عدد  تكتيل  �صيا�صة  �إىل  جلاأت  ولذلك  �لقوى،  ميز�ن  خلخلة  من 

مريكي ديني�س رو�س               عنو�ن “�لدول �ملعتدلة يف مو�جهة �لتطرف”. وقد دعا �لدبلوما�صي �الأ

“ت�صكيل مظلة عربية لدعم �لرئي�س �لفل�صطيني حممود عبا�س ورئي�س  �إىل    Dennis Ross        

.
�لوزر�ء �للبناين فوؤ�د �ل�صنيورة”42

وقد عملت �لواليات �ملتحدة على منع �أي قر�ر دويل لوقف �إطالق �لنار بني لبنان و“�إ�رس�ئيل” 

�رس�ئيلية �صتحقق نتائج ��صرت�تيجية �صد �ملقاومة �للبنانية، وكان ذلك  �عتقاد�ً منها باأن �لقو�ت �الإ

مم �ملتحدة كويف عنان بوقف �إطالق �لنار، و�أكدت  مني �لعام لالأ و��صحاً يف رف�س �لرئي�س بو�س دعوة �الأ

26 متوز/ يوليو و�لذي  مريكي يف موؤمتر روما يف  م هذ� �ملوقف �الأ َتَدعَّ �ملوقف �لوزيرة ر�ي�س، ثم 

من  �الأ جمل�س  من  بيان  �إ�صد�ر  حماوالت  �ملتحدة  �لواليات  �أف�صلت  بل  لبنان،  يف  �حلرب  لبحث  عقد 

�للبنانية  للحرب  خرية  �الأ يام  �الأ �للبنانية، ومع  قانا  بلدة  �ملدنيني يف  �رس�ئيلي على  �الإ �لهجوم  ُيدين 

، وهو موقف ال مُييّز 
�صالميني”43 �رس�ئيلية �أعلن بو�س �أن بالده “ال تز�ل يف حرب مع �لفا�صيني �الإ �الإ

فيه بني حما�س وحزب �هلل.
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مريكي: 3. فوز الدميوقراطيني يف انتخابات الكوجنر�ض الأ

�لثاين/  ت�رسين  يف  مريكي  �الأ �لكوجنر�س  يف  �جلزئية  �النتخابات  لنتائج  �لد�ر�صني  �أغلب  يقر 

�ل�صيا�صة  ف�صل  �إىل  �أ�صا�صي  ب�صكل  يعود  �النتخابات  هذه  يف  �لدميوقر�طيني  فوز  �أن  على  نوفمرب 

�لتنمية  �أو  �ل�صيا�صي  �إيجاد م�صتوى كاٍف من �ال�صتقر�ر  �لعر�ق، حيث مل تتمكن من  مريكية يف  �الأ

�القت�صادية �أو �لدميوقر�طية، بل �إن وترية �لعنف تتز�يد ب�صكل م�صطرد.

وتز�من ذلك مع �صدور تقرير جلنة بيكر – هاملتون و�لذي يدعو �إىل �حلو�ر مع كل من �إير�ن 

�إن  �أ�صا�صاً. وبالطبع �صيكون لهذ� �لتعاون  �أجل �مل�صاعدة يف معاجلة �ل�صاأن �لعر�قي  و�صورية، من 

حتقق �نعكا�صاته على لبنان وعلى �لق�صية �لفل�صطينية، وبالتحديد على كل من حزب �هلل وحركة 

حما�س؛ فعلى �صبيل �ملثال يعتقد �أع�صاء تقرير جلنة بيكر – هاملتون �أن هذه �حلو�ر�ت و�لعالقات 

، وهو ما �صيكون 
بني �لواليات �ملتحدة وهاتني �لدولتني ت�صتهدف “�لت�صييق على حركة حما�س”44

.
45

يف حم�صلته على ح�صاب �ملو�صوع �لفل�صطيني ب�صكل عام

قطيعتها  يف  تكمن  �ملتحدة  �لواليات  م�صكلة  �أن  مريكيني  �الأ �ملحللني  من  �الجتاه  هذ�  ويرى   

مريكية �أنها �صبب �لتوتر  د�رة �الأ طر�ف �ل�رسق �أو�صطية، �لتي تعتقد �الإ �لدبلوما�صية مع �لدول و�الأ

.
46

يف �ملنطقة مثل حما�س و�إير�ن و�صورية وحزب �هلل

بينهم  �خلالفات  �أن  �إىل  و�لدميوقر�طيني  �جلمهوريني  بتوجهات  �خلا�صة  �لدر��صات  وت�صري 

�أ�صارت  فقد  �لفل�صطيني،  �ملو�صوع  يف  �تفاقاً  �أكرث  هم  فيما  �لعر�قي،  �ملو�صوع  حول  تتمحور 

�لتاأييد  �أن  �إىل  و�جلمهوريني  �لدميوقر�طيني  �ملر�صحني  مبو�قف  �خلا�صة  �لعام  �لر�أي  ��صتطالعات 

.
لـ“�إ�رس�ئيل” بني �لدميوقر�طيني هو 58% وبني �جلمهوريني 47%78

مريكي للعر�ق �نعك�س على �ملو�صوع �لفل�صطيني من جو�نب عديدة، لكن عام 2006  �إن �لغزو �الأ

�صجل �صمن هذه �النعكا�صات ثالث ظو�هر ت�صري يف �جتاه و�حد �إىل حد ما، ولكنها ت�صتحق �لتاأمل، 

ملا ميكن �أن تنطوي عليه من موؤ�رس�ت:

مريكيني  �أ.  تقرير جلنة بيكر – هاملتون: ت�صكلت هذه �للجنة من ع�رسة من كبار �ل�صيا�صيني �الأ

مريكية يف �لعر�ق وحتديد �خليار�ت �مل�صتقبلية لهذه �ل�صيا�صة. للنظر يف �ل�صيا�صة �الأ

�لتقرير  يف  وجاء  �لفل�صطينية،  و�لق�صية  �لعر�قية  زمة  �الأ بني  تقريرها  يف  �للجنة  ربطت  وقد 

�لعربي  �ل�رس�ع  �أهد�فها ما مل تتعامل مبا�رسة مع  �ملتحدة حتقيق  �لواليات  “لن يكون مبقدور 
�رس�ئيلي، لذ� يجب �أن يكون هناك �لتز�م متجدد ودوؤوب لتحقيق �صالم عربي �إ�رس�ئيلي �صامل  �الإ

�رس�ئيل  2002 بحل �لدولتني الإ على كل �جلبهات، يف لبنان و�صورية، و�لتز�م �لرئي�س بو�س عام 

“�لفل�صطينيني �لذين يقّرون  مريكي مع  . وي�صري �لتقرير �إىل �رسورة �لتفاو�س �الأ
وفل�صطني”48

بحق �إ�رس�ئيل يف �لوجود”، وهو �إ�صارة �إىل �ملو�فقة �ل�صمنية على �لقطيعة مع حما�س.

الق�سية الفل�سطينية والو�سع الدويل



2006التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

210

حل  ال  “�أن  �إىل  وي�صري  �رس�ئيلي  �الإ �لعربي  �ل�رس�ع  يف  �لقائم  �لو�صع  �لتقرير  وي�صف 

�رس�ئيلي تعب من كونهم �أمة يف حالة حرب  ع�صكرياً لل�رس�ع، و�أّن �أغلب �جل�صم �ل�صيا�صي �الإ

من �لدويل رقم  �صا�صي هو “قر�ر�ت جمل�س �الأ م�صتمرة”، ويحدد �لتقرير �حلل باأن �لركن �الأ

مريكية “دميوقر�طية  د�رة �الأ ر�س مقابل �ل�صالم” مع �لتاأكيد على �أن �الإ ومبد�أ �الأ 242 و338 

�أو جمهورية لن تتخلى عن �إ�رس�ئيل”.

ويف مو�صوع �لتعامل مع حما�س، ي�صري �لتقرير �إىل �أن هذ� �لت�صور �لذي ت�صمنه �لتقرير 

“�إىل دعم �لقوى �ملعتدلة يف �ملنطقة ومن بينها �ل�صلطة �لفل�صطينية بزعامة حممود  �صيوؤدي 

�رس�ئيلي  فر�ج عن �جلندي �الإ عبا�س”، كما يطالب �لتقرير “�صورية بال�صغط على حما�س لالإ

خرى”؛ كما  �صلحة حلما�س و�جلماعات �لفل�صطينية �لر�ديكالية �الأ �صري... ووقف نقل �الأ �الأ

يطالب �لتقرير ب�رسورة �لطلب من �صورية �أن “حت�صل على �لتز�م من حما�س بحق �إ�رس�ئيل 

يف �لوجود”.

مريكي �أبدى �هتمامه بالتقرير، غري �أن �ملوؤ�رس�ت ت�صري �إىل �أنه يعطي  ومع �أن �لرئي�س �الأ

ير�ين، حيث تعامل ب�صكل �نتقائي مع �لتقرير،  زمة �لعر�قية وللملف �لنووي �الإ ولوية لالأ �الأ

خذ بهذ� �لتقرير وتو�صياته غري موؤكدة.  �إىل جانب �أن �ملوؤ�رس�ت �لعامة توحي باأن �الأ

: تتمثل 
49Stephen Walt John Mearsheimer و�صتيفن و�لت  در��صة جون مريزهامير  ب. 

�رس�ئيلي، �إىل جانب �أهمية  �صا�صية لهذه �لدر��صة يف كونها تتعر�س بالنقد للوبي �الإ �لقيمة �الأ

نقد  فكرة  على  تقوم  نها  الأ ونظر�ً  مريكيني.  �الأ كادمييني  �الأ �أبرز  من  ُيعّد�ن  �للذين  �لكاتبني 

�للوبي �ليهودي، وعلى �أن “�إ�رس�ئيل” تتحول تدريجياً �إىل عبء ��صرت�تيجي على �لواليات 

�رس�ئيلية و�رسورة  مريكية �الإ �ملتحدة، فاإن �لدر��صة توؤكد على �رسورة مر�جعة �لعالقات �الأ

�أثارت  �لتي  �لدر��صة  �لتو�زن. فقد ورد يف  �أكرب من  �لفل�صطيني بقدر  �لتعامل مع �ملو�صوع 

مريكية: كادميية �الأ و�صاط �الأ �صجة كبرية يف �الأ

�لعامل  �أمريكا مع  �أنها عقَّدت عالقات  �صاأناً رخي�صاً، كما  �إ�رس�ئيل  مل تكن م�صاندة 

مريكية يف �ملنطقة،  �لعربي،... ومل تكن �إ�رس�ئيل يف و�صع ميكنها من حماية �مل�صالح �الأ

وىل �ملدى  ير�نية عام 1979، ... وك�صفت حرب �خلليج �الأ على �صبيل �ملثال... �لثورة �الإ

�لذي حتولت فيه �إ�رس�ئيل �إىل عبء ��صرت�تيجي... ومن �ملوؤكد �أن حرمان �لفل�صطينيني 

من حقوقهم �ل�صيا�صية �مل�رسوعة... قد مكَّن جماعات متطرفة مثل حما�س، وَخفَّ�س عدد 

 .
50

�لقادة �لفل�صطينيني ممن لديهم ��صتعد�د لقبول ت�صوية عادلة

مريكي يف كتاب جديد له  : فقد وجه �لرئي�س �الأ
51

�صبق جيمي كارتر مريكي �الأ كتاب �لرئي�س �الأ ج. 

 Palestine: Peace Not Apartheid ”حتت عنو�ن “فل�صطني: �ل�صالم ال �لف�صل �لعن�رسي

�لغربية،  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  ر��صي  �الأ على  “�إ�رس�ئيل”  بنته  �لذي  للجد�ر  حاد�ً  �نتقاد�ً 

كما  حتالل،  �الإ حتت  �لفل�صطينيون  يعي�صها  �لتي  �لع�صرية  و�صاع  لالأ و�صفاً  �لكتاب  وُيقدِّم 
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�رس�ئيليون قد قدمو� حالً ي�صتجيب لطموحات �لفل�صطينيني يف كامب  ينفي كارتر �أن يكون �الإ

ديفيد خالل لقاء عرفات و�إيهود بار�ك. وقد �أثار �لكتاب نقد�ً حاد�ً من ِقبَل �لقوى �مل�صاندة 

لـ“�إ�رس�ئيل” ومن �للوبي �ليهودي يف �لواليات �ملتحدة.

“�إ�رس�ئيل” تقرير  فقد رف�صت  لها،  �رس�ئيلي  �الإ �لرف�س  �لثالث هو  �لظو�هر  ما يجمع هذه  �إن 

و�أخري�ً  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �ليهودي  �للوبي  بدور  �خلا�صة  �لدر��صة  و�نتقدت  هاملتون،   - بيكر 

نظار لر�صد ما  وجهت نقد�ً حاد�ً لكتاب كارتر. �إن هذه �لظو�هر على حمدوديتها ال بدَّ من �أن ُتّوجه �الأ

مريكية، وما �إذ� كانت در��صة  �إذ� كانت موؤ�رس�ً على حتوالت و�عدة على املدى البعيد يف �ل�صيا�صة �الأ

�رس�ئيلي يف �لقر�ر  مريزهامير وو�لت موؤ�رس�ً على تنامي معار�صة �صّد ��صتفحال نفوذ �للوبي �الإ

مريكي �ال�صرت�تيجي. �الأ

مريكية و�ملحافظني �جلدد وُوِجهو� باأربع نك�صات خالل عام 2006،  مما �صبق يتبني �أن �حلكومة �الأ

وىل فوز حركة حما�س، ثم �صمود �ملقاومة �للبنانية، و�لف�صل يف �لعر�ق، ثم فوز �لدميوقر�طيني يف  �الأ

�نتخابات �لكوجنر�س. وهو ما يعني �أن �لواليات �ملتحدة �صتو�جه خالل �ل�صنتني �لقادمتني �رس�عاً 

بني �لرئا�صة و�لكوجنر�س، فقد جنحت �إىل حد ملفت يف ح�صار حركة حما�س دبلوما�صياً و�قت�صادياً، 

ولكنها مل ت�صتطع �إ�صقاط حكومتها �أو تنفيذ �أهد�ف �حل�صار �لذي �أخذ بالتفكك. وقد ُختم عام 2006 

باختالل مليز�ن �لقوى يف منطقتنا ويف �لعامل عموماً، يف غري م�صلحة �أمريكا و�لدولة �لعربية وهو ما 

ي�صمح بتوقع �حتد�م �ل�رس�ع على كل �جلبهات يف �ل�صنة �لقادمة )2007( ملنع ترجمة هذ� �الختالل 

قليمي يف م�صلحة قوى  عرب تغيري يف �ملعادلة �ل�صائدة يف فل�صطني ولبنان و�لعر�ق وعلى �لنطاق �الإ

�ملقاومة و�ملمانعة.

1. فوز حركة حما�ض:

�لتباين  �أكرث من  مريكي يف مدى حدته  وروبي يف �جتاهه �لعام عن �ملوقف �الأ يتباين �ملوقف �الأ

فر�دى  �أع�صائه  عن  �أو  وروبي  �الأ �الحتاد  عن  �ل�صادرة  �لبيانات  تدل  �إذ  �صا�صي،  �الأ م�صمونه  يف 

مريكي و�لذي يتحدد يف مطالبة حما�س “باملو�فقة على  على �ن�صجام يف �لتوجه �لعام مع �ملوقف �الأ

كل �التفاقات �لتي وقعتها �ل�صلطة �لفل�صطينية ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية” ومن ثّم �لتخلي عن 

برناجمها.

وروبية مل تنقطع قبل �النتخابات، وقد  �أن �للقاء�ت بني حما�س و�لدول �الأ ومن �جلدير بالذكر 

زمات �لدولية International Crisis Group تفا�صيل هذه �للقاء�ت مع  �أوردت تقارير جمموعة �الأ

.
52

م�صوؤولني �أوروبيني من �أملانيا وبريطانيا وغريهما

وروبي: ثانيًا: االحتاد االأ
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لها  لقاء  بعد  مريكل،  �أجنيال  ملانية  �الأ �مل�صت�صارة  دعت  حما�س،  فوز  �إعالن  من  قليلة  �أيام  فبعد 

عبا�س،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ورئي�س  �أوملرت  �إيهود  بالوكالة  �رس�ئيلي  �الإ �لوزر�ء  برئي�س 

.
حما�س للمو�فقة على �التفاقات ل�صمان “��صتمر�ر �مل�صاعد�ت”53

عالن عن �رسف 120 مليون يورو )نحو 142.8 مليون  وروبي هذ� �ملوقف باالإ وعزز �الحتاد �الأ

، لت�صديد فو�تري �ملحروقات �لفل�صطينية �مل�صتوردة من “�إ�رس�ئيل”، ودعم ن�صاطات وكالة 
54

دوالر(

�لتي  �لفل�صطينية  �حلكومة  �إىل  مو�ل  �الأ هذه  و�صول  عدم  “�رسيطة  �لفل�صطينيني  لالجئني  �لغوث 

ن �حل�صار  . ولكن بالرغم من ذلك يعترب هذ� �ملوقف خمففاً من وطاأة �حل�صار، الأ
�صكلتها حما�س”55

ي�صتهدف �أن يكون �صامالً لي�صغط على حما�س �أو ليوؤدي �إىل �نهيار �حلكومة.

�لعالقات  جمل�س  �أ�صدره  �لذي  �لقر�ر  يف  جلي  ب�صكل  وروبي  �الأ �الحتاد  موقف  و�ت�صح 

�خلارجية و�ل�صوؤون �لعامة يف �الحتاد يف 2006/4/10 و�لذي يق�صي “بوقف �مل�صاعد�ت للحكومة 

�لتز�م حركة  �آذ�ر/ مار�س ب�رسورة   29 �لرباعية يف  �للجنة  بيان  �لفل�صطينية”، وقد جاء ذلك بعد 

حما�س مببادئ �ل�صالم.

�لفل�صطينية  �ملبا�رسة للحكومة  �ل�صيا�صية وعلق موؤقتاً م�صاعد�ته  �ت�صاالته  �أوقف �الحتاد  فقد 

�جلديدة بهدف “حماية �مل�صالح �ملالية لالحتاد” ويف �لوقت نف�صه “تعززت �ال�صتجابة لالحتياجات 

ثانية مع �حلكومة  ��صتعد�د لالنخر�ط  ... و�الحتاد على  �لفل�صطيني،  لل�صعب  ن�صانية و�لطارئة  �الإ

.
�لتي تعك�س مبادئ �للجنة �لرباعية”56

جاك  �لفرن�صي  �لرئي�س  به  تقدم  �لذي  �القرت�ح  خالل  من  وروبي  �الأ �لتوجه  هذ�  تاأكد  كما 

�جتماع  وبعد  نيويورك  يف  �ملتحدة  مم  �الأ مقر  يف   2006/5/9 يف  �لرباعية  �للجنة  �جتماع  يف  �صري�ك 

له مع عبا�س، ويق�صي �القرت�ح �إن�صاء “�صندوق �إئتماين يديره �لبنك �لدويل لدفع رو�تب �ملوظفني 

مو�ل حلكومة  ، وهو حماولة حلل �مل�صكالت �ملعي�صية للفل�صطينيني دون ت�صليم �الأ
�لفل�صطينيني”57

�لدولية ويف  �التفاقات  �ملو�فقة على  �ل�صيا�صي وهو  �ل�رسط  لتحقيق  �ل�صغط عليها  حما�س، بهدف 

�صلبها �العرت�ف بـ“�إ�رس�ئيل”.

لية  وتطور �قرت�ح �صري�ك ليتحول ملوقف �أوروبي يقوم على �أ�صا�س �إن�صاء ما �أطلق عليه ��صم “�الآ

بهدف   ،2006 يونيو  حزير�ن/  يف   Temporary International Mechanism ”ملوؤقتة� �لدولية 

، وقد و�فقت 
58

�لفل�صطينية �ملرور باحلكومة  �لبنوك ولكن دون  للفل�صطينيني عرب  مو�ل  �الأ �إي�صال 

�للجنة �لرباعية على �القرت�ح �لذي �أبدت �حلكومة �لفل�صطينية رّد�ً فاتر�ً عليه، و�أو�صحت �للجنة �أنها 

. وهنا �أي�صاً ميكن �أن نلحظ حماولة �أوروبية للتمايز 
59

لية خالل ثالثة �صهور �صرت�جع عمل هذه �الآ

�رس�ئيلي يف تنفيذ قر�ر �حل�صار. مريكي – �الإ �لن�صبي عن �ملوقف �الأ
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و�ملتو��صل  �لقوي  دعمها  يف  �أمريكا  ��صتمرت 

وملرت ي�صافح �لرئي�س بو�س  لـ“�إ�رس�ئيل”. �ل�صورة الأ

مريكا يف 2006/5/23. )رويرتز( يف �أثناء زيارته الأ

عربية  و��صعة  بجولة  حما�س  قيادة  قامت 

�النتخابات  يف  فوزها  �إثر  يف  و�إ�صالمية 

ثغرة  �إحد�ث  من  ومتكنت  �لت�رسيعية، 

زيارتها  خالل  من  �لدويل  �حل�صار  يف 

�خلارجية  لوزير  �ل�صورة  مو�صكو.  �إىل 

يف  م�صعل  خالد  ي�صافح  �لرو�صي 

2006/3/3. )رويرتز(

�لرئي�س  يلتقي  بو�س  مريكي  �الأ �لرئي�س 

2006/9/20 يف نيويورك، حيث  عبا�س يف 

بعبا�س،  عالقتهم  على  مريكان  �الأ حافظ 

دفعه  وحاولو�  �لرئا�صي،  حر�صه  ودعمو� 

�نتخابات  وعمل  حما�س،  حكومة  قالة  الإ

ت�رسيعية جديدة. )� ف ب(
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و�لعرب،  “�إ�رس�ئيل”  مع  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  عالقاتها  على  �حلفاظ  على  �ليابان  حر�صت 

مريكي. �ل�صورة لرئي�س �لوزر�ء �لياباين يزور حائط  وعلى عدم �خلروج عن �خلط �ل�صيا�صي �الأ

�لرب�ق “حائط �ملبكى” يف 2006/7/13. )رويرتز(

�مر�أة غربية مكتوب على قمي�صها “�أخجل �أن �أكون بريطانية”، يف �ملوؤمتر �ل�صحفي �مل�صرتك �لذي 

عقده رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين بلري مع �لرئي�س عبا�س يف ر�م �هلل يف 2006/9/10. )� ف ب(
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وروبي ي�صكل بديالً مقبوالً، لكنه  زمات �لدولية �أن هذ� �حلل �الأ هذ� وقد ر�أى تقرير ملجموعة �الأ

�أ�صاف له ُبعد�ً �آخر يتمثل يف �رسورة �إن�صاء قناة �ت�صال دبلوما�صية عالية �مل�صتوى، تهدف �إىل �أن 

مم �ملتحدة من خاللها كو�صيط، لي�صتك�صف رغبة حما�س بامل�صاومة ويبلغها عما  يعمل مبعوث �الأ

.
60

�صتفعله �للجنة �لرباعية بدورها

“مبا يتفق مع توجهات �للجنة �لرباعية”  وروبية  ن�صانية و�لطارئة �الأ وقد بلغت �مل�صاعد�ت �الإ

�صافة  عام 2006 ما جمموعه 329 مليوناً و160 �ألف يورو )نحو 411 مليوناً و450 �ألف دوالر( باالإ

�لالجئني  وت�صغيل  غوث  لوكالة  م�صاعد�ت  دوالر(  مليون   230 )نحو  يورو  مليون   184 �إىل 

 .
61

�لفل�صطينيني

وروبي للحكومة �لفل�صطينية ُبعد�ً دبلوما�صياً، حيث �متنعت دول �أوروبية  كما �أخذ �حل�صار �الأ

هامة عن منح تاأ�صري�ت دخول مل�صوؤولني من حما�س �إليها كما فعلت فرن�صا، بل �إن فرن�صا �نتقدت 

.
62

�ل�صويد ملجرد �متناعها عن جمار�ة هذه �لقطيعة �لدبلوما�صية للحكومة �لفل�صطينية

2006 �إىل تر�جٍع ن�صبيٍّ عن �ملوقف �لتقليدي �لذي  وي�صري �ملوقف �لفرن�صي حتديد�ً خالل عام 

�لفل�صطينية  تاأييد �حل�صار على �حلكومة  فاإىل جانب  و�صط،  �الأ �ل�رسق  �لديجوليون جتاه  ينتهجه 

و�مل�صاركة مع �لواليات �ملتحدة يف تبني �صيا�صات �ل�صغط على �صورية وحزب �هلل، فاإنها �أ�صبحت 

�رس�ئيلية، فعند تقدمي �ملندوب �لقطري مل�رسوع قر�ر يدين  �أكرث ميالً لت�صويغ �لهجمات �لع�صكرية �الإ

 ،
63

�رس�ئيلي على قطاع غزة يف متوز/ يوليو عار�صته فرن�صا �إىل جانب �لواليات �ملتحدة �لهجوم �الإ

بل ذهب وزير �خلارجية �لفرن�صي فيليب دو�صت بالزي Philippe Douste-Blazy �إىل حد “تفهم” 

، وهو �أمر حاول �لرئي�س 
64

�صباب �أمنية على �أر��صي �ل�صفة �لغربية بناء “�إ�رس�ئيل” �جلد�ر �لعازل الأ

ل�صمان  �جلد�ر  بناء  يف  �إ�رس�ئيل  حق  ينكر  “ال  �إنه  بالقول  دالالته  تخفيف  �صري�ك  جاك  �لفرن�صي 

.
ر��صي �لفل�صطينية”65 �أمنها، ولكن يجب �أن ال يق�صم �جلد�ر �الأ

�أعلنتها فرن�صا و�إيطاليا و�إ�صبانيا  وروبي متج�صد�ً يف مبادرة �ل�صالم �لتي  وتو��صل �ملوقف �الأ

�لنار فور�ً  �إطالق  �إىل وقف  “�إ�رس�ئيل”، و�لتي تدعو  2006، ورف�صتها  �لثاين/نوفمرب  يف ت�رسين 

�رسى، و�إر�صال بعثة دولية �إىل قطاع غزة، و�إىل  �رس�ئيلي و�لفل�صطيني، وتبادل �الأ بني �لطرفني �الإ

، وهو ما يعني وجود هام�س �ختالف، على 
باعرت�ٍف دويلٍ”66 حتظى  فل�صطينية  حكومة  “ت�صكيل 

�رس�ئيلية. مريكية و�الإ �لرغم من �لتناغم من حيث �جلوهر مع �ل�رسوط �الأ

وروبية تردد�ً يف قبول �ملو�فقة على خطة “�إ�رس�ئيل” برت�صيم  من ناحيةٍ �أخرى، �أبدت �لدول �الأ

وروبي لدى  �حلدود �لد�ئمة بني �لفل�صطينيني و“�إ�رس�ئيل” من جانب و�حد، وقال �صفري �الحتاد �الأ

Ramiro Cibrian-Uzal “طاملا �أن �الحتاد ال يعرف تفا�صيل  �أوزل  �صيربيان  “�إ�رس�ئيل” رمريو 
 .

�خلطة �صيكون من �ل�صعب �إبد�ء �ملو�فقة عليها”67

فاإن بع�س  �لفل�صطينية،  �ملركزية للحكومة  وروبية  �الأ �لدول  �لر�صمية لعدد من  �لقطيعة  ورغم 
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وروبي كما  وروبية مل تلتزم بهذ� �حل�صار �لدبلوما�صي، بل �إن �لر�أي �لعام �الأ �لقوى �ل�صيا�صية �الأ

وروبية  وروبية �ملختلفة يدل على قدر كبري من �لتباين بني �لتيار�ت �ل�صيا�صية �الأ تعك�صه �ل�صحف �الأ

.
68

يف هذ� �جلانب

�لدول  بع�س  ت  عربَّ حيث  �إجماعياً،  يكن  مل  وروبي  �الأ �ملوقف  �أن  �إىل  �لتقارير  بع�س  وت�صري 

وروبي  وروبية و�ملجل�س �لوز�ري لالحتاد �الأ وروبية مثل �ل�صويد وفنلند� وخرب�ء يف �ملفو�صية �الأ �الأ

�ل�صيوخ  جمل�س  ع�صو  �أن  كما  �لفل�صطينية،  �حلكومة  مع  مرونة  �أكرث  موقف  �تخاذ  �رسورة  عن 

.
وروبيني”69 �لبلجيكي بيري جاالن Pierre Galand و�صف �حل�صار باأنه “ال يعرب عن م�صاعر �الأ

، ومع بع�س 
70

وروبية ب�صكل �رسي وقد جرت �ت�صاالت حكومية فل�صطينية مع بع�س �لدول �الأ

�ل�صني  زعيم   Gerry Adams �أد�مز  جريي  �أجرى  فمثالً  علني،  ب�صكل  وروبية  �الأ �حلزبية  �لقوى 

م�صوؤويل  من  عدد  مع  لقاء�ت  يرلندي(  �الإ �جلمهوري  للجي�س  �ل�صيا�صي  )�جلناح   Sinn Fein فني 

حركتي حما�س وفتح، ودعا �إىل عدم وقف �مل�صاعد�ت عن �ل�صعب �لفل�صطيني، م�صري�ً �إىل “�رسورة 

تقدمي بديل عن �لعمل �لع�صكري كما حدث يف �إيرلند�، وحتويل �ملجتمع �ملحارب �إىل عاملني ن�صطاء 

.
يف �ملنظمات غري �حلكومية”71

وروبية يف ت�رسين �لثاين/ نوفمرب 2006 يف موؤمتٍر يف برلني  و�صارك ممثلو �ملنظمات �لي�صارية �الأ

Rosa Luxemburg Foundation �لي�صارية باإ�صد�ر بيان  بدعوة من منظمة روز� لوك�صمبورج 

 .
يدعو “ل�رسورة �لتفاو�س مع �حلكومة �لفل�صطينية”72

تاأثري  �أبقت على م�صاعد�تها للفل�صطينيني، لكن  وروبية  ن�صانية �الأ �الإ �أن عدد�ً من �ملنظمات  كما 

ذلك كان حمدود�ً للغاية يف فّك �حل�صار �ملايل و�لدبلوما�صي عن �حلكومة �لفل�صطينية.

�رسائيلية: 2. احلرب اللبنانية الإ

بع�س  يف  ذلك  ومتثل  �حلرب،  م�صار  دعم  يف  مبا�رس  غري  دوٌر  وروبية  �الأ �لدول  لبع�س  كان 

�لن�صاطات مثل:

�لذكية  �لقنابل  لنقل  �لربيطانية  �ملدنية  للمطار�ت  مريكية  �الأ �لع�صكرية  �لطائر�ت  ��صتخد�م  �أ.  

.
73

�صلحة لـ“�إ�رس�ئيل” خالل �حلرب و�الأ

مم �ملتحدة )�ليونيفيل( بنحو �صبعة �آالف عن�رس من عدد  وروبي يف قو�ت �الأ ب.  �إ�صهام �الحتاد �الأ

 ،
75

، ثم تو�ىل و�صول قو�ت بلجيكية و�إ�صبانية
74

وروبية ال �صيما �إيطاليا وفرن�صا من �لدول �الأ

.
ملانية باأنه “مهمة �صت�صمح بحماية �إ�رس�ئيل”76 وهو �أمر و�صفته �مل�صت�صارة �الأ

وروبية )من فرن�صا و�إيطاليا و�ليونان  ج.  مر�قبة �ل�صو�طئ �للبنانية وتو�جد �ل�صفن �حلربية �الأ

، بهدف �صمان عدم نقل �أ�صلحة من �خلارج 
77

قليمية �للبنانية ومن ثم من �أملانيا( يف �ملياه �الإ

للمقاومة �للبنانية.
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�أمر  �رس�ئيلي، وهو  �إعمار بع�س قطاعات �لبنى �لتحتية �لتي دمرها �لق�صف �الإ �صهام يف  د.  �الإ

�أعلن عنه رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين توين بلري Tony Blair �لذي ز�ر بريوت يف �أعقاب توقف 

.
78

�لقتال، و�أعلن خالل �لزيارة عن ��صتعد�د بالده لبناء �جل�صور �لتي دمرتها �حلرب

وروبية بيان جمموعة �لثمانية يف 17 متوز/ يوليو و�لد�عي �إىل “وقف حزب  هـ. تاأييد �لدول �الأ

، ومن �ملهم 
�رس�ئيليني �للذين �أ�رسهم”79 �هلل ق�صف �إ�رس�ئيل بال�صو�ريخ و�إعادة �جلنديني �الإ

فر�ج  فر�ج عن �جلنديني باالإ �صارة �إىل �أن �أنباء عدة �أ�صارت �إىل �حتمال �أن يربط حزب �هلل �الإ �الإ

عن �صجناء فل�صطينيني وعرب �إىل جانب �ل�صجناء �للبنانيني.

�رس�ئيلية من خالل �لتاأكيد على �أن  كذلك مت ربط �ملو�صوع �لفل�صطيني بنتائج �حلرب �للبنانية �الإ

�صلحة يف لبنان ي�صمل �ملنظمات �لفل�صطينية، وهو �أمر توؤكد فيه �أوروبا �ت�صاقها مع توجهات  نزع �الأ

مم �ملتحدة �لتي عرب عنها تريي رود الر�صن �لذي قال باأن نزع �صالح �ملنظمات �لفل�صطينية “جزء  �الأ

.
��صا�صي من �لقر�ر 1559”80

وروبيني �أكرث ميالً لفكرة �أن �لق�صية  مريكي هنا �أن �الأ وروبي عن �ملوقف �الأ وما مييز �ملوقف �الأ

�صا�صي لعدم �ال�صتقر�ر يف �ملنطقة، وهو �أمر تعزز بعد �حلرب �للبنانية  �لفل�صطينية هي �مل�صدر �الأ

�رس�ئيلية. �الإ

�أن نبد�أ  ير�ن بل علينا  �أو الإ “لي�صت ل�صورية  و�صط  ولوية يف �ل�رسق �الأ �أن �الأ �أكد توين بلري  فقد 

           French �لفرن�صي  �ال�صرت�كي  �حلزب  رئي�س  و�أكد   ،
�مل�صكلة”81 لب  هو  هذ�  وفل�صطني،  باإ�رس�ئيل 

Socialist Party فر�ن�صو� هوالند Francois Hollande “طاملا �أن �لفل�صطينيني لي�س لهم دولة وال 

.
حقوق، فلن يكون هناك ��صتقر�ر يف �ملنطقة”82

وروبي خالل �صنة 2006 كان م�صاركاً يف �حل�صار �ملايل  �إن �لعر�س �ل�صابق يعني �أن �ملوقف �الأ

مريكي، ولكن قوى �ملجتمع  و�لدبلوما�صي للحكومة �لفل�صطينية مع هام�س �ختالف عن �ملوقف �الأ

وروبي من �لناحية �ل�صيا�صية كان �أقرب  وروبي كانت �أقل حدة من ذلك، غري �أن �ملوقف �الأ �ملدين �الأ

�لنقد  ببع�س  �ت�صم  كما  و�صط،  �الأ �ل�رسق  ق�صايا  من  غريه  على  �لفل�صطيني  �ملو�صوع  �أولوية  �إىل 

وروبي يف �ملوقف من �لهجوم  �رس�ئيلية، كما حدث من ِقبَل بع�س �لقوى يف �لربملان �الأ للمو�قف �الإ

�رس�ئيلية على قطاع غزة.  �رس�ئيلي على �صجن �أريحا، و�لهجمات �الإ �الإ

ت�صكل �مل�صافة �ل�صيا�صية بني �ملوقف �لرو�صي و�ملوقف �لعربي ب�صكل عام 

و�ملوقف  خرى  �الأ �لقوى  بني  �ل�صيا�صية  للم�صافات  قيا�صاً  ق�رس  �الأ �مل�صافة 

�لعربي يف �ملو�صوع �لفل�صطيني.

فوز  عقب  حما�س  حركة  قيادة  من  لوفد  بوتني  فالدميري  �لرو�صي  �لرئي�س  دعوة  �صكلت  وقد 

ثالثًا: رو�سيا

الق�سية الفل�سطينية والو�سع الدويل
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�حلركة يف �النتخابات �خرت�قاً ُمهماً ملو�قف �لدول �لكربى، وو�صل �لوفد بالفعل �إىل رو�صيا يف مطلع 

 Sergey �لرو�صي �صريجي الفروف  2006 وعقد �جتماعاً مع وزير �خلارجية  �آذ�ر/ مار�س  �صهر 

على( �إ�صافًة للقاء مع  Lavrov ومع رئي�س جلنة �ل�صوؤون �خلارجية يف �لربملان �لرو�صي )�ملجل�س �الأ

مر �لذي �نتقدته  ، وهو �الأ
83

بطريرك رو�صيا ورئي�س �ملجل�س �لرو�صي للمفتني �مل�صلمني يف رو�صيا

عدة دول كربى على ر�أ�صها �لواليات �ملتحدة.

�حل�صار  �رسب  جهة  من  و�أوروبا  �أمريكا  توجهات  على  �لرو�صي  �خلروج  ��صتثنينا  و�إذ� 

�لدبلوما�صي على �حلكومة �لفل�صطينية �جلديدة، فاإن هذ� �ملوقف يف توجهاته �ل�صيا�صية عموماً مل 

وروبية، �إذ يالحظ على ن�صاط �لوفد �لفل�صطيني  مريكية - �الأ ي�صّكل �ختالفاً نوعياً عن �ملو�قف �الأ

يف رو�صيا ما يلي:

عدم لقاء �لرئي�س �لرو�صي بوتني مع �لوفد �لفل�صطيني.  .1

تاأكيد وزير �خلارجية �لرو�صي للوفد على �رسورة “�حرت�م كل ما �أقرته �للجنة   �لرباعية،   .2

فكار نف�صها �لتي كررها بقية  ونبذ �لعنف، و�العرت�ف بحق �إ�رس�ئيل يف �لوجود”، وهي �الأ

.
84

مريكيون �مل�صوؤولني �لرو�س، وهو موقف �متدحه �الأ

رو�صيا  فاإن  �لفل�صطينية،  �حلكومة  جتاه  مريكية  �الأ �ملطالب  مع  �لرو�صي  �ملوقف  �ت�صاق  ورغم 

و�صط، وهو �ملوقف �لذي عرب عنه  زمة يف �ل�رسق �الأ ت�صك يف وجود رغبة �أمريكية جادة ملعاجلة �الأ

و�صط، كما  الفروف بقوله “�إن بع�س �لدول �ملتطورة ال تبدي رغبة جادة يف معاجلة �أزمة �ل�رسق �الأ

.
زمة �لنووية مع كل من كوريا و�إير�ن”85 هو �حلال يف موقف هذه �لدول من �الأ

لكن رو�صيا بقيت حري�صة على �الن�صجام مع بقية �أع�صاء �للجنة �لرباعية، فقد كررت موقفها 

�ملوؤيد لبيانات �للجنة �لرباعية من ناحية، ولبيانات جمموعة �لثمانية من ناحية �أخرى، و�لتي توؤكد 

قر�ءة  يتطلب  �لذي  مر  �الأ  ،
�لرباعية”86 �للجنة  بقر�ر�ت  �لفل�صطينية  �حلكومة  “�لتز�م  على �رسورة 

�ملوقف �لرو�صي بتعقيد�ته بعيد�ً عن �لتب�صيط يف هذ� �لتاأويل �أو ذ�ك.

�لفل�صطينية  بعاد، فهي مل تقاطع �حلكومة  �الأ �أن رو�صيا �تخذت موقفاً و�صطاً يف كافة  ذلك يعني 

، ولكنها �لتزمت ب�رسوط 
87

دبلوما�صياً من ناحية، و�أعلنت عن تقدمي ع�رسة ماليني دوالر كم�صاعدة

من �لفيدر�يل �لرو�صية  �للجنة �لرباعية من ناحية ثانية. كما خلت من جهة �أخرى، قائمة هيئة وز�رة �الأ

�صارة �إىل حركة حما�س )وحزب �هلل( كمنظمتني �إرهابيتني )يعترب  رهابية من �الإ �خلا�صة باملنظمات �الإ

ل�صان  على  رو�صيا  ودعت  بل  رو�صيا(،  د�خل  عملياتها  نفذت  �إذ�  �إرهابية  �ملنظمة  �لرو�صي  �لقانون 

 من 
88

وزير خارجيتها الفروف يف �أيلول/ �صبتمرب �إىل دمج هاتني �حلركتني يف عملية �ل�صالم يف �ملنطقة

و�صط كالوجني  Alexander Kalugin يف  ناحية ثالثة. ولكنها �أكدت على ل�صان مبعوثها �إىل �ل�رسق �الأ

�صباط/ فرب�ير 2006 على “�أن تلتزم حما�س بقر�ر�ت �للجنة �لرباعية باالعرت�ف باإ�رس�ئيل، ورف�س 

 من ناحية ر�بعة.
ره�ب، و�اللتز�م بكافة �التفاقيات”89 �الإ
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ويعود هذ� �ملوقف �لرو�صي �لو�صطي �إىل �عتبار�ت عديدة منها:

غر��س  الأ حما�س  مع  �حلو�ر  ��صتثمار  �أر�دت  رو�صيا  �أن  يبدو  حما�س:  مع  �حلو�ر  دو�فع   .1

د�خلية لها �صلة مب�صكلة �ل�صي�صان، فاحلو�ر مع حركة حما�س كحركة �إ�صالمية يعزز �لفكرة 

�صالم. وذلك على �لرغم من �أن  باأن رو�صيا ال ت�صارع �ل�صي�صان لدو�فع دينية مناه�صة لالإ

“�لعنف  �أن  �صابق  وقت  يف  قال   Sergey Ivanov �إيفانوف  �صريجي  �لرو�صي  �لدفاع  وزير 

، وهو ما ��صتدعى 
�صالمي يف فل�صطني”90 �صالمي يف �ل�صي�صان غري منف�صل عن �لعنف �الإ �الإ

�صالمي  �الإ �ملوؤمتر  منظمة  يف  مر�قباً  ع�صو�ً  �أ�صبحت  فرو�صيا  �لتوجه،  هذ�  يف  تغيري�ً  الحقاً 

منذ متوز/ يوليو 2005، كما �أنها ال ت�صجع �رس�ع �حل�صار�ت �لذي ميكن �أن ينعك�س عليها 

. ثم �إن رو�صيا تريد من حو�رها مع حما�س �أن توؤكد تو�جدها �ل�صيا�صي يف �ملنطقة، 
91ً

د�خليا

د�رة �لرو�صية قوى ت�صغط بهذ� �الجتاه، وتتمثل هذه �لقوى فيما  ال �صيما �أنه يوجد د�خل �الإ

من، و�لقوى �ل�صيوعية و�لقومية،  ي�صمى بامل�صتعربني يف �خلارجية �لرو�صية، ويف �أجهزة �الأ

.Rosoboronexport صلحة �لرو�صية� ووكالة بيع �الأ

ثر يف مو�قف �ل�صلطة �لرو�صية،  �إىل جانب ذلك قد يكون لتوجهات �لر�أي �لعام بع�س �الأ

فقد َدلَّت ��صتطالعات �لر�أي �لعام �لرو�صية على �نخفا�س �لتاأييد لـ“�إ�رس�ئيل” رغم �أنه ما ز�ل 

.
�رس�ئيلية بن�صبة 92%9 مرتفعاً، وتز�يد هذ� �النخفا�س يف �أعقاب �حلرب �للبنانية �الإ

�الت�صاق  يف  رو�صيا  رغبة  يف  �لدو�فع  هذه  تتمثل  �لرباعية:  �للجنة  ب�رسوط  �لتم�صك  دو�فع   .2

�لطرفني من ناحية و�صمان  �مل�صرتكة بني  للم�صالح  مريكي نظر�ً  �الأ �ملوقف  بقدر كاف مع 

و�صط  �الأ �ل�رسق  يف  لرو�صيا  �لثاين  �لتجاري  �ل�رسيك  متثل  �لتي  “�إ�رس�ئيل”  يف  م�صاحلها 

بعد تركيا من ناحية ثانية، وقد �رتفع حجم �لتبادل �لتجاري بني �لطرفني خالل عام 2006 

�رس�ئيلية تريد “�إ�رس�ئيل” �صمان تدفق �ليهود �ملهاجرين  . ومن �لناحية �الإ
بحو�يل 93%6.7

�صلحة للمنطقة �لعربية، ومنع و�صول �لتجهيز�ت �لنووية �إىل  من رو�صيا وعرقلة ت�صدير �الأ

�إير�ن، وتوظيف رو�صيا كقناة �ت�صال مع �صورية.

تكتيك  يف  مريكية  و�الأ وروبية  �الأ �لقوى  عن  نف�صها  مُتيّز  �أن  حاولت  رو�صيا  �أن  �لقول  خال�صة 

خرى فيما  �صلوكها جتاه �حلكومة �لفل�صطينية، لكنها �أكدت �ن�صجامها مع توجهات �لقوى �لدولية �الأ

يتعلق ب�رسوط �لتعامل مع هذه �حلكومة.

�جلديدة  �لفل�صطينية  �حلكومة  جتاه  �ل�صينية  �ل�صيا�صة  فهم  �ملمكن  غري  من 

وفوز حركة حما�س مبعزل عن �الجتاه �لعام �لذي �تخذته �ل�صيا�صة �ل�صينية 

برنامج  عن  عالن  �الإ �أعقاب  يف  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  بنيتها  �أ�صاب  �لذي  �لكبري  �لتحول  منذ 

�إىل  بر�جماتية  ب�صبغة  �ل�صينية  �خلارجية  �ل�صيا�صة  �صبغ  و�لذي   1978 عام  ربعة  �الأ �لتحديثات 

حٍد كبري.

الق�سية الفل�سطينية والو�سع الدويل
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:
94

تي و�صط يف �الآ وتتمثل حمدد�ت �ل�صيا�صة �ل�صينية �ملعا�رسة جتاه �ل�رسق �الأ

�لنفطية  �الحتياجات  من   %44 حو�يل  �لعربي  �لنفط  ويغطي  للنفط،  �ملتز�يدة  �حلاجة   .1

.
95

�ل�صينية

عام  بـ“�إ�رس�ئيل”  �ل�صيني  �العرت�ف  منذ  بد�أت  )و�لتي  “�إ�رس�ئيل”  مع  للعالقة  �حلاجة    .2

1992( لتحقيق �لو�صول للتكنولوجيا �لغربية عرب م�صاريع م�صرتكة، ولر�أ�س �ملال �ليهودي 

�لق�صايا �خلالفية  مريكي يف  �الأ �لكوجنر�س  �ليهودي يف  �للوبي  تاأييد  لال�صتثمار، ول�صمان 

�لهز�ت، كما  لبع�س  �لعالقة كانت تتعر�س  �أن هذه  بالرغم من  �ملتحدة، وذلك  �لواليات  مع 

�إلغاء بع�س �ل�صفقات �أو م�صاريع �لتعاون �لع�صكري بني �ل�صني و“�إ�رس�ئيل”، �أو  حدث يف 

�إىل   Dalai Lama الما  �لدالي  للتيبت  �لديني  �لزعيم  بها  قام  �لتي  �لزيارة  �أثارته  ما  ب�صبب 

.
962006 فرب�ير  �صباط/  �صهر  “�إ�رس�ئيل” يف 

على  ذلك  و�نعكا�صات  �لعربية،  �ملنطقة  يف  �لدينية  �حلركة  تنامي  من  �ل�صينية  �حل�صا�صية   .3

غلبية �مل�صلمة، و�لتي ت�صهد بع�س �لتوتر�ت. �ملقاطعات �لغربية �ل�صينية ذ�ت �الأ

قل يف �ملدى �ملنظور،  خرى على �الأ 4. عدم �لرغبة يف �النخر�ط يف تناف�س ��صرت�تيجي مع �لقوى �الأ

�إىل  �لعالقات  بهذه  للو�صول  �لعربية  �ملنطقة  مع  �لتجارية  �لعالقات  تو�صيع  على  و�لرتكيز 

مليار   71 �إىل   2006 عام  نهاية  مع  و�صلت  باأنها  علماً   ،2010 عام  دوالر  مليار   100 حو�يل 

.
97

دوالر

�ت�صاقاً مع هذه �ملعطيات، عملت �ل�صني على �نتهاج �صيا�صة متو�زنة جتاه فوز حركة حما�س، 

فرب�ير  �صباط/  يف  �ل�صينية  �خلارجية  وز�رة  ودعت  �لفل�صطينية،  �النتخابات  بنتائج  رحبت  فقد 

�ملجتمع �لدويل �إىل “عدم �تخاذ �إجر�ء�ت قد تزيد �أو�صاع �ل�صعب �لفل�صطيني �صوء�ً بعد فوز حركة 

، وبالرغم من �إعالن �حلكومة �ل�صينية يف �آذ�ر/ مار�س باأنها �صت�صتمر يف تقدمي �مل�صاعد�ت 
حما�س”98

، �إال �أن 
“غري �مل�رسوطة” لل�صعب �لفل�صطيني وال حتبِّذ “�لعزل �ل�صيا�صي �أو �حل�صار �القت�صادي”99

خرى  موقفها حاول بطريقة دبلوما�صية عدم �إظهار �لتعار�س مع موقف �لقوى �لدولية �لكربى �الأ

:
100

من حيث �جلوهر، وهو ما يت�صح يف �ملوؤ�رس�ت �لتالية

يونيو  حزير�ن/  يف  �لقاهرة  يف   Wen Jiabao جياوبو  وين  �ل�صيني  �لوزر�ء  رئي�س  �إعالن   .1

تاأييد خريطة �لطريق.

“�لتعاون �لثنائي  2006 على  توقيع �ل�صني �تفاقاً وز�رياً عربياً �صينياً يف حزير�ن/ يونيو   .2

�ل�صيني،  �لعربي  �لتعاون  �لثاين ملنتدى  �لوز�ري  رهاب” وذلك خالل �الجتماع  �الإ ملقاومة 

�لذي مت �إن�صاوؤه يف بكني عام 2004.

�إعر�ب �ل�صني عن “�أملها يف �أن ال توؤدي م�صاركة وزير �خلارجية �لفل�صطيني حممود �لزهار   .3

�لعالقات  على  �لتاأثري  �إىل  يونيو  حزير�ن/  �أو�ئل  يف  �ل�صيني  �لعربي  �لوز�ري  �الجتماع  يف 

�رس�ئيلية”. �ل�صينية �الإ
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�ملندوب  �أكده  �لذي  وهو  للفل�صطينيني،  للم�صاعد�ت  ن�صاين”  “�الإ �لطابع  على  �لتاأكيد   .4

�ل�صعب  لدعم  �صبتمرب  �أيلول/  �أو�ئل  يف  ��صتوكهومل  يف  عقد  �لذي  �لدويل  �ملوؤمتر  يف  �ل�صيني 

.
101

�لفل�صطيني

�لتمايز، وجتنّب �لدخول يف معارك مع  بقاء على هام�س  وميكن قر�ءة هذه �ملوؤ�رس�ت �صمن �الإ

مريكي قد يتّجه �إليها الحقاً. �أمريكا يف �ملرحلة �لر�هنة، ك�صباً للوقت، فال�صني تعلم �أن �لعد�ء �الأ

�أبقت �حلو�ر  �أن �لدبلوما�صية �ل�صينية  وفيما يتعلق بالعالقة مع �حلكومة �لفل�صطينية، ُيالحظ 

قادتها  من  عدد  بني  �جتماع  جرى  �لتي  فتح  حركة  مثل  خمتلفة،  فل�صطينية  جهات  مع  متو��صالً 

وم�صوؤولني من �حلزب �ل�صيوعي �ل�صيني يف �صهر متوز/ يوليو 2006، �أو �للقاء �حلزبي �لذي جرى 

 Ismail يف 23 �آذ�ر/ مار�س بني نائب رئي�س �للجنة �لد�ئمة يف جمل�س �ل�صعب �ل�صيني �إ�صماعيل �آمات

.
102

Amat ورئي�س حزب �ل�صعب �لفل�صطيني ب�صام �ل�صاحلي يف بكني

�رسيحة  دعوة  ُتوّجه  مل  �ل�صينية  �حلكومة  �أن  �لو��صح  فمن  حما�س،  حركة  مع  �لعالقة  �أما 

ي من �أع�صائها ب�صكل مبا�رس، و�كتفت بالتعامل مع �حلكومة �لفل�صطينية  للحكومة �لفل�صطينية �أو الأ

يف �حلدود �لدنيا ومن خالل �ت�صاالت تتم يف نطاق �أو�صع من �لطابع �لثنائي، كما حدث يف �ملوؤمتر 

�لوز�ري �لذي �أ�رسنا له �صابقاً.

بل �إن قدر�ً من �الرتباك ر�فق زيارة وزير �خلارجية �لفل�صطيني لبكني، فقد نفت وز�رة �خلارجية 

يف  �صيح�رس  �أنه  لتعلن  مايو  �أيار/   18 يف  لتعود  �لبد�ية،  يف  دعوته  �أبريل  ني�صان/   16 يف  �ل�صينية 

خالل  من  �خلجول  �ملوقف  هذ�  وتاأكد  �إليه.  �مل�صار  �ل�صيني  �لعربي  �ملنتدى  حل�صور  دعوة  نطاق 

�لت�رسيحات �ل�صينية ذ�ت �ل�صلة بالزيارة:

- قال بيان للخارجية “نحن ال نتفق بال�رسورة مع �صيا�صة حما�س، ولكن يجب �حرت�م �ختيار 

.
�ل�صعب �لفل�صطيني”103

�مل�صاعد�ت  بل  �القت�صادية  �مل�صاعد�ت  �لزهار  مع  نبحث  “مل  للخارجية  �آخر  بيان  وقال   -

وروبية -  مريكية – �الأ ، وهو �إ�صارة �إىل �أن �ل�صني ال تريد مو�جهة مع �لتوجهات �الأ
ن�صانية”104 �الإ

�رس�ئيلية بالرغم من �أنها لي�صت �صمن �للجنة �لرباعية. �الإ

�الحتفاظ  حماولة  ويف  ناحية،  من  بر�جماتيتها  يف  ��صتمرت  �ل�صينية  �ل�صيا�صة  �أن  يعني  ذلك 

بال�رس�ع  يتعلق  فيما  �ل�صائدة  �لدولية  �لتوجهات  عن  �لعام  حمتو�ها  يف  تخرج  “بخ�صو�صية” ال 
ولكن  ثانية.  ناحية  من  �أ�صا�صي  ب�صكل  �ملتحدة  �لواليات  تر�صمها  و�لتي  �رس�ئيلي،  �الإ �لفل�صطيني 

يجب �إعطاء �أهمية �أكرب للتمايز من دون �ملر�هنة عليه �أو ت�صخيمه.

