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متهيد:
مل يعرف الفقه الد�ستوري —فيما نعلم— حالة دولية مماثلة للحالة الفل�سطينية من
حيث تعقيدات هيكلية ال�سلطة ال�سيا�سية من ناحية ،و�صالحيات الأجهزة ال�سيا�سية
املعنية بال�ش�ؤون اخلارجية من ناحية �أخرى ،وهو ما ي�ستدعي الأخذ مبنهج غري تقليدي
لتحليل ال�سيا�سة اخلارجية لل�سلطة الفل�سطينية ،ويكفي التمعن يف املالب�سات التالية:
 .1منذ ت�أ�سي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �سنة ( 1993بعد اتفاقات �أو�سلو)
التب�ست البنية والوظيفة بني منظمة التحرير الفل�سطينية (املمثل ال�رشعي الوحيد لل�شعب
الفل�سطيني طبقا ً لقرارات اجلامعة العربية ،واملراقب يف الأمم املتحدة ،وذات التمثيل
الدبلوما�سي ولو مب�ستويات خمتلفة مع عدد وا�سع من الدول واملنظمات الدولية) وبني
ال�سلطة التي �أفرزتها “تفاهمات �أو�سلو” ،وهو ما ات�ضح يف التوتر الذي �ساد بني الدائرة
ال�سيا�سية يف املنظمة وبني وزارة خارجية ال�سلطة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف فرتات
خمتلفة منذ ذلك احلني ،حول ا�سرتاتيجية �إدارة العالقات الفل�سطينية الدولية.
 .2منذ قيام ال�سلطة الفل�سطينية ّ 1994
مت �إن�شاء وزارة التخطيط والتعاون الدويل
لتقوم مقام وزارة اخلارجية ،ويف �سنة � 2003أن�شئت وزارة اخلارجية ،تال ذلك �إقرار
قانون ال�سلك الدبلوما�سي �سنة  ،2005ثم �إقرار الهيكل التنظيمي لوزارة اخلارجية
�سنة � ،2006أي �أن الفرتة املمتدة من � 1994إىل � 12( 2006سنة) مل يكن لدى ال�سلطة
وزارة خارجية باملعنى املتكامل ،لإدارة عالقاتها الدولية من خالل هذه الوزارة.
ومن ال�رضوري التنبه �إىل �أن قانون ال�سلك الدبلوما�سي الفل�سطيني ل�سنة 2005

ين�ص على “�إن �إقرار املجل�س الت�رشيعي لقانون ال�سلك الدبلوما�سي الفل�سطيني ال ي�شكل
م�سا�سا ً �أو انتقا�صا ً من منظمة التحرير الفل�سطينية باعتبارها املمثل ال�رشعي والوحيد
لل�شعب الفل�سطيني ،وهي مرجعية ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وذلك التزاما ً مبا ورد
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يف مقدمة القانون الأ�سا�سي لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية” ،1وهو الأمر الذي يزيد حدود
ال�صالحيات بني الأجهزة املعنية بال�سيا�سة اخلارجية املزيد من التعقيد.
ومع التواري التدريجي لدور الدائرة ال�سيا�سية يف منظمة التحرير بفعل �سيا�سات
متعمدة� ،أكرث منها بفعل تطبيقات قانونية ،تنامى دور وزارة اخلارجية لل�سلطة ،غري
�أنه مع تويل الدكتور �سالم فيا�ض وزارة املالية يف ال�سلطةّ ،
مت اتخاذ قرار ب�إن�شاء دائرة
العالقات الدولية يف وزارة املالية �سنة  ،2003كدائرة تتبنى �سيا�سات ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية مب�ؤ�س�ساتها الوطنية املختلفة ،ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واملالية حمليا ً
وخارجياً.
ونظرا ً للظروف االقت�صادية املعقدة والع�سرية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
ال �سيّما بعد االنتفا�ضة الثانية �سنة  ،2000تعاظم دور هذه الدائرة على ح�ساب دور
وزارة اخلارجية ،ال �سيّما يف ميادين مثل “احلفاظ على العالقات مع ال�رشكاء الدوليني
لل�سلطة من جهة ،لتوفري م�صادر مالية من اجلهات املانحة وغريها ،من �أجل دعم ال�سلطة
ومتكينها من الوفاء بالتزاماتها للمواطنني ،وتقييم وتن�سيق ومتابعة العالقات بني
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية واملانحني الدوليني من جهة ،وبني م�ؤ�س�سات ال�سلطة من
جهة �أخرى” .وعند التمعن يف ا�سرتاتيجية هذه الدائرة طبقا ً ملا هو مدون على موقعها
الإلكرتوين ،يزداد اللب�س يف حدود االخت�صا�صات يف جمال �إدارة العالقات الدولية بني
ال�سلطة واملجتمع الدويل� ،إذ ت�شتمل وظائف هذه الدائرة على:
التن�سيق والتعاون مع املجتمع الدويل من �أجل رفع احل�صار عن حركة الب�ضائع
والأ�شخا�ص ،والتقدم نحو ال�سالم ،الذي يتطلب دعم ال�سلطة للوفاء بالتزاماتها
نحو مواطنيها من جهة ،واملجتمع الدويل من جهة �أخرى ،وحثّ املجتمع الدويل
وخا�صة اللجنة الدولية الرباعية من �أجل ممار�سة ال�ضغوط على �إ�رسائيل
لإظهار التزامها ،من خالل البدء باتخاذ �إجراءات فورية وملمو�سة على �أر�ض
الواقع ،يف ظلّ التفاهم امل�شرتك الذي متّ التو�صل �إليه يف �أنابولي�س ،التي ت�شتمل
على رفع القيود املادية والإدارية املفرو�ضة على التنقل واحلركة التجارية،
و�إنهاء احل�صار؛ من �أجل املبا�رشة يف حتويل هذه الر�ؤية �إىل حقيقة واقعة ،من
خالل تنفيذ خطة ال�سلطة الوطنية للتنمية والإ�صالح وبدعم من املجتمع الدويل.
1

قانون ال�سلك الدبلوما�سي رقم ( )13ل�سنة  2005م ،جامعة بريزيت ،فل�سطني ،معهد احلقوق ،منظومة الق�ضاء
والت�رشيع يف فل�سطني (املقتفي) ،2005/9/24 ،انظرhttp://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14909 :
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كما تتوىل هذه الإدارة االتفاقات والعالقات الدولية� ،إذ ت�ضطلع مبهام متثيل
الوزارة يف املحافل واملفاو�ضات بناء على تعليمات الإدارة العامة للعالقات
الدولية وامل�شاريع� .إىل جانب الإ�رشاف والتن�سيق والتوا�صل مع الدول العربية
والأجنبية ،والإ�رشاف على كافة اجلوانب املتعلقة بالتغطية الإعالمية مبا
فيها الت�رصيحات الإعالمية ،ومتابعة �إجراءات الربوتوكول اخلا�صة بالدائرة
ب�شكل خا�ص والوزارة عموماً .واملتابعة والإ�رشاف على ا�ستمرار التعاون مع
الوزارات املختلفة ،ل�ضمان جناح كافة �أ�شكال التعاون الدويل باالن�سجام مع
ال�سيا�سة العامة للوزارة ،ومتابعة تقدمي التقارير الدورية يف موعدها.2

 .3من ناحية �أخرى ،ف�إن املكانة القانونية الدولية لل�سلطة الفل�سطينية تعرب
عن مالب�ساتها ال�صفة التي منحتها الأمم املتحدة للبعثة الفل�سطينية فيها بعد قرار
اجلمعية العامة يف � ،2012/11/29إذ �أ�صبحت ت�سمى “البعثة املراقبة الدائمة لدولة
فل�سطني لدى الأمم املتحدة” Permanent Observer Mission of the State of 3
 Palestine to the United Nationsبدالً من بعثة “الكيان” الفل�سطيني ،وهو �أمر
حمل نقا�ش قانوين معقد بني نظريتني قانونيتني هما :النظرية املن�شئة Declarative
 Theoryوالنظرية املقررة ،Constitutive Theory 4مع �رضورة التنبه �إىل �أن
تفاهمات �أو�سلو �أ�شارت �إىل �أن العالقات الدولية لل�سلطة الفل�سطينية هي من �ضمن
املو�ضوعات التي تبحث الحقاً.
 .4من ناحية �أخرى ف�إن التجز�ؤ الذي �أ�صاب اجل�سد ال�سيا�سي الفل�سطيني زاد الأمور
تعقيدا ً لتحليل �شبكة العالقات الدولية الفل�سطينية ،فبعد ال�رصاع الذي جرى يف
2

وزارة املالية ،فل�سطني ،دائرة العالقات الدولية ،مقدمة عن دائرة العالقات الدولية ،انظرhttp://www.pmof. :
ps/web/guest/95؛ وانظر �أي�ضاً :ملحق قائمة البعثات الدبلوما�سية يف فل�سطني ،موقع ويكيبيديا ،يف:
http://ar.wikipedia.org/

3

Site of Permanent Observer Mission of the State of Palestine to the United Nations, New York,
http://palestineun.org

4

تقوم النظرية املن�شئة على اعتبار الدولة �شخ�صا ً من �أ�شخا�ص القانون الدويل �إذا اعرتفت الدول الأخرى
ذات ال�سيادة بها ،بينما تقوم النظرية املقررة على االعرتاف ب�سيادة الدولة �إذا توفرت فيها �رشوط
معينة مثل وجود ال�سلطة والإقليم املحدد جغرافيـا ً والتعهد باحرتام القانون والعرف الدويل .انظر
التفا�صيل يف:

Thomas D. Grant, The Recognition of States: Law and Practice in Debate and
Evolution (Westport, Connecticut: Praeger, 1999), chapter 1.
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قطاع غزة بعد �سنة � ،2007أ�صبح لفل�سطني وزارتا خارجية تعمالن دون �أدنى تن�سيق
بينهما وباجتاهني متعاك�سني يف �أغلب املواقف ،وهو �أمر يجعل تو�صيف ال�سيا�سة
اخلارجية الفل�سطينية �أمرا ً يف غاية التعقيد.
ا�ستنادا ً لكل هذه املالب�سات البنيوية� ،سنعمل على تناول ال�سيا�سة الدولية لل�سلطة
الفل�سطينية على �أ�سا�س حتديد االجتاهات  trendsالعامة لها يف الأبعاد الدبلوما�سية
وال�سيا�سية واالقت�صادية ،وخا�صة مع الدول الكربى �أو املنظمات الدولية والإقليمية
الأكرث �أهمية يف املجتمع الدويل.

�أو ًال :العالقات الدبلوما�سية الفل�سطينية الدولية:
بعد ف�شل ال�سلطة الفل�سطينية يف حتقيق مركز الدولة الع�ضو يف الأمم املتحدة
�سنة  ،2011متكنت من احل�صول على مقعد الدولة غري الع�ضو يف �سنة  ،2012وقد �أعلنت
 132دولة اعرتافها بالدولة الفل�سطينية (وهو عدد �أقل من الدول التي �أيدت قرار اجلمعية
العامة يف  ،)2012وهو ما ي�شكل  %64.8من املجتمع الدويل وبعدد �سكان �إجمايل ي�صل
�إىل زهاء  5.5مليار ن�سمة من �سكان العامل.
غري �أن تق�سيم الدول التي تعرتف بفل�سطني كدولة على حدود �سنة  ،1967ي�شري
�إىل �أن  96دولة كانت تعرتف بفل�سطني قبل قيام ال�سلطة الفل�سطينية �سنة  ،1994بينما
اعرتفت بها بعد ذلك  36دولة� ،أي �أن  %27.3من املجتمع الدويل اعرتف بفل�سطني نتيجة
للجهد الدبلوما�سي لل�سلطة الفل�سطينية ،بينما  %72.7من االعرتاف كان نتاج جهود
منظمة التحرير الفل�سطينية يف فرتة ما قبل �أو�سلو.
وحتظى ال�سلطة الفل�سطينية بع�ضوية كاملة يف  17منظمة دولية ،وب�صفة دولة غري
ع�ضو يف ع�رش منظمات دولية ،وع�ضوية ثالثة احتادات دولية ريا�ضية ،كما ت�شارك يف
ع�ضوية ثمان اتفاقيات جتارية دولية (مناطق جتارة حرة ،ا�ستثمار�...إلخ).
ذلك يعني �أن جناح ال�سلطة الفل�سطينية يف تو�سيع دائرة االعرتاف القانوين الدويل
باحلقوق الفل�سطينية امل�رشوعة هو جناح متوا�ضع ن�سبياً ،مع �رضورة الأخذ يف االعتبار
�أن االعرتاف الأو�سع باحلقوق الفل�سطينية كان يف الفرتة ال�سابقة على �أو�سلو� ،أي الفرتة
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التي كان فيها �أ�سلوب املقاومة امل�سلحة هو اال�سرتاتيجية املتبناة من منظمة التحرير
الفل�سطينية ،ويف ظ ّل نظام دويل �أكرث توازنا ً من بنية النظام الدويل املعا�رص.
وعند النظر يف ات�ساع قاعدة االعرتاف بفل�سطني من قبل املجتمع الدويل ،ال ب ّد من
حتديد �أهم املتغريات التي �أ�سهمت يف هذا االت�ساع الن�سبي وهي:
 .1االعرتاف بـ“�إ�رسائيل” كدولة �رشعية ،وهو موقف تتم�سك به ال�سلطة الفل�سطينية
ب�شكل وا�ضح ،وقد تكر�ست هذه الفكرة يف ك ّل االتفاقات التي عقدت بني ال�سلطة وبني
“�إ�رسائيل” منذ اتفاق غزة � -أريحا  ،1994واالتفاق امل�ؤقت (�أو�سلو  ،1995 )2واتفاق
اخلليل  ،1997واتفاق واي ريفر  ،1998واتفاق �رشم ال�شيخ  .1999وهي اتفاقيات
ق�سمت ال�ضفة الغربية والقطاع �إىل ثالثة �أق�سام (�أ ،ب ،ج) ،توزعت االخت�صا�صات فيها
بني ال�سلطة و“�إ�رسائيل” ،كما توا�صل هذا املوقف من خالل تعاون ال�سلطة الفل�سطينية
مع اللجنة الرباعية؛ الأمم املتحدة ،الواليات املتحدة ،االحتاد الأوروبي ،ورو�سيا ،التي
عملت على تطبيق خريطة الطريق التي بلورها الرئي�س الأمريكي بو�ش االبن خالل
الفرتة .2003–2002
ذلك يعني �أن جناح ال�سلطة الن�سبي يف تو�سيع دائرة الت�أييد الدويل للدولة الفل�سطينية،
وم�س كافة الثوابت ال�سيا�سية
ال يتنا�سب مع حجم التنازل الذي قدمته ال�سلطة،
ّ
الفل�سطينية.
 .2يت�ضح �أن هناك ارتباطا ً بني ات�ساع العالقات الدولية لل�سلطة الفل�سطينية
وبني درجة قبولها �إعادة النظر فيما يع ُّده التاريخ ال�سيا�سي الفل�سطيني “ثوابت
ا�سرتاتيجية” ،والدليل على ذلك ،هو موقف بع�ض القوى الدولية يف املجتمع الدويل من
الق�ضية الفل�سطينية بعد فوز حركة حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية �سنة  .2006ولفهم
هذا املوقف ،يكفي النظر يف ال�رشوط الأمريكية التي �أقرها الكوجنر�س ال�ستمرار التعاون
بني الإدارة الأمريكية وال�سلطة الفل�سطينية ال �سيّما يف النطاق االقت�صادي ،فقد ا�شرتط
الكوجنر�س ما يلي:5
�أ .عدم و�صول امل�ساعدات �إىل حركة حما�س �أو �أيّ كيان تديره احلركة �أو � ّأي ع�ضو
مار�س عمالً “�إرهابيا ً”.
5

Jim Zanotti, “U.S. Foreign Aid to Palestinians,” CRS, 18/1/2013, site of U.S. Department of
State, Diplomacy in Action, pp. 7–8, http://fpc.state.gov/documents/organization/204093.pdf
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ب .عدم تقدمي امل�ساعدات لأي حكومة �أو هيئة م�شرتكة بني ال�سلطة وحما�س �أو فيها
ع�ضو من حما�س ،ما مل يقروا برف�ض “الإرهاب” واحرتام كافة االتفاقات املوقعة
�سابقا ً مع “�إ�رسائيل”.
ج� .أال ت�صل امل�ساعدات ملنظمة التحرير الفل�سطينية �أو لهيئة الإذاعة والتلفزيون
الفل�سطينية.
د .ال يجوز و�صول امل�ساعدات للدولة الفل�سطينية امل�ستقبلية ،ما مل تقر هذه الدولة مبد�أ
احرتام التعاي�ش ال�سلمي مع “�إ�رسائيل” والعمل على منع “الإرهاب” بالتعاون مع
“�إ�رسائيل” وغريها من اجلهات؛ والتعاون مع دول املنطقة ل�ضمان �سالم �شامل يف
املنطقة ،مبا ُي ِّكن الدولتني الفل�سطينية و“�إ�رسائيل” من التعاي�ش �سلميا ً جنبا ً �إىل
جنب.
هـ� .أال ت�صل امل�ساعدات لأي موظف من ال�سلطة يقيم يف قطاع غزة (مع الإقرار بتقدمي
امل�ساعدات اخلا�صة باالعتمادات التجارية).
و .عدم تقدمي امل�ساعدات لأي ع�ضو من ال�سلطة يف الأمم املتحدة �أو يف �إحدى وكاالتها،
ما مل يتم ذلك بعد احل�صول على ع�ضوية الأمم املتحدة من خالل اتفاق مع
“�إ�رسائيل”.
ز� .أن تبقى مراقبة ال�رشوط ال�سابقة قائمة من خالل الهيئات الأمريكية ذات العالقة.
ذلك يعني �أن م�ستويات النجاح املتوا�ضعة للدبلوما�سية الفل�سطينية يف البيئة الدولية
يف ات�ساع قاعدة االعرتاف الدويل ،هي نتيجة “للثمن” الذي قدمته ال�سلطة لهذا االعرتاف.
ناهيك عن �أن دوالً يف العامل النامي مل تعرتف بال�سلطة الفل�سطينية بفعل اجلهد
الدبلوما�سي لل�سلطة مبقدار ما هو ا�ستجابة لأيديولوجيات �أو عقائد تلك الدول ،مثل ما
هو احلال يف املوقف الإيراين� ،أو الفنزويلي� ،أو الكوبي� ،أو الفييتنامي� ،أو حتى بع�ض
دول ال�شمال الأوروبي� ،أو جنوب �إفريقيا .بينما مل تتمكن الدبلوما�سية الفل�سطينية من
�إقناع الواليات املتحدة� ،أو بريطانيا� ،أو �أملانيا ،للموافقة على ع�ضوية فل�سطني الكاملة
يف الأمم املتحدة� ،أو حتى على ع�ضويتها “كدولة” مراقب غري ع�ضو ،بالرغم من ثقل
التنازالت الفل�سطينية.
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ثاني ًا :ال�سيا�سـات الدوليـة جتاه الق�ضيـة الفل�سـطينية
بعد �أو�سلو:
ت�ستدعي درا�سة العالقات ال�سيا�سية الدولية لل�سلطة الفل�سطينية حتديد ال�سمات
املركزية ل�سيا�سات القوى املركزية يف النظام الدويل جتاه الق�ضية الفل�سطينية خالل
الفرتة  2013–1994من ناحية ،وكيفية تفاعل ال�سلطة الفل�سطينية مع تلك ال�سيا�سات
الدولية من ناحية �أخرى.

 .1الواليات املتحدة:
ال �شكّ �أن انهيار االحتاد ال�سوفييتي وما جنم عنه من تداعيات ،وخروج م�رص
من دائرة ال�رصاع العربي ال�صهيوين ،وان�شغال العراق بحروبها الإقليمية مع �إيران
وتداعيات الأزمة الكويتية ،جعل البيئة الإقليمية �أكرث ي�رسا ً للت�أثري الأمريكي وقدرته
على �ضمان امل�صالح اال�سرتاتيجية العليا للواليات املتحدة؛ ممثلة يف الأمن الإ�رسائيلي،
وتدفق البرتول ،وتوظيف مقدرات املنطقة اجليو-ا�سرتاتيجية يف تكييف التفاعالت
الدولية ل�صالح الواليات املتحدة.
وباملقابل ،ف�إن التطورات ال�سابقة �ضيقت اخليارات املتاحة �أمام القيادة الفل�سطينية،
الأمر الذي �أف�سح املجال �أمام تيار يف هذه القيادة لتبني اال�سرتاتيجية التي تبناها
الرئي�س امل�رصي الراحل �أنور ال�سادات ،والقائمة على �أن “ %99من �أوراق اللعبة يف
ال�رشق الأو�سط يف يد الواليات املتحدة”؛ دون �إدراك �أن وزن م�رص الإقليمي يتيح
لها احل�صول على مكا�سب ن�سبية ال ت�ستطيع القيادة الفل�سطينية احل�صول على ما
يوازيها ،نظرا ً لن�سبية قوتها الإقليمية .وبهذا اختارت القيادة الفل�سطينية اال�ستجابة
للمطالب الأمريكية بالتفاو�ض املبا�رش واالعرتاف القانوين الكامل بـ“�إ�رسائيل” ،على
�أمل �أن حت�صل على “الأر�ض مقابل ال�سالم” ،لكنها �أغفلت �أنها دخلت �إىل املفاو�ضات
يف حلظة كان الطرف الفل�سطيني يف �أق�صى حاالت ال�ضعف للأ�سباب التي ذكرناها،
مما جعل املكا�سب الفل�سطينية متوازية مع ن�سبية القوة الفل�سطينية على طاولة
املفاو�ضات.
وقد عملت الواليات املتحدة خالل الفرتة � 2013–1994ضمن ا�سرتاتيجية متكاملة
على النحو التايل:
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�أ .جعل االعرتاف الفل�سطيني بـ“�إ�رسائيل” مدخالً لإقناع بقية الدول العربية باالنفتاح
على “�إ�رسائيل” وتطبيع العالقات معها ،فتم عقد معاهدة ال�سالم الأردنية الإ�رسائيلية
بعد ذلك ،ثم تواىل فتح املكاتب التجارية واللقاءات مع القيادات ال�صهيونية ،واالنفتاح
الإعالمي على “�إ�رسائيل” ،ثم الت�ضييق التجاري على مكاتب املقاطعة العربية �إىل ح ّد
�شلها متاماً.
ترتب على ذلك زيادة الت�ضييق على اخليارات الفل�سطينية ،وهو ما �أدركته
الدبلوما�سية الأمريكية ،فبد�أت بالعمل على تكييف بنية ال�سلطة الفل�سطينية جلعلها �أكرث
ات�ساقاً مع املطالب الأمريكية ،وهو ما جتلى يف ال�ضغط على عرفات لو�ضع رئي�س وزراء
ب�صالحيات وا�سعة ،ثم التن�سيق الأمني مع االحتالل (كما �سنو�ضح الحقاً) ،و�ضمان
عدم العودة للمقاومة امل�سلحة ،وهو ما زاد اخليارات الفل�سطينية �ضيقا ً يف جوالت
املفاو�ضات املتوا�صلة.
ب .العمل على الت�ضييق على التنظيمات الفل�سطينية التي تبنت �سيا�سة معار�ضة
التفاقيات �أو�سلو ،وقد جت�سدت هذه ال�سيا�سة من خالل ال�ضغط على الدول العربية
وغريها من دول العامل ل�ضم هذه التنظيمات �إىل قائمة احلركات “الإرهابية” ،ثم العمل
على جتفيف املوارد املالية لها ،والت�ضييق على احلركة الدبلوما�سية ملمثلي هذه املنظمات،
ثم احليلولة دون م�شاركتها يف حكومة وطنية فل�سطينية ،بالرغم من فوزها يف انتخابات
دميوقراطية نزيهة ب�شهادة مراقبني �أمريكيني على ر�أ�سهم الرئي�س الأمريكي ال�سابق
جيمي كارتر.
ج .توظيف “دبلوما�سية الدوالر” يف التعامل مع ال�سلطة الفل�سطينية� ،أي ربط
امل�ساعدات املالية �أو غريها لل�سلطة الفل�سطينية مبدى التوافق مع املطالب الأمريكية (كما
�سنف�صله الحقاً) ،ثم العمل على دفع الدول الأخرى ال �سيّما الأوروبية (الأكرث �إ�سهاما ً يف
امل�ساعدات لل�سلطة) للتناغم مع هذه الدبلوما�سية الأمريكية ،وقد �شكل هذا اجلانب من
الدبلوما�سية الأمريكية �أحد �أكرث �أ�شكال الت�أثري على القرار الفل�سطيني فاعلية ،بالرغم
من �أن ن�صيب الواليات املتحدة من امل�ساعدات الدولية لل�سلطة �أقل كثريا ً من حجم ت�أثريه،
وهو ما يعك�س اخللل ال�شديد يف �إدارة ال�سلطة للمفاو�ضات (وهو ما �سنف�صله الحقاً).
د .كبح � ّأي توجهات دولية التخاذ �إجراءات فعلية �ض ّد “�إ�رسائيل” يف حال
خمالفتها للإرادة الدولية �أو عدم تطبيق ما تن�ص عليه االتفاقيات مع ال�سلطة ،والتي
646

ال�سيا�سة اخلارجية لل�سلطة الفل�سطينية 2013–1993

متثل الواليات املتحدة �أحد �أطراف التوقيع عليها ،وهي االتفاقيات التي �أ�رشنا لها
يف مطلع هذه الدرا�سة .وتتجلى �أبرز مالمح هذه ال�سيا�سة الأمريكية يف اال�ستخدام
املكثف حلق الفيتو يف جمل�س الأمن الدويل (كما �سنو�ضح الحقاً) �ض ّد � ّأي قرار ال
تقبله “�إ�رسائيل” .ثم موا�صلة تقدمي امل�ساعدات املالية والع�سكرية لـ“�إ�رسائيل”
بغ�ض النظر عن مدى جتاوبها مع الإرادة الدولية �أو حتى مع التوجهات الأمريكية،
وهو الأمر الذي يتجلى يف مو�ضوع رف�ض وقف اال�ستيطان ،بل وت�رسيع وتريته
على الرغم من املوقف الأمريكي ال�رصيح باعتبار اال�ستيطان عمالً “غري قانوين
وي�رض بفر�ص ال�سالم” يف املنطقة؛ �أو املوقف من مو�ضوع االعرتاف بالدولة
الفل�سطينية ،على الرغم من تبني الواليات املتحدة قيامها .كما تظهر امل�ساندة
الأمريكية لـ“�إ�رسائيل” يف املحافل القانونية الدولية ،فحتى يف املحكمة الدولية التي
نظرت يف مو�ضوع جدار الف�صل العن�رصي ،والتي �صوت فيها ل�صالح الطرف
الفل�سطيني  14قا�ضياً ،كان القا�ضي الأمريكي هو الوحيد الذي مل ي�صوت ل�صالح
القرار ،ناهيك عن املوقف الأمريكي يف جلان حقوق الإن�سان �أو من تقارير التحقيق
الدويل ،كما جرى مع تقرير جولد�ستون .Goldstone
هـ .توظيف التفاو�ض ك�آلية لتحقيق مكا�سب �إ�رسائيلية تراكمية ،وتت�ضح هذه امل�س�ألة
يف �إ�رصار الواليات املتحدة على ترك حتديد نتائج املفاو�ضات حول � ّأي مو�ضوعات
لـ“طريف العالقة” الفل�سطيني والإ�رسائيلي .وهو ما يعني ،ف�سح املجال �أمام اخللل
اال�سرتاتيجي يف موازين القوى بني هذين الطرفني ليفعل فعله يف حتديد طبيعة النتائج
لأيّ عملية تفاو�ضية .وهو طريق مل ت�سلكه الواليات املتحدة يف مناطق �أخرى يكون فيه
ميزان القوى لغري م�صلحة القوى احلليفة للواليات املتحدة ،كما جرى يف الأزمة العراقية
الكويتية� ،أو ال�رصاع داخل �أفغان�ستان� ،أو ال�رصاع الأخري ( )2011على ال�سلطة يف
ليبيا�...إلخ.
و .نظرا ً الن�شغاالت الواليات املتحدة ،بحكم مركزيتها يف النظام الدويل ،ف�إنها كثريا ً
ما ت�ضع الق�ضية الفل�سطينية يف الظل لتتفرغ لق�ضايا دولية �أخرى ،وهو ما يالحظ يف
الت�أثريات املتالحقة للأزمات الدولية على �إيقاع احلركة يف املو�ضوع الفل�سطيني ،ومن
�أمثلة ذلك� :أزمة الكويت خالل الفرتة  ،2003–1991ثم الأزمة املالية يف  ،2008ثم
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الربنامج النووي واحتماالت الهجوم الأمريكي �أو الإ�رسائيلي على �إيران ،ثم الأزمة
الكورية ال�شمالية ،و�أخريا ً تداعيات الربيع العربي وخ�صو�صا ً الأزمة ال�سورية�...إلخ.
ونظرا ً لركود الفعل الفل�سطيني املقاوم ب�شكل عام ال �سيّما يف ال�ضفة الغربية ،ف�إن
الدبلوما�سية الفل�سطينية ال تعمل على جعل املو�ضوع الفل�سطيني مو�ضع االهتمام من
خالل املقاومة ب�أ�شكالها املختلفة.

 .2االحتاد الأوروبي:
ت�شري �أمناط الت�صويت يف املنظمات الدولية لدول االحتاد الأوروبي على درجة من
التوافق بينها يف ق�ضايا ال�سيا�سة اخلارجية ت�صل �إىل �أكرث من  .%80وت�شكل الق�ضية
الفل�سطينية واحدة من الق�ضايا التي تتباين فيها مواقف دول االحتاد الأوروبي يف �أغلب
تفا�صيل هذا املو�ضوع ،و�إن كانت تتوافق جميعا ً على فكرة �أن التفاو�ض هو الطريق
الأن�سب لتحقيق ال�سالم .ويظهر التباين الأوروبي يف مو�ضوع االعرتاف بالدولة
الفل�سطينية والع�ضوية يف الأمم املتحدة ،ويف مو�ضوع اتخاذ �إجراءات �ض ّد “�إ�رسائيل” يف
حال خمالفتها للقانون الدويل� ،أو يف م�ستوى التمثيل الدبلوما�سي مع ال�سلطة الفل�سطينية،
�أو يف اعتبار تنظيمات فل�سطينية معينة ب�أنها “�إرهابية”�...إلخ.
لكن االحتاد الأوروبي ميثل اجلهة الدولية الأكرث تقدميا ً للم�ساعدات الدولية
للفل�سطينيني يف �أغلب الفرتات التي تغطيها هذه الدرا�سة (كما �سنو�ضح الحقاً) ،كما �أن
بيانات اللجنة الرباعية منذ ت�أ�سي�سها يف مدريد �سنة  2002تعك�س املوقف الأوروبي،
وت�صدر اللجنة بيانات عدة �سنويا ً فاق عددها حتى الآن عن �أربعني بياناً.
وعند ر�صد توجهات االحتاد الأوروبي من خالل مواقف دوله املركزية (بريطانيا
وفرن�سا و�أملانيا) خالل الفرتة  ،2013–1994جند ما يلي:
�أ .توافق الدول الأوروبية على قيام “دولة فل�سطينية قابلة للحياة” �إىل جانب “دولة
�إ�رسائيل الآمنة” ،وهو ما تبني يف ن�صّ قرارها الذي اتخذته يف فلورن�سا �سنة ،1996
وبقيت متم�سكة بهذا املوقف من حينها .غري �أن الدول الأوروبية مل تتخذ موقفا ً واحدا ً
عند الت�صويت على قبول فل�سطني كدولة ع�ضو يف الأمم املتحدة �أو حتى دولة مراقب
“غري ع�ضو” ،كما جرى يف الت�صويت يف �سنة .2012
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ب .على الرغم من ت�صنيف االحتاد الأوروبي حلركة حما�س ب�أنها “حركة �إرهابية”،
�إال �أنه �أقل ت�شددا ً من الواليات املتحدة يف جانب عدم احلوار معها .وقد عقد لقاءات خمتلفة
ومب�ستويات متعددة مع ممثلني حلركة حما�س يف عدد من املنا�سبات ،وهو ما �أوردت
تفا�صيله تقارير جمموعة الأزمات الدولية .6لكن هذا املوقف فيه تباين وا�ضح ،ففرن�سا
وبع�ض الدول الأوروبية الأخرى رف�ضت منح ت�أ�شريات دخول لقادة من حركة حما�س،
ولكن ال�سويد على �سبيل املثال مل تلتزم بذلك املوقف.
ج .ربط االحتاد الأوروبي بني م�ساعداته وبني “ال�سلوك ال�سيا�سي” الفل�سطيني ،وقد
برز ذلك ب�شكل جلي بعد انتخاب حركة حما�س �سنة � .2006إذ �أ�صدر جمل�س العالقات
اخلارجية الأوروبي بيانا ً دعم فيه ما ذهبت �إليه اللجنة الرباعية يف بيان لها يف �آذار/
مار�س من ال�سنة نف�سها ب�رضورة “التزام حركة حما�س” مببادئ ال�سالم ،وانعك�س ذلك
يف اقرتاح طرحه الرئي�س الفرن�سي جاك �شرياك  Jacques Chiracل�ضبط امل�ساعدات
لل�سلطة الفل�سطينية ،والذي تطور فيما بعد لآليات مالية معينة (�سن�أتي على ذكرها عند
تناول البعد االقت�صادي).
د .امتناع اجلهات الر�سمية الأوروبية عن اتخاذ � ّأي �إجراءات فعلية �ض ّد “�إ�رسائيل”،
بل �إنها كثريا ً ما دافعت عن ال�سيا�سات الإ�رسائيلية و�ساندتها ،وهو ما كان وا�ضحا ً خالل
العدوان الإ�رسائيلي على لبنان واحلرب مع حزب اهلل �سنة  .2006كما ات�ضح ذلك يف
�سنة  ،2008من خالل تعميق �شبكة االتفاقيات التي عقدها االحتاد الأوروبي �سنة 2006
مع “�إ�رسائيل” ،ملكافحة “الإرهاب” والتن�سيق الأمني والت�شاور الدبلوما�سي وامل�شاركة
يف مهمات “مدنية دفاعية” .7واملالحظ �أن هذه االتفاقيات جرى جتديدها يف �سنة الهجوم
الإ�رسائيلي على غزة (.)2009

 .3جمموعة دول الربيك�س:
بعد �سل�سلة اجتماعات لوزراء خارجية كلّ من االحتاد الرو�سي ،وال�صني ال�شعبية،
والربازيل ،والهند ،يف �سنة  ،2006اتفقت هذه الدول الأربع على ت�شكيل جمموعة دولية
6
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تعمل على تن�سيق �سيا�ستها الدولية وتزيد من تعاونها يف عدد من املجاالت امل�شرتكة .ويف
�سنة  2010ان�ضمت لهذه املجموعة جنوب �إفريقيا ،و�أ�صبحت املجموعة ت�سمى مبجموعة
دول الربيك�س  ،BRICSوهي احلروف الأوىل لأ�سماء الدول الأع�ضاء.
وتكت�سب هذه املجموعة �أهميتها من عدد من امل�ؤ�رشات �أهمها� ،أن عدد �سكان هذه
املجموعة ي�ساوي  %43من عدد �سكان العامل ،كما �أن ن�صيبها من التجارة العاملية ي�صل
�إىل  ،%18وت�ستحوذ على  %53من �إجمايل اال�ستثمارات العاملية اخلارجية.
كما �أن هذه املجموعة ت�شتمل على دولتني لهما مقعد دائم الع�ضوية يف الأمم املتحدة،
كما �أن ثالث منها هي دول نووية ،وملعظمها م�صالح ا�سرتاتيجية عليا يف املنطقة العربية،
بل �إن بع�ضها له عالقات تاريخية عميقة مع املنطقة.
وعند ر�صد بيانات وزراء خارجية هذه املجموعة خالل الفرتة  ،2013–2006ميكن
حتديد موقفها من املو�ضوع الفل�سطيني على النحو التايل:8
�أ .ت�أييد �إقامة دولة فل�سطينية قابلة للحياة ومت�صلة جغرافيا ً وب�سيادة تامة على
الأرا�ضي التي احتلت �سنة  ،1967وعا�صمتها �رشقي القد�س ،مع قبول مبد�أ مقاي�ضة
الأرا�ضي بني الطرفني الإ�رسائيلي والفل�سطيني بتوافقهما على ذلك.
ب .ت�أييد الت�سوية ال�سيا�سية لل�رصاع العربي الإ�رسائيلي على �أ�سا�س قرارات الأمم
املتحدة ذات ال�صلة ،ومبادئ م�ؤمتر مدريد ،وبنود املبادرة العربية لل�سالم.
ج .دعم ال�سعي الفل�سطيني للح�صول على الع�ضوية الكاملة يف الأمم املتحدة.
د .رف�ض اال�ستيطان يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة واعتباره عمالً غري �رشعي
وخمالف للقانون الدويل.
هـ .دعم اجلهود املبذولة لتوحيد ال�صف الفل�سطيني ،والعمل على عدم التذرع بالتطورات
الداخلية (الربيع العربي) يف املنطقة العربية لت�أخري الت�سوية ال�سيا�سية لل�رصاع
العربي الإ�رسائيلي ،بل يجب �أن حتفز هذه التطورات كافة الأطراف على ت�رسيع
حتقيق الت�سوية ال�سيا�سية لل�رصاع.
8

Joint Communiqué on the Outcome of the Meeting of BRICS Deputy Foreign Ministers on the
Situation in the Middle East and North Africa, Moscow, Russia, 24/11/2011, BRICS Information
Centre, site of University of Toronto, http://www.brics.utoronto.ca/docs/111124-foreign.html
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�أما من حيث امل�ساعدات االقت�صادية ف�إن دور هذه املجموعة ما زال حمدوداً ،على
الرغم من �أنها الأكرث تعاطفا ً مع التوجهات الفل�سطينية ،كما �أنها �أقل ت�أثريا ً يف جمريات
ال�سلوك ال�سيا�سي الإ�رسائيلي يف املنطقة ،ب�سبب اعتبارات عديدة لكل دولة من دول
املجموعة.

 .4اليابان:
ت�ؤثر الطبيعة املريكنتيلية (التجارية امل�صلحية) لل�سيا�سة اخلارجية اليابانية على
موقفها من ق�ضايا ال�رشق الأو�سط ب�شكل عام والق�ضية الفل�سطينية ب�شكل خا�ص.
ويعود اهتمام اليابان بال�رشق الأو�سط ب�شكل رئي�سي لعاملني �أ�سا�سيني هما �ضمان
احل�صول على النفط العربي �أوالً ،وخ�صو�صا ً بعد ما عرف بال�صدمات النفطية الناجمة
عن االرتفاع املتوا�صل يف �أ�سعار النفط ب�سبب عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف املنطقة .وترى
ال�سيا�سة اليابانية �أنه كلما كان هناك ا�ستقرار يف ال�رشق الأو�سط كانت �أ�سعار النفط �أميل
للرتاجع �أو الثبات .ويكفي الإ�شارة �إىل �أن قيمة الواردات النفطية اليابانية ارتفعت خالل
الفرتة  2010–1994من  35.198مليار دوالر يف � 1994إىل  134.334مليار دوالر يف
 ،92010وهو م�ؤ�رش على احلاجة اليابانية لل�سالم يف ال�رشق الأو�سط الذي قدم ما يقارب
 %90.9من احتياجات اليابان النفطية مثالً يف �آذار /مار�س .102011
من ناحية ثانية ،ف�إن عدم ا�ستقرار ال�رشق الأو�سط �سيدفع دول املنطقة للتوجه
ل�رشاء ال�سلع الع�سكرية التي ال تعد �ضمن ال�صادرات اليابانية املهمة ،قيا�سا ً ملبيعاتها من
ال�سلع املدنية التي ميكنها �أن تناف�س فيها بقية الدول ،وهو �أمر ال يتحقق دون ا�ستقرار
املنطقة.
نتيجة لكل ما �سبق ،ف�إن اليابان �سارعت لالن�ضمام للدول التي باركت العالقات
بني ال�سلطة الفل�سطينية و“�إ�رسائيل” ،وانفتحت على العالقات مع الفل�سطينيني ،فقامت
بفتح مكتب متثيل للم�صالح اليابانية يف قطاع غزة �سنة  ،1998ونقلته �إىل رام اهلل
�سنة  ،2007بينما قامت ال�سلطة الفل�سطينية بفتح مقر بعثتها الدائمة يف طوكيو بعد فتح
املكتب الياباين بخم�س �سنوات.
9
10

Japan Oil – imports, site of IndexMundi, http://www.indexmundi.com/japan/oil_imports.html
Site of PanOrient News, 9/5/2011, http://www.panorientnews.com/en/news.php?k=941
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وقد متثل اجلهد الياباين ب�شكل فاعل مع تطوير م�رشوع “ممر ال�سالم واالزدهار”

�سنة  ،2008والذي ي�سعى لتطوير غور الأردن بالتعاون مع ك ّل من ال�سلطة الفل�سطينية
والأردن و“�إ�رسائيل” ،وهو امل�رشوع الذي ما زال يراوح يف مكانه.
ويحاول اليابانيون التوا�صل الدبلوما�سي مع ال�سلطة الفل�سطينية� ،إذ قام م�س�ؤولون
يابانيون بزيارة املنطقة واالجتماع مب�س�ؤويل ال�سلطة  15مرة يف الفرتة .2012–1995

� .5إيران وتركيا:
على الرغم من ع�ضوية كلّ من �إيران وتركيا يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،ف�إن
التوجهات ال�سيا�سية لكل منهما جتاه القوى الدولية وق�ضايا ال�رشق الأو�سط متباينة
ب�شكل كبري ،وت�صاعد هذا التباين بعد موجة الربيع العربي وخ�صو�صا ً ما تعلق منها
ب�سورية.
ونظرا ً ل�صعوبة الف�صل بني مالب�سات م�شكالت املنطقة وتداعياتها على الق�ضية
الفل�سطينية ،ف�إننا ميكن �أن نحدد �سيا�سة البلدين جتاه املو�ضوع الفلطيني على النحو
التايل:
�أ .تركيا :كانت تركيا الدولة الإ�سالمية الأوىل التي اعرتفت بـ“�إ�رسائيل” ،غري �أن تويل
حزب العدالة والتنمية ذي اخللفية الإ�سالمية �سنة  2002لل�سلطة� ،أحدث بع�ض ال�صدع
يف العالقات الرتكية الإ�رسائيلية ال �سيّما على ال�صعيد الدبلوما�سي ،دون امل�سا�س ب�شكل
خا�ص بالعالقات االقت�صادية والتعاون الع�سكري بني الطرفني �إال يف حدود معينة .فقد
ارتفع التبادل التجاري بني تركيا و“�إ�رسائيل” من �سنة ( 2002و�صول الإ�سالميني
لل�سلطة) �إىل نهاية �سنة  ،2013من  1.2مليار دوالر تقريبا ً �إىل  4.9مليار دوالر تقريباً،
�أي بزيادة ت�صل �إىل  %308خالل  11عاما ً.11
ونظرا ً لع�ضوية تركيا يف حلف �شمال الأطل�سي (الناتو) North Atlantic Treaty

) ،Organization (NATOوالرغبة ال�شديدة لها باالن�ضمام لالحتاد الأوروبي،
والعالقات التاريخية لها مع الواليات املتحدة ،ف�إن املواقف الرتكية وخالفاتها الأخرية
ذات الطابع “الدبلوما�سي” مع “�إ�رسائيل” ،ال ت�شكل �أ�سا�سا ً كافيا ً لتوقع حتوالت جذرية
يف توجهات الإدارة الرتكية ،وخ�صو�صا ً�أن تركيا ت�ساند كلّ ما ترتب على اتفاقيات �أو�سلو.
11

See CBS, http://www1.cbs.gov.il/shnaton55/st16_05x.pdf
http://www1.cbs.gov.il/publications14/yarhon0214/pdf/h8.pdf
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ومن املالحظ �أن عالقات حكومة قطاع غزة كانت هي الأوثق ،قيا�سا ً لعالقات ال�سلطة
الفل�سطينية مع �أنقرة� ،سواء من حيث امل�ساعدات �أم اللقاءات الدبلوما�سية بني الطرفني.
ب� .إيران :ت�شكل اجلمهورية الإيرانية الدولة الإ�سالمية غري العربية الأكرث انغما�سا ً
يف الق�ضية الفل�سطينية نظرا ً لعدد من العوامل:
	.1التوجه الديني الذي ات�ضح من الأيام الأوىل للثورة الإيرانية بقطع العالقات متاما ً مع
“�إ�رسائيل” واالنفتاح التام على التنظيمات الفل�سطينية منذ �سنة .1979
	.2العداء الإ�رسائيلي للربنامج النووي الإيراين ،والذي ينطوي على احتماالت تتذبذب
قوتها من مرحلة لأخرى باملواجهة الع�سكرية بني الطرفني.
 .3عمق العالقات بني حزب اهلل اللبناين ،كقوة مقاومة مركزية يف دول الطوق لفل�سطني،
وبني �إيران.
 .4تعميق العالقات بني �إيران وتنظيمات فل�سطينية معار�ضة للت�سوية ال�سلمية ،مثل
حركة حما�س ،واجلهاد الإ�سالمي ،واجلبهة ال�شعبية – القيادة العامة.
وقد انعك�ست الأبعاد ال�سابقة على العالقة بني ال�سلطة الفل�سطينية وبني �إيران،
ففي املرحلة الأوىل  ،1993–1979كانت العالقة �إيجابية مع منظمة التحرير وقيادتها
ممثلة يف الرئي�س عرفات ،لكن تفاهمات �أو�سلو واالعرتاف الفل�سطيني بـ“�إ�رسائيل”
انعك�س على العالقات بني الطرفني� ،إذ �أعربت �إيران عن معار�ضتها لكافة اتفاقات
ال�سلطة ،وبد�أت �إيران االنحياز املتوا�صل باجتاه املنظمات التي رف�ضت اتفاقيات
�أو�سلو كما �أ�رشنا.
ولعبت �إيران دورا ً يف دعم ال�سلطة الفل�سطينية يف قطاع غزة ماليا ً وع�سكرياً ،وهو ما
�أكدته قيادات التنظيمات املختلفة دون حتديد حجم هذه امل�ساعدات وطبيعتها ،غري �أن
تداعيات الربيع العربي ،ال �سيّما الأزمة ال�سورية� ،أفرزت نوعا ً من “اجلفاء” بني �إيران
وحركة حما�س حتديداً ،نظرا ً ملا ر�أته �إيران موقفا ً معاديا ً من حما�س للنظام ال�سيا�سي
ال�سوري ،الذي تع ُّده �إيران �أحد �أهم حلفائها يف املنطقة.
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ثالث ًا :مراحل ال�سيا�سة الفل�سطينية الدولية بعد
�أو�سلو:
على الرغم من �صعوبة الف�صل بني البنية والتوجهات للدبلوما�سية الفل�سطينية قبل
�أو�سلو وبعدها ،غري �أننا ن�ستطيع تق�سيم اجلهد الدبلوما�سي الفل�سطيني بعد �أو�سلو �إىل
مرحلتني� ،آخذين يف االعتبار التوجهات الدولية للقوى املركزية يف النظام الدويل ،والتي
�أ�رشنا لها �سابقاً؛ وهما:

 .1املرحلة الأوىل (:)2006–1994
ومتثل هذه املرحلة مرحلة انفراد ال�سلطة الفل�سطينية بالقرار الفل�سطيني ،وهي
املرحلة التي متّ فيها و�ضع �أ�س�س العمل ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد �أو�سلو ،والذي متثل
يف االتفاقيات والتفاهمات مع “�إ�رسائيل” من خالل م�ؤمترات �أو جهود �سيا�سية دولية.
وقد ات�سمت هذه املرحلة مبا يلي:
�أ .ف�شل ال�سلطة الفل�سطينية يف حمل املجتمع الدويل ،ال �سيّما دول اللجنة الرباعية
والأمم املتحدة ،على وقف اال�ستيطان ال�صهيوين يف خمتلف مناطق ال�ضفة الغربية.
ب .تراجع تدريجي يف مكانة الق�ضية الفل�سطينية لدى املجتمع الدويل نتيجة ملزاحمتها
من عدد من الق�ضايا الدولية والإقليمية ،مثل الأزمة العراقية خالل الفرتة ،2006–1994
والتي جذبت جهودا ً دولية عديدة باجتاه معاجلتها على ح�ساب الق�ضية الفل�سطينية
ثم انتهت باحتالل العراق .كما �أن امللف النووي الإيراين �رصف اجلهد الدويل باجتاه
بعيد عن الق�ضية الفل�سطينية ،وبالرغم من االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية التي انطلقت
�سنة  ،2000والتي �أعادت بع�ض االهتمام الدويل� ،إال �أن تداعيات �رضب املركز التجاري
الأمريكي يف �أيلول� /سبتمرب � 2001ألقت بظاللها من جديد على املو�ضوع الفل�سطيني.
ج .تنامي الدور الدويل يف بنية و�سيا�سات الأمن الفل�سطيني باجتاه الت�ضييق على
قوى املقاومة امل�سلحة �أو �إمكانيات جتدد االنتفا�ضات الفل�سطينية ال�شعبية .وقد بد�أت
هذه اجلهود منذ كانون الأول /دي�سمرب  ،1993عندما ّ
مت عقد �أول م�ؤمتر دويل يف �أو�سلو
لدعم الأمن الفل�سطيني ،وح�رض امل�ؤمتر  14دولة� ،إىل جانب الواليات املتحدة واالحتاد
الأوروبي والبنك الدويل ،كما ح�رضته دولتان عربيتان هما الأردن وم�رص .وعلى
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الرغم من توا�ضع نتائج امل�ؤمتر التي تكر�ست يف تعهد الدولتني العربيتني بتدريب الأمن
الفل�سطيني� ،إال �أن م�ؤمترا ً ثانيا ً عقد بطلب من الرنويج يف �آذار /مار�س  ،2004وح�رضته
 21دولة �إىل جانب الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي ،بحث فيه امل�ؤمترون يف انت�شار
�أفراد الأمن الفل�سطيني يف كلّ من �أريحا وغزة واخلليل ،دون �أن يتم التعهد يف امل�ؤمتر
(الذي �شكل الوفد الأمريكي فيه بزعامة دين�س رو�س  Dennis Rossالوفد الأكرب بني
احلا�رضين) ب� ّأي مبالغ مالية حمددة.12
وت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل �أن هذه الفرتة و�ضعت الأ�س�س للتعاون بني الأجهزة
الأمنية الفل�سطينية وبني وكالة اال�ستخبارات الأمريكية ،ا�ستنادا ً التفاق كان قد ّ
مت عقده
بني الرئي�س الفل�سطيني يا�رس عرفات ووزير اخلارجية الأمريكي وارن كري�ستوفر
� Warren Christopherسنة  .1994وما �إن متّ عقد اتفاق غزة – �أريحا ،حتى بادرت
الواليات املتحدة يف اليوم التايل بتقدمي خم�سة ماليني دوالر للطرف الفل�سطيني لإنفاقها
يف دعم الأجهزة الأمنية .13وت�شري درا�سات �أخرى� ،إىل �أن الواليات املتحدة ،وخ�صو�صا ً
املخابرات املركزية ،كانت حري�صة على �أن تن�صب امل�ساعدات املالية لأجهزة الأمن التي
�أن�ش�أتها ال�سلطة الفل�سطينية على “توجهات” هذه الأجهزة �أكرث من � ّأي جانب �آخر ،وهو
الأمر الذي ات�ضح من طبيعة امل�ساعدات التي قدمتها الواليات املتحدة �سنة  1996للأجهزة
الأمنية ،عندما ت�صاعدت يف الأرا�ضي املحتلة وخ�صو�صا ً العمليات اال�ست�شهادية� ،إذ
تركزت امل�ساعدات على توجيهها نحو الت�ضييق على عنا�رص املقاومة امل�سلحة ،وهو �أمر
توا�صل ب�شكل وا�ضح خالل الفرتة  .2000–1996وكانت اتفاقية واي ريفر يف �سنة 1998
مرحلة مهمة يف هذا التعاون بني الأجهزة الأمنية الفل�سطينية واملخابرات الأمريكية ،وقد
ا�شتمل التعاون على كافة اجلوانب التي لها �صلة بالت�ضييق على عنا�رص املقاومة ،مثل
تقنيات التحقيق والك�شف عن املتفجرات و�أجهزة االت�صال�...إلخ.14
12

Brynjar Lia, Building Arafat’s Police: The Politics of International Police Assistance in the
Palestinian Territories after the Oslo Agreement (London: Ithaca press, 2007), pp. 28–42.

13

Ibid., pp. 37 and 288.

	14انظر تفا�صيل هذه املعلومات يف:

Elaine Sciolino, Violence Thwarts CIA Director’s Unusual Diplomatic Role in Middle Eastern
Peacemaking, The New York Times, 13/11/2000; and Jim Zanotti, “U.S. Security Assistance
to the Palestinian Authority,” CRS, 8/1/2010, p. 5, www.fas.org/sgp/crs/mideast/R40664.pdf
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وخالل االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية من �سنة � 2000إىل �سنة  ،2004قامت “�إ�رسائيل”

بتدمري معظم املقار الأمنية الفل�سطينية ،وبد�أت ببناء اجلدار الفا�صل يف ال�ضفة الغربية؛
غري �أن التعاون الأمريكي الفل�سطيني يف اجلانب الأمني توا�صل بطريقة �رسية خالل هذه
الفرتة.15
ويف �أعقاب �إعداد الإدارة الأمريكية التفاقية “خريطة الطريق” يف عهد الرئي�س جورج
بو�ش ،عملت وزيرة خارجيته كوندوليزا راي�س على �إن�شاء الفريق الأمريكي للتن�سيق
الأمني ،بهدف م�ساعدة ال�سلطة الفل�سطينية على �إعادة هيكلة �أجهزة الأمن الفل�سطينية،
و�رشعت هذه الهيئة يف عملها يف �آذار /مار�س  2005على �أن تكون هذه الهيئة هي القناة
الوحيدة للتعاون الأمني الأمريكي الفل�سطيني.
غري �أن التعاون الفل�سطيني الدويل يف املجال الأمني خ�ضع لعدد من الهيئات (�أبرزها
الفريق الفل�سطيني الدويل للتخطيط الأمني االنتقايل) ،التي تعر�ضت مل�شاكل عديدة
وانتقادات متبادلة مع الأجهزة الفل�سطينية ،مما �أدى �إىل تعرث هذا التعاون يف العديد من
اجلوانب.16
وبعد تعيني اجلرنال كيث دايتون يف كانون الثاين /يناير  2006للإ�رشاف على برنامج
امل�ساعدة الأمريكية الأمنية ،جرت االنتخابات التي فازت بها حركة حما�س ،مما جعل
الواليات املتحدة حت�رص تقدمي امل�ساعدات بالرئي�س حممود عبا�س وحتديدا ً جلهة حر�س
الرئي�س ،نظرا ً العتبار حركة حما�س “حركة �إرهابية” ال يجوز لها امل�شاركة يف احلكومة
الفل�سطينية.17

وات�سمت ال�سيا�سة الأمريكية يف هذه الفرتة بتعطيل جهود بناء حكومة وطنية وبالعمل
على ت�أجيج اخلالف الفل�سطيني الداخلي ،من خالل تركيز الدعم الأمني على الأجهزة
التابعة للرئي�س ،وهي ال�سيا�سة التي ك�شفها �ألفارو دي �سوتو ،الذي كان مبعوث اللجنة
الرباعية وا�ستقال على �أثرها� ،إذ قال دي �سوتو “�إن الواليات املتحدة تعار�ض التوافق
الفل�سطيني وتدفع باجتاه مواجهة بني حما�س وحركة فتح” ،وهو ما �أ�شارت له و�سائل
15

Jim Zanotti, “U.S. Security Assistance to the Palestinian Authority,” p. 6.

16

Roland Friedrich and Arnold Luethold, Entry-Points to Palestinian Security Sector Reform
(Baden Baden: Normos Verlag, 2008), p. 4.

17

Erlanger Steven, US Offers Plan to Strengthen Abbas, International Herald Tribune newspaper,
4/10/2006.
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الإعالم الغربية نف�سها عن دعم �أمريكي للقوة الأمنية التي ي�رشف عليها حممد دحالن
ودفعه نحو مواجهة مع حركة فتح.18
وقد �أدت التطورات الداخلية يف ال�ساحة الفل�سطينية ،مبا يف ذلك �إقامة حكومة يف غزة
تقودها حركة حما�س ،و�أخرى ت�سيطر عليها حركة فتح يف رام اهلل يف �سنة � ،2007إىل
عودة الواليات املتحدة ال�ستئناف م�ساعداتها الأمنية لل�سلطة الفل�سطينية حتت �إ�رشاف
اجلرنال دايتون حتى ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2010ليتوىل بعده اجلرنال مايكل مولر
 Michael R. Moellerحتى  ،2012بينما توىل بول بو�شونغ  Paul J. Bushongهذه
املهمة بعد ذلك.
وقد حدد دايتون يف خطاب له �سنة � 2009أهداف الدعم الأمريكي للأجهزة الأمنية
م�شريا ً ب�شكل خا�ص �إىل “تهدئة املخاوف الإ�رسائيلية من طبيعة وقدرات الأجهزة
الأمنية الفل�سطينية” .19وقد ان�ضوت كافة امل�ساعدات الدولية الأخرى للأجهزة الأمنية
الفل�سطينية �ضمن النطاق الذي حددته الواليات املتحدة.
ما الذي ن�ستخل�صه من ك ّل ذلك:
�أ� .أن ال�سلطة الفل�سطينية ،بفعل الدور الأمريكي ،حتولت �إىل �أداة ت�ضمن تطبيق اجلانب
الأمني الذي ن�صت عليه كافة االتفاقات بني ال�سلطة و“�إ�رسائيل” ،وهي اتفاقيات ت�ؤكد
على ال�سالم وعدم اللجوء للعنف ،واعتبار �أعمال املقاومة امل�سلحة نوعا ً من الإرهاب.
ب .طم�أنة اجلانب الإ�رسائيلي ب�أن الأمن الفل�سطيني لن يكون م�صدر تهديد لأي من
�أبعاد الأمن الإ�رسائيلي.

 .2املرحلة الثانية (:)2013–2007
تت�سم هذه املرحلة بان�شطار يف بنية ال�سلطة ال�سيا�سية الفل�سطينية� ،إذ �أ�صبح هناك
م�سار ثنائي لل�سيا�سة اخلارجية الفل�سطينية ،الأول هو امل�سار الذي تقوده حركة حما�س
من خالل حكومتها يف قطاع غزة ،والثاين تديره ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية.
18

ملزيد من التفا�صيل انظر:

19

Keith Dayton, Michael Stein Address on U.S. Middle East Policy.

David Rose, op. cit.; and Dan Murphy and Joshua Mitnick, Israel, US, and Egypt back Fatah’s
Fight against Hamas, The Christian Science Monitor newspaper, 25/5/2007.
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كان التوجه الدويل خالل هذه الفرتة يوحي �أن الدولة الفل�سطينية القابلة للحياة
�ستتج�سد يف �سنة  2008على �أبعد تقدير ،لكن الأو�ضاع جت�سدت يف عدد من الوقائع
املعاك�سة وب�شكل �ألقى بانعكا�سات �سلبية على الق�ضية الفل�سطينية وعلى حلم الدولة:
�أ .هجوم �إ�رسائيلي على قطاع غزة ا�ستمر لأكرث من ثالثة �أ�سابيع ،ومل تتمكن ال�سلطة
الفل�سطينية من اتخاذ � ّأي �إجراءات ذات معنى مل�ساندة قطاع غزة ،ال �سيّما يف عدم القدرة
على تخفيف احل�صار الدويل على القطاع ،ويكفي يف هذا اجلانب الإ�شارة �إىل البيان الذي
�أ�صدرته اللجنة الرباعية يف برلني يف حزيران /يونيو  2008عن الدعوة لزيادة امل�ساعدات
لقطاع غزة “حتت �إ�رشاف ال�سلطة الفل�سطينية” ،واال�ستعداد الأوروبي للعودة
للإ�رشاف على املعابر يف غزة ،ناهيك عن الت�أكيد على “ت�سهيل مرور امل�ساعدات الأمنية
لل�سلطة الفل�سطينية” ،وهي �إجراءات دولية ت�ستهدف جتريد حركة حما�س من � ّأي �شكل
من �أ�شكال ال�رشعية �أو مقومات ال�صمود.
كما تركزت بيانات اللجنة الرباعية يف ك ّل اجتماعاتها الالحقة على �رشط الربط
بني �إن�شاء حكومة وحدة وطنية على �أ�سا�س “قبول كافة االلتزامات ال�سابقة لل�سلطة
الفل�سطينية”؛ �أي تغيري كافة ف�صائل املقاومة املعار�ضة لأو�سلو لتوجهاتها اال�سرتاتيجية.
ب .تزايد التقارير ال�سيا�سية عن هجوم �أمريكي � -إ�رسائيلي و�شيك على �إيران ،وهو
الأمر الذي �ألقى بظالله على الق�ضية الفل�سطينية ،من حيث درجة االهتمام الدبلوما�سي
الدويل بها ،بالرغم من التفاوت يف �أهمية هذا املتغري من فرتة لأخرى.
وتنعك�س الق�ضية الإيرانية على الق�ضية الفل�سطينية من عدة نواحٍ ،من بينها العالقات
الإيرانية مع تنظيمات فل�سطينية بعينها �أكرث من غريها� ،إذ ُت َع ُّد ال�سلطة الفل�سطينية (فتح
ب�شكل خا�ص) هي الأقل عمقا ً يف عالقاتها مع �إيران ،نظرا ً لتباعد التوجهات ال�سيا�سية
لكل منهما عن الآخر .فقد بقيت العالقات الإيرانية مع تنظيمات املقاومة امل�سلحة (حما�س
واجلهاد واجلبهة ال�شعبية – القيادة العامة ب�شكل خا�ص) يف حالة تطور وتعاون متوا�صل
�إىل حني بدايات الربيع العربي ،حيث انعك�ست املواقف املتباينة من الطرفني جتاه الأزمة
ال�سورية على العالقات الفل�سطينية الإيرانية ب�شكل عميق ،ترك �آثاره على بنية بع�ض
التنظيمات الفل�سطينية.
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وال �ش ّك �أن الأزمة ال�سورية �أثرت على حجم الن�شاط الدبلوما�سي الإيراين جتاه
املو�ضوع الفل�سطيني ،نظرا ً المت�صا�ص الأزمة ال�سورية هذا اجلهد ،كما �أن ا�ستمرار
العقوبات الغربية واحل�صار االقت�صادي لإيران �أثر على حجم امل�ساعدات الإيرانية
لفل�سطني.
و�أيدت �إيران يف منا�سبات عدة حماوالت امل�صاحلة الفل�سطينية بني ال�سلطتني يف غزة
ورام اهلل ،مع ت�أكيدها ب�شكل متوا�صل على �أن هذه امل�صاحلة تعزز املقاومة امل�سلحة ،وهو
الأمر الذي ال يجد �صدى كافيا ً عند ال�سلطة الفل�سطينية.
ج .ت�صاعد كبري يف �أ�سعار النفط ،وعلى الرغم من الت�أثري املتباين الرتفاع �أ�سعار
النفط على الدول املنتجة والدول امل�ستهلكة يف املجتمع الدويل ،ف�إن الدعم العربي لل�سلطة
الفل�سطينية ال يرتبط ب�شكل وا�ضح بهذا اجلانب.
وحتتاج ال�سلطة الفل�سطينية لزهاء  240مليون دوالر �شهريا ً للوفاء بالتزاماتها،
لكنها مل تتمكن من �ضمان هذه املبالغ يف �أغلب الفرتات ،بل �إنها ف�شلت يف حمل املجتمع
الدويل على �إجبار “�إ�رسائيل” على االلتزام بتحويل قيمة ال�رضائب الفل�سطينية خلزينة
ال�سلطة ،طبقا ً ملا تن�ص عليه اتفاقية باري�س �سنة .201995
وتعتمد ال�سلطة الفل�سطينية بن�سبة تفوق  %65على امل�ساعدات الدولية ،وقد ﺑﻠﻎ
جمموع امل�ساعدات العربية ﺧﻼل اﻟﻔﺮﺘة  2009–2000زهاء  5.53ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر� ،أي
مبتو�سط �سنوي قدره نحو  615ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر لتلك الفرتة ،وهو ما مثل نحو %15.4
ﻣﻦ متو�سط قيمة اﻟﻨﺎﺞﺗ اﻤﻟﺤﻠﻲ الإﺟﻤﺎﻲﻟ الفل�سطيني ،وﻧﺤﻮ  %61.5ﻣﻦ متو�سط قيمة
امل�ساعدات الدولية الر�سمية ،علما ً ب�أن قيمة هذه امل�ساعدات العربية ﻻ ﺗﺘ�ﻀﻤﻦ ال�صور
الأخرى للم�ساعدات الفنية واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ.21
د .انفجار الأزمة املالية العاملية :وهو ما انعك�س على حجم امل�ساعدات الدولية لل�سلطة،
ال �سيّما �أن بع�ض الدول الأوروبية مثل اليونان و�إ�سبانيا وغريها امت�صت اجلهود
الأوروبية ملعاجلة م�شاكلها املالية ،وهو ما انعك�س على توزيع امل�ساعدات الأوروبية
والأمريكية يف املناطق الأخرى من العامل.
20

البوابة.2013/1/3 ،

21

جامعة الدول العربية ،الأمانة العامة :قطاع فل�سطني والأرا�ضي العربية املحتلة ،امل�ساعدات العربية لدعم
ال�شعب الفل�سطيني و�سلطته الوطنية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة  ،2009-2000موقع الأمم املتحدة،
انظرhttp://www.un.org/depts/dpa/qpal/docs/Istanbul2010/Arab%20League%20Arabic%202.pdf :
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هـ .بداي ُة ما عرف بـ“الربيع العربي” وان�شغال العامل العربي واملجتمع الدويل
بالنتائج املتوقعة لهذا احلدث .وقد تبني من حتليل لألف يافطة حتمل �شعارات خالل
َ
حتظ �سوى بن�سبة  %6من مو�ضوعات هذه
الربيع العربي �أن الق�ضية الفل�سطينية مل
معني باملو�ضوع االقت�صادي الداخلي لكل
ال�شعارات ،بينما كان  %71من ال�شعارات
ّ
دولة عربية وبالدميوقراطية.22

رابـعــ ًا :املحــاور الرئي�سيــة لل�سيــا�ســة اخلــارجيــة
لل�سلطة الفل�سطينية:
عند ر�صد الدبلوما�سية الفل�سطينية خالل الفرتة املمتدة من  ،2013-1994جند تباينا ً
يف درجة الرتكيز على مو�ضوع دون غريه على النحو التايل:
الفرتة  :2000-1994انغم�ست ال�سلطة الفل�سطينية يف هذه املرحلة يف عقد اتفاقيات
متالحقة مع “�إ�رسائيل” وبرعاية دولية ت�شارك يف بع�ض منها دول عربية ،وان�صب
اجلهد الفل�سطيني على حماولة تو�سيع دائرة �شبكة العالقات الدولية الفل�سطينية كما
�أ�رشنا لذلك �سابقاً.
الفرتة  :2006-2000العمل على ا�ستثمار من ناحية وترميم من ناحية �أخرى
التداعيات التي تركتها االنتفا�ضة الثانية .فقد عملت ال�سلطة على تعميق ال�صورة ال�سلبية
لـ“�إ�رسائيل” يف املجتمع الدويل ،من خالل الت�أكيد على املمار�سات غري الإن�سانية ل�سلطات
االحتالل التي ات�ضحت ب�شكل جلي خالل االنتفا�ضة؛ وهو الأمر الذي ترك ت�أثريا ً (بفعل
االنتفا�ضة ب�شكل رئي�سي) على توجهات الر�أي العام الدويل كما �سنبني الحقاً.
لكن جانبا ً �آخر من اجلهد الفل�سطيني تركز على حماولة ترميم الآثار االقت�صادية
لالنتفا�ضة ،ال �سيّما من ناحية تلك�ؤ امل�ساعدات الدولية كرد فعل على االنتفا�ضة .وهو
ما يت�ضح يف تراجع قيمة امل�ساعدات الدولية يف فرتة االنتفا�ضة وما بعدها ،با�ستثناء
امل�ساعدات العربية التي حت�سنت قليالً خالل هذه الفرتة.
22

وليد عبد احلي“ ،امل�شهد ال�سيا�سي العربي � :2012إقليم م�ضطرب ”،مركز اجلزيرة للدرا�سات ،انظر:

http://studies.aljazeera.net/reports/2012/01/20121151288785324.htm
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الفرتة  :2007-2006تركز اجلهد الدبلوما�سي لل�سلطة على امت�صا�ص الآثار الدولية
لنجاح حركة حما�س يف االنتخابات الفل�سطينية .و�أ�صبح اجلهد من�صبا ً على كيفية
التوفيق بني احرتام نتائج االنتخابات وبني الرف�ض الأمريكي وبع�ض الدول الأوروبية
لهذه النتائج .ومتثل امل�أزق الدبلوما�سي الفل�سطيني يف كيفية التوفيق �أمام املجتمع الدويل
بني االلتزام باتفاقيات تقوم على ال�سالم والتطبيع ونبذ ا�ستخدام املقاومة امل�سلحة من
ناحية ،وبني امل�شاركة يف حكومة تقودها حركة حما�س ،التي ترف�ض كلّ االتفاقيات
املربمة مع “�إ�رسائيل” ،وت�ؤكد على حقّ املقاومة امل�سلحة من ناحية �أخرى.
وقد بد�أت الدبلوما�سية الفل�سطينية اال�ستجابة التدريجية للمطالب الدولية ،بالتحلل
املوازي من العالقة مع حركة حما�س ،وهو ما قاد يف نهاية املطاف �إىل مواجهة دموية بني
الطرفني وان�شطار يف بنية ال�سلطة الفل�سطينية.
الفرتة  :2013-2007وهي املرحلة التي تراكمت فيها جمموعة من املالب�سات �أمام
الدبلوما�سية الفل�سطينية ،فمن ناحية ا�ستمر التنازع مع حركة حما�س ،وغذته البيئة
الدولية ب�شكل معلن و�رصيح .23ومن ناحية ثانية ،ت�صاعدت الآمال الفل�سطينية بوعد
الدولة الفل�سطينية يف �سنة  ،2008ثم تنامت خيبة الأمل فيما بعد .ي�ضاف �إىل ذلك احلرج
الدبلوما�سي لل�سلطة الفل�سطينية يف �إدارة عالقاتها الدولية �أمام العدوان الإ�رسائيلي
على غزة ،ناهيك عن تزايد وترية اال�ستيطان ،وتعرث املفاو�ضات وا�ستمرار الربط بني
امل�ساعدات وبني ال�سلوك التفاو�ضي الفل�سطيني ،وهي امل�شكالت التي ما تزال عالقة كما
يظهر فيما يلي:

 .1اجلهود ال�سيا�سية الفل�سطينية الدولية لوقف اال�ستيطان ال�صهيوين:
ثمة ما ي�شبه الإجماع بني فقهاء القانون الدويل وبني املنظمات الدولية ولدى املجتمع
الدويل ككل ،على �أن اال�ستيطان الإ�رسائيلي يف الأرا�ضي العربية املحتلة منذ �سنة 1967
هو عمل “غري �رشعي وخمالف للقانون الدويل بخا�صة اتفاقية جنيف الرابعة ،التي متنع
دولة االحتالل من ترحيل �أو نقل �أجزاء من �سكانها املدنيني �إىل الأرا�ضي التي حتتلها”.

