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تقدمي

ُعنــي مركــز األبحــاث خــالل األربــع ســنوات التــي مضــت علــى متابعــة مــا يصــدر عــن مراكــز 
األبحــاث الدوليــة واالســرائيلية، فقــد صــدرت ثالثــة أعــداد مــن نشــرة »مخرجــات مراكــز 
األبحــاث اإلســرائيلية«، حيــث اســتطلعت وناقشــت يف طياتهــا مــا صــدر عــن مراكــز األبحــاث 
يف إســرائيل مــن أبحــاث وتقاريــر ونــدوات وكتــب. أمــا مراكــز األبحــاث الدوليــة، فقــد كان 
يتــم التطــرق لهــا مــن خــالل مناقشــة بعــض التقاريــر والدراســات الصــادرة عنهــا يف مجلــة 
شــؤون فلســطينية، واليــوم، يعكــف املركــز علــى إصــدار أول إنتــاج مســتقل يناقــش مخرجــات 
مراكــز األبحــاث الدوليــة بشــكل مســتقل، حتــى يــرى صانــع القــرار الفلســطيني والباحثــون 
الفلســطينيون والعــرب الصــورة التــي تصــدر عــن هــذه املراكــز، والتــي ترتبــط وتؤثــر بشــكل 

أو بآخــر يف سياســة الــدول املقيمــة فيهــا.

وقــد درجــت العديــد مــن مراكــز األبحــاث الدوليــة، خاصــة األميركيــة، علــى إعطــاء الصــراع 
ــات املتحــدة  ــع إدارة الوالي ــام م يف الشــرق األوســط مســاحة خاصــة، تصاعــد هــذا االهتم
مللــف الســالم منــذ مؤمتــر مدريــد عــام 1991 واتفاقيــة أوســلو عــام 1993، ومــا واكبــه مــن 
ــاد املؤسســات  ــذي انعكــس سياســّياً باعتم ــذه املســألة، ال ــي املســتوى به ــي عال ــام دول اهتم

ــة الســالم. ــة والــدول مبعوثــن خاصــن بعملي ــات الدولي والكيان

كمــا أفــردت العديــد مــن هــذه املراكــز برامــج بحثيــة خاصــة مبســألة الشــرق األوســط، 
واســتقطبت سياســين ســابقن، مــن وزراء وســفراء ومبعوثــن لعمليــة الســالم، كباحثــن 
متخصصــن، وأهــم هــذه املراكــز التــي نرصدهــا يف هــذا الســياق واشــنطن وبروكينغــز 

وكارنيغــي.

د. منتصر جرار
املدير العام
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حان الوقت إلنهاء »العالقة اخلاصة« مع إسرائيل

It’s Time to End the ‘Special Relationship’ With Israel
مجلة فورين بوليسي األمريكية – ستيفن والت

27 أيار )مايو( 2021

يقترح ستيفن والت ، أحد أبرز رّواد مدرسة الواقعّية الدفاعّية يف العالقات الدولّية، يف 
هذا املقال على اإلدارة األمريكية العمل على إنهاء العالقة اخلاصة مع إسرائيل، مرّكزا يف 
املقال، على سببن أساسين وهما أن القتال األخير بن اإلسرائيلين والفلسطينين أثبت 
بأن كلفة دعم إسرائيل يفوق بكثير الفوائد العائدة منه على الواليات املّتحدة األمريكّية 
بالصورة  الدعم بات يضر بوضوح  املاّدة واملصالح االستراتيجية، وأن هذا  على مستوى 

»األخالقّية« للواليات املّتحدة ويتعارض مع قيمها الليبرالّية الدميقراطّية.
قّسم والت مقاله إلى قسمن رئيسين، إذ قّدم يف القسم األول حججه املتعلقة بتضرر 
الواليات املّتحدة من عالقتها اخلاصة مع إسرائيل ودعمها غير املشروط لها، ويف القسم 
الثاني استعرض املكاسب التي قد جتنيها الواليات املّتحدة من عالقة طبيعية مع إسرائيل.

دوافع إنهاء العالقة اخلاّصة مع إسرائيل

يف القسم األول من املقال، حاجج والت بضرورة إنهاء العالقة اخلاصة مع إسرائيل موردا 
أربعة دوافع رئيسّية لذلك: 

أّوالً: وفقا لوالت، كان من املمكن - ولو على مضض- يف املاضي تفهم العالقة اخلاصة 
ظل  يف  لليهود  دعمها  يف  واملتمثل  أخالقي  منطلق  من  وإسرائيل  املّتحدة  الواليات  بن 
معاناتها خالل احلرب العاملية الثانية من معاداة السامية، حتى ولو كان يف ذلك جتاهل 
ملعاناة العرب الذين مت تهجيرهم، مقابل إقامة دولة دميقراطية ليبرالية  يف قلب الشرق 
األوسط، ولكن لم تعد إسرائيل كذلك اآلن؛ فقد أمست دولة ال تعامل مواطنيها على قدم 
املساواة، وتفّرق بينهم على أساس عرقي وديني متاشيا مع قيمها الصهيونية، ومارست 

بحق العرب اضطهادا عبر هندسة طويلة للوعي.
 من جهة أخرى، ميكن احملاججة بأن إسرائيل شكلت رصيدا استرايجيا للواليات املتحدة 
خالل احلرب الباردة عبر كبح متدد النفوذ السوفييتي يف الشرق األوسط، مع أنه متت 
املبالغة يف هذه اجلزئية، إاّل أنه بعد ذلك لم تقدم إسرائيل أية مساعدة تذكر للواليات 
العراق وأفغانستان، فقيمتها االستراتيجية  املتحدة األمريكية خصوصا يف حربيها على 

باتت اليوم أقل بكثير مما كانت عليه خالل احلرب الباردة. 
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واملعايير بشكل رئيسّي، ولهذا السبب أخبر وزير اخلارجية األمريكية أنتوني بلينكن مجلس 
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة أن اإلدارة ستضع »الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف 
قلب سياستها اخلارجية«, إّن دعم الواليات املّتحدة غير املشروط إلسرائيل يف حروبها 
ضد العرب والفلسطينين وتوسعهم االستيطاني ويف تعطيل قرارات مجلس األمن بغية 
حتقيق مصالح إسرائيل دون االلتفات إلى حّل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني وجتاهلها 
ويجعل  املّتحدة  للواليات  األخالقية  بالصورة  يضّر  بات  املشروعة   الفلسطينين  حلقوق 
خطابها أجوفا وينزع عنها املصداقية لتكون وسيطا نزيها لتحقيق السالم يف تلك البقعة 

من العالم.  
ثانياً: يرى والت أن هذه »العالقة اخلاّصة غير املتناسبة« جعلت الواليات املّتحدة متورطة 
أكبر  أولوية  الوقت واجلهد على حساب قضايا أخرى ذات  الكثير من  أزمة تستهلك  يف 
للمصلحة األمريكية كتغّير املناخ، والتعامل مع صعود الصن، ومواجهة جائحة كورونا، وفّك 
االرتباط مع أفغانستان، واالنتعاش االقتصادي إلى جانب جملة من التحديات األكثر ثقال 

وأهمية. 
ثالثاً: تعمل هذه العالقة على تعقيد أولويات الدبلوماسية األمريكية يف الشرق األوسط، 
كالتوصل التفاق نووي مع إيران بغية احلد من االنتشار النووي يف املنطقة من خالل سعي 
الواليات  التزام  يقود  كما  االجّتاه،  تقدم يحصل يف هذا  أي  الى عرقلة  الدائم  إسرائيل 
املتحدة غير املشروط بحماية إسرائيل إلى توريطها يف تعزيز عالقاتها مع حكومات شرق 
أوسطية ديكتاتورية وبغيضة ذات وزن استراتيجي منخفض جدا، ويضرب على ذلك مثال 
دعم الواليات املتحدة لالنقالب العسكري الذي قاده الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 
على حكومة دميقراطية وليدة عام 2011، وتسامحها مع االنتهاكات السعودية فيما يتعلق 
السعودي جمال  الصحفي  مقتل  كقضية  اإلنسان  مجال حقوق  ويف  اليمن  على  باحلرب 

خاشقجي. 
رابعاَ: يحاجج والت بأن الدعم األميركي غير املشروط إلسرائيل ساهم يف زيادة العداء 
العالم العربي واإلسالمي ويف ظهور اجلماعات »اإلرهابية« كتنظيم  للواليات املتحدة يف 
القاعدة وزاد من شعبية حماس وحزب اهلل اللبناني. كما أن هذه العالقة حرمت الكثير من 
الشخصيات األمريكية ذات الكفاءة واملوهبة من تقلد مناصب مرموقة خصوصا يف وزارتي 
اخلارجية والدفاع بفعل انتقادها للسياسات اإلسرائيلية، وأعطت األفضلية ألشخاص أقل 
كفاءة ملجرد دعمهم املطلق إلسرائيل على مستوى املمارسة واخلطاب، والذي ساهم من 
شأنه يف تضليل الرأي العام األمريكي بخصوص العديد من سياسات الواليات املّتحدة يف 

الشرق األوسط. 

عالقة عادّية مع إسرائيل: الفوائد وإمكانية التطبيق

يوّضح والت بأن حتويل العالقة اخلاصة مع إسرائيل إلى عالقة عادّية ال تعني مقاطعة 
إسرائيل أو سحب االستثمارات منها أو فرض العقوبات عليها أو إنهاء كامل الدعم األمريكي 
لها، بل تعنى أن تتمتع الواليات املتحدة بعالقة عادية مع إسرائيل كباقي دول العالم، بحيث 
تستمر العالقات الثقافية واالقتصادية وحتى االستخباراتية بن البلدين، وتقوم الواليات 
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إسرائيل مبمارسات  قيام  حال  بنفسها  يف  املتحدة  الواليات  تنأى  وأن  وقيمها،  املتحدة 
مغايرة. 

يرى والت بأنه من شأن هذه العالقة العادية أن تدفع إسرائيل إلعادة النظر يف حتقيق 
سالم دائم حقيقي والسعي نحو حلول من شأنها ضمان احلقوق السياسية لليهود والعرب 
على حد سواء، وأن جتبرها على تفكيك النظام العنصري الذي أنشأته على مدى العقود 

املاضية. 
صار  إذ  اخلاصة،  العالقة  هذه  لتصدع  مالمح  بظهور  والت  يحاجج  أخرى،  جهة  من 
احلديث عن هذا املوضوع أسهل مما كان عليه األمر يف املاضي، حيث ميكن رصد ذلك 
فيما تنشره الصحف األمريكية من مقاالت تتجاوز الكليشيهات القدمية عن »حل الدولتن« 
و«حق إسرائيل يف الدفاع عن نفسها، ويف بعض مواقف أعضاء الكوجنرس التي باتت أكثر 

اعتداال من الناحية اخلطابية على األقل. 

خامتة

ضغط  مجموعات  وجود  بفعل  قريب  وقت  يف  العالقة  هذه  تتحول  أن  وولت  يتوّقع  ال 
ال  الذين  السياسين  من  الكثير  ووجود  اخلاصة  العالقة  هذه  باستمرار  تدفع  ومصالح 
يزالون يتبنون الرؤية القدمية لطبيعة املشكلة، والذين يستميتون يف الدفاع عن استمرارية 
يرى  املقابل،  بدائل. يف  اقتراح  أو  تغييره  يحاول  كل من  وتهميش  وتشويه  القائم  الوضع 
والت أن حتقيق هذا التحّول ليس باألمر املستحيل؛ فقد حصلت حتوالت يف العالم لم يكن 
املثلين وحترر شرق أوروبا من قبضة  ميكن تصور حصولها يف املاضي، كإعطاء حقوق 
االحتاد السوفييتي وتقلد امللونن ملناصب رفيعة يف الواليات املتحدة وغيرها، فبمجرد أن 
تصبح املناقشة العامة ملوضوع ما أكثر انفتاًحا وصدًقا ، ميكن أن تتغير املواقف التي عفا 
عليها الزمن بسرعة مدهشة وما كان يوًما ما ال ميكن تصوره ميكن أن يصبح ممكًنا وحتى 

طبيعًيا.
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كيف تؤجج إيران »إرهاب« حماس
معهد واشنطن – عيدو ليفي

 1 حزيران )يونيو( 2021
تناول عيدو ليفي، وهو زميل مشارك يف معهد واشنطن ومتخصص يف العمليات العسكرية 
ومكافحة اإلرهاب، يف هذه الورقة التحليلية استعراضاً تاريخياً ألهم محطات تطور الدعم 
العسكري اإليراني حلركة حماس والتداعيات السياسية لهذه العالقة، وال سّيما يف ضوء 

التصعيد اإلسرائيلي األخير ضد قطاع غّزة. 
سقطوا  الذين  اإلسرائيلين  املدنين  القتلى  حصيلة  باستعراض  ورقته  الباحث  استهل 
أّن  إلى  مشيرا  األخيرة،  العسكرّية  املواجهة  يف  الفلسطينية  املقاومة  صواريخ  جّراء  من 
تلك احلصيلة تعادل حصيلة حرب 2014 ولكن خالل خمس املّدة الزمنّية. أراد التدليل 
من ذلك إلى تطور ملحوظ يف القدرة الصاروخية لفصائل املقاومة الفلسطينية، وحلماس 
بالتحديد، معيدا الفضل الرئيسّي لذلك للدعم العسكري اإليراني املتواصل، رغم الفجوة 

األيدلوجية الواسعة بن اجلمهورية اإلسالمية الشيعية وحماس اإلخوانية السنّية.

تطور العالقات بني حماس وإيران

بعد بروزها يف ثمانينيات القرن املاضي كفرع جهادي سّني انبثق عن جماعة »إلخوان 
املسلمن يف مصر، وضعت حماس ميثاقاً رسمياً رّسخت فيه هدف تدمير إسرائيل ومحاربة 
»اليهود الذين هم دعاة احلرب«. الحقاً، بدأت احلركة بإقامة روابط رفيعة املستوى مع 
إيران عندما نظمت اجلمهورية اإلسالمية مؤمترين حول فلسطن يف الفترة 1990-1991. 
وأصبح هذا املنتدى الذي شارك فيه مندوبو حماس ثقاًل موازياً لعملية السالم التي كانت 

جارية بن العرب وإسرائيل ومؤمتر مدريد لعام 1991.
بدأ االحتكاك العسكري الفعلي بن إيران وحماس عام 1992 عندما استقبل حزب اهلل 
اللبناني 418 شخصية قيادية من حماس أبعدتهم إسرائيل بعد مشاركتهم يف االنتفاضة 
األولى، وقام حزب اهلل بالتنسيق مع احلرس الثوري اإليراني لتدريب بعض هذه الشخصيات 
العمليات االنتحارية الذي استخدمته  إليهم أسلوب  الناسفة ونقلوا  العبوات  على تصنيع 
حماس الحقا وبشكل مكثف، وازداد الدعم اإليراني حلماس يف هذا املجال بشكل مكثف 

خالل االنتفاضة الثانية )2000 – 2005(.
نقطة حتّول  شّكل   2005 عام  غّزة  قطاع  من  اإلسرائيلي  االنسحاب  أن  الباحث  يقول 
نقلة  أتاح االنسحاب فرصة إلحداث  إذ  اإليراني حلماس،  العسكري  الدعم  جوهرية يف 
نوعية يف القدرة العسكرية حلماس من خالل نقل اخلبرة الصاروخية إلى حماس، لتتمكن 

احلركة يف عام 2012 من استهداف تل أبيب بصاروخ »فجر 5« اإليراني. 
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املسلمن يف  لإلخوان  حماس  ودعم  السوري  للنظام  إيران  دعم  بفعل  السورية«،  »الثورة 
لكن خالل حرب  مع احلوثين،  بداية حربها  للسعودية يف  إلى دعمها  باإلضافة  سوريا، 
2014، أكد مسؤولون إيرانيون أن العالقة مع حماس متواصلة يف كل ما يتعلق باملواجهة 

مع إسرائيل.

تنشيط العالقات

يقول ليفي أن انتخاب يحيى السنوار قائدا حلماس يف قطاع غزة، يف شباط )فبراير( 
2017، عمل على إنعاش العالقات اإليرانية احلمساوية وإعادتها إلى سابق عهدها، نظرا 
إثر  لها مقارنة مع غيره من قادة حماس. على  املتزايد  إيران وتأييده  لقرب األخير من 
ذلك، توّسطت إيران بن حماس والنظام السوري لعقد مصاحلة بينهما، وأعلن السنوار 
املسؤولون  وتفاخر  وعسكرياً«.  مالياً  للحركة  داعم  »أكبر  هي  اإلسالمية  اجلمهورية  أن 
الثاني )يناير(  اإليرانيون منذ ذلك احلن بدورهم يف تطوير قدرات حماس. ويف كانون 
2021، صرح قائد القوة اجلوية للحرس الثوري اإليراني أمير علي حاج زاده بأن »جميع 

الصواريخ التي قد تراها يف غزة ولبنان ُصنعت بدعم من إيران«.
يف هذا السياق، أقر اجليش اإلسرائيلي، بعد املواجهة األخيرة، امتالك حماس وفصائل 
ومدى  دقة  يف  التطور  وأن  صاروخ،   15000 يقارب  ملا  غزة   قطاع  يف  األخرى  املقاومة 
الصواريخ التي مت إطالقها يعود إلى الدعم اإليراني، وما يدلل على ذلك أيضا، استخدام 
حماس ملا ال يقل عن ست طائرات انتحارية مسيرة من طراز »شهاب« تشابه إلى حد كبير 

مسّيرات »أبابيل« اإليرانية. 

التداعيات السياسية

يقول ليفي بأن ّ الرعاية اإليرانية قد لعبت دوراً رئيسياً يف متكن حماس من بدء القتال 
يف غزة الشهر املاضي )أيار(. وحن تبدأ عمليات إعادة اإلعمار يف نهاية املطاف، يتعن 
على إدارة بايدن املساعدة على ضمان آلية مراقبة صارمة  مع اإلشراف الشخصي على 
الواردات  ملنع إعادة تسليح حماس. ستكون هذه املهمة صعبة نظراً ألن احلركة اشتهرت 
بصناعة صواريخ من مواد يتم استخدامها يومياً. إن اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهريب 
على طول حدود غزة أمر مهم أيضاً، وكذلك العمل مع مصر ملنع نقل العتاد عبر ليبيا أو 

السودان.
يضيف أن هناك طريقة أخرى لتقليل الدعم اإليراني حلماس وهي مواجهة نفوذ طهران 
املتزايد يف الشرق األوسط الكبير. بإمكان إدارة بايدن مد يد العون يف هذا الصدد من 
خالل مساعدة الدول العربية وإسرائيل على صياغة اتفاقيات تطبيع إضافية، والتي من 
شأنها أن تضع كل جانب يف وضع أفضل للتعاون يف مكافحة اإلرهاب، ومكافحة التهريب، 
واجلهود األخرى للحد من األنشطة اإليرانية املزعزعة لالستقرار. إن أي بلد يواجه زحفاً 
إيرانياً شديداً سيكون مرشحاً جيداً ملثل هذه اجلهود، وخاصة العراق والسعودية وسلطنة 

ُعمان.
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زلزال يهّز احلركة الوطنية الفلسطينية
 Tremblement de terre pour le movement national

Palestinian

مجلة أوريان 21 الفرنسّية – نيكوال بيوالر

25 آذار )مارس( 2021

يتناول نيكوال بيوالر، وهو باحث يف املعهد الفرنسي للشرق األدنى، أبعاد الهبة األخيرة يف 
فلسطن وتداعياتها على املشهد الداخلي الفلسطيني، وال سّيما يف ضوء تأجيل االنتخابات 

التشريعية من قبل الرئيس محمود عّباس يف أواخر أيار )مايو( املاضي. 
انقسام متجدد

يجادل الباحث فيما يتعلق مبسألة االنتخابات التشريعية الفلسطينية وتأجيلها بأن السبب 
األهم لتأجيلها لم يكن منع السلطات اإلسرائيلية لعقدها يف القدس، وإمنا االنقسامات 
الداخلية التي أفرزتها املرحلة التحضيرية لالنتخابات داخل حركة فتح، فهو يتحدث عن 
السلطة  اجتاه  ميثل  وهو  العالول  محمود  يقوده  تيار  تيارات:  ثالثة  إلى  احلركة  تشظي 
الفلسطينية، وتيار يقوده محمد دحالن، وتيار ثالث يقوده األسير مروان البرغوثي الذي 
كان ينوي ترشحه لالنتخابات الرئاسية املقبلة، ويرى الباحث بأن حظوظ األخير بالفوز 
ستكون عالية جدا. هذا بدوره دفع أكثر باجتاه تأجيل االنتخابات، كما سيضع إسرائيل يف 

مأزق كبير يف حال فوزه، حيث سيصبح يف نظر العالم »نيلسون مانديال« جديد.
لم  فتح وحماس، حيث  االنقسام بن حركتي  االنتخابات  تأجيل  ذلك، عّزز  إلى  إضافة 
تبد األخيرة اقتناعها بحّجة تأجيل االنتخابات بفعل إعاقة انعقادها يف القدس من قبل 

السلطات اإلسرائيلية.
حماس، الوحدة بالسالح

يناقش الباحث أن حركة حماس، ويف ظل االنقسام الفلسطيني املتجدد، قررت بتاريخ 
10 أيار)مايو( استهدافها القدس وتل أبيب، لفرض معادلة جديدة على إسرائيل، واملتمثلة 
بربط غّزة بالقدس، ومن جهة أخرى أرادت أن تكون نقطة اإلجماع الفلسطيني والساعي 
كل  األخيرة  العسكرية  املواجهة  يف  حماس  جتاوزت  لقد  الوحدة.  حتقيق  نحو  الفعلي 
احلدود اجلغرافية املتشظية التي تقسم الفلسطينين ووحدتهم خلف من يقصف تل أبيب 
بالصواريخ، وحظيت بتأييد كافة الفلسطينين، مبا يف ذلك حركة فتح، وحتى فلسطينيي 

إسرائيل، يف املواجهة األخيرة. 
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العسكرية السابقة التي كانت تقتصر إلى حد كبير على قطاع غزة وأزماته، لتتجاوز هذه 
املرة قطاع غزة وترتبط مباشرة مبدينة القدس؛ فبتاريخ  15 أيار)مايو( املاضي، حدد خالد 
مشعل، رئيس الفرع اخلارجي حلركة حماس، الشروط الفلسطينية األربعة لوقف إطالق 
وانسحاب  الشريف،  احلرم  باحات  من  اإلسرائيلية  القوات  انسحاب  يف:  واملتمثلة  النار 
احتجزهم  الذين  الفلسطينين  كافة  سراح  وإطالق  جراح،  الشيخ  حي  من  املستوطنن 

اإلسرائيليون مؤخًرا، ووقف قصف غزة.
هل تتجه فتح نحو االنتفاضة؟

يورد الباحث أنه يف 15 أيار )مايو( 2021 ، دعا األمن العام  حلركة فتح محمود العالول ، يف 
فيديو متداول على مواقع التواصل االجتماعي الفلسطينية ، نشطاء حزبه للمشاركة يف كافة 
االحتجاجات الشعبية يف القدس الشرقية والضفة الغربية ضد االستيطان اإلسرائيلي. ويف 
18 أيار )مايو(، حشدت شبيبة حركة فتح نشطاءها خالل املظاهرات املصاحبة لإلضراب 
العام الذي أعلنته الفصائل الفلسطينية والنقابات واجلمعيات واحلركات الشبابية املستقلة 
يف كل »فلسطن التاريخية«، مبا يف ذلك فلسطينين من األراضي احملتلة وحاملي اجلنسية 
اإلسرائيلية. ويف الليلة السابقة ، خرجت كتائب شهداء األقصى، اجلناح العسكري حلركة 
فتح ، يف مسيرة يف شوارع رام اهلل ألول مرة منذ 16 عاًما. ويف اليوم التالي، اشتبكوا مع 

اجليش اإلسرائيلي يف البيرة بالقرب من رام اهلل.
يقول أيضا بأنه عندما توقف اإلسرائيليون عن قصف قطاع غزة يف 21 أيار )مايو(، أصدر 
الوطنية ومواصلة االنتفاضة  الوحدة  إلى  بياًنا يدعو  لفتح يف قطاع غزة  الشرقي  الفرع 
يف األراضي احملتلة 1967 و 1948. كما ميكن لقاعدة فتح أن تكون حساسة جتاه دعوات 
التحرير  منظمة  احلالية  وإلصالح  االنتفاضة  وهيكلة  ملواصلة  البرغوثي  مروان  األسير 
الفلسطينية، يف رسالة من السجن نُشرت يف 15 أيار )مايو(، ويذكر أن فتح هي »حامية  
املشروع الوطني الثوري الفلسطيني«، لكنه يدعو أيًضا إلى دمج حماس واجلهاد اإلسالمي 

يف منظمة التحرير الفلسطينية .
جبريل  يعترف  حدث.  قد  الزمن  تغير  بأن  جيداً  تدرك  فتح  قيادة  بأن  نيكوال  يحاجج 
الرجوب ، أمن سر اللجنة املركزية لفتح ومهندس احلوار الوطني مع حماس الذي افتتح 
يف بيروت يف سبتمبر 2020، خالل مقابلة مع قناة تلفزيونية سعودية يف 19 أيار )مايو( ، 
بأن »واقًعا جديًدا« قد ظهر و«لن تعود األمور إلى ما كانت عليه قبل 10 أيار 2021« موعد 

انطالق معركة غزة.
الترجمة السياسية لالنتفاضة

يجادل الباحث أّنه يف الوقت احلالي ال تزال هناك العديد من عالمات االستفهام حول 
النتيجة السياسية لالنتفاضة: التعبير عن الكفاح املسلح يف قطاع غزة واملظاهرات الشعبية 
للجنسية اإلسرائيلية،  الفلسطينين احلاملن  والروابط مع  والقدس،  الغربية  الضفة  يف 
يجب  كما  واألردن،  لبنان  يف  بقوة  حشده  مت  الذي  الفلسطيني  الشتات  على  واالنفتاح 

احلفاظ على توازن هش بن القوى اإلقليمية املتعارضة مثل إيران ومصر ودول اخلليج.
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بالعديد من  الفلسطينية تظل ذات صلة  التحرير  العميق يف منظمة  التحول  فإن مسألة 
املنظمات السياسية ، كما ورد يف البيان رقم )1( للجبهة الشعبية لتحرير فلسطن، الصادر 
يوم وقف إطالق النار. لكن آليات جتديد منظمة التحرير الفلسطينية لم يتم حتديدها 
بعد، فهي ليست تنظيمية فقط – دمج حركتي حماس واجلهاد اإلسالمي مع مركز القوة 
الفلسطينية - بل هي أيًضا تتعلق بالبرامج والتكيف مع اجليل احلالي الذي يرى أن تطبيق 

اتفاقية أوسلو بات بعيد املنال.
يختم الباحث بالقول أن هناك خطر يواجه احلركة الوطنية الفلسطينية ، يتمثل يف أّن 
العودة إلى االنقسام بن حماس وفتح وغياب املصاحلة الفلسطينية تبدو متناقضة متاًما 
مع احلشد الشعبي احلالي وغير املسبوق تاريخًيا، وأن هناك مالحظة مشتركة بن حماس 
وفتح وجميع األحزاب السياسية الفلسطينية تقّر بأن صفحة اتفاقية أوسلو قد طويت، وأن 
وضعا سياسيا جديدا قد انبثق، يعادل بال شك ما حصل بداية االنتفاضة األولى. يتمثل 
جوهر املسألة اآلن يف التنسيق بن كافة القوى الفلسطينية والترجمة السياسية لالنتفاضة 

اجلديدة على املدى الطويل.
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فرنسا وإسرائيل: مباراة مغشوشة على احللبة اإلعالمية

Match truqué sur le ring médiatique
مجلة أوريان 21 الفرنسّية – جان ستارن

18 أيار )مايو( 2021

استكماال لتحقيق أجراه سابقا، كنا قد استعرضنا قراءة له يف العدد قبل السابق من هذه 
املجلة، عن اللوبي املؤيد إلسرائيل يف فرنسا، يستعرض الصحفي الفرنسي، جان ستارن، 
يف حتقيق جديد أجراه إّبان املواجهة األخيرة بن إسرائيل والفلسطينين، الدور الذي لعبه 
املجال  إفساح  لفلسطن ويف  املؤيدة  األفواه  تكميم  املؤيد إلسرائيل يف فرنسا يف  اللوبي 
املواجهة  هذه  قبل  الفرنسية،  اإلعالمية  الساحة  يف  إلسرائيل  املؤيدة  لألصوات  األكبر 

وخاللها.
يقول ستارن بأّن الهجمات املتواصلة بال هوادة على غزة قد أثبتت مرة أخرى ما يحتاجه 
بن  وإسرائيل،  فلسطن  يف  األخبار  لتغطية  فوالذية  عزمية  من  الفرنسيون  الصحفيون 
مضايقات تقوم بها حفنة متهيجة من املؤيدين إلسرائيل، وتردد هيئات التحرير. هذا ما 
آل إليه الوضع خالل االنتفاضة الثانية بعد احلملة العنيفة ضد الصحفي الفرنسي »شارل 

أندرالن« لبثه صور مقتل الطفل محمد الدرة يف تقرير تلفزيوني.
شهادات الصحفيني

استعرض الصحفي يف حتقيقه شهادات ثالثة صحفين ومراسلن فرنسين يف إسرائيل 
للمضايقات التي تعرضوا لها من قبل السلطات اإلسرائيلية واللوبي املؤيد إلسرائيل يف 
فرنسا خالل تغطيتهم للمواجهات املستمرة بن اإلسرائيلين والفلسطينين. طلب هؤالء 
من الصحفي عدم الكشف عن هويتهم، ليضطر األخير استخدام أسماء مستعارة لهم على 

طول التحقيق. 
وطنية،  ليومية  القدس  يف  كمراسل   ،- إيتيان  لنسّمه   - األول  فقدعمل  لستارن،  وفقا 
والثاني، مارك، مع وسيلة إعالمية سمعية بصرية، بينما كان الثالث، فيليب، مبعوثا خاصا 
منتظما ألسبوعية. مثل معظم املبعوثن اخلاصن واملراسلن يف إسرائيل، يثني هؤالء على 
جودة العمل يف هذا البلد: الصحافة هناك متعددة، ومصادر املعلومات كثيرة ومفتوحة، 
التي  يتم فرض رقابة عسكرية صارمة على القضايا  املقابل  واملواضيع متنوعة، لكن يف 

تخّص »األمن القومي اإلسرائيلي«.
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ال يقول إتيان، بأنه مبجرد وصوله إلى القدس ملمارسة عمله الصحفي، التقى به عميل من 

املوساد متخصص بالرقابة على الصحافة األجنبية وقدم له ملفا مليئا بالتعليمات التي 
ينبغي مراعاتها خالل تغطية األحداث يف البالد، وال سيما تلك احملاذير املتعلقة باألمن 
اليهود  بأنه كان قد أجرى حتقيقا حول دوافع هجرة  إتيان  القومي اإلسرائيلي. يضيف 
حصل  ومعلومات  إلحصائيات  وفقا  التقرير،  هذا  أثبت  حيث  إسرائيل،  إلى  الفرنسين 
عليها من »الوكالة اليهودية« أن أكثر من %90 من اليهود الفرنسين قد قاموا بـ »العليا« 
التي تعني العودة إلى إسرائيل، بدافع ديني أيدولوجي، مضيفا بأنه تفاجأ يف اليوم التالي 
لنشره مقاله حول هذا التحقيق، بأن إدارة التحرير قد حذفت العديد من الفقرات واألرقام 
دون الرجوع إليه، وقامت بنشر مقال مجامال » للجالية اليهودية الفرنسية الغاضبة من 
الصحافة«، حيث اكتشف يف نهاية املطاف أن هذا األمر قد مت نتيجة ضغوط قد مارسها 

»املجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية يف فرنسا« على إدارة الصحيفة. 
يقول مارك، وهو مراسل وسيلة إعالمية سمعية بصرية، يف شهادته بأن املشكلة احلقيقية 
ال تكمن يف نتنياهو بل يف اللوبي املؤيد إلسرائيل يف فرنسا؛ فقد تعرض لهجمة شرسة على 
مواقع التواصل االجتماعي من قبل هذا اللوبي لنشره معلومات عن الصراع اإلسرائيلي 
تدمير  تقريرا عن  نشر  فعندما  السامّية.  ومعاداة  والتلفيق  بالكذب  متهمينه  الفلسطيني 
اجليش اإلسرائيلي لعيادة فلسطينية متنقلة ملكافحة تفشي فيروس كورونا يف األراضي 
احملتلة، توجه النائب اليهودي الفرنسي، ميار حبيب، للمجلس البصري السمعي األعلى 
املؤيدة  اإلذاعات  إحدى  بالتلفيق ووصفه على  إياه  متهما  وقدم شكوى ضده  يف فرنسا، 

إلسرائيل بـ »اإلسالموي اليساري«.
يف شهادته، يقول فيليب، وهو مراسل ملجلة فرنسية يف إسرائيل: يف البداية لم أواجه أية 
مشكلة يف مترير مقاالتي، على الرغم من أن أحد رؤساء التحرير كان ينشر افتتاحيات 
موالية أكثر فأكثر إلسرائيل، وكانت تتناقض مع ما كنت أكتبه. تلقيت بسبب أحد مقاالتي 
العديد من الرسائل املعادية، وأعرف أن رئاسة التحرير تلقت أيضا ومن دون شك مكاملات 
من أصدقاء مؤثرين يف املجلة. ثم شيئا فشيئا، ودون أن يخبرني أحد بشيء، صار من 
الصعب أكثر فأكثر الذهاب إلى هناك. كان يقال لي: »هل أنت متأكد؟«، »يف احلقيقة لم 
يعد القراء مهتمن بذلك«، »أليس ذلك مكلفا بعض الشيء؟«، ولكن كل هذه احلجج لم تكن 
تقدم فيما يخص كتابة االفتتاحيات؛ فالرأي املؤيد إلسرائيل أصبح جامحا يف اجلريدة 

دون أن يقابله حتقيق ميداني أكثر اتزانا«.
تعزيز قانون الصمت

يجبر  الذي  فرنسا  يف  الصمت«  »قانون  عن  احلديث  هذا،  حتقيقه  يف  ستارن،  واصل 
املؤيدين للفلسطينين يف فرنسا على تفضيلهم الصمت حيال تأييدهم للقضية الفلسطينية 
لتجنب الهجمات الشرسة التي يتعرضون لها إعالميا من قبل اللوبي املؤيد إلسرائيل يف 
فرنسا. يقول جاك فتح، وهو مسؤول دولي سابق يف احلزب الشيوعي الفرنسي: »ال يزال 
بها  تدفع  تضامنية  حركة  هناك  فرنسا.  يف  الفلسطينية  بالقضية  عميق  متسك  هناك 
اجلمعيات، ولكن ال توجد تغطية إعالمية، وال يتحدث عنها أحد. إنه جدار تعتيم رصاصي 

حقيقي«.
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يحاجج ستارن هنا بأّن ويالت »اإلرهاب اإلسالموي« قد لعبت دورا رئيسيا يف هذا الصمت، ال

وصار املؤيدون إلسرائيل يكررون بأن دعم الفلسطينين يعني دعم حماس وبالتالي دعم 
اإلرهاب، وأّنه على الرغم من أّن هذه احلجة واهية فقد كانت مؤثرة وال تزال. يضيف 
بأّنه لم تعد وسائل اإلعالم ملتزمة، وأصبح املوضوع منذ فشل مسار أوسلو ثانويا، كما أن 
التهديدات باملضايقات من قبل أشرس املؤيدين إلسرائيل، والتي ينقلها املجلس التمثيلي 
التزام الصمت والتواري عن  إلى  التحرير  اليهودية يف فرنسا، دفعت رؤساء  للمؤسسات 

األنظار وفرض ذلك على هيئات التحرير.
يختم ستارن حتقيقه بتساؤل طرحه مدير مجلة أوريان 21، أالن غريش، املتخصص يف 
شؤون منطقة الشرق األوسط منذ عقود طويلة والذي لم تعد توجه له أي دعوة من قبل 

وسائل اإلعالم الفرنسّية : أهي رقابة ذاتية؟ جنب؟ كسل؟ تأييد؟ إّنه القليل من كّل ذلك.
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The Old Israeli-Palestinian Conflict Is Dead—
Long Live the Emerging Israeli-Palestinian Conflict

الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني القدمي انتهى والبقاء للصراع اإلسرائيلي-
الفلسطيني املستجد

مركز كارنيغي للسالم الدولي- ناثان جي براون: املقالة بالغة اإلجنليزية

 5أيار )مايو( 2021

يبحث ناثان جي براون، أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية يف جامعة جورج واشنطن 
والزميل غير املقيم لدى مركز كارنيغي للسالم الدولي، يف حلظة حرجة يف مسار الصراع 
الفلسطيني-اإلسرائيلي معتبًرا أن مرحلة احللول الدبلوماسية قد ولت دون ما الوصول 
إلى حلول حقيقية على األرض، الفًتا االنتباه إلى احلاجة ملقاربة الصراع مبنظور مختلف 
من أجل احليلولة دون ترسخ مظاهر الظلم وعدم املساواة التي يتعرض لها سكان املنطقة 
اجلغرافية بن نهر األردن والبحر املتوسط بشكل أعمق مما هي عليه اآلن. يشدد براون 
أن جتاهل االعتراف بعدم إمكانية تناول القضايا املتعلقة بالصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي 
ضمن أطر دبلوماسية لم يعد مجدًيا داعًيا للتحرك الفوري من أجل جتاوز االنقسامات 
اجللية املتأصلة يف الواقع اليومي املعاش الذي تنبثق منه تساؤالت ملحة بشأن املستقبل لم 

يعد باإلمكان التغاضي عنها. 
حملات من تطور الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي بني املاضي واحلاضر

يقارن الباحث احلالة شديدة التعقيد التي وصلت إليها االنقسامات السياسية واالجتماعية 
احلل  مستعصية  تكون  تكاد  والتي  الفلسطيني-اإلسرائيلي  الصراع  منطقة  يف  القائمة 
بأزمات تاريخية متعددة حدثت يف أماكن وأوقات أخرى مثل احلالة يف شمال أمريكا إبان 
انقضاء عهد إعادة اإلعمار وفرض قوانن جيم كرو العنصرية تدريجًيا، واملشهد يف جنوب 
أفريقيا يف النصف األول من القرن العشرين عندما ترسخت االنقسامات العرقية واإلثنية 

عميًقا يف القوانن واملمارسات قبل مأسسة نظام األبارتهايد رسمًيا.
البداية يف  نقطة  واإلسرائيلين مبثابة  الفلسطينين  بن  الدائرة  احلالية  الوقائع  تعد   
االعتراف بحدوث حتول فعلي يف الصراع يعود إلى التوغل االستيطاني يف مناطق الضفة 
الغربية، إذ يالحظ براون يف هذا الصدد أن جزًءا من املمارسات التي تعمل بطرق مختلفة 



قراءة يف مخرجات مراكز األبحاث الدولية

18

س 
ام

خل
د ا

عد
الواقع ال باتت منغرسة يف  السكان دون األخرى قد  تعزيز مصالح جماعة معينة من  على 

املبنية على  السياسية  للنتيجة  منها  الطبيعي  للمشهد اجلغرايف  أقرب  تبدو  أنها  لدرجة 
تراكم قرارات وسياسات يفوق عمر أغلبها أعمار األشخاص الذين حتكمهم وتوثر عليهم.
لقد كان تعاطي اإلدارة األمريكية يف عهد الرئيس ترمب مع التحول يف الصراع الفلسطيني-
املسؤولن األمريكين  أن  إيجابًيا؛ ذلك  أو تطوًرا  لكونه ميزة  يكون  أقرب ما  اإلسرائيلي 
كانوا يلمحون لضم الضفة الغربية، وجتاهلوا القيادة الفلسطينية كما لو أن ال عالقة لها 
بالصراع وال أثًرا يترتب عليها نتيجة لتطوراته، وجتنبوا التطرق للهوية الفلسطينية، واتسم 
موقفهم بقبول االستيطان اإلسرائيلي. يصف الباحث هذه احلالة بـ »حلظة 1948 جديدة« 
حتت إدارة ترمب ونتنياهو، وال يشير هنا انتهاء االنتداب البريطاني على فلسطن فحسب 
كأيديولوجية  األبارتهايد  وتبنيه  أفريقيا  الوطني يف جنوب  انتصار احلزب  إلى  أيًضا  بل 
التي تنامت عبر  الترتيبات املجحفة  وسياسة مصممة من أجل مأسسة، وتعميق، وجعل 
السنن يف جنوب أفريقيا منًطا قانونًيا شاماًل. واليوم، أصبح مصطلح األبارتهايد يستخدم 

لوصف ما كان يوصف يف السابق باالحتالل يف سياق الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي. 
حتدث  حيث  سابقتها  عن  مختلًفا  توجًها  اتخذت  فقد  اجلديدة  األمريكية  اإلدارة  أما 
املسؤولون يف إدارة جو بايدن عن بعض األمور التي عادة ما يجري نقاشها خلف األبواب 
املغلقة ومن ضمنها أن الوصول إلى حل الدولتن ليس قريًبا، إال أن السعي مستمر لتوجيه 
ينتقد  ودميقراطية.  يهودية  كدولة  إسرائيل  مستقبل  ضمان  أجل  من  مساره  يف  األمور 
وتوفير  األمريكية  السياسات  خلدمة  مفصلة  تبدو  التي  الكونغرس  قوانن  هنا  براون 
غطاء لها عندما يتعلق األمر بالصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي، فالكونغرس قد حدد آنًفا 
معايير التعامل مع املوضوعات املرتبطة بالدولة الفلسطينية، واإلرهاب، ومنظمة التحرير 
الفلسطينية، واملساعدات الدولية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، ومدينة القدس، والقانون 

الدولي، وحركة حماس.

