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للدول  اخلارجية  السياسة  يف  التحوالت  حتديد  يصعب 
السياسة  املحددات األساسية لصنع هذه  ما هي  دون معرفة 
من  متكن  املحددات  هذه  دراسة  فإن  ثم   ومن  اخلارجية، 
السياسة  منظومة  يف  والتغري  الثبات  عنارص  عىل  التعرف 
املتحدة  الواليات  سياسة  حمددات  فإن  ولذلك   اخلارجية، 
حمورين  حول  تتمحور  الفلسطينية  القضية  جتاه  األمريكية 
بام  العربية  األمريكية  العالقات  هي  األول  املحور  أساسيني 
األمريكي  القومي  األمن  أوجه  كأحد  العريب  النفط  من  فيها 
البحرية،  املمرات  من  لكل  االسرتاتيجية  األمهية  إىل  إضافة 
املحور اآلخر  واألسواق العربية لدى الواليