الف�صل اخلام�س

الق�ضية الفل�سطينية والو�ضع الدويل

الق�ضية الفل�سطينية والو�ضع الدويل

الق�ضية الفل�سطينية والو�ضع الدويل
عززت �سنتا  2014و 2015فكرة العالقة الطردية بني املقاومة الفل�سطينية بكافة
�أ�شكالها وبني حجم وطبيعة اجلهد الديبلوما�سي الإقليمي والدويل لت�سوية هذه
الق�ضية املزمنة ،فكلما تراخت املقاومة يف � ّأي فرتة من الفرتات ،توارت الق�ضية الفل�سطينية خلف
ق�ضايا �إقليمية ودولية �أخرى �أقل �أهمية منها .مع مالحظة �أن اجلهد الديبلوما�سي الدويل ين�شط �أحيانا ً
لأ�سباب �أخرى ،مرتبطة ب�سعي “�إ�رسائيل” والقوى الكربى خ�صو�صا ًالواليات املتحدة جلني املكا�سب
الناجتة عن حالة الت�رشذم وال�ضعف الفل�سطيني والعربي والإ�سالمي ،وحماولة فر�ض م�سارات
الت�سوية التي تريدها .و�إذا كانت املقاومة الفل�سطينية قد متكنت من فر�ض الق�ضية الفل�سطينية على
دائرة االهتمام الدويل كما يف االنتفا�ضة املباركة التي اندلعت �أواخر �سنة  ،1987وانتفا�ضة الأق�صى
التي اندلعت يف خريف �سنة 2000؛ ف�إن االن�شغال الدويل بالتطورات الكربى التي حتدث يف املنطقة مبا
ت�شمله من ثورات وتغريات و�رصاعات وحماوالت ر�سم خرائط جديدة ،قد �أدى �إىل تراجع االهتمام
بال�ش�أن الفل�سطيني ،والتعاطي معه ب�شكل م�ؤقت وحمدود ،ما دامت الأمور ال ت�شكل تهديدا ً خطريا ً
رض بحلفائها ب�شكل كبري ،وقابلة لالحتواء من القوى الإقليمية “ال�صديقة”
للقوى الكربى وال ت� ُّ
يف املنطقة.

مقدمة

لقد خبا اجلهد الديبلوما�سي الدويل —كما �سنو�ضح يف ثنايا التقرير— يف �سنة � 2014إىل
�أن ا�شتعل ال�رصاع الع�سكري يف قطاع غزة يف  ،2014/7/8وبد�أت جهود ترتيب وقف �إطالق
النار و�رضورة الإ�رساع يف الإعمار لقطاع غزة ،و ّ
مت عقد امل�ؤمتر الدويل يف م�رص من �أجل هذا
الغر�ض بعد جهود �سابقة لرتتيب وقف �إطالق النار بني املقاومة الفل�سطينية وقوات االحتالل
الإ�رسائيلي.
ثم عادت الق�ضية الفل�سطينية لتتوارى من جديد خلف دخان �سل�سلة من الق�ضايا الإقليمية
والدولية �إىل احلد الذي دفع وزير اخلارجية الرو�سي �سريجي الفروف  Sergei Lavrovللإ�شارة
�إىل �أن ان�رصاف اجلهد الديبلوما�سي الدويل عن الق�ضية الفل�سطينية هو “�أمر متعمد” على الرغم من
ّ
“خط وا�ضح يف
�أنها الق�ضية املركزية يف املنطقة ،وي�شري حديث لالفروف �سنة � 2014إىل �أن لرو�سيا
منع الأزمات اجلديدة يف ال�رشق الأو�سط من و�ضع ال�رصاعات القدمية يف اخللف بخا�صة ال�رصاع
بني الفل�سطينيني و�إ�رسائيل” ،1ولعل ذلك يت�سق مع ما كان قد قاله يف خطابه �أمام جمل�س الدفاع
واخلارجية الرو�سي يف ت�رشين الثاين /نوفمرب  2014حيث قال ما ن�صه:
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�إن ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي ال حراك فيه ( ،)dead in the waterومن ال�صعب �أن
تعمل يف �أكرث من �ساحة يف الوقت نف�سه ،وهو ما يحاوله الأمريكيون دون جدوى ،ففي �سنة
 2013احتاجوا ت�سعة �أ�شهر لإدراج ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي وف�شلوا يف ذلك لأ�سباب
معروفة ال �أريد اخلو�ض فيها ،وهم الآن يطلبون املزيد من الوقت لإجناز بع�ض التقدم
قبل نهاية �سنة  2014بهدف �أن ال يذهب الفل�سطينيون للأمم املتحدة ويوقعوا على ميثاق
املحكمة اجلنائية الدويل ،ثم فج�أة يتبني �أن املفاو�ضات مع �إيران ت�سري على قدم و�ساق ،فقد
طمرت ( )dumpedاخلارجية الأمريكية فل�سطني لرتكز على �إيران.2

وتت�سق ا�ستنتاجات الفروف مع خلو خطاب الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما يف اجلمعية العامة
للأمم املتحدة يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  2015من � ّأي �إ�شارة ب�أي �شكل من الأ�شكال للمو�ضوع
الفل�سطيني ما يعزز هذا التوجه ،بينما ان�رصف اخلطاب مل�شكالت �أخرى �إقليمية ودولية.
وعند ا�ستعرا�ض الأزمات “اجلديدة” التي �أ�شار لها الفروف خالل الفرتة  ،2015–2014و�أ ّثرت
على �أولوية الق�ضية الفل�سطينية ،جند �أنها ترتكز يف الآتي:
 .1تداعيات اال�ضطرابات ال�سيا�سية يف الدول العربية �أو ما �سمي بالربيع العربي يف �سورية من
ناحية (فقد تركزت اجلهود الدولية يف �سنتي  2014و 2015على عراك �سيا�سي وع�سكري �إقليمي
ودويل يف �سورية ،خ�صو�صا ً ق�ضية تدمري ال�سالح الكيماوي �سنة  ،)2014وا�ستمرار تداعيات
ظهور ما �سمي بـ“داع�ش” من ناحية ثانية ،وا�ستمرار القتال من ناحية ثالثة يف ليبيا ،وا�ضطرابات
م�رص املتقطعة ،ثم قادت ال�سعودية حتالفا ً ع�سكريا ً يف مواجهة احلوثيني وقوات علي عبد اهلل
�صالح يف اليمن منذ �آذار /مار�س  ،2015ثم بد�أت رو�سيا ُتدخل �سالحها اجلوي يف معارك �سورية
يف  ،2015/9/30وما تال ذلك من حماوالت الرو�س �ضبط العالقة مع “�إ�رسائيل” يف ظ ّل احتماالت
الت�صادم خالل العمليات الرو�سية اجلوية فوق �سورية خ�صو�صا ً يف منطقة اجلوالن.
 .2تدفق موجات املهاجرين العرب (ومن �ضمنهم الفل�سطينيون) �إىل القارة الأوروبية ب�شكل
خا�ص ،وهي ق�ضية �أخذت حيزا ً كبريا ً من اجلهود الديبلوما�سية والتغطية الإعالمية على ح�ساب
املو�ضوع الفل�سطيني ،خ�صو�صا ً �أن الدعم املايل للفل�سطينيني —مثل �إعادة بناء غزة— يت�أثر
باملخ�ص�صات التي �ستذهب للمهاجرين �أي�ضاً ،ويكفي مقارنة حجم امل�ساعدات الأوروبية لفل�سطني
بني  2011و 2015لنجد �أن اجتاه امل�ساعدات يرتاجع.3
 .3االتفاق النووي الإيراين :فقد تو�صلت القوى الدولية و�إيران يف متوز /يوليو � 2015إىل
اتفاق مع �إيران حول م�رشوعها النووي ،وقد �أدى هذا االتفاق خلالفات وتوترات يف املنطقة �أثرت
على م�ستوى العناية باملو�ضوع الفل�سطيني .فقد �أولت الدول الكربى ب�شكل خا�ص هذا امللف
�أهمية كبرية وب�شكل دفع الق�ضية الفل�سطينية لهام�ش الن�شاطات الديبلوما�سية ،لوال ا�شتعال
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االنتفا�ضة الفل�سطينية يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  2015يف �أعقاب تزايد امل�شاريع الإ�رسائيلية حول
امل�سجد الأق�صى يف القد�س والعمل على تق�سيمه زمانيا ً ومكانياً.
 .4الأزمة الأوكرانية :قامت القوات الرو�سية بال�سيطرة يف �شباط /فرباير  2014على جزيرة
القرم يف �أوكرانيا ،وهو ما �أوجد �أزمة دولية ان�شغل بها العامل حتى كتابة هذا التقرير ،وهو ما ع ّزز
نزعة التهمي�ش للق�ضية الفل�سطينية.
 .5م�شاكل الطاقة يف املنطقة� :شكل التذبذب يف �أ�سعار النفط ،ثم انهياره ،تداعيات اقت�صادية
عاملية فتحت املجال التهامات متبادلة بني الدول املنتجة خ�صو�صا ً حول �أ�سباب االنهيار .كما
�أن ظهور كميات كبرية من الغاز يف منطقة حو�ض املتو�سط وقرب ال�سواحل العربية ،ناهيك
عن خمططات طرق نقل الغاز عرب �أنابيب من مناطق الإنتاج للدول امل�ستهلكة خ�صو�صا ً يف
وجه الأنظار مليدان �رصاع جديد .و�أكد م�سعود �أحمد  Masood Ahmedمدير �إدارة
�أوروباّ ،
ال�رشق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى يف �صندوق النقد الدويل  ،International Monetary Fundيف
م�ؤمتر �صحفي له� ،أن الرتاجع يف �أ�سعار النفط اخلام ،قلل من �أرباح الدول امل�صدرة للنفط ،يف منطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،بنحو  360مليار دوالر �أمريكي خالل �سنة  ،2015مقارنة مع
�أرباح �سنة  ،42014وهو �أمر ال يخلو من قدر من الت�أثري على م�ستويات الدعم لل�شعب الفل�سطيني
من الدول النفطية خ�صو�صا ً يف جمال �إعمار غزة.
 .6االنتخابات الإ�رسائيلية يف �آذار /مار�س  :2015من املعلوم �أن اجلهود الديبلوما�سية ت�صاب
بال�شلل “امل�ؤقت” يف الدول التي ت�ستعد النتخابات برملانية �أو رئا�سية� ،سواء قبيل االنتخابات �أم
خالل فرتة ت�شكيل احلكومة خ�صو�صا ً يف احلكومات االئتالفية كما هو احلال يف “�إ�رسائيل” ،وقد
تلك�أت اجلهود الدولية يف احلوار مع “�إ�رسائيل” خالل فرتة االنتخابات وقبيلها وخالل ت�شكيل
احلكومة اجلديدة.
غري �أن ا الرتكيز يف التحوالت يف املبادئ الأمنية الرو�سية نحو مزيد من اعتبار حلف �شمال
الأطل�سي (الناتو) “التهديد الع�سكري اخلارجي الرئي�سي” كما ورد يف  ،2014/12/26وحماوالت
رو�سيا جلم امل�ساعي الأطل�سية للتمدد يف مناطق تع ُّدها رو�سيا جماالً حيويا ً لها ،بعد فقدانها جمالها
احليوي يف �أوروبا ال�رشقية ،عزز القيمة اال�سرتاتيجية ملنطقة غرب �آ�سيا التي متتد حتى �شواطئ
البحر املتو�سط ال�رشقية ،وهو �أمر له ظالله على االهتمام باملو�ضوع الفل�سطيني �أكرث.
غري �أن امل�شهد �أ�صيب بتغيري مهم —كما �أ�رشنا— مع ا�شتعال االنتفا�ضة الفل�سطينية يف
ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2015فقد دبت احلياة يف �أو�صال اجل�سد الديبلوما�سي الدويل من جديد،
كما �أن و�سائل الإعالم عادت لت�سليط ال�ضوء على امل�شكلة الأم لأغلب ق�ضايا ال�رشق الأو�سط؛ وهو
ما ي�ؤكد من جديد �أن املقاومة هي الأ�سلوب الأجنع لفر�ض االهتمام الدويل بالق�ضية الفل�سطينية،
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بغ�ض النظر عن �أن الواليات املتحدة وبع�ض القوى الكربى �ست�سعى �إىل تفريغ مطالب ال�شعب
الفل�سطيني من حمتواها� ،أو دعم “�إ�رسائيل” وتربير احتاللها وجرائمها .فبعد جناح املقاومة يف
�ص ّد العدوان الإ�رسائيلي على غزة �سنة  ،2014اعرتفت الأمم املتحدة بفل�سطني دولة “غري ع�ضو”
فيها ،و ّ
مت الحقا ً رفع العلم الفل�سطيني يف الأمم املتحدة� ،إ�ضافة لتداعيات ان�ضمام فل�سطني للمحكمة
اجلنائية الدولية ،وبدء تقدمي وثائق التحقيق يف اجلرائم الإ�رسائيلية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
�سنة  ،1967كما �سرنى.
�إذا كانت اللجنة الرباعية متثل التعبري عن ما ُي�سمى “الإرادة
الدولية” (وهي ب�شكل �أدق تعبري عن �إرادة القوى الكربى)
لت�سوية ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي ،ف�إن م�ؤ�رشات تراجع هذه الهيئة تتزايد كل �سنة منذ ت�أ�سي�سها
�سنة � ،2002سواء مب�ؤ�رشات عدد بياناتها املتناق�صة �سنوياً� ،أم بحجم اجلهد الديبلوما�سي الذي
يبذله م�س�ؤولها الأول� ،أم بالإجنازات املادية على �أر�ض الواقع .5هذه اللجنة لعبت يف الواقع دورا ً
�سلبيا ً تعطيلياً ،و�شكلت ،عملياً ،عائقا ً يف وجه حتقيق ال�شعب الفل�سطيني لتطلعاته يف احلرية
والتحرير واال�ستقالل ،وانحازت رئا�ستها املتمثلة يف توين بلري على مدى �سنوات للجانب
الإ�رسائيلي .وكانت �سببا ً يف تعطيل م�سار اخليار الدميوقراطي لل�شعب الفل�سطيني يف ال�ضفة
والقطاع ،عندما و�ضعت �رشوطها الثالث التعجيزية على حركة حما�س التي فازت يف االنتخابات
�سنة  ،2006و�أعطت غطاء للح�صار الإ�رسائيلي لقطاع غزة �أو �سكتت عنه على الأقل.

�أو ًال :اللجنة الرباعية

ولعل خلو �سنة  2014من بيانات للجنة ،واقت�صارها على �أربعة بيانات فقط �سنة  2015يعزز
م�ؤ�رش تراجع اجلهد الديبلوما�سي يف املو�ضوع الفل�سطيني .وبا�ستعرا�ض بيانات اللجنة الرباعية
الأربعة يتبني �أن �أحدها وهو ال�صادر يف  2015/5/27لي�س �إال بيانا ً بروتوكوليا ان�صب على الثناء
على دور ممثل اللجنة توين بلري بعد �إعالنه عن ترك من�صبه الذي تواله يف  .2007بينما تناول
البيان الثاين ال�صادر يف  2015/2/8الت�أكيد على الق�ضايا ذاتها التي ت�ضمنتها البيانات ال�سابقة ،مثل:
الدعوة ال�ستئناف املفاو�ضات على �أ�سا�س قرارات الأمم املتحدة ،والأر�ض مقابل ال�سالم ،و�ضمان
الأمن الإ�رسائيلي ،والت�أكيد على �أهمية املبادرة العربية ،ودعوة الأطراف لعدم القيام ب� ّأي ت�رصفات
�أحادية ت�ؤثر على الثقة بني الطرفني ،والت�أكيد على �أهمية الدعم املايل للفل�سطينيني ،ومطالبة
الأطراف املانحة الوفاء بتعهداتها ال�سابقة ،وخ�صو�صا ً ما ورد يف م�ؤمتر القاهرة يف ت�رشين الأول/
�أكتوبر  ،2014ال �سيّما تلك املتعلقة بقطاع غزة.
�أما البيان الثالث والذي �أعقب اجتماعات اللجنة يف نيويورك يف  ،2015/9/30فقد ر َّكز على فكرة
تو�سيع دائرة ت�شاور اللجنة مع جهات دولية و�إقليمية ،و�أكدت اللجنة مواقفها التقليدية الواردة يف
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بياناتها ال�سابقة ،مع الدعوة ل�ضبط ما �أ�سمته “التوترات” التي رافقت الأحداث املتعلقة بالأماكن
املقد�سة يف القد�س ،واالمتناع عن تغيري الواقع القائم من � ّأي طرف� .6أما البيان الرابع والذي �صدر يف
 2015/10/23حتت �ضغط تفجر االنتفا�ضة اجلديدة يف ال�ضفة الغربية املحتلة (انتفا�ضة ال�سكاكني)،
فقد �أبدت اللجنة فيه قلقها العميق من ت�صاعد العنف وهي “ت�شجب كافة �أعمال العنف والإرهاب
�ض ّد املدنيني” .ودعا بيان اللجنة ال�سلطات الإ�رسائيلية لـ“ت�شجيع العمل مع الأردن للحفاظ على
الأمر الواقع يف الأماكن املقد�سة يف القد�س قوالً وفعالً� ،إقرارا ً بالدور الأردين ،كما ن�صت عليه
اتفاقيته مع �إ�رسائيل” ،و�أعاد الت�أكيد على االتفاقيات والقرارات الدولية ال�سابقة وتطبيقها على
�أ�سا�س ح ّل الدولتني و�إنهاء االحتالل الذي بد�أ �سنة  ،1967كما �أ�شار البيان �إىل �أن اللجنة �ستتوجه
للمنطقة ملتابعة جهودها مع الأطراف.7
ذلك يعني �أن اللجنة بقيت خالل الفرتة من �آخر بيان لها يف �أيلول� /سبتمرب � 2013إىل �شباط/

فرباير  2015دون �أن ت�صدر � ّأي بيان غري بروتوكويل خالل �سنة  ،2014وعقدت عددا ً من
االجتماعات يف ال�سنة التالية (بعد ا�ستقالة بلري) يف كل من القاهرة (حزيران /يونيو) ،ويف ع ّمان
(متوز /يوليو) ،ويف الريا�ض (�أيلول� /سبتمرب) ،دون � ّأي ت�أثري يذكر على م�سار الت�سوية ،وهو ما
يعزز الدرا�سات املتخ�ص�صة التي تناولت “عدم فاعلية” دور الرباعية يف معظم املهام التي تكفلت
بها ،وهو ما يت�ضح يف النقاط التالية:8

� .1ضعف دورها يف �إ�صالح ال�سلطة الفل�سطينية ،وهو ما يت�ضح يف م�ستويات الف�ساد العالية طبقا ً
مل�ؤ�رشات منظمة ال�شفافية الدولية .9Transparency International
 .2عدم تطبيق خريطة الطريق ،وهي املهمة املركزية التي �أوكلت للجنة.
 .3عدم القدرة على الف�صل بني الطرفني ،وهو ما يت�ضح يف ا�ستمرار املواجهات وت�شابك الأجهزة
الإدارية والأمنية واحلياة العامة للطرفني.
	.4ا�شرتاطها على حركة حما�س االعرتاف بـ“�إ�رسائيل” ونبذ ما ي�سمى “العنف” ،واملوافقة على
االتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير حتى ت�ستطيع �أن ت�أخذ دورها الطبيعي يف ال�سلطة
الفل�سطينية؛ وهو ما دعم الر�ؤية الإ�رسائيلية حلما�س ،ودفع باجتاه عزل وتهمي�ش �أحد �أكرب
القوى ال�سيا�سية الفل�سطينية ،كما دفع باجتاه ت�أزمي الو�ضع الداخلي الفل�سطيني وح�صار
قطاع غزة.
� .5ضعف الأداء الديبلوما�سي و�ضعف و�ساطاتها ،وهو ما بيَّناه �سابقا ً من تراجع ن�شاطها الدويل
وتراجع بياناتها كما ً ونوعاً.
	.6انفراد الواليات املتحدة من الناحية الفعلية يف �صياغة وحتديد توجهات اللجنة ،ويكاد هذا
الأمر ي�شكل نقطة ال�ضعف املركزية يف عمل اللجنة ،وقد �سعت اللجنة يف االجتماعات الثالثة
امل�شار لها �أعاله (القاهرة ،والريا�ض ،وع ّمان) لتو�سيع دائرة امل�شاركني يف �أعمال اللجنة
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(خ�صو�صا ً اجلامعة العربية) ب�سبب مطالبة رو�سيا بذلك ،وب�سبب التلك�ؤ الذي �أ�سهم فيه توين
بلري يف �أعمال اللجنة .وقد متت دعوة مندوبني من الأردن وم�رص وال�سعودية واجلامعة العربية
للم�شاركة يف �أعمال اللجنة يف م�ؤمترها الذي عقدته يف �أيلول� /سبتمرب  .2015وتت�ضح ت�أثريات
الدور الأمريكي يف �شلل اللجنة يف رف�ض الواليات املتحدة م�ساندة االقرتاح الفرن�سي بعر�ض
م�رشوع قرار على جمل�س الأمن الدويل يحدد معامل �إجناز ح ّل الدولتني لي�شكل داعما ً لعمل
اللجنة .10وهو ما يو�ضح �أن اللجنة مل ت�ستجب حتى �إىل احلد الأدنى الذي يوافق عليه التيار
الفل�سطيني امل�ؤيد مل�سار الت�سوية ال�سلمية.
 .7ويتجلى �ضعف دور اللجنة يف �إطار اجلهود الدولية ب�شكل عام يف عدم اال�ستجابة ملنا�شداتها
لتطبيق التعهدات املقدمة يف م�ؤمترات املانحني لإعادة �إعمار قطاع غزة ،والتي كان �آخرها
اجتماع املانحني الدويل لإعمار غزة يف الأ�سبوع الأول من �شهر ت�رشين الأول� /أكتوبر ،2014
حيث تعهد املانحون فيه بتقدمي  5.4مليارات دوالر ،لكن امل�ؤ�رشات املتوفرة ت�شري �إىل �أن الوفاء
بهذه التعهدات �سيكون م�صريه م�صري التعهدات التي قدمها املانحون يف م�ؤمتر باري�س يف
كانون الأول /دي�سمرب  ،2007والتي بلغت قيمة التعهدات فيه من قبل  87دولة ومنظمة دولية
نحو  7.4مليارات دوالر ،لكن ن�سبة الوفاء كانت دون ذلك بكثري.11
�إن اجتاه الرتاجع يف دور وت�أثري اللجنة الرباعية منذ ن�ش�أتها �سنة  2002والذي �أ�رشنا له يف
التقرير اال�سرتاتيجي ال�سابق 12تعزز خالل ال�سنتني ال�سابقتني  ،2015–2014بانعدام الن�شاط
الفعلي يف �سنة  ،2014واقت�صار الن�شاط ل�سنة  2015على �أربعة بيانات فقط (كان �أحدها بيانا ً
بروتوكوليا ً ال عالقة له بال�رصاع كما �أ�رشنا)؛ وهو ما يعك�س رغبة القوى الدولية بتهمي�ش االهتمام
بال�ش�أن الفل�سطيني ،ل�صالح االن�شغال برتتيب اخلرائط ال�سيا�سية اجلديدة للمنطقة.

ثاني ًا :الأمم املتحدة

ترتكز الق�ضايا املهمة يف املو�ضوع الفل�سطيني يف مناق�شات
وقرارات ثالث هيئات ب�شكل عام ،وهي :اجلمعية العامة،
وجمل�س الأمن ،واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي Economic and Social Council
) ،(ECOSOCدون �أن يعني ذلك �أن الوكاالت اخلا�صة الأخرى التابعة للأمم املتحدة لي�ست ذات
�أهمية ،لكن انغما�سها يف املو�ضوع الفل�سطيني يتم بن�سبة �أقل من ناحية ،كما تت�سق قراراتها يف
الغالب مع قرارات الهيئات الثالث املذكورة �آنفا ً من ناحية ثانية.
وما يلفت النظر يف الت�صويت على القرارات اخلا�صة بالق�ضية الفل�سطينية هو الفارق الكبري يف
الت�أييد للق�ضية الفل�سطينية ،فمن �أ�صل  13قرارا ً يف اجلمعية العامة خالل �سنة  ،2014كان “معدل”
الت�صويت ل�صالح فل�سطني هو  145دولة (من �أ�صل  193دولة) ،بينما معدل رف�ض القرارات
228

الق�ضية الفل�سطينية والو�ضع الدويل
�ست دول
هو  7–6دول (والباقي يتوزعون على املتغيبني �أو املمتنعني عن الت�صويت) ،كما �أن �أكرث ّ
تقف �ض ّد القرارات ل�صالح فل�سطني هي (�إىل جانب “�إ�رسائيل” بالطبع) كل من الواليات املتحدة،
وكندا ،وجزر املار�شال ،ومايكرونيزيا ،وباالو ونورو ،13ف�إذا ا�ستثنينا الواليات املتحدة وكندا ،ف�إن
الدول الأربع الأخرى هي “دويالت” لي�س لها � ّأي وزن نوعي يف املجتمع الدويل ،وهو ما ي�ؤكد �أن
�رشعية احلق الفل�سطيني �أ�ضحت �أحد م�سلمات املجتمع الدويل على الرغم من التباين على حدود
هذا احلق بني دولة و�أخرى ،وهو �أمر بد�أت “�إ�رسائيل” ت�أخذه م�أخذ اجلد.

 .1اجلمعية العامة:
�شكلت موافقة اجلمعية العامة يف  2015/9/10على قرار ال�سماح برفع العلم الفل�سطيني يف
الأمم املتحدة كدولة غري ع�ضو حدثا ً رمزيا ً له دالالت �سيا�سية� ،أما القرارات الأخرى خالل
الدورتني  69و ،70فقد متثلت ب�شكل رئي�سي يف الآتي:14
�أ .دعوة الدول املانحة للوفاء بتعهداتها التي وعدت بها يف م�ؤمتر القاهرة يف ت�رشين الأول/

�أكتوبر  2014واخلا�صة ب�إعمار قطاع غزة ،كما رحبت اجلمعية مب�ؤمتر التعاون بني بلدان �رشق
�آ�سيا من �أجل التنمية يف فل�سطني والذي عقد يف �آذار /مار�س � ،2014إ�ضافة جلهود جلنة االت�صال
املخ�ص�صة لتن�سيق امل�ساعدة الدولية لفل�سطني.
ب .ويف الدورة نف�سها (كانون الأول /دي�سمرب � )2014أكدت اجلمعية على حقّ ال�شعب الفل�سطيني يف
موارده الطبيعية و�رضورة توقف “�إ�رسائيل” عن ا�ستغاللها ،وحقّ الفل�سطينيني يف التعوي�ض
عما ا�ستغلته “�إ�رسائيل” من موارد ،والت�أكيد على عدم �رشعية امل�ستعمرات واجلدار مبا يف
ذلك يف �رشقي القد�س.
ج	.ا�شتملت بقية القرارات على املو�ضوعات التالية:
 .1دعم حقّ ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير امل�صري.
 .2رف�ض املمار�سات الإ�رسائيلية التي مت�س حقوق الإن�سان لل�شعب الفل�سطيني يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة ،مبا فيها �رشقي القد�س.
 .3عدم �رشعية امل�ستعمرات الإ�رسائيلية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،مبا يف ذلك
�رشقي القد�س ،واجلوالن ال�سوري املحتل.
 .4تطبيق اتفاقية جنيف املتعلقة بحماية املدنيني وقت احلرب (امل�ؤرخة يف  )1949/8/12على
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،مبا فيها �رشقي القد�س ،وعلى الأرا�ضي العربية املحتلة الأخرى.
 .5دعم �أعمال اللجنة اخلا�صة املعنية بالتحقيق يف املمار�سات الإ�رسائيلية التي مت�س حقوق
الإن�سان لل�شعب الفل�سطيني وغريه من ال�سكان العرب يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.
� .6إعادة ت�أكيد حقّ العودة لالجئني الفل�سطينيني ،و�أن لهم احلق يف ممتلكاتهم ويف الإيرادات
الآتية منها ،وفقا ً ملبادئ الإن�صاف والعدل.
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 .7دعم عمليات وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�رشق الأدنى
(الأونروا).
 .8ت�سوية ق�ضية فل�سطني بالو�سائل ال�سلمية ،وا�ستمرار عمل اللجنة املعنية مبمار�سة ال�شعب
الفل�سطيني حلقوقه غري القابلة للت�رصف ،وا�ستمرار الربنامج الإعالمي اخلا�ص الذي
ت�ضطلع به �إدارة �ش�ؤون الإعالم يف الأمانة العامة للأمم املتحدة.

 .2جمل�س الأمن:
َ
حتظ الق�ضية الفل�سطينية بجهد الفت من جمل�س الأمن الدويل خالل �سنتي ،2015–2014
مل
بل �إن م�رشوع القرار الوحيد الذي طرح يف هذا اجلانب يف  2014/12/30واخلا�ص بتحديد �سقف
زمني (حتى  )2017لإنهاء االحتالل الإ�رسائيلي لكافة الأرا�ضي املحتلة �سنة  1967عرب املفاو�ضات
مل ُيق َّدر له القبول ،حيث عار�ضته الواليات املتحدة و�أ�سرتاليا بينما �ساندته ثماين دول ،وهو �أقل
من الن�صاب املطلوب وهو ت�سع �أع�ضاء� .أما بقية جهود املجل�س يف املجال الفل�سطيني ،فرتكزت على
تلقي التقارير من ممثلي الأمم املتحدة يف جلانها �أو من الأمني العام للأمم املتحدة ،وهي تقارير
ال يجري عليها � ّأي ت�صويت� ،أي �أنها ال تت�ضمن قرارات �أو �إجراءات تنفيذية ،وقد كان عدد هذه
التقارير خالل ال�سنتني  17تقريرا ً يف الدورة  ،69و 12تقريرا ً يف الدورة  ،70وتغطي مو�ضوعات
الأحداث �أو الن�شاطات اخلا�صة باملو�ضوع الفل�سطيني.15

 .3املجل�س االقت�صادي واالجتماعي:
تركزت قرارات املجل�س يف �سنتي  2014و 2015على مو�ضوعني �أ�سا�سيني هما �أو�ضاع املر�أة
الفل�سطينية ،وعواقب االحتالل الإ�رسائيلي على احلياة االقت�صادية واالجتماعية الفل�سطينية،
ودعت القرارات �إىل:16
�أ .تقدمي امل�ساعدة للمر�أة الفل�سطينية.
ب .فتح املعابر احلدودية امل�ؤدية �إىل قطاع غزة ب�شكل كامل.
ج� .رضورة املحافظة على ال�سالمة الإقليمية للأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،مبا فيها �رشقي القد�س.
د	.املطالبة ب�أن متتثل “�إ�رسائيل” للربوتوكول املتعلق بالعالقات االقت�صادية بني حكومة “�إ�رسائيل”
ومنظمة التحرير الفل�سطينية الذي ّ
مت توقيعه يف باري�س  Paris Protocolيف .1994/4/29
هـ .يطلب من “�إ�رسائيل” �إ�صالح املمتلكات املدنية والهياكل الأ�سا�سية احليوية والأرا�ضي الزراعية
وامل�ؤ�س�سات احلكومية التي حلقت بها �أ�رضار �أو ُدمرت من جراء عملياتها الع�سكرية يف
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة و�إعادتها �إىل ما كانت عليه.
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و .يطلب من “�إ�رسائيل” ،ب�صفتها ال�سلطة القائمة باالحتالل� ،أن تتوقف عن تدمري املنازل
واملمتلكات وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية والأرا�ضي الزراعية والب�ساتني يف الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة ،مبا فيها �رشقي القد�س.
ز .يعيد املجل�س ت�أكيده على �أن ت�شييد امل�ستعمرات الإ�رسائيلية وما يت�صل بها من هياكل �أ�سا�سية
يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،مبا فيها �رشقي القد�س ،ويف اجلوالن ال�سوري املحتل وتو�سيع
نطاقها هما عمالن غري �رشعيني.
ح .يطلب املجل�س من الأمني العام �أن يقدم �إىل اجلمعية العامة عن طريق املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي ،تقريرا ً عن تنفيذ القرار اخلا�ص بامل�ستعمرات ،و�أن يوا�صل ت�ضمني تقرير من�سق
الأمم املتحدة اخلا�ص ما ي�ستجد من معلومات عن الأحوال املعي�شية لل�شعب الفل�سطيني،
بالتعاون مع وكاالت الأمم املتحدة املعنية.
يالحظ ال�ضعف يف القرارات وب�صورة خا�صة يف �إدانة املوقف الإ�رسائيلي يف عدم ا�ستجابته
للقرارات والتو�صيات ال�سابقة ،وهذا يعك�س حالة ال�ضعف العربي والإ�سالمي ،كما يرجع �إىل
�سيا�سة ممثلية املنظمة يف حماولة الو�صول �إىل �صياغات ال تغ�ضب الطرف الأمريكي ،وحماولة
التماهي مع م�سار الت�سوية ال�سلمية.

 .4املحكمة اجلنائية الدولية:
خالل الفرتة من كانون الثاين /يناير �إىل ني�سان� /أبريل �سنة  2015بذلت ال�سلطة الفل�سطينية
جهودا ً لالن�ضمام للمحكمة اجلنائية الدولية واتفاقيات دولية �أخرى ،وجنحت يف نهاية املطاف
بالتوقيع على نظام املحكمة اجلنائية لت�صبح الع�ضو الـ  123يف املحكمة ،و�أعلنت املحكمة التابعة
للأمم املتحدة �أنها تلقت يف � 2015/1/1إعالنا ً �أودعته احلكومة الفل�سطينية بقبول اخت�صا�ص
املحكمة بدءا ً من  ،172014/6/13وهي الفرتة التي تغطي وقوع العدوان الإ�رسائيلي على غزة
يف متوز /يوليو ،وبدء “�إ�رسائيل” حمالت االعتقاالت الوا�سعة يف ال�ضفة الغربية بعد اختفاء
ثالثة م�ستوطنني �إ�رسائيليني يف  13حزيران /يونيو من ال�سنة نف�سها.
و ُتعد املحكمة اجلنائية الدولية هيئة ق�ضائية دائمة وم�ستقلة حتاكم الأ�شخا�ص املتهمني بارتكاب
جرائم الإبادة اجلماعية ،واجلرائم �ض ّد الإن�سانية ،وجرائم احلرب .لكن قبول اخت�صا�ص املحكمة
ال يعني تلقائيا ً فتح حتقيق يف ال�شكوى املقدمة� ،إذ يتطلب �إقرار املدعية العامة للمحكمة توافر
ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف نظام روما الأ�سا�سي لل�رشوع يف التحقيق ،مثل �أن ال تكون الق�ضية
مو�ضوع ال�شكوى مطروحة �أمام جهات ق�ضائية �أخرى ،بالإ�ضافة �إىل �صدور �إذن من ق�ضاة
املحكمة اجلنائية.
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وبالرغم من �أن “�إ�رسائيل” والواليات املتحدة لي�ستا �أع�ضاء يف املحكمة� ،إال �أنه يجوز حماكمة
مواطنيها بجرائم احلرب ،كما �أن منطوق املادة  8من نظام روما الذي تعمل املحكمة مبقت�ضاه يع ُّد
نقل �أو ترحيل �أو تغرمي الأفراد اخلا�ضعني لالحتالل ب�شكل غري قانوين هي “جرائم حرب” .لكن
امل�شكلة التي قد تواجه الطرف الفل�سطيني يف املحكمة الدولية هو احتمال �أن تطلب “�إ�رسائيل” من
طرف ثالث (مثل منظمات حقوق الإن�سان) �أن تتقدم بطلب للمحكمة باتهام �أطراف فل�سطينية
بالقيام بـ“جرائم حرب” ،وهو ما قد ي�شكل �ضغطا ً دوليا ً على الفل�سطينيني.
من ناحية �أخرى ،عار�ضت الواليات املتحدة االن�ضمام الفل�سطيني على �أ�سا�س ما و�صفته
اخلارجية الأمريكية ب�أن فل�سطني “لي�ست دولة ذات �سيادة ،وهو ما يحول دون ان�ضمامها”،18
ناهيك عن التهديد بقطع امل�ساعدات الأمريكية عن فل�سطني يف حالة ا�ستمرار ال�سلطة الفل�سطينية
يف االجتاه نف�سه ملالحقة “�إ�رسائيل” ق�ضائياً ،وهو املوقف نف�سه الذي اتخذته كندا ،حيث هدد
وزير اخلارجية الكندي جون بريد  ،John Bairdيف خطاب �أمام �أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون العامة
الأمريكية – الإ�رسائيلية (�أيباك) )،The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC
بوقف امل�ساعدات التي تقدمها بالده لدولة فل�سطني ،يف حال توجهت �إىل املحكمة الدولية يف الهاي،
ملحا�سبة “�إ�رسائيل” .19وهذا يذكرنا بال�رشوط التي تو�ضع على ال�سلطة الفل�سطينية بالن�سبة �إىل
امل�ساعدات ،الأمر الذي �أ�صبح قيدا ً عليها حتى يف حركتها يف امل�ؤ�س�سات الدولية ،مما يجعل �سيا�سة
التوجه �إىل امل�ؤ�س�سات الدولية غري ذات فعالية ،مع ا�ضطرارها ملراعاة �رشوط امل�ساعدات.
ف�إذا �أ�ضفنا �إىل ذلك فقدان املحكمة لآليات �إلزام “�إ�رسائيل” التعاون مع جلان التحقيق ،ف�إن الأمر
�سي�أخذ فرتة طويلة من املداوالت والعراقيل وال�ضغوط على الطرف الفل�سطيني .وهذا ما يجعل
التهديد باللجوء �إىل حمكمة اجلنايات �ضعيف الت�أثري على ال�سيا�سات الإ�رسائيلية.