آفاق حتقق حل الدولتني 

يعتبر الباحث أن السياسة هي ما يجعل حل الدولتن مستحياًل ويُرجع جذور ذلك إلى 
واإلسرائيلي،  الفلسطيني  ولدى اجلانبن  األمريكية  املتحدة  الواليات  الداخلية يف  البيئة 
موضًحا  للصراع  اإلقليمي  السياق  براون  يناقش  ودولية.  إقليمية  عوامل  إلى  باإلضافة 
أن األوضاع اإلقليمية لم تعد تشجع حل الدولتن خاصة مع توقيع اتفاقيات تطبيع بن 
دبلوماسية  الصراع قد يشهد جهوًدا  أن  ينكر  لكنه ال  العربية  الدول  إسرائيل وعدد من 

مستمرة إال أنها لن تثمر نتائج ذات أهمية ولن تفضي إلى تغيرات ملموسة برأيه. 
تلفت املقالة النظر إلى أن املشكلة احلقيقية تكمن يف االنتقاص من أهمية التركيز على 
دبلوماسية إنهاء الصراع والتشبث مبا يصفه براون »جثة حل الدولتن«. يقر الباحث أن 
اإلشارة إلى حل الدولتن باجلثة قد يكون قاسًيا فرمبا هناك سبيل محتمل لهذا احلل لكنه 
يربط إمكانية احلديث مجدًدا حوله أو إحيائه بعدة نقاط تشمل اعتراف الواليات املتحدة 
بدولة فلسطن، ودعم الدبلوماسية الدولية من أجل تطبيق اتفاقيات جنيف يف األراضي 
الفلسطينية، واتخاذ إجراءات صارمة حملاسبة منتهكي القرارات الدولية، وتقدمي الدعم 
للمفاوضات بن القادة الفلسطينين واإلسرائيلين الراغبن بقبول جميع قرارات مجلس 
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ال األمن التابع لألمم املتحدة، وتفصيل جميع التعاونات االقتصادية والدبلوماسية واألمنية 

يف كال الدولتن عن طريق ربطها بااللتزام بقرارات مجلس األمن وبنزع سالح أي جماعات 
تقلل من شأن هذه االلتزامات. 

تصور املقالة اإلصرار على حل الدولتن يف أوساط السياسة اخلارجية األمريكية على 
أنه محاولة لنشر توجه بشأن مستقبل يصعب الوصول إليه من أجل جتنب االعتراف بواقع 
الدولة الواحدة احلالي. يشير الباحث إلى أنه باإلمكان اتخاذ خطوات بناءة لكن املهم هو 
التوقف عن طرح سؤال »هل ستؤدي هذه اخلطوة إلى إحياء عملية السالم؟”، وبداًل من 
ذلك طرح سؤالن بديلن وهما »هل ستساعد هذه اخلطوة يف التقليل من املعاناة والعنف 
املوجودين اليوم؟« و »هل ستعزز هذه اخلطوة من تنمية املؤسسات واملمارسات التي من 

شأنها خلق حل منهجي بشكل أكبر يف املستقبل؟«.
 هناك العديد من السياسات التي ميكن أن تشكل إجابات إيجابية على هذه التساؤالت 
أهداف  التفكير يف  إعادة  يجب  لذلك  معها  التعاطي  هناك حزم يف  يكون  أن  املهم  لكن 
حل  تطبيق  يف  تساهم  ال  كانت  وإن  بحيث  فلسطن  يف  الدولية  الدعم  برامج  وغايات 
الدولتن على املدى القريب فإنها تكون قادرة على تكريس التعايش يف املجتمع الفلسطيني 
أما فيما  الوطني واحمللي يف حال تصميمها بشكل مناسب.  ومؤسساته على الصعيدين 
يتعلق باجلهود الدولية فمن املهم العمل باجتاه اعتراف دولي أوسع بدولة فلسطن كبداية 
من أجل السماح بسماع صوت املجتمع الفلسطيني، وكذلك العمل على مبادرات ومساٍع 
تهدف لسماع كال الطرفن وخاصة الطرف الفلسطيني بسبب كون األصوات الفلسطينية 

أقل حضوًرا يف دوائر صنع القرار الدولية.

نحو رحلة األلف ميل 

يعي براون أن أغلب االقتراحات التي ناقشها على طول مقالته قد تؤخذ يف دوائر صنع 
القرار يف واشنطن واالحتاد األوروبي على أنها غير واقعية ومنحازة للجانب الفلسطيني 
الباحث حول عدم  يتفق  واألكثر إحلاًحا.  واألبرز  األهم  القضايا  ليست  تعاجله  ما  وبأن 
واقعية طروحاته عند النظر إلى نقاشات السياسة االمريكية اخلارجية احلالية البعيدة 
بشكل واضح عن احلقائق السياسية املوجودة يف الشرق األوسط. إن أي جهود مبذولة 
للجانب  مياًل  أكثر  حالًيا ستبدو يف ظاهرها  املتبعة  للسياسات  ومغاير  نحو جديد  على 
املشكلة  لكن  تعقيًدا  وأشد  أكبر  اجلانب  هذا  لها  يتعرض  التي  املشاكل  ألن  الفلسطيني 
احلقيقية تكمن يف احتمالية التعامل مع هذه االقتراحات بارتياب وقلق مما يعزز الوضع 

القائم بداًل من تغييره وهو ما سيخلق معضلة يف املستقبل.
لقد أصبح من الواضح أن االستمرار يف حتييد التوجهات القانونية عن اجلهود الدبلوماسية 
يف سياق يتضح فيه التباين الكبير يف ميزان القوة أمر غير مجٍد وال يفضي إلى نتائج 
يخلص  الصراع.  مع  التعاطي  يف  نهجها  املتحدة  الواليات  تغيير  من  بد  ال  لذا  إيجابية 
الباحث أخيًرا إلى أنه إذا كان احلديث عن احلقوق والقانون أمًرا راديكالًيا ومنحاًزا أو 
غير واقعي فقد يكون يف هذا إشارة إلى مدى التأزم الذي وصل إليه الصراع بحيث أصبح 

حله مستعصًيا.
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The EU’s Passive Approach to the Palestinian-Israeli 
Conflict

نهج االحتاد األوروبي السلبي جتاه الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي

مركز كارنيغي أوروبا- مروان املعّشر: املقالة باللغة اإلجنليزية

 6أيار )مايو( 2

االحتاد  موقف  كارنيغي،  مؤسسة  يف  للدراسات  الرئيس  نائب  املعّشر،  مروان  يتتبع 
بالثابت  إياه  واصًفا  السنوات  مدار  على  الفلسطيني-اإلسرائيلي  الصراع  من  األوروبي 
يف  تطرأ  التي  التغيرات  عن  النظر  بغض  الظروف  شتى  يف  الدولتن  حلل  والداعم 
أرض  على  سياساتها  عن  يترتب  وما  املختلفة  اإلدارات  تعاقب  مع  األمريكي  املوقف 
مرحلة  يف  به  واملتمسك  بثباته  احملتفظ  األوروبي  للموقف  املعّشر  تناول  يأتي  الواقع. 
ظل  يف  الدولتن  حل  تطبيق  باستعصاء  االعتقاد  نحو  توجًها  املراقبون  فيها  يرى 
التطورات احلاصلة لدى طريف الصراع، وبالنظر لكون االحتاد األوروبي أكبر الداعمن 
الصراع. مجريات  على  ملموسة  آثاًرا  تترك  أن  بد  ال  مواقفه  فإن  الفلسطينية  للسلطة 

مجريات الصراع تتغير واملوقف األوروبي راسخ متمسك بثباته 

أصبح موقف االحتاد األوروبي الداعم حلل الدولتن أكثر مياًل نحو السلبية يف تعاطيه 
مع الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي خاصة مع غياب عملية املفاوضات بن طريف الصراع؛ 
فحتى عندما أعلنت إدارة الرئيس األمريكي السابق ترمب خطة »السالم من أجل االزدهار« 
لم يشهد املوقف األوروبي أي تغير. يُرجع املعشر عدم رفض االحتاد األوربي خلطة ترمب 
يجب  التي  والسياسات  واملواقف  اإلجراءات  حول  االحتاد  أروقة  اإلجماع يف  غياب  إلى 
عدة  أوروبية  حكومات  استنكرت  فقد  الفلسطيني-اإلسرائيلي،  الصراع  بشأن  اتخاذها 
اعتماد الفلسطينين بشكل متزايد على الدعم اخلارجي بداًل من بناء اقتصاد مستدام، 

ومؤسسات دميقراطية قوية، ومحاربة الفساد.
 بينما اعتبرت وجهات نظر معارضة داخل االحتاد الدعم اخلارجي املُقّدم للفلسطينين 
مبثابة مساعدة مادية إلسرائيل تغنيها عن إنفاق األموال على مشاريع التنمية يف األراضي 
احملتلة طاملا يتكفل االحتاد األوروبي بذلك. يرى الكاتب أنه يف كلتا احلالتن يكون االحتاد 
األوروبي قد ساهم يف ترسيخ الوضع القائم حالًيا يف منطقة الصراع، واألهم أن سلبيته 
يف التعاطي مع هذا الوضع على مدار السنوات قد أفضى إلى حد قتل حل الدولتن الذي 

