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يف الوقت الذي ان�شغلت فيه البيئة الدولية بعدد من الق�ضايا الإقليمية والدولية
ال�ساخنة خالل الفرتة  2017–2016كالتطورات يف �سورية ،والعراق ،واليمن ،وليبيا،
و�أوكرانيا...؛ ف�إن االهتمام بال�ش�أن الفل�سطيني تراجع من �صدارة امل�شهد� ،إال يف �أوقات ق�صرية
مرتبطة بانتفا�ضة القد�س وهبَّة باب الأ�سباط .وب�شكل عامّ ،
مت “تهمي�ش” املو�ضوع الفل�سطيني
كما �أكد عدد من امل�س�ؤولني يف الدول الكربى الذين �سن�أتي على ذكرهم يف ثنايا هذا التقرير ،بل
تكفي الإ�شارة �إىل �أن منظمة �شنغهاي للتعاون (والتي ّ
مت �إن�شا�ؤها �سنة  2001وت�ضم ثماين دول
هي رو�سيا ،وال�صني ،والهند ،وباك�ستان ،وكازاخ�ستان ،وقرغيزيا ،وطاجاك�ستان ،و�أوزبك�ستان،
وي�شكل جمموع �سكانها نحو  %50من �سكان العامل ،ونحو  %25من �إجمايل الناجت املحلي العاملي،
وقرابة  %80من م�ساحة �أورا�سيا) ،تخلو بياناتها الرئا�سية �أو الوزارية من املو�ضوع الفل�سطيني
متاما ً بينما تظهر م�شكالت �رشق �أو�سطية �أخرى ب�شكل وا�ضح يف هذه البيانات خ�صو�صا ً
ل�سنتي .12017–2016

مقدمة

l

l

l

وقد زاحمت التفاعالت الدولية والإقليمية ال�ش�أن الفل�سطيني ،كما ت�شابكت مو�ضوعاتها ب�شكل
ي�صعب الف�صل بينها من ناحية ،وي�صعب جتاوز ت�أثريها ال�سلبي على مركزية الق�ضية الفل�سطينية
يف البيئة العربية والإ�سالمية ،وبالتايل البيئة الدولية ،من ناحية ثانية.

�أو ًال :البيئة الدولية
واملــو�ضــــــوع
الفل�ســطينـي

من الع�سري يف ظ ّل تنامي االعتماد املتبادل بني وحدات البيئة
الدولية ف�صل الت�أثريات املتبادلة بني ُبعد معني و�آخر ،بغ�ض النظر
عن القرب �أو البعد اجلغرايف ،وقد �شهدت البيئة الدولية والإقليمية
تفاعالت ذات ت�أثري متبادل خالل �سنتي  2017–2016وذات ت�أثري
على املو�ضوع الفل�سطيني ،وهو ما يت�ضح يف التفاعالت التالية:

 .1التفاعالت الإقليمية وانعكا�ساتها الدولية:
وتتمثل هذه التفاعالت يف:
�أ .ا�ستمرار حالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي احلاد يف املنطقة العربية وان�شغال الديبلوما�سية
الدولية بذلك ،فيكفي الإ�شارة �إىل �أنه خالل �سنتي  2017–2016كان هناك خم�س دول عربية بني
�أعلى ع�رش دول يف العامل يف عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي.2
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ويقود هذا اال�ضطراب ال�سيا�سي العربي �إىل انكفاء ال�سيا�سات العربية على الو�ضع الداخلي،
الأمر الذي يقل�ص م�ساحة االعتناء باملو�ضوع الفل�سطيني على امل�رسح الدويل �سواء يف الن�شاطات
الديبلوما�سية للدول العربية �أم يف ن�شاطاتها االقت�صادية (ال �سيّما دعم ال�شعب الفل�سطيني).
ب .بناء حتالفات عربية دولية (التحالف الأمريكي والتحالف الرو�سي) ملواجهة ما عرف
بـ“التنظيمات الإرهابية” ،ال �سيّما تنظيم “الدولة الإ�سالمية” (داع�ش) .وقد جنم عن ذلك بروز
توجهات عربية ودولية (خ�صو�صا ً لدى التحالفات املرتبطة ب�أمريكا) للعمل على �إدماج تنظيمات
املقاومة الفل�سطينية �ضمن قائمة “التنظيمات الإرهابية” ،وهو �أمر يرتك ت�أثريا ً �سلبيا ً عميقا ً على
املكانة ال�سيا�سية وال�رشعية القانونية حلركة املقاومة الفل�سطينية ،ال �سيّما يف ظ ّل ا�ستمرار املقاومة
الفل�سطينية خ�صو�صا ً ما �سمي بانتفا�ضة ال�سكاكني �أو الت�صدي ملحاوالت “�إ�رسائيل” ال�سيطرة
على بوابات الأق�صى خالل �سنة .2017
ج .ا�ستمرار �سعي دول عربية ،ومب�ساندة �أمريكية ب�شكل خا�ص ل�رصف اجلهد العربي عن
مواجهة “�إ�رسائيل” �إىل مواجهة �إيران ،على الرغم من فوز التيار الإ�صالحي يف االنتخابات الرئا�سية
الإيرانية يف �أيار /مايو .2017
وقد فجر هذا التوجه العربي �أزمات �إقليمية عربية ،ك�أزمة اخلليج� ،رصفت اجلهود الدولية
نحو ت�سوية مثل هذه الأزمات ،مما انعك�س �سلبا ً على ال�ش�أن الفل�سطيني .ناهيك عن تزايد الت�سلل
الديبلوما�سي لعالقات عربية �إ�رسائيلية ،تتجه نحو تطبيع ٍمع “�إ�رسائيل” ،يزي ُد من الت�ضييق على
م�ساحة العمل ال�سيا�سي الفل�سطيني يف الإطار الدويل.
د .تراجع �أ�سعار النفط يف الأ�سواق الدولية بدءا ً من �شباط /فرباير ( 2016حيث بلغ �سعر
الربميل �أدنى م�ستوى له) ،وا�ستمر ال�سعر منخف�ضا ً حتى نهاية  .2017وقد �أدى ذلك �إىل تراجع
مداخيل الدول العربية بنحو  %50من هذا القطاع ،وهو ما �سي�ؤثر الحقا ً على حجم امل�ساعدات
العربية للفل�سطينيني ،ناهيك عن احتماالت �أن ي�ؤثر هذا الو�ضع االقت�صادي على ات�ساع قاعدة
عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف مناطق عربية جنت ن�سبيا ً من عدم اال�ستقرار ،وهو ما �سيعزز
النتائج ال�سلبية على املو�ضوع الفل�سطيني ،ولعل العوامل الدولية هي الأكرث ت�أثريا ً يف انخفا�ض
�أ�سعار النفط ،3وهو ما يدفع لربط االنعكا�سات ال�سلبية لهذا اجلانب باملو�ضوع الفل�سطيني على
امل�ستوى الدويل.
l

 .2امل�ستوى الدويل:

عرفت ال�ساحة الدولية عددا ً من املتغريات التي �رصفت الأنظار عن املو�ضوع الفل�سطيني بقدر
كبري ،وبع�ض هذه املتغريات متثل تغريات مو�سمية ،وبع�ضها غري متوقع على النحو التايل:
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�أ .االنتقال “غري املتوقع” من رئا�سة دميوقراطية يف الواليات املتحدة (باراك �أوباما) �إىل �إدارة
جمهورية  Republicanيقودها رئي�س (دونالد ترامب) يفتقر يف عامه الأول ال�ستقرار يف �سلطته،
ناهيك عن انغما�سه يف �رصاعات داخلية تدور حول اتهامات عديدة له ،وعدم و�ضوح �سيا�سته جتاه
املو�ضوع الفل�سطيني ب�شكل يت�ضح من التباينات بني خطابه االنتخابي وخطابه بعد تويل ال�سلطة.
ب .فوز مر�شح تيار الو�سط �إميانويل ماكرون  Emmanuel Macronبرئا�سة فرن�سا يف �أيار/

مايو  ،2017وهو فوز �شكل تغريا ً عميقا ً يف بنية النخبة ال�سيا�سية الفرن�سية التقليدية (اال�شرتاكيون
والديغوليون) ،وال �ش ّك �أن هذا التيار اجلديد �سيبد�أ يتح�س�س طريق ديبلوما�سيته يف ال�رشق
الأو�سط ،مما يفر�ض على الديبلوما�سية الفل�سطينية قدرا ً من الدرا�سة والت�أمل لكيفية التعامل مع
هذا التحول اجلديد.

ج .الإعالن الربيطاين عن االن�سحاب من االحتاد الأوروبي يف حزيران /يونيو  ،2016ناهيك
عن ا�ستقالة رئي�س الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون  David Cameronل�صالح وزيرة داخليته
(من املحافظني  )Conservative Partyترييزا ماي  .Theresa Mayوال ريب �أن االن�سحاب من
االحتاد الأوروبي �سي�ؤثر يف ن�سبة معينة على توجهات االحتاد الأوروبي جتاه الق�ضية الفل�سطينية،
خ�صو�صا ً �أن بريطانيا كانت متثل �إحدى قوى ال�شد العك�سي والأكرث تناغما ً مع ال�سيا�سات الأمريكية
والإ�رسائيلية مقارنة ببقية الدول الأوروبية ،وهو �أمر قد يجعل حركة الديبلوما�سية الفل�سطينية يف
تعاطيها مع االحتاد الأوروبي �أقل ع�رساً ،مما كان عليه الو�ضع يف �أثناء وجود بريطانيا يف االحتاد.
د .ا�ستمرار العمليات “الإرهابية” خالل �سنتي  2017–2016يف عدد من الدول الأوروبية
والآ�سيوية والواليات املتحدة ،وحتميل م�س�ؤولية هذه العلميات حلركات “�إ�سالمية” ،مما �أثر ن�سبيا ً
يف توجهات الر�أي العام الدويل جتاه الق�ضايا العربية �أو الإ�سالمية ومنها الق�ضية الفل�سطينية.
هـ� .أ�سهم ا�ستمرار االحتقان الديبلوما�سي حول مو�ضوع التجارب ال�صاروخية والنووية
الكورية ال�شمالية يف ان�رصاف القوى الكربى ب�شكل خا�ص عن املو�ضوعات الأخرى ،ملحاولة
تطويق خماطر هذه الأزمة ،التي و�صلت ح ّد تبادل التهديدات النووية بني كوريا ال�شمالية
والواليات املتحدة.
�إن هذه البيئة الدولية ،التي �أ�رشنا على عجل �إىل مالحمها العامة ،توحي مبناخ �أقل ي�رسا ً للعمل
ال�سيا�سي الفل�سطيني .ويكفي النظر ،كما �سنو�ضح الحقا ً يف هذا التقرير ،يف عدد مرات الن�شاطات
الديبلوما�سية اخلا�صة باملو�ضوع الفل�سطيني يف الأمم املتحدة �أو االحتاد الأوروبي �أو جمموعة
دول الربيك�س � BRICSأو البيانات امل�شرتكة ،خ�صو�صا ً التي ت�سهم فيها الدول الأكرث ت�أثريا ً يف
املجال الدويل� ،أو م�ساحة التغطية الإعالمية �أو امل�ؤمترات الدولية ،لندرك الت�أثري ال�سلبي لأغلب هذه
421

التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني 2017 -2016
الق�ضايا على املو�ضوع الفل�سطيني من �أغلب اجلوانب ،ويكفي الإ�شارة ،كما �سنو�ضح الحقاً ،من
�أن الأمني العام ال�سابق للأمم املتحدة نبّه �إىل �أن جمل�س الأمن مل يتخذ طيلة فرتة والية بان كي مون
(ع�رشة �أعوام) �سوى قرارين بخ�صو�ص ال�رصاع يف ال�رشق الأو�سط.
وب�شكل عام ،ف�إن ثمة عامالن حا�سمان لبحث املو�ضوع الفل�سطيني دولياً:
�أ .الن�شاط الرامي لتحقيق الت�سوية ال�سلمية.
ب .الن�شاط الناجت عن املقاومة واالنتفا�ضة الفل�سطينية.
ولكال العاملني ت�أثريات متفاوتة ومتداخلة ،مع التنبيه �إىل �أن التدخل الدويل ال يعني بال�رضورة
دعما ً للق�ضية الفل�سطينية ،لأن التدخل الأمريكي والغربي يكون غالبا ً ل�صالح “�إ�رسائيل” ودعمها،
وتوفري الغطاء لها ،و�إخراجها من م�آزقها.

ثاني ًا :اللجنة الرباعية (الأمم املتحدة،
االحتــــاد الأوروبــــي ،الــواليـــــات
املتــحدة ،رو�ســيا االحتــاديــــــة)

لعل اجتاه تراخي دور اللجنة
الرباعية والذي يت�ضح يف حجم
ن�شاطها الديبلوما�سي مقا�سا ً
بعدد اللقاءات والبيانات التي
ت�صدرها ميثل �سمة وا�ضحة منذ بداية عمل هذه اللجنة �سنة 2002؛ بل �إن بياناتها املتناق�صة يف
عددها ال�سنوي بقيت تكرارا ً ملواقف يتبناها املجتمع الدويل ب�شكل عام ،دون االنتقال لأي مواقف
ذات طابع �إجرائي .ويبدو درجة فاعليتها ارتبطت �أ�سا�سا ً مبحاولة تهدئة وا�ستيعاب الو�ضع
الفل�سطيني وو�ضعه حتت ال�سيطرة ،و�إخراج “�إ�رسائيل” من اال�ستحقاقات املرتتبة على احتاللها.
ويكفي ت�أمل بياناتها ل�سنتي :42017–2016
 .1بيان لقاء ميونيخ يف  :2016/2/12ت�شري االجتاهات العامة الواردة يف البيان �إىل الت�أكيد على
تعرث “حل الدولتني” الذي تبناه املجتمع الدويل ،وتعهدت اللجنة بتقدمي تو�صيات بخ�صو�ص تفعيل
م�سار الت�سوية للو�صول لـ“حل الدولتني” م�ؤكدة على:
املوجه للمدنيني ،ودعوة الأطراف للتوقف عن
�أ� .إدانة كافة الأعمال الإرهابية و�إدانة العنف
ّ
التحري�ض والعمل على تخفي�ض التوتر.
ب	.الت�أكيد على �أن العنف �ض ّد املدنيني ،واملعدل املرتفع لهدم املنازل الفل�سطينية ،وا�ستمرار
الن�شاطات اال�ستيطانية متثل معوقا ً خطريا ً للو�صول لـ“حل الدولتني” ،كما �أن الأعمال االنفرادية
من قبل �أي من طريف النزاع ُي َعر�ض “حل الدولتني” خلطر كبري.
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ج	.الت�أكيد على التزام اللجنة بالتو�صل حلل على �أ�سا�س قرارات الأمم املتحدة ( 242ل�سنة )1967
و( 338ل�سنة .)1973
د� .أكدت اللجنة على دعم االقت�صاد الفل�سطيني وتعزيز احلاكمية ك�أدوات �أ�سا�سية لبناء دولة
فل�سطينية ،وحتقيق الوحدة الفل�سطينية بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،على �أ�سا�س
الدميوقراطية ومبادئ منظمة التحرير الفل�سطينية.
هـ� .أكدت اللجنة على �رضورة االعتناء بالأو�ضاع ال�صعبة يف قطاع غزة ،والدعوة لت�سهيل العبور
�إىل غزة وحثّ املجتمع الدويل على الوفاء بتعهداته ،لتقدمي امل�ساعدات التي ّ
مت �إقرارها يف م�ؤمتر
القاهرة يف ت�رشين الأول� /أكتوبر .2014
 .2قدمت اللجنة الرباعية يف بيان لها يف  2016/7/1عددا ً من التو�صيات امل�ساعدة على حتقيق
“حل الدولتني” والتي كانت قد �أ�شارت لها يف بيانها ال�صادر يف �شباط /فرباير  2016على النحو التايل:
�أ� .أن يعمل طرفا النزاع على تخفي�ض العنف واالمتناع عن الأعمال واخلطابات اال�ستفزازية.
ب� .أن تقوم ال�سلطة الفل�سطينية بعمل كل ما يف و�سعها ملنع التحري�ض على العنف ،وتعزيز �إجراءات
مكافحة “الإرهاب” مبا فيها �إدانة هذه الأعمال.
ج .على احلكومة الإ�رسائيلية �أن تتوقف عن كل �أعمال اال�ستيطان بنا ًء �أو تو�سيعاً ،وعن تخ�صي�ص
�أرا�ض ٍفل�سطينية لأغرا�ض �إ�رسائيلية خا�صة بها ،وعن تعطيل التنمية الفل�سطينية.
د .على “�إ�رسائيل” البدء بخطوات انتقالية �إيجابية ومهمة ت�شمل نقل ال�سلطات وامل�س�ؤوليات يف
مناطق ج ،وب�شكل يت�سق مع م�ستوى �أو�سع من �صالحيات ال�سلطة املدنية الفل�سطينية املقررة
يف اتفاقات �سابقة .كل ذلك �إىل جانب التطوير يف جماالت املاء ،والكهرباء ،والطرق ،واالت�صاالت،
والطاقة ،والزراعة ،واملوارد الطبيعية ،وتي�سري قيود احلركة للفل�سطينيني مع احرتام مقت�ضيات
الأمن الإ�رسائيلي.
هـ .على ال�سلطة الفل�سطينية �أن توا�صل جهود تعزيز احلاكمية فيها والتطوير االقت�صادي ،وعلى
“�إ�رسائيل” �أن تتخذ كافة الإجراءات لتي�سري ذلك ومبا يت�سق مع تو�صيات اللجنة.
و .على جميع الأطراف احرتام وقف �إطالق النار يف غزة ،و�رضورة �إنهاء �أعمال الت�سلح ون�شاط
امل�سلحني.
 .3بيان لقاء نيويورك يف  :2016/9/23وقد �شارك يف هذا االجتماع كل من وزيري خارجية
فرن�سا وم�رص ،ودعا البيان �إىل:
�أ .تنفيذ تو�صيات اللجنة يف تقريرها يف .2016/7/1
ب	.ا�ستئناف م�سار التفاو�ض لينتهي �إىل �إنهاء االحتالل القائم منذ �سنة  ،1967وح ّل كافة ق�ضايا
الو�ضع النهائي.
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ج	.الت�أكيد على معار�ضة اللجنة لال�ستيطان وللإجراءات التي تقود لعرقلة “حل الدولتني”.
د	.الت�أكيد على �رضورة معاجلة الو�ضع الإن�ساين يف قطاع غزة ،مع التنبيه على خماطر ا�ستمرار
بناء القوة الع�سكرية لتنظيمات فل�سطينية ب�شكل قد يقود جلوالت �رصاع جديدة.
هـ .جتنب كل الإجراءات التي ميكن �أن تقود لت�صاعد العنف.
 .4اجتماع القد�س يف  2017/7/13وهو �أول لقاء للجنة بعد تويل الرئي�س الأمريكي اجلديد ترامب
من�صبه ،وقد تدار�س مبعوثو �أطراف اللجنة الرباعية اجلهود لتقدم الت�سوية ال�سيا�سية ،كما تدار�سوا
تدهور الو�ضع الإن�ساين يف قطاع غزة ،ودعت اللجنة كافة الأطراف ل�ضبط النف�س يف �أحداث القد�س
واالمتناع عن الإجراءات التي تزيد الأمور تعقيداً.
وت�شري بيانات وتو�صيات اللجنة عند النظر يف دالالتها العامة �إىل ثالثة جوانب:
�أ� .إيجاد كافة الظروف التي ت�شدد اخلناق على احتماالت تنامي املقاومة الفل�سطينية ،والإ�رصار
على ربطها بظاهرة الإرهاب ،ال �سيّما مع تزامن ذلك مع ان�شغال العامل بو�ضع قوائم
للتنظيمات التي ميكن و�صفها بـ“الإرهابية”.
ب .تعزيز كل ما من �ش�أنه تقوية �سلطات ال�سلطة الفل�سطينية وتعزيز �صالحياتها لتطبيق �سيا�ساتها
املتبعة يف ال�ضفة الغربية على غزة ،وهو ما يت�ضح يف ن�ص البند رقم  9من تقرير اللجنة (�شباط/
فرباير  )2016والذي ين�ص حرفيا ً على �أن على ال�سلطة الفل�سطينية “الإ�رشاف على كل العنا�رص
امل�سلحة والأ�سلحة مبا يتطابق مع االتفاقات املوجودة” بني الطرفني.
ج	.االت�ساق مع املجتمع الدويل يف وقف “�إ�رسائيل” لال�ستيطان دون حتديد � ّأي �إجراءات حمددة �أو
عقابية يف حالة عدم امتثال “�إ�رسائيل” لهذا املطلب.

ثالث ًا :الأمــــــم املتـــحدة
واملنظمات الدولية

تتمثل جهود الأمم املتحدة يف ن�شاطات الأمني العام
وكل من جمل�س الأمن واجلمعية العامة وبقية الوكاالت
املتخ�ص�صة العاملة �ضمن املنظمة الدولية ،وقد
�شهدت الأمم املتحدة خالل الفرتة  2017–2016تغريا ً يف الأمني العام (حيث ح ّل �أنطونيو غوتريي�ش
 António Guterresيف كانون الثاين /يناير  2017حمل بان كي مون الذي انتهت واليته يف
كانون الأول /دي�سمرب .)2016

 .1الأمانة العامة للأمم املتحدة :UN Secretariat
ميكن اعتبار التقرير الذي قدمه بان كي مون �أمام جمل�س الأمن الدويل يف كانون الأول /دي�سمرب
 2016والتقرير املقدم يف �أيلول� /سبتمرب  ،2016خال�صة تقييمه لل�رصاع العربي الإ�رسائيلي ،بعد
ع�رش �سنوات من خدمته يف الأمم املتحدة ،وقد ت�ضمن هذان التقريران اجلوانب التالية:5
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�أ� .أكد بان كي مون �أن تقييمه للو�ضع ال يحمل � ّأي بوادر للتفا�ؤل فيما يخ�ص الق�ضية الفل�سطينية.
ب .يرى بان كي مون �أنه على الرغم من �أن الق�ضية الفل�سطينية لي�ست �سبب كل النزاعات يف ال�رشق
الأو�سط �إال �أن حلها يوفر زخما ً لتعميم ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط.
ن�ص على قيام دولتني واحدة
ج .نبّه الأمني العام �إىل �أن قرار الأمم املتحدة رقم  181ل�سنة ّ 1947
عربية و�أخرى �إ�رسائيلية� ،إال �أن “الدولة الإ�رسائيلية” قامت �سنة �( 1948أي بعد عام من القرار)
بينما ما تزال الدولة العربية غري قائمة بعد ع�رشات ال�سنني من �صدور القرار.
د� .أكد على �أن االقتناع بني �أطراف ال�رصاع بـ“حل الدولتني” بد�أ قويا ً ثم �أخذ يتال�شى ،م�شريا ً �إىل �أن
ذلك عائد للتو�سع الإ�رسائيلي يف اال�ستيطان ،الذي زاد خالل ع�رش �سنوات بن�سبة  ،%30م�ؤكدا ً
على �أن هناك قوى �إ�رسائيلية تنادي ب�ضم ال�ضفة الغربية كاملة ،ناهيك عن ا�ستمرار االنق�سام
الفل�سطيني ،وا�ستمرار التوج�س الإ�رسائيلي من ا�ستمرار التحري�ض على “الإرهاب”.
هـ� .أ�شار بان كي مون �إىل ا�ستمرار جوالت ال�رصاع بعد �إعالن املبادرة العربية لل�سالم ،مما �أ�ضعف
م�شاعر التفا�ؤل بح ٍل قريب ،م�شريا ً للحروب يف �سنوات  2006و ،2008مركزا ً على النتائج
امل�أ�ساوية حلرب �سنة  2014يف غزة.
و .نبّه بان كي مون لنقطة مهمة وهي �أن جمل�س الأمن مل يتخذ �سوى قرارين بخ�صو�ص ال�رصاع
يف ال�رشق الأو�سط خالل الفرتة من � 2007إىل بداية  ،2017وكان الفارق الزمني بني القرارين
نحو ثمانية �أعوام.
ز .وللخروج من هذا امل�أزق ،يرى بان كي مون �أن احلل يكمن يف تنفيذ الأطراف املت�صارعة
لتو�صيات اللجنة الرباعية (التي �أ�رشنا لها �سابقاً) ،لكن اال�ستيطان والقرارات التنظيمية
التي اتخذتها “�إ�رسائيل” يف �أوائل �سنة ( 2016اخلا�صة بخم�سني موقعا ً و�آالف املنازل يف
ال�ضفة الغربية) تهدد ،من وجهة نظر الأمني العام ،القدرة على تنفيذ التو�صيات.
ح .دعا بان كي مون ال�سلطة الفل�سطينية للعمل بجدية �أكرث لوقف التحري�ض و�أعمال العنف
املختلفة.
ط .دعا كافة الأطراف (“�إ�رسائيل” ،وال�سلطة الفل�سطينية ،وحركة حما�س) ملراعاة حقوق الإن�سان
وحرية التعبري ،واالمتناع عن االعتقال التع�سفي.
ي .دعا الفل�سطينيني للوحدة و�إقامة حكومة �رشعية على �أ�سا�س ميثاق منظمة التحرير الفل�سطينية.
l

�أما الأمني العام اجلديد غوتريي�ش فقد �أكد على املوقف التقليدي للأمم املتحدة خالل زيارته
لل�سلطة الفل�سطينية يف �آب� /أغ�سط�س  ،2017و�أكد على “حل الدولتني” واعتبار �أن اال�ستيطان
الإ�رسائيلي ي�شكل عائقا ً �أمام حتقيق هذا الهدف� ،إ�ضافة لتكراره الت�أكيد على �رضورة امل�ساعدة
على ح ّل الو�ضع الإن�ساين يف قطاع غزة والذي و�صفه خالل زيارته لها ب�أنه من “الأكرث �إثارة بني
الأزمات الإن�سانية ،التي ر�أيتها خالل عملي يف هذا املجال يف الأمم املتحدة”.6
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 .2جمل�س الأمن:
�شكل القرار رقم  2334ال�صادر يف  2016/12/23واخلا�ص مبو�ضوع اال�ستيطان الإ�رسائيلي
ت�أكيدا ً على التوجه الدويل مبعار�ضة اال�ستيطان ،ال �سيّما مع امتناع الواليات املتحدة عن ا�ستخدام
حقّ الفيتو �ض ّد القرار ،وت�أييد الدول الـ  14الأخرى للقرار ،وهو الأمر الذي ع َّدته احلكومة
الإ�رسائيلية قرارا ً �صادما ً وا�ستدعت على �إثره �سفراءها من كل من نيوزيلندا وال�سنغال ،كما �ألغت
زيارة لرئي�س وزراء �أوكرانيا لـ“�إ�رسائيل” ،واتهم ديفيد كيي�س  David Keyesالناطق با�سم رئي�س
الوزراء الإ�رسائيلي الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ب�أنه وقف وراء القرار “يف �صياغته وتقدميه”،
كما قامت احلكومة الإ�رسائيلية يف الأ�سبوع الأول من كانون الثاين /يناير  2017ب�سحب م�ستحقاتها
ال�سنوية من الأمم املتحدة والتي تبلغ �ستة ماليني دوالر.7
وقد ت�ضمن القرار ما يلي:8
�أ	.اال�ستيطان الإ�رسائيلي يف الأرا�ضي املحتلة �سنة  1967مبا فيها �رشقي القد�س هو عمل غري
م�رشوع ،ويعرقل الو�صول لـ“حل الدولتني” وي�شكل انتهاكا ً للقانون الدويل.
ب	.املطالبة من “�إ�رسائيل” بوقف كافة �أعمال اال�ستيطان مبا يف ذلك �رشقي القد�س.
ج .عدم االعرتاف بالتغيريات يف حدود  1967مبا يف ذلك القد�س.
د .دعوة كافة الدول للتمييز يف تعاملها بني �أرا�ضي “�إ�رسائيل” والأرا�ضي املحتلة �سنة .1967

 .3اجلمعية العامة:
تبنت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف دورتها الـ  71املنعقدة من  2016/12/23–13عددا ً من
القرارات اخلا�صة بالق�ضية الفل�سطينية على النحو التايل:9
�أ .ت�أكيد اجلمعية من جديـد على �أن لالجـئني الفل�سـطينيني احلـق يف ممتلكاتهم ويف الإيـرادات الآتية
منها ،وفقا ً ملبادئ الإن�صاف والعدل.
ب .تطلب اجلمعية من الأمني العـام �أن يتخـذ كـل اخلطـوات املنا�سـبة ،بالت�شـاور مـع جلنـة التوفيق
التابعة للأمم املتحدة واخلا�صة بفل�سطني ،حلماية ممتلكـات العـرب ومـا لهـم مـن �أ�صـول وحقوق
للملكية يف “�إ�رسائيل”.
ج .تطلـب اجلمعية مـرة �أخـرى من “�إ�رسائيل” �أن تقـدم �إىل الأمـني العـام كـل مـا يلـزم مـن ت�سهيالت
وم�ساعدة يف تنفيذ هذا القرار.
د .تطالب اجلمعية جميع الأطراف املعنية �أن تزود الأمـني العـام بـ�أي معلومـات ذات �صـلة باملو�ضوع
تكون يف حوزتها ،ب�شـ�أن ممتلكـات العـرب ومـا لهـم مـن �أ�صـول وحقـوق ملكيـة يف “�إ�رسائيل”،
ويكون من �ش�أنها �أن ت�ساعده يف تنفيذ هذا القرار.
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كما ا�شتملت قرارات اجلمعية يف هذه الدورة على:
�أ	.الت�أكيد على ا�ستمرار وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�رشق
الأدنى (الأونروا) يف ت�أدية واجبها جتاه الالجئني ،مع الت�أكيد على �رضورة ت�سهيل “�إ�رسائيل”
لعمل الوكالة و�سهولة تنقل موظفيها ،مع الت�أكيد على امل�شكالت املالية التي تعاين منها الوكالة.
ب .الحظت اجلمعية �آ�سفة �أن جلنـة التوفيـق التابعـة للأمـم املتحـدة واخلا�صـة بفل�سطني مل تتمكن
من االهتداء �إىل و�سيلة لإحراز تقدم يف تنفيذ الفقرة  11من قرار اجلمعيـة العامة  ،194وتكرر
طلبها �إىل جلنة التوفيق �أن توا�صل بذل اجلهـود مـن �أجـل تنفيـذ تقدمي امل�ساعدة �إىل الالجئني
الفل�سطينيني و�أن تقدم تقريرا ً يف موعد �أق�صاه  2017/9/1عن اجلهود املبذولة يف هذا ال�صدد �إىل
اجلمعيـة ح�سـب االقت�ضـاء.
ج .تعيد اجلمعية ت�أكيد احلقوق غري القابلة للت�رصف لل�شعب الفل�سطيني و�سكان اجلـوالن
ال�سوري املحتل يف مواردهم الطبيعية ،مبا فيها الأر�ض واملياه وموارد الطاقة ،وتطالـب
“�إ�رسائيل” ب�صفتها ال�سـلطة القائمـة بـاالحتالل ،ب ّ
ـالكف عـن ا�سـتغالل املـوارد الطبيعية يف
الأر�ض الفل�سـطينية املحتلـة (�سنة  ،10)1967مبـا فيهـا �رشقي القـد�س ،ويف اجلـوالن ال�سـوري
املحتـل� ،أو الكف عن �إتالفها �أو الت�سبب يف �ضياعها �أو ا�ستنفادها ،وعن تعري�ضها للخطر.
د .تعرتف اجلمعية بحق ال�شعب الفل�سطيني يف املطالبـة بـالتعوي�ض جـراء ا�سـتغالل مـوارده
الطبيعيـة �أو �إتالفهـا �أو �ضـياعها �أو ا�سـتنفادها �أو تعري�ضـها للخطـر ،بـ�أي �شـكل مـن الأ�شـكال،
ب�سبب التدابري غري القانونية الـتي تتخـذها “�إ�رسائيل” —ال�سـلطة القائمـة بـاالحتالل—
وامل�سـتوطنون الإ�رسائيليون يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،مبا فيهـا �رشقي القـد�س .وتعـرب
عـن الأمل يف �أن تعالج هذه امل�س�ألة يف �إطار مفاو�ضات الو�ضع النهائي بني اجلانبني الفل�سطيني
والإ�رسائيلي.
مت�س
هـ .نظرت اجلمعية يف �أعمال اللجنة اخلا�صة املعنيـة بـالتحقيق يف املمار�سـات الإ�رسائيلية التي ّ
حقوق الإن�سان لل�شعب الفل�سطيني وغـريه مـن ال�سـكان العرب يف الأرا�ضي املحتلة ،وطالبت
“�إ�رسائيل” بت�سهيل عمل اللجنة ،كما �أ�شارت لالنتهاكات الإ�رسائيلية املتوا�صلة حلقوق
الفل�سطينيني يف الأرا�ضي املحتلة مبا فيها القد�س.
و	.الت�أكيد على حقّ ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير م�صريه وعلى �أن املمار�سات الإ�رسائيلية ت�رض
بحقوق الإن�سان الفل�سطيني يف الأرا�ضي املحتلة ،واعتبار امل�ستعمرات غري �رشعية مبا فيها تلك
التي بنيت يف �رشقي القد�س.
وعند ح�ساب م�ستوى الت�أييد للفقرات التي جرى الت�صويت عليها ل�صالح الق�ضية الفل�سطينية
يف الدورة املذكورة ،تبني �أن هناك  16فقرة (يتناول كل منها بعدا ً من الأبعاد امل�شار لها �أعاله) و�أن
نتائج الت�صويت كانت على النحو التايل:
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�أ .معدل الت�أييد هو � 140صوتا ً من جمموع الدول الأع�ضاء وعددها � ،193أي �أن ن�سبة الت�أييد
للحقوق الفل�سطينية هي .%72.53
ب .كان �أعلى ت�أييد يف ت�صويت اجلمعية العامة للقرار اخلا�ص بحق الفل�سطينيني يف تقرير م�صريهم
حيث ح�صل على � 177صوتا ً ( ،)%91.7بينما كان �أقل القرارات التي حظيت بالت�أييد هو القرار
اخلا�ص بعمل جلنة التحقيق يف االنتهاكات الإ�رسائيلية حلقوق االن�سان الفل�سطيني والعرب
اخلا�ضعني لالحتالل ،حيث ح�صل القرار على ت�أييد � 91صوتا ً (.)%47.15
l

l

l

 .4جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة:

ي�ضم جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة The United Nations Human Rights

 47 Councilع�ضوا ً منتخبا ً من قبل اجلمعية العامة وميثلون الأقاليم ال�سيا�سية العاملية ،وخالل
اجتماعات �آذار /مار�س  2016اتخذ املجل�س مواقف متثلت يف الآتي:11
ا

�أ .ت�أكيد حقّ ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير امل�صري.
ب .عر�ض كافة االنتهاكات الإ�رسائيلية حلقوق الإن�سان يف الأرا�ضي املحتلة �سنة  1967ومن �ضمنها
القد�س.
ج� .أهاب املجل�س بجميع اجلهات امل�س�ؤولة وهيئات الأمم املتحدة موا�صلة تنفيذ التو�صيات الواردة
يف تقارير جلنة التحقيق اخلا�صة بنزاع  2014يف غزة ،وبعثة الأمم املتحدة اخلا�صة ب�آثار بناء
امل�ستعمرات يف الأرا�ضي املحتلة �سنة  1967مبا فيها يف �رشقي القد�س على حقوق الفل�سطينيني
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية.
د .تبنى املجل�س فكرة �إن�شاء قاعدة معلومات جلميع م�ؤ�س�سات الأعمال الدولية والإ�رسائيلية التي
لن�شاطاتها �صلة بامل�ستعمرات الإ�رسائيلية يف الأرا�ضي املحتلة �سنة  ،1967وقد ربط عدد من
الباحثني بني هذا القرار وبني �إعالن املحكمة اجلنائية الدولية اخلا�ص بالنظر يف اجلرائم الناجمة
عن ا�ستغالل املوارد الطبيعية واحليازة غري القانونية للأرا�ضي.
�أما الدورة  34للمجل�س واملنعقدة يف الفرتة  ،2017/3/24–2/27فقد كرر فيها املجل�س الدعوة
�إىل املحا�سبة وحتديد امل�س�ؤولية عن انتهاكات حقوق الإن�سان الفل�سطيني يف الأرا�ضي املحتلة
�سنة  1967مبا فيها �رشقي القد�س ،والت�أكيد على حقّ تقرير امل�صري لل�شعب الفل�سطيني ،والت�أكيد
على عدم م�رشوعية اال�ستيطان.

 .5منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو):

متثل اليون�سكو البعد العلمي والفكري والأدبي للأمم املتحدة ،وتنظر “�إ�رسائيل” لهذه الهيئة
بقدر من “الكراهية” يف �ضوء �أغلب املواقف التي تتبناها اليون�سكو يف املو�ضوع الفل�سطيني.
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وا�ستمرارا ً للنهج ال�سائد يف هذه املنظمة اتخذت اليون�سكو عددا ً من املواقف خالل �سنتي
 2017–2016على النحو التايل:12
�أ .دانت اليون�سكو يف قرارها ال�صادر يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  2016الإجراءات الإ�رسائيلية
اجلارية حول امل�سجد الأق�صى مثل احلفريات والت�ضييق على دخول امل�صلني للم�سجد.
ب� .أكدت اليون�سكو يف االجتماع املنعقد يف الفرتة  2016/10/18–4على:
� .1أ�سفها لرف�ض “�إ�رسائيل” تطبيق القرارات ال�سابقة.
� .2أ�سفها ال�ستمرار “�إ�رسائيل” يف احلفريات يف القد�س.
 .3مطالبة “�إ�رسائيل” بالعمل على �إعادة الأو�ضاع التي كانت قبل �سنة  2000واخلا�صة
ب�صالحيات الأردن يف الإ�رشاف على الأماكن املقد�سة.
 .4رف�ض االنتهاكات الإ�رسائيلية حلقوق رجال الدين الفل�سطينيني وللقيود التي تفر�ض على
دخول امل�سجد الأق�صى.
� .5إدانة التخريب الذي �أ�صاب بوابات القد�س.

�أما يف �سنة  2017فقد عقدت اليون�سكو اجتماعا ً خالل الفرتة  ،2017/5/5–4/19ووجهت يف
بيانها نقدا ً للإجراءات الإ�رسائيلية بخ�صو�ص احلرم الإبراهيمي يف اخلليل وم�سجد بالل بن رباح
يف بيت حلم ،لأنهما يقعا �ضمن الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة .1967
وكانت اليون�سكو قد �صوتت يف متوز /يوليو  2017ل�صالح قرار َيع ُّد “�إ�رسائيل” يف القد�س “قوة
احتالل” ،وهو ما رف�ضته ثالث دول.13
ور�أت الواليات املتحدة يف بيان لوزارة اخلارجية الأمريكية يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  2017يف
مواقف اليون�سكو ب�أنها “منحازة �ض ّد �إ�رسائيل” و�أن املنظمة بحاجة لـ“�إ�صالح” ،وهو ما ا�ستدعى
اتخاذ قرار باالن�سحاب من اليون�سكو يف كانون الأول /دي�سمرب ( 2018ودعا نتنياهو يف اليوم
نف�سه اجلهات الإ�رسائيلية ذات ال�صلة للعمل على االن�سحاب من املنظمة) ،ومعلوم �أن الواليات
املتحدة ال تدفع م�ستحقاتها لليون�سكو منذ �سنة  ،2011نظرا ً ملا تراه حتيزا ً �ض ّد “�إ�رسائيل” بعد
قبول اليون�سكو لع�ضوية فل�سطني ،وهذه هي املرة الثانية التي تن�سحب منها الواليات املتحدة من
اليون�سكو ،حيث �سبق لها االن�سحاب �سنة  1984يف عهد الرئي�س رونالد ريغان Ronald Reagan
ب�سبب “اتهامها لليون�سكو باالنحياز لالحتاد ال�سوفييتي” ولكنها عادت يف �سنة  2002يف فرتة حكم
الرئي�س جورج بو�ش االبن .14George W. Bush
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 .6املجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم املتحدة:
دان املجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم املتحدة United Nations Economic and Social

l

) Council (ECOSOCيف اجتماعني عقدهما خالل �سنة  2( 2016حزيران /يونيو و 25متوز/

يوليو) عددا ً من ال�سيا�سات الإ�رسائيلية �شملت:15

�أ .عنف امل�ستوطنني الإ�رسائيليني جتاه املر�أة الفل�سطينية.
ب	.الإفراط الإ�رسائيلي يف ا�ستخدام القوة والعمل العنيف �ض ّد املدنيني يف قطاع غزة.
ج	.الت�أكيد على �سوء الأو�ضاع االقت�صادية والإن�سانية يف قطاع غزة واعتبار االحتالل ال�سبب
الرئي�سي لكل هذه الأو�ضاع.
د .دعوة املجتمع الدويل للوفاء بتعهداته جتاه ال�شعب الفل�سطيني.
هـ	.املطالبة بفتح كافة حدود ومعابر قطاع غزة تطبيقا ً لقرار جمل�س الأمن (القرار رقم )1860
ال�صادر �سنة .2009
و	.الت�أكيد على ترابط ووحدة الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة  ،1967ومطالبة “�إ�رسائيل”
احرتام االتفاق املوقع مع ال�سلطة الفل�سطينية �سنة  1994واخلا�ص بالعالقات االقت�صادية
بني الطرفني.

 .7منظمة م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية (�أونكتاد):
ن�رش م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية (�أونكتاد) يف �أيلول� /سبتمرب  2016تقريرا ً تف�صيليا ً

عن �أ�رضار ال�سيا�سات الإ�رسائيلية على االقت�صاد الفل�سطيني ،وبعد ا�ستعرا�ض القطاعات
الإنتاجية املختلفة ومقارنة االجتاه العام لالقت�صاد الفل�سطيني خالل الفرتة  ،2014–1975خل�ص
التقرير �إىل:
�أ	.انخفا�ض �إ�سهام الت�صدير يف �إجمايل الناجت املحلي الفل�سطيني بن�سبة تزيد عن  ،%50حيث
انخف�ضت من � %37إىل .%18
ب	.انخفا�ض القدرة الت�شغيلية لالقت�صاد الفل�سطيني من � %47إىل .%23
ج .حرمان االقت�صاد الفل�سطيني من ا�ستغالل املنطقة ج التي متثل �أكرث من  %60من ال�ضفة الغربية
وقرابة  %66من املناطق ال�صاحلة للزراعة �أو الرعي.
د .حرمان غزة من  %85من امل�ساحة املتاحة لل�صيد البحري.
هـ� .أن االعتداءات الإ�رسائيلية على غزة ( )2014–2008كلفت ما يعادل ثالثة �أ�ضعاف �إجمايل الناجت
املحلي الغزي.
و	.اقتالع  2.5مليون �شجرة مثمرة منذ  ،1967منها � 800ألف �شجرة زيتون ،بينها  5,600يف �سنة
.2015
l

l

l

l

l

l

l

l
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ز .م�صادرة  %82من موارد املياه اجلوفية الفل�سطينية يف الأرا�ضي املحتلة .1967
ح	.ا�سترياد الفل�سطينيني  %50من حاجاتهم املائية من “�إ�رسائيل”.
ط %66 .من الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ال يتوفر لهم “�أمن غذائي”.
ي %73 .من الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة مل�ساعدات �إن�سانية.
ك	.الو�ضع ال�صحي يف غزة:
 90 .1مليون لرت من مياه ال�رصف املعاجلة جزئيا ً تقذف يف �شواطئ غزة يومياً.
 .2معدل االنتظار لإجراء عملية جراحية هو عام ون�صف.
 %70 .3من املنازل حت�صل على املياه مبعدل � 8-6ساعات ك ّل � 4-2أيام.
 .4معدل وفيات الر�ضع لكل �ألف من املواليد الأحياء ارتفع من  12حالة وفاة �سنة � 2008إىل
 20.3حالة وفاة �سنة .2013
l

l

l

l

l

وانتهى التقرير �إىل �أن زوال االحتالل الإ�رسائيلي �سيجعل �إجمايل الناجت املحلي الفل�سطيني
يت�ضاعف ،مما يعني �أن االحتالل �أ�رض بهياكل االقت�صاد الفل�سطيني ،ال �سيّما يف قطاعات الزراعة
وال�صناعة الأكرث ت�أثرا ً ب�سيا�سات اال�ستيطان وامل�صادرة للأرا�ضي وال�سيطرة على املوارد
الطبيعية ،وهو الأمر الذي �أكد عليه تقرير املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة لل�سالم يف ال�رشق الأو�سط،
والذي ي�شري فيه �إىل الآثار ال�ضارة ملنع �سلطات االحتالل الفل�سطينيني من الو�صول ملواردهم
الطبيعية خ�صو�صا ً يف املنطقة ج من ال�ضفة الغربية.16
و�أعاد تقرير الأونكتاد ل�سنة  2017الت�أكيد على ال�صعوبات االقت�صادية واالجتماعية التي
يواجهها االقت�صاد الفل�سطيني ب�سبب �سيا�سات االحتالل ال�صهيوين ،خ�صو�صا ً ارتفاع ن�سب
البطالة ،وتردي الظروف الإن�سانية ،وتراجع قيمة امل�ساعدات الدولية لل�شعب الفل�سطيني بن�سبة
 %38خالل الفرتة  ،2016–2014ونحو  %13خالل �سنة  ،2017طبقا ً لتقديرات �صندوق
النقد الدويل ،وا�ستمرار �سيا�سة التو�سع يف اال�ستيطان على الرغم من �صدور القرار ،2334
وهو ما يت�ضح يف زيادة عدد املنازل اجلديدة يف امل�ستعمرات بن�سبة  %40يف �سنة ( 2016مقارنة
ب�سنة  ،)2015والقيود املفرو�ضة على التنقل للفل�سطينيني ،كما ي�ستعر�ض التقرير بع�ض امل�ساعدات
الفنية املقدمة من الأونكتاد للفل�سطينيني خالل �سنة .172017
l

l

l

 .8منظمة ال�رشطة اجلنائية الدولية (الإنرتبول):
l

جنحت فل�سطني يف االن�ضمام �إىل منظمة ال�رشطة اجلنائية الدولية (الإنرتبول) INTERPOL

التي �أ�صبح عدد �أع�ضائها  192دولة ،وح�صلت فل�سطني يف الت�صويت يف اجلمعية العامة لهذه املنظمة يف
�أيلول� /سبتمرب  2017على ت�أييد  75دولة وعار�ضتها  24دولة ،بينما امتنعت  34دولة عن الت�صويت.18
وكانت “�إ�رسائيل” قد جنحت يف ت�رشين الثاين /نوفمرب  2016يف ت�أجيل النظر يف ع�ضوية فل�سطني
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حيث مل حت�صل فل�سطني �إال على ت�أييد  56دولة ومعار�ضة  62وامتناع  37عن الت�صويت ،على �أن يتم
�إعادة النظر يف الطلب الفل�سطيني يف �سنة  ،192017وهو ما جرى فعالً وانتهى بع�ضوية فل�سطني.
ومعلوم �أن هذه املنظمة معنية بتبادل املعلومات عن املجرمني الدوليني ،ال �سيّما يف اجلرائم
الدولية اخلا�صة بالتزييف والتهريب وجتارة الأ�سلحة غري امل�رشوعة� ،إىل جانب تقدمي اال�ست�شارات
ال�رشطية لبع�ض الدول.
وقد �أبدت “�إ�رسائيل” ردة فعل حادة على هذا الت�صويت ،وت�شري ردود فعل رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي نتنياهو ووزراء �آخرين وو�سائل الإعالم الإ�رسائيلية �إىل �إح�سا�س عميق بتزايد “التفهم
الدويل” للحقوق الفل�سطينية ،خ�صو�صا ً يف الأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة ،وغريها من
املنظمات الدولية احلكومية الأخرى.20
ميكن تق�سيم ال�سيا�سة الأمريكية يف املو�ضوع الفل�سطيني
خالل الفرتة � 2017–2016إىل ق�سمني ،الأول نتائج مرحلة
حكم الرئي�س باراك �أوباما (احلزب الدميوقراطي  )Democratic Partyالتي انتهت يف �سنة ،2016
والثانية االنتقال لإدارة جمهورية برئا�سة ترامب خالل �سنة  .2017وميكن التعرف على نتائج
ال�سنوات الثماين للدميوقراطيني يف البيت الأبي�ض (بداية  2009ونهاية  )2016من خالل �آخر خطاب
مطول جلون كريي يف  2016/12/28يف قاعة دين �أت�ش�سون The Dean Acheson Auditorium
يف وا�شنطن حول ال�رشق الأو�سط ،وقد ت�ضمن اخلطاب النقاط الرئي�سية التالية:21

رابع ًا :الواليات املتحدة

	.1الت�أكيد على مو�ضوع “حل الدولتني” ،على الرغم من �أن الواقع ال يوحي بذلك ،بل ي�سري نحو
دولة واحدة يهيمن عليها امل�رشوع ال�صهيوين ،ونحو احتالل �أبدي.
 .2دافع عن عدم ا�ستخدام الفيتو �ض ّد قرار جمل�س الأمن يف  2016/12/23منتقدا ً مالحظات املندوب
الإ�رسائيلي يف الأمم املتحدة والذي و�صفه ب�أنه من “خ�صوم حل الدولتني”:
� .3أكد معار�ضته حلركة املقاطعة و�سحب اال�ستثمارات وفر�ض العقوبات (بي دي �أ�س)
 The Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) movementم�شريا ً للدعم
الأمريكي لـ“�إ�رسائيل” حتى خالل الأزمة املالية التي م ّرت بها الواليات املتحدة .و �أن
الدعم الأمريكي لها ماليا ً يزيد عن ن�صف جمموع امل�ساعدات الأمريكية الدولية ،ومن
�ضمنها التو�صل يف خريف � 2016إىل مذكرة تفاهم مع “�إ�رسائيل” بقيمة  38مليار دوالر
لل�سنوات الع�رش القادمة ،وهو رقم و�صفه كريي ب�أنه يفوق �أي م�ساعدة ّ
مت تقدميها
لأي دولة يف العامل .و�أ�ضاف “ال �إدارة �أمريكية عملت ل�صالح �إ�رسائيل �أكرث من �إدارة
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�أوباما”؛ واقتب�س من �أقوال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي ب�أن التعاون الع�سكري والأمني الأمريكي
يف فرتة �أوباما هو تعاون “غري م�سبوق .”unprecedented
	.4انتقد كريي عدم �إدانة رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية للأعمال “الإرهابية” التي يقوم بها
الفل�سطينيون� ،أو �إطالق �أ�سماء “الإرهابيني” على ال�شوارع وامليادين العامة.
	.5الت�أكيد على دور الواليات املتحدة يف �إحباط حماوالت ال�سلطة الفل�سطينية نزع ال�رشعية عن
“�إ�رسائيل” يف املحافل الدولية ،والتي كان �آخرها قرار اليون�سكو بخ�صو�ص القد�س .كما انتقد
حماوالت ال�سلطة جترمي “�إ�رسائيل” يف املحكمة اجلنائية الدولية .وانتقد �أي�ضا ً �سيا�سة حما�س
وت�سلحها ،م�شريا ً للظروف القا�سية لل�شعب الفل�سطيني يف غزة.
	.6انتقد �سيا�سة اال�ستيطان و�أ�شار �إىل �أن عدد امل�ستوطنني ارتفع خالل �إدارة �أوباما (بدءا ً من )2009
�إىل نحو � 100ألف م�ستوطن ،لكنه �أ�ضاف عبارة ذات مدلول خطري بقوله “ونحن ندرك �أنه يف
اتفاق الو�ضع النهائي� ،ست�صبح بع�ض امل�ستوطنات جزءا ً من �إ�رسائيل ملراعاة التغريات التي
حدثت على مدى ال�سنوات الـ  49املا�ضية ،ونحن نفهم ذلك ،مبا يف ذلك احلقائق الدميوغرافية
اجلديدة التي توجد على �أر�ض الواقع”.
 .7ت�أكيده على �أن �رشقي القد�س يقع �ضمن الأرا�ضي املحتلة �سنة  ،1967وهي �سيا�سة �أمريكية
ت�ستند لر�أي امل�ست�شار القانوين لوزارة اخلارجية الأمريكية منذ .1978
	.8العمل على تعوي�ض الالجئني وتوفري “موطن دائم لهم ...و�أن يكون احلل على �أ�سا�س
حل الدولتني ،ودون الت�أثري على “ال�سمة الرئي�سية لإ�رسائيل”.
 .9عدم تق�سيم القد�س والعمل على �ضمان حرية الو�صول للأماكن املقد�سة من قبل رعايا كل دين.
ذلك يعني �أن �إدارة �أوباما كانت �ضمنيا ً تقبل �ض ّم بع�ض امل�ستعمرات يف الأرا�ضي املحتلة
�سنة  1967لـ“�إ�رسائيل” من ناحية ،وتعمل على “توفري موطن دائم” لالجئني الفل�سطينيني من
ناحية �أخرى.
وترف�ض الواليات املتحدة الأمريكية � ّأي �أعمال مقاطعة لـ“�إ�رسائيل” (على الرغم من �إ�صدار
�سلطة اجلمارك الأمريكية يف كانون الثاين /يناير  2016تذكريا ً مبا �أ�صدرته �سنة  1995ب�رضورة �أن
حتمل منتجات امل�ستعمرات امل�صدرة لأمريكا عبارة “ال�ضفة الغربية ولي�س �إ�رسائيل”) ،ناهيك عن
تقدمي م�ساعدات �سخية لـ“�إ�رسائيل” ت�صل ملعدل  3.8مليارات دوالر طيلة ال�سنوات الع�رش القادمة،
منها  3.1مليارات م�ساعدات ع�سكرية مقابل نحو  400مليون دوالر تقدم �سنويا ً للجانب الفل�سطيني
ت�شمل القطاع الأمني واالقت�صادي ،وهو ما يعني �أن حجم امل�ساعدات الفل�سطينية ت�ساوي تقريبا ً
 %10.5من حجم امل�ساعدات الإ�رسائيلية ،ناهيك عن �أن االتفاق اجلديد الذي عقدته �إدارة �أوباما
يف  2016/9/14رفع قيمة امل�ساعدة للع�رش �سنوات القادمة من  30مليار دوالر (التي �سبق االتفاق
عليها) �إىل  38مليار ،وهو ما يجعل جمموع امل�ساعدات الأمريكية لـ“�إ�رسائيل” منذ قيامها هو
l
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 127.4مليار دوالر؛ مع العلم �أن املبلغ هو �أكرب من ذلك بكثري �إذا ما احت�سب وفق القيمة ال�رشائية
لوقتنا احلا�رض .22بينما يالحظ عدم االتفاق على حجم امل�ساعدات الأمريكية الفعلية التي تقدم
للفل�سطينيني ال �سيّما يف ال�سنتني  ،2017–2016فقد قال رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل
�أن ال�سلطة الفل�سطينية مل تت�سلم “�أي مبلغ” من الواليات املتحدة خالل �سنة  ،2016بينما قالت وزارة
اخلارجية الأمريكية يف بيان لها يف كانون الأول /دي�سمرب � 2016إن ال�سلطة ت�سلمت  357مليون دوالر
يف �سنة  2016وو�صل لوكالة الأونروا يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة  95مليون دوالر ،مما يجعل
امل�ساعدات ت�صل �إىل  452مليون دوالر ،لكن موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو �أ�س �أيد)
) United States Agency for International Development (USAIDي�شري �إىل �أن الواليات املتحدة
قدمت خالل �سنة  2016ما جمموعه  317مليون دوالر وقدمت املبلغ ذاته �سنة .232017
l

�أما فرتة الرئي�س اجلمهوري ترامب فقد بد�أت بزيارة ترامب لل�سعودية و“�إ�رسائيل” يف �أيار /مايو
 ،2017و�شارك يف القمة العربية الإ�سالمية الأمريكية التي عقدت يف ال�سعودية .و�أعاد ترامب ت�أكيد
ّ
وح�ض الأطراف على العودة للمفاو�ضات .وتتمثل �سيا�ساته طبقا ً لت�رصيحاته
دعمه لـ“�إ�رسائيل”
وت�رصيحات موظفيه يف:
	.1اعتبار مواجهة �إيران والتنظيمات الإ�سالمية امل�سلحة �أكرث �أولوية من التعامل مع ال�رصاع
الفل�سطيني الإ�رسائيلي.24
	.2اال�ستمرار يف الدعم املايل والديبلوما�سي والع�سكري لـ“�إ�رسائيل” ،وميله لدمج التنظيمات
الفل�سطينية امل�سلحة �ضمن قوائم التنظيمات “الإرهابية”.
 .3عدم اتخاذ موقف وا�ضح يف الأ�شهر الأوىل لواليته ،من مو�ضوع نقل ال�سفارة الأمريكية من
تل �أبيب �إىل القد�س ،وهو الأمر الذي وعد خالل حملته االنتخابية بتنفيذه.
�إن ر�صد ت�رصيحات ترامب بعد توليه ال�سلطة يف مطلع �سنة  2017ي�شري الرتباك حاد يف بنية
�إدارته (اال�ستقاالت املتتالية ،واحلمالت الإعالمية �ضده ،وت�ضارب ت�رصيحاته وقراراته�...إلخ)،25
غري �أن بع�ض الت�رصيحات لإدارة ترامب ت�شري ملواقف حتتاج لتنبه �شديد مثل:26
 .1ت�رصيح م�س�ؤول يف البيت الأبي�ض قبيل لقاء بني ترامب ورئي�س الوزراء الإ�رسائيلي نتنياهو
ب�أن �إدارة ترامب “لن تدفع باجتاه حل الدولتني”.
 .2قوله خالل م�ؤمتر �صحفي مع نتنياهو يف �شباط /فرباير � 2017إنه “معني بال�صفقة” ،ولي�س
با�شتمال هذه ال�صفقة على قيام دولة فل�سطينية ،ثم �أ�ضاف “�إنني �أتطلع حلل الدولتني
وح ّل الدولة ،و�أنا �أريد احلل الذي يقبله الطرفان ،وميكنني التعاي�ش مع � ّأي من احللَّني”.
�أعلن ترامب يف  2017/12/6اعرتاف الواليات املتحدة ر�سميا ً بالقد�س عا�صمة لـ“�إ�رسائيل”
وقام بتوقيع مر�سوم بنقل ال�سفارة الأمريكية �إىل القد�س ،و�أ�صدر الأمر �إىل وزارة اخلارجية ببدء
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التح�ضريات لذلك .ودعا “�إىل عدم تغيري الو�ضع القائم يف الأماكن املقد�سة من املدينة” ،م�شريا ً يف
الوقت ذاته �إىل �أن القرار يعك�س “مقاربة جديدة” �إزاء ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي .وكان الكوجنر�س
الأمريكي �أقر يف  1995/10/23قانونا ً اعترب القد�س ر�سميا ً العا�صمة “التي ال تقبل الق�سمة”
لـ“�إ�رسائيل” ،ودعا �إىل نقل ال�سفارة الأمريكية �إىل القد�س يف موعد ال يتجاوز � ،271999/5/31إال
�أن الر�ؤ�ساء الأمريكيني كانوا ي�ستخدمون “ا�ستثناء” ُيخولِّهم كل �ستة �أ�شهر ت�أجيل تطبيق هذا
القانون .و�أ�شار ترامب �إىل ذلك عندما قال �إن الر�ؤ�ساء الأمريكيني “كانت تنق�صهم ال�شجاعة التخاذ
هذا القرار” .28و�أما العوامل التي دفعت �إىل اتخاذ القرار فهي مرتبطة بت�صاعد قوة اليمني الأمريكي،
ونفوذ اللوبي ال�صهيوين اليهودي يف �صناعة القرار الأمريكي ،بالإ�ضافة �إىل حالة ال�ضعف العربي
والإ�سالمي التي تغري هكذا �إجراءات ،دون توقع ردود فعل قوية.
وعلى الرغم من كل الإدانات الدولية والعربية� ،أكد القائم ب�أعمال م�ساعد وزير اخلارجية
الأمريكي ،ديفيد �سرتفيلد � ،David Satterfieldأن قرار دونالد ترامب ب�ش�أن القد�س “ال رجعة
فيه” ،و�أو�ضح يف ت�رصيحات �صحفية� ،أن قرار ترامب ال عالقة له بحدود ال�سيادة الإ�رسائيلية
يف القد�س وال ت�أثري لها على نتائج املفاو�ضات �أو الو�ضع النهائي الذي �سيتمخ�ض عنها .و�أكد
�سرتفيلد التزام الإدارة الأمريكية بامل�ضي قدما ً يف “عملية ال�سالم” ،معلنا ً �أن مطلع ال�سنة
اجلديدة �ست�شهد “مبادرة �سالم جديدة” ،رف�ض الك�شف عن �أي تفا�صيل بخ�صو�صها .29وكان
لبع�ض ال�صحف الأمريكية ،نظرة خا�صة على قرار ترامب؛ حيث ر�أت �صحيفة ذا نيويورك تاميز
� ،The New York Timesأن قرار ترامب ،نقل ال�سفارة من تل �أبيب �إىل القد�س ،هو جمازفة عالية
اخلطورة يف خ�ضم ما يجري يف ال�رشق الأو�سط ،و�أنه ي�أتي �ضمن وعود َح ْملته االنتخابية ولي�س له
ح�سابات ديبلوما�سية.30
�أثار هذا القرار موجة تنديد وقلق دولية وردود فعل غا�ضبة حول العامل ،حيث �أعلنت معظم
العوا�صم رف�ضها له وطالبت �أمريكا بالرتاجع عنه؛ فقد �شهد اليوم التايل لإعالن ترامب ب�ش�أن
القد�س  521تظاهرة ووقفة احتجاجية يف الدول غري العربية يف �شتى �أنحاء العامل ،منها  91مظاهرة يف
الواليات املتحدة نف�سها ،و�شهدت مدن �أوروبية يف ب�ضعة �أيام �أكرث من  300مظاهرة .31كما �شهدت
نحو  150مدينة هندية تظاهرات واحتجاجات وفعاليات موحدة ،تنديدا ً بالقرار الأمريكي.32
وقد �أعرب العديد من �أع�ضاء جمل�س الأمن الدويل ،خالل جل�سة طارئة عقدت يف  ،2017/12/8عن
رف�ضهم ال�شديد للقرار ،و�أو�ضح �سفراء ال�سويد ،وفرن�سا ،و�إيطاليا ،وبريطانيا لدى الأمم املتحدة
�أنه “ال يتطابق مع قرارات جمل�س الأمن الدويل” .33ويف  ،2017/12/18ا�ستخدمت الواليات املتحدة
حقّ النق�ض (الفيتو) �ض ّد م�رشوع قرار تقدمت به م�رص �إىل جمل�س الأمن؛ وي�ؤكد م�رشوع القرار
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على �أن القد�س ق�ضية “يتعني حلها من خالل املفاو�ضات” ،و�أن “�أي قرارات �أو �إجراءات تهدف �إىل
تغيري طابع املدينة املقد�سة� ،أو و�ضعها الدميغرايف� ،أو تركيبتها الدميغرافية ال ميكن �أن يكون لها
�أي �أثر قانوين ،وتعترب ملغاة وباطلة ،ويجب �إلغا�ؤها” .كما يدعو م�رشوع القرار ،جميع البلدان
�إىل االمتناع عن فتح �سفارات يف القد�س ،ويطالب الدول الأع�ضاء بعدم االعرتاف ب�أي �إجراءات
تتعار�ض مع قرارات الأمم املتحدة ب�ش�أن و�ضع املدينة ،وقد �أي ّد القرار  14دولة.34
وقد �أكد الأمني العام للأمم املتحدة� ،أنطونيو غوتريي�ش �أن و�ضع القد�س ال ميكن �أن يحدد �إال عرب
“تفاو�ض مبا�رش” بني الإ�رسائيليني والفل�سطينيني ،مذكرا ً مبواقفه ال�سابقة التي ت�شدد على “رف�ض
�أي �إجراء من طرف واحد” .35ورف�ض القرار كل من تركيا ،وبريطانيا ،وفرن�سا ،و�أملانيا ،ورو�سيا،
وال�صني ،وكندا ،والربازيل ،و�إيطاليا ،وكوريا ال�شمالية ،36...وبوليفيا ،واالحتاد الربملاين الدويل.37
و�أكد القادة الـ  28لدول االحتاد الأوروبي ،يف � ،2017/12/14أن موقف االحتاد من و�ضع القد�س
يبقى “ثابتا ً” بعد �إعالن ترامب .وقال البيان ال�صادر عن ر�ؤ�ساء ،ور�ؤ�ساء حكومات دول االحتاد
الأوروبي� ،إنه ي�ؤكد من جديد االنتقادات املوجهة لإعالن ترامب الذي خالف �سبعة عقود من
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية جتاه هذا امللف احل�سا�س.38
ومن لندن� ،أعلنت رئي�سة احلكومة الربيطانية ترييزا ماي يف بيان“ :نحن ال نوافق على القرار
الأمريكي بنقل ال�سفارة من القد�س ،واالعرتاف بالقد�س عا�صمة لإ�رسائيل قبل التو�صل �إىل اتفاق
نهائي حول و�ضعها” .ونقل املتحدث با�سم امل�ست�شارة الأملانية� ،أجنيال مريكل ،Angela Merkel
�ستيفن �سايربت  ،Steffen Seibertعن مريكل قولها �إن احلكومة الأملانية “ال تدعم هذا املوقف،
لأن و�ضع القد�س ال ميكن التفاو�ض ب�ش�أنه� ،إال يف �إطار حل الدولتني” .39وو�صف الرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون القرار بـ“امل�ؤ�سف” و�أكد مت�سك فرن�سا و�أوروبا بـ“حل الدولتني” .40كما دعا
بابا الفاتيكان فران�سي�س � Pope Francisإىل احرتام الو�ضع القائم يف القد�س .41ورف�ضت مو�سكو
وبكني قرار ترامب وحذرتا من تداعياته.42
وبالرغم من التهديد والوعيد الأمريكي ،فقد تبنت اجلمعية العامة للأمم املتحدة قرارا ً يدعو
وا�شنطن �إىل �سحب قرارها باالعرتاف بالقد�س عا�صمة لـ“�إ�رسائيل” ،يف جل�سة طارئة عقدتها يف
 ،2017/12/21حيث �صوتت  128دولة ع�ضو ل�صالح القرار ،فيما عار�ضته  9دول ،وامتنعت
 35دولة عن الت�صويت ،وغابت  21دولة عن احل�ضور.43
على الرغم من عدد من القرارات الأوروبية اخلا�صة بت�سوية
املو�ضوع الفل�سطيني� ،إال �أن الدول الأوروبية متتنع عن
اتخاذ �إجراءات عملية لل�ضغط على الطرف الإ�رسائيلي ،لاللتزام مبا تقرره املنظومة الدولية عرب

خام�س ًا :االحتاد الأوروبي
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هيئاتها املختلفة ،بل �إن درا�سة �صادرة عن املجل�س الأوروبي لل�ش�ؤون اخلارجية European

 Council on Foreign Relationsيف ت�رشين الأول� /أكتوبر  2016ت�شري �إىل م�س�ألتني مهمتني:44

� .1أن دول االحتاد الأوروبي وعلى الرغم من �إقرارها بـ“حل الدولتني”� ،إال �أنها ال تعمل على تغيري
�آليات حتقيق هذا احلل وتبقى مت�شبثة بالآليات نف�سها التي مل ت�ؤ ِّد �إىل � ّأي نتيجة .وي�شري التقرير
�إىل �أن �أبرز هذه الآليات هي ما �سماه ب�سيا�سة “احلوافز  ”incentivesبهدف ت�شجيع الطرف
الإ�رسائيلي على االنخراط يف الت�سوية ،وهو ما ثبت ف�شله.
� .2سيا�سة “التمييز  ”differentiationوالتي تعني �أن على دول االحتاد الأوروبي �أن تتعامل
مع “�إ�رسائيل” على �أ�سا�س الف�صل بني العالقات معها يف خمتلف املجاالت وبني العالقة مع
“�إ�رسائيل” يف �أي جانب له �صلة بامل�ستعمرات الإ�رسائيلية يف الأرا�ضي املحتلة �سنة  1967مبا
فيها القد�س .وهو �أمر ال متار�سه العديد من دول االحتاد .وتكفي الإ�شارة لأهمية هذه ال�سيا�سة
�ش املجل�س لتقريره املعنون “التمييز يف االحتاد الأوروبي وامل�ستوطنات الإ�رسائيلية
�أنَّ َن ْ َ
� ”EU Differentiation and Israeli Settlementsسنة � 452015أدى �إىل تراجع مبا�رش مل�ؤ�رش
العمليات امل�رصفية لبنك تل �أبيب مبا قيمته  2.46نقطة.
ويرى التقرير �أن هناك تزايدا ً ولو بطيئا ً يف عدد دول االحتاد الأوروبي التي بد�أت تتبنى �سيا�سة
“التمييز” هذه ،وعليه ف�إذا �أراد االحتاد �أن يتم تطبيق “حل الدولتني” ف�إن عليه �أن يتبنى تو�سيع
هذه ال�سيا�سة .ولعل بريطانيا وفرن�سا هما الأقل التزاما ً بال�ضغط على “�إ�رسائيل” ،وخ�صو�صا ً
يف جمال التعامل مع منتجات امل�ستعمرات الإ�رسائيلية .لكن خروج بريطانيا من االحتاد قد يعزز
االجتاهات الأوروبية الأكرث حزما ً يف تبني �سيا�سة التمييز امل�شار لها .وت�سهم بع�ض دول �أوروبا
يف دعم بناء امل�ستعمرات ،من خالل �رشاء �أ�سهم وح�ص�ص يف البنوك الإ�رسائيلية التي تقوم بدورها
بتقدمي القرو�ض للم�ستوطنني ،وحتى الآن هناك  17دولة �أوروبية ت�ضع قيودا ً على التعامل
التجاري واملايل مع امل�ستعمرات.
ولعل قرار الربملان الأوروبي لإجناز م�رشوع “حل الدولتني” والذي ا�ستند �إىل قرار جمل�س
ال�ش�ؤون اخلارجية  Foreign Affairs Councilال�صادر يف  2016/1/18بخ�صو�ص عملية الت�سوية
ن�ص القرار على �أن
ال�سلمية يف ال�رشق الأو�سط هو الأكرث �أهمية خالل �سنتي  .2017–2016حيث ّ
ح ّل دولتني دميوقراطيتني تعي�شان جنبا ً �إىل جنب ب�سالم و�ضمن حدود �آمنة وبالقد�س عا�صمة
لكل منهما ،هو احلل الأن�سب ،وطالب القرار الدول الأع�ضاء يف االحتاد باالعرتاف بالدولة
الفل�سطينية ،و�أكد �أن التم�سك بحل الدولة الواحدة التي ال تت�ساوى فيها احلقوق �أمر ي�ستحق من
االحتاد الأوروبي مراجعة �سيا�ساته جتاه هذا ال�رصاع ،كما ي�شجب االحتاد كافة �أعمال العنف
�ض ّد املدنيني .وكذلك �شجب بناء امل�ستعمرات ويطالب ب�سل�سلة من الإجراءات �ض ّد هذه ال�سيا�سة،
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ومراقبتها وعدم االعرتاف ب� ّأي تغيريات على حدود  1967مبا فيها القد�س ،و�إدانة ا�ستغالل
املوارد الطبيعية الفل�سطينية من قبل “�إ�رسائيل” ،ال �سيّما يف مناطق ج املن�صو�ص عليها يف االتفاق
بني الطرفني .كما دعا لرفع احل�صار عن قطاع غزة ودعا الأطراف الفل�سطينية �إىل الوحدة و�إعادة
الت�ضامن بني الأطراف الفل�سطينية.46
�أما اجلوانب اخلا�صة بحقوق الإن�سان الفل�سطيني حتت االحتالل ،ف�إن تقرير املر�صد
الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان عن ال�سيا�سات الإ�رسائيلية جتاه م�شاريع التنمية التي تقوم بها
جهات �أوروبية ،ي�شري �إىل ارتفاع جمموع امل�شاريع املدعومة من �أوروبا يف الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة �سنة  1967التي قامت “�إ�رسائيل” بتدمريها �أو �إزالتها يف ال�شهور الأوىل من �سنة ،2016
وذلك كرد فعل �إ�رسائيلي على قرار االحتاد الأوروبي �سنة  2015بو�سم منتجات امل�ستعمرات
الإ�رسائيلية املقامة يف الأرا�ضي املحتلة �سنة  1967ملقاطعتها ب�شكل كبري .و�أكد تقرير �صادر عن
مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية �أن عدد امل�رشوعات املدعومة من االحتاد الأوروبي،
التي قامت “�إ�رسائيل” ب�إزالتها هي  120م�رشوعا ً يف ال�شهور الثالثة الأوىل من �سنة  .2016وانتقد
التقرير الأوروبي �إخفاء امل�س�ؤولني الأوروبيني للأرقام احلقيقية يف هذا اجلانب ،جتنبا ً للإحراج
الديبلوما�سي مع “�إ�رسائيل” .47ناهيك عن �أن بع�ض الدول الأوروبية ت�شرتي �أ�سهما ً يف بنوك
�إ�رسائيلية ،وتقوم هذه البنوك بتمويل م�شاريع ا�ستيطانية يف ال�ضفة الغربية املحتلة ،كما �أن
بع�ض الدول الأوروبية ال �سيّما دول �أوروبا ال�رشقية ال تلتزم بقرار و�سم املنتجات القادمة من
امل�ستعمرات الإ�رسائيلية.48
�أما امل�ؤمترات الدولية التي احت�ضنتها �أوروبا خالل �سنة  2017للنظر يف املو�ضوع الفل�سطيني
والعمل على دفع الت�سوية للأمام ،ف�إن “م�ؤمتر باري�س لل�سالم” الذي عقد يف كانون الثاين/
يناير  2017مب�شاركة �سبعني دولة ،من بينها الدول الدائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن الدويل
واالحتاد الأوروبي ممثالً مب�س�ؤولة ال�سيا�سة اخلارجية لالحتاد الأوروبي فيديريكا موغرييني
 Federica Mogheriniيع ّد هو الأبرز ،وقد �أكد امل�ؤمتر على “حل الدولتني” ،وعلى عدم قيام �أي
من الطرفني ب� ّأي �إجراءات �أحادية.49
و�أعلنت املفو�ضية الأوروبية يف �آذار /مار�س  2016عن تقدمي  274.1مليون دوالر كم�ساعدات
للفل�سطينيني ،منها  184مليون دوالر ت�سلم لل�سلطة الفل�سطينية ،ونحو  89مليون دوالر لوكالة
الأونروا ،على �أن يتم الإعالن عن مبلغ �آخر مع نهاية ال�سنة ،50كما ّ
مت تقدمي قرابة  20مليون يورو
(نحو  18.2مليون دوالر) م�ساعدات �إن�سانية من االحتاد �سنة .512017
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متثل جمموعة الربيك�س (رو�سيا ،وال�صني ،والهند ،والربازيل،
وجنوب �إفريقيا) قرابة  %41من عدد �سكان العامل ،كما �أن
�إجمايل ناجتها املحلي يعادل  %22من �إجمايل الناجت املحلي العاملي� ،إىل جانب �أن الدول اخلم�س
تنتمي ملجموعة الع�رشين ) .G20 (Group of Twentyوهو ما يجعل من هذه املجموعة قوة
�سيا�سية واقت�صادية قادرة على الت�أثري يف م�سار العالقات الدولية ،مبا فيها الق�ضية الفل�سطينية،
خ�صو�صا ً بعد �أن �أ�رصت رو�سيا منذ �سنة  2013على �أن تويل هذه املجموعة الق�ضايا ال�سيا�سية
والأمنية اهتماما ً �أكرب.

�ساد�س ًا :دول الربيك�س

l

l

l

ون�ص بيان
وقد عقدت املجموعة ت�سعة م�ؤمترات قمة ،كان اثنان منهما يف �سنتي  2016و،2017
ّ
املجموعة ال�صادر يف الهند يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  2016على:52
	.1الت�أكيد على �رضورة تنفيذ “حل الدولتني” على �أ�سا�س قرارات جمل�س الأمن الدويل ،ومبادئ
مدريد ،واملبادرة العربية ،وكافة االتفاقات املربمة بني ط َريف النزاع.
� .2أن يجري التفاو�ض بني طريف النزاع ،بهدف �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة قابلة للحياة ومرتابطة
الأجزاء ،تعي�ش جنبا ً �إىل جنب مع “�إ�رسائيل” ،ذات حدود �آمنة على �أ�سا�س حدود �سنة .1967
 .3يكون �رشقي القد�س عا�صمة لدولة فل�سطني كما ن�صت على ذلك قرارات الأمم املتحدة
ذات ال�صلة.
�أما م�ؤمتر القمة املنعقد يف ال�صني يف �أيلول� /سبتمرب  ،2017فقد ن�صت الفقرة  42من بيان القمة
على “�إعادة الت�أكيد على احلاجة املا�سة ل�سالم �شامل ودائم وعادل لل�رصاع الإ�رسائيلي الفل�سطيني
لتحقيق �سالم وا�ستقرار يف ال�رشق الأو�سط؛ على �أ�سا�س قرارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة،
ومبادئ مدريد ،ومبادرة ال�سالم العربية ،وكافة االتفاقات املوقعة بني الطرفني ،وذلك عرب
مفاو�ضات التي ت�ستهدف �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة ،قابلة للحياة ،”...كما �أكد املجتمعون على
ا�ستعدادهم لتقدمي امل�ساعدات لإجناز هذا الهدف.
53

وب�شكل عام ،ف�إن �سقف هذه الدول يف دعم ق�ضية فل�سطني قد اجته لالنخفا�ض يف ال�سنوات
املا�ضية ،مع تنامي م�صاحلها واعتباراتها االقت�صادية ،ومع حالة ال�ضعف والتمزق التي ت�شهدها
املنطقة العربية .كما �أن ثمة تركيز بني بع�ض دول الربيك�س على دعم “حل الدولتني” ،و�إقامة الدولة
الفل�سطينية ،بال�شكل الذي �ست�ؤدي �إليه م�سرية الت�سوية؛ مع جتنب �شجب االحتالل الإ�رسائيلي
و�إدانة اال�ستيطان واملمار�سات التع�سفية الإ�رسائيلية.
�أما يف جمال العالقات الفردية بني دول الربيك�س واملو�ضوع الفل�سطيني ،فتبدو رو�سيا هي
الأكرث ن�شاطا ً يف هذا املجال:
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 .1رو�سيا:
ن�رشت وزارة اخلارجية الرو�سية امل�ؤ�رشات العامة لل�سيا�سة اخلارجية الرو�سية ،التي وافق
عليها فالدميري بوتني يف ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2016وجاء فيها (يف البند  )92ما يلي:54
�أ� .ستوا�صل رو�سيا �إ�سهاماتها اجلادة ل�ضمان ا�ستقرار ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
ب .دعم اجلهود اجلماعية الهادفة لتحييد التهديدات التي متثلها جماعات الإرهاب الدولية.
ج	.الت�شجيع املتوا�صل للت�سوية ال�سيا�سية والديبلوما�سية لل�رصاعات يف الدول الإقليمية ،مع
احرتام �سيادتها ووحدتها الإقليمية ،وحقّ تقرير امل�صري دون تدخل خارجي.
د .وكدولة دائمة الع�ضوية ،وع�ضو يف اللجنة الرباعية لل�رشق الأو�سط� ،ستوا�صل رو�سيا مزيدا ً
من اجلهد لإجناز ح ّل دائم وعادل لل�رصاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي من جميع وجوهه ،ومبا
يت�سق مع القانون الدويل.
ويف حزيران /يونيو  2016جرى لقاء بني وزير اخلارجية الرو�سي �سريجي الفروف وريا�ض
املالكي وزير خارجية ال�سلطة الفل�سطينية ،حيث تباحثا فيما يلي:55
�أ	.الدعوة لتن�شيط جهود اللجنة الرباعية.
ب	.الت�أكيد على الوحدة الفل�سطينية.
ج	.الت�أكيد على �أهمية املبادرة العربية ( )2002حيث قال الفروف �إن “نتنياهو يبدي �إيجابية
نحوها” و�إنه “مل ي�سمع من نتنياهو �أي دعوة لتعديل املبادرة العربية”.
د	.الإ�شارة مل�ؤمتر باري�س الدويل يف حزيران /يونيو  ،2016الذي يهدف �إىل �إحياء جهود الت�سوية
و�إيجاد الظروف املواتية لذلك.
وتبدو مو�سكو حري�صة على ر�أب ال�صدع يف اجلبهة الفل�سطينية ،ال �سيّما بني حركتي حما�س
وفتح ،وهو ما ات�ضح يف املالحظات التي �أبداها الفروف �أمام ممثلي التنظيمات الفل�سطينية ،خالل
اجتماعهم يف مو�سكو يف كانون الثاين /يناير .562017
وتبدي مو�سكو رغبة يف تقدمي امل�ساعدات للفل�سطينيني ،كما يت�ضح من امل�ؤمتر ال�صحفي الذي
جمع الرئي�س الرو�سي بوتني والفل�سطيني حممود عبا�س يف �أيار /مايو � .2017إذ ت�ضمن امل�ؤمتر
�إ�شارة بوتني �إىل �أن االحتاد االقت�صادي الأورا�سي )Eurasian Economic Union (EAEU
�سيطبق نظام “الأف�ضلية العامة” على فل�سطني ،مما يعفي املنتجات الفل�سطينية من اجلمارك عند
دخولها ال�سوق الأورا�سي؛ و�إىل �أن هناك  500طالب فل�سطيني يدر�سون يف اجلامعات الرو�سية،
و�إىل امل�ساعدة يف جتديد بع�ض الكنائ�س ب�شكل يعزز ال�سياحة الرو�سية لبيت حلم وغريها
(� 300ألف �سائح رو�سي زاروا فل�سطني �سنة  .)2016و�أكد بوتني يف امل�ؤمتر على �رضورة ا�ستئناف
l
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املفاو�ضات بني “�إ�رسائيل” وفل�سطني وعدم اتخاذ �أي �إجراءات انفرادية ،وعلى ح ّل ي�ستند على
القانون الدويل .ويف املقابل �أبدى عبا�س موافقته على عقد حمادثات ثالثية يف مو�سكو على �أ�سا�س
“حل الدولتني” ،وهي دعوة كان رئي�س الوزراء الرو�سي دميرتي مدفيديف Dmitry Medvedev
قد �أعلنها خالل زيارته للأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة يف ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2016وهي امتداد ملا
�أعلنته اخلارجية الرو�سية عن دعوة مو�سكو يف �أيلول� /سبتمرب  2016لكل من “�إ�رسائيل” وال�سلطة
الفل�سطينية ملفاو�ضات يف مو�سكو .لكن ذلك مل ي�صل لنتيجة لأن الطرف الإ�رسائيلي رف�ض التعهد
بوقف اال�ستيطان كما طلبت ال�سلطة الفل�سطينية.57

 .2ال�صني:

من غري املمكن ف�صل ال�سيا�سة ال�صينية يف ال�رشق الأو�سط ب�شكل خا�ص والق�ضية الفل�سطينية
ب�شكل عام عن م�رشوعها اال�سرتاتيجي (طريق واحد – حزام واحد) الذي ي�سعى لربط ال�صني
و�آ�سيا ب�أوروبا عرب املرور مبنطقة ال�رشق الأو�سط برا ً وبحراً؛ ال �سيّما مع تنامي التجارة ال�صينية
مع املنطقة ،وارتفاع ا�ستثمارات ال�صني يف املنطقة العربية ومع “�إ�رسائيل” ،التي بلغت مع العامل
العربي �سنة  2016نحو  55مليار دوالر ،ومع “�إ�رسائيل” نحو  16.5مليار دوالر.58
وعلى الرغم من �أن ال�صني هي الدولة الكربى غري امل�شاركة يف اللجنة الرباعية� ،إال �أن لها مبعوثا ً
خا�صا ً لل�رشق الأو�سط هو قونغ �شياو �شنغ  ،Gong Xiaoshengوهو يلتقي ب�شكل م�ستمر مع
قادة طريف ال�رصاع.