	23ميكن العودة ل�سل�سلة التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني الذي ي�صدره مركز الزيتونة للدرا�سات
واال�ست�شارات ،بريوت ،خالل الفرتة .2012-2007
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ذلك يعني �أن ال�سند القانوين لعدم �رشعية اال�ستيطان متوفر منذ �سنة  ،1967من
خالل قرارات الأمم املتحدة وقرار حمكمة العدل الدولية ،الذي �صدر يف متوز /يوليو
 ،2004والذي �صوت املندوب الأمريكي �ضدّ كلّ فقراته اخلا�صة باجلدار �أو غريه،24
وبقي الأمر كذلك حتى الآن .لكن امل�شكلة تكمن يف �أن الطرف الإ�رسائيلي مل ُي ِع ْر البعد
القانوين � ّأي اعتناء ووا�صل اال�ستيطان وبوترية مت�صاعدة ،وهو ما يعني �أن اجلهد
ال�سيا�سي الفل�سطيني ال ب ّد �أن يرتكز على دفع املجتمع الدويل نحو وقف اال�ستيطان من
ني منه من ناحية ثانية.
ناحية ،وتفكيك ما ُب َ
ومعلوم �أن امل�ستعمرات ال�صهيونية يف قطاع غزة ّ
مت �إخال�ؤها كاملة �سنة  2005ب�سبب
املقاومة امل�سلحة ،وب�سبب الأعباء االقت�صادية على “�إ�رسائيل” ،نظرا ً لعدد ال�سكان الكبري
يف قطاع غزة من ناحية ،وحمدودية م�ساحة القطاع من ناحية ثانية.
�أما يف ال�ضفة الغربية (مبا فيها �رشقي القد�س) ،ف�إن الإح�صاءات املتوفرة من
امل�صادر الإ�رسائيلية ت�شري �إىل �أن عدد امل�ستوطنني عند تويل ال�سلطة الفل�سطينية
مهامها �سنة  1994كان زهاء � 265ألف م�ستوطن ،ومع نهاية �سنة  2013ارتفع
العدد �إىل زهاء � 570ألف م�ستوطن� ،أي �أن العدد ت�ضاعف خالل وجود ال�سلطة
الفل�سطينية25؛ مع مالحظة �أن معهد �أريج ،وهو مركز فل�سطيني متخ�ص�ص يف الأر�ض
واال�ستيطان ،ذكر �أن عدد امل�ستوطنني يف ال�ضفة الغربية بلغ � 693ألفا ً مع نهاية �سنة
 .262013كما �أن وترية التو�سع يف بناء الوحدات اال�ستيطانية وم�صادرة الأرا�ضي
خالل الفرتة  2012-1994زادت ب�شكل كبري ،لدرجة هددت الإمكانية العملية لإقامة
24

عبد الرحمن حممد علي (حمرر)� ،إ�رسائيل والقانون الدويل (بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات
واال�ست�شارات� ،)2010 ،ص .239-235

	25الرقم تقديري بنا ًء على تقدير �سنة  2012ون�سبة النمو يف امل�ستعمرات املقدرة بـ  .%5انظر :احلياة،
.2013/2/14
هناك ت�ضارب يف الأرقام الإ�رسائيلية املتعلقة بعدد امل�ستوطنني يف ال�ضفة الغربية ،انظر مثالً:

JIIS, http://www.jiis.org.il/.upload/yearbook2013/shnaton_C1013.pdf; The Jerusalem Post,
17/9/2013; and Jewish Virtual Library, Israeli Settlements: Settlements Population in the West
Bank, October 2013, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/wbsettle.html

26

�أريج ،فل�سطني تطوي عاما ً �آخر من االنتهاكات وامل�صادرات الإ�رسائيلية وخمططات التهويد والتهجري:
االنتهاكات الإ�رسائيلية خالل العام  ،2013موقع ر�صد �أن�شطة اال�ستيطان الإ�رسائيلي يف الأرا�ضي
الفل�سطينية ( ،2014/3/1 ،)POICAانظرhttp://www.poica.org/details.php?Article=6111 :
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دولة فل�سطينية مت�صلة ومتما�سكة .ذلك يعني �أن كافة الن�شاطات الفل�سطينية الدولية
مل حترز � ّأي نتيجة ،وبالرغم من الت�رصيحات الأمريكية والأوروبية عن رف�ض
اال�ستيطان ،ف�إن ذلك مل يغري من الواقع �شيئاً .على �أن ال�رضورة تقت�ضي التنبه لتعبري
يرد يف �أغلب الت�رصيحات الدولية ب�شكل خا�ص بخ�صو�ص اال�ستيطان ،وهو الرتكيز
على فكرة “وقف �أو جتميد” اال�ستيطان ،مع تغييب لفكرة “�إزالة” امل�ستعمرات .كما
�أن تعبري “تبادل الأرا�ضي” والذي يتكرر يف بيانات اللجنة الرباعية ،ويف ت�رصيحات
امل�س�ؤولني الغربيني والإ�رسائيليني والفل�سطينيني ينطوي على �إمكانية التو�سع يف
املفهوم لي�شتمل على ق�ضية امل�ستعمرات بكيفية �أو �أخرى.
وعلى الرغم من �أن الواليات املتحدة ب�شكل خا�ص وبع�ض الدول الأوروبية تتخذ
�إجراءات فورية جتاه ال�سلطة الفل�سطينية (وهو ما يت�ضح يف قرارات الكوجنر�س
الأمريكي ب�شكل خا�ص ،وبع�ض قرارات االحتاد الأوروبي ب�شكل عام) عند اتخاذها
ل ّأي �إجراءات تراها هذه اجلهات الدولية خمالفة لاللتزامات الفل�سطينية؛ ف�إن اجلهات
ذاتها التي تدعو وب�شكل �رصيح وعلني �إىل وقف اال�ستيطان يف الأرا�ضي املحتلة مبا
فيها �رشقي القد�س ،تواجه برف�ض �إ�رسائيلي وا�ضح وعلني ،دون �أن يتخذ بحقها � ّأي
�إجراءات ذات معنى ،وهو الأمر الذي دفع ال�سلطة الفل�سطينية �إىل وقف املفاو�ضات
املبا�رشة ،مع ا�ستمرار التوا�صل مع الو�سطاء الدوليني ال�ستئنافها.

 .2الرتابط بني امل�ساعدات االقت�صادية الدولية والتوجهات ال�سيا�سية
الفل�سطينية:
ن�صّ امللحق الرابع التفاقية �أو�سلو (�إعالن املبادئ) على تعاون �إقليمي ودعوات
�ضمنية للمجتمع الدويل لتقدمي امل�ساعدات للفل�سطينيني والأردن و“�إ�رسائيل”
وللإقليم ككل ،وعقد �أول م�ؤمتر للدول والهيئات املانحة يف وا�شنطن يف ت�رشين الأول/
�أكتوبر  1993بعد �أ�سبوعني من توقيع االتفاقية ،وتعهد املجتمعون فيه على تقدمي
 2.4مليارات دوالر للفل�سطينيني خالل الفرتة  .271998 -1993وعقد امل�ؤمتر الثاين
27

The World Bank, Operations Evaluation Department, West Bank and Gaza: An Evaluation of
Bank Assistance, Report no. 23820, 7/3/2002, http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.
_nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/DB1BC6952F401E0785256B8A0067B726/$file/west
bank_and_gaza.pdf
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للمانحني بعد اتفاق واي ريفر على �أن يتم تقدمي م�ساعدات بنحو  2مليار دوالر
لل�سلطة خالل الفرتة .28 2003 -1999
وقد مرت امل�ساعدات الدولية لل�سلطة الفل�سطينية مبرحلتني رئي�سيتني:
املرحلة الأوىل ( :)2001-1994وهي املرحلة التي تلت اتفاق �أو�سلو ،وقد ات�سمت هذه
امل�ساعدات بقدر من اال�ستقرار من حيث التدفق .وكان الثالثي الأوروبي والأمريكي
والياباين هو الذي حتمل اجلزء الأكرب من هذه امل�ساعدات .وقد بلغت قيمة امل�ساعدات
خالل املرحلة الأوىل ما قيمته  3.897مليارات دوالر �أمريكي ،وبهدف مركزي هو تطبيق
اتفاقية ال�سالم بني االحتالل وال�سلطة الفل�سطينية .29
وخالل هذه الفرتة ات�سمت ق�ضية امل�ساعدات الدولية بعدد من ال�سمات:30
�أ .تركزت امل�ساعدات على تطوير الأجهزة املركزية ،وهو ما عزز مركزية ال�سلطة على
ح�ساب تطور هيئات املجتمع املدين.
ب� .أن حجم امل�ساعدات كان يعرف تذبذبا ً بني �سنة و�أخرى طبقا ً مل�ستوى تقدم
العملية ال�سيا�سية والتفاو�ض بني ال�سلطة الفل�سطينية و“�إ�رسائيل” ،وكانت كافة
ال�ضغوط االقت�صادية توجه نحو الطرف الفل�سطيني بينما تتجه “دبلوما�سية
الإغراءات” املالية للأطراف الأخرى ،وهو ما ات�ضحت معامله خالل �سنة 1996
و�سنة .1998
املرحلة الثانية ( :)2013-2001ونظرا ً ال�ضطراب عملية الت�سوية نتيجة املماطلة
الإ�رسائيلية ،ونتيجة الندالع االنتفا�ضة الثانية �سنة � ،2000أ�صاب امل�ساعدات الدولية
ا�ضطراب مواز ،مما جعل الدول العربية والإ�سالمية تت�صدر اجلهات املانحة يف
الفرتة  ،2011-2000يليها االحتاد الأوروبي وامل�ساعدات الأمريكية .لكن امل�ساعدات
28

Press Conference at Conclusion of Conference to Support Middle East Peace and Development,
as released by the Office of the Spokesman, Washington, DC, U.S. Department of State,
30/11/1998, http://1997-2001.state.gov/www/statements/1998/981130.html

	29انظر :ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻲﻟ ،رام اهلل ،ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻤﻟ�ﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ� ،2001 ،ﺹ .12
30

Rex Brynen, A very Political Economy: Peacebuilding and Aid in the West Bank and Gaza
(Washington: United States Institute of Peace, 2000), passim.
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الدولية غري العربية ات�سمت ب�أنها �إغاثية الطابع ،و�أقل اهتماما ً باجلوانب التنموية .وقد
تعزز دور امل�ساعدات العربية لل�سلطة الفل�سطينية بعد حدوث الأزمة املالية يف ،2008
والتي ت�أثر بها االحتاد الأوروبي ب�شكل كبري ،وت�أثرت بها كلّ من الواليات املتحدة
الأمريكية واليابان.31
وقد �شكلت امل�ساعدات الأوروبية العمود الفقري للم�ساعدات الدولية ،ولكنها ت�أثرت
بالأزمة املالية العاملية كما يت�ضح من الأرقام التالية:32
�سنة  383.27 :2008مليون يورو (نحو  563.63مليون دوالر).
�سنة  289.95 :2009مليون يورو (نحو  404.39مليون دوالر).
�سنة  207.5 :2010مليون يورو (نحو  275.2مليون دوالر).
باملقابل كان معدل امل�ساعدات الأمريكية ال�سنوي على النحو التايل:33
خالل الفرتة  70 :1999-1994مليون دوالر.
خالل الفرتة  170 :2007-2000مليون دوالر.
خالل الفرتة  500 :2013-2008مليون دوالر.
كما قدمت لوكالة الغوث منذ  1995وحتى  2013ما جمموعه  2.831مليارات دوالر
مبعدل يقارب  149مليون دوالر �سنويا ً.34

	31ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وزارة التخطيط ،مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار ،غزة�“ ،أثر امل�ساعدات
الدولية على التنمية االقت�صادية يف فل�سطني� ، 2012 ”،ص .14-7
32

European Union (EU), Directorate General for Internal Policies Policy Department on
Budgetary Affairs, EU Financial Assistance to the occupied Palestinian territory, 2010, p. 8,
_http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dv/2010_fayyad_eu
financial_assistance_/2010_fayyad_eu_financial_assistance_en.pdf

33

Jim Zanotti, “U.S. Foreign Aid to the Palestinians,” CRS, 30/9/2013.

34

Ibid.

مالحظةّ :
مت اعتماد �سعر �رصف الدوالر مقابل اليورو الأوروبي وفق معطيات البنك املركزي الأوروبي
) European Central Bank (ECBالذي حدد معدل �سعر ال�رصف لل�سنوات  2009 ،2008و 2010بـ ،0.68
 0.717و 0.754على التوايل.
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وقد انخف�ضت امل�ساعدات الأمريكية العامة للفل�سطينيني من  152.9مليون دوالر
�سنة � 2006إىل  69.5مليون دوالر �سنة  ،2007ثم عادت لالرتفاع �إىل  414.5مليون
دوالر �سنة  ،2008ثم  980.7مليون دوالر �سنة  ،2009ثم عادت للرتاجع لت�صل يف
�سنة � 2013إىل  426.7مليون دوالر .35والالفت �أن امل�ساعدات الأمريكية التي ال تتعدى
 %10من �إجمايل امل�ساعدات الدولية كانت م�رشوطة يف متويل م�شاريع �أمريكية ،حتت
م�سميات تن�شيط الدميوقراطية وم�شاركة املر�أة.36
وت�شري معطيات التقرير االقت�صادي العربي ل�سنة � 2005أن نحو  %7من �إجمايل
امل�ساعدات الدولية منذ �سنة  1994وحتى �سنة � ،2000أ�سهمت به الدول العربية
وخ�صو�صا ً اململكة العربية ال�سعودية ودولة الإمارات ،وازداد �إ�سهام الدول العربية
لي�صل �إىل  %63.5خالل �سنوات االنتفا�ضة (.37)2005-2000
�أما اليابان ،ف�إن �إجمايل ما قدمته من م�ساعدات لل�سلطة الفل�سطينية من �سنة 1993

حتى �سنة  2012يقرب  1.2مليار دوالر� ،أي مبعدل  60مليون دوالر �سنويا ً .38

وبنظرة �إجمالية ،فقد تذبذبت قيمة امل�ساعدات الدولية لل�سلطة الفل�سطينية خالل
ال�سنوات من  ،2011-2001كما يت�ضح من اجلدول التايل:39

35

Ibid; and Jim Zanotti, “U.S. Foreign Aid to Palestinians,” CRS, 18/1/2013.

36

نبيل ال�سهلي“ ،ال�سلطة الفل�سطينية واحلد من �أزمة امل�ساعدات الدولية” ،اجلزيرة.نت ،2007/2/22 ،انظر:

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/f47942c0-a75b-4384-b4ed-4b58c9e68251

	37املرجع نف�سه.
38

Site of Ministry of Foreign Affairs of Japan, 14/4/2012,
http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/palestine/meeting1204_pm.html

39

Site of Global Humanitarian Assistance (GHA),
http://www.globalhumanitarianassistance.org/countryprofile/palestineopt
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جدول رقم ( :)1قيمة امل�ساعدات الدولية لل�سلطة الفل�سطينية 2011-2001
ال�سنة

جمموع امل�ساعدات (باملليون دوالر)

2001

1,600

2002

1,400

2003

1,300

2004

1,400

2005

1,200

2006

1,500

2007

1,800

2008

2,400

2009

2,700

2010

2,500

2011

2,400

وعند التدقيق يف اجتاهات امل�ساعدات الدولية ،يتبني لنا الرتابط بني حجم امل�ساعدات
وطبيعة التطورات ال�سيا�سية يف املجتمع الفل�سطيني من ناحية ،وتطور التفاو�ض مع
الطرف الإ�رسائيلي من ناحية ثانية ،على النحو التايل:
�أ .مرحلة االنتفا�ضة الثانية ،خ�صو�صا ً خالل الفرتة :2002-2000
تراجعت قيمة امل�ساعدات خالل االنتفا�ضة ،لكنها عادت لالنتعا�ش بعد تراجع حدة
االنتفا�ضة .كذلك تركزت مطالب اجلهات الدولية املانحة بعد “وفاة” الرئي�س الفل�سطيني
يا�رس عرفات �سنة  2004على مطلب بناء امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ال �سيّما الأمنية منها،
وهو املطلب الذي دعت له ب�شكل �رصيح بيانات اللجنة الرباعية.
ب .مرحلة ما بعد  ،2006بعد فوز حركة حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية:40
تعهد م�ؤمتر باري�س للمانحني ،والذي جاء بعد م�ؤمتر �أنابولي�س ،بتقدمي  7.7مليارات
دوالر خالل الفرتة  .412010 -2008وكان فوز حما�س يف االنتخابات �سنة 2006
40

Criteria set for Palestinian aid, site of British Broadcasting Corporation (BBC), 31/1/2006,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4665670.stm

41

Opening Address at the AHLC Meeting in London, AHLC Chairman’s statement, 2/5/2008,
site of The World Bank, http://go.worldbank.org/JT8T7NHXB0
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قد دفع الدول املانحة �إىل جتميد امل�ساعدات تقريبا ً� ،إال من بع�ض الهيئات ،مما دفع
االحتاد الأوروبي �إىل �إن�شاء ما عرف بـ“الآلية الدولية امل�ؤقتة”  TIMالتي تقدم امل�ساعدات
ملدة ثالثة �شهور متدد دورياً ،وهو ما يعني �أن موا�صلة الدعم �ستكون مرتبطة بدرجة
تطور املوقف ال�سيا�سي الفل�سطيني باالجتاه الذي ت�أمله الدول املانحة.42
ويف �سنة َّ ،2008
طور الأوروبيون �آلية �أخرى وهي “الآلية الفل�سطينية الأوروبية
لإدارة املعونة االجتماعية االقت�صادية”  ،PEGASEوالتي تعني تقدمي امل�ساعدات
مبا�رشة �إىل ح�ساب اخلزينة الفل�سطينية املركزي .43وقدمت الهند  20مليون دوالر منحة
لل�سلطة �سنة � ،2008إىل جانب منح درا�سية وتدريبية للطالب الفل�سطينيني.44
ويف م�ؤمتر �رشم ال�شيخ �سنة  2009الذي تال معركة غزة مع القوات الإ�رسائيلية نهاية
 2008ومطلع  ،2009تعهد املجتمعون بتقدمي  4.5مليارات دوالر لإعادة بناء غزة .45
وقد ك�شف مبعوثان دوليان هما جيم�س ولفن�سون و�ألفارو دي �سوتو �أن هناك ترابطا ً
وثيقا ً بني امل�ساعدات املالية للفل�سطينيني وبني مواقفهم ال�سيا�سية ،وب�أن امل�ساعدات
ت�ستخدم لل�ضغط على الطرف الفل�سطيني.
وعرفت هذه املرحلة نوعا ً من التباين بني املانحني الأوروبيني وبني الواليات املتحدة،
�إذ بد�أ الأوروبيون يقدمون م�ساعدات حمدودة وب�شكل مبا�رش للإدارات الفل�سطينية
املعنية ،غري �أن النتائج على الأو�ضاع االقت�صادية الفل�سطينية كانت حمدودة.
ومن ال�رضوري الإ�شارة �إىل �أن بع�ض الدول الأوروبية مثل �أملانيا ،بد�أت ب�إدراج بع�ض
اجلمعيات اخلريية العربية والإ�سالمية على �أنها “غري قانونية” ،لأنها تقدم م�ساعدات
حلركة حما�س التي يعدُّها االحتاد الأوروبي حركة “�إرهابية”.
42

Oxfam International, EU must resume aid to Palestinian Authority, 13/9/2006,
http://www.oxfam.org/en/news/pressreleases2006/pr060914_palestine

43

PEGASE Information Sheet, Overview of PEGASE, site of European External Action Service
(EEAS), European Union (EU), http://eeas.europa.eu/palestine/tim/pegase_en.pdf

44

Site of Thaindian News, 7/10/2008, http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/
india-gifts-embassy-to-palestine-pledge-20-million-aid_100104602.html

45

تقدمي امل�ساعدة �إىل ال�شعب الفل�سطيني  -قرار اجلمعية العامة ،القرار  ،125/64مركز املعلومات الوطني
الفل�سطيني – وفا ،انظرhttp://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=7592 :
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وتعززت هذه ال�سيا�سات الأوروبية والأمريكية ب�شكل خا�ص بالت�رصيح ب�أ�شكال
خمتلفة عن احتماالت وقف امل�ساعدات الدولية للفل�سطينيني �إذا ّ
مت التوافق بني حركتي
فتح وحما�س على �إعالن “حكومة وحدة وطنية” ،وهو الأمر الذي برز ب�شكل قوي يف
فرتتني؛ الأوىل بعد �سنة  ،2006والثانية بعد تنامي جهود امل�صاحلة يف الفرتة من 2010
�إىل الآن.
ذلك يعني �أن امل�ساعدات الدولية للفل�سطينيني ت�شري �إىل ما يلي:
�أ .التباين ال�شديد بني قيمة ما يجري التعهد به وبني ما يتم ت�سليمه لل�سلطة� ،سواء
من قبل الدول الغربية �أم من الدول العربية والإ�سالمية ،ونظرا ً لتكرار هذه امل�س�ألة يف
�أغلب التعهدات منذ اتفاق �أو�سلو ،ف�إن الأمر على ما يبدو يقوم على �إغواء ال�سلطة لتقدمي
تنازالت جوهرية حتت �ضغط احلاجة املا�سة .وبعد احل�صول على هذه التنازالت يبد�أ
التقتري يف تقدمي هذه امل�ساعدات على �أمل احل�صول على مزيد من التنازالت ،وهو ما
ميكن مالحظته يف املرحلتني اللتني �أ�رشت لهما �أعاله .فقد ﺒﻠﻎ �ﺇﺠﻤﺎﻲﻟ امل�ساعدات ﺍﻟﺘﻲ
ّ
مت التعهد ﺒﻬﺎ من ﻁﺭﻑ الدول ﺍﻤﻟﺎﻨﺤﺔ لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ﺨﻼل الفرتة الأوىل
( )2001-1994نحو  6.898مليارات دوالر ،بينما ﺒﻠﻎ �إجمايل االلتزام ﻤﻨﻬﺎ نحو
 5.738مليارات دوالر ﻭﻨ�ﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ املتعهد ﺒﻪ  ،%83وبلغت ﻨ�ﺴﺒﺔ ال�رصف ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ من
ﺍﻤﻟﺒﻠﻎ املتعهد ﺒﻪ  ،%67وبواقع ﻓﻌﻠﻲ ﺒﻠﻎ نحو  3.897مليارات دوالر ،ومبتو�سط �سنﻭﻱ
 486مليون ﺩﻭﻻﺭ  .46وبلغت الفجوة ما بني امل�ساعدات ا ملُجدولَة وتلك املقدمة فعال ً
بـ  694مليون دوالر يف �سنة  2012و 438مليون دوالر يف �سنة .472011
ب .ا�ستخدام امل�ساعدات الدولية يف ت�شكيل العالقات الفل�سطينية الداخلية ،وهو �أمر
مالحظ يف املوقف من حكومة الوحدة الوطنية من ناحية ،ويف املوقف من امل�صاحلة
من ناحية ثانية ،و�إ�رصار الدول املانحة ال �سيّما االحتاد الأوروبي على التزام حركات
املقاومة امل�سلحة بكل التزامات ال�سلطة يف اتفاقياتها مع “�إ�رسائيل” .وهو �أمر قد
	46انظر :ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻲﻟ ،رام اهلل ،ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻤﻟ�ﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،
ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ� ،2001 ،ﺹ .12
47

Ministry of Planning and Administrative Development, Palestine: A State Under Occupation,
The Government of Palestine’s Report to the Ad Hoc Liaison Committee, Brussels, 19/3/2013,
_p. 21, http://www.mopad.pna.ps/en/images/PDFs/SoP_AHLC%20Report_14%203%202013
Final%20Print.pdf
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ميتد للربط بني امل�ساعدات والقبول باملطالب ال�صهيونية اخلا�صة ب�رضورة اعرتاف
الفل�سطينيني “بيهودية الدولة” ،وهو الأمر الذي يرتتب عليه نتائج ا�سرتاتيجية خطرية.
ومن ال�رضوري الإ�شارة �إىل �أن بع�ض الدول كال�صني ورو�سيا مل تلتزم بهذه
التوجهات الغربية ،فقد افتتحت رو�سيا ممثلية لها يف قطاع غزة �سنة  ،1995ثم قامت
بنقلها �سنة � 2004إىل رام اهلل .كما توا�صلت امل�شاورات �شبة ال�سنوية بني رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية وبني امل�س�ؤولني الرو�س ،وجتلى تباين املوقف الرو�سي مقارنة باملواقف
الغربية بعد �إعالن فوز حما�س يف انتخابات �سنة � ،2006إذ قامت رو�سيا باحلوار مع
احلركة .وانتقدت مو�سكو وقف امل�ساعدات للفل�سطينيني ب�سبب فوز احلركة ،وقدمت
م�ساعدات مالية بقيمة ع�رشة ماليني دوالر على دفعتني يف �سنتي  2006و .2008كما
قدمت م�ساعدات غذائية للقطاع بعد االعتداءات الإ�رسائيلية على غزة �سنة  ،2008ناهيك
عن التوا�صل الرو�سي مع بع�ض الكنائ�س الرو�سية يف الأرا�ضي املحتلة.48

 .3العالقة الفل�سطينية مع املجتمع املدين الدويل:
ثمة متغريات ثالثة �أثرت على توجهات املجتمع املدين الدويل جتاه الق�ضية
الفل�سطينية:
�أ .االنتفا�ضات الفل�سطينية خ�صو�صا ً �سنة  1987و�سنة  ،2000وهي الظاهرة التي
بذلت ال�سلطة الفل�سطينية �أق�صى جهودها (وما تزال) ملنع جتددها ،بالرغم من الدور
الكبري لهذه الظاهرة يف الت�أثري على توجهات الر�أي العام الدويل.
ب� .شكل احل�صار على غزة منذ  2005ق�ضية �شغلت الر�أي العام الدويل ،نظرا ً
للطبيعة الإن�سانية للمو�ضوع .ومع تزايد وا�شتداد العمليات الع�سكرية الإ�رسائيلية
�ض ّد القطاع ،خ�صو�صا ً مرافقه املدنية (املدار�س ،وامل�ست�شفيات ،وحمطات الوقود،
والكهرباء ،وخمازن املواد الغذائية) ،وموا�صلة �إغالق املعابر احلدودية تزايد االهتمام
الدويل ،خ�صو�صا ً عمليات �إر�سال امل�ساعدات الربية والبحرية للقطاع من هيئات مدنية،
والتي كانت ذروتها �أ�سطول احلرية الذي اعرت�ضت طريقه القوات الإ�رسائيلية ،وقتلت
عددا ً من الأفراد العاملني على ال�سفن �أو من الوفود امل�شاركة.
48

موقع قناة رو�سيا اليوم الف�ضائية ،2009/4/3 ،انظرhttp://arabic.rt.com/info/27606/ :
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وعند مراقبة اجلهد الدبلوما�سي الفل�سطيني ،خ�صو�صا ً ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل،
يف دعم هذه التوجهات على امل�ستوى الدويل ،يتبني التوا�ضع ال�شديد يف حجم اجلهد املبذول
يف هذا اجلانب؛ �إىل احلد الذي و�صل �إىل �أن مارتن ني�سريكي  ،Martin Nesirkyاملتحدث
با�سم الأمني العام للأمم املتحدة ،طلب من “جميع احلكومات ا�ستخدام نفوذها لعدم قيام
� ّأي طرف ب�إر�سال �سفن م�ساعدات �إىل قطاع غزة” ،49دون �أن يجد هذا الت�رصيح � ّأي ر ّد
فعل من قبل � ّأي م�س�ؤول يف ال�سلطة الفل�سطينية.
ج .التوجهات الأيديولوجية والدينية لبع�ض املجتمعات والهيئات واملنظمات غري
احلكومية والأحزاب.
وت�شري ا�ستطالعات الر�أي العام الدويل خالل الفرتة � 2013-2007إىل عدد من
امل�ؤ�رشات الهامة والتي ت�ستدعي من ال�سلطة ا�ستثمارها على امل�ستوى الدويل:
�أ .عند قيا�س توجهات الر�أي العام الدويل (غري العربي) يف  27دولة ،يبلغ جمموع
�سكانها قرابة  %80من �سكان العامل ،تبني �أن  %48لديهم �صورة �سلبية عن “�إ�رسائيل”،
بينما  %19.6من الر�أي العام الدويل لديه �صورة �إيجابية عن “�إ�رسائيل” ،و%32.4
حمايدون.
ب� .أن ن�سبة الت�أييد لـ“�إ�رسائيل” ترتاجع ولو ببطء ،لكن تراكم هذا الرتاجع التدريجي
قد يكون له نتائج كبرية على املدى البعيد .وقد �أكد املفكر اليهودي الأمريكي نعوم
ت�شوم�سكي  Noam Chomskyخالل م�ؤمتر دويل للغات �أقامته اجلامعة الإ�سالمية
يف غزة� ،أن الت�ضامن الدويل مع الق�ضية الفل�سطينية يف تزايد و�أن التغيري هذا بد�أ يطال
املجتمع والر�أي العام الأمريكي ...والت�ضامن الدويل مع الق�ضية الفل�سطينية و�صل
مل�ستوى كبري مقارنة مبا �سبق ،و�أن الق�ضية الفل�سطينية باتت حمل نقا�ش وت�ضامن �أكرث،
حيث �أن الدعم الدويل بد�أ يتعاظم بقوة ،و�أن احلرب الإ�رسائيلية على قطاع غزة يف نهاية
 2008قلبت املوازين ،و�أ�سهمت ب�شكل كبري يف تغيري ال�صورة يف العامل حول ما يجري
على الأر�ض ،وهو ما عزز مفاهيم الت�ضامن وحركات الدعم لل�شعب الفل�سطيني.50
49

قناة رو�سيا اليوم الف�ضائية2011/5/28 ،؛ وانظر �أي�ضاً:

50

نعوم �شوم�سكي :الت�ضامن الدويل مع الفل�سطينيني يتعاظم والثورات العربية �صدمت �أمريكا ،موقع لكم
الإخباري ،2012/10/20 ،انظرhttps://www.lakome.com :

Site of Reuters News Agency, 27/5/2011, http://uk.reuters.com/article/2011/05/27/uk-gazaflotilla-un-idUKTRE74Q68K20110527
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وت�شري درا�سة �أكادميية بخ�صو�ص دور �إعالم ال�سلطة الفل�سطينية يف الت�أثري على
الر�أي العام الدويل �إىل م�ؤ�رشات �سلبية تتمثل يف:51
�أ� .ضعف التنوع اللغوي يف و�سائل الإعالم الفل�سطيني ،بل يكفي البحث عن موقع
وزارة اخلارجية الفل�سطينية باللغة الإجنليزية على �شبكة الإنرتنت ليتبني لنا عمق
امل�شكلة.
ب .تركيز الإعالم الفل�سطيني (يف غزة ورام اهلل) على ال�رصاعات الداخلية الفل�سطينية
�أكرث من التوجهات نحو املجتمع الدويل.
ج .نق�ص اخلربات الإعالمية اخلبرية يف كيفية التوا�صل مع املجتمع الدويل.
وتدل املعطيات املتوفرة �أن هيئات املجتمع املدين الفل�سطينية حققت توا�صالً مع
نظريتها الدولية ،ب�شكل �أف�ضل مما �أجنزته ال�سلطة الفل�سطينية ،بالرغم من بع�ض
االنتقادات لهذه الهيئات املدنية غري احلكومية.