يتمسك به على حد تعبير الكاتب. 
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اآلثار املترتبة على طول أمد الثبات على التمسك األوروبي بحل الدولتن 
عند  واشنطن  مواقف  التأثير يف  محاولة  األوروبي عن  االحتاد  إحجام  املعّشر يف  يرى 
آلثار  سبًبا  الفلسطيني-اإلسرائيلي  الصراع  بخصوص  معها  مواقفه  يف  تعارض  حدوث 
سلبية على حل الدولتن الذي ينشده االحتاد حتى لو كان ذلك بغير قصد. لقد خلقت حالة 
إيجاد خطة واضحة  بداًل من  األوروبي  الكالمية من جانب االحتاد  االكتفاء باخلطابات 
الضوء األخضر  وأعطتها  التمادي بسياساتها  الدولتن مسوًغا إلسرائيل يف  لتنفيذ حل 
للتوسع يف بناء املستوطنات يف الضفة الغربية وما ترتب على ذلك من فرض حقائق على 

األرض جعلت من حل الدولتن غير ممكن.
 يصف الكاتب التوجه الذي سار به االحتاد األوروبي ومعه املجتمع الدولي باختيار أسهل 
الطرق من خالل املضي قدًما بالصراع مع االحتفاظ بأمل أن تتغير األمور نحو األفضل، 
وهو ما ال يصلح برأيه عند احلديث عن السياسات خاصة إذا اعتقد االحتاد األوروبي 

بإمكانية احتفاظه باألمر الواقع يف حن تسير إسرائيل باستمرار يف توسيع استيطانها.

مآالت تعثر حل الدولتني تستثير تساؤالت جوهرية 

يؤكد املعّشر أنه لم يعد بإمكان املجتمع الدولي التغاضي عن احلقوق الفلسطينية أكثر 
ال سيما أن احتمالية وجود دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل آخذة يف التضاؤل. ومن 
هنا تظهر احلاجة لطرح عدد من التساؤالت بخصوص املستقبل من قبيل: ماذا سيفعل 
املجتمع الدولي عند الوصول إلى انتفاء إمكانية حتقق حل الدولتن؟ وهل سيتمكن االحتاد 
األوروبي من حرمان الفلسطينين من الدولة واحلقوق املتساوية أيًضا؟ وكيف سيتعامل 
األساسي  مقالته  تساؤل  املعشر  يطرح  وعليه  اإلسرائيلي؟  األبارتهايد  نظام  مع  االحتاد 
الفلسطيني-اإلسرائيلي  السلبي من الصراع  حول استمرارية االحتاد األوروبي يف نهجه 

واالكتفاء مبشاهدة ما يحدث على األرض دون القيام بتحركات جدية يف هذا الصدد. 
يدرك املعّشر أن آفاق إنهاء الصراع القائم قد تكون محدودة إال أن هذا ال يلغي ضرورة 
حترك املجتمع الدولي ضد نظام األبارتهايد اإلسرائيلي والقيام مبا يتوجب عليه القيام به 

إال وهو تقدمي املساعدة إلنهاء أطول احتالل يف التاريخ احلديث.
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اإلسالم  دراسات  مركز  والباحث يف  الفلسطيني  والصحفي  الكاتب  بارود،  رمزي  يقف 
يصفها  احلديث  الفلسطيني  الشعب  تاريخ  يف  مفصلية  حلظة  عند  الدولية،  والشؤون 
بأنها نقطة حتول غير مسبوق اتسمت بالوحدة وغيرت مسار التاريخ الفلسطيني، وقلبت 
الفلسطينية  القضية  لواقع جديد يف حضور  وأسست  اإلسرائيلي،  االحتالل  مع  املعادلة 
على املستوى العاملي. يرصد بارود يف مقاليه التغيرات التي حدثت يف الشارع الفلسطيني 
نصرة حلي الشيخ اجلراح يف مدينة القدس احملتلة ورفًضا لالعتداء اإلسرائيلي على قطاع 
غزة احملاصر معلًقا على أثرها يف مسار النضال الفلسطيني من أجل احلرية ورابًطا إياها 

بلحظات تاريخية أخرى جتلت فيها وحدة الشعب الفلسطيني بوضوح. 
تضييق اخلناق على حي مقدسي يحرك الكل الفلسطيني 

إن حي الشيخ جراح يف مدينة القدس احملتلة ما هو إال منوذج مصغر للمعاناة الفلسطينية 
املستمرة منذ عقود فما استثار الشارع الفلسطيني بأجمعه هو القضية الكبرى لكن اخلطر 
الذي يتهدد احلي كان الشرارة التي وحدت الفلسطينين. لعل واحدة من املظاهر الالفتة 
للنظر يف هذا احلراك كون من قاده وأوصله إلى العاملية هو الشباب الفلسطيني الذي قلّما 
يتمتع بحضور بارز يف املشاركة السياسية، بل وكان من املستبعد أن يلعب دوًرا بهذا التأثير 
خاصة أنه نشأ يف مشهد يتسم باالنقسام، والتشرذم، والتوغل االستيطاني، واالضطهاد 
اليومي، ومصادرة األرض، وهدم البيوت، وغياب القضية الفلسطينية تدريجًيا عن األجندة 

الدولية وتنامي العالقات الدبلوماسية اإلسرائيلية بشكل واسع. 
لطاملا نادى أكادمييون ومثقفون فلسطينيون بانتفاضة ثالثة لكن دعواتهم لم تلَق صدى يف 
األوساط الشعبية، وهنا يلفت بارود النظر الى أن التحرك الشعبي الفلسطيني يأتي بشكل 
طبيعي وعفوي وشعبي وحدوي فالشارع الفلسطيني هو الذي يقرر حلظة حتركه من أجل 

Unity at Last: The Palestinian People Have Risen
Palestine’s Moment: Despite Massive Losses,

Palestinians Have Altered the Course of History

الوحدة أخيًرا: لقد انتفض الشعب الفلسطيني
حلظة فلسطن: لقد غّير الفلسطينيون مسار التاريخ رغم اخلسائر الفادحة

باليستاين كرونيكيل -Palestine Chronicle رمزي بارود: املقاالن باللغة 
اإلجنليزية

 21و26 أيار )مايو( 2021
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أجل حي الشيخ جراح متثلت يف كونه غير متوقع من جانب االحتالل اإلسرائيلي الذي 
أراد بتضييقه على احلي توحيد اليمن املتطرف يف سبيل دعم نتنياهو ونظام األبارتهايد 
غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  الفلسطيني يف  الصف  يوحد  املطاف  به  فانتهى  اإلسرائيلي 
ملجريات  محرًكا  ليكون  والشتات  الفلسطيني  والداخل  احملتلة  القدس  ومدينة  احملاصر 
األحداث احلالية وداعًيا للتضامن الدولي مع قضيته وحقوقه ال متفرًجا على انتهاكات 

االحتالل املستمرة واضطهاده ألبناء شعبه. 
حلظة مفصلية جديدة يف تاريخ النضال الفلسطيني 

يرى بارود أن أهمية »انتفاضة 2021 »على حد تعبيره ترتبط بكونها حدًثا غّير التفكير 
اجلمعي يف فلسطن وحولها إلى غير رجعة. ثمة حدثان آخران يف التاريخ الفلسطيني تركا 
أثًرا يضاهي ما أحدثته هذه اللحظة التاريخية وهما ثورة عام 1936 واالنتفاضة األولى 
1936 و1939 فإنها تعد حدًثا مجلجاًل  الكبرى املمتدة بن عامي  الثورة  1987. أما  عام 
لكونها التعبير األول الصريح عن اإلرادة السياسية الفلسطينية اجلمعية فعلى الرغم من 
سياسات العزل واإلقصاء، وبساطة أدوات املقاومة املتوفرة بن يدي الشعب الفلسطيني 
البريطاني واالستعمار  االنتداب  البالد ضد  أنحاء  الفلسطينيون يف جميع  آنذاك، احتد 
الصهيوني. لم يكن الشعب الفلسطيني يف االنتفاضة األولى عام 1987 أقل وحدوية فعلى 
الرغم من اخلسائر الفادحة التي تكبدها الفلسطينيون إثرها يف األرواح، كانت االنتفاضة 
فعاًل ثورًيا جمعًيا غير مسبوق وحد الضفة الغربية وقطاع غزة عقب احتاللهما عام 1967 

وفيها استعاد الفلسطينيون إرادتهم اجلمعية وخطابهم املوحد مرة ثانية.
 واليوم جنح الشعب الفلسطيني على اختالف أماكن تواجده يف استعادة صوته املوحد 
ومكانة قضيته على الساحة العاملية مؤكًدا على حقه يف احلرية واخلالص من نظام الفصل 
العنصري مهما بلغ الثمن وتطلب من تضحيات، ووقف إلى جانب الشعب الفلسطيني هذه 
وصًناع  السياسين،  والنشطاء  واملؤثرين،  املشاهير،  ومنهم  العالم  من حول  املالين  املرة 
الرأي يف تطور غير معهود وال مسبوق يف التضامن العاملي مع القضية الفلسطينية وكسر 

احتكار االحتالل اإلسرائيلي لنقل ما يجري على أرض الواقع. 
  يختم الكاتب كلتا مقالتيه بالتشديد على أن املشكلة احلقيقية يف فلسطن تكمن يف نظام 
الفصل العنصري الذي تفرضه سلطات االحتالل من خالل سياسات عدة تستهدف من 
خاللها الفلسطيني أينما كان، لذلك ال بد من احلفاظ على هذا املشهد الوحدوي ومخاطبة 
الرأي العام العاملي واملتضامنن مع فلسطن والفلسطينين حول العالم من اجل إنقاذ حي 
الشيخ جراح من قرار الهدم، وقطاع غزة من احلصار املستمر الذي يوازي ويالت احلرب 
يف آثاره السلبية على املواطنن، وفلسطن وشعبها من نظام األبارتهايد الذي يواجه إدانة 

ورفًضا متنامين من منظمات حقوق اإلنسان على الصعيد الدولي. 
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يدعو السفير هشام يوسف، الدبلوماسي املصري الذي شغل مناصب رفيعة يف جامعة 
الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي وانخرط لفترة طويلة يف العمل على قضايا حل 
الصراع يف إقليم الشرق األوسط، القادة الفلسطينين واإلسرائيلين إلى االلتفات للمتغيرات 
اإلقليمية والدولية وتقييم أثرها يف كيفية تناول الصراع القائم بن الطرفن. يؤكد يوسف 
أن الوقت قد حان التباع توجه جديد يكون أكثر واقعية بالنظر إلى املجريات اإلقليمية 
الصراع  فإن  وإال  واإلسرائيلي  الفلسطيني  اجلانبن  لدى  املشاكل  تفاقم  التي  والدولية 
اإلسرائيلي  العدوان  يف  شهدها  كالتي  العنف  من  ومتصاعدة  مستمرة  جوالت  سيشهد 

األخير على قطاع غزة.

الصراع الفلسطيني- اإلسرائيلي وسط عالم مضطرب 

يعود السفير يوسف إلى بدايات عملية السالم يف مؤمتر مدريد الذي ُعقد يف ظل نظام 
دولي أحادي القطبية ويقارنه بتحوالت ميزان القوى اآلخذة تتضح أكثر فأكثر واملتمثلة 
انسحابها  طور  يف  املتحدة  فالواليات  العالم؛  يف  العظمى  القوى  بن  الصاعد  بالتنافس 
من منطقة الشرق األوسط يف حن تسعى الصن وروسيا إلى توسيع نفوذهما وحتقيق 
مصاحلهما يف املنطقة. لعل مبادرة الصن وروسيا للوساطة يف احملادثات بن الفلسطينين 
واإلسرائيلين من أوضح جتليات التنافس الدولي ملا متثله من كسر غير مسبوق الحتكار 
قبول  احتمال  كان  وإن  السالم حتى  عملية  الوسيط يف  دور  األمريكية  املتحدة  الواليات 

إسرائيل بهذه املبادرة ضئياًل. 
املوقف  فتدين  الوسيط  دور  على  املتحدة  الواليات  منافسة  من  ألبعد  الصن  تذهب 
األمريكي يف منع مجلس األمن التابع لألمم املتحدة من اتخاذ أية خطوات تتعلق يف العدوان 
اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة تتجاوز الدعوة لوقف إطالق النار معتبرة يف ذلك إعاقة 

للمساعي الدولية بشأن الصراع الفلسطيني- اإلسرائيلي.
تركز املقالة يف حتليلها على املدى املتوقع حلضور الصراع الفلسطيني- اإلسرائيلي يف 
الساحة الدولية على الصعيدين الرسمي والشعبي من خالل متابعة التطورات اجلارية. 

 The Israeli-Palestinian Conflict Amid a New Reality and
a New Region

الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني وسط واقع وإقليم جديدين
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ال التي خلفتها اجلائحة  اآلثار  التعايف من  السياق احلالي على  الدولية يف  تنصب اجلهود 

على الدول حول العالم، وتوجه اهتمامها لألزمات اإلنسانية، والتصدي لإلرهاب والتطرف 
القومي، والتغير املناخي، واألمن السيبراني، وتهجير السكان. يشير الكاتب هنا إلى أن 
انشغال املجتمع الدولي بغير الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي وتركيزه على املواضيع األكثر 
إحلاًحا على األجندة الدولية قد يشكل فرصة سانحة للقوى الداعمة لكال الطرفن لتقدمي 

الدعم حللفائها من جهة أخرى.
 يأخذ التحليل أيًضا يف اعتباره التطورات يف الرأي العام العاملي؛ فقد أصبحت القضية 
الفلسطينية أكثر حضوًرا بن الشعوب حول العالم خاصة بعد العدوان األخير على قطاع 
غزة، ويف املقابل لم تعد إسرائيل تتمتع بنفس الدعم األمريكي املعهود وباتت تواجه أصواًتا 

عاملية متصاعدة داعمة حلقوق اإلنسان ورافضة لنظام الفصل العنصري الذي متثله.

فوضى إقليمية يف الشرق األوسط وأوضاع آخذه يف التعقيد لدى اجلانبني الفلسطيني 
واإلسرائيلي 

تداول املراقبون يف الفترة األخيرة التراجع الذي حل بالقضية الفلسطينية على الساحة 
العربية فلم تعد يف صدارة أولويات املنطقة خاصة بعد االنشغال بثورات الربيع العربي، 
الذي  اإليراني  واخلطر  املنطقة،  دول  من  واسعة  أجزاء  تشهدها  التي  الوكالة  وحروب 
يتهدد دول اخلليج العربي، واآلثار التي خلفتها جائحة كورونا على النواحي االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية. 
ال تقل األوضاع الداخلية لدى إسرائيل والسلطة الفلسطينية تعقيًدا عن املشهد اإلقليمي 
العام؛ فقد أجرت إسرائيل االنتخابات عدة مرات خالل عامن على نحو غير مسبوق، 
وأحرزت حركة حماس تقدًما ملحوًظا يف مواجهة العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة 
على الرغم من تفوق إسرائيل العسكري الواضح، وما يزال اخلطر اإليراني والتخوف من 
حزب اهلل يثيران القلق يف األوساط اإلسرائيلية، باإلضافة إلى اقتراب الوصول إلى وضع 
يصبح فيه حل الدولتن أقرب لالستحالة ال سيما أن األوضاع الداخلية بن السكان اليهود 

والعرب داخل إسرائيل يف تأزم غير مسبوق وال متوقع.
بآثاره  يلقي  طويلة  لسنوات  املمتد  االنقسام  يزال  فما  الفلسطينية  الساحة  على  أما   
السلبية على الواقع الفلسطيني، يف حن تنتاب السلطة الفلسطينية مخاوف حول إهمال 
القضية الفلسطينية يف ظل توقيع اتفاقيات التطبيع مع عدد من الدول العربية، ناهيك 
عن تأجيل االنتخابات التي كان مقرًرا عقدها يف مايو الفائت، وشعور السلطة الفلسطينية 
بالقلق جتاه ممارسات حركة حماس، وحتفظات بعض األنظمة العربية على أداء السلطة 

الفلسطينية. 
أصبح إيجاد قيادة حاسمة ضرورة ملحة 

تتضح احلاجة لتوحيد الصف الفلسطيني حتت قيادة حاسمة يف ظل التطورات العاملية 
ستتمتع  املتطرفة  األصوات  فإن  وإال  مضى،  وقت  أي  من  أكثر  املتسارعة  واإلقليمية 
بالشرعية السياسية وتعزز زعزعة االستقرار وتستمر يف االحتالل وترسيخ الوضع القائم. 
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يختم السفير مقالته باإلشارة إلى أن األجيال القادمة من الفلسطينين واإلسرائيلين من ال

ستدفع ثمن خيارات اليوم يف حال استمر الصراع بشكله احلالي، وعند ذلك فلن يكون 
أمام الفلسطينين سبيل إال النضال من أجل حقوقهم املتساوية ضمن دولة واحدة وهو ما 
سيالقي رفًضا مطلًقا من إسرائيل التي تعتمد يف هويتها اليهودية على تفوق عدد السكان 
اليهود على الفلسطينين. قد تؤول هذه األوضاع إلى استمرار تفاقم الصراع املتفاقم أًصال 

بحيث يكابد كال الطرفان خسائر فادحة على مختلف الصعد.