ويو�ضح بيان املندوب ال�صيني يف الأمم املتحدة وو هاي تاو  ،Wu Haitaoالذي �ألقاه يف
كانون الأول /دي�سمرب  2016يف جمل�س الأمن الدويل ،توجهات ال�صني يف البعد الفل�سطيني� ،إذ �أ�شار
املندوب بعد الت�صويت على قرار بخ�صو�ص اال�ستيطان الإ�رسائيلي يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
�سنة � 1967إىل:59
�أ	.الت�أييد ال�صيني التام لأن يلعب جمل�س الأمن دوره املطلوب يف الق�ضية الفل�سطينية.
ب� .أن تبني املجل�س قرار ( 2334الذي �أ�رشنا له �سابقاً) هو قرار مهم ،يعك�س تطلعات ورغبة املجتمع
الدويل لرعاية املطلب العادل لفل�سطني والدول العربية.
ج .مطالبة “�إ�رسائيل” بتنفيذ القرار بطريقة عملية ب�إنهاء فوري لن�شاطاتها اال�ستيطانية وهدم
منازل الفل�سطينيني ،وذلك لإيجاد ظروف مواتية ال�ستئناف املفاو�ضات.
د .مطالبة الطرفني الفل�سطيني والإ�رسائيلي باحرتام تعهداتهما ،والتزام الهدوء وممار�سة �ضبط
النف�س ،لتوفري الظروف املنا�سبة ال�ستئناف املفاو�ضات يف �أقرب فر�صة ممكنة.
هـ .ت�أكيد ثبات الت�أييد ال�صيني للفل�سطينيني لإقامة دولتهم امل�ستقلة كاملة ال�سيادة على
حدود  1967وعا�صمتها �رشقي القد�س.
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و	.ا�ستعداد ال�صني للعمل مع املجتمع الدويل ،لرفع م�ستوى اجلهود الديبلوما�سية ،لإجناز ح ّل
عادل و�شامل مبكر.
وقد �أثار املوقف ال�صيني يف الت�صويت على القرار “ 2334ردة فعل حادة” يف “�إ�رسائيل” بالرغم
من حماوالت ال�سفري الإ�رسائيلي اجلديد يف بكني (الذي ُع ّي يف مطلع �سنة  )2017الت�أكيد على �صالبة
العالقات ال�صينية الإ�رسائيلية.
وعى الرغم من �أن اللوبي امل�ساند لـ“�إ�رسائيل” يف ال�صني يرتكز يف �شنغهاي (نظرا ً لدور
هذه املدينة يف ا�ست�ضافة اليهود الأملان يف فرتة الثالثينيات من القرن املا�ضي وخالل احلرب
العاملية الثانية) ،لكن �أغلب املفكرين الإ�رسائيليني �أقل ثقة بال�صني ،نظرا ً لأنهم يرونها قوة فاعلة
م�ستقبالً يف تغيري قواعد النظام الدويل الذي يتحكم فيه الغرب ،والذي ي�شكل قاعدة ارتكاز �أ�سا�سية
يف الدفاع عن “�إ�رسائيل”.60
وكان الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ قد �أكد موقف بالده من �إقامة دولة فل�سطينية وعا�صمتها
�رشقي القد�س يف اجتماعه مع اجلامعة العربية يف بداية �سنة 2016؛ و�أعلن حينها عن �رضورة
عدم “تهمي�ش الق�ضية الفل�سطينية” (وهو موقف �أكده ال�سفري ال�صيني يف “�إ�رسائيل” ت�شان يونغ
�شني  ،61)Zhan Yongxinوعن م�رشوع لتقدمي م�ساعدة بقيمة  7.6ماليني دوالر ،لإقامة حمطة
طاقة �شم�سية يف الأرا�ضي الفل�سطينية.62
ا

ورغب ًة يف عدم تهمي�ش الق�ضية الفل�سطينية ،طرح الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ م�رشوعا ً يف
متوز /يوليو  2017خالل لقائه الرئي�س الفل�سطيني يف بكني (وبعد قرابة �أربعة �شهور على زيارة
نتنياهو لبكني) ،ويقوم امل�رشوع ال�صيني على نقاط �أربع ،وهي املرة الثانية التي تطرح فيها ال�صني
مبادرة بعد مبادرتها �سنة  ،2013وت�شتمل املبادرة ال�صينية اجلديدة ما يلي:63
�أ .دفع “حل الدولتني” �إىل الأمام ،على �أ�سا�س حدود  1967و�رشقي القد�س كعا�صمة للدولة
الفل�سطينية اجلديدة.
ب	.الت�أكيد على مفهوم الأمن امل�شرتك وال�شامل والدائم ،والإنهاء الفوري لبناء امل�ستعمرات
الإ�رسائيلية ،واتخاذ �إجراءات فورية ملنع العنف �ض ّد املدنيني ،والدعوة ال�ستئناف مبكر لعملية
الت�سوية ال�سلمية.
ج .تن�سيق اجلهود الدولية لطرح �إجراءات لتحفيز “ال�سالم” تت�ضمن �إ�سهام م�شرتك يف موعد
مبكر.
د .تعزيز “ال�سالم” عرب التنمية والتعاون بني الفل�سطينيني و“�إ�رسائيل” ،وكانت فكرة “ال�سالم من
خالل التنمية” قد طرحها الرئي�س ال�صيني �سنة  2016خالل خطاب �ألقاه يف اجلامعة العربية يف
كانون الثاين /يناير  ،2016وهي ا�ستمرار لنظرية ال�صعود ال�سلمي التي تتبناها ال�صني حاليا ً.64
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الرئي�سني الفل�سطيني وال�صيني يف متوز /يوليو 2017
وكانت ال�صني قد اقرتحت يف اجتماع بني
َ

“حوارا ً ثالثيا ً” :فل�سطينيا ً � -إ�رسائيليا ً � -صينيا ً.65

 .3الهند:
�أ�رشنا يف تقارير �سابقة �إىل التحول اال�سرتاتيجي يف ال�سيا�سة الهندية ،بعد و�صول نارندرا مودي
 Narendra Modiكزعيم حلزب بهاراتيا جاناتا ) Bharatiya Janata Party (BJPالهندو�سي،
املعروف بتعاطفه الكبري مع “�إ�رسائيل”� ،إىل رئا�سة احلكومة الهندية يف �أيار /مايو .2014
l

وعرفت فرتة مودي ن�شاطا ً ديبلوما�سيا ً بني “�إ�رسائيل” والهند ،حيث قام وزيرة اخلارجية
الهندية �سو�شما �سواراج  Sushma Swarajبزيارة “�إ�رسائيل” يف كانون الثاين /يناير  ،2016كما
قام مودي يف متوز /يوليو  2017ب�أول زيارة لرئي�س وزراء هندي لـ“�إ�رسائيل” .وكان الرئي�س
الإ�رسائيلي ر�ؤوفني ريفلني قد �سبقه بزيارة للهند متت يف كانون الثاين /يناير  ،2017تلتها زيارة
الرئي�س الهندي براناب موخرجي � Pranab Mukherjeeإىل “�إ�رسائيل” .وقد عززت هذه الزيارات
العالقة بني الطرفني� ،إذ ارتفعت قيمة التبادل التجاري بني الطرفني منذ ( 1992بدء العالقات
الديبلوما�سية بينهما) من  200مليون دوالر �إىل  4.5مليارات دوالر يف �سنة  ،2016و�أغلبه يف جمال
ال�صناعات الع�سكرية والزراعية وتكنولوجيا املياه ،علما ً �أن الرئي�س الفل�سطيني زار الهند يف �أيار/
مايو  2017و�أكد رئي�س الوزراء الهندي خاللها دعمه لفكرة �إقامة الدولة لفل�سطينية .66وهو ما
جعل “�إ�رسائيل” مع تنامي عالقاتها مع الهند حتتل املرتبة الثالثة بعد الواليات املتحدة ورو�سيا يف
مبيعات ال�سالح للهند.
ومتثل ق�ضية مكافحة الإرهاب نقطة تالقي بني الطرف الإ�رسائيلي والهندي ال �سيّما
مع مالب�سات الو�ضع الهندي مع باك�ستان يف ك�شمري ،ورغبة الطرفني يف حما�رصة ظاهرة
“الإ�سالم ال�سيا�سي”.67
�أما على اجلانب الفل�سطيني ،ف�إن املوقف الهندي من ت�أييد فكرة �إقامة دولة فل�سطينية ما
تزال قائمة ،كما ات�ضح من مباحثات الرئي�س الفل�سطيني يف �أيار /مايو من  2017مع رئي�س
الوزراء الهندي.68

 .4جنوب �إفريقيا:
االجتاه العام يف جنوب �إفريقيا هو عدم التعامل مع “�إ�رسائيل” ،ب�سبب عالقاتها الوثيقة مع
النظام العن�رصي الذي كان قائما ً يف جنوب �إفريقيا ،لكن حكومة جنوب �إفريقيا ت�سري ب�شكل
تدريجي نحو تعميق العالقات مع “�إ�رسائيل” ،مع ا�ستمرار تعاطفها مع املطالب الفل�سطينية.
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فالنظر يف حجم التبادل التجاري بني الطرفني ي�شري �إىل �أن حجم ال�صادرات والواردات بني
“�إ�رسائيل” وجنوب �إفريقيا انتقل من م�ستوى التوازن �سنة � 2009إىل ارتفاع ال�صادرات الإ�رسائيلية
جلنوب �إفريقيا �سنة � 2017أربعة �أ�ضعاف الواردات منها ،طبقا ً لت�رصيحات ال�سفري اجلنوب �إفريقي
يف “�إ�رسائيل” �سي�سا نغومباين .69Sisa Ngombane
لكن النظر يف �سيا�سات الأحزاب اجلنوب �إفريقية يك�شف عن تباينات بع�ضها مهم يف جمال
املوقف من املو�ضوع الفل�سطيني على النحو التايل:70
�أ .حزب امل�ؤمتر الوطني الإفريقي ) :African National Congress (ANCي�ؤيد املطالب
الفل�سطينية يف “حقّ تقرير امل�صري” وقيام دولة فل�سطينية على �أرا�ضي  1967و�إيجاد ممر بني
غزة وال�ضفة الغربية ،لكنه مل يطالب بـ“مقاطعة �إ�رسائيل �أو دعم حركة بي دي �أ�س” على الرغم
من دعوته لعنا�رصه بعدم ال�سفر لـ“�إ�رسائيل”.
ب	.التحالف الدميوقراطي ) :Democratic Alliance (DAي�ؤيد “حل الدولتني” والقد�س عا�صمة
للدولتني ،وال ي�ؤيد مقاطعة “�إ�رسائيل”.
ج	.احلزب الدميوقراطي امل�سيحي الإفريقي ):African Christian Democratic Party (ACDP
ي�ؤيد ما يتفق عليه الطرفان الفل�سطيني والإ�رسائيلي وال يرى �أن “�إ�رسائيل” “نظام
ا�ستيطاين” ،وال ي�ؤيد مقاطعة “�إ�رسائيل” ،نظرا ً العتقاده �أن تطورها التكنولوجي ميكن �أن يفيد
جنوب �إفريقيا.
د .حركة الدميوقراطية املتحدة ) :United Democratic Movement (UDMت�ؤيد “حل الدولتني”
من خالل التفاو�ض ال�سلمي ،وتطالب بعدم احتكار الواليات املتحدة جلهود احلل يف
ال�رشق الأو�سط ،وتدعو احلركة لقيام جنوب �إفريقيا بدعوة الطرفني الفل�سطيني والإ�رسائيلي
ملحادثات يف جنوب �إفريقيا ،وهذه احلركة ال ت�ؤيد املقاطعة لـ“�إ�رسائيل”.
هـ .مقاتلو احلرية االقت�صادية ) :Economic Freedom Fighters (EFFتقوم مواقف هذا احلزب
على ت�أييد القرارات الدولية بخ�صو�ص فل�سطني ،وت�أييد املقاطعة لـ“�إ�رسائيل” لل�ضغط عليها
لال�ستجابة للطموحات الفل�سطينية املعرب عنها من خالل م.ت.ف وال�سلطة.
و .م�ؤمتر ال�شعب ) :Congress of the People (COPEينادي بـ“حل الدولتني” ،كما �أنه ي�ؤيد
املقاطعة لـ“�إ�رسائيل”.
l

l

l

l

l

l

 .5الربازيل:

عندما �أقرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة تق�سيم فل�سطني �سنة  ،1947كان رئي�س اجلمعية العامة
هو املندوب الربازيلي يف الأمم املتحدة �أوزفالدو �أرانيا  Osvaldo Aranhaوالذي كان من �أبرز
امل�ؤيدين لقيام “�إ�رسائيل” ،71ثم اعرتفت الربازيل بـ“�إ�رسائيل” �سنة � ،1949أي بعد عام على
ت�أ�سي�سها.
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وقد عرفت العالقات الإ�رسائيلية الربازيلية توترا ً يف �سنة  2016بعد رف�ض الربازيل اعتماد
ال�سفري الإ�رسائيلي داين ديان � Dani Dayanسفريا ً لـ“�إ�رسائيل” يف الربازيل نظرا ً العتباره “من
قادة امل�ستوطنني” يف ال�ضفة الغربية ،لكنها قبلت بعد ذلك ال�سفري يو�سي �شيلي Yossi Shelly
�سفريا ً معتمدا ً لـ“�إ�رسائيل” ،وذلك بعد عزل الرئي�سة الي�سارية ديلما رو�سيف ،Dilma Rousseff
التي تنظر “�إ�رسائيل” حلزبها (حزب العمال الدميوقراطي  )Democratic Labour Partyب�أنه
يتبنى موقفا ً معاديا ً لـ“�إ�رسائيل” وم�ساندا ً للفل�سطينيني .وتوىل مي�شال تامر Michel Temer
اللبناين الأ�صل الرئا�سة بدالً من رو�سيف ،ور�أت وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية �أن هذا التحول
�سيعيد تن�شيط العالقات التجارية والع�سكرية بني الطرفني ،ال �سيّما �أن الربازيل هي �صاحبة �سابع
عي وزيرا ً خلارجية الربازيل خو�سيه
�أكرب اقت�صاد يف العامل .وما ي�سند هذه التوقعات �أن تامر ّ
عي �شخ�صا ً �آخر من مواليد
�سريا  Jose Serraوهو يهودي معروف مبيوله نحو “�إ�رسائيل” ،كما ّ
“�إ�رسائيل” وهو �إيالن جولدفاين  Ilan Goldfajnرئي�سا ً للبنك املركزي الربازيلي .72غري �أن
الرئي�س الربازيلي احلايل (تامر) يواجه هو الآخر تهما ً بالف�ساد مما قد يف�سح املجال لتغيريه ،حيث
تنتهي مدته يف �سنة .732019

ويالحظ �أن ن�سبة املهاجرين اليهود من الربازيل �إىل “�إ�رسائيل” �شهدت ت�صاعدا ً خالل �سنتي
( 2017–2016عدد اليهود يف الربازيل نحو � 120ألفاً) ،وذلك لأ�سباب �أغلبها اقت�صادية.74

�سابع ًا :اليابان

تتمحور ال�سيا�سة اليابانية يف املو�ضوع الفل�سطيني حول ثالث نقاط:75

 .1الإ�سهام املايل واالقت�صادي يف دعم م�رشوعات فل�سطينية يف �إطار ت�صور ياباين وا�سع ي�شمل
كالً من الأردن و“�إ�رسائيل” فيما عرف مب�رشوع “ممر ال�سالم واالزدهار Corridor for Peace
 ”and Prosperityيف غور الأردن والذي طرح �سنة  .2006وقد و ّقع  39م�ست�أجرا ً يف �سنة 2017
اتفاقا ً للعمل يف الزراعة �إىل جانب �ستة م�صانع عاملة �ضمن “ممر ال�سالم واالزدهار” الياباين.
�أما يف جانب امل�ساعدات اليابانية فقد بلغت امل�ساعدات اليابانية للفل�سطينيني بني  2017–1993نحو
 1.77مليار دوالر� ،أي مبعدل �سنوي قيمته  74مليون دوالر.
 .2تعار�ض ال�سيا�سة اليابانية طبقا ً لبياناتها الر�سمية �سيا�سة اال�ستيطان الإ�رسائيلية يف ال�ضفة
الغربية و�رشقي القد�س ،و�أكدت اخلارجية اليابانية يف خم�سة بيانات يف �سنة  2016وبيانني �آخرين
يف حزيران /يونيو ومتوز /يوليو  2017ذلك ،داعية “�إ�رسائيل” لتجميد اال�ستيطان لأنه “خمالف
للقانون الدويل” ولأنه مطلب يتبناه املجتمع الدويل.
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 .3الدعوة الدائمة لل�سالم وجتنب العنف ،وهو الأمر الذي �أعادت التذكري به يف بيانات اخلارجية
اليابانية يف متوز /يوليو � ،2017إثر �أحداث القد�س وال�صدامات بني امل�صلني الفل�سطينيني وقوات
الأمن الإ�رسائيلي حول امل�سجد الأق�صى.