الق�سية الفل�سطينية والو�سع الدويل
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و�صط ب�صكل عام ب�صمات �أربع: تت�صم �ل�صيا�صة �ليابانية يف �ل�رسق �الأ

عدم �النغما�س يف �لتناف�س �ال�صرت�تيجي �ملبا�رس يف �ملنطقة.  .1

و�ال�صتمر�ر  �لدولية،  عالقاتها  يف   Mercantilism )�لتجاري(  “�ملريكانتيلي”  �لبعد  تغليب   .2

�لتعامل  تعني  و�لتي   ،1973 منذ  �ليابان  �نتهجتها  �الجتاهات” �لتي  “جميع  دبلوما�صية  يف 

مع جميع �لدول و�الجتاهات �ل�صيا�صية بغ�س �لنظر عن تباينات هذه �لقوى �أو �لدول فيما 

بينها.

�لتاأكيد على �لت�صوية �ل�صيا�صية ل�رس�عات �ملنطقة.  .3

عدم �إغ�صاب �أو ��صتفز�ز �لواليات �ملتحدة.  .4

يف �إطار هذه �ل�صمات تعاملت �ليابان مع �لق�صية �لفل�صطينية، فهي مل جتر �أي تعامل ر�صمي مع 

ول/ دي�صمرب 1988، عندما جرى �أول لقاء ر�صمي بني  منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �إال يف كانون �الأ

وزير �خلارجية �لياباين �صو�صوكي �أونو Sosuke Uno وممثل ملنظمة �لتحرير، بعد �أقل من ثمان 

.
105

�صاعات على �إعالن �لواليات �ملتحدة ��صتعد�دها للتحاور مع �ملنظمة

و�ت�صاقاً مع �ل�صمات �ل�صابقة لل�صيا�صة �خلارجية �ليابانية يف �ملنطقة نر�صد حتركها خالل عام 

:2006

�لتغطية �ملحدودة جد�ً يف  �ملنطقة، ولعل  �لتناف�س �ال�صرت�تيجي يف  �ملبا�رس يف  1. عدم �النغما�س 

، كما �أن 
106

�رس�ئيلية تدل ب�صكل و��صح على ذلك عالم �ليابانية للحرب �للبنانية �الإ و�صائل �الإ

�نقطاع روؤ�صاء وزر�ء �ليابان عن زيارة �ملنطقة �لتي تعتمد بالدهم على برتولها بن�صبة %90 

ومل  �لتوجه.  هذ�  يوؤكد   )2006 يناير  �لثاين/  كانون  وحتى   1991 )منذ  عاماً   15 تفوق  ملدة 

�إال يف بع�س �جلو�نب �لثقافية  “�ملريكانتيلي” )�لتجاري(  تتخط �لدبلوما�صية �ليابانية �لبعد 

2006 للبحث يف  كمنتدى �حلو�ر �لذي عقد دورته �لر�بعة يف تون�س يف كانون �لثاين/ يناير 

.
107

�صالمية �حلو�ر بني �حل�صارة �ليابانية و�حل�صارة �الإ

�لبيانات  “�ملريكانتيلية” )�لتجارية( ودبلوما�صية جميع �الجتاهات، فمر�جعة  �لدبلوما�صية   .2

�ليابانية حول م�صكالت �ملنطقة ، ت�صري �إىل �لتذكري �لد�ئم يف هذه �لبيانات بامل�صاعد�ت �ليابانية 

�إىل �مل�صاريع و�ال�صتثمار�ت لها  �صارة  �إىل جانب �الإ للمنطقة ومن بينها �ل�صعب �لفل�صطيني، 

مانة  يف �ملنطقة، وقد جت�صدت هذه �لدبلوما�صية منذ عام 1999 بتبني �ليابان بالتعاون مع �الأ

�العتناء  تعني  و�لتي   Human Security ”ن�صاين �الإ من  “�الأ �صيا�صة  �ملتحدة  مم  لالأ �لعامة 

ن�صان �لفل�صطيني. بتوفري �حلاجات �ل�رسورية لالإ

�أن  نالحظ  �لفل�صطيني،  �جلانب  يف  وبخا�صة  �ملنطقة  يف  �ليابانية  �لن�صاطات  ومبر�جعة 

حيان،  مريكي يف �أغلب �الأ �حل�صور �لياباين يف �مل�رسوعات �ل�صيا�صية يتو�رى ور�ء �ملوقف �الأ

ولكنه يكون �أكرث ظهور�ً يف �مل�رسوعات ذ�ت �لطابع �القت�صادي.

خام�سًا: اليابان
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 يف اإطار هذه املالمح العامة لل�سيا�سة اليابانية ميكن تتبع املوقف الياباين من احلكومة الفل�سطينية 

Shintaro Ito قد  اإتو  املنتخبة، والتي كان فريق ياباين يراأ�سه نائب وزير اخلارجية الياباين �سنتارو 

باالنتخابات  رحبَّ  بياناً   2006/1/26 يف  اليابانية  اخلارجية  واأ�سدرت  انتخابها،  مراقبة  يف  �سارك 

الفل�سطينية، و“دعا الحرتام االتفاقات املوقعة بني الطرفني ومن �سمنها خريطة الطريق و�سبط 

اأعلن  3 �سباط/ فرباير حني  املتطرفني”. واأخذ التوجه العام لل�سيا�سة اليابانية يتّ�سح اعتباراً من 

و�سط تات�سو اأرميا Tatsuo Arima باأنه �سيزور املنطقة “ولن  املبعوث الياباين اخلا�ص بال�رشق االأ

 .
يلتقي مب�سوؤولني من حما�ص”108

مريكي من احلكومة الفل�سطينية، قام رئي�ص الوزراء الياباين جوني�سريو  وات�ساقاً مع املوقف االأ

بتقدمي  وتعهد  يوليو  متوز/   13 يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  بزيارة   Junichiro Koizumi كويزومي 

مليون   1.3 اإىل  امل�ساعدة  قيمة  برفع  الرئي�ص  مكتب  عمل  وحت�سني  الفل�سطينية  “لل�سلطة  الدعم 

�سارة اإىل احلكومة الفل�سطينية. ، دون االإ
دوالر”109

و�سط تات�سو اأرميا اأمام املنتدى االقت�سادي  ويف املالحظات التي قدمها املبعوث الياباين لل�رشق االأ

:
110

و�سط بتاريخ 2006/5/21 اأكد موقف حكومته ب�رشورة العاملي اخلا�ص بال�رشق االأ

اأ. “اأن توا�سل حكومة حما�ص جهود ال�سالم واأن يعقد لقاء بني عبا�ص واأوملرت”.

�رشائيلية خطوات توؤثر يف الو�سع يف املفاو�سات النهائية. ب. اأن ال تتخذ احلكومة االإ

ج. اأن تفرج “اإ�رشائيل” عن العوائد ال�رشيبية الفل�سطينية.

د. دعم احلوار بني جمموعات نخبوية فل�سطينية واإ�رشائيلية ا�ستمراراً الجتماعات النخب التي 

عقدت يف اليابان عام 2003، واأ�سهمت يف الو�سول اإىل ما عرف مببادرة جنيف.

هـ. التذكري باأن اليابان حتتل املرتبة الثانية )بعد الواليات املتحدة( يف امل�ساعدات املقدمة لل�سعب 

الفل�سطيني، حيث بلغت هذه امل�ساعدات خالل الفرتة 1993-2006 حوايل 840 مليون دوالر، 

.
111

وهو ما ي�سكل 9.9% من اإجمايل امل�ساعدات الدولية للفل�سطينيني

واأ�سارت وزارة اخلارجية اليابانية يف موقعها على االنرتنت اإىل اأن اليابان زادت من م�ساعداتها 

م�ساعدات  قدمت  كما  دوالر،  األف  و720  ماليني  ثالثة  مببلغ   2006 عام  يف  الالجئني  غوث  لوكالة 

، واقرتح نائب وزير اخلارجية 
112

اآالف دوالر لل�سفة الغربية وقطاع غزة بحوايل 42 مليوناً و110 

و�سط يف 2006/7/29 اإن�ساء ما اأ�سماه “ممر ال�سالم  الياباين �سنتارو اإتو خالل زيارته لل�رشق االأ

ردن، ومت خالل  واالزدهار”، ويقوم على اإن�ساء تعاون اإقليمي ت�سارك فيه اليابان يف منطقة وادي االأ

، كما 
113

ردن وفل�سطني و“اإ�رشائيل” واليابان الزيارة االتفاق على اإن�ساء “وحدة ا�ست�سارية” من االأ

اأعلن عن تقدمي مبلغ  مليوين دوالر ليقوم البنك الدويل بدرا�سات خا�سة بالقناة التي يراد اإن�ساوؤها 

حمر بالبحر امليت. لرتبط البحر االأ

التاأكيد على الت�سوية ال�سلمية لل�رشاعات يف املنطقة. وتت�سح هذه ال�سيا�سة من خالل �سل�سلة    .3
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“�إ�رس�ئيل”  �ليابانية من خاللها بامل�صافة ذ�تها بينها وبني كل من  بيانات حتتفظ �حلكومة 

و�لطرف �لفل�صطيني، وهو �أمر ميكن ت�صميته بيانات �مل�صافة �ملت�صاوية.

و�صط تات�صو �أرميا يف �لفرتة  وتدل �لبيانات �لتي تلت زيارة �ملبعوث �لياباين �خلا�س لل�رسق �الأ

5-11 ت�رسين �لثاين/ نوفمرب لكل من “�إ�رس�ئيل” وفل�صطني و�صورية على هذ� �لتوجه.

يف  حانون  بيت  منطقة  على  �رس�ئيلي  �الإ �لهجوم  عاجلت  �لتي  �لبيانات  يف  ذلك  مالحظة  وميكن 

�رس�ئيلية  ت�رسين �لثاين/ نوفمرب من عام 2006، حيث �أبدت �ليابان “قلقاً عميقاً” جتاه �لعمليات �الإ

مر،  �الأ هذ�  يف  حتقيق  جر�ء  الإ “�إ�رس�ئيل”  ودعت  �ملدنيني،  منازل  �رسب  �صيما  ال  حانون  بيت  يف 

رحبت  ثم  غزة.  قطاع  من  “�إ�رس�ئيل”  �لهجمات” على  “�صبط  �إىل  �لفل�صطينيني  دعت  �ملقابل  ويف 

�رس�ئيلي ورئي�س �ل�صلطة  بوقف �إطالق �لنار بني �لطرفني ودعت للقاء يجمع بني رئي�س �لوزر�ء �الإ

.
114

�لفل�صطينية

�خلا�س  يونيو  حزير�ن/   30 يف  �خلارجية  وز�رة  بيان  يف  �ملت�صاوية  �مل�صافة  بيانات  وتتكرر 

�رس�ئيليني يف 25  حزير�ن/ يونيو، حيث �أ�صار �إىل “�رسورة  حد �جلنود �الإ باختطاف حركة حما�س الأ

�حلكومة  يف  ع�صاء  الأ �إ�رس�ئيل  �عتقال  على  �لقلق  و�إبد�ء  �رس�ئيلي...  �الإ �جلندي  �رس�ح  �إطالق 

.
�لفل�صطينية”115

�أبعاده �عتبار  ويرى بع�س �ملحللني �ليابانيني �أن موقف �ليابان من حركة حما�س ياأخذ يف �أحد 

�لقريبة منها و�لتي ت�صم م�صلمني مثل  �ملنطقة  �لعامل يف  �صالمية يف  �الإ �لقوى  تنامي دور  يوؤثر  �أن 

.
116

�إندوني�صيا وماليزيا وتايلند و�لفلبني

خرى، ولكنها  ذلك يعني �أن �ليابان �لتزمت خالل عام 2006 بالتوجه �ل�صيا�صي للقوى �لكربى �الأ

حتاول �أن تخفف من وقع هذه �ل�صيا�صة على �ل�صارع �لعربي بالتذكري �مل�صتمر بحجم م�صاعد�تها 

للفل�صطينيني ب�صكل خا�س. ويجدر ر�صد �الهتمام �ملتز�يد لليابان باملنطقة، وعدم �لتقليل من �أهمية 

�أكرث  �صيا�صات  تبني  على  وت�صجيعها  مبا�رسة،  وغري  مبا�رسة  بطرق  معها  �لتو��صل  خطوط  مدِّ 

مريكية. ��صتقالالً عن �ل�صيا�صة �الأ

�ساد�سًا: املواقف الدولية:

الدولية: املنظمات   .1

مم املتحدة: اأ .  الأ

مانة �لعامة ��صتتبعت  ع�صاء فيها، لكن �الأ مم �ملتحدة بفعل �إر�دة �لدول �الأ يفرت�س �أن تت�صكل �إر�دة �الأ

�ملنظمة  �أمريكا و�أوروبا، وقد تناغم موقف  من ال �صيما  �الأ �ملركزية يف جمل�س  �لقوى  ر�دة  نف�صها الإ

�لدولية مع مو�قف هذه �لقوى يف �ملو�صوع �ملركزي لعام 2006 وهو �حل�صار �ملايل و�لدبلوما�صي.
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“�لدعوة الحرت�م  من خالل �لتح�صري لالنتخابات �لفل�صطينية هو  لقد كان �أول بيان ملجل�س �الأ

�التفاقات �ملوقعة... وخريطة �لطريق، كما �أبدى �ملجل�س قلقه من تو�صعة �مل�صتوطنات ومن �خلط 

.
�لذي ي�صلكه �جلد�ر �لعازل”117

�ملتحدة قيود�ً على �الت�صاالت باحلكومة  مم  �الأ �لدويل باحل�صار، فر�صت  �ملوقف  و�ت�صاقاَ مع 

�صتتحدد  �لفل�صطينية  �حلكومة  مع  �ل�صيا�صية  “�الت�صاالت  باأن  �ملتحدة  مم  �الأ وقالت  �لفل�صطينية، 

�ملتحدة دعو�ته يف منا�صبات خمتلفة  مم  لالأ �لعام  مني  �الأ ، وكرر 
�أ�صا�س كل حالة مبفردها”118 على 

�حلكومة �لفل�صطينية �إىل �اللتز�م باالتفاقيات �لدولية بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و“�إ�رس�ئيل”.

وزر�ء  �أو  حما�س  من  �صيا�صية  بقياد�ت  �الت�صال  “جتنب  موظفيها  �ملتحدة  مم  �الأ ن�صحت  وقد 

غر��س �إجر�ئية”، كما ن�صحت  من �حلكومة �لفل�صطينية و�القت�صار على �الت�صال بالتكنوقر�ط والأ

مم �ملتحدة �صتيفان دوجارك  منائية “بتجنب �الت�صال �ل�صيا�صي” وقال �لناطق با�صم �الأ وكاالتها �الإ

مم �ملتحدة وم�صوؤوليها  غر��س �إجر�ئية من ِقبَل وكاالت �الأ Stephane Dujarric “�إن �الت�صاالت الأ

.
غر��س �إن�صانية و�صيتم �لتعامل مع �لق�صايا �ل�صيا�صية عند بروزها”119 م�صموح بها الأ

و�ملنظمات  ووكاالتها  �ملتحدة  مم  �الأ م�صوؤويل  �أبلغت  بو�س  “�إد�رة  �أن  �مل�صادر  بع�س  وذكرت 

�أو  مم �ملتحدة للحكومة �لفل�صطينية  �أمو�ل �أمريكية عرب �الأ �أية  غري �حلكومية ب�صمان عدم و�صول 

�ملتحدة  مم  �الأ �أمريكية مع  �لعاملني يف م�صاريع  �ت�صال  �ملحلية، و�صمان عدم  �إد�ر�تها  �أو  وز�ر�تها 

.
مب�صوؤويل �حلكومة �لفل�صطينية”120

�تخاذ  �ملتحدة  مم  لالأ �لعامة  �جلمعية  و��صلت  فقد  فل�صطني،  يف  �مليد�ين  �ل�رس�ع  جمال  يف  �أما 

�رس�ئيلي على  �لقر�ر�ت �لتي تدين “�إ�رس�ئيل”، فاتخذت قر�ر�ً يف 2006/11/17 د�نت فيه �لهجوم �الإ

مريكي �لذي �أ�رسنا  من ف�صل مرتني يف �إد�نة “�إ�رس�ئيل” ب�صبب �لفيتو �الأ بيت حانون، لكن جمل�س �الأ

له �صابقاً.

كالومو                   تولياميني  �ل�صيد  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �ملتحدة  مم  لالأ �مل�صاعد  �لعام  مني  �الأ وحذر 

ن  Tuliameni Kalomoh من خطورة �حللول �أحادية �جلانب �لتي تعتزم “�إ�رس�ئيل” �لقيام بها الأ

.
�جلانب”121 �أحادية  فعال  �الأ ب�صبب  �صعيفاً  �صي�صبح  دولتني  �إطار  يف  “�حلل 

�إىل  مار�س  �آذ�ر/  �صهر  يف  �لالجئني  ل�صوؤون  �لعليا  للمفو�صية  بيان  لفت  �لعر�قية،  زمة  �الأ ويف 

بع�صهم  طالت  �لتي  �لقتل  وعمليات  �لعر�ق  يف  �لفل�صطينيون  �لالجئون  لها  يتعر�س  �لتي  �ملخاطر 

مر �لذي ��صتدعى �إ�صد�ر �ملرجع �ل�صيعي �آية �هلل �ل�صي�صتاين  ، وهو �الأ
122

نتيجة �لعنف �لد�ئر هناك

.
123

مم �ملتحدة فتوى “بحماية �لفل�صطينيني وممتلكاتهم يف �لعر�ق”، وقد لقي ذلك ترحيب �الأ

�أمام  �أكرب  ب�صكل  �أ�صعفته  قد  عنان  كويف  �صّد  �أثريت  �لتي  �لف�صاد  ق�صية  �أن  �إىل  �لتنويه  ويجب 

�ملوقف  �نتقد  عندما  واليته  من  خريين  �الأ �ل�صهرين  يف  �إال  ن�صبياً  يتحرر  ومل  مريكية،  �الأ ر�دة  �الإ
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مريكي من �حلرب على �لعر�ق و�عتربه غري �رسعي.  �الأ

خرى: ب. املنظمات الدولية الأ

من  طل�صي  �الأ �صمال  حللف  �لعام  مني  �الأ ��صتبعد  وروبي،  و�الأ مريكي  �الأ �ملوقفني  مع  �ن�صجاماً 

�لتي حددتها  �ل�رسوط  �أية �ت�صاالت مع حما�س، مردد�ً  �لفل�صطينية  �لبد�ية وقبل ت�صكيل �حلكومة 

دول �حللف بنبذ �لعنف، و�لقبول باالعرت�ف بـ“�إ�رس�ئيل”، وقبول �التفاقات �ملوقعة بني “�إ�رس�ئيل” 

.
124

و�ل�صلطة �لفل�صطينية

يف 2006/2/10، “ال   Jaap de Hoop Scheffer مني �لعام للحلف جاب دوهوب �صوفري وقال �الأ

.
ميكن �لدخول يف حو�ر مع حما�س ما مل تف بال�رسوط... بل �إن ذلك م�صتحيل”125

يف �ملقابل ندد وزر�ء خارجية دول عدم �النحياز يف موؤمترهم �لذي عقدوه يف ماليزيا يف �أو�خر 

، وكررت �ملنظمة موقفها �لد�عي 
126

ر��صي �لعربية �رس�ئيلي لالأ �أيار/ مايو با�صتمر�ر �الحتالل �الإ

�رس�ئيلية على �ل�صعب �لفل�صطيني يف موؤمتر قمتها يف هافانا يف �أيلول/ �صبتمرب  لوقف �العتد�ء�ت �الإ

�إىل  )118 ع�صو�ً(  �ملنظمة  �أع�صاء  �لفل�صطينية، ودعا  �لدعم عن �حلكومة  �نتقد وقف  و�لذي   ،2006

�ملالية  زمة  �الأ حدة  لتخفيف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �لعاجلة  و�ملالية  �القت�صادية  �مل�صاعدة  “تقدمي 
.
�حلالية”127

�رس�ئيلي على بيت حانون، ودعا �لبيان جمل�س  فريقي �لهجوم �الإ ود�ن بيان �صحفي لالحتاد �الإ

ِبَحثِّ  �لرباعية  �للجنة  طالب  كما  �رس�ئيلية،  �الإ �النتهاكات  لوقف  �ملطلوبة  �خلطو�ت  التخاذ  من  �الأ

.
128

و�صط على �لعودة �إىل طاولة �ملفاو�صات طر�ف يف �ل�رسق �الأ �الأ

ومعلوم �أن �أربع دول �إفريقية من خارج �ملجموعة �لعربية، ما تز�ل ال تقيم عالقات دبلوما�صية 

مع “�إ�رس�ئيل” وهي ت�صاد وغينيا ومايل و�لنيجر.

مريكية �أ�صبح �أكرث �عتناء، ولو يف حدود ن�صبية باملنطقة منذ  يف �ملقابل فاإن موقف منظمة �لدول �الأ

مريكي �لالتيني يف �لرب�زيل يف �أيار/ مايو 2005، بالرغم من عدم �مل�صاركة  موؤمتر �لقمة �لعربي �الأ

�ملنظمة من  هذه  موقف  حدد  قد  �لعرب، وكان  و�مللوك  �لروؤ�صاء  �أغلب  قبل  فيه من  �لفاعلة  �لعربية 

�أخذت  ملحوظة  تغيري�ت  لكن  �لرباعية.  �للجنة  ب�رسوط  �لقبول  �إىل  بالدعوة  �لفل�صطيني  �ملو�صوع 

مريكية يف عدد من دول �أمريكا  مريكية مع �لتغيري�ت �ملهمة �صّد �ل�صيا�صات �الأ جتتاح منظمة �لدول �الأ

و�آثارها  �لعوملة  �صد  �لعام  و�لنهو�س  �صالمية،  و�الإ �لعربية  للق�صايا  �لتاأييد  تنامي  مع  �لالتينية، 

�ملدمرة على �صعوب �أمريكا �لالتينية. وهو ما عك�صته �إد�نة �ملنظمة على ل�صان �أمينها �لعام خو�صيه 

31 متوز/  �رس�ئيلي على بلدة قانا �للبنانية يف  Jose Miguel Insulza للهجوم �الإ �إن�صولز�  ميجيل 

�رس�ئيلي يف  مم �ملتحدة يف �جلنوب �للبناين من ِقبَل �جلي�س �الإ يوليو، كما د�ن قتل عدد من مر�قبي �الأ

�لفرتة نف�صها.
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غري �أن �إن�صولز� �أكد يف خطاب له يف 2006/5/7 �أنه يحتفظ بعالقات ودية مع �للوبي �ليهودي 

.
129

رهاب” ومناه�صته �لعد�ء لل�صامية منذ كان وزير�ً خلارجية ت�صيلي، كما �أكد وقوفه �صد “�الإ

�صيوي، عقد �ملنتدى �لربملاين �لر�بع ع�رس حلو�س �لهادئ Asia Pacific �لذي  وعلى �مل�صتوى �الآ

�صيوي، �جتماعاً له يف  ي�صم يف ع�صويته 23 دولة منها و�حدة ب�صفة مر�قب �إىل جانب بنك �لتنمية �الآ

2006/1/20، و�أ�صدر بياناً رحب فيه “بعقد �النتخابات �لفل�صطينية... وياأمل �أن ي�صاعد ذلك على 

.
مام بخريطة �لطريق”130 �لتقدم لالأ

ويف �أوروبا ُعقد موؤمتر دويل يف ��صتوكهومل يف �أو�ئل �أيلول/ �صبتمرب 2006 لتقدمي �لدعم لل�صعب 

.
131

�لفل�صطيني، وح�رس �ملوؤمتر 35 دولة و20 منظمة دولية

�حل�صار  خماطر  من  حذرت  فقد  �لدولية،  �لعفو  كمنظمة  �حلكومية  غري  �لدولية  �ملنظمات  �أما 

�أطر�فاً  ت�صكل  �لتي  �لدول  “حكومات  �ملنظمة  ودعت  �لفل�صطينية،  �ملناطق  يف  ن�صانية  �الإ وتد�عياته 

متعاقدة �أ�صلية يف �تفاقية جنيف �لر�بعة �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت ملنع حدوث مزيد من �لتدهور يف �أو�صاع 

.
ن�صانية للفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة”132 �حلقوق �الإ

وولفن�صون  جيم�س  �لرباعية  �للجنة  مبعوث  ذكره  ملا  طبقاً  ت�صتطيع  ال  �ملنظمات  هذه  �أن  غري 

30 ني�صان/ �أبريل ب�صبب �لقيود على دوره(  James Wolfensohn )�لذي ��صتقال من من�صبه يف 

عن  �نقطعت  �لتي  �لدولية  �مل�صاعد�ت  حمل  �رس�ئيلية(  �الإ  – مريكية  �الأ �ل�صغوط  )ب�صبب  حتل  �أن 

�لفل�صطينيني. 

خرى: 2. القوى الدولية الأ

مم  �ت�صق �ملوقف �لدويل يف جممله مع موقف �لقوى �لكربى وموقف �للجنة �لرباعية �لتي ت�صكل �الأ

عالن  �ملتحدة �أحد �أطر�فها، وقد كان و��صحاً من بيان �للجنة �لرباعية �لذي �صدر يف �ليوم �لتايل الإ

ن�صاطات �جلماعات  بني  �أ�صا�صياً  تناق�صاً  “هناك  �أن  �إىل  �أ�صار  فقد  بفوز حما�س،  �النتخابات  نتائج 

�أن يكونو�  �أع�صاء �حلكومة �لفل�صطينية �لقادمة  �مل�صلحة وبناء �لدولة �لدميوقر�طية، وعلى جميع 

.
ملتزمني بعدم �لعنف”133

.
134ً

ويقدر �إجمايل �لدعم �لدويل للفل�صطينيني بحو�يل 1.6 مليار دوالر �صنويا

 ،
135

وقد كانت كند� من �أو�ئل �لدول �لتي توقفت عن دعم �حلكومة �لفل�صطينية بعد فوز حما�س

�أن بالده �صتو��صل دعم �الحتياجات   Peter MacKay �لكندي بيرت ماكاي  و�أكد وزير �خلارجية 

غري  �لت�رسيعي  �ملجل�س  و�أع�صاء  عبا�س  �لرئي�س  مكتب  خالل  “من  �لفل�صطيني  لل�صعب  ن�صانية  �الإ

�ملنتمني حلما�س و�مل�صوؤولني ذوي �مل�صتويات �لو�صطى يف �ل�صلطة �لوطنية من غري �ملو�لني حلما�س... 

.
و�أن �لتز�م حما�س مببادئ �ملجتمع �لدويل �رسط �أ�صا�صي ال�صتئناف �مل�صاعد�ت �ملبا�رسة”136

�نتقد يف  ِقبَل حما�س وحزب �هلل، ولكنه  من خطف �جلنود من  �الأ و�نتقد مندوب غانا يف جمل�س 
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.
�ملقابل �إيذ�ء �ملدنيني من ِقبَل “�إ�رس�ئيل”137

وربطت �صوي�رس� تعاونها مع �جلانب �لفل�صطيني بوجود “قيادة فل�صطينية تبني �أعمالها على 

.
�حلو�ر و�لطرق �ل�صلمية”138

يف �ملقابل �أبدت بع�س �لدول موقفاً م�صاند�ً ب�صكل و��صح للمو�قف �لعربية و�لفل�صطينية، وبلغ 

�رس�ئيلي على لبنان،  مر حد ��صتدعاء فنزويال ل�صفريها يف “�إ�رس�ئيل” �حتجاجاً على �لعدو�ن �الإ �الأ

�رس�ئيلي على لبنان باأنه  كما و�صف �لرئي�س �لفنزويلي هوغو �صافيز Hugo Chavez �لهجوم �الإ

.
�لهتلري”139 �لنمط  “على 

للدميوقر�طية  �لدويل  �حل�صار  عام  �أوجهه  بع�س  من  باأنه   2006 عام  و�صف  ميكن 

لهذ�  �ملركزية  �لر�فعة  وروبي  �الأ و�الحتاد  �ملتحدة  �لواليات  و�صكلت  �لفل�صطينية، 

�العرت�ف  �أبرزها  �صيا�صية  تنازالت  �نتز�ع  يف  �حل�صار  هذ�  من  �ملحوري  �لهدف  ومتثل  �حل�صار، 

مع  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �لتحرير  منظمة  عقدتها  �لتي  �التفاقات  بكافة  و�لقبول  بـ“�إ�رس�ئيل” 

مريكي و�جه خالل �صنة 2006 �لعديد  �رس�ئيلي – �الأ “�إ�رس�ئيل”. ويف �لوقت نف�صه، فاإن �ملحور �الإ
يف  و�لف�صل  لبنان،  على  �لعدو�ن  ف�صل  وخ�صو�صاً  وقب�صته،  هيبته  �أ�صعفت  �لتي  �الختالالت  من 

مريكي يف �لعر�ق.  ق �ملاأزق �الأ �إ�صقاط حكومة حما�س، وكذلك َتعمُّ

�إىل �صائقة  �أدى  لكنه  �ل�صيا�صية  �لناحية  �ملطلوبة من  �لتنازالت  �نتز�ع هذه  �إىل  يوؤدِّ �حل�صار  مل 

�قت�صادية حادة، مل تتمكن �حلكومة �لفل�صطينية من �خرت�قها �إال يف حدود �صيقة للغاية كما �أكدت 

كافة �لتقارير من �ملنظمات �لدولية �القت�صادية وغريها، كما �أدى �حل�صار �إىل توتر �صيا�صي د�خلي 

بني حركتي حما�س وفتح حتديد�ً، وبني �لرئا�صة �لفل�صطينية و�حلكومة �لفل�صطينية من ناحية ثانية، 

ويقف �أغلب �ملجتمع �لدويل �إىل جانب �لرئا�صة على ح�صاب �حلكومة.

�أن  �لتي ترى  وروبي،  �ل�صيا�صية، ال �صيما من �لطرف �الأ �لتوجهات  �أخرى، تز�يدت  من ناحية 

�أكده توين  �ملنطقة، وهو ما  �ملدخل حلل م�صكالت  �رس�ئيلي” هي  �الإ “�لفل�صطيني  �ل�رس�ع  ت�صوية 

، وتعزز مع ظاهرتني هما ��صتمر�ر �لعنف يف �لعر�ق و�حلرب �للبنانية 
140

�أكرث من منا�صبة بلري يف 

�رس�ئيلية. �الإ

مريكي ما ز�ل �أَقّل ميالً نحو هذ� �لتوجه، ومييل نحو جعل �لت�صوية لل�رس�ع  غري �أن �لطرف �الأ

وولفن�صون  جيم�س  �إليه  �أملح  �أمر  وهو  بد�يته،  ال  �ملطاف  خامتة  هي  �رس�ئيلي”  �الإ “�لفل�صطيني 
خري يف �صهر �أيار/ مايو 2006 )و�لذي ��صتقال بعده(  مبعوث �للجنة �لرباعية �لدولية يف تقريره �الأ

. وتاأمل �لواليات �ملتحدة 
حيث دعا �للجنة �إىل “عدم �إرجاء �لعمل على و�صع حد لهذ� �ل�رس�ع”141

�أن توؤدي �لتغيري�ت يف �لبُنْيات �ل�صيا�صية و�لع�صكرية و�القت�صادية يف �ملنطقة �لعربية بفعل �لدور 

خامتة
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تبني  ثم  �أو�صلو  �تفاقيات  مع  بد�أت  حيث  �لفل�صطيني،  للمو�صوع  تدريجية  ت�صفية  �إىل  مريكي  �الأ

�رس�ئيلي بعدم عودة �لالجئني ثم �لقبول باحلل من طرف و�حد �لذي بد�أه �صارون ويكمله  �ملوقف �الإ

كرب من �ل�صفة �لغربية مبا فيها  �رس�ئيلية بق�صم �جلزء �الأ �أوملرت و�لذي يت�صمن ر�صم �حلدود �الإ

�لقد�س، وهو �ملخطط �لذي ينتظر �كتماله عام 2010.

وت�صري �لكثري من �لتقارير و�لتحليالت �ل�صيا�صية �إىل تناغم اأغلب توجهات �لقوى �لدولية خالل 

�صنة 2006 مع هذ� �لتوجه ب�صكل �أو باآخر.
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