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الق�ضية الفل�سطينية والو�ضع الدويل
مع �أن املجتمع الدويل -ال �سيما قواه الكربى -وعد الفل�سطينيني بدولة قابلة للحياة
قبل نهاية �سنة � ،2008إال �أن هذا الوعد انقلب �إىل هجوم ع�سكري �إ�رسائيلي على
قطاع غزة مع الأيام الأخرية من العام ،وقد ا�ستم َّر  22يوماً ،وهو ما �أعاد الق�ضية
الفل�سطينية �إىل الواجهة من جديد ،من خالل التظاهرات التي عمت عوا�صم العامل ومدنه .وقد كان
لكل من وح�شية العدوان وا�ستهدافه للأطفال واملدنيني من جهة ،ولل�صمود ال�شعبي وللمقاومة
التي �ص ّدت هجماته الربية من جهة ثانية ،ت�أثريا ً مبا�رشا ً على ما �شهده العامل من �شجب للعدوان
ودعم لل�شعب الفل�سطيني.

مقدمة

وعلى الرغم من ان�شغال الإدارة الأمريكية بت�سوية ملفاتها يف العراق و�أفغان�ستان ،ومعاجلة
امللف النووي الإيراين ،ثم ان�شغالها ومعها باقي دول العامل بالأزمة املالية العا�صفة� ،إال �أن امللف
الفل�سطيني لقي اهتماما ً �أكرب من �إدارة الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش قيا�سا ً بال�سنوات ال�سابقة،
يف حماولة ملتابعة نتائج م�ؤمتر �أنابولي�س ،وللو�صول �إىل �إجناز ما قبل نهاية والية بو�ش غري القابلة
للتمديد.
�أما من جهة �أخرى فقد ان�شغل العامل يف بدايات �سنة  2008بتوتر ناجم عن التقارير الإعالمية
املختلفة حول التخطيط الأمريكي الإ�رسائيلي ل�ش ّن هجوم ع�سكري على �إيران ،وترافق ذلك مع
ارتفاع غري م�سبوق يف �أ�سعار النفط بلغ ح ّد  147دوالرا ً للربميل يف منت�صف العام تقريباً ،وهو
ما و�ضع العديد من الدول حتت �ضغط �أو�ضاع اقت�صادية �صعبة ،وانهمكت اجلهود الدبلوما�سية
الدولية يف حماولة تطويق تداعيات مثل هذه التطورات� ،سواء على امل�ستوى الإقليمي �أم امل�ستوى
الدويل.
ويف مرحلة الحقة �شكلت �أزمة العالقات اجلورجية الرو�سية قفزة يف �سيا�سة رو�سيا ،ا�ستعادت
من خاللها جانبا ً من هيبتها الع�سكرية ،ودخلت يف حت ٍّد للإدارة الأمريكية ،وحظي الأمر باهتمام
الدول الكربى ،ال �سيما مع تغيري رو�سيا خلريطة منطقة القفقا�س بف�صل كل من �أبخازيا و�أو�سيتيا
اجلنوبية عن جورجيا ،وذلك بالإعالن عنهما دولتني م�ستقلتني .وهو ما �أدى �إىل �سل�سلة لقاءات
دولية ،وتوج�س من بداية الدخول يف مرحلة حتوالت بنيوية يف النظام الدويل ،نظرا ً لتزايد الإح�سا�س
الدويل بعودة رو�سيا لتكون قوة �أكرث فاعلية يف حتديد اجتاهات التفاعالت الدولية ،ونظرا ً للمخاوف
من مواجهة رو�سية �أطل�سية ،ال �سيما بعد حتركات خمتلفة للقطع البحرية احلربية الأمريكية
والرو�سية يف منطقة البحر الأ�سود.
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وان�شغل العامل فيما بعد ب�أزمة مالية كربى و�ضعت اقت�صاديات العديد من الدول املركزية يف
النظام الدويل على حافة الركود ،وتنامت املخاوف من ك�ساد اقت�صادي على غرار �أزمة الك�ساد
الدويل �سنة  .1929وكانت الواليات املتحدة هي مركز هذه الأزمة الدولية ،والتي �أثارت من جديد
مدى �صالحية النظام الر�أ�سمايل لقيادة النظام املايل واالقت�صادي العاملي ،وان�رصفت �أنظار العامل
�إىل �شا�شات البور�صات الدولية تراقب �صعودها وهبوطها.
كان هناك عدد من العوامل تدفع باجتاه وقوع الق�ضية الفل�سطينية يف حالة “ركود ن�سبي” على
امل�ستوى الدويل ،وخ�صو�صا ً من جهة الواليات املتحدة .فقد ان�شغلت �أمريكا بانتخابات الرئا�سة وما
رافقها من حمالت انتخابية حممومة ،كما ان�شغلت بالأزمة املالية الكربى وتداعياتها على االقت�صاد
الأمريكي والعاملي .وا�ستنفدت الكثري من جهودها حللحلة �أو�ضاعها يف امل�ستنقعني العراقي
والأفغاين .ومن جهة �أخرى ،ف�إن االنق�سام الفل�سطيني ،وعدم مقدرة الرئي�س �أبي مازن وحكومة
ال�سلطة يف رام اهلل على تقدمي �إجابات مقنعة ب�إمكانية التحدث با�سم الفل�سطينيني ،وامل�ضي قدما ً يف
ت�شجع
عقد اتفاقيات ت�سوية يقبلها الفل�سطينيون وتكون قابلة للتنفيذ ،كان عن�رصا ً �سلبيا ً يف عدم
ّ
الدول الكربى وامل�ؤثرة يف الدفع اجلاد مب�سرية الت�سوية .ثم �إن وقوع حكومة حما�س يف قطاع غزة
حتت احل�صار ,ودخولها يف تهدئة ملدة �ستة �أ�شهر ،قد �أ�سهم يف خف�ض حالة التوتر ،وعدم ت�ص ُّدر
الق�ضية �صدر الأخبار يف و�سائل الإعالم ،ودفع القوى الدولية لالن�شغال مبلفات �أخرى ،بانتظار
ظروف �أف�ضل للت�سوية يكون فيها حكم حما�س قد �ضعف �أو �سقط.
ث َّم �إن امل�شاكل احلزبية وال�سيا�سية الداخلية الإ�رسائيلية ،ومالحقة رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي
�إيهود �أوملرت بتهم الف�ساد وا�ضطراره لال�ستقالة ،ودخول احلزب احلاكم “كادميا” يف عملية �إعادة
ترتيب لأو�ضاعه ،وف�شل ت�سيبي ليفني يف ت�شكيل حكومة جديدة ،وما تبع ذلك من دعوة النتخابات
جديدة ...مل يكن عن�رصا ً م�شجعا ً من الناحية الإ�رسائيلية على دفع م�سار الت�سوية.
وب�شكل عام ف�إنَّ “ال�ضعفاء الثالثة” �أي بو�ش و�أوملرت وعبا�س مل يكونوا ميلكون مقومات
ال�سري باجتاه مفاو�ضات ت�سوية ناجحة.
ويف املقابل ،كان هناك بع�ض الظروف والأحداث التي تعيد الق�ضية �إىل م�ستوى االهتمام العاملي
كاخرتاق الفل�سطينيني ملعرب رفح ،والهجمات الإ�رسائيلية على قطاع غزة يف ،2008/3/4-2/27
وعملية تبادل الأ�رسى بني حزب اهلل و“�إ�رسائيل” ،وعمليات التهويد وهدم املنازل ،التي �أثارت
انتقادات بع�ض الدول الأوروبية مثل �سوي�رسا ،1واختتمت ال�سنة بالعدوان الإ�رسائيلي ال�شامل
على القطاع والذي �شغل العامل كله.
وبالرغم من ان�شغاالت الإدارة الأمريكية ،فال ينبغي �أن يغيب عن الذهن �أن �إدارة بو�ش ن�شطت
ن�سبياً ،وقيا�سا ًبال�سنوات ال�سابقة ،مبحاولة �إحداث اخرتاق يف م�سار الت�سوية ،حيث �إن �أي جناح يف هذا
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املجال كان �سيعزز فر�ص اجلمهوريني االنتخابية ،ولذلك كرثت زيارات وزيرة اخلارجية الأمريكية
كوندوليزا راي�س وغريها للمنطقة .فقد بلغت زيارات راي�س ثماين زيارات خالل �سنة .2008
ا�ستغلت “�إ�رسائيل” الأو�ضاع امل�شار �إليها ،لتقوم مبزيد من م�شاريع اال�ستيطان والتهويد ،غري
�آبهة باالعرتا�ضات الدولية ،التي مل تكن �أكرث من كلمات يف الهواء .كما ا�ستمرت اجلهود الإ�رسائيلية
لتو�سيع قاعدة عالقاتها الطبيعية مع دول املنطقة ،والتي �شكل م�ؤمتر حوار الأديان يف الأمم املتحدة
يف � 2008/11/12أحد نوافذها اجلديدة ،نظرا ً لتبنيه من قبل دول عربية مركزية كاململكة العربية
ال�سعودية.
بناء على ذلك� ،سنتناول البعد الدويل يف الق�ضية الفل�سطينية من خالل اجلهود الدبلوما�سية
للقوى املركزية الدولية ،ودور املجتمع الدويل يف البعد االقت�صادي.
كان من املفرت�ض �أن ُتك َّر�س �سنة  2008لتحقيق ما ّ
مت
االتفاق عليه يف �أواخر �سنة  ،2007ال �سيما يف م�ؤمتر
�أنابولي�س يف ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2007حيث جرى
التعهد ب�أن تكون �سنة  2008هي �سنة احل ّل القائم على �أ�سا�س دولتني ,فل�سطينية و�إ�رسائيلية،
تعي�شان ب�سالم جنبا ً �إىل جنب.

�أو ًال :املحور الدبلوما�سي

ومن خالل تتبع الن�شاط الدبلوما�سي للقوى املركزية ذات الت�أثري الأكرب يف احلراك الدبلوما�سي،
يتبني لنا الف�شل اجلماعي ممثالً يف اللجان واملنظمات الدولية ،والف�شل الفردي ممثالً يف اجلهد املنفرد
لكل دولة ،وهو ما يت�ضح يف الآتي:

 .1اللجنة الرباعية:

متثل اللجنة الرباعية (الأمم املتحدة والواليات املتحدة ورو�سيا واالحتاد الأوروبي) الأطراف
تف�ض �إىل نتائج
الدولية الأكرث ت�أثريا ً يف البعد الدويل للق�ضية الفل�سطينية ،غري �أن جهود هذه اللجنة مل ِ
ذات معنى ،وهو ما يت�ضح يف اجتماعاتها الأربعة التي عقدتها خالل �سنة  2008على النحو التايل:2
�أ .االجتماع الأول يف  2008/5/2يف لندن :وقد ا�شتمل البيان ال�صادر عن هذا االجتماع عددا ً من
النقاط �أبرزها:
 .1الت�أكيد على موا�صلة التفاو�ض بني الطرفني الفل�سطيني والإ�رسائيلي لتحقيق “دولة
فل�سطينية مع نهاية �سنة .”2008
 .2دعوة “�إ�رسائيل” �إىل “رفع احلواجز ونقاط التفتي�ش” ،والإعراب عن القلق من “ا�ستمرار
اال�ستيطان” والدعوة لتجميد “اال�ستيطان مبا فيه النمو الطبيعي” ،و�رضورة “ت�سهيل
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�إ�رسائيل ت�سلم ال�سلطة الفل�سطينية للم�ساعدات الأمنية التي تتلقاها” .كما �أبدت اللجنة القلق
من ا�ستمرار �إغالق املعابر يف قطاع غزة.
 .3وعلى اجلانب الفل�سطيني� ،أيدت اللجنة م�ؤمتر اال�ستثمار الذي ُعقد يف بيت حلم بال�ضفة
الغربية لتطوير القطاع اخلا�ص ،ونا�شدت الأطراف التي تعهدت يف م�ؤمتر باري�س يف كانون
الأول /دي�سمرب “ 2007تقدمي الدعم لل�سلطة الفل�سطينية الذي تعهدوا به” ،كما طالبت العرب
“الوفاء بالتزاماتهم املالية وال�سيا�سية التي قطعوها يف �أنابولي�س” ،و�أبدت ت�أييدها “لتح�سني
الظروف الأمنية يف مدينة جنني” .كما �أكدت على “وفاء ال�سطة الفل�سطينية مبحاربة الإرهاب،
وت�رسيع خطوات بناء جهازها الأمني” ،كما �أدانت اللجنة “الهجمات ال�صاروخية التي تنطلق
من غزة” على امل�ستوطنات الإ�رسائيلية.
 .4دعت اللجنة كالً من م�رص وال�سلطة الفل�سطينية و“�إ�رسائيل” �إىل “�ضمان الأمن لكل �أهل غزة،
و�إنهاء كافة �أعمال الإرهاب”.
 .5الإ�شارة �إىل “�أهمية” املبادرة العربية لت�سوية النزاع يف ال�رشق الأو�سط.
ب .االجتماع الثاين يف  2008/6/24يف برلني ،وقد ا�شتمل على ما يلي:
 .1الت�أكيد على ا�ستمرار ال�سلطة الفل�سطينية يف “حماربة الإرهاب” ،والت�أكيد على “ت�سهيل
مرور امل�ساعدات الأمنية لل�سلطة الفل�سطينية”.
 .2زيادة امل�ساعدات لغزة “حتت �إ�رشاف ال�سلطة الفل�سطينية” ،والرتحيب با�ستعداد االحتاد
الأوروبي ال�ستئناف مهمة الرقابة على املعابر يف قطاع غزة.
 .3الرتحيب بالتهدئة يف قطاع غزة بني “�إ�رسائيل” وحركة حما�س ،مع الإ�شادة باجلهود امل�رصية
يف هذا اجلانب.
 .4التعبري عن الت�أييد مل�ؤمتر برلني لدعم ال�سلم الأهلي وحكم القانون الفل�سطيني.
 .5الرتحيب باملفاو�ضات غري املبا�رشة بني �سورية و“�إ�رسائيل” يف تركيا.
ج .االجتماع الثالث يف  2008/9/26يف نيويورك :وورد يف بيان اللجنة:
 .1دعوة الفل�سطينيني “لنبذ العنف ،واالعرتاف ب�إ�رسائيل ،والقبول بكافة االتفاقات ال�سابقة بني
ال�سلطة الفل�سطينية و�إ�رسائيل”.
� .2إعادة الوحدة الفل�سطينية “على �أ�سا�س كافة التزامات منظمة التحرير الفل�سطينية” ،ودعم
اجلهود امل�رصية لإعادة توحيد الفل�سطينيني “حتت ال�سلطة ال�رشعية الفل�سطينية”.
 .3دعم ال�سلطة الفل�سطينية يف مواجهة “امليلي�شيات واجلماعات الإرهابية” ،والت�أكيد على
“تفكيك البنية التحتية للإرهاب”.
� .4أبدت اللجنة قلقها من ا�ستمرار اال�ستيطان ،كما �أ�شارت �إىل “�أهمية مبادرة ال�سالم العربية
كعن�رص رئي�سي يف حتريك عملية ال�سالم”.
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 .5م�ساندة فكرة عقد م�ؤمتر دويل يف مو�سكو يف ربيع �سنة .2009
د .االجتماع الرابع يف  2008/11/9يف �رشم ال�شيخ مب�رص ،وجاء يف بيان اللجنة:
 .1اال�ستماع لكل من حممود عبا�س وليفني يف عر�ضهما “جلهودهما التفاو�ضية”؛ حيث �أ�شاروا
�إىل موا�صلة التفاو�ض و�أنهم �أن�ش�أوا ع�رش جلان.
 .2الرتحيب بن�رش قوات �أمن فل�سطينية يف مدينة اخلليل.
 .3الت�أكيد على �أهمية املبادرة العربية لل�سالم.
ما الذي ميكن مالحظته من جممل هذه البيانات؟
�أ� .إن اللجنة ت�سعى �إىل ت�صفية املقاومة وتطويقها من خالل تدعيم �أجهزة الأمن الفل�سطينية،
وت�سهيل و�صول ما حتتاجه يف هذا اجلانب.
رص على عدم االعرتاف �أو التعامل مع حركة حما�س� ،إال �إذا اعرتفت بكافة
ب� .إن اللجنة ت� ّ
االتفاقات ،التي وقعتها ال�سلطة الفل�سطينة �أو منظمة التحرير الفل�سطينية.
ج .م�ساندة اجلهود امل�رصية يف توحيد الفل�سطينيني “حتت ال�سلطة ال�رشعية” ،والتي هي يف
عرف اللجنة حكومة الرئي�س حممود عبا�س.
د� .إن اللجنة تبدي “قلقا ً من اال�ستيطان” ،وتدعو “لتجميده” ،ولكنها ال تعتربه عمالً غري م�رشوع
وال ب ّد من �إنهائه بكافة �أ�شكاله .بل يالحظ �أن البيانات املتالحقة تدعو “للتجميد” ،ولي�س
لإزالة كل امل�ستوطنات ،بينما ت�رص على �إنهاء كافة �أ�شكال العنف والتحري�ض و“الإرهاب”.
واملالحظ �أن بيانات اللجنة الرباعية تعاد �أبرز فقراتها يف قرارات جمل�س الأمن ،كما �سيت�ضح
معنا فيما بعد عند عر�ض القرار رقم  1850ال�صادر عن جمل�س الأمن .غري �أن مقارنة البيانات
املنفردة لأطراف اللجنة ت�شري �إىل وجود م�سافة يف املواقف من خمتلف جوانب الق�ضية ،وميكن
مالحظة ذلك يف بيانات االحتاد الأوروبي عند مقارنتها باملواقف الأمريكية كما �سنبني فيما بعد.

 .2الواليات املتحدة الأمريكية:

لقد �شهد ال�رشق الأو�سط خالل �سنة  2008عددا ً من اللقاءات التي جمعت قيادات دولية مع
زعماء املنطقة ،وقد كان الرئي�س بو�ش هو �أول من زار ال�رشق الأو�سط �سنة 2008؛ حيث قام ب�أول
زيارة له لـ“�إ�رسائيل” ب�صفته رئي�سا ً للواليات املتحدة يف كانون الثاين /يناير من العام نف�سه؛
ليعطي انطباعا ً مبوا�صلة اجلهد لإقامة الدولة الفل�سطينية التي وعد بها .كما قام نائبه ديك ت�شيني
 Dick Cheneyبزيارة للمنطقة يف �شهر �آذار /مار�س ( 2008وكان اهتمامه الأول هو حول البحث
يف ارتفاع �أ�سعار النفط) ،وجرى الت�أكيد يف الزيارتني على “�رضورة” قيام الدولة الفل�سطينية قبل
نهاية العام ،وهو املوقف الذي ما انف ّك الرئي�س الأمريكي يكرره طيلة العام تقريباً ،فقد �أكد عليه يف
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اخلطاب الذي �ألقاه يف م�ؤمتر دافو�س يف �شهر �أيار /مايو  ،2008كما عاد لتكراره خالل لقاء بينه
وبني الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س يف �أيلول� /سبتمرب  ،32008مع ا�ستمرار ّ
غ�ض الطرف عن
احل�صار املتزايد على قطاع غزة ،والذي دفع بالغزيني �إىل اقتحام معرب رفح على احلدود امل�رصية يف
�أواخر كانون الثاين /يناير .2008
ولكن بو�ش يف مقابل ت�أكيده على قيام الدولة الفل�سطينية ،كان قد ا�سته ّل زيارته لـ“�إ�رسائيل”
بت�أكيد يهودية الدولة العربية ،حني �أ�شار �إىل �أن التحالف بني الواليات املتحدة و“�إ�رسائيل” ي�سهم
يف “�ضمان �أمنها كدولة يهودية” .4وهو موقف م�شابه ملا �صدر عن جمل�سي النواب وال�شيوخ
الأمريكيني ،اللذين �أ�صدرا قرارين منف�صلني ملنا�سبة الذكرى ال�ستني لقيام “�إ�رسائيل” ،و�صفاها
ب�أنها “وطن لل�شعب اليهودي”.5
ويندرج �ضمن اجلهود الدبلوما�سية الأمريكية زيارات وزيرة اخلارجية الأمريكية كوندوليزا
راي�س ،والتي �أبدت خاللها نقدا ً متكررا ً ال�ستمرار اال�ستيطان الإ�رسائيلي ،واعتربته عمالً “يعيق
ال�سالم” ،6لكنها مل تطالب يف �أي مرة ب�رضورة �إنهاء اال�ستيطان ولي�س جمرد جتميده.
لقد كانت �سيا�سة “الع�صا واجلزرة” وا�ضحة يف جهود وزيرة اخلارجية الأمريكية كوندوليزا
راي�س ،ففي جانب الع�صا كان ذلك وا�ضحا ً يف الت�أكيد امل�ستمر على رف�ض التعامل مع قطاع غزة
ّ
وغ�ض النظر عن احل�صار عليه ،ويف العمل الد�ؤوب لإ�ضعاف القمة العربية التي عقدت يف دم�شق يف
�شهر �آذار /مار�س  ،2008وهو ال�شهر نف�سه الذي و�صلت فيه �سفينة حربية �أمريكية �إىل ال�شواطئ
اللبنانية.
كما يت�ضح هذا التوجه الأمريكي من خالل اخلطاب الذي �ألقاه املندوب الأمريكي لدى الأمم
املتحدة خليل زاده يف  ،2008/3/25و�أكد فيه على موا�صلة اجلرنال الأمريكي وليام فريزر
“ William Fraserقيادة اجلهود الأمريكية يف ال�ضغط لتطبيق خريطة الطريق ،وا�ستمرار دعم
ال�سلطة الفل�سطينية من خالل التوقيع على اتفاقية �أمريكية فل�سطينية يف  ”2008/3/19تقدم
مبوجبها الواليات املتحدة مبلغ  150مليون دوالر لل�سلطة .7وات�ضح ال�سلوك الأمريكي يف
االعرتا�ض على م�رشوع القرار ،الذي تقدمت به ليبيا �إىل جمل�س الأمن لوقف القتال الذي اندلع
بعد الهجوم الإ�رسائيلي على قطاع غزة ،يف نهاية كانون الأول /دي�سمرب .2008
�أما اجلزرة ،فكانت وا�ضحة يف �إعالن راي�س الإفراج عن  100مليون دوالر كم�ساعدة مل�رص كان
الكوجنر�س الأمريكي قد جمدها ب�سبب �سجل حقوق الإن�سان يف م�رص ،8غري �أن ذلك ترافق مع
ا�ستمرار م�رص يف احل�صار على غزة ،والعمل على تدمري الأنفاق التي يحاول الغزيون �أن يف ّكوا
احل�صار من خاللها ما �أمكن ،وقد ا�ستمر هذا النهج امل�رصي يف �إغالق معرب رفح حتى بعد العدوان
الإ�رسائيلي على غزة يف نهاية كانون الأول /دي�سمرب .2008
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ويت�ضح من املناق�شات التي دارت يف جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف جمل�س النواب الأمريكي يف
 ،2008/5/21بخ�صو�ص العالقات الأمريكية الإ�رسائيلية امل�رصية� ،أن الواليات املتحدة م�شغولة
بكيفية تعزيز الدور امل�رصي يف �ضبط احلدود امل�رصية مع قطاع غزة ،وهو ما ت�شري �إليه الإجراءات
التالية التي ّ
مت اقرتاحها يف اللجنة املذكورة:9
�أ .تخ�صي�ص  23مليون دوالر لتوفري املعدات والأجهزة التي ت�ساعد احلكومة امل�رصية على
حت�سني �أدائها يف “�ضبط عمليات تهريب ال�سالح �إىل قطاع غزة” ،وهو الأمر الذي �أثارته
احلكومة الإ�رسائيلية فيما بعد عند بدء الهجوم على قطاع غزة يف .2008/12/27
ب� .رضورة التفكري يف تفعيل القوة املتعددة اجلن�سيات  Multi-National Forceاملرابطة يف
�سيناء ،والعاملة يف �إطار معاهدة ال�سالم الإ�رسائيلية امل�رصية منذ .1979
ج .الدعوة �إىل حتفيز الدور الأوروبي لتطوير �سيناء ب�شكل ي�ساعد على �إ�ضعاف دور بدو �سيناء،
والبالغ عددهم حوايل � 60ألفا ً يف “تهريب” الأ�سلحة.
كذلك تبدو “�سيا�سة اجلزرة” يف العالقة الأمريكية الفل�سطينية ،فخالل الهجمات الإ�رسائيلية
على قطاع غزة يف �شهر �آذار /مار�س� ،أوقف الرئي�س عبا�س حمادثاته مع “�إ�رسائيل” ،لكنه عاد
وا�ست�أنفها بعد لقاء مع راي�س ،وهو ما جعل جملة الإيكونومي�ست  Economistتعلق على ذلك
بالقول “�إن ادعاء ال�رشعية الوحيد لعبا�س بني �شعبه هو �أن �أمريكا و�إ�رسائيل تقران به ك�رشيك
لل�سالم ،ف�إذا �سحبتا هذا الدعم منه ف�إنه �سينتهي كقائد” .10ولعل هذا ما يف�رس �أن الرئي�س عبا�س
كان امل�س�ؤول الوحيد يف املجتمع الدويل ،الذي بقي ي�رصح حتى منت�صف �سنة  2008ب�أن لديه �أمل يف
حتقيق الدولة الفل�سطينية يف هذه ال�سنة.
�أما الرئي�س الدميوقراطي املنتخب ،باراك �أوباما ،فقد قدم م�ؤ�رشات مت�ضاربة عن توجهاته ،فقد
زار فل�سطني للمرة الأوىل يف كانون الثاين /يناير  ،2006وعاد لزيارة املنطقة يف متوز /يوليو ،2008
وقال يف حوار له مع الطالب �إنه “ي�ؤيد فكرة الدولتني” .كما ن�سب له القول ،ملجموعة من احلا�رضين
يف مدينة مو�سكاتني  ،Muscatineيف  2007/3/11بعد �إعالنه تر�شيح نف�سه لالنتخابات الرئا�سية
ن�صه “مل يعانِ �أحد مثل ما عانى الفل�سطينيون ،وعلى حما�س �أن تدرك �أن الطريق �إىل ال�سالم
ما ّ
ال مير عرب الإرهاب والعنف ،كما �أن اال�ستيطان الإ�رسائيلي ميثل م�شكلة” ،ولكنه �أ�شار يف مقابلة
مع جريدة يديعوت �أحرونوت يف � 2008/2/29إىل “�رضورة �أن تظ ّل �إ�رسائيل دولة يهودية” .11كما
�أبدى تعاطفا ً مع “�إ�رسائيل” خالل حفل �أقامته جماعة ال�ضغط ال�صهيونية الأيباك (جلنة ال�ش�ؤون
العامة الأمريكية الإ�رسائيلية) )The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC
يف حزيران /يونيو ،وقال فيه �إنه “ي�ؤيد بقاء القد�س عا�صمة موحدة لإ�رسائيل” .12ثم �أثار القلق من
تعيني بع�ض ال�شخ�صيات ذات امليول ال�صهيونية يف منا�صب مهمة يف البيت الأبي�ض.
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وعلى الرغم من ا�ستمرار اللقاءات الفل�سطينية (فريق حكومة رام اهلل) مع �أطراف دولية خمتلفة،
ف�إن م�شكلة التعامل مع حركة حما�س (حكومة غزة) بقيت هي نقطة التحاور الداخلي بني القوى
الدولية املركزية .ففي الوقت الذي بقيت فيه الواليات املتحدة متم�سكة ب�سيا�سة مقاطعة التعامل مع
“حكومة غزة” ب�أي �شكل من الأ�شكال ،برزت �آراء من خارج الدوائر الر�سمية الأمريكية والأوروبية
ترى �رضورة التعامل مع هذه احلكومة ،على الرغم من التباين يف درجة هذا التعامل وم�ستوياته.
وقد برر الفريق الداعي للتعامل مع حركة حما�س ر�أيه بحجتني هما:13
�أ� .إن �أي م�سار للت�سوية ال�سلمية بدون م�شاركة حركة حما�س لن يكون ذا جدوى ،نظرا ً لثقل
احلركة يف ال�شارع الفل�سطيني ،وقدرتها على كبح جماح هذا امل�سار.
ب� .إن التفكري الواقعي يقت�ضي �أن ال يت ّم التعامل مع القوى الفل�سطينية �إال طبقا ً ملوازين قوتها يف
املجتمع الفل�سطيني ،ال على �أ�سا�س درجة الر�ضا عن توجهات هذه القوى فقط.
ويبدو �أن لقاء الرئي�س الأمريكي الأ�سبق جيمي كارتر  Jimmy Carterمع قادة حما�س يف دم�شق يف

ني�سان� /أبريل  2008كان �ضمن هذا الت�صور.

مما �سبق ميكن تلخي�ص املوقف الأمريكي يف عدد من النقاط:
�أ .الف�شل يف حتقيق الوعد بدولة فل�سطينية يف �سنة .2008
ب .تعطيل الدعوات التي رافقت العدوان الإ�رسائيلي على غزة يف  27كانون الأول /دي�سمرب؛
لوقف �إطالق نار عاجل.
ج .ا�ستمرار تدعيم ال�سلطة ماليا ً و�سيا�سيا ً و�أمنيا ً من ناحية ،وا�ستمرار ال�ضغط على حركة
حما�س يف امليادين الثالثة ذاتها.

 .3االحتاد الأوروبي:

يبقى موقف االحتاد الأوروبي متقدماً ،ولو مب�سافة ق�صرية للغاية ،عن املوقف الأمريكي؛
حيث تعمل الدبلوما�سية الأوروبية على حماولة �صبغ مواقفها بقدر من التوازن .وهو انعكا�س
للفوارق يف توجهات الدول الأع�ضاء يف االحتاد ،وهو ما ميكن تلم�سه يف موقف ممثل االحتاد
الأوروبي �سانيا �ستيغليت�ش  Sanja Štiglicيف خطابه الذي �ألقاه يف جمل�س الأمن يف 2008/3/28؛
والذي ت�ضمن ما يلي:14
�أ� .إدانة الهجوم الذي تعر�ض له مركز ديني يهودي يف القد�س يف  2008/3/3من ناحية ،و�إعالنه
القلق من تو�سيع “�إ�رسائيل” مل�ستوطناتها.
ب .الت�أكيد على حق “�إ�رسائيل” يف الدفاع عن نف�سها ،ولكنه يطالبها من ناحية ثانية بوقف كل
�أعمال العنف.
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ج .الت�أكيد على املوقف الأوروبي من �أن “امل�ستوطنات يف الأرا�ضي املحتلة مبا فيها القد�س ال�رشقية
هي غري قانونية ،طبقا ً للقانون الدويل” ،وهو املوقف نف�سه الذي كان قد ر�أى فيه اال�ستيطان
عقبة رئي�سية �أمام ال�سالم ،وذلك يف البيان الذي �ألقاه يف  ،2008/1/22ويالحظ �أن هذه الفقرة
الوا�ضحة بخ�صو�ص اال�ستيطان تعاد �صياغتها ب�شكل عام يف قرارات اللجنة الرباعية.
كما دعا �أع�ضاء برملانيون من االحتاد الأوروبي نظراءهم من �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي
الفل�سطيني من حركة حما�س للحوار يف �أوائل ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،152003وهو �أمر ي�شري �إىل
قدر من التفاوت مع املوقف الأمريكي.
لكن النقلة النوعية يف العالقات الأوروبية الإ�رسائيلية ظهرت يف خطوتني �أُعلنتا يف ال�شهر الأخري
من �سنة  ،2008وهما:
�أ .توقيع “�إ�رسائيل” واالحتاد الأوروبي اتفاقية يف “ 2008/12/2لتعزيز التعاون يف جمال
مكافحة الإرهاب ،وتعزيز العالقات الع�سكرية ،وتبادل املعلومات اال�ستخبارية” ،16وهو
اتفاق يعزز ما �سبق التو�صل له بني الطرفني يف ت�رشين الأول� /أكتوبر .2006
ن�ص على تعزيز العالقات
ب .قرار وزراء اخلارجية لالحتاد الأوروبي يف  ،2008/12/8والذي ّ
الأوروبية الإ�رسائيلية طبقا ً ملبد�أ كان االحتاد قد �أق ّره يف حزيران /يونيو 2008؛ حيث �أ�شار
القرار �إىل:
 .1عقد لقاءات على م�ستوى وزراء اخلارجية ثالث مرات �سنوياً ،ومرة للوزراء يف القطاعات
الأخرى.
 .2فتح املجال لقمة بني الطرفني.
 .3احتمال دعوة “�إ�رسائيل” لال�شرتاك يف مهام مدنية يف عمليات �أمنية ودفاعية �أوروبية.
 .4الت�أكيد على �أن تقوم العالقات بني الطرفني على �أ�سا�س احرتام حقوق الإن�سان ،و�سيادة
القانون ،وت�سوية ال�رصاع الإ�رسائيلي الفل�سطيني على �أ�سا�س حل الدولتني.
� .5إعطاء كل دولة من دول االحتاد ،خالل رئا�ستها لالحتاد ،احلق يف دعوة م�س�ؤول يف
الدبلوما�سية الإ�رسائيلية �إىل اجتماع ل�سفراء االحتاد الأوروبي حول امل�سائل الأمنية.
وعلى الرغم من �أن الربملان الأوروبي �أرج أ� الت�صويت على القرار “حتى تظهر �إ�رسائيل بوادر
جدية على ح�سن نيتها” طبقا ً ملا قاله رئي�س جمموعة الي�سار الوحدوي الأوروبي فران�سي�س
فورتز  ،Francis Wurtzو“نظرا ً لتفاقم الو�ضع يف قطاع غزة” طبقا ً لت�رصيحات اال�شرتاكية
فريونيك دو كي�رس Veronique De Keyser؛ ف�إن جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف الربملان كانت قد
�أو�صت بدعم االقرتاح من قبل الدول الـ  27الأع�ضاء ،ومن املفرت�ض �أن يت ّم اعتماد القرار وتبنيه
يف ني�سان� /أبريل .2009
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وقال وزير اخلارجية الفرن�سي برنار كو�شنري  Bernard Kushnerيف �إ�شارة لقرار االحتاد
“�إن تعزيز العالقات مع فل�سطني �سي�أتي تالياً� ،إال �أن الأمر �صعب بع�ض ال�شيء مع الفل�سطينيني� ،إذ
�إن الأمر �أكرث تعقيدا ً يف ظ ّل عدم وجود دولة”.17
�أما املوقف الأوروبي من العدوان على قطاع غزة يف نهاية كانون الأول /دي�سمرب  ،2008فيت�ضح
ن�ص على:18
من بيان االحتاد الأوروبي �أن ال تغيري يف التوجهات الأوروبية؛ حيث ّ
�أ“ .الوقف الفوري لإطالق ال�صواريخ والعمليات الع�سكرية الإ�رسائيلية” .واملالحظ يف �صياغة
الن�ص على وقف العمل الع�سكري الفل�سطيني
البيانات الأوروبية يف مثل هذا املوقف �أن
ّ
ي�سبق دائما ً
الن�ص على وقف العمل الع�سكري الإ�رسائيلي ،ليبدو وك�أن العمل الع�سكري
ّ
الإ�رسائيلي هو ر ّد فعل على الفعل الفل�سطيني.
ب .فتح املعابر احلدودية طبقا ً التفاقية  2005املوقعة بني “�إ�رسائيل” وال�سلطة الفل�سطينية
واالحتاد الأوروبي ،وهو ما يعني حرمان حركة حما�س من �أي دور لها يف تنظيم احلركة على
املعابر .ويعني بلغة �أخرى ا�ستمرار احل�صار ما دامت حكومة حما�س تدير قطاع غزة.
ج .ا�ستعداد االحتاد لإعادة �إر�سال مراقبيه �إىل معرب رفح ،بالتعاون مع م�رص وال�سلطة
الفل�سطينية و“�إ�رسائيل” يف جتاهل متعمد حلقيقة �أن ال�سلطة الفل�سطينية التي يعنيها غري
متواجدة يف القطاع.
د .تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية الفورية.
ه .تعزيز جهود ال�سالم على �أ�سا�س “قرارات م�ؤمتر �أنابولي�س”.
�أما اجلهود الدبلوما�سية املنفردة من الدول الأوروبية ،ف�إنها تبدو �أحيانا ً متناغمة مع التوجهات
العامة الأوروبية ،و�أحيانا ً تبدو بع�ض التباينات يف مو�ضوعات تف�صيلية.
�أ� .أملانيا:
قامت م�ست�شارة �أملانيا �أجنيال مريكل  Angela Merkelبالزيارة الثالثة لها لـ“�إ�رسائيل” خالل
� 26شهرا ً من توليها لل�سلطة ،و�ألقت خطابا ً يف الكني�ست الإ�رسائيلي يف  ،2008/3/18و�أكدت يف هذا
اخلطاب عمق العالقات الأملانية الإ�رسائيلية.
واملالحظ �أن �أملانيا هي الأقل نقدا ً لل�سيا�سات الإ�رسائيلية جتاه الفل�سطينيني ،وهو �أمر مرتبط
ب�إرث العالقات بني الطرفني من ناحية ،وبالدور الذي تلعبه مريكل يف ال�سيا�سات الأوروبية جتاه
“�إ�رسائيل” من ناحية ثانية ،فقد لعبت �أملانيا دورا ً �أ�سا�سيا ً يف اتفاقية  2000لتحرير التجارة بني
“�إ�رسائيل” واالحتاد الأوروبي ،الأمر الذي رفع حجم التبادل التجاري بني “�إ�رسائيل” و�أملانيا �إىل
 6.6مليار دوالر ،مما يجعل من �أملانيا ال�رشيك التجاري الثاين لـ“�إ�رسائيل”.19
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واملالحظ �أن مريكل �أدانت �إطالق ال�صورايخ من غزة على امل�ستوطنات الإ�رسائيلية ،ولكنها مل
ت�رش �إىل مقتل �أكرث من مائة فل�سطيني يف الهجمات الإ�رسائيلية خالل �شهر �آذار /مار�س .وامتنعت
عن �إدانة ا�ستمرار اال�ستيطان الإ�رسائيلي يف زيارتها ،التي كان ي�شاركها فيها حوايل ن�صف �أع�ضاء
حكومتها .كما يالحظ �أن املوقف الفرن�سي واملوقف الربيطاين كانا �أكرث ن�شاطا ً باجتاه وقف �إطالق
النار ،الذي اندلع يف غزة بعد الهجوم الإ�رسائيلي يف نهاية كانون الأول /دي�سمرب ،من الدور الأملاين
الذي مل يب ِد حما�سا ً لكبح جماح الآلة الع�سكرية الإ�رسائيلية ،على الرغم من �أن الرئي�س الفرن�سي
�ساركوزي حمل حما�س “م�س�ؤولية كبرية” يف تطور الأحداث يف نهاية العام.
غري �أن من ال�رضوري التنبه لبع�ض التباينات الأملانية مع “�إ�رسائيل”؛ كاخلالف الإ�رسائيلي
الأملاين حول املوقف من ا�ستخدام العمل الع�سكري �ض ّد �إيران .حيث متيل “�إ�رسائيل” لت�شجيع
هذا التوجه ،بينما تبدي �أملانيا قدرا ً من الرتدد يف هذا املجال ،علما ً �أن �إيران هي امل�ستورد الأول من
�أملانيا.
ويف حزيران /يونيو ا�ست�ضافت �أملانيا م�ؤمترا ً حول العدالة والأمن يف فل�سطني ،20وهو م�ؤمتر
تت�سم توجهاته الأ�سا�سية بتعزيز البيئة الداخلية ل�صالح توجهات ال�سلطة الفل�سطينية.
ب .بريطانيا:
�أما ال�سيا�سة الربيطانية ،فمن ال�رضوري التنبه �إىل �أن قيادات حزب العمال الربيطاين متعاطفة
مع امل�رشوع ال�صهيوين ،بغ�ض النظر عما يحاول احلزب �أن يوحي به من موقف متوازن ،فتوين
ٍ
�رشف يف جمعية �أ�صدقاء “�إ�رسائيل” يف حزب
بلري ( Tony Blairرئي�س اللجنة الرباعية) ع�ضو
العمال ،ووزيرة اخلارجية ال�سابقة مارجريت بيكيت  Margaret Beckettهي رئي�سة اجلمعية،
ٍ
�رشف
كما �أن رئي�س الوزراء الربيطاين احلايل غوردون براون  James Gordon Brownهو ع�ضو
يف جمل�س �أمناء ال�صندوق القومي اليهودي.21
ِ
يخف رئي�س الوزراء الربيطاين براون م�شاعره جتاه “�إ�رسائيل” يف اخلطاب الذي �ألقاه �أمام
ومل
الكني�ست (وهو �أول خطاب يلقيه رئي�س وزراء بريطاين �أمام الكني�ست) يف  ،2008/7/21فقد �أ�شار
�إىل دور والده يف تعميق عواطفه جتاه “�إ�رسائيل” ،و�إىل الوعد الإلهي بقيام “�إ�رسائيل” ،وب�رشاكة
ال تنف�صم بني “�إ�رسائيل” وبريطانيا ،وقال “�إنني �أعترب نف�سي وطيلة عمري �صديقا ً لإ�رسائيل...
ولن ن�سمح لإيران �أن متتلك القنبلة النووية” .وبعد لقائه مع رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية عبا�س قال
“هناك حاجة عاجلة لدولة فل�سطينية قابلة للحياة ،و�أنه عر�ض على الكني�ست ر�ؤيته للحل القائم
على دولتني ،طبقا ً حلدود عام  ،1967تكون القد�س عا�صمة لكليهما”.22
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ج .فرن�سا:
وا�صلت فرن�سا خالل �سنة  2008الدعوة �إىل قيام دولة فل�سطينية يف �أ�رسع وقت ،ومطالبة
“�إ�رسائيل” بوقف عملية اال�ستيطان ،بو�صفها “تنال من قدرة الدولة الفل�سطينية املقبلة على
البقاء” ،بح�سب تعبري الناطقة با�سم اخلارجية الفرن�سية با�سكال �أندرياين ،23Pascale Andréani
مع الت�أكيد املتكرر للرئي�س الفرن�سي نيكوال �ساركوزي على التزام فرن�سا ب�أمن “�إ�رسائيل”.
ويف �إطار اجلهد الدبلوما�سي الفرن�سي ،كانت زيارة وزير اخلارجية الفرن�سي كو�شنري �إىل رام
اهلل يف �شباط /فرباير  ،2008والتي �أكد خاللها �أن �إجراءات احل�صار الإ�رسائيلي ت�ؤثر ب�شكل مبا�رش
على االقت�صاد الفل�سطيني مبجمله ،وعلى الظروف املعي�شية للفل�سطينيني ،داعيا ً �إىل حت�سني ظروف
التنقل يف ال�ضفة الغربية و�إزالة احل�صار عن غزة .وطالب “�إ�رسائيل” بـ“جتميد اال�ستيطان متاما ً يف
ال�ضفة الغربية والقد�س ال�رشقية ،وتفكيك جميع امل�ستوطنات امل�س ّماة بغري ال�رشعية ،و�إعادة فتح
امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية يف القد�س ال�رشقية” ،مو�ضحا ً �أن اال�ستيطان “ي�شكل عائقا ً �أمام ال�سالم،
وينفي مبد�أ مقاي�ضة الأر�ض بال�سالم” .و�أ�ضاف باملقابل �أنه ينبغي على ال�سلطة الفل�سطينية “بذل
جهود كربى ملكافحة احلركات الإرهابية و�إ�صالح �أجهزة الأمن لت�صبح �أكرث فعالية” .كما �أعرب عن
�أمل كبري بقيام الدولة الفل�سطينية قبل نهاية �سنة .242008
كما نقل املتحدث با�سم الرئا�سة الفرن�سية عن الرئي�س �ساركوزي قوله لنظريه الإ�رسائيلي
�شمعون برييز ،خالل زيارة ر�سمية قام بها الأخري �إىل فرن�سا“ :ب�صفتي �صديقاً� ،أقول لكم �إن �أمن
�إ�رسائيل مي ّر عرب وقف اال�ستعمار” ،م�ضيفا ً �أن “�أمن �إ�رسائيل غري مطروح على البحث ،وفرن�سا
�ستكون دائما ً �إىل جانبها” ،وم�ؤكدا ً �أن “�أف�ضل �ضمانة لأمن �إ�رسائيل هي �إقامة دولة فل�سطينية
ع�رصية ودميوقراطية وقابلة للحياة قبل نهاية العام  .25”2008وهي املواقف نف�سها التي �أكدها
�ساركوزي خالل زيارته لـ“�إ�رسائيل” يف حزيران /يونيو � ،2008إىل جانب دعوته �إىل رفع احل�صار
عن غزة ،وجتديد موقف فرن�سا الراف�ض لأي حوار مع حما�س طاملا مل ت�ستجب ل�رشوط اللجنة
الرباعية.26
ويف هذا ال�سياقُ ،يذكر �أن رئي�س الوزراء الفل�سطيني يف احلكومة املقالة �إ�سماعيل هنية بعث �إىل
�ساركوزي بر�سالة يف كانون الثاين /يناير  ،2008ر ّدت عليها فرن�سا بت�أكيد �إ�رصارها على امتثال
حما�س ل�رشوط الرباعية .27وهو املوقف الذي ثبتت عليه فرن�سا ،على الرغم من احلديث الذي �أُثري
حول االت�صاالت الفرن�سية مع حركة حما�س يف �شهر �أيار /مايو .فقد قللت الناطقة با�سم اخلارجية
الفرن�سية با�سكال �أندرياين من �أهمية االت�صال الذي �أجراه �سفري فرن�سي �سابق مع خالد م�شعل يف
ذلك الوقت ،مو�ضحة �أن تلك االت�صاالت “ال ترقى ملرتبة العالقات ال�سيا�سية” ،وطم�أنت “�إ�رسائيل”
بعدم تغيري املوقف الفرن�سي الذي يتم�سك ب�رشوط اللجنة الرباعية ،28كما �أبلغ �ساركوزي وزيرة
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اخلارجية الإ�رسائيلية ت�سيبي ليفني ،خالل لقاء جمعهما يف باري�س يف � ،2008/5/25أن “اللقاء
بني املوفد الفرن�سي وممثلني من حما�س كان خط�أ” ،م�ضيفا ً �أن “فرن�سا لن جتري �أي اجتماع مع
حما�س”.29
ومن جهة �أخرى ،ذكرت جريدة لوفيغارو � Le Figaroأن الرئي�س الفرن�سي نيكوال �ساركوزي
طرح يف �شهر كانون الأول /دي�سمرب خطة �سالم جديدة ملنطقة ال�رشق الأو�سط ت�صبح مبوجبها
القد�س “عا�صمة موحدة ومفتوحة” للإ�رسائيليني والفل�سطينيني مع �إر�سال قوات من دول االحتاد
الأوروبي حلفظ النظام يف ال�ضفة الغربية .و�أو�ضحت اجلريدة �أن فرن�سا ترغب يف حل م�شكلة
الالجئني الفل�سطينيني عن طريق “الت�سوية املالية” وتعوي�ض الالجئني عن طريق وكالة دولية،
بتكلفة ترتاوح بني � 80إىل  200مليار دوالر تتحملها دول اخلليج العربية واالحتاد الأوروبي.
وت�شمل اخلطة �أي�ضا ً توطني عدد حمدود من ال�سكان الفل�سطينيني يف مناطق ب�صحراء النقب.30
د� .أزمة مع الفاتيكان:
ومن املفيد التوقف عند العالقات الإ�رسائيلية مع الفاتيكان خالل �سنة  ،2008حيث تفجرت �أزمة
بني الطرفني بعد �أن �أثار حاخام �إ�رسائيلي ،خالل زيارة له للفاتيكان ،دور البابا بيو�س الثاين ع�رش
 Pope Pius XIIخالل احلرب العاملية الثانية ،وب�أنه مل يقم بدوره كما يجب يف حماية اليهود،
وذلك على خلفية نية البابا بنيدكت ال�ساد�س ع�رش  Pope Benedict XVIترقية البابا بيو�س ملرتبة
قدي�س .ثم تفاقمت امل�شكلة بعد �أن �رصح الرئي�س الإ�رسائيلي �شمعون برييز يف  19ت�رشين الأول/
�أكتوبر ب�أن “لدينا �أ�سباب لالعتقاد ب�أن بيو�س الثاين ع�رش مل يقم مبا يكفي لإنقاذ حياة اليهود”.
ور ّد الفاتيكان على ل�سان الناطق با�سمه ،الأب فدريكو لومباردي  ،Federico Lombardiم�شريا ً
�إىل دعوة من برييز �إىل البابا بنيدكت لزيارة الأر�ض املقد�سة “لن تكون االنتقادات املوجهة للبابا
بيو�س هي العامل الذي يقرر �إمكانية زيارة البابا �إىل �إ�رسائيل”.31
وجاء ذلك على الرغم من ت�رصيحات البابا بنيدكت املتعاطفة مع “�إ�رسائيل” ،حيث علّق لدى
ت�سلمه �أوراق اعتماد ال�سفري الإ�رسائيلي اجلديد لدى الفاتيكان مردخاي لوي Mordechai Lewy
يف �أيار /مايو  2008بالقول “�إن الكر�سي الر�سويل ين�ضم �إليكم لي�شكر اهلل على حتقيق تطلعات
ال�شعب العربي بامتالك منزل على �أر�ض �أجداده” ،مبديا ً تفهمه لـ“حاجة �إ�رسائيل امل�رشوعة �إىل
الأمن والدفاع”.32
وبالن�سبة ملوقف الفاتيكان من االعتداءات الع�سكرية الإ�رسائيلية بحق الفل�سطينيني ،فقد �شجب
البابا “دوامة الدمار واملوت التي ال يبدو لها نهاية” يف الأرا�ضي املقد�سة ،وذلك يف �أعقاب انتهاء
عملية “ال�شتاء ال�ساخن” يف نهاية �شهر �شباط /فرباير ومطلع �آذار /مار�س  .332008كما �أدان ما
و�صفه بـ“العنف” يف قطاع غزة� ،إثر بدء “�إ�رسائيل” عمليتها “الر�صا�ص امل�صبوب” �ض ّد قطاع
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غزة ،وقال �إنه “�شعر بالأمل” ل�سقوط القتلى وامل�صابني .34ولكن الأب فدريكو لومباردي الناطق
با�سمه قال �إن ر ّد الفعل الإ�رسائيلي على �إطالق ال�صواريخ من غزة “متوقعا ً” ،و�أ�ضاف“ :بالت�أكيد
�أنها كانت �رضبة قوية �ض ّد حما�س ،ويف نف�س الوقت �سيكون هناك العديد من ال�ضحايا الأبرياء”،
معلّقا ً بالقول �إن حما�س “�أ�سرية منطق الكراهية و�إ�رسائيل �أ�سرية منطق القوة”.35

 .4االحتاد الرو�سي:

عند التوقف �أمام املوقف الرو�سي ،يجدر بنا التوقف عند ت�أثري الأزمة اجلورجية (احلرب
اجلورجية الرو�سية �سنة  )2008على العالقة الرو�سية الإ�رسائيلية ،فقد ت�أثرت هذه العالقات بعدد
من العوامل ،نذكر منها:36
�أ .تنامي القناعة لدى الأو�ساط الرو�سية ب�أن الوجود الإ�رسائيلي يف جورجيا هو جزء من اجلهد
الأمريكي لتطويق رو�سيا يف جمالها احليوي يف اجلبهة الآ�سيوية ،بعد تطويقها من ناحية
�أوروبا ال�رشقية ،وتعزز ذلك بانك�شاف العالقات الع�سكرية بني جورجيا و“�إ�رسائيل”.
ب .تنامي جتارة الأ�سلحة الإ�رسائيلية وبيع اخلربات الأمنية الإ�رسائيلية منذ  ،2001وقد برز
ذلك يف الدور الذي لعبه خرباء ع�سكريون �إ�رسائيليون يف تدريب و�إدارة املعارك بني اجلي�ش
الرو�سي والقوات اجلورجية.
ج .الرغبة الإ�رسائيلية يف �إي�صال �أنبوب النفط القادم من منطقة بحر قزوين عرب جورجيا
وتركيا �إىل ميناء ع�سقالن على البحر املتو�سط ،و�إىل ميناء �إيالت على البحر الأحمر؛ ليت ّم
من هناك نقل البرتول والغاز لل�رشق الأق�صى عرب املحيط الهندي ،وهو م�رشوع رف�ضت
رو�سيا امل�شاركة فيه.
وقد �شعرت احلكومة الإ�رسائيلية بالقلق من تداعيات الأزمة اجلورجية على العالقات مع
مو�سكو ،وهو ما �أدى �إىل قيام رئي�س الوزراء �أوملرت بزيارة ملو�سكو يف ت�رشين الأول� /أكتوبر
2008؛ حيث �صدر بيان م�شرتك �أكد فيه اجلانبان على ا�ستمرار احلوار بينهما حول امل�سائل
الدفاعية ،وت�شكيل فريق “ملناق�شة مبيعات الأ�سلحة” .وقال �أوملرت �إن الرئي�س الرو�سي دميرتي
ميدفيديف � Dmitry Medvedevأبلغه ب�أن ال�سيا�سة الرو�سية �ست�ستمر على �أ�سا�س “عدم �إيذاء
�إ�رسائيل �أمنيا ً حتت �أي ظرف من الظروف”.37
غري �أن الهواج�س الإ�رسائيلية بقيت قائمة حول �إمكانية تزويد رو�سيا ل�سورية ب�أ�سلحة متطورة،
�أو �إن�شاء قواعد ع�سكرية� ،أو ت�سهيالت للأ�سطول احلربي الرو�سي يف بع�ض املوانئ ال�سورية.
و�أثار م�س�ؤولون �إ�رسائيليون �أنباء عن جت�س�س رو�سي على “�إ�رسائيل” ،وقال الكولونيل رام دور
 ،Ram Dorرئي�س �شعبة املعلومات يف اجلي�ش الإ�رسائيلي ،جلريدة يديعوت �أحرونوت �إن رو�سيا
“تتج�س�س على �إ�رسائيل ،وتعطي املعلومات ل�سوريا ،وهذه تعطيها بدورها حلزب اهلل”.38
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لكن ذلك ال ينفي �أن جوانب �أخرى من العالقات �شهدت تطوراً ،فقد ّ
مت �إلغاء ت�أ�شريات الدخول
بني “�إ�رسائيل” ورو�سيا يف �أيلول� /سبتمرب  .392008كما �أن رو�سيا ت�سعى ال�ستمرار احلوار مع
“�إ�رسائيل” ل�ضمان جناح امل�ؤمتر الدويل الذي اقرتح عقده يف مو�سكو يف ربيع  ،2009وهو امل�ؤمتر الذي
قال عنه وزير اخلارجية الرو�سي �سريجي الفروف  ،Sergey Lavrovخالل اجتماع له مع وزير
اخلارجية امل�رصي يف � ،2008/3/26إن م�ؤمتر مو�سكو “�سيوفر دعما ً جماعيا ً للمحادثات الفل�سطينية
الإ�رسائيلية” .وقد �أكد على ذلك خالل لقائه الرئي�س عبا�س يف رام اهلل يف �آذار /مار�س .2008
لكن حدود الدور الرو�سي بدا �ضيقا ً يف عدم القدرة على الت�أثري يف �سري الأحداث بعد اندالع
القتال بني حركة املقاومة و“�إ�رسائيل” يف غزة يف نهاية كانون الأول /دي�سمرب ،فعلى الرغم من
الدعوة الرو�سية لوقف القتال مل تظهر “�إ�رسائيل” �أي اكرتاث بهذه الدعوة.

 .5ال�صني:

بقيت املواقف ال�صينية يف �إطارها التقليدي ،40ف�إىل جانب زيارة قام بها وفد من احلزب ال�شيوعي
ال�صيني �إىل املنطقة ،و�شملت ال�ضفة الغربية بدعوة من منظمة التحرير الفل�سطينية� ،أكد فيها اجلانب
ال�صيني ت�أييده للحقوق امل�رشوعة لل�شعب الفل�سطيني ،كررت ال�صني على ل�سان وزير خارجيتها
يانغ جيت�شي  Yang Jiechiيف متوز /يوليو  ،2008خالل زيارة لوفد �سوري لبكني� ،أن بالده
“ت�ؤكد على حل امل�شكالت بني �إ�رسائيل وجريانها على �أ�سا�س قرارات الأمم املتحدة ،ومبد�أ الأر�ض
مقابل ال�سالم”.
�أما املوقف ال�صيني من �أزمة غزة واحل�صار عليها ،فقد قالت الناطقة بل�سان اخلارجية ال�صينية
جيانغ يو � Jiang Yuإن بالدها “قلقة من الو�ضع يف قطاع غزة ،وت�أمل �أن يعمل اجلميع على حت�سني
الظروف الإن�سانية .كما ت�أمل �أن ت�صل املفاو�ضات بني اجلانبني �إىل نتائج �إيجابية يف وقت مبكر على
�أ�سا�س �إقامة دولتني تتعاي�شان جنبا ً �إىل جنب ب�شكل �سلمي” ،وطالبت احلكومة ال�صينية “�إ�رسائيل”
يف �آذار /مار�س “ 2008وقف عملياتها الع�سكرية يف غزة ،ال �سيما و�أن ذلك ي�ؤثر على مفاو�ضات
ال�سالم بني الطرفني”.

 .6اليابان:

كان اجلهد الدبلوما�سي لليابان خالل �سنة  2008من�صبا ً على م�رشوعها امل�سمى “ممر
ال�سالم واالزدهار”  ،Corridor for Peace and Prosperityوالذي �سنتحدث عنه يف املحور
االقت�صادي .كما ا�ست�ضافت طوكيو امل�ؤمتر الرابع لبناء الثقة بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني
خالل الفرتة  ،2008/10/23-22ور�أ�س فيه �صائب عريقات الوفد الفل�سطيني ،ووزير الداخلية
مئري �شيطريت الوفد الإ�رسائيلي.41
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وفيما عدا ذلك ،فقد اكتفت الدبلوما�سية اليابانية بعدد من الت�رصيحات التي تبينّ موقفها من
�أبرز الق�ضايا التي حدثت خالل هذه ال�سنة .ومن بينها مو�ضوع اال�ستيطان الإ�رسائيلي يف ال�ضفة
الغربية؛ حيث عبرّ ت احلكومة اليابانية يف �آذار /مار�س عن قلقها من “املمار�سات الفردية الإ�رسائيلية
يف بناء م�ستوطنات مثرية للجدل �ست�ؤدي النهيار الزخم احلايل جتاه ال�سالم ،ولن تعطي �أي م�ساهمة
بناءة لعملية بناء الثقة بني الأطراف املعنيني” ،وذلك يف تعليق على �إعالن “�إ�رسائيل” ا�ستئناف بناء
 750وحدة �سكنية يف �إحدى م�ستوطنات القد�س ،42ومن �إعالن “�إ�رسائيل” عزمها بناء  1,300وحدة
�سكنية �أخرى يف حزيران /يونيو.43
وكانت طوكيو عبرّ ت عن قلقها من الأو�ضاع يف قطاع غزة ،عقب انتهاء عملية “ال�شتاء
ال�ساخن” .44كما عبرّ ت عنه جمددا ً �إثر بدء العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة يف كانون الأول/
دي�سمرب ،ودعت “�إ�رسائيل” �إىل “�ضبط النف�س” والفل�سطينيني �إىل التوقف عن �إطالق ال�صواريخ.
وقال وزير اخلارجية الياباين هريوفومي ناكا�سوين  Hirofumi Nakasoneيف بيان له �إن “اليابان
تدعو الطرفني �إىل التوقف فورا ً عن ا�ستخدام القوة للح�ؤول دون تفاقم العنف”.45

 .7املنظمات الدولية:

�أما على م�ستوى املنظمات الدولية ،فقد عقد اجتماع دويل يف نطاق الأمم املتحدة حول الق�ضية
الفل�سطينية يف  ،2008/6/4حيث جرى الت�أكيد على ا�ستمرار املفاو�ضات بني الطرفني الفل�سطيني
والإ�رسائيلي� ،إىل جانب الت�أكيد على ثالث نقاط:46
�أ .الت�أكيد على الأ�رضار املرتتبة على كل من؛ بناء اجلدار ،وا�ستمرار اال�ستيطان يف القد�س
ال�رشقية وحولها.
ب .دعم جهود ال�سلطة الفل�سطينية يف جمال �ضبط الأمن يف ال�ضفة الغربية.
ج .توجيه انتقادات �إىل احلكومة الإ�رسائيلية لعدم عمل ما بو�سعها ل�ضمان حماية املدنيني حتت
االحتالل.
�أما اجلهد الدبلوما�سي يف نطاق املنظمات الدولية ،وحتديدا ً الأمم املتحدة ،فقد عادت اجلمعية
العامة للأمم املتحدة لت�ؤكد يف دورتها رقم  63يف  2008/11/11على حق ال�شعب الفل�سطيني يف
“تقرير م�صريه”.
�أما جمل�س الأمن ،فقد اتخذ بخ�صو�ص ال�رشق الأو�سط خم�سة قرارات خالل �سنة  ،472008ثالثة
منها معنية ب�شكل �أ�سا�سي بالأو�ضاع اللبنانية ،وي�شار يف �إحداها �إىل النزاع العربي الإ�رسائيلي،
و�رضورة حله على �أ�سا�س القرارات الدولية  242و 338و� ...إلخ ،بينما ُيعنى القرار الرابع بالأزمة
الدولية مع �إيران بخ�صو�ص برناجمها النووي .كما عقد جمل�س الأمن جل�سة علنية يف 2008/9/26
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لبحث ا�ستمرار اال�ستيطان الإ�رسائيلي .غري �أن �أبرز هذه القرارات هو القرار  1850الذي ي�ستحق
ن�ص القرار على �أن جمل�س الأمن:
التوقف عنده ،وقد ّ
�إذ ي�شري �إىل جميع قراراته ال�سابقة ذات ال�صلة  242و 338و 1397و ،1515ي�ؤكد ر�ؤيته
على منطقة تعي�ش فيها دولتان دميقراطيتان هما؛ �إ�رسائيل وفل�سطني جنبا ً �إىل جنب �ضمن
حدود �آمنة ومعرتف بها ،كما يرحب املجل�س ببيان اللجنة الرباعية يف  2008/11/9والتفاهم
الإ�رسائيلي الفل�سطيني امل�شرتك واملعلن يف �أنابولي�س ،مبا يف ذلك تنفيذ خريطة الطريق.
وي�ؤكد املجل�س �أن ال�سالم ال ميكن �أن يقوم �إال على �أ�سا�س وجود التزام ثابت لالعرتاف
املتبادل ،ونبذ العنف والتحري�ض والإرهاب .وي�شري �إىل �أهمية مبادرة ال�سالم العربية ل�سنة
 ،2002و�أن ال رجعة عن املفاو�ضات الثنائية ،كما يهيب بجميع الدول واملنظمات الدولية
�أن ت�سهم يف �إيجاد مناخ يف�ضي �إىل املفاو�ضات ،و�أن تدعم احلكومة الفل�سطينية التي تلتزم
مببادئ املجموعة الرباعية ،ومبادرة ال�سالم العربية ،وحترتم التزامات منظمة التحرير
الفل�سطينية ،كما يرحب املجل�س بفكرة املجموعة الرباعية بالت�شاور مع الطرفني يف عقد
اجتماع دويل يف مو�سكو يف �سنة .2009