 .5جمل�س حقوق الإن�سان الدويل:
اتخذ املجل�س قرارا ً يف  2014/7/23يق�ضي ب�أن تقوم مفو�ضية حقوق الإن�سان الدولية ب�إر�سال
بعثة ي�شكلها املفو�ض الدويل حلقوق الإن�سان لتق�صي احلقائق حول انتهاكات حقوق الإن�سان يف
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة  1967وخ�صو�صا ً يف قطاع غزة ،بعد تفجر اال�شتباكات هناك يف
 2014/7/13لتحديد امل�س�ؤولية عن االنتهاكات حلقوق الإن�سان وتقدمي التو�صيات لدورة املجل�س
رقم  28يف �آذار /مار�س .202015
و�ضمت اللجنة التي ّ
مت ت�شكيلها بالفعل يف �آب� /أغ�سط�س  ،2014كالً من ويليام �شابا�س William
 ،Schabasمن كندا ،والذي ا�ستقال من عمله يف �شباط /فرباير  2015بعد اتهامات �إ�رسائيلية له
وللمجل�س بـ“االنحياز” ،21وماري ماكجوان ديفي�س  ،Mary McGowan Davisوهي قا�ضية
232

الق�ضية الفل�سطينية والو�ضع الدويل
�أمريكية �سبق لها �أن كانت يف اللجنة التي حققت يف انتهاكات حقوق الإن�سان يف العدوان الإ�رسائيلي
على غزة يف كانون الأول /دي�سمرب  – 2008كانون الثاين /يناير  ،2009ومعهما دودو ديني
 Doudou Dièneمن ال�سنغال .لكن العقبة الأ�سا�سية التي واجهت اللجنة هي رف�ض “�إ�رسائيل”
التعاون معها ،ورف�ض ال�سماح لأع�ضاء اللجنة بالدخول �إىل �أرا�ضيها ،طبقا ً لبيان �أ�صدرته اللجنة يف
كانون الأول /دي�سمرب  ،2014وهو ما دفع اللجنة للقدوم للأردن لال�ستماع لأقوال ال�شهود .وقد
�أ�صدرت اللجنة يف ختام �أعمالها تقريرا ً جاء يف �أهم نتائجه:22
تعب جلنة التحقيق عن قلقها �إزاء ا�ستخدام “�إ�رسائيل” على نطاق وا�سع لأ�سلحة تقتل وت�صيب
�أّ .

الأفراد يف نطاق منطقة وا�سعة.
ب� 	.إن الغر�ض من وراء الإطالق الع�شوائي لآالف ال�صواريخ وقذائف الهاون من قبل املجموعات
الفل�سطينية امل�سلحة على “�إ�رسائيل” هو ن�رش الرعب بني املدنيني هناك ،كما �سببت فكرة
الأنفاق �صدمة نف�سية للمدنيني الإ�رسائيليني الذين خ�شوا من الهجوم عليهم يف � ّأي حلظة من
ِقبل م�سلحني يخرجون من حتت الأر�ض.
تعب اللجنة عن قلقها �إزاء ما يبدو �أنه ا�ستخدام قوات الأمن الإ�رسائيلية املتزايد للذخرية احلية
جّ .
لل�سيطرة على التجمعات ،مما يزيد احتمال الوفاة �أو الإ�صابة اخلطرية.
د .ي�سود الإفالت من العقاب على كل امل�ستويات بخ�صو�ص االنتهاكات التي ترتكبها القوات
الإ�رسائيلية يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
تعب جلنة التحقيق عن انزعاجها من قرار “�إ�رسائيل” بغلق حتقيقها اجلنائي يف ق�ضية قتل
هـّ .
�أربعة �أطفال على ال�شاطئ يف غزة ،يف .2014/7/16
و .مل ت�ستجب ال�سلطات الإ�رسائيلية لطلبات اللجنة املتكررة للح�صول على معلومات والإذن
بدخول “�إ�رسائيل” والأر�ض الفل�سطينية املحتلة.
وكان املجل�س قد اتخذ عددا ً من القرارات 23حول ت�أكيد امل�س�ؤولية عن حتقيق العدالة وعن
انتهاكات القانون الدويل يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة يف �( 2015/7/3أ َّيد القرار  41واعرت�ض
عليه  ،)1كما اتخذ عددا ً من القرارات يف جل�سته يف  2015/3/27ت�ؤكد حقّ الفل�سطينيني يف تقرير
م�صريهم (�أ َّيد القرار  45واعرت�ض عليه  ،)1وقرار بعدم �رشعية امل�ستعمرات الإ�رسائيلية
(�أ َّيد القرار  43واعرت�ض عليه  ،)1وقرار انتقد فيه الأو�ضاع الإن�سانية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
�سنة �( 1967أ َّيد القرار  43واعرت�ض عليه � .)1أما يف �سنة  ،2014فكان املجل�س قد اتخذ ثالثة قرارات
حول املو�ضوعات ذاتها التي تناولها يف قرارات ( 2015و�صوت ل�صالح كل من هذه القرارات
الثالثة  46واعرت�ض عليه .24)1
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من كل ما �سبق ،ميكن تلخي�ص ن�شاطات الأمم املتحدة والهيئات املرتبطة بها ،خالل
�سنتي  2015–2014مبا يلي:
�أ .ت�أكيد احلقوق الفل�سطينية يف كل الهيئات الأممية ،مع تباين يف ن�سبة الت�أييد بني هيئة و�أخرى،
خ�صو�صا ً ال�ضعف ال�شديد لدور جمل�س الأمن الدويل ،ب�سبب املوقف الأمريكي الذي ي�ستخدم
حقّ الفيتو� ،أو ي�ؤثر يف الت�صويت �أو ي�ضغط مبختلف الو�سائل لتكييف ن�صو�ص قانونية �أو
تعديل م�رشوعات قرار قبل عر�ضها على املجل�س ،ب�شكل ي�ضعف من الطموحات الفل�سطينية.
ب� .أن امل�ساندة الدولية لل�سيا�سة الإ�رسائيلية يف نطاق الأمم املتحدة هي م�ساندة حمدودة و�ضعيفة
تعك�سها معدالت الت�صويت على القرارات� ،إذ �إن معدل الت�صويت ل�صالح فل�سطني يتجاوز ن�سبة
 ،%75بينما ل�صالح “�إ�رسائيل” تبقى يف حدود  ،%3ويتوزع الباقون على املتغيبني واملمتنعني.

ثالث ًا :القوى الدولية الكربى:
 .1الواليات املتحدة:
ميكن تناول ال�سيا�سة الأمريكية من خالل املحاور التالية:
�أ .تراجع الق�ضية الفل�سطينية يف �أولويات اجلهد الديبلوما�سي الأمريكي:
�أ�رشنا �سابقا ً �إىل خطاب الرئي�س الأمريكي �أوباما يف دورة الأمم املتحدة رقم � 70سنة 2015

والذي جتاهل فيه � ّأي �إ�شارة للمو�ضوع الفل�سطيني ،وهو ما ي�شري �إىل نوع من االن�رصاف الأمريكي
لق�ضايا دولية �أخرى ترى �أنها �أكرث �إحلاحا ً ل�سيا�ستها الدولية .وبالقيا�س الك ّمي للزيارات الر�سمية
لوزير اخلارجية الأمريكية جون كريي خالل �سنتي  2014و .2015ويف هذا الإطار ،يجب �أن ي�ؤخذ
يف االعتبار ما ن�ش�أ من توتر يف العالقات الأمريكية – الإ�رسائيلية ،نتيجة عجز الإدارة الأمريكية عن
ال�ضغط على حكومة بنيامني نتنياهو ،وبالتايل تراجعها عن تقدمي مبادرات �سيا�سية جديدة.
جدول  :5/1الزيارات الر�سمية لوزير اخلارجية الأمريكي 2015–2014
ال�سنة

لقاءات ر�سمية
يف اخلارج

زيارات لدول عربية

فل�سطني
(رام اهلل)

ن�سبة فل�سطني من
جمموع الزيارات

2014
2015

54
26

25
7

3
0

%5.5
%0

ي�شري جدول � 5/1إىل حجم اجلهد الديبلوما�سي الأمريكي جتاه املو�ضوع الفل�سطيني ،وهو
حجم هام�شي ويف كثري من الأحيان كان ي�أتي على هام�ش زيارات لدول �أخرى ملناق�شة مو�ضوعات
غري املو�ضوع الفل�سطيني.
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ومع �أن الواليات املتحدة تلتزم �سيا�ستها التقليدية يف املو�ضوع الفل�سطيني ،لكن الأمر
الالفت للنظر هو فقدان التعهدات الر�سمية املعلنة من قبل الواليات املتحدة لكل �أ�شكال امل�صداقية
وب�شكل متزايد ووا�ضح ،فمنذ وعود جورج بو�ش  George W. Bushو�صوالً لتحديد �أوباما
فرتات معينة لبدء املفاو�ضات ،وللبدء يف �إجناز م�رشوع الدولتني ،مل يتم التقدم يف � ّأي م�سار من
امل�سارات ،بالرغم من �أن الرئي�س الفل�سطيني التقى  25مرة مع الوزير كريي منذ تويل الأخري مهامه
يف �شباط /فرباير  .2013ثم �إن حتليل بيانات وزارة اخلارجية الأمريكية �أو الناطق با�سمها يف
تغي يف املوقف الأمريكي �سواء على �صعيد الأقوال
�سنتي  ،2015–2014ي�ؤكد عدم حدوث � ّأي ّ
�أم الأفعال .25كما ن�سبت بع�ض و�سائل الإعالم �إىل م�صادر ديبلوما�سية غربية (يف كانون الأول/
دي�سمرب � ،)2015أن الإدارة الأمريكية “نف�ضت يدها” من العملية ال�سيا�سية بني “�إ�رسائيل”
والفل�سطينيني،بعد�أنعادوزيراخلارجيةكرييخائبا ًمنزيارتهللمنطقة26؛حيثتزايدتقناعتهابعدم
القدرة على �إحداث تقدم ،طاملا كان نتنياهو وحلفا�ؤه يف اليمني املتطرف يديرون احلكم يف “�إ�رسائيل”.
ب� .أدبيات اخلطاب ال�سيا�سي لإدارة �أوباما يف ال�رصاع العربي ال�صهيوين:
وتت�ضح مالمح هذه الأدبيات يف �أحد �أبعادها ،يف �إدارة الو�ضع بعد العدوان الإ�رسائيلي على
غزة يف متوز /يوليو � ،2014إذ �أخذت الواليات املتحدة موقفها التقليدي بتربير الأعمال الع�سكرية
الإ�رسائيلية .فقد قال الرئي�س �أوباما عن احلرب يف غزة يف متوز /يوليو :2014
كما قلت مراراً ،من حقّ �إ�رسائيل الدفاع عن نف�سها �ض ّد هجمات ال�صواريخ والأنفاق
من حما�س ،وكنتيجة لعمليات �إ�رسائيل ف�إنها �أوقعت قدرا ً مهما ً من التدمري للبنية التحتية
الإرهابية التابعة حلما�س يف غزة .وكما قلت �أي�ضاً ،ف�إن لدينا قلق ج ّدي من العدد املتزايد
للقتلى املدنيني من الفل�سطينيني وفقدان �إ�رسائيليني حلياتهم .وهو ما يجعل تركيزنا
الرئي�سي الآن ...هو وقف �إطالق النار ...وقد �أعطيته [كريي] تعليمات للدفع باجتاه وقف
فوري لالعتداءات والعودة التفاق نوفمرب [ 2012املتعلق] بوقف �إطالق النار بني �إ�رسائيل
وحما�س يف غزة.27

واملالحظ �أن �أدبيات اخلطاب ال�سيا�سي لأوباما يف التعبري عن مواقفه من ال�رصاع العربي
ال�صهيوين ال تتجاوز حدود العتاب يف املوقف من االنتهاكات الإ�رسائيلية ،لكنه و�صف �أ�رس املقاومة
جلندي �إ�رسائيلي يف معارك غزة (متوز /يوليو  )2014ب�أنه “عمل بربري .....وعليهم �إطالق �رساحه
دون �رشوط ب�أ�رسع وقت ممكن” ،28بينما رف�ض مندوبه امل�صادقة على قرار من جمل�س الأمن
الدويل لتحديد �سقف زمني لإنهاء االحتالل الذي م�ضى عليه قرابة ن�صف قرن.
�أثارت زيارة رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي نتنياهو �إىل الواليات املتحدة لإلقاء خطاب �أمام
الكوجنر�س يف �آذار /مار�س  ،2015بدعوة من جون بيرن ( John Boehnerالرئي�س اجلمهوري
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ملجل�س النواب) دون � ّأي ت�شاور مع الرئا�سة الأمريكية؛ امتعا�ض الرئي�س �أوباما و�إدارته؛ وزادت من
�أجواء التوتر وتردي العالقة بني احلكومتني الإ�رسائيلية والأمريكية� .إذ جاء نتنياهو �إىل الواليات
املتحدة خ�صي�صا ً لدفع الكوجنر�س الأمريكي لرف�ض �إقرار االتفاق النووي الإيراين وتعطيله ،بينما
كانت الإدارة الأمريكية منهمكة يف الرتتيبات النهائية لالتفاق .وقد ُع َّد ذلك جتاوزا ً كبريا ً وغري
معهود من قبل نتنياهو يف ال�ضغط على الرئا�سة الأمريكية.29
وقد الحظ املراقبون �أن نتنياهو مل ينجح يف حتقيق هدفه ،و�أن الكثري من �أع�ضاء احلزب
الدميوقراطي قاطعوا خطابه� ،أو كانوا منزعجني على الأقل من �سلوكه ،و�أن �شعبيته قد انخف�ضت
يف الواليات املتحدة يف �أعقاب خطابه يف الكوجنر�س .وبالرغم من ذلك ،فقد وا�صلت الإدارة الأمريكية
دعمها املعتاد لل�سيا�سات الإ�رسائيلية ،دون �أن تتخذ � ّأي �إجراء يف مواجهة نتنياهو املدعوم من
اللوبي الإ�رسائيلي ال�صهيوين القوي يف �أمريكا.30
ج .ال�سعي الأمريكي مل ّد النفوذ الأمني لل�سلطة الفل�سطينية �إىل قطاع غزة:
بعد  15يوما ً من القتال يف قطاع غزة (متوز /يوليو  ،)2014عقد جون كريي يف 2014/7/23

لقا ًء مع الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س يف رام اهلل .وكان م�ضمون ال�سعي الأمريكي يدور حول
كيفية ا�ستثمار ال�ضغط الع�سكري الإ�رسائيلي على غزة مل ّد �صالحيات ال�سلطة الفل�سطينية ،ال �سيّما
الأمنية� ،إىل القطاع خ�صو�صا ً ما تعلق منها باملعابر بني غزة وكل من “�إ�رسائيل” وم�رص والأمن
الداخلي .31ويف �أيلول� /سبتمرب  2014عاد كريي �إىل القاهرة لبحث مو�ضوعات عدة ،منها تدعيم
وقف �إطالق النار ،الذي متكنت م�رص من ترتيبه بني الطرفني يف  2014/8/26مب�ساعدة عربية
وفرن�سية وتركية وقطرية ،والعمل على جعل فكرة م ّد ال�سلطة الفل�سطينية لن�شاطها الأمني لغزة،
�أحد املحاور التي ك�شف عنها امل�س�ؤولون الأمريكيون.

ومما ي�ؤكد التوجه الأمريكي مل ّد عمل ال�سلطة الفل�سطينية �إىل غزة على ح�ساب حركات املقاومة،
ما ت�ضمنته الت�رصيحات الأمريكية يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2014عندما �شارك الوزير الأمريكي
كريي يف م�ؤمتر القاهرة الدويل اخلا�ص ب�إعادة �إعمار قطاع غزة .وقد دعا كريي يف خطابه �أمام
امل�ؤمتر ،وب�شكل وا�ضح� ،إىل “متكني ال�سلطة الفل�سطينية والرئي�س عبا�س يف كل ما نعمله بخ�صو�ص
حتديد وتقرير م�ستقبل قطاع غزة ....وب�أن نرى م�س�ؤويل اجلمارك الفل�سطينية على حدود
قطاع غزة .نحن ن�ستطيع كما يجب علينا م�ساعدة ال�سلطة لتو�سيع �سيطرتها يف غزة” ،مربرا ً ذلك
ب�إمكانية “�إطالق حما�س لل�صواريخ على املدنيني الإ�رسائيليني”.32
وميكن حت�س�س التوجهات الأمريكية مبحاولة تدعيم طرف على ح�ساب طرف �آخر يف ال�ساحة
الفل�سطينية من خالل املوقف الأمريكي من ت�شكيل حكومة الوحدة الوطنية “التكنوقراطية” ،فقد
قال كريي يف م�ؤمتر �صحفي يف بريوت يف الرابع من حزيران /يونيو ردا ً على �س�ؤال حول �شعور
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الواليات املتحدة ب�رضورة االعرتاف بحكومة الوحدة الوطنية التي توافقت عليها القوى الفل�سطينية
يف ني�سان� /أبريل  2014قائالً:
يف الإجابة على امل�صطلحات التي وردت يف ال�س�ؤال ،الواليات املتحدة ال تعرتف بحكومة
بخ�صو�ص فل�سطني ،لأن ذلك ي�ستوجب االعرتاف بدولة وال يوجد دولة ،فهذه لي�ست
م�س�ألة اعرتاف بحكومة ،بل الأمر طبقا ً لقوانيننا هو ما �إذا كان يف الإمكان التوا�صل �أو العمل
مع تلك احلكومة ب�شكل �أو �آخر ...وقد �أو�ضح عبا�س �أن هذه احلكومة التكنوقراطية ملتزمة
مببادئ عدم العنف ،املفاو�ضات ،االعرتاف بدولة �إ�رسائيل ،القبول باالتفاقات ال�سابقة
ومبادئ الرباعية ،و�أنها �ست�ستمر يف اتفاقاتها ال�سابقة بخ�صو�ص التن�سيق الأمني مع
�إ�رسائيل.

و�أ�ضاف �أن عبا�س �ش ّكل حكومة لي�س بني �أع�ضائها “ َم ْن له �صلة بحما�س ،و�أن احلكومة
الأمريكية �سرتاقب عمل هذه احلكومة” ،م�ؤكدا ً على �أن بالده تع ُّد حركة حما�س “حركة �إرهابية”.33
د .املوقف الأمريكي من االنتهاكات الإ�رسائيلية للم�سجد الأق�صى:
وما يلفت االنتباه يف ت�رصيحات وزير اخلارجية الأمريكي كريي بخ�صو�ص امل�سجد الأق�صى،
التزامه با�ستخدام تعبري ثنائي ب�أنه “احلرم ال�رشيف – جبل الهيكل”؛ وهو ما يوحي ببداية التعامل
تغي يف تف�سري القرارات الدولية بخ�صو�ص
مع املوقع كما لو �أنه “ملكية م�شرتكة” ،وهو ما ينم عن ّ
34
القد�س .فقد �أكد الوزير الأمريكي يف ت�رصيحاته يف ت�رشين الثاين /نوفمرب  2014على اتفاقه
مع الأطراف على عدم تغيري الواقع القائم يف “احلرم ال�رشيف – جبل الهيكل” واحرتام الدور
الأردين كراعي للحرم ال�رشيف ،كما ذكر الوزير الأمريكي بعد لقائه رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
يف ع ّمان ،بعد حدوث مواجهات يف القد�س ب�سبب االنتهاكات الإ�رسائيلية للم�سجد الأق�صى� ،أن
الرئي�س عبا�س “تعهد التزامه التام بعدم العنف ،و�أو�ضح �أنه �سيفعل كل ما ي�ستطيع ال�ستعادة
الهدوء ومنع التحري�ض على العنف” ،مع الإ�شارة �إىل �أن مفهوم وقف العنف يكاد ينح�رص يف
“جلم املقاومة”.
ومع ا�شتعال انتفا�ضة القد�س يف الأرا�ضي املحتلة يف ت�رشين الأول� /أكتوبر � ،2015أ�صدرت
الواليات املتحدة على ل�سان الناطق با�سم وزارة اخلارجية بيانا ً ،35دانت فيه ب�أق�سى العبارات
الهجوم الذي “تعر�ض له مدنيون �إ�رسائيليون ،والذي �أدى ملقتل ثالثة �إ�رسائيليني و�إ�صابة عدد
�آخر” ،كما دان البيان “التحري�ض على القتال والعنف” وطالب الأطراف املعنية ب�رضورة العمل
على �إعادة الهدوء واال�ستقرار.
وو�صل جون كريي للأردن يف  ،2015/10/24بعد لقائه مع نتنياهو ملتابعة تطورات االنتفا�ضة،
بعد توا�صل االنتهاكات الإ�رسائيلية للحرم القد�سي ال�رشيف ،والتقى امللك الأردين والرئي�س عبا�س
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يف ع ّمان .وخل�ص كريي هذه اللقاءات ،م�شريا ً للم�س�ؤولني الذين التقى بهم ،بقوله �إنهم “�أعربوا
جميعا ً عن التزامهم القوي لإنهاء العنف و�إعادة الهدوء يف �أقرب وقت ممكن ....،و�إن احلرم
املوحدة الثالثة ...وي�سعدين �أن رئي�س الوزراء
ال�رشيف /جبل الهيكل مهم ب�شكل وا�ضح للأديان
ِّ
نتنياهو �أعاد الت�أكيد على التزام �إ�رسائيل بعدم تغيري الأمر الواقع يف احلرم ال�رشيف /جبل الهيكل
قوالً وفعالً ،”...و�أن نتنياهو حر�ص على ت�أكيد بع�ض النقاط هي:36
	.1احرتام “�إ�رسائيل” الكامل للدور الأردين اخلا�ص كما تعك�سه اتفاقية �سنة .1994
 .2موا�صلة “�إ�رسائيل” تطبيق �سيا�ستها بخ�صو�ص ممار�سة العبادة من قبل امل�سلمني يف احلرم
ال�رشيف  -جبل الهيكل.
 .3لي�س لـ“�إ�رسائيل” � ّأي نية لتق�سيم احلرم ال�رشيف  -جبل الهيكل.
 .4ترحيب “�إ�رسائيل” مبزيد من التن�سيق مع الوقف الأردين ل�ضمان احرتام املتعبدين والزوار
لالن�ضباط واحرتام قد�سية املكان ...و�سيجتمع الطرفان لتعزيز التن�سيق الأمني يف هذا اجلانب
بينهما.
و�أ�شار كريي �إىل ترحيبه باالقرتاح الأردين ،لتوفري تغطية م�صورة للحرم ال�رشيف على مدار
ال�ساعة ل�ضمان ال�شفافية و�إطالع اجلميع على ما يجري.
ويبدو من حتليل التوجهات الأمريكية بخ�صو�ص احلرم ال�رشيف �أن الديبلوما�سية الأمريكية
تعمل على تكري�س فكرة “خ�صو�صية �رشقي القد�س” وخ�صو�صية احلرم ال�رشيف ب�شكل يفك
ارتباطهما مع فكرة “الأرا�ضي املحتلة” .وهو �أمر يبدو فيه �أن ال�سلطة الفل�سطينية تتعامل مع
امل�سجد الأق�صى على �أ�سا�س �أنه “مرفق” بحاجة لإدارة خا�صة ولي�س “�أر�ضا ً حمتلة”� .إن هذا
التغيري يف املوقف الأمريكي مل يعامل مبا ي�ستحق من اال�ستنكار فل�سطينيا ً وعربيا ً و�إ�سالمياً؛ لأنه
يلتقي مع املخططات ال�صهيونية املتعلقة بامل�سجد الأق�صى ويتناق�ض مع ال�سيا�سات الأمريكية
ال�سابقة .ف�إدارة �أوباما بالرغم من توتر عالقاتها بنتنياهو� ،إال �أنها قدمت من الرتاجعات يف
املو�ضوع الفل�سطيني ويف تبني ال�رسدية ال�صهيونية ،فوق ما قدمته الإدارات الأمريكية ال�سابقة،
وما ا�ستخدام م�صطلح “احلرم ال�رشيف – جبل الهيكل” �إال واحدة منها.
هـ .الأهداف ال�سيا�سية للم�ساعدات الأمريكية لفل�سطني:
ت�شري درا�سة مقدمة للكوجنر�س الأمريكي حول امل�ساعدات الأمريكية للفل�سطينيني �أن احلكم
على جدوى هذه امل�ساعدات بخ�صو�ص امل�صالح الأمريكية املحققة من هذه امل�ساعدات يتمحور
حول النقاط التايل:37
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.1
.2
.3
.4
.5

تقلي�ص خطر ما ي�سمى “الإرهاب”.
دفع الفل�سطينيني نحو ال�سالم مع “�إ�رسائيل”.
تهيئة الفل�سطينيني لالعتماد على الذات يف املجاالت الأمنية وال�سيا�سية واالقت�صادية.
تعزيز اال�ستقرار الإقليمي.
�س ّد احلاجات الإن�سانية.

ومن وجهة نظر فل�سطينية ،ف�إن هذه امل�ساعدات ُت�ستخدم للهيمنة على القرار ال�سيا�سي
الفل�سطيني ،و�رضب املقاومة وحماولة احليلولة دون ت�صاعد االنتفا�ضة ،ومعار�ضة اللجوء �إىل
املنظمات الدولية ،ودعم الأجهزة الأمنية والتن�سيق الأمني.
وتبلغ قيمة امل�ساعدات الأمريكية لل�سلطة الفل�سطينية خالل الفرتة  ،2015–2014نحو
 801مليون دوالر ،منها  440مليون �سنة  2014و 361مليون �سنة  .382015وكان وزير
اخلارجية كريي يف املنتدى االقت�صادي العاملي يف الأردن ،قد �أ�شار �إىل قيام جمموعة خرباء بدرا�سة
كافة قطاعات االقت�صاد الفل�سطيني ،وقدرت �إمكانية تخفي�ض البطالة من � %21إىل  %8خالل
ثالثة �أعوام من خالل الرتكيز على اال�ستثمار وتطوير القطاع اخلا�ص.39
وتت�ضح الأهداف ال�سيا�سية للم�ساعدات من ربط الواليات املتحدة بني م�ساعداتها وبني
موا�صفات ت�أليف حكومة وطنية بعد اتفاق حما�س وفتح يف ني�سان� /أبريل  ،2014وو�ضعت
امل�ؤ�س�سات الأمريكية �رشوطا ً ال�ستمرار امل�ساعدات وهي:40
� .1ضمان �أن ال تذهب امل�ساعدات �أو � ّأي جزء منها حلركة حما�س �أو لأي فرد ميار�س “الإرهاب”،
وعلى وزارة اخلارجية الأمريكية �أن تبذل كل اجلهود ل�ضمان ذلك.
� .2أن ال تذهب امل�ساعدات للفل�سطينيني يف حالة ح�صولهم على الع�ضوية الكاملة يف الأمم املتحدة �أو
� ّأي من وكاالتها املتخ�ص�صة؛ با�ستثناء منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو)،
ما مل تكن هذه الع�ضوية نتيجة اتفاق بني “�إ�رسائيل” وال�سلطة الفل�سطينية.
 .3منع امل�ساعدات �إذا طالبت ال�سلطة الفل�سطينية �أو دعمت � ّأي حتقيق من قبل املحكمة اجلنائية
الدولية لأي فرد �إ�رسائيلي بخ�صو�ص جرائم حرب �ض ّد الفل�سطينيني.
� .4أن ال تذهب امل�ساعدات الأمريكية ملوظفي ال�سلطة الفل�سطينية يف قطاع غزة ،و�أن تذهب هذه
امل�ساعدات فقط لالعتمادات التجارية (بالرغم من �أن ال�سلطة تدفع رواتب ملوظفني يف غزة).
	.5مينع تقدمي امل�ساعدات ملنظمة التحرير �أو هيئة الإعالم الفل�سطيني.
� .6أن ال تذهب � ّأي م�ساعدات للدولة الفل�سطينية املحتملة م�ستقبالً ما مل يقر وزير اخلارجية
الأمريكي بـ:
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�أ .وفاء الدولة الفل�سطينية متاما ً بالتزامها بال�سالم مع “�إ�رسائيل”.
ب	.اتخاذ كافة الإجراءات املطلوبة ملواجهة العمليات الإرهابية يف ال�ضفة وغزة بالتعاون مع
“�إ�رسائيل” و�أطراف �أخرى.
ج	.التعاون مع بقية دول املنطقة ل�ضمان عي�ش “�إ�رسائيل” والدولة الفل�سطينية يف حالة تطبيع
كامل للعالقات بينهما.
و .الت�صويت الأمريكي يف الأمم املتحدة:
�إذا ر�أينا �أن اجلمعية العامة للأمم املتحدة هي �أقرب للتعبري عن التوجهات الدولية من بقية
م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة ب�سبب ات�ساع قاعدة الع�ضوية فيها ،ف�إن درا�سة �أمريكية مقدمة للكوجنر�س
الأمريكي حول �أمناط الت�صويت يف اجلمعية العامة خالل الدورة  69ل�سنة  2014ت�شري �إىل �أن درجة
التطابق بني الواليات املتحدة وبني بقية دول العامل يف الت�صويت يف اجلمعية العامة على ق�ضايا
ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي هي  %3.9فقط .بل تت�ضح املفارقة يف �أن درجة تطابقها يف ال�رصاع
العربي ال�صهيوين مع دول �أوروبية مركزية هي درجة متدنية للغاية ،فمثالً مل تتجاوز ن�سبة
تطابقها  %7.7مع كل من فرن�سا �أو �أملانيا �أو بريطانيا( ،وت�صل مع �أ�سرتاليا  ،%63.6ومع كندا
 ،%100ومع جمهورية الت�شيك  ،%7.7وجمهورية بنما .41)%10

 .2االحتاد الأوروبي:
جتمع الدرا�سات الأوروبية على عدد من الثغرات يف ال�سيا�سة الأوروبية املعا�رصة جتاه ال�رصاع
العربي ال�صهيوين:42
�أ� .أن درجة الت�أثري الأوروبي على �أطراف ال�رصاع هو الأقل قيا�سا ً للت�أثري الأمريكي.
ب� .أن الدور ال�سيا�سي الأوروبي ال يتنا�سب مع َت�ص ُّدر االحتاد الأوروبي قائمة املانحني للم�ساعدات
للطرف الفل�سطيني.
ج� .أن التباينات الداخلية يف توجهات القوى املركزية الأوروبية (�أملانيا ،وفرن�سا ،وبريطانيا) جتعل
القدرة على تبني ا�سرتاتيجية �شاملة وموحدة �أقل �إمكانية ،ويبدو �أن ذلك جعل الدور الأوروبي
ينتقل من ت�سوية ال�رصاع �إىل �إدارة الأزمة من خالل الإبقاء على “جمرد التفاو�ض” ،وكمثال
على التباينات الداخلية يف توجهات م�ؤ�س�سات االحتاد ،قرار املحكمة الأوروبية يف 2014/12/17
ب�إلغاء الإجراءات املتخذة �ض ّد حركة حما�س يف �أوروبا على �أ�سا�س �أنها “حركة �إرهابية”،
وهو ما دفع جمل�س االحتاد الأوروبي �إىل طلب “اال�ستئناف” على هذا القرار يف كانون الثاين/
يناير  ،2015منتقدا ً الأ�س�س التي اعتمدتها املحكمة لقراراتها.43
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د� .أن امل�ساعدات الأوروبية لل�سلطة الفل�سطينية بهدف دعم م�ؤ�س�سات الدولة املوعودة مل ت�صل
للنتيجة امل�أمولة يف ظ ّل التقارير الأوروبية عن الف�ساد والرتهل الإداري و�ضعف م�ؤ�رشات
احلاكمية يف ال�سلطة الفل�سطينية.44
ولعل اال�سرتاتيجية التي تبناها االحتاد الأوروبي يف �إطار ما �سمي “�أداة اجلوار الأوروبي”
يف �سنة  ،2006ثم قام بتجديدها يف �آذار /مار�س  2014خ�صو�صا ً يف �أعقاب اال�ضطرابات التي
�شهدها العامل العربيُ ،تدد ال�سيا�سة اجلديدة نحو اجلوار الأوروبي (والذي ي�شمل  16دولة
من الدول العربية املتو�سطية ومن �ضمنها الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة  1967وجمهوريات
ن�ص املادة  8من معاهدة االحتاد الأوروبي .وي�شري
�سوفييتية �سابقة) ،وهي �سيا�سة م�ستندة �إىل ّ
البيان الذي ت�ضمنته اال�سرتاتيجية �إىل غلبة اجلوانب االقت�صادية وحقوق الإن�سان والتعليم
والبيئة والطاقة والعالقات مع املجتمع املدين وغريها ،على اجلوانب ال�سيا�سية يف عالقات
تق�ص
االحتاد الأوروبي مع دول اجلوار .45واملالحظ �أن هذه امليادين التي تغطيها �سيا�سة اجلوار ُ
مفهوم الأمن على �أبعاد ال مت�س االحتالل ،وهي املالحظة التي �أبداها املفو�ض الأوروبي املعني
ب�سيا�سة اجلوار الأوروبي جوهان�س هان  Johannes Hahnحيث قال �إن على اخلطة �أن تعطي
مزيدا ً من االنتباه جلذور �أ�سباب عدم اال�ستقرار يف املنطقة ،ال �سيّما تلك التي تدخل يف نطاق املفهوم
الأو�سع من املفهوم التقليدي للأمن.46
وعليه ،ميكن حتديد املالمح العامة لل�سيا�سة الأوروبية خالل �سنتي  2015–2014يف الآتي:
�أ	.ال�سعي لـ“�إحياء” دور اللجنة الرباعية وزيادة دور اجلامعة العربية من خالل العودة للرتويج
عب عنها فرناندو جنتليني Fernando Gentilini
للمبادرة العربية لل�سالم ،وهي الرغبة التي ّ
ممثل االحتاد الأوروبي يف ال�رشق الأو�سط .47وقد قامت املفو�ضة العليا لل�سيا�سة اخلارجية
والأمنية الأوروبية فيديريكا موغرييني  Federica Mogheriniيف �أيار /مايو  2015بزيارة لكل
من “�إ�رسائيل” وال�ضفة الغربية ملقابلة امل�س�ؤولني فيهما ،وخ�صو�صا ً بعدما بدا �أن نتنياهو حتلل
من االلتزام بحل الدولتني كما �أعلن خالل حملته االنتخابية الأخرية يف .2015
ب .ثبات املوقف الأوروبي التقليدي ،وهو ما يت�ضح يف بيان املجل�س الأوروبي يف  2015/7/20من
الت�أكيد على املواقف الأوروبية ،التي هي تكرار للنقاط الواردة يف بيان للمجل�س الأوروبي يف
 ،2014/8/31وتت�ضمن ما يلي:48
 .1دولتان تعي�شان ب�سالم ،جنبا ً �إىل جنب ،مع التنبيه �إىل �أن بع�ض املمار�سات ت�ؤثر على احتمال
تنفيذ هذا احلل.
� .2إيالء الو�ضع الإن�ساين يف قطاع غزة �أولوية ،والتنبيه ملخاطر العجز املايل يف ميزانية
الأونروا.
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	.3الرتحيب بالت�سهيالت الإ�رسائيلية للمرور �إىل غزة ،وانتقاد �إطالق ال�صواريخ من غزة على
“�إ�رسائيل”.
	.4العمل لتطوير ال�ضفة الغربية مبا فيها �رشقي القد�س.
	.5الت�أكيد على عدم �رشعية امل�ستعمرات واجلدار العازل وهدم وم�صادرة املمتلكات ،واعتبار
الإجراءات الإ�رسائيلية يف القد�س تخريب جلهود جعلها عا�صمة للدولتني.
	.6االلتزام بعدم تنفيذ االتفاقيات الإ�رسائيلية الأوروبية يف الأرا�ضي املحتلة يف .1967
 .7تكرار دعوة املجل�س لإن�شاء جمموعة دعم دولية و�إقليمية ،مل�ساندة جهود الت�سوية ،التي دعا
لها يف بيانه يف متوز /يوليو .2014
وبخ�صو�ص العدوان الإ�رسائيلي على غزة يف متوز /يوليو � ،2014أ�صدر املجل�س الأوروبي بيانا ً
ت�ضمن:49
�أ .دعوة الأطراف لوقف القتال والعودة التفاق ت�رشين الثاين /نوفمرب  2012لوقف �إطالق النار،
ويثني على اجلهود ،خ�صو�صا ً امل�رصية ،لرتتيب وقف لإطالق النار.
ب� .إدانة �إطالق ال�صواريخ من قبل حما�س وغريها على التجمعات ال�سكنية الإ�رسائيلية “دون
متييز” ،ويرى هذه الأعمال ب�أنها “�إجرامية وغري مربرة” ويجب وقفها.
ج .نزع �أ�سلحة كل اجلماعات “الإرهابية” ووقف ا�ستخدامها املدنيني كدروع ب�رشية.
د .مع �إقرار املجل�س بحق “�إ�رسائيل” يف الدفاع عن نف�سها ف�إن عليها �أن ت�ستخدم القوة ب�شكل
يتنا�سب مع اخلطر ويت�سق مع القانون الدويل.
هـ� .رضورة مراعاة االحتياجات االقت�صادية واالجتماعية ل�سكان قطاع غزة.
و .يدين املجل�س اخلطف والقتل الب�شع للفتية من الطرفني.
ز� .إن الأحداث يف غزة تهدد �أمن االحتاد الأوروبي وجريانه.
ح	.الدعوة لتطبيق القرارات الدولية املتعلقة بال�رصاع يف ال�رشق الأو�سط.
�أما البعد التنفيذي يف ال�سلوك الأوروبي يف �إطار ال�سعي لتحقيق تقدم يف م�سار الت�سوية ،فقد
بد�أ بالظهور يف املجال ال�سيا�سي يف االعرتافات الربملانية الأوروبية بالدولة الفل�سطينية ،فحتى
�سنة  2015كان عدد الدول التي تعرتف بفل�سطني هو  136دولة من �أ�صل  193دولة يف
الأمم املتحدة ،منها  96دولة اعرتفت بالدولة الفل�سطينية قبل اتفاق �أو�سلو� .أما الدول الأوروبية
فقد بد�أت يف �سنة  2014باعرتافات رمزية يف الربملانات ،وكان �آخر دولة �أوروبية يعرتف برملانها
بفل�سطني هي اليونان يف كانون الأول /دي�سمرب  .2015لي�صل عدد الدول الأوروبية التي تعرتف
برملاناتها بفل�سطني �إىل  9دول.50
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وقد مدد املجل�س الأوروبي يف متوز /يوليو  2015عمل بعثة ال�رشطة الأوروبية European
)Union Co–ordinating Office for Palestinian Police Support (EUPOL COPPS

التي ير�أ�سها رودلف موجيه � Rodolphe Maugetإىل  ،2016/6/30وهي التي بد�أت عملها
منذ  2006مل�ساندة جهود بناء الدولة الفل�سطينية ،و ّ
مت تخ�صي�ص قيمة  9.175ماليني يورو (نحو
 10.097مليون دوالر) لهذا الغر�ض .كما مدد املجل�س امل�ساعدة الأوروبية لبعثة احلدود يف معرب
رفح حتى .512016/6/30
ووا�صل االحتاد الأوروبي الت�شاور مع ال�سلطة الفل�سطينية ،بخ�صو�ص حقوق الإن�سان،
ومو�ضوعات املر�أة ،وتطبيق القوانني ،ومو�ضوع الإعدامات يف قطاع غزة ،ال �سيّما بعد �أن و ّقع
الرئي�س الفل�سطيني على االن�ضمام لع�رشين اتفاقية دولية خا�صة بحقوق الإن�سان؛ �إىل جانب
توقيع ال�سلطة يف كانون الثاين /يناير  2014على خطة عمل وطنية حلقوق الإن�سان.52
�أما املوقف الأوروبي من انتفا�ضة القد�س ،فقد عربت عنه نائب رئي�س املفو�ضية العليا لل�سيا�سة
اخلارجية والأمنية الأوروبية فيديريكا موغرييني ،حيث دعت يف ت�رصيح لها يف  2015/10/28قادة
الطرفني الفل�سطيني والإ�رسائيلي �إىل تطويق العنف الذي ي�رضب املدنيني (يف �إ�شارة لالنتفا�ضة)،
وعزت تفجر العنف “لعدم وجود �أفق �سيا�سي” ،وقالت ال نريد �أن ميتزج ال�رصاع القدمي مع
ال�رصاعات اجلديدة التي ت�رضب دول اجلوار (�إ�شارة للربيع العربي) .و�أ�شارت موغرييني �إىل
دعوتها لأطراف �أخرى للم�شاركة يف اجتماعات اللجنة الرباعية مثل م�رص (لعالقتها بغزة)،
والأردن (لعالقتها بالأماكن املقد�سة) ،وال�سعودية (الرتباطها باملبادرة العربية).53
كما دان االحتاد الأوروبي حرق الطفل الفل�سطيني علي الدواب�شة يف نهاية �شهر متوز/

يوليو  ،2015مطالبا ً ب�إجراء حتقيق و�رضورة اتخاذ “�إ�رسائيل” �إجراءات حلماية املدنيني
الفل�سطينيني .54ومن ناحية �أخرى� ،أقرت احلكومة الربيطانية على ل�سان م�ساعد وزير الدولة
ل�ش�ؤون الكومنولث توباي�س �إلوود � Tobias Ellwoodأن القوات الإ�رسائيلية قامت بخرق وقف
�إطالق النار يف غزة خالل الفرتة من ( 2014/8/26اتفاق وقف �إطالق النار) �إىل  2015/9/4مبا
جمموعه  696مرة �إىل جانب  29مرة قامت فيها بغارات على القطاع.55

�أما امل�ساعدات الأوروبية خالل �سنة  ،2014فتمثلت يف تقدمي  309.5ماليني يورو
(نحو  334.8مليون دوالر) لل�سلطة الفل�سطينية ،وهي جزء من اعتمادات مالية �أولية من
االحتاد الأوروبي لفل�سطني خالل الفرتة  2015–2014تبلغ قيمتها الإجمالية (لل�سنتني) بني
 621–508مليون يورو (نحو  671.8–549.5مليون دوالر) ،56كما ّ
مت توقيع اتفاق بني وكالة
الغوث لالجئني الفل�سطينيني وبني االحتاد الأوروبي على �إ�سهامات االحتاد يف امليزانية ال�سنوية
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بقيمة  246مليون يورو (نحو  266.1مليون دوالر) �سنويا ً خالل الفرتة  2016–2014مع �إمكانية
التعديل طبقا ً للظروف املالية الأوروبية.57
ويف النطاق التجاري ،اتخذت املفو�ضية الأوروبية قرارا ً يف ت�رشين الثاين /نوفمرب  2015يق�ضي
بو�ضع مل�صقات على ال�سلع التي تنتجها امل�ستعمرات الإ�رسائيلية يف ال�ضفة الغربية و�رشقي القد�س
وه�ضبة اجلوالن املحتلة ،وي�شمل القرار قرابة  146عالمة جتارية ،ور ّد نتنياهو على القرار ب�أنه كيل
مبكيالني ،و�أن على االحتاد الأوروبي �أن يخجل من نف�سه لأن القرار يتعلق بـ“�إ�رسائيل” وال يتناول
مئات النزاعات الأخرى يف العامل .و�أ�شار االحتاد الأوروبي ب�أن القرار هو لتمييز من�ش�أ ب�ضائع

امل�ستعمرات ،وال ينطوي على عقوبات �أو مقاطعة لـ“�إ�رسائيل” ،بل هو من �أجل �إعالم امل�ستهلكني
ب�أ�صل ال�سلع املعرو�ضة عليهم حيث �سيتم و�ضع مل�صق على املنتج عليه كلمة “م�ستوطنات”،
وهو ما يعني �أن القرار ال يرقى مل�ستوى املقاطعة .كما �أنه التفاف على ت�صويت الربملان الأوروبي
يف �أيلول� /سبتمرب  2015على قرار مبقاطعة ب�ضائع منتجات امل�ستعمرات الإ�رسائيلية ب�أغلبية
 525نائبا ً م�ؤيدا ً ومعار�ضة  .70وعلى الرغم من �أن القرار له قيمة �سيا�سية ،ف�إن قيمته
االقت�صادية �أقل من ذلك بكثري ،فقيمة الإنتاج الذي �سيت�أثر بالقرار الأوروبي ال يزيد طبقا ً
للتقدير الإ�رسائيلي عن  50مليون دوالر ،من �أ�صل نحو  250مليون دوالر� ،إجمايل ناجت
امل�ستعمرات ،وي�صبح �أقل �أهمية �إذا قورن بحجم التجارة الإ�رسائيلية الأوروبية والتي ت�صل لنحو
 30مليار دوالر �سنويا ً.58
ومن ال�رضوري التوقف عند الت�صور الذي طرحه عدد من ال�شخ�صيات الأوروبية البارزة
وجه � 19شخ�صية �أوروبية بارزة من جمموعة ال�شخ�صيات الأوروبية املرموقة
يف � ،2015/5/11إذ ّ
العاملة على ق�ضايا ال�رشق الأو�سط European Eminent Persons Group on Middle East
) ،issues (EEPGممن عملوا يف منا�صب �سيا�سية مهمة ،بيانا ً موجها ً للم�س�ؤولني يف االحتاد
الأوروبي م�ؤكدين على ما �سبق لهم الدعوة له يف بيان �سابق يف ني�سان� /أبريل  ،2014وت�ضمن
الأفكار التالية:59
�أ	.الدعوة لعمل عاجل من االحتاد الأوروبي لت�سوية املو�ضوع الفل�سطيني ،بعد �إعادة انتخاب
نتنياهو يف �آذار /مار�س .2015
ب	.اعتبار عدم حتقيق الفل�سطينيني حلكومة وحدة وطنية وا�ستمرار اال�ستيطان الإ�رسائيلي
كم�ؤ�رش على عدم جدوى م�سار مدريد � -أو�سلو.
معني فعالً بحل الدولتني ،كما �أن الواليات املتحدة ال يبدو �أنها
ج	.ال�شك العميق يف �أن نتنياهو
ّ
م�ستعدة لأخذ الريادة يف اجتاه تن�شيط الت�سوية ب�شكل جدي وفاعل.
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د� .أن املو�ضوع الفل�سطيني ال ي�شري �إىل تدهور الأو�ضاع العامة يف منطقة ملتهبة فقط ،بل �إىل و�ضع
فيه “تن ُّكر للعدالة الدولية وحقوق الإن�سان واملعايري الإن�سانية” ،و�إن الأمن الإ�رسائيلي على
املدى البعيد �سيكون مو�ضع تهديد خ�صو�صا ً مع ا�ستمرار اال�ستيطان.
هـ .حان الوقت ملجل�س الوزراء الأوروبي لو�ضع �سيا�سة جتاه املو�ضوع الفل�سطيني الإ�رسائيلي
ب�شكل يعك�س التهديد للم�صالح الأوروبية يف حالة انهيار امل�سار ال�سلمي .وال ب ّد من حتمل
االحتاد الأوروبي م�س�ؤوليته باتخاذ موقف م�ستقل وفاعل و�شامل يف هذه الق�ضية اخلارجية
والأمنية.
و	.الإ�شارة �إىل عدم ت�ساوي املركز الدويل لطريف التفاو�ض ،وهو الأمر الذي ال ي�أخذه املفاو�ضون
الأمريكيون يف االعتبار.
ز	.انتقاد م�ستوى وجدوى امل�ساعدات الأمريكية والأوروبية للفل�سطينيني وحت ّكم “�إ�رسائيل” يف
جوانب مهمة من هذا اجلانب االقت�صادي.
ح	.التنبيه لتوجهات الر�أي العام الأوروبي جتاه خرق حقوق الإن�سان يف املو�ضوع الفل�سطيني
وم�س�ؤولية “�إ�رسائيل” يف ذلك.
ط .دعوة جمل�س الأمن الدويل التخاذ مواقف ت�ساعد على تعديل اخللل يف املواقع الدولية للمتفاو�ضني،
من خالل االعرتاف باحلكومة الفل�سطينية ،وحتديد �سقف زمني لإنهاء االحتالل.
ي .تنبيه الفل�سطينيني �إىل �أن �صالحيات املحكمة اجلنائية الدولية �ستطبق على الفل�سطينيني وعلى
الإ�رسائيليني على ح ّد �سواء ،كما �أن املحكمة �ستكون �أداة لتقييد اللجوء للعنف يف امل�ستقبل.
ك .حددت املجموعة عددا ً من العوامل التي �أ�ضعفت الدور الأوروبي يف املو�ضوع الفل�سطيني:
	.1افتقاد الإجماع بني الدول الأوروبية.
	.2االن�شغال الأوروبي بامل�شكالت اجلديدة يف ال�رشق الأو�سط على ح�ساب امل�شكلة املركزية.
	.3الرتدد الأوروبي يف التقدم �أمام الواليات املتحدة يف ميدان تع ُّده الواليات املتحدة “ملكيتها
اخلا�صة”.
ودعت املجموعة العتبار املبادرة العربية �أحد �أعمدة �سيا�ستها اجلديدة خ�صو�صا ً بعد ف�شل
ال�سيا�سة الأمريكية خالل عقدين من الزمن.
وحددت املجموعة عنا�رص ال�سيا�سة الأوروبية الواجبة االتباع يف العنا�رص التالية:
�أ .ربط عالقة االحتاد مع طريف النزاع مبوقف الأطراف والتزامهما بتقدم الت�سوية.
ب .م�ساندة االحتاد الأوروبي لقرار يف جمل�س الأمن لتحديد �سقف زمني لقيام الدولتني� ،أو الإ�سهام
الأوروبي يف تعزيز املركز الفل�سطيني ،من خالل االعرتاف الدويل واالن�ضمام لالتفاقيات
واملنظمات الدولية.
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ج	.التعامل على �أ�سا�س امل�ساواة بني الطرفني ،حتى لو عجزت الواليات املتحدة عن القيام بذلك.
د .دعوة حما�س النتهاج التوجه ال�سلمي حلل النزاع.
هـ .حتديد امل�س�ؤولية عن كل اخرتاق حلقوق الإن�سان.
و	.التوقف عن تو�سيع امل�ستعمرات “و�إدراج امل�ستوطنات القائمة يف مفاو�ضات احلل النهائي
لو�ضع الأرا�ضي”.
ز� .ضمان ت�ساوي احلقوق للأفراد داخل “�إ�رسائيل” بغ�ض النظر عن خلفياتهم الإثنية (وهي
�إ�شارة للفل�سطينيني يف �أرا�ضي �سنة  1948مبا فيهم البدو يف �صحراء النقب).
ح	.الت�أكيد على ما ت�ضمنته ر�سالة من وزراء خارجية االحتاد الأوروبي �إىل املمثل الأعلى
لالحتاد الأوروبي يف  2015/4/13بخ�صو�ص اتخاذ �إجراءات �صارمة جتاه تو�سيع امل�ستعمرات،
واتخاذ خطوات لتفعيل املوقف الأوروبي بعدم االعرتاف بحدود “�إ�رسائيل” خارج حدود .1967
ط .ربط امل�ساعدات الأوروبية للفل�سطينيني بالتزام الفل�سطينيني بـ“الأعراف الدولية”.
ي .دعم هيئات املجتمع املدين للوفاء باحتياجات املناطق الفل�سطينية املحتلة �سنة .1967

الدول الأوروبية املركزية:
�أ .بريطانيا:
ميكن اعتبار انتخاب الي�ساري العمايل جريمي كوربن  Jeremy Corbynزعيما ً حلزب العمال
) Labour Party (UKاملعار�ض يف بريطانيا تطورا ً �إيجابيا ً ل�صالح املوقف الفل�سطيني ،نظرا ً
للمواقف العادلة لهذه ال�شخ�صية باملقارنة مع قيادات عمالية �سابقة ،وهو الأمر الذي نظر له
امل�س�ؤولون الإ�رسائيليون نظرة �سلبية ور�أوه “متعاطفا ً مع حما�س وحزب اهلل”.60
�أما التطور الثاين يف املوقف الربيطاين فهو ت�صويت الربملان الربيطاين يف ت�رشين الأول� /أكتوبر
 2014على قرار “غري ملزم” ولكنه حم َّمل بالداللة ال�سيا�سية ،باالعرتاف بالدولة الفل�سطينية
بعد اقرتاح تقدم به نائب عمايل ،وحظي بت�أييد � 274صوتا ً مقابل معار�ضة � 12صوتاً ،وهو ما
يع ُّد موقفا ً متقدما ً عن املواقف الربيطانية التقليدية ،بالرغم من �أن احلكومة املحافظة بقيادة ديفيد
كامريون � David Cameronأكدت ا�ستمرار موقفها .كما �أن كامريون مل ي�شارك يف الت�صويت
ودعا وزراءه لل�سلوك نف�سه ،61كما لوحظ �أن ن�سبة امل�شاركني يف الت�صويت هو �أقل من ن�صف عدد
الأع�ضاء.
ويبدو �أن موقف الربملان الربيطاين �أ�سهم يف دفع الربملان الأوروبي الحقا ً (يف كانون الأول/

دي�سمرب من ال�سنة نف�سها) يف الت�صويت على قرار يعرتف من حيث املبد�أ بـ“الدولة الفل�سطينية”،
و�أيد القرار � 498صوتا ً مقابل معار�ضة  ،88وامتناع  111ع�ضوا ً عن الت�صويت.62
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ب .فرن�سا:
�ش َّكل ت�صويت الربملان الفرن�سي يف كانون الأول /دي�سمرب  ،2014على االعرتاف بالدولة
الفل�سطينية بت�أييد  339ع�ضوا ً مقابل اعرتا�ض  151ع�ضواً ،تطورا ً �سيا�سياً ،بالرغم من �أن
وزير اخلارجية الفرن�سي لوران فابيو�س  Laurent Fabiusر�أى �أن هذا الأمر (جريا ً على تقاليد
موقف احلزب اال�شرتاكي  Socialist Partyمن ال�رصاع العربي ال�صهيوين) “مرهون بال�سلطة
التنفيذية فقط” ،ثم قال ،م�شريا ً للمفاو�ضات ،ب�أن “الطرفني لوحدهما �أو مب�ساعدة الواليات املتحدة
تفاو�ضا ب�شكل ناجح لكنهما ف�شال يف الو�صول التفاق ...وهو ما ي�ستدعي �إعادة تقييم هذه املنهجية،
وهناك حاجة النخراطنا مع الطرفني ،وهناك من يدعو ل�ضغط على الطرفني من املجتمع الدويل” .ثم
دعا �إىل م�ؤمتر دويل وحتديد �سقف زمني يف حدود عامني للتو�صل للت�سوية.63
ومعلوم �أن احلزب اال�شرتاكي الفرن�سي هو الأقرب لـ“�إ�رسائيل” يف اخلريطة ال�سيا�سية الفرن�سية
منذ زمن بعيد ،ولعل ت�رصيحات الرئي�س الفرن�سي فران�سوا هوالند  François Hollandeمن
العدوان الإ�رسائيلي على غزة يف متوز /يوليو  2014تكر�س هذا النهج� ،إذ �أبدى ت�أييده التام لـ“حق
�إ�رسائيل يف الدفاع عن نف�سها” ،كما �أكد ت�ضامنه معها.64
ج� .أملانيا:
�سارعت امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل لالت�صال بنتنياهو لتبلغه مع بداية العدوان
الإ�رسائيلي على غزة �إدانتها وبدون � ّأي حتفظ لإطالق ال�صواريخ على “�إ�رسائيل” ،واعتبارها
عمالً غري مربر .65من ناحية ثانية ُتع ُّد �أملانيا من �أعلى الدولة الأوروبية يف حجم امل�ساعدات
املقدمة لفل�سطني ،وي�صل �إ�سهامها قرابة  %20من الإ�سهام الأوروبي؛ ففي �سنة ّ 2014
مت تقدمي
 215مليون يورو (نحو  285.7مليون دوالر) ،منها  61مليون يورو (نحو  81.1مليون دوالر)
لقطاع غزة ،66وهو ما يعزز الو�صف الذي قدمته جمموعة ال�شخ�صيات الأوروبية التي �أتينا على
بيانها لل�سيا�سة الأوروبية.

خال�صة عامة حول املوقفني الأمريكي والأوروبي:
يت�سم املوقفان الأمريكي والأوروبي باعتبار االحتالل لل�ضفة والقطاع وكذلك اال�ستيطان
غري �رشعي ،ويتبنيان ما ي�سميانه بحل الدولتني .ولكنهما يوقفان ذلك على املفاو�ضات ،دون
اتخاذ ما يحتاجه ذلك من تطبيق عملي ،كما ي�ستخدمان امل�ساعدات املالية التي تعطى �إىل ال�سلطة،
وي�رصان على التن�سيق الأمني من �أجل �ش ّل � ّأي جهد فل�سطيني يطرح نهجا ً مقاوما ً ويخرج على
نهج املفاو�ضات ،ناهيك عن الوقوف احلازم �ض ّد �أي �شكل من �أ�شكال املقاومة .وهما ي�رصان
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على هذه ال�سيا�سة بالرغم من مرور نحو  23عاما ً ما بعد اتفاق �أو�سلو ،وبعد ما �أُجري من
مفاو�ضات حتت الرعاية الأمريكية ،وبجهود الرباعية ،وباملفاو�ضات الثنائية؛ مما ال ُيبقي �شكا ً يف
�أن املفاو�ضات غري جمدية وال ميكن �أن ت�صل �إىل ح ّل الدولتني ،خ�صو�صا ً يف ظ ّل ت�صاعد ال�سلوك
العن�رصي واال�ستيطاين والتهويدي الإ�رسائيلي .وبالتايل ،ي�صبح املوقف الأمريكي والأوروبي
حول عدم �رشعية االحتالل واال�ستيطان ،متواطئا ً �أو يوفر غطاء لل�سيا�سات التي اتبعتها احلكومات
الإ�رسائيلية ،مبا فيها حكومة نتنياهو خالل �سنتي  2014و .2015واخلال�صة� ،أن �سيا�سات ك ّل
من �أمريكا واالحتاد الأوروبي خالل ال�سنتني  2014و 2015خدمت عمليا ً ا�ستمرار االحتالل
واال�ستيطان.

 .3دول الربيك�س:
على الرغم من �إ�صدار جمموعة دول الربيك�س ( BRICSرو�سيا ،وال�صني ،والهند ،والربازيل،
وجنوب �إفريقيا) بيانات �سيا�سية خالل الفرتة  2015–2014حتدد فيها موقفها من تطورات ال�رصاع
العربي ال�صهيوين ،غري �أن امل�سافة ال�سيا�سية بني دول هذه املجموعة وبني الكيان ال�صهيوين �أو
القوى الفل�سطينية لي�ست متقاربة.
وت�شتمل بيانات قمة الربيك�س يف متوز /يوليو  2015ومتوز /يوليو  2014على القوا�سم
امل�شرتكة من الق�ضية الفل�سطينية ،كالت�أكيد على �أهمية ت�سوية النزاع العربي الإ�رسائيلي على
�أ�سا�س املرجعيات الدولية واملبادرة العربية ،كما �أن ح ّل ال�رصاع ي�سهم يف ت�سوية �رصاعات �أخرى
يف املنطقة .لذا تدعو دول الربيك�س �إىل “ا�ستئناف املفاو�ضات على �أ�سا�س ح ّل الدولتني وقيام دولة
فل�سطينية حيوية ومت�صلة تعي�ش جنبا ً �إىل جنب ب�سالم مع �إ�رسائيل ،بحدود معرتف بها ب�شكل
متبادل ودوليا ً على �أ�سا�س حدود �سنة  1967وعا�صمتها القد�س ال�رشقية” .وبعد الإ�شادة بجهود
اللجنة الرباعية �أكدت البيانات على:67
�أ .معار�ضة ا�ستمرار اال�ستيطان الإ�رسائيلي ،لأنه ين�سف ح ّل الدولتني وينتهك القانون الدويل.
ب	.الرتحيب بكل اجلهود ال�ساعية لتحقيق الوحدة الوطنية الفل�سطينية ،ومطالبة الأطراف
الفل�سطينية املختلفة االلتزام بتنفيذ التعهدات الدولية التي تعهدت بها فل�سطني.
ج .مطالبة الدول املانحة التي �شاركت يف م�ؤمتر القاهرة لإعادة �إعمار غزة ،والوفاء بتعهداتها التي
قطعتها بتقدمي الدعم لهذا الغر�ض ،ومطالبة الطرفني الفل�سطيني والإ�رسائيلي اتخاذ الإجراءات
املي�رسة لو�صول هذه امل�ساعدات لل�شعب الفل�سطيني.
د .دعوة املجتمع الدويل ملزيد من دعم وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني ،والرتحيب
بتن�صيب الربازيل يف اللجنة اال�ست�شارية للوكالة.
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هـ	.الت�أكيد على �رضورة عقد م�ؤمتر ت�شارك فيه كل دول ال�رشق الأو�سط جلعل املنطقة خالية من
�أ�سلحة الدمار ال�شامل.68
�أ .رو�سيا االحتادية:
لعل مناظرة املفكر اجليو-ا�سرتاتيجي الرو�سي �ألك�سندر دوغني  Aleksandr Duginمع �أوالفو
دي كارفيلو  Olavo de Carvalhoحول الواليات املتحدة والنظام العاملي اجلديد The USA
 and The New World Orderت�شكل مرجعية مهمة لفهم التوجه اال�سرتاتيجي الرو�سي،
خ�صو�صا ً �أن �أغلب الباحثني يقرون بالت�أثري الفكري العميق لدوغني على الرئي�س فالدميري بوتني
 ،Vladimir Putinمن خالل املنظور املركزي يف النظرية اجليو�-سيا�سية لدوغني عرب مفهوم
الأورا�سية التي تقوم على ثالثة م�ستويات :التعدد القطبي يف ال�ش�أن الدويل ،والتقارب على امل�ستوى
الإقليمي مع دول الغرب الآ�سيوي ال �سيّما اجلمهوريات ال�سوفييتية ال�سابقة ،وامل�ستوى املحلي من
خالل الدمج بني ال�شخ�صية الليربالية والقومية يف العالقة بني الدولة واملجتمع.69
�إن التن�سيق بني ال�صني ورو�سيا يف جمل�س الأمن يف ال�ش�أن ال�سوري جت�سيد للم�ستوى الأول،
بينما التن�سيق مع �إيران يف هذا ال�ش�أن جت�سيد للم�ستوى الثاين� ،إذ يرى دوغني �أن الطريقة الأمثل
ملراعاة التداخل بني امل�صالح الرو�سية والإيرانية اال�سرتاتيجية هي بناء حتالف ا�سرتاتيجي
بني الدولتني ،بينما بنية النظام يف الدولتني (وهو �أمر خارج مو�ضوعنا هنا) جت�سيد للم�ستوى
الثالث .ويف �إطار ر�ؤيته لغرب �آ�سيا الذي ميتد حتى �شواطئ املتو�سط ال يرى دوغني “�إ�رسائيل”
�إال كـ“ذراع” للواليات املتحدة .وجت�سيدا ً لهذا املنظور اال�سرتاتيجي تتفاعل رو�سيا مع تطورات
املو�ضوع الفل�سطيني على النحو التايل:
 .1اعتبار الف�شل يف ح ّل الق�ضية الفل�سطينية م�صدرا ً رئي�سيا ً للتطرف يف املنطقة� :إذ يكرر
امل�س�ؤولون الرو�س من خالل ما تعك�سه ت�رصيحات ومناق�شات وزير اخلارجية الرو�سي الفروف
�شعورا ً بعالقة قوية بني املو�ضوع الفل�سطيني وبني التطرف� ،إذ كثريا ً ما ربط الفروف بني عدم
ح ّل الق�ضية الفل�سطينية وبني ا�ستثمار املنظمات املتطرفة لهذا املو�ضوع لتجنيد الأفراد يف �صفوفها،
حيث يقول �إن ت�سوية مل يتم حتقيقها “خالل �سبعني �سنة تقريباً ،متثل حجة رئي�سية للمنظمات
املتطرفة لتجنيد الأفراد يف �صفوفها” .70ويرى الرو�س �أن التطرف ميثل �ش�أنا ً له انعكا�ساته على
الداخل الرو�سي من خالل ق�ضايا ال�شي�شان وغريها ،وهو الت�صور الذي انتهى لتدخل رو�سي
مبا�رش يف �سورية ل�صالح النظام.
 .2اعتبار الرو�س قيام حكومة وحدة وطنية فل�سطينية �رشطا ً �رضوريا ً لتحقيق نتائج �سيا�سية
ت�سهم يف حتقيق الطموحات الفل�سطينية .وقد �أبدت احلكومة الرو�سية ت�أييدها لت�شكيل احلكومة
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الوطنية الفل�سطينية يف  ،2014/10/10وع َّدت ذلك “حدثا ً مهما ً وخطوة �رضورية ل�ضمان تكامل
عمل م�ؤ�س�سات الدولة الفل�سطينية يف منطقة ال�ضفة الغربية من نهر الأردن وقطاع غزة” .كما
�أنها تعتقد “�أنه دون ت�ضامن الفل�سطينيني يف موقفهم على �أر�ضية الأمم املتحدة واملبادرة العربية
لل�سالم ،من امل�ستحيل حتقيق الطموحات القانونية لل�شعب الفل�سطيني” ،و�ستعمل احلكومة
الرو�سية مع احلكومة الوطنية الفل�سطينية لتطوير عالقات ال�صداقة بني الطرفني.71
 .3ال�شعور الرو�سي ب�أن تهمي�ش الق�ضية الفل�سطينية ل�صالح ق�ضايا متجددة هي �سيا�سة
عب عنه الفروف ب�شكل �رصيح كما �أو�ضحنا يف بداية هذا الف�صل.
�أمريكية ،وهو ما َّ
�أما يف نطاق ال�سيا�سة التنفيذية ،فقد �أجرى الرو�س لقاءات عديدة مع امل�س�ؤولني الفل�سطينيني،
�أكدوا فيها على املوقف الرو�سي من ت�أييدهم حلل الدولتني ،وهو ما ي�ؤكده البيان الثالثي لوزراء
خارجية كل من رو�سيا وال�صني والهند يف بكني يف �شباط /فرباير 2015؛ حيث دعا البيان �إىل املواقف
نف�سها التي تتبناها الربيك�س ،مع الإ�شارة �إىل اعتبار �رشقي القد�س عا�صمة الدولة الفل�سطينية
املقرتحة .72وعاد الرئي�س بوتني لت�أكيد املوقف ذاته يف ر�سالة بعث بها الجتماع اجلامعة العربية يف
� 2015/3/28أكد فيها على حقّ الفل�سطينيني يف الدولة وعا�صمتها �رشقي القد�س ،وهو ما ت�ضمنته
مناق�شات املفاو�ض الفل�سطيني �صائب عريقات مع الفروف يف مو�سكو يف كانون الأول /دي�سمرب
 ،2014حيث ّ
مت البحث يف حماوالت ا�ستئناف املفاو�ضات الفل�سطينية الإ�رسائيلية ويف انعكا�سات
توترات الو�ضع يف املنطقة على الق�ضية الفل�سطينية.73
و�أكدت رو�سيا يف لقاء بني الفروف والرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س خالل الدورة 69