 .4الدبلوما�سية الفل�سطينية يف املنظمات الدولية احلكومية:
متثل الأمم املتحدة الهيئة الدولية الأكرث �أهمية ،كما �أنها تعك�س التوجهات الدولية
الر�سمية جتاه الق�ضايا الدولية .وعند تفح�ص ن�شاطات الأمم املتحدة جتاه الق�ضية
الفل�سطينية تتبني لنا امل�ؤ�رشات التالية:
�أ� .أخذت اجلمعية العامة للأمم املتحدة خالل الفرتة  2012-1994ما جمموعه  91قرارا ً
بخ�صو�ص الق�ضية الفل�سطينية �أو ق�ضايا ذات �صلة بها� ،أي مبعدل يقارب اخلم�سة
قرارات �سنوياً.
ب� .شلَّ الفيتو الأمريكي ب�شكل خا�ص فاعلية جمل�س الأمن الدويل يف القرارات ذات ال�صلة
بالق�ضية الفل�سطينية .فخالل الفرتة  2011-1995ا�ستخدمت الواليات املتحدة حقّ
الفيتو �ض ّد قرارات ل�صالح الطرف الفل�سطيني  18مرة ،وهي موزعة على النحو التايل:
51

فرا�س عبداهلل �صليح ،الر�أي العام الفل�سطيني و�أثره على حتديد التوجهات ال�سيا�سية ل�صناع القرار وعملية
�صنع القرار ال�سيا�سي الفل�سطيني من  ،2006 -1993ر�سالة ماج�ستري ،جامعة النجاح الوطنية،
� ،2009ص  93وما بعدها؛ وانظر :خالد العزي� ،أزمة الإعالم الفل�سطيني ،فكيف يخاطب حميطه الإقليمي
والعاملي� ،!!!...صحيفة الراكوبة الإلكرتونية ،2014/6/1 ،انظر:
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-44105.htm
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جدول رقم ( :)2ا�ستخدام �أمريكا حلقّ الفيتو 2011-1995
الرقم

ال�سنة

1

1995

اعتبار �رشقي القد�س �أر�ضا ً حمتلة.

2

1997

�إدانة بناء امل�ستعمرات واعتبار �رشقي القد�س �أر�ضا ً حمتلة.

3

2001

�إر�سال مراقبني مدنيني لل�ضفة الغربية وقطاع غزة.

4

2002

�إدانة مقتل �أحد موظفي الأمم املتحدة العاملني يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة من قبل القوات
الإ�رسائيلية.

6–5

2003

� .1إدانة القرار الإ�رسائيلي ب�إزاحة الرئي�س عرفات.
 .2قرار ب�إدانة بناء جدار الف�صل العن�رصي.

8–7

2004

� .1إدانة اغتيال “�إ�رسائيل” لزعيم حركة حما�س ال�شيخ �أحمد يا�سني.
� .2إدانة االخرتاق الإ�رسائيلي الع�سكري لقطاع غزة.

9

2006

�إدانة التدخالت الع�سكرية الإ�رسائيلية يف قطاع غزة.

10

2007

ت�أكيد الأمم املتحدة على حقّ تقرير امل�صري لل�شعب الفل�سطيني.

2008 14–11

املو�ضوع

 .1ت�أكيد �سيادة الفل�سطينيني على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة .1967
 .2الت�أكيد على حقّ ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير امل�صري.
� .3إدانة الت�رسب النفطي الذي ت�سببت بها العمليات الع�سكرية الإ�رسائيلية �أمام ال�سواحل اللبنانية.
� .4إدانة بناء امل�ستعمرات يف الأرا�ضي املحتلة مبا فيها �رشقي القد�س.

15

2009

الدعوة لوقف القتال يف قطاع غزة بعد مرور  22يوماً.

16

2011

الدعوة لوقف اال�ستيطان يف الأرا�ضي املحتلة.

17

2011

ت�سهيل “�إ�رسائيل” ملوظفي الإغاثة التابعني للأمم املتحدة للحركة والتنقل يف الأرا�ضي املحتلة
وتقدمي امل�ساعدات لالجئني.

18

2011

الدعوة لوقف اال�ستيطان يف الأرا�ضي املحتلة.

ويالحظ من اجلدول ال�سابق �أن الفيتو الأمريكي ي�ستخدم �ضدّ قرارات تعلن الواليات
املتحدة يف الت�رصيحات ال�سيا�سية عن قبولها لها .وهو �أمر يعني �أن هناك انف�صاالً بني ما
تقوله الواليات املتحدة وبني ما هي معنية بتطبيقه ،لأنها ترغب يف ترك النتائج للتفاو�ض
املبا�رش بني الطرف الفل�سطيني والطرف الإ�رسائيلي ،حيث يلعب ميزان القوى الدور
املركزي يف حتديد نتائج التفاو�ض .ويكفي �أن نلفت النظر �إىل �أن الواليات املتحدة كثفت
من ا�ستخدامها حلق الفيتو يف �سنة  ،2008وهي ال�سنة التي وعد الرئي�س الأمريكي
الفل�سطينيني فيها ب�أن تتج�سد دولتهم على الأرا�ضي املحتلة ،وهو ما ي�شكل يف تقديرنا
ف�شالً ذريعا ً للتوجهات اال�سرتاتيجية الفل�سطينية.
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خام�ســ ًا :التـقييم العــام لـلأداء ال�سيا�ســي لل�ســلطـة
الفل�سطينية على امل�ستوى الدويل:
لتقييم �أداء ال�سلطة الفل�سطينية ال ب ّد من حمددات للتقييم على النحو التايل:

 .1امل�ؤ�رشات الإيجابية يف امل�شهد الفل�سطيني الدويل:
بالرغم من �صعوبة حتديد النتائج التي �سينتهي �إليها امل�شهد الإقليمي العربي بعد
اال�ضطراب العميق الذي �أ�صاب بنية النظم ال�سيا�سية العربية ،ف�إن من ال�رضوري
الإ�شارة مل�ؤ�رشات �إيجابية بقدر ن�سبي يف امل�شهد الدويل الفل�سطيني تتمثل فيما يلي:
�أ .حت�سن املركز القانوين للكيان ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد الإقرار له ب�صفة الدولة
(غري الع�ضو) ،و�إقرار دويل وا�سع بهذا اجلانب ،وهو ما يجعل الإطار القانوين بعدا ً
مهما ً م�ساندا ً للتوا�صل بني ال�سلطة واملجتمع الدويل ،ال �سيّما الدول الأقل تعاطفا ً؛ كما
�أنه يكر�س احلق الفل�سطيني يف كافة امل�ؤ�س�سات الدولية ،ال �سيّما ذات الطابع القانوين.
وكما �أ�رشنا �سابقاً ،ف�إن الن�سبة العظمى من الت�أييد للحق الفل�سطيني �سابق على وجود
ال�سلطة ،كما �أن اجلزء الأكرب منه حتقق يف فرتة تبني الفل�سطينيني “للمقاومة امل�سلحة”.
حت�صل عليها الطرف الفل�سطيني ال
مما يعني �أن املكا�سب ال�سيا�سية والقانونية التي
ّ
تتنا�سب مع حجم ما انطوت عليه التنازالت التي �أفرزتها �أو�سلو �أو ما بعدها.
ب .تزايد ال�صورة ال�سلبية لـ“�إ�رسائيل” لدى قطاعات مهمة من الر�أي العام الدويل،
كما �أن املقارنة بني �سنوات الدرا�سة خالل الفرتة  2013-1993تعزز هذه النتيجة،
علما ً �أن االنتفا�ضات الفل�سطينية وموا�صلة املقاومة ،ناهيك عن الت�رصفات العدوانية
للم�ستوطنني ،زادت من عمق هذه الظاهرة .وقد لعبت و�سائل الإعالم ب�أ�شكالها
املختلفة املقروءة ،وامل�سموعة ،واملرئية ،دورا ً يف التحوالت التي ت�صيب توجهات الر�أي
العام الدويل.
غري �أن الدرا�سات الأكادميية ت�شري �إىل حمدودية دور �أجهزة ال�سلطة يف هذا التحول،
بل �إن املجتمع املدين الفل�سطيني كان �أكرث جناحا ً من البعثات الدبلوما�سية الفل�سطينية.
ج .ثمة ظاهرة ال ب ّد من التنبه لها ودرا�ستها ب�شكل عميق وبناء الت�صورات
اال�سرتاتيجية على �أ�سا�س احتماالت تطورها يف امل�ستقبل املتو�سط ،والتي تبدو م�ؤ�رشاتها
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الأوىل يف �سيا�سات الرئي�س الأمريكي �أوباما والتوجهات اال�سرتاتيجية الأمريكية املحتملة
يف املدى املنظور ،وتتمثل يف الآتي:52
 .1حتميل قدر من �أعباء احلفاظ على امل�صالح الأمريكية يف ال�رشق الأو�سط حللف
الناتو ،وقد عرب �أوباما عن ذلك ب�شكل �رصيح يف جولته ال�شهرية يف �أوروبا ،عندما دعا
�إىل “تقا�سم الأعباء” بني الواليات املتحدة و�أوروبا ،ويبدو �أن هناك حماولة جتري
لتخفيف الوجود الأمريكي يف املنطقة ل�صالح “حماولة” تو�سيع دور حلف الأطل�سي،
ال �سيّما يف جمال امل�صالح امل�شرتكة الأوروبية الأمريكية.
	.2التخفيف التدريجي من االعتماد على النفط ال�رشق �أو�سطي من خالل تو�سيع دائرة
موردي النفط لأمريكا من خارج املنطقة .وبالرغم من �أن الأمر لي�س �سهل املنال� ،إال
�أن هناك توجها ً بهذا االجتاه؛ وهو الأمر الذي قد يرتك �آثاره على املدى البعيد على
دول اخلليج من الناحية ال�سيا�سية.
	.3التحول التدريجي نحو جمال “حو�ض البا�سيفيكي” ،وهو �أمر مرتبط بتعقيدات يف
النظام الدويل ال يت�سع املجال للخو�ض يف تفا�صيلها.
 .4حماولة معاجلة العالقة بني التناف�س االقت�صادي والتحالف ال�سيا�سي ،فدول
مثل اليابان و�أوروبا ي�شكلون مناف�سا ً للواليات املتحدة يف جمال التجارة الدولية
واال�ستثمار والو�صول للموارد اخلام�...إلخ من ناحية ،ولكنهم حلفاء �سيا�سيون
للواليات املتحدة من ناحية ثانية .ويف ظ ّل الأزمة املالية الأمريكية ،ف�إن الأمر يزداد
تعقيداً ،ويبدو �أن التوجه الرئي�سي هو التخل�ص مما �أ�سماه بول كيندي Paul
“ Kennedyالتمدد الزائد” ...وهو �أمر يت�سق مع التوجهات ال�سابقة.
�إن التوجهات ال�سابقة يف حال حتققها �سيكون لها انعكا�سات عميقة على بنية النظام
الإقليمي ال�رشق �أو�سطي ،والذي ال يبدو �أن ال�سلطة الفل�سطينية ت�ضع الأ�س�س للتعامل
مع تطوراته ،بينما ثمة في�ض من الدرا�سات الإ�رسائيلية يف هذا التوجه.
52
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د .التحول التدريجي يف بنية النظام الدويل من خالل تنامي الدور الرو�سي وال�صيني
يف ت�شكيل تفاعالت النظام الدويل ،وهي دول �أقل التزاما ً وارتباطا ً بامل�رشوع ال�صهيوين
لأ�سباب عديدة .وبالرغم من �أن ذلك ال يبدو له ت�أثري �رسيع على الق�ضية الفل�سطينية،
لكن حجم العالقات الفل�سطينية ال�صينية ما يزال دون امل�ستوى ،كما �أن على ال�سلطة
العمل على تعميق عالقاتها مع دول الربيك�س.

 .2الأبعاد ال�سلبية يف �إدارة ال�سلطة الفل�سطينية لعالقاتها الدولية:
�أ .اخللط بني مفهوم “النقا�ش الأكادميي واملحاججة العقالنية” ،وبني التفاو�ض الذي
يعني “الذكاء يف توظيف متغريات القوة املتاحة ،لتحقيق �أكرب قدر من املكا�سب ،ب�أقل
قدر من اخل�سائر” .لقد عملت ال�سلطة الفل�سطينية على التخلي عن املقاومة امل�سلحة،
وعلى منع االنتفا�ضات ،وعلى االعتماد على اخل�صم يف اجلوانب االقت�صادية ،وعلى
بنية �سلطة جمز�أة مما �أفقدها كافة �أدوات ال�ضغط �أيا ً كان وزن هذه املتغريات.
ب .املراوحة يف عالقتها الدولية بني التفاو�ض العلني والتفاو�ض ال�رسي ،دون حتقيق
� ّأي قدر من النتائج ذات املعنى.
ج .الفريق التفاو�ضي الفل�سطيني يقدم حالة فريدة من التفاو�ض؛ فقد م�ضى على
الفريق املفاو�ض مدة ع�رشين �سنة ،دون تغيري يف � ّأي فرد من فريق التفاو�ض ،وهو �أمر
يدل على عدم قدرة ال�سلطة على جتديد ذاتها.
د .ا�ستمرار اال�ستيطان مع عدم قدرة ال�سلطة على حتويل الرف�ض الدويل لهذا
اال�ستيطان �إىل فعل للتوقف عنه.
هـ .ال�سلطة الفل�سطينية تتخذ موقفا ً “غري وا�ضح” بخ�صو�ص مو�ضوع الالجئني،
ن�ص يف اتفاقياتها ي�شري �إىل ح ّل مو�ضوع الالجئني باالتفاق بني
ال �سيّما �أنها وافقت على ّ
الطرفني ،مما يعني �أنه حقّ قابل للتفاو�ض.
و .اخللل يف ال�شكل التفاو�ضي الفل�سطيني ،ويظهر ذلك يف �رسعة الرتاجع عن املواقف
والقبول بالتزامات حمددة دون التزامات حمددة وموازية من الطرف الإ�رسائيلي.
والظهور الإعالمي للفريق التفاو�ضي ،بطريقة يبدو الطرفان فيهما يف �صورة ال توحي
بعمق اال�ضطهاد والظلم الواقع على املجتمع الفل�سطيني.
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نتيجة لكل هذه امل�ؤ�رشات مل تتمكن ال�سلطة من حتقيق القدر الكايف من النتائج يف
عالقاتها الدولية ،الأمر الذي ي�ستدعي �إعادة النظر يف كافة توجهاتها اال�سرتاتيجية،
ال �سيّما حتالفاتها وعالقاتها الدولية والإقليمية.
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