�إن القراءة املت�أنية للقرار توحي بعدد من اال�ستنتاجات:
�أ� .إن القرار هو مبثابة �إعالن �ضمني عن ف�شل فكرة �إقامة الدولة الفل�سطينية املوعودة يف
املوعد الذي حدده الرئي�س بو�ش.
ب� .إن الرتكيز كله من�صب على تطويق املقاومة ،وهو ما يت�ضح يف الت�أكيد على “نبذ العنف
والإرهاب” ،وتنفيذ خريطة الطريق ،واحرتام التزامات منظمة التحرير ،وااللتزام بتفاهم
�أنابولي�س ،وهو ما يتطابق مع ت�رصيحات كوندوليزا راي�س من �أنه “ال طريق �إال طريق
�أنابولي�س”.48
ين�ص على قبول املبادرة العربية
ج .ترك جمال املناورة للطرف الإ�رسائيلي وا�سعاً ،فالقرار ال ّ
بل �إىل “�أهميتها” ،وهو ما يعني �أن الطرف الإ�رسائيلي يراها قابلة للمناق�شة ولي�ست مقبولة
كما �رصح بذلك برييز .كما �أن القرار ي�شرتط الجتماع مو�سكو الت�شاور مع الطرفني ،وهو
�أمر مرتبط برتدد “�إ�رسائيل” يف امل�شاركة يف هذا االجتماع ،مما يعني �أن الأمر ترك متاحا ً لها
لتقرر ما تراه منا�سباً.
د� .إن القرار ي�شري ب�شكل وا�ضح ومتكرر لكل مقومات خنق املقاومة ،بينما ال ي�شري �إىل فكرة
االن�سحاب من الأرا�ضي املحتلة ،وال �إىل اعتبار اال�ستيطان عمالً غري �رشعي.
ه� .إن القرار يوحي ب�شكل قاطع ب�أن �أية حكومة فل�سطينية قادمة ملزمة بانتهاج �سيا�سة
خارجية معينة وحمددة حتديدا ً قاطعاً ،وهو ما يعني �أن اختيار ال�شعب الفل�سطيني
للتوجهات ال�سيا�سية قد �ضيق �إىل �أبعد احلدود ،و�ستعد �أية حكومة ال تلتزم بهذه املبادئ
حكومة غري مقبولة حتى لو جاءت بطريقة دميوقراطية.
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و� .إن �صدور مثل هذا القرار ،وموافقة الأطراف العربية عليه يدل على مدى �ضعفها ،وتراجع
�أدائها ال�سيا�سي ،وانخفا�ض �سقفها ،حتى باملقارنة مع القراءات ال�سابقة للأمم املتحدة.
�إن هذه التوجهات هي التي تر�سم مالمح اخلريطة الدولية ،التي تف�رس خلفية بدء الهجوم
الإ�رسائيلي يف نهاية كانون الأول /دي�سمرب على قطاع غزة� ،إىل جانب عدد من االعتبارات التي
ميكن تلخي�صها يف الآتي:49
�أ� .إنهاء �آخر مظاهر املقاومة امل�سلحة يف الأرا�ضي املحتلة.
ب .تعزيز ال�سلطة الفل�سطينية ب�شكل ي�سمح لها ا�ستمرار التفاو�ض ،وتقدمي املزيد من التنازالت،
بخا�صة بعد �أن تفقد �أدوات ال�ضغط املتمثلة يف املقاومة امل�سلحة.
ج .ا�ستعادة هيبة اجلي�ش الإ�رسائيلي ،بعد تعر�ض قوته الردعية يف لبنان لالهتزاز بعد حرب
متوز /يوليو .2006
د .تكثيف امل�ساعي الأمريكية والغربية لل�ضغط �سيا�سيا ً واقت�صاديا ً و�أمنيا ً على الدول العربية
(والإ�سالمية والأجنبية) التي دعمت املقاومة يف غزة �أيام العدوان ويف �أعقابه ،من جهة ،ومن
جهة �أخرى “مكاف�أة” احلكومات التي تواط�أت معها.
على �إثر م�ؤمتر باري�س يف �أواخر �سنة  ،2007ويف �أعقاب
م�ؤمتر لندن للأطراف املانحة لل�شعب الفل�سطيني
يف �شهر �أيار /مايو  ،2008كان من املفرت�ض �أن تبد�أ
امل�ساعدات الدولية تتدفق على ال�سلطة الفل�سطينية ،غري �أن رئي�س وزراء ال�سلطة �سالم فيا�ض قال
يف �أواخر �شهر ت�رشين الأول� /أكتوبر � 2008إنه “ي�شعر بالقلق من توقف امل�ساعدات من الدول
املانحة لل�شعب الفل�سطيني ،مع �أن الواليات املتحدة قدمت �أكرث من  700مليون دوالر لل�سلطة خالل
�سنة  ،2008وهو ما يفوق التزاماتها بحوايل  200مليون دوالر”.50

ثاني ًا :املحور االقت�صادي

كما ذكر رئي�س املجل�س االقت�صادي الفل�سطيني للتنمية والإعمار (بكدار) حممد ا�شتية �أن
امل�ساعدات الدولية ل�سنة  2008بلغت يف جمموعها  1.2مليار دوالر ،من �أ�صل  7.7مليار كانت قد
تربعت بها الدول املانحة للفرتة .512010-2008
وقال مكتب برامج الإعالم اخلارجي بوزارة اخلارجية الأمريكية �إن احلكومة الأمريكية �أفرجت
عن مئات املاليني من الدوالرات ،وقامت بتحويلها �إىل ال�ضفة الغربية “لدفع عجلة اقت�صادها”
مبنا�سبة انعقاد م�ؤمتر اال�ستثمار الدويل يف مدينة بيت حلم يف �أيار /مايو  ،2008وجرى الرتكيز
على قطاعات الإ�سكان وتكنولوجيا املعلومات ،ووعدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية United
) States Agency for International Development (USAIDببناء مراكز لل�شباب .كما �أكد نائب
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وزير املالية الأمريكي ورئي�س الوفد الأمريكي للم�ؤمتر روبرت كيميت  Robert M. Kimmittدعم
الرئي�س بو�ش لتن�شيط اال�ستثمارات يف ال�ضفة الغربية ،وقال “�إن الواليات املتحدة �ستوا�صل تقدمي
م�ساعدات �إن�سانية لأهايل غزة عن طريق وكالة الغوث التابعة للأمم املتحدة ،متجنبة يف الوقت ذاته
االت�صال املبا�رش مع حكومة حما�س ،التي تعتربها احلكومة الأمريكية حركة تتبنى الإرهاب”.52
وتدل درا�سة للم�ساعدات الدولية ،وبخا�صة الأمريكية ،للفل�سطينيني على احل�ضور الدائم
للم�ساعدة الأمنية ،وت�شري هذه الدرا�سة �إىل �أن الدوافع املركزية وراء تقدمي امل�ساعدات الأمريكية هي
العوامل الأمنية �أوالً ثم العوامل االقت�صادية ،ويت�أكد ذلك من خالل �أن املجتمع الدويل تعهد خالل
م�ؤمتر برلني الدويل اخلا�ص بفل�سطني يف حزيران /يونيو  2008بتقدمي  242مليون دوالر “لتعزيز
قوات الأمن والنظام الق�ضائي”.53
�أما على ال�صعيد الأوروبي ،فقد التزمت الدول الأوروبية يف �أواخر �سنة  2007بتقدمي م�ساعدات
على النحو التايل:54
جدول  :5/1التعهدات الأوروبية املالية لل�سلطة الفل�سطينية (باملليون دوالر)
اجلهة

قيمة امل�ساعدة

الفرتة

2008

االحتاد الأوروبي

631

فرن�سا

300

2010-2008

�أملانيا

287

2010-2008

ال�سويد

300

2010-2008

الواليات املتحدة

550

2008

بريطانيا

489

2010-2008

�إ�سبانيا

360

2010-2008

كندا

300

2012-2008

�أ�سرتاليا

45

2008

وقد اعتمد الأوروبيون �آلية �أطلق عليها خمت�رص بيغا�س PEGASE؛ لتقدمي امل�ساعدات لل�سلطة
الفل�سطينية ابتداء من �شباط /فرباير  ،2008وتقوم هذه الآلية على ت�سيري امل�ساعدات لدعم خطة
الإ�صالح والتنمية الفل�سطينية خالل الفرتة من  ،2010-2008والتي ّ
مت تقدميها مل�ؤمتر املانحني
يف م�ؤمتر باري�س ،وت�ضمن هذه الآلية التدفق الثابت والأكيد للم�ساعدات .وبناء عليه كان من
املفرت�ض �أن يدفع الأوروبيون  440مليون يورو خالل �سنة ( 2008حوايل  631مليون دوالر)
من �أ�صل  664مليون يورو (حوايل  952مليون دوالر) كان االحتاد الأوروبي قد تعهد بدفعها.
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وكان من املتوقع �أن يقوم رئي�س اللجنة الرباعية توين بلري بزيارة لغزة يف متوز /يوليو،
غري �أنه تراجع يف اللحظة الأخرية بذريعة �أن “هناك خماطرة على حياته ،طبقا ً ملا �أبلغه به
الإ�رسائيليون”.55
غري �أن حجم امل�ساعدات الأوروبية وتوا�صلها تراجع �إثر ال�رصاع الداخلي الفل�سطيني ،فقد
بلغت امل�ساعدات الربيطانية خالل �سنة  2008حوايل  50مليون جنيه �إ�سرتليني (حوايل  92.5مليون
دوالر) ،وقال رئي�س الوزراء الربيطاين خالل لقاء مع عبا�س يف متوز /يوليو �“ 2008إن بريطانيا
56
“كبح االزدها ُر ال
إرهاب”
�ستقدم خطة طريق اقت�صادية” ،م�شريا ً �إىل النموذج الإيرلندي حيث
َ
َ
على ح ّد قوله.
من ناحية ثانية ،ف�إنه من املتوقع �أن تنعك�س الأزمة املالية العاملية على حجم امل�ساعدات الدولية
للدول الفقرية ،وهو ما قد ي�ؤثر على حجم امل�ساعدات الدولية للمجتمع الفل�سطيني ب�شكل �سلبي.
وذلك يعني �أن املجتمع الدويل الذي مل ِ
يف بتعهداته التي قطعها خالل امل�ؤمترات ال�سابقة مل�ساعدة
الفل�سطينيني ،قد ال يكون قادرا ً ب�سبب الأزمة املالية احلالية على الوفاء بالتعهدات اجلديدة التي
قطعها.
من ناحية اقت�صادية �أخرى ،ال ب ّد من تتبع امل�رشوع الياباين امل�سمى “ممر ال�سالم واالزدهار”
خالل �سنة  ،2008ال �سيما �أن هذا امل�رشوع ميثل اجلهد املركزي للدبلوما�سية اليابانية يف الق�ضية
الفل�سطينية .فقد ا�ست�ضافت اليابان اجلولة الثالثة للهيئة اال�ست�شارية الرباعية (�إ�رسائيل ،الأردن،
فل�سطني ،اليابان) على امل�ستوى الوزاري يف متوز /يوليو  ،2008حيث �أكد وزير اخلارجية الياباين
ما�ساهيكو كومورا � Masahiko Komuraأن بالده “ترى اال�ستقرار يف ال�رشق الأو�سط �أمرا ً حيويا ً
لل�سالم العاملي ،و�أنها ترى ممر ال�سالم واالزدهار �أمرا ً حيويا ً لل�سالم يف ال�رشق الأو�سط” ،وقال
ب�أن االجتماع �أدى �إىل االتفاق على:57
 .1الت�أكيد على بدء امل�رشوع الزراعي ال�صناعي  Agro-Industrial Parkيف املنطقة “�أ” يف مدينة
�أريحا ،مع احتمال تو�سيعه �إىل املناطق املجاورة.
� .2أن تكتمل درا�سة اجلدوى للم�رشوع يف ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2008على �أن يبد�أ تنفيذ
م�شاريع البنية التحتية يف مطلع �سنة .2009
وخالل االجتماعات املنتظمة لأطراف امل�رشوع خالل �سنة 2008؛ ّ
مت االتفاق خالل االجتماعني
الثالث والرابع ،بدءا ً من � 2008/3/31إىل  2008/4/1على الآتي:
 .1الت�أكيد على ت�شجيع التعاون الإقليمي وم�شاركة القطاعني العام واخلا�ص.
 .2مناق�شة �إمكانية فتح ممر من املوقع �إىل الأردن.
 .3تدعيم التعاون الزراعي بني الأطراف.
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 .4تقوم اليابان بالعمل على:
�أ� .إعادة ت�شغيل الآبار الزراعية ونظم الري.
ب .تقدمي امل�ساعدات الفنية يف املجال الزراعي.
ج .حت�سني طريق الطيبة � -أريحا.
وكان البيان الإ�رسائيلي الياباين امل�شرتك يف  ،2008/2/27الذي �صدر عقب زيارة رئي�س
الوزراء الإ�رسائيلي �أوملرت �إىل اليابان ،قد �أكد ب�شكل مركزي على �أهمية املباردة اليابانية اخلا�صة
مب�رشوع املمر.
ومن الوا�ضح �أن الفكرة امل�سيطرة على الطرف الياباين هي �أن تو�سيع امل�صالح امل�شرتكة بني
الأطراف املت�صارعة �سي�ؤدي على املدى البعيد �إىل �إ�ضعاف امل�صالح املتناق�ضة بينها� ،أي حتويل
العالقات بني الأطراف ،وب�شكل تدريجي ،من عالقة �صفرية �إىل عالقة غري �صفرية ،طبقا ً لتو�صيفات
�أدبيات العالقات الدولية.
�أما رو�سيا ،فقد �أر�سلت م�ساعدات �إن�سانية لغزة يف �أيلول� /سبتمرب  ،2008و ّ
مت ت�سليمها
لبعثة الأمم املتحدة يف غزة ،كما قامت رو�سيا بت�سليم ال�سلطة الفل�سطينية  25عربة م�صفحة،
لكنها غري م�سلحة.58
ومن اجلانب ال�صيني ،فقد �أعلنت احلكومة ال�صينية يف �شهر ت�رشين الأول� /أكتوبر � 2008أنها
�ستمول �إن�شاء مبنى لوزارة اخلارجية الفل�سطينية ،على �أن يت ّم التنفيذ من خالل برنامج الأمم
املتحدة للتنمية .59كما ا�ستقبلت ال�صني خالل �سنة  2008حوايل  150متدربا ً فل�سطينيا ً يف عدد من
القطاعات املختلفة.
�أما املنظمات الدولية ،ال �سيما الأمم املتحدة ،فقد �أكد تقرير مكتب الأمم املتحدة لل�ش�ؤون
الإن�سانية يف �شهر �آب� /أغ�سط�س “القلق من عدم توفر حماية منا�سبة للأطفال الفل�سطينيني”
م�شريا ً �إىل “الأطفال الذين قتلوا ب�سبب �إطالق النار عليهم ،من قبل �رشطة احلدود
الإ�رسائيلية”  .60كما �أعيد الت�أكيد على هذه النقطة يف اجتماع جلنة حماية املدنيني يف الأمم
املتحدة ،يف الفرتة من .2008/11/18-12
ويف جمال امل�ساعدات الإن�سانية ،فقد قدرت م�ساعدات الأمم املتحدة خالل �سنة  2008بحوايل
 312.7مليون دوالر ،61وقد توالت البيانات ال�صادرة من وكالة غوث الالجئني الفل�سطينيني ومن
من�سق الإغاثة التابع للأمم املتحدة ،والتي ت�شري ب�شكل �رصيح �إىل “عدم �سماح �إ�رسائيل بدخول
امل�ساعدات” ،وب�أن وكالة الغوث تواجه “�أزمة مالية عميقة وو�شيكة” .وهي املواقف التي تكررت
على ل�سان الأمني العام للأمم املتحدة ،بان كي مون ،خالل �شهر ت�رشين الثاين /نوفمرب ،غري �أن
بان كي مون “�أدان �أي�ضا ً الهجمات ال�صاروخية على الأهداف املدنية الإ�رسائيلية” ،62لكنه من ناحية
�أخرى �رصح ب�أن “احتالل �أرا�ضي عام  1967يجب �أن ينتهي”.
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وتقدر الأمم املتحدة ووكاالت الإغاثة �أن الفل�سطينيني كانوا بحاجة مل�ساعدات عاجلة �سنة
 2008بقيمة  462مليون دوالر ،مل ي�صل منها �سوى  .%70ومن ناحية �أخرى ،نا�شد املفو�ض
العام للأونروا ،يف خطاب له يف فيينا يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2008املجتمع الدويل بتخ�صي�ص
 282مليون دوالر لإعمار خميم نهر البارد يف لبنان ،م�شريا ً �إىل �أن املبالغ التي جمعت لهذا الغر�ض
هي  57.8مليون دوالر ،منها خم�سة ماليني قدمها �صندوق الأوبك للتنمية The OPEC Fund
) ،for International Development (OFIDو�أن  %91من املبلغ ّ
مت جمعه من تربعات دول
غربية .63كما طالب تقرير مل�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) United Nations
) Conference on Trade and Development (UNCTADب�رضورة ف ّك عزلة االقت�صاد
الفل�سطيني ،ورفع القيود عن حرية احلركة يف ال�ضفة والقطاع ،و�إتاحة الو�صول للأ�سواق
املحلية واخلارجية.64
وعند حماولة مفو�ض الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،ريت�شارد فولك  ،Richard A. Falkالتوجه
للأرا�ضي املحتلة منعته ال�سلطات الإ�رسائيلية من الدخول ،وهو ما اعتربته الأمم املتحدة على ل�سان
بان كي مون “�أمرا ً م�ؤ�سفا ً”.65
�أ�رشنا يف التقارير ال�سابقة �إىل �أن ال�صورة الذهنية
لكل من “�إ�رسائيل” والواليات املتحدة تت�سم
ب�سلبية وا�ضحة لدى الر�أي العام الدويل ،وتظهر
هذه امل�س�ألة خالل �سنة  2008يف عدد من امل�ؤ�رشات� ،أهمها:

ثالث ًا :الر�أي العام الـــدولــي

 .1التعاطف ال�شعبي الدويل مع قطاع غزة يف مواجهة احل�صار:
فخالل الفرتة من � 2008/8/22إىل  ،2008/10/29و�صلت �أربع �سفن حتمل على متنها وفودا ً
من القانونيني وال�سيا�سيني ون�شطاء حقوق الإن�سان �إىل قطاع غزة ،بهدف ممار�سة �ضغط �سيا�سي
لرفع احل�صار ،وكان من �ضمن الوفود  13برملانيا ً �أوروبيا ً ووزيرة بريطانية �سابقة هي الوزيرة
كلري �شورت  ،Clare Shortوزيرة التنمية الدولية ال�سابقة.
وقالت ع�ضو الربملان اال�سكتلندي بولني ماكنيل  ،Pauline McNeillوهي ع�ضو يف احلملة
الأوروبية لك�رس احل�صار �إن هدف احلملة هو “ت�شكيل �ضغط �سيا�سي على �إ�رسائيل” ،كما
�أن احلملة الأوروبية قررت �إقامة �أ�سبوع غزة يف مائة جامعة �أوروبية يف �شباط /فرباير من
�سنة  .662009وقد بدت م�ؤ�رشات التعاطف ال�شعبي يف املظاهرات الوا�سعة التي �شهدتها دول
�أوروبية عديدة؛ للتنديد بالهجوم الإ�رسائيلي على غزة يف نهاية كانون الأول /دي�سمرب.
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 .2درا�سات الر�أي العام الدويل:
دلت درا�سة �أجراها مركز تابع جلامعة ماريالند الأمريكية  University of Marylandحول
ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي خالل �سنة  2008على مواطني  18دولة ،ي�شكل جمموع �سكانها %59
من �سكان العامل (الواليات املتحدة وال�صني والهند ورو�سيا وبريطانيا وفرن�سا و�إ�سبانيا واملك�سيك
ونيجرييا وتايالند وكوريا اجلنوبية والبريو و�أذربيجان و�إندوني�سيا وتركيا و�أوكرانيا و�إيران
وم�رص)؛ على النتائج التالية:67
•  %58يريدون من دولهم عدم االنحياز لأي من طريف ال�رصاع.
•  %54ال يعتقدون �أن “�إ�رسائيل” تلعب دورا ً �إيجابياً.
•  %35من الهنود ينظرون لـ“�إ�رسائيل” نظرة �إيجابية.
•  %25من الهنود ينظرون لـ“�إ�رسائيل” نظرة �سلبية.
•  %75من الأمريكيني لهم ر�أي �سلبي جتاه الفل�سطينيني.
•  %74من الكوريني اجلنوبيني لهم ر�أي �سلبي جتاه الفل�سطينيني.
•  %59من جميع الدول يرون الدور الأمريكي يف ال�رصاع دورا ً �سلبياً.
•  %67يطالبون ب�إر�سال قوات من جمل�س الأمن الدويل ل�ضمان ال�سالم بني الطرفني.
ويف درا�سة �أخرى �أجرتها هيئة الإذاعة الربيطانية (بي بي �سي)  ،BBCخالل الفرتة
 ،2008/1/25-2007/10/31و�شملت  17,457فردا ً من  34دولة ،ظهر التباين يف املوقف من
الفل�سطينييني والإ�رسائيليني على النحو التايل:68
جدول  :5/2ا�ستطالع الـ بي بي �سي لن�سبة ت�أييد الفل�سطينيني والإ�رسائيليني
يف بع�ض دول العامل
الدولة
الهند
ال�صني
كوريا اجلنوبية
رو�سيا
�إ�سبانيا
�أوكرانيا
بريطانيا
فرن�سا
الواليات املتحدة
البريو
املك�سيك

ت�أييد الفل�سطينيني%
23

ت�أييد الإ�رسائيليني%
24

10

2

5

10

7
12
4
8
6
3
4
4
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7
7
4
2
4
21
4
3
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وت�شري الدرا�سة �إىل �أن ال�سمة العامة للنظرة لكل من “�إ�رسائيل” والواليات املتحدة هي الرتاجع،
وهي ما يتبني من النتائج التالية:
جدول  :5/3ا�ستطالع الـ بي بي �سي لل�سمة العامة للنظرة للواليات املتحدة
النظرة الإيجابية للواليات املتحدة ()%

ال�سنة
2005

38

2006

32

2007

28

2008

32

كما ت�شري الدرا�سة �إىل تزايد النظرة ال�سلبية لـ“�إ�رسائيل” يف الواليات املتحدة ،حيث بلغت الن�سبة
� %33سنة  ،2007وارتفعت �إىل � %39سنة .2008

 .3االجتاهات العامة:

من الوا�ضح �أن القوى الدولية الكربى ب�شكل عام معنية بعدد من الأبعاد يف �سيا�ساتها اخلارجية
جتاه املو�ضوع الفل�سطيني:
�أ� .أولوية ال�سالم على االن�سحاب من الأرا�ضي املحتلة� ،أي �أنها معنية بالأمن الإ�رسائيلي �أكرث من
عنايتها مبو�ضوع �إنهاء االحتالل .فعلى الرغم من العدد الهائل من البيانات املختلفة (اللجنة
الرباعية �أو الدول الكربى ب�شكل منفرد) ،ف�إن مو�ضوع “الإرهاب” والأمن الإ�رسائيلي ميثل
قا�سما ً م�شرتكا ً بني كل البيانات ،و�إن تباينت طرق التعبري عنهما بني دولة و�أخرى ،غري �أن
مو�ضوع االن�سحاب الإ�رسائيلي ال يرد ب�شكل وا�ضح وال يت ّم الت�أكيد عليه ،على الرغم من
الإ�شارة �إىل القرارات الدولية  242و 338و� ...إلخ.
�إن عدم تكرار مفردة “االن�سحاب” الإ�رسائيلي من الأرا�ضي املحتلة ،وتغييبها ب�صياغات
قابلة للت�أويل �أمر يثري الهواج�س من قبول �ضمني ،من قبل هذه الدول الكربى ،بتعديالت
على اخلريطة ال�سيا�سية للحدود مبا يتجاوب مع ال�رشوط الإ�رسائيلية ،وحقائق الأمر الواقع
التي فر�ضها الإ�رسائيليون.
�إن تعبريات مثل “دولة قابلة للحياة”� ،أو “دولة مت�صلة جغرافيا ً”� ،أو “ت�أييد ما يتفق عليه
املتفاو�ضون”� ،أو “القلق من ا�ستمرار اال�ستيطان”� ...إلخ ،ت�شري �إىل حماولة لتغييب مفهوم
االن�سحاب من الأرا�ضي املحتلة ،وحتويله �إىل نوع من ترتيب التجاور بني “�إ�رسائيل”
وفل�سطني .ونعتقد ب�أن التفاو�ض القادم �سيتمركز حول �أولوية الأمن الإ�رسائيلي على
االن�سحاب من الأرا�ضي املحتلة ،ويف حالة حتقيق الأمن بالكيفية التي تريدها “�إ�رسائيل”
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يكون الطرف العربي قد تخلى عن و�سائل ال�ضغط املتاحة له؛ مما يجعل “�إ�رسائيل” متحررة
من ال�ضغط عليها لالن�سحاب بالكيفية التي يريدها الطرف الفل�سطيني.
الن�ص
ب .ت�شري كافة البيانات من الدول الكربى �إىل تعبري “املطالبة بتجميد اال�ستيطان” ،ولي�س
ّ
على “�إزالة كل امل�ستوطنات” ،مما يوحي بتوجه لرتوي�ض البيئة الدولية والإقليمية للتعامل
مع امل�ستوطنات املوجودة على �أنها �أمر واقع ،ومن ال�رضوري البحث فيما بعدها.
ج .دبلوما�سية الوعود :من الوا�ضح �أن الطرف الفل�سطيني تلقى خالل �سنة 2008

(ونهايات  )2007وعود ا ً بدولة فل�سطينية قبل انتهاء �سنة  ،2008وتلقى وعود ا ً مببالغ
مالية تفوق ال�سبعة مليارات دوالر .ومن الوا�ضح �أن �أيا ً من ا لأمرين مل يتحقق منه
�شيء ولو بقدر ي�سري .فلم تقم الدولة ،بل ال يوجد ما يوحي بقيامها يف املدى املنظور،
ومل ت�صل ا لأموال املوعودة ،بل �إن ا لأزمة املالية الدولية قد تدفع بالو�ضع االقت�صادي
الفل�سطيني �إىل نقطة االختناق.