للجمعية العامة للأمم املتحدة على �رضورة احرتام الطرفني الفل�سطيني والإ�رسائيلي لوقف
�إطالق النار الذي ّ
مت التو�صل له يف قطاع غزة يف .2014/8/26
 .4تبدو ال�سيا�سة الرو�سية متقاربة مع التوجهات الأوروبية التي �أ�رشنا لها ب�رضورة تو�سيع
امل�شاركني يف اللجنة الرباعية ،وتقدمت رو�سيا باقرتاحات بهذا ال�ش�أن ،فيما يبدو حماولة ملوازنة
الدور الأمريكي يف عمل هذه اللجنة.74
ب .ال�صني ال�شعبية:
ثمة ر�أي لبع�ض الباحثني� 75أن جمل�س الدولة يف ال�صني (وهو ال�سلطة التنفيذية الأعلى) �أ�صدر
عددا ً من الأوراق البي�ضاء بخ�صو�ص �سيا�سة البالد اخلارجية جتاه عدد كبري من الق�ضايا لي�س
بينها ال�رشق الأو�سط .وهو �أمر دفع البع�ض للقول ب�أن ال�صني تعمل �ضمن “مبادئ عامة” يف
�سيا�ساتها ال�رشق �أو�سطية ،ولي�س �ضمن ا�سرتاتيجية مبلورة ب�شكل وا�ضح .ويتعامل ال�صينيون
مع مو�ضوع ال�رشق الأو�سط من خالل ق�سمني يف وزارة اخلارجية ،هما ق�سم �ش�ؤون غرب �آ�سيا
وال�شمال الإفريقي ،وق�سم ال�ش�ؤون الأوروبية و�آ�سيا الو�سطى.
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وعلى الرغم من �أن ال�صني لي�ست ع�ضوا ً يف اللجنة الرباعية لل�رشق الأو�سط� ،إال �أنها عينت
مبعوثا ً خا�صا ً لها يف املنطقة منذ بد�أت اللجنة الرباعية �أعمالها ،فقد عينت يف الفرتة 2006–2002
املبعوث واجن �شيجي  ،Wang Shijieثم تاله املبعوث �صن بيجان  Sun Biganحتى �سنة ،2009
ثم جاء املبعوث وو �سايك  Wu Sikeمن  2009حتى كتابة هذا التقرير.
ويجري املبعوث ال�صيني وو �سايك �سل�سلة لقاءات مع امل�س�ؤولني الفل�سطينيني ،فقد التقى
يف �آذار /مار�س  2014مع الرئي�س عبا�س ،ويف حزيران /يونيو ومتوز /يوليو  2014مع عدد من
امل�س�ؤولني وال�صحفيني الفل�سطينيني.76
وكانت ال�صني قد طرحت مبادرة يف �أيار /مايو  2013من قبل الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ
 ،Xi Jinpingثم عاد وزير اخلارجية ال�صيني وانغ يي  Wang Yiوطرحها يف �آب� /أغ�سط�س 2014
م�ضيفا ً لها نقطة واحدة خا�صة بالدعوة لوقف القتال يف غزة الذي كان قد ن�شب يف متوز /يوليو،
وتت�ضمن النقاط الأخرى ما يلي:77
 .1دولة فل�سطينية م�ستقلة وذات �سيادة على حدود  1967وعا�صمتها �رشقي القد�س ،وحقّ
“�إ�رسائيل” يف الوجود واحرتام حقها امل�رشوع يف الأمن.
	.2املفاو�ضات هي الطريق الأن�سب مع �رضورة تنمية الثقة ،ووقف العنف �ض ّد املدنيني ،ورفع
احل�صار عن غزة ،ومعاجلة مو�ضوع املعتقلني الفل�سطينيني ،و�رضورة وحدة ال�صف
الفل�سطيني.
	.3العمل على �أ�سا�س الأر�ض مقابل ال�سالم ا�ستنادا ً للقرارات الدولية واملبادرة العربية.
� .4أن يبذل املجتمع الدويل مزيدا ً من اجلهد ال �سيّما يف نطاق تقدمي امل�ساعدات للفل�سطينيني.
 .5وقف بناء امل�ستعمرات ،وهو املو�ضوع الذي عادت اخلارجية ال�صينية و�أكدت عليه يف بيان لها يف
حزيران /يونيو .2015
وحتاول ال�صني �أن تنتهج �سيا�سة توفيقية بني موقف تقليدي ي�ساند حقّ الفل�سطينيني يف دولة
م�ستقلة ،وبني تطور عالقاتها مع “�إ�رسائيل” ،وهو ما يت�ضح يف امل�ؤ�رشات التالية:
�شاركت ال�صني يف امل�ؤمتر الثاين للتعاون بني دول �رشق �آ�سيا لتنمية فل�سطني الذي عقد يف
جاكرتا يف �آذار /مار�س  ،2014وي�ضم امل�ؤمتر عددا ً من الدول ومنظمات دولية مثل البنك الدويل
 The World Bankووكالة الغوث وبنك التنمية الإ�سالمي�...إلخ .وقد دعا بيان امل�ؤمتر �إىل:78
 .1دعم بناء الدولة الفل�سطينية وجمهود التنمية بالأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة  1967يف كل
املجاالت مبا ي�سهم يف �إيجاد ح ّل للنزاع بال�رشق الأو�سط على �أ�سا�س الدولتني طبقا ً لقرارات
الأمم املتحدة ومبادرة ال�سالم العربية.
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	.2الت�أكيد على �أهمية دعم القطاع اخلا�ص الفل�سطيني ،ومتكينه من اال�ستفادة من خربات التنمية
االقت�صادية لدول �رشقي �آ�سيا ،وتقدمي م�ساعدات مالية ت�شمل الالجئني.
 .3م�شاركة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف املجهودات التي تبذلها لتوفري كل اخلدمات لل�شعب
الفل�سطيني وم�ساعدة عملية بناء الدولة الفل�سطينية باعتبار ذلك خطوة رئي�سية لإيجاد بيئة
مالئمة لتحقيق ال�سالم.
�أما املوقف ال�صيني من العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة يف متوز /يوليو  ،2014فقد ات�سم
بلغة ديبلوما�سية ا�سرت�ضائية للطرفني ،حيث دعا الناطق بل�سان اخلارجية ال�صيني هونغ ليي
� Hong Leiإىل “�أننا نعتقد �أن اللجوء للقوة ومواجهة العنف بالعنف لن ي�ساعد على ح ّل امل�شاكل
بل يفاقم الكراهية� .إننا ننا�شد الطرفني �أن يريا امل�شهد الأو�سع لل�سالم [يف ال�رشق الأو�سط] وحلياة
النا�س ،لتحقيق فوري لوقف �إطالق النار وااللتزام باخليار اال�سرتاتيجي للمفاو�ضات”.79
من جهة �أخرى ،ميثل �إن�شاء البنك الآ�سيوي لال�ستثمار يف البنية التحتية Asian Infrastructure

) Investment Bank (AIIBالذي تقوده ال�صني خطوة �سيا�سية اقت�صادية لل�صني يف �إدارة
عالقاتها الدولية ،وقد �سارعت “�إ�رسائيل” لالن�ضمام لهذا البنك يف ني�سان� /أبريل  .802015و�إذا
ربطنا طبيعة هذا البنك مع ما ن�رش من تعاون �إ�رسائيلي �صيني يف نطاق ال�سكك احلديدية يف
“�إ�رسائيل” —كبنية حتتية— ميكن تلم�س تطور العالقة بني الطرفني ،فا�ستنادا ً لتقرير كان قد
ن�رش يف متوز /يوليو  2012عر�ضته �صحيفة وينيبَج جوي�ش ريفيو Winnipeg Jewish Review
يتبني �أن نقا�شا ً يدور بني ال�صني و“�إ�رسائيل” لبناء �سكة حديد تربط بني ميناء �إيالت وكل من ميناء
�أ�سدود وحيفا ،وهو ما مي ّكن ال�سفن من الر�سو يف ميناء �إيالت ونقل الب�ضائع مبا�رشة عرب ال�سكك
احلديدية �إىل ميناءي �أ�سدود وحيفا .وتبلغ امل�سافة بني املوقعني نحو  180كم ،ثم يتم النقل من هناك
�إىل �أوروبا ،وهو ما يعني جتاوز قناة ال�سوي�س من خالل تق�صري الزمن وتخفي�ض تكاليف النقل
ور�سوم العبور ...كما �أن ال�رشكات ال�صينية تقدمت بعطاءات تناف�سية لتو�سيع وتعميق ميناءي
�أ�سدود وحيفا ال�ستيعاب التطور اجلديد ،81وقد زار وفد من ال�رشكات ال�صينية “�إ�رسائيل” يف
منت�صف �سنة  2015لتطوير العالقة بني الطرفني يف هذا اجلانب.82
وقد تطورت العالقات التجارية بني “�إ�رسائيل” وال�صني لأكرث من  11مليار دوالر خالل
�سنة  ،2014علما ً �أنها مل تكن تتجاوز  50مليون دوالر عند �إقامة العالقة الديبلوما�سية بني الطرفني
�سنة  .1992كما ت�ضاعفت اال�ستثمارات ال�صينية يف “�إ�رسائيل” قرابة ثالثة �أ�ضعاف خالل الفرتة
.832015–2012
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ج .الهند:
�شكل فوز حزب بهاراتيا جاناتا  Bharatiya Janata Partyالهندو�سي بزعامة نارندرا
مودي يف االنتخابات الهندية ،وتعيني مودي رئي�سا ً لوزراء الهند يف �أيار /مايو  ،2014حتوالً
مهما ً ل�صالح التقارب الإ�رسائيلي الهندي على ح�ساب ال�سيا�سة التقليدية الأقرب للموقف
الفل�سطيني التي انتهجها حزب امل�ؤمتر الوطني الهندي  Indian National Congressالذي مل
يقم عالقة ديبلوما�سية مع “�إ�رسائيل” �إال �سنة  ،1992بالرغم من �أن الهند اعرتفت بـ“�إ�رسائيل”
�سنة .1950
وحزب جاناتا ،معروف بدعواته للتخلي عن �سيا�سة عدم االنحياز وزيادة التعاون مع
الواليات املتحدة ،ناهيك عن اتهامه ب�أن له دورا ً يف مذابح امل�سلمني يف املقاطعات الهندية كما جرى يف
�سنة  2002يف املقاطعة التي كان يرت�أ�سها مودي حتديداً ،وهو ما جعل امل�سلمني الهنود ال ي�صوتون
له ب�أكرث من  .84%8وتت�ضح معامل التغري يف ال�سيا�سة الهندية يف املظاهر التالية:
 .1عقد �أول لقاء بني قادة الهند و“�إ�رسائيل” يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  2014للمرة الأوىل منذ
عقد كامل ،ويف�رس الباحثون التحول الهندي عن �سيا�سات حزب امل�ؤمتر نحو �سيا�سات جاناتا
بداوفع �آيديولوجية دينية والعداء ملا ي�سمى “الإرهاب الإ�سالمي” من ناحية ،كما �أنه يعد مكاف�أة
لـ“�إ�رسائيل” على موقفها الداعم للهند �سنة � 1999ض ّد باك�ستان من ناحية ثانية.
 .2عقد اتفاق ل�رشاء الهند �أ�سلحة �إ�رسائيلية بقيمة  662مليون دوالر يف ن�صف العام الأول حلكم
جاناتا ،وهو ما يفوق قيمة امل�شرتيات الهندية خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة حلكمه.
 .3رف�ض احلكومة الهندية مترير قرار ب�إدانة العدوان الإ�رسائيلي على غزة يف متوز/

يوليو  ،2014وبرر وزير اخلارجية الهندي �سو�شما �سواراج  Sushma Swarajذلك قائالً:
“نحن ندعم بالكامل الق�ضية الفل�سطينية ونحافظ على عالقتنا اجليدة مع �إ�رسائيل ....كما
دعمت احلكومة العر�ض امل�رصي لوقف �إطالق النار” .وهو ما �أدى ال�شتعال مظاهرات يف الهند
(� )2014/7/27ضده.85
 .4امتنعت الهند عن الت�صويت يف متوز /يوليو  2015على قرار جلنة حقوق الإن�سان الدولية
اخلا�ص بت�شكيل جلنة حتقيق يف اجلرائم الإ�رسائيلية يف عدوان غزة  ،2014وعللت ذلك ب�أن التقرير
يت�ضمن مثول “�إ�رسائيل” �أمام املحكمة اجلنائية الدولية ،وهو ما تع ُّده الهند عمالً تدخليا ً .86لكن
الباحثني الهنود يف ال�ش�أن ال�رشق �أو�سطي عربوا قبل ذلك بفرتة طويلة عن اعتقادهم ب�أن الهند
�ستمتنع عن الت�صويت غالبا ً يف الأمم املتحدة يف ال�رصاع العربي ال�صهيوين ،وهو ما جعل ال�سفري
يعب عن “�صدمته ،”..وعزا املوقف الهندي لعالقات التعاون الع�سكري املتزايد
الفل�سطيني يف الهند ّ
بني الهند و“�إ�رسائيل”.87
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باملقابل ف�إن العالقات الفل�سطينية الهندية عرفت تلك�ؤا ً وا�ضحا ً بعد فوز حزب جاناتا ،ف�إذا
ا�ستثنينا زيارة نبيل �شعث كممثل للرئي�س الفل�سطيني للهند يف ت�رشين الثاين /نوفمرب ،2014
ف�إن الن�شاط الديبلوما�سي الهندي الر�سمي جتاه فل�سطني متثل يف �آخر زيارة لوزير الدولة
الهندي لل�ش�ؤون اخلارجية �رشي �إي �أحمد  Shri E Ahamedيف �سنة  ،2013كما تعهدت الهند يف
م�ؤمتر القاهرة اخلا�ص بالدول املانحة بتقدمي �أربعة ماليني دوالر 88و�إن�شاء مركز تدريب مهني
للفل�سطينيني.
وتواجه �سيا�سة جاناتا جتاه فل�سطني معار�ضة من بع�ض الهيئات الهندية واملثقفني مثل جماعة
“من الهند لفل�سطني” ،وهي ت�ضم مثقفني هنود ين�رشون املقاالت ،ويقيمون الندوات امل�ساندة
لفل�سطني ،ويقومون ب�رشح ما يتعر�ض له الفل�سطينيون ،وكانوا قد بد�أوا عملهم منذ  ،2010وتابعوا
عملهم خالل �سنة  2015باجتاه ت�شجيع “املقاطعة الهندية لإ�رسائيل”.89
و�أخرياً ،ي�صعب �أن يحدد اختالف يف مواقف دول الربيك�س الر�سمية (خ�صو�صا ً رو�سيا
وال�صني والهند) وبني الدول الأوروبية يف الق�ضايا الرئي�سية كاملوقف من ال�سلطة الفل�سطينية �أو
ح ّل الدولتني �أو م�سار الت�سوية .وهو يقابل من احلكومة الإ�رسائيلية بعالقات متقدمة على
امل�ستويات االقت�صادية والع�سكرية والتقنية ،حيث قفزت العالقات بني رو�سيا وال�صني والهند
بـ“�إ�رسائيل” �إىل م�ستوى متقدم جدا ً بعد ما ي�شبه القطيعة والفتور ،قبل اتفاق �أو�سلو .ولهذا يجب
�أن ت�سجل خ�سائر هائلة حلقت بالق�ضية الفل�سطينية من ناحية عالقات “�إ�رسائيل” بهذه الدول.
ومن هنا ،فمن اخلط�أ اعتبار مواقف االعرتاف بالدولة الفل�سطينية املعيار لتطور �أو عدم تطور
املواقف الدولية.
د .اليابان:
ت�شري كافة بيانات احلكومة اليابانية اخلا�صة بالدور الياباين يف ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي
�إىل اعتبار املبادرة اليابانية “ممر ال�سالم واالزدهار” (�أي م�رشوع تطوير منطقة �أريحا
ووادي الأردن ،بالتعاون بني اليابان وفل�سطني والأردن و“�إ�رسائيل”) هي الركيزة الأ�سا�سية
لل�سيا�سة اليابانية .ويف نطاق تلك املبادرة ،و ّقع  21م�ست�أجِ را ً يف �أيلول� /سبتمرب  2015اتفاقية
لت�شغيل املنطقة ال�صناعية ،وبد�أ بالفعل �إعداد امل�صانع للت�شغيل.
وكانت اليابان قد �شاركت يف امل�ؤمتر الثاين للتعاون بني دول �رشق �آ�سيا للتنمية الفل�سطينية
يف �آذار /مار�س  2014يف جاكرتا ،والذي ركز على تنمية املوارد الب�رشية الفل�سطينية .كما
�أ�سهمت احلكومة اليابانية يف �سنة  ،2014بدفع  45مليون دوالر كم�ساعدة لوكالة غوث وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني بالإ�ضافة لـ  12مليون دوالر ملنظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سف)
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) The United Nations Children’s Fund (UNICEFللإ�سهام يف رعاية الأطفال واملحتاجني،
كما قدمت  52.5مليون دوالر عن طريق وكاالت الأمم املتحدة املختلفة كمنحة طارئة لقطاع غزة
يف �آذار /مار�س  ،2014كما قدمت ع�رشة ماليني دوالر لل�سلطة الفل�سطينية يف �سنة  2014لأهداف
التنمية االقت�صادية واالجتماعية.90
ومتثلت �أبرز املواقف اليابانية خالل �سنتي  2015–2014مبا يلي:91
� .1إدانة اختطاف “الطالب” الإ�رسائيليني الثالثة يف حزيران /يونيو  2014وقتلهم ،والدعوة ل�ضبط
النف�س بني الطرفني الفل�سطيني والإ�رسائيلي.
� .2إدانة �إطالق ال�صواريخ من غزة على “�إ�رسائيل” ،والتعبري عن “القلق” العميق من الغارات
الإ�رسائيلية ملا ت�سببه من �ضحايا مدنيني (متوز /يوليو .)2014
� .3إعراب احلكومة اليابانية عن �أ�سفها العميق ل�رضب “�إ�رسائيل” مقارا ً تعليمية للأمم املتحدة
كانت ت�ستخدم كملج�أ للمدنيني ،مما �أوقع �ضحايا مدنيني (متوز /يوليو .)2014
� .4إعراب احلكومة اليابانية عن �أ�سفها لقرار احلكومة الإ�رسائيلية م�صادرة �أرا�ض يف ال�ضفة الغربية
وبناء م�ستعمرات يف �رشقي القد�س (�أيلول� /سبتمرب وت�رشين الثاين /نوفمرب .)2014
� .5إعراب احلكومة اليابانية عن الأ�سف لال�شتباكات يف امل�سجد الأق�صى يف ت�رشين الثاين /نوفمرب
 ،2014و�إدانتها ملقتل عدد من الأفراد يف �أحد املعابد اليهودية يف غربي القد�س (ت�رشين الثاين/
نوفمرب .)2014
 .6وخالل �سنة  ،2015ان�شغلت احلكومة اليابانية بتداعيات اختطاف وقتل رهينة يابانية من قبل
داع�ش ،مما دفع اليابان لر�صد  200مليون دوالر �إ�سهاما ً منها يف مكافحة الإرهاب.
	.7التقى الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س رئي�س الوزراء الياباين �شينزو �آبي  Shinzō Abeيف
كانون الثاين /يناير  ،2015حيث �أكد امل�س�ؤول الياباين على البدء مب�رشوع “ممر ال�سياحة” يف
�إطار ممر ال�سالم.
وت�شري درا�سة يابانية� 92إىل �أن اليابان بد�أت ت�ست�شعر ب�رضورة تعزيز ا�ستقالليتها ال�سيا�سية
يف القرار اخلارجي عن الواليات املتحدة وخ�صو�صا ً يف ال�رشق الأو�سط ،وهو ما ي�ستدعي تفعيل
الديبلوما�سية اليابانية م�ستقبالً يف هذه املنطقة ب�شكل �أو�سع مما هي عليه الآن لعدة �أ�سباب:
	.1الإح�سا�س الياباين بالرتاجع التدريجي للنفوذ الغربي عاملياً.
 .2زيادة املناف�سة من قبل م�ستوردي الطاقة ال�رشق �آ�سيويني لليابان.
 .3حمدودية “القوة اخل�شنة” اليابانية ت�ستدعي الرتكيز �أكرث على القوة الناعمة يف العالقات
الدولية ،خ�صو�صا ً من خالل الأمم املتحدة.
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رابع ًا :الر�أي العام الدويل