ثامن ًا :الر�أي العام الدويل

ميكن تق�سيم الر�أي العام الدويل �إىل ثالث �رشائح:
حيث �إن هناك �رشيحتني غري حكوميتني هما ال�شعوب
من ناحية واملجتمع املدين ممثالً يف املنظمات الدولية “غري احلكومية”� .أما ال�رشيحة الثالثة فهي
�رشيحة حكومية تتمثل يف منظمات دولية حكومية (خارج نطاق الأمم املتحدة).

 .1الر�أي العام ال�شعبي:

ت�شري �أغلب اال�ستطالعات يف �سنتي  2016و� 2017أن النظرة ال�سلبية جتاه “�إ�رسائيل” متثل
االجتاه ال�سائد �سواء يف دول معروفة بعدائها لـ“�إ�رسائيل” �أم يف دول �صديقة لـ“�إ�رسائيل”
(كالواليات املتحدة �أو بريطانيا �أو غريهما) ،وهو �أمر ت�ؤكده �أغلب املراجع الأكادميية ذات ال�صلة
باملو�ضوع.76
وتدل املراجعة املت�أنية لنتائج اال�ستطالعات على ما يلي:
•	النظرة ال�سلبية �إىل “�إ�رسائيل” متثل �ضعف النظرة الإيجابية.
• من بني  19دولة (متثل �أغلب �سكان العامل) احتلت “�إ�رسائيل” املرتبة الرابعة يف النظرة �أو التوجه
ال�سلبي نحوها ،وكان املوقف ال�سلبي هو الأقوى يف  15دولة مقابل  4كان املوقف الإيجابي
هو الأقوى.
تغي �إيجابي ل�صالح “�إ�رسائيل”.
• عند مقارنة الفرتة من  2017–2014جند �أنه مل يحدث ّ
• ما زال الر�أي العام الأمريكي يحتل املرتبة الأوىل عامليا ً يف النظرة الإيجابية لـ“�إ�رسائيل”.
• ما زال الر�أي العام الأوروبي �أقرب للنظرة ال�سلبية ،وكانت النظرة الإيجابية هي الأ�ضعف يف
�أملانيا ( )%7بينما فرن�سا هي الأعلى (.)%28
• حتتل الدول الإفريقية املرتبة الثانية بعد الواليات املتحدة يف ن�سبة النظرة الإيجابية لـ“�إ�رسائيل”
(كينيا ونيجرييا).
• يالحظ ارتفاع ملحوظ يف ن�سبة النظرة الإيجابية لـ“�إ�رسائيل” يف ال�صني (� %34سنة  2017مقابل
� %13سنة .)2014
• ما تزال النظرة ال�سلبية هي الأعلى بني دول �أمريكا الالتينية.
l

l

تغي ،ولو �ضئيل يف االجتاه ال�سلبي جتاه “�إ�رسائيل” يف الر�أي العام
ويظهر اجلدول التايل �أن ثمة ّ
الأمريكي:
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جدول  :8/1ا�ستطالع للر�أي العام الأمريكي جتاه “�إ�رسائيل” 2017–2016

77

ال�سنة

�إيجابي جدا ً

�إيجابي

غري �إيجابي �إىل ح ّد ما

غري �إيجابي متاما ً

ال ر�أي

2017

29

42

21

6

2

2016

30

41

16

8

5

كما يظهر اجلدول التايل النظرة العامة جتاه “�إ�رسائيل” يف  19بلدا ً يف خمتلف �أرجاء العامل:
جدول  :8/2ا�ستطالع للر�أي العام لـ  19بلدا ً جتاه “�إ�رسائيل”
كانون الأول /دي�سمرب  - 2016ني�سان� /أبريل 2017
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الدولة

�إيجابي ()%

�سلبي ()%

الواليات املتحدة

59

28

كندا

35

52

البريو

20

50

املك�سيك

16

63

الربازيل

16

61

فرن�سا

28

62

بريطانيا

25

66

اليونان

19

35

�إ�سبانيا

11

60

�أملانيا

7

36

رو�سيا

34

20

تركيا

10

77

كينيا

46

26

نيجرييا

45

37

ال�صني

34

57

�أ�سرتاليا

31

56

الهند

21

40

باك�ستان

10

49

�إندوني�سيا

9

64

املعدل

25

50
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 .2املنظمات غري احلكومية املعنية بال�رصاع العربي الإ�رسائيلي:
تذكر بع�ض املراجع �إىل �أن هناك  114منظمة غري حكومية معنية بال�رصاع العربي الإ�رسائيلي،
من جوانب حقوق الإن�سان املختلفة؛ ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل منظمات
دولية غري حكومية ،79ولعل ما ذكره �أحد الباحثني امل�شاركني يف كتابة تقرير �أكادميي مل�ؤ�س�سة
راند الأمريكية  RAND Corporationحول ت�أثري حركة بي دي �أ�س الفل�سطينية الداعية ملقاطعة
“�إ�رسائيل” ،يك�شف عن قلق ي�ساور اجلهات الر�سمية الإ�رسائيلية ب�سبب جتاوب هيئات كثرية يف
العامل مع هذه احلركة ،فقد ذكر الباحث �أن جناح هذه احلركة وات�ساعها قد يقود �إىل خ�سارة نحو
 8.8مليارات دوالر حتى �سنة .802024
ومن بني املنظمات غري احلكومية ذات الت�أثري ،منظمة العفو الدولية (�أمن�ستي) Amnesty

 Internationalوالتي تخ�ص�ص تقريرا ً خا�صا ً �سنويا ً عن الأو�ضاع يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
فقد �أ�شارت املنظمة يف تقريرها � 2017–2016إىل:81
�أ�“ .إ�رسائيل”� :سجلت املنظمة املمار�سات الإ�رسائيلية التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•

قتل املدنيني الفل�سطينيني ،ب�شكل غري قانوين ،مبا فيهم �أطفال يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
و“�إ�رسائيل”.
ا�ستمرار اعتقال �آالف الفل�سطينيني ممن يعار�ضون االحتالل ومن بينهم املئات من املحتجزين
الإداريني.
ا�ستمرار اعتقال مئات الأطفال الفل�سطينيني ،وقد تع ّر�ض بع�ضهم ل�سوء املعاملة والبع�ض الآخر
اعتقل �إدارياً.
ممار�سة التعذيب و�سوء املعاملة للمعتقلني ،مبا فيهم الأطفال.
ا�ستمرار ت�شجيع اال�ستيطان وم�صادرة الأرا�ضي وتقييد �شديد حلركة الفل�سطينيني.
ا�ستمرار احل�صار على قطاع غزة.
موا�صلة هدم �أعداد كبرية من البيوت الفل�سطينية يف كل من ال�ضفة الغربية ومنطقة النقب
ال�صحراوية ،و�إجبار ال�سكان على مغادرة هذه البيوت.
ترحيل �آالف الأفارقة من طالبي اللجوء يف “�إ�رسائيل”.
ب .ال�سلطة الفل�سطينية� :سجل التقرير االنتقادات التالية:

• تقييد حرية التعبري.
• اعتقال تع�سفي للخ�صوم ال�سيا�سيني.
• منع التجمعات والتظاهرات ال�سلمية وا�ستخدام القوة املفرطة يف تفريقها.
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•	التعذيب و�سوء املعاملة للمحتجزين.
• �إ�صدار �أحكام الإعدام بحق عدد من املتهمني.
من ناحية �أخرىُ ،يجري مكتب مدعية املحكمة اجلنائية الدولية فح�صا ً �أوليا ً للو�ضع يف
فل�سطني ،لتحديد ما �إذا كان الو�ضع هناك يفي مبعايري ا�ستحقاق فتح حتقيق ر�سمي يف اجلرائم
التي ارتكبت يف فل�سطني ،من الطرفني ،الإ�رسائيلي والفل�سطيني .ويف ت�رشين الأول� /أكتوبر ،زار
وفد من ادعاء املحكمة اجلنائية الدولية “�إ�رسائيل” وال�ضفة الغربية ،وعقد لقاءات مع م�س�ؤولني
�إ�رسائيليني وفل�سطينيني.82
�إن مراجعة الأدبيات ال�سيا�سية اخلا�صة بال�رشق الأو�سط ،ت�شري �إىل تزايد ا�ستخدام
تعبري ال�رصاع “الفل�سطيني الإ�رسائيلي” على ح�ساب تعبري ال�رصاع “العربي
الإ�رسائيلي”؛ وهو ما ي�شي بتحول يف حدود جغرافية ال�رصاع جلعلها حدودا ً ثنائية بدالً من حدود
�إقليمية ،وهو ما يجعل الطرف الفل�سطيني يف و�ضع �أقل قدرة على الت�أثري .وهو و�ض ٌع تتحمل
م�س�ؤوليته الأنظمة العربية ب�شكل �أ�سا�سي� ،سواء ب�سبب �سيا�ساتها الفا�شلة� ،أم ب�سبب ان�شغالها
بقمع �شعوبها� ،أم ب�سبب �أجنداتها التي ربطتها بقوى خارجية.

خال�صة

وعلى الرغم من التعاطف الدويل املتزايد مع الطرف الفل�سطيني� ،سواء يف الر�أي العام الدويل �أم
يف االنخراط يف املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية� ،إال �أن هذا التعاطف يت�سم ب�سمات عدة،
�أهمها:
� .1أنه تعاطف نظري يف معظمه ال يرتافق مع اتخاذ �إجراءات فعلية من قبل املنظومة الدولية
خ�صو�صا ً يف جانب اال�ستيطان الإ�رسائيلي يف ال�ضفة الغربية ،وتهويد القد�س ،وا�ستمرار
احل�صار على قطاع غزة.
� .2أن الدول الكربى (الواليات املتحدة ،ورو�سيا ،واالحتاد الأوروبي ،وال�صني ،واليابان) تعمل
على تطويع اجتاهات ت�سوية ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي ،مبا يخدم م�رشوعات هذه الدول يف
املنطقة على النحو التايل:
�أ .ت�سعى الواليات املتحدة �إىل تو�سيع جمال عمل حلف �شمال الأطل�سي وتطويق التوجه
الرو�سي وال�صيني يف املنطقة ،وهي ت�سعى لدفع الدول العربية باجتاه “�إ�رسائيل” لت�سهيل
�إجناز هذه اال�سرتاتيجية.
ب .ت�سعى رو�سيا خلرق مناطق النفوذ الأمريكي من خالل جذب دول عربية باجتاه هذه
اال�سرتاتيجية ،و�إعطاء هذا اجلانب �أولوية على ال�رصاع العربي ال�صهيوين.
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ج .ت�سعى ال�صني لدعم ت�سوية ال�رصاع بهدف تي�سري جناح م�رشوعها يف دمج املنطقة يف م�رشوع
طريق واحد – حزام واحد  ،One Belt, One Roadلأن بقاء ال�رصاع يزيد التعقيدات �أمام
امل�رشوع.
د .ت�سعى اليابان لدعم ت�سوية ال�رصاع من خالل م�رشوعها “ممر ال�سالم واالزدهار” بهدف
تعزيز التوجه التجاري العربي نحو الأ�سواق اليابانية ،ل�رشاء ال�سلع املدنية اليابانية القادرة
على مناف�سة ال�سلع الأوروبية والأمريكية ،بينما ا�ستمرار ال�رصاع يجعل املوازنات العربية
ت�ستنزف من خالل التوجه لأ�سواق ال�سالح ،حيث تع ّد اليابان الأكرث �ضعفا ً يف جمال
املناف�سة فيه.
هـ .ما زال االحتاد الأوروبي ي�سعى عرب م�رشوعات مثل م�رشوع ال�رشاكة الأورومتو�سطية
)� Euro-Mediterranean Partnership (EUROMEDأو االحتاد من �أجل املتو�سط
) Union for the Mediterranean (UfMالذي طرحته فرن�سا و�ساندته �أملانيا� ،إىل �إجناح
هذه امل�رشوعات؛ وهو �أمر غري ممكن دون ت�سوية ال�رصاع العربي ال�صهيوين.
l

l

التداعيات امل�ستقبلية:
ي�شي امل�شهد الدويل مبا يلي:
.1
.2
.3

.4

�ستبقى املو�ضوعات الإقليمية الأخرى (غري ال�رصاع العربي ال�صهيوين) لها الأولوية يف املدى
الزمني الق�صري ،خ�صو�صا ً تداعيات اال�ضطرابات ال�سيا�سية العربية منذ .2011
�ستزداد ال�ضغوط الدولية على جناح املقاومة الفل�سطينية عرب �ضغوط مالية �أو ديبلوما�سية،
لاللتزام مبا اتفقت عليه منظمة التحرير مع “�إ�رسائيل”.
�سيبقى اال�ستيطان ال�صهيوين متوا�صالً ،لكن املوقف الدويل لن يتحول ملواجهته بطريقة عملية،
و�سيبقى مقت�رصا ً على النقد الديبلوما�سي والقانوين ،وقد تكون املواجهة له من قبل الر�أي العام
الدويل واملنظمات غري احلكومية �أكرث و�ضوحا ً وفاعلية ،وقد تكون هيئات املجتمع املدين يف
االحتاد الأوروبي هي الأكرث و�ضوحا ً يف هذا اجلانب.
�أما مو�ضوع امل�صاحلة الفل�سطينية التي ّ
مت االتفاق عليه بني حركتي حما�س وفتح خالل
ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2017ف�إن املوقف الأمريكي كان مرحبا ً من زاوية تخفيف الأبعاد
الإن�سانية يف قطاع غزة وعودة ال�سلطة الفل�سطينية لغزة ،83بينما ُيفرت�ض ب�أن االحتاد
الأوروبي �سي�شارك يف �ضبط املعابر من خالل بعثة االحتاد الأوروبي للم�ساعدة احلدودية يف
رفح European Union Border Assistance Mission at the Rafah Crossing Point
) ،84(EUBAM Rafahلكن احتمال النجاح النهائي للم�صاحلة مرهون بتخلي �أحد طريف
امل�صاحلة عن خياره اال�سرتاتيجي (املفاو�ضات �أو املقاومة امل�سلحة).
l
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