د .التوافق الدويل على ا�ستمرار حما�رصة نهج املقاومة بكل الو�سائل الدبلوما�سية واالقت�صادية
والع�سكرية ،والعمل من قبل الدول الكربى ال �سيما الواليات املتحدة والدول الأوروبية
املركزية والأمم املتحدة على ال�ضغط على دول املنطقة لال�صطفاف يف هذا التوجه ،وهو ما
جتلى يف املواقف الدولية والعربية من الهجوم الإ�رسائيلي يف نهاية �سنة .2008

رابع ًا :احتماالت �سنة 2009

لقد فر�ضت معركة غزة ،يف نهاية �سنة  ،2008نف�سها
على الن�شاط الدبلوما�سي الدويل ،وحماوالت ت�سوية
الأزمة ،ومن الوا�ضح �أن اجلهد الدويل بد�أ على �أ�سا�س
التوجهات التالية:

 .1العمل على �إنهاء القتال بعد �إعطاء الفر�صة الكافية للعدوان لتحقيق قدر ٍ
كاف من الأهداف
الإ�رسائيلية ،ال �سيما التعهد بوقف ال�صواريخ من القطاع باجتاه امل�ستوطنات الإ�رسائيلية،
ومنع دخول الأ�سلحة �إىل قطاع غزة.
 .2حماولة الت�أكيد على العزلة الدبلوما�سية على حما�س ،و�إبراز الدور الدبلوما�سي لل�سلطة
الفل�سطينية ،وحماولة �إعادتها تدريجيا ً �إىل القطاع ،ال �سيما من خالل ا�ستغالل اتفاقية 2005
اخلا�صة مبعرب رفح التي �أ�رشنا �إليها.
 .3حماولة طرح فكرة قوات ف�صل دولية يف قطاع غزة ،تكون مهمتها منع املقاومة من ممار�سة
ن�شاطاتها� ،أو �إيجاد ترتيبات دولية تعمل على مراقبة حدود القطاع.
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 .4تنظيم جهود �إعادة �إعمار قطاع غزة ال �سيما من الناحية املالية ،حيث �ستعمل الدول الغربية
ب�شكل خا�ص على تو�سيع دور ال�سلطة الفل�سطينية يف هذا املجال على ح�ساب حكومة
القطاع.
واجتهت الأنظار ب�شكل �أ�سا�سي �إىل الإدارة الأمريكية اجلديدة بقيادة �أوباما ،وهي الإدارة التي
قد ت�أخذها ال�شهور ال�ستة الأوىل من العام يف ا�ستطالع �آراء الأطراف يف ال�رشق الأو�سط والقوى
الدولية الأخرى ،يف وقت �ست�ستمر فيه “�إ�رسائيل” يف اال�ستيطان ،بينما �ستتزايد الت�رصيحات
العربية “ب�رضورة �إعطاء �أوباما فر�صة كافية”.
يف �ضوء هذه التوجهات ،ان�رصمت �سنة  ،2008و�أطلت �سنة  2009على عدد من اجلهود الدولية
ملعاجلة العدوان الإ�رسائيلي على غزة ،والتي انتهت ب�إعالن �إ�رسائيلي من طرف واحد بوقف القتال
بعد ت�سعة �أيام من �صدور قرار جمل�س الأمن الداعي لوقف فوري لإطالق النار (وقد تبعه قرار
�آخر للجمعية العامة للأمم املتحدة ي�ؤكد على وقف فوري لإطالق النار) .وهنا ال ب ّد من ت�سجيل
املالحظات الأولية التالية على الأ�سابيع الثالثة الأوىل من �سنة :692009
 .1امتناع الواليات املتحدة عن الت�صويت على قرار جمل�س الأمن ،الذي �صدر يف 2009/1/9

مبوافقة  14دولة ،وهو ما يعني �إيحاء �ضمنيا ً ب�إمكانية ا�ستمرار “�إ�رسائيل” يف عمليتها
الع�سكرية �إىل حني حتقيق �أهدافها يف ظ ّل موافقة �أمريكية �ضمنية .وقد كان االمتناع عن
الت�صويت ولي�س ا�ستخدام حق الفيتو حماولة المت�صا�ص امل�رشوع العربي املقدم ملجل�س
الأمن بخ�صو�ص وقف �إطالق النار ،وهو ما حدث فعالً بالرتاجع العربي عن م�رشوعه.

� .2سعى االحتاد الأوروبي للتدخل يف اجلهود الدبلوما�سية للجم ال�رصاع ،ومتثل ذلك يف ثالثة
م�ؤ�رشات:
�أ .زيارات الرئي�س الفرن�سي نيكوال �ساركوزي �إىل املنطقة ،والتي بد�أت يف  5كانون الثاين/
يناير ،بهدف �إيجاد ترتيبات لوقف �إطالق النار.
ب� .إر�سال االحتاد الأوروبي وزير اخلارجية الت�شيكي كارل �شوارزنربغ Karel

.Schwarzenberg

ج .ح�ضور زعماء الدول املركزية يف االحتاد الأوروبي (رئي�س الوزراء الربيطاين ،وامل�ست�شارة
الأملانية ،والرئي�س الفرن�سي ،ورئي�س الوزراء الإيطايل� ،إىل جانب رئي�س اللجنة الرباعية
توين بلري) م�ؤمترا ً ت�شاوريا ً مع رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي.
وميكن ت�سجيل عدد من املالحظات على اجلهد الأوروبي يف هذا املجال:
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�أ� .إن البيانات الأوروبية يف كل هذه اجلهود متحورت حول الت�أكيد على “حق �إ�رسائيل يف
الدفاع عن نف�سها ،على �أن ذلك ال ي�سمح لها ب�أعمال ت�ؤثر على املدنيني ب�شكل كبري” ،طبقا ً
ملا قاله الوزير الت�شيكي كممثل لالحتاد.
وتد ّل �صياغة الت�رصيح على حماولة تفهم للعملية الع�سكرية الإ�رسائيلية ،مع الإ�شارة �إىل
�أن عليها �أن ال تفرط يف ا�ستخدام القوة ،وهو االجتاه الذي �سيطر على البيانات الأوروبية
ب�شكل تام منذ بداية الأزمة.
ب� .إن امل�ؤمتر الت�شاوري الذي �أ�رشنا �إليه وح�رضه �أبرز الزعماء الأوروبيني ،انطوى على
�إبداء نوع من التعاطف وامل�ساندة الأدبية لـ“�إ�رسائيل” ،يف ظ ّل تنامي التظاهرات ال�شعبية
يف العامل ويف �أوروبا حتديداً ،ويف ظ ّل قطع العالقات من دول يف �أمريكا الالتينية (فنزويال
وبوليفيا) والنقد الربازيلي احلا ّد ،وتزايد عدد املنظمات والهيئات القانونية وال�شخ�صيات
الفكرية (بع�ض حملة جائزة نوبل) بالدعوة ملحاكمة القادة الإ�رسائيليني كمجرمي حرب.
ج� .أعلنت �أوروبا �أنها �سرت�سل ب�شكل عاجل ما قيمته  4.2مليون يورو (حوايل  5.56مليون
دوالر) للم�ساعدة الإن�سانية ،لكنها ربطت ذلك ب�رضورة التعاون مع ال�سلطة الفل�سطينية.
وعند ر�صد التفاعالت الدولية مع العدوان على غزة تبدو ال�صورة على النحو التايل:
 .1يالحظ �أن الإعالن عن وقف �إطالق النار من طرف “�إ�رسائيل” جاء قبل يومني من تويل �أوباما
ملهامه الر�سمية ،وهو ما يعني ا�ستثمارا ً ملوقف �إدارة بو�ش حتى اللحظة الأخرية من ناحية،
وحماولة لإيجاد واقع معني جتاه �إدارة �أوباما نف�سها وتكون �أ�سرية له من ناحية �أخرى،
وهو ما تعزز مبذكرة التفاهم الأمني التي وقعت بني الواليات املتحدة و“�إ�رسائيل” (ووقعتها
وزيرتا اخلارجية للدولتني كوندوليزا راي�س وت�سيبي ليفني على التوايل) ،والتي تقوم على
�أ�سا�س تنظيم جهد دويل ل�ضبط “تهريب ال�سالح” �إىل غزة من خالل تعاون دويل ي�شارك
فيه حلف �شمال الأطل�سي يف �أغلب املمرات البحرية ،التي تقود �إىل منطقة قطاع غزة .وقد
�أ�شار �أوباما يف ت�رصيحاته الأوىل �إىل هذه االتفاقية ،و�رضورة تفعيلها ،بعد �أن �أعلن عن تعيني
جورج ميت�شل  George Mitchellمبعوثا ً �أمريكيا ً لل�رشق الأو�سط.
 .2يالحظ �أن ت�رصيحات �أوباما الأوىل قامت على الأ�س�س نف�سها التي قامت عليها �سيا�سة بو�ش،
واخلا�صة ب�رضورة اعرتاف حما�س بـ“�إ�رسائيل” ،ووقف �إطالق ال�صواريخ (وهو املعنى
الذي ينطوي على وقف املقاومة امل�سلحة).
� .3إن �ضعف ردود الفعل الدولية جتاه احل�صار لقطاع غزة ،وجتاه الهجوم الع�سكري عليها،
يد ّل على �أن “�إ�رسائيل” �ست�ستثمر انهماك الدول الكربى ب�شكل خا�ص يف معاجلة ق�ضاياها
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االقت�صادية ،وعدم القلق الدويل من �أن ت�أزمي الأو�ضاع يف ال�رشق الأو�سط �سيزيد من �أ�سعار
النفط يف ظ ّل انهيار هذه الأ�سعار على الأقل يف املدى املنظور.
و�سي�أخذ هذا اال�ستثمار اال�رسائيلي �شكل ال�ضغط املتوا�صل على حركات املقاومة ،وتو�سيع
اال�ستيطان ،وتو�سيع دائرة نفوذ ال�سلطة الفل�سطينية يف النطاق الأمني .و�سيت�أثر ذلك ب�إقرار
نهائي لتعزيز العالقات الأوروبية الإ�رسائيلية الذي �أ�رشنا له يف  ،2009وباحتمال ال�رشوع
يف تفاو�ض �إيراين �أمريكي ،واحتمال العودة يف مرحلة الحقة �إىل التفاو�ض غري املبا�رش بني
�سورية و“�إ�رسائيل” ،وانفتاح املزيد من الدول العربية على “�إ�رسائيل” عرب طرق خلفية،
على الرغم من ال�ضجيج الذي رافق الهجوم الع�سكري الإ�رسائيلي الأخري على غزة.
 .4يالحظ �ضعف اجلهد الدبلوما�سي لكل من ال�صني ورو�سيا خالل الأزمة (�أر�سل كل منهما
مبعوثاً ،ودعا وزير اخلارجية الرو�سي الفروف �إىل وقف فوري لإطالق النار) ،كما �صوتتا
ل�صالح قرار جمل�س الأمن امل�شار �إليه �سابقاً.
ويبدو �أن الأداء الباهت لل�سلطة الفل�سطينية وحالة االنق�سام الفل�سطيني واخلالفات العربية
احلادة ،جعلت قدرة الدولتني على احلركة �أكرث �صعوبة ،كما �أن ال�صني توا�صل �سيا�سة عدم
االنغما�س يف النزاعات احلادة ،بينما تبدو رو�سيا من�شغلة طيلة الفرتة ب�أزمة الغاز مع �أوكرانيا
و�أوروبا.
خال�صة الأمر ،يبدو �أن ال�ضغط الدويل على املقاومة الفل�سطينية �سيتوا�صل باجتاه ثالثة
حمددات مركزية:
 .1ال�ضغط املتوا�صل على قوى املقاومة الفل�سطينية لالعرتاف بـ“�إ�رسائيل” عرب ا�ستثمار
امل�ساعدات �إىل قطاع غزة ،وال�ضغط لإ�رشاك ال�سلطة الفل�سطينية ب�شكل فاعل يف ال�ش�أن الغزي،
ّ
وغ�ض الطرف عن ا�ستمرار بع�ض ال�ضغوط الع�سكرية الإ�رسائيلية على غزة ،والتالعب
بعمليات فتح املعابر ب�شكل يت ّم ربطه ب�رشوط �سيا�سية.
 .2حماولة ال�ضغط باجتاه تفعيل املبادرة العربية بداية ،ثم العمل على تعديل بع�ض فقراتها مبا
يتنا�سب مع التوجه الإ�رسائيلي ،ويبدو �أن الدور الفرن�سي يف هذا االجتاه �سيتزايد.
� .3ص ّد كل اجلهود يف كافة املحافل الدولية ملنع �أية حماولة لتقدمي امل�س�ؤولني الإ�رسائيليني
للمحاكمة �أمام املحاكم اجلنائية الدولية.
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