يدل ا�ستطالع الر�أي العام الدويل على ا�ستمرار تدين
ن�سبة التعاطف مع “�إ�رسائيل” ،حيث تبدي معظم
�شعوب العامل موقفا ً �سلبيا ً من “�إ�رسائيل” مبا فيها معظم �شعوب الدول الغربية .كما يت�ضح من
اجلدول التايل:
جدول  :5/2اجتاهات الر�أي العام الدويل جتاه “�إ�رسائيل” )%( 2014-2013

93

الدولة

2014

2013
�إيجابي ب�شكل كبري

�سلبي ب�شكل كبري

�إيجابي ب�شكل كبري

�سلبي ب�شكل كبري

الواليات املتحدة

51

32

52

36

كندا

25

57

30

55

الربازيل

15

58

21

58

البريو

16

40

19

41

املك�سيك

13

53

13

45

الأرجنتني

–

–

12

35

فرن�سا

21

63

21

64

بريطانيا

14

72

19

72

�إ�سبانيا

4

70

14

61

�أملانيا

8

67

11

67

رو�سيا

23

32

28

23

تركيا

8

81

17

44

غانا

44

32

54

27

كينيا

42

15

47

27

نيجرييا

35

38

33

48

كوريا اجلنوبية

23

56

29

50

�أ�سرتاليا

16

69

24

67

الهند

16

26

22

34

باك�ستان

12

65

16

60

ال�صني

32

33

13

49

�إندوني�سيا

12

70

7

75

اليابان

3

54

4

50

بولندا

15

44

–

–

اليونان

15

46

–

–

ت�شيلي

29

41

–

–

م�رص

1

96

–

–

املعدل العاملي

20

52

23

49
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وتو�ضح اال�ستطالعات ارتفاع ن�سبة النظرة ال�سلبية يف املجتمعات الأوروبية لـ“�إ�رسائيل”،
خالفا ً ال�ستمرار النظرة الإيجابية يف الدول الإفريقية قيا�سا ً ملناطق العامل الأخرى.
وقد حذر مدير وكالة اال�ستخبارات املركزية )Central Intelligence Agency (CIA

ال�سابق ديفيد بيرتايو�س  ،David Petraeusيف حما�رضة له يف  ،2015/4/23من �أن “�إ�رسائيل”
تواجه خماطر من حركة املقاطعة و�سحب اال�ستثمارات وفر�ض العقوبات (بي دي �أ�س) Boycott,
 .94Divestment and Sanctions (BDS) campaignوهي احلملة التي بد�أها الفل�سطينيون
�سنة  ،2005ثم بد�أت هيئات مدنية وجامعات وم�ؤ�س�سات دولية باالن�ضمام لها ،وكان منها ان�ضمام
احتاد طالب اجلامعة الوطنية يف �إيرلندا جالواي National University of Ireland Galway
يف �آذار /مار�س  ،2014كما ان�ضمت يف �سنة  2014للحملة كنائ�س �أوروبية؛ الكني�سة امل�شيخية،
و�صندوق التقاعد الهولندي  ،PGGMوبنك دان�سك  Danske Bankالدمناركي الذي قاطع
بنك هبوعليم  Bank Hapoalimالإ�رسائيلي ب�سبب انتهاكه للقانون الدويل ،و�رشكة �صودا
�سرتمي  sodastreamللم�رشوبات الغازية (�سنة  )2015التي �أوقفت ن�شاطاتها يف ال�ضفة الغربية،
وان�ضم نحو خم�سمئة �أكادميي من املتخ�ص�صني يف ال�رشق الأو�سط والذين �أ�صدروا دعوة ملقاطعة
“�إ�رسائيل” يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  .2014ويف ال�شهر نف�سه� ،أ�صدر �أي�ضا ً قرابة خم�سمئة من
املتخ�ص�صني يف الأنرثوبولوجيا دعوة مماثلة ملقاطعة اجلامعات الإ�رسائيلية .وان�ضمت �إ�سبانيا
حلمالت املقاطعة بوقف بيع الأ�سلحة والتكنولوجيا الع�سكرية لـ“ا�رسائيل” .كما طالب وزراء
بريطانيون حكومة بالدهم بوقف بيع الأ�سلحة لـ“�إ�رسائيل” �إىل حني حتقيق ال�سالم يف ال�رشق
الأو�سط .ويف قطاع الفنانني �ألغى املو�سيقار الرنويجي بال مودي نوت�سن Pål Moddi Knutsen
حفله املو�سيقي يف تل �أبيب يف كانون الثاين /يناير  ،2014كما ان�ضمت للمقاطعة الكاتبة الأمريكية
غري�س يل بوجز  Grace Lee Boggsيف �أيار /مايو  ،2014ومعها املمثل الأمريكي داين غلوفر
 Danny Gloverومعه ع�رشة ممثلني �آخرين ،ويف �شباط /فرباير � 2015أعلن نحو �سبعمئة فنان
�إجنليزي ت�أييد املقاطعة ،95وقد ان�ضم عدد من اجلامعات والأكادمييني الأمريكيني للحملة تباعا ً.96

منظمة العفو الدولية:
متثل منظمة العفو الدولية � Amnesty Internationalإحدى املنظمات الدولية غري احلكومية
املهمة يف نطاق مراقبة ال�سلوك الدويل ،وقد �أ�صدرت املنظمة بعد العدوان الإ�رسائيلي على
قطاع غزة خالل �شهري متوز /يوليو و�آب� /أغ�سط�س  2014تقريراً ،ا�ستنادا ً لتقارير مندوبيها،
يت�ضمن ما يلي:97
	.1ارتكبت القوات الإ�رسائيلية جرائم حرب وانتهاكات حلقوق الإن�سان ،خالل خم�سني يوما ً من
الهجوم الع�سكري على غزة.
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 .2ت�سبب الهجوم الإ�رسائيلي يف نزوح جماعي وتدمري املمتلكات واملرافق احليوية.
 .3فر�ضت “�إ�رسائيل” ح�صارا ً بريا ً وبحريا ً وجويا ً على قرابة  1.8مليون ن�سمة.
 .4قامت “�إ�رسائيل” ب�أعمال قتل غري قانونية للمحتجني يف ال�ضفة الغربية ،ومن بينهم �أطفال.
 .5فر�ضت القوات الإ�رسائيلية قيودا ً ق�رسية على حرية انتقال الأ�شخا�ص.
 .6قامت “�إ�رسائيل” باحتجاز �آالف الفل�سطينيني وتعذيب بع�ضهم ،واحتجاز قرابة خم�سمئة منهم
حجزا ً �إداريا ً دون حماكمة.
 .7وا�صلت “�إ�رسائيل” ت�شجيع بناء امل�ستعمرات وال�سماح للم�ستوطنني باالعتداء على الفل�سطينيني
وتدمري ممتلكاتهم.
 .8قامت “�إ�رسائيل” بتدمري منازل البدو الفل�سطينيني يف النقب و�إخالء منازلهم.
	.9اعتقلت �إ�رسائيليني من الذين يحتجون على �سيا�سات “�إ�رسائيل” يف الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة �سنة .1967
� .10أطلقت املجموعات الفل�سطينية امل�سلحة �صواريخ على مناطق مدنية �إ�رسائيلية.
من جانب �آخر� ،أ�صدرت املنظمة تقريرا ً يتناول ر ّد الفعل الإ�رسائيلي على ا�شتعال االنتفا�ضة
الفل�سطينية يف ت�رشين الأول� /أكتوبر � ،2015أ�شارت فيه �إىل:98
.1
.2
.3
.4

قيام القوات الإ�رسائيلية بقتل عدد من الفل�سطينيني ب�شكل خمالف للقانون ودون مربر.
قيام القوات الإ�رسائيلية بقتل �أربعة فل�سطينيني ب�شكل متعمد على الرغم من �أنهم مل يكونوا
ي�شكلون تهديدا ً لتلك القوات.
ترك القوات الإ�رسائيلية فل�سطينيا ً ينزف دون تقدمي امل�ساعدة الطبية له.
�أن القوات الإ�رسائيلية تقدم على �إطالق النار بحجة �أن امل�صاب كان يعتزم القيام بعمليات طعن
لأفراد �إ�رسائيليني ،بينما يف حاالت معينة كان يتم �إطالق النار دون وجود م�ؤ�رشات على اعتزام
القيام بعملية طعن.

خال�صة� :آفاق �سنة :2016
�إن �إ�سقاط معطيات ال�سلوك الدويل يف الق�ضية الفل�سطينية على �سنة  2016ي�شري ب�شكل �أويل
للمالمح التالية:

 .1االنتخابات الرئا�سية الأمريكية:
ينهمك الأمريكيون من بداية ال�سنة وحتى ت�رشين الثاين /نوفمرب  2016يف التح�ضري
لالنتخابات الرئا�سية القادمة ،و�سي�سعى كل مر�شح ال �سيّما الدميوقراطي واجلمهوري بعد
ت�صفية املناف�سة بني كل املرت�شحني لإطالق الت�رصيحات خ�صو�صا ً اال�سرت�ضائية للوبي اليهودي.
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كما ي�صبح من ال�صعب على الرئي�س الأمريكي احلايل �أن يتخذ موقفا ً ا�سرتاتيجيا ً ي�ؤثر على فر�ص
حزبه الدميوقراطي ،بالرغم من �أنه يكون متحررا ً من نفوذ جماعات ال�ضغط يف فرتته الثانية.
ولعل ذلك �سيجعل الق�ضية الفل�سطينية �ش�أنا ً يف ال�سجال االنتخابي يف نطاق الت�رصيحات دون
الإقدام على خطوات �إجرائية ذات معنى ،ولعل ت�رصيحات �أوباما يف  2015/11/9خالل زيارة
نتنياهو لوا�شنطن بعد ا�شتعال االنتفا�ضة ت�شري �إىل ذلك حيث قال�“ :إن �أمن �إ�رسائيل على ر�أ�س
عبت عن ذلك ال بالأقوال فقط بل وبالأفعال ...وحول العنف
�أولويات �سيا�ستي اخلارجية ،وقد ّ
يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،ف�إنني �أدين ب�أق�سى العبارات العنف الفل�سطيني �ض ّد مواطني �إ�رسائيل
الأبرياء ،و�أود �أن �أكرر قناعتي القوية ،ب�أنه لي�س لإ�رسائيل احلق فقط بحماية نف�سها بل من
واجبها ذلك”.99

 .2ا�ستمرار انعكا�س التطورات العربية الداخلية على االهتمام الدويل بالق�ضية
الفل�سطينية:
من غري املتوقع �أن تنتهي الدول العربية التي تعرف حالة من عدم اال�ستقرار ال�شديد (�سورية،
والعراق ،واليمن ،وليبيا ،وم�رص ،والبحرين) من جلم التدخالت الدولية يف م�شكالتها الداخلية
خالل �سنة  ،2016وهو ما يعني �أن هذه امل�شكالت العربية —ناهيك عن م�شكالت دولية �أخرى—
�ستبقى نقاط جذب لالهتمام الدويل على ح�ساب الق�ضية الفل�سطينية.

 .3تداعيات ا�ستمرار االنتفا�ضة:
منذ �سنة  ،2013ح ّذر وزير اخلارجية الأمريكي احلايل جون كريي يف حوار مع التلفزيون
الإ�رسائيلي من �أن ا�ستمرار اال�ستيطان وعدم التو�صل لت�سوية �سيا�سية بني الفل�سطينيني
والإ�رسائيليني �سيقود “جلولة عنف جديدة”.100
برزت االنتفا�ضة الفل�سطينية (خ�صو�صا ً يف القد�س واخلليل) منذ �أواخر �صيف  ،2015ومن
الوا�ضح �أن احتماالت توقف االنتفا�ضة ال تبدو يف الأفق القريب ،و�إن كانت قد تعرف تذبذبا ً يف
م�ستويات فعاليتها ِ
وح َّدتها بني يوم و�آخر ،وهو ما يعني �أن �أحد �سبل �إعادة الق�ضية الفل�سطينية
ل�صدارة االهتمام الدويل هو احلر�ص على ا�ستمرار االنتفا�ضة ،وذلك �سعيا ً لدحر االحتالل .غري
�أن قيادة ال�سلطة الفل�سطينية و�أطراف عربية ودولية قد ت�سعى �إىل االلتفاف عليها عرب مبادرات
�سيا�سية “توحي” ب�أمل بالت�سوية ال�سيا�سية.
وقد ت�سعى “�إ�رسائيل” والواليات املتحدة ورمبا دول �أوروبية ال�ستغالل حماوالت حتديد
التنظيمات الإرهابية يف املنطقة نظرا ً لأعمال العنف التي ت�شهدها املنطقة ومتتد لأوروبا ،لطرح
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منظمات املقاومة الفل�سطينية ،خ�صو�صا ً حركتي حما�س واجلهاد الإ�سالمي وحزب اهلل� ،ضمن
قائمة التنظيمات الإرهابية التي يجب على املجتمع الدويل مواجهتها� ،أي العمل على توظيف تداعيات
الربيع العربي �ض ّد منظمات املقاومة الفل�سطينية.

 .4تو�سيع اللجنة الرباعية:
لقد تبني من عر�ض مواقف الدول الأوروبية وبع�ض الدول العربية ورو�سيا �أن هناك ميالً
نحو تو�سيع الدول امل�شاركة يف اللجنة الرباعية ،لذا قد ت�شهد �سنة  2016جهدا ً ديبلوما�سيا ً يف هذا
االجتاه ،وقد جتده الواليات املتحدة —من وجهة نظرها— �أمرا ً غري جمد ،لتحتفظ بوزنها يف
�صياغة قرارات اللجنة �أو تكييف بياناتها� ،أو �أن وا�شنطن قد تقبل بالتو�سيع �إذا �ضمنت �أنه �سيو�سع
مظلة ال�رشعية على قرارات ت�ضمن مزيدا ً من ال�ضغط على اجلانب الفل�سطيني ،وحتقيق مكا�سب
�أكرب للطرف الإ�رسائيلي.
ويف ال�سياق نف�سه ،قد ي�أخذ هذا اجلهد م�سارا ً �آخر ،وهو بدالً من تو�سيع اللجنة الرباعية ،يتم
�إن�شاء جمموعة الدعم الدولية  International Support Groupمل�ساندة �أعمال اللجنة الرباعية،
وهو �أمر قد ال تختلف نتائجه عن البديل الأول وهو التو�سيع.

 .5احتماالت احتدام معركة تفعيل عمل املحكمة اجلنائية الدولية:
لعل املفاو�ض الفل�سطيني وحتديدا ً ال�سلطة الفل�سطينية تقرتب ب�شكل حذر من تفعيل دور
املحكمة اجلنائية الدولية ،وهو �أمر ال �ش ّك �أن الواليات املتحدة و“�إ�رسائيل” وبع�ض الدول الأوروبية
�ستعمل على �إما �إ�ضعافه �أو تعطيله كلياً .وهو ما �سيفتح املجال ملواجهات ديبلوما�سية وا�سعة
�سيكون للم�ساعدات املالية الدولية دور كبري ك�أحد �أدوات املواجهة يف ال�ضغط على ال�سلطة .ولذلك،
فال ينبغي عقد الآمال على التحرك باجتاه املحكمة الدولية.
وثمة احتمال قوي �أن تدفع “�إ�رسائيل” والواليات املتحدة ،بحكم عدم ع�ضويتهما يف املحكمة،
جهات معنية لطرح فكرة حماكمة قادة ف�صائل املقاومة الفل�سطينية يف غزة ،بحجة ارتكاب جرائم
حرب ،م�ستندين لبع�ض فقرات تقرير اللجنة الدولية التي �أ�رشنا لها �سابقاً.

 .6ا�ستمرار العجز املايل لل�سلطة الفل�سطينية ووكالة الغوث:
فالدول املانحة كما �أ�رشنا مل تف ِ باحلد الأدنى من تعهداتها ،كما �أن ا�ستمرار عجز ميزانية
وكالة الغوث بنحو  101مليون دوالر حتى �آب� /أغ�سط�س � 2015سيبقى يلقي ظالله على عمل
الوكالة ،وهو ما �أكدته �ساندرا ميت�شل  Sandra Mitchellنائب املفو�ض العام للأونروا يف
�آب� /أغ�سط�س  ،2015يف غزة .101و�سيرتافق مع ذلك ،ا�ستمرار ال�صعوبات االقت�صادية الفل�سطينية
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ب�سبب ا�ستمرار تناق�ص الدعم الدويل والوفاء بتعهدات املانحني لقطاع غزة ،ولعل مراقبة حجم
امل�ساعدات الدولية لالقت�صاد الفل�سطيني ي�شري �إىل �أن �إجمايل امل�ساعدات الدولية قد تناق�ص ب�شكل
عام يف الفرتة ( 2015–2009انظر ملزيد من املعلومات حول امل�ساعدات الدولية يف الف�صل ال�سابع من
هذا التقرير).
ذلك يعني �أن ال�ضغط االقت�صادي على كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ووكالة الغوث
�سيتوا�صل ،ال �سيّما �أن معدالت النمو االقت�صادي يف الدول الأوروبية (املم ِّول الأول) ت�شري �إىل �أنها
لن تزيد عن  %0.3خالل �سنة  ،1022016كما �أن تراجع �أ�سعار البرتول �سيزيد من تلك�ؤ امل�ساعدات
العربية ،ناهيك عن ان�رصاف الدول العربية امل�ضطربة �إىل ترميم �أو�ضاعها �أوالً ،على ح�ساب العناية
باملو�ضوع الفل�سطيني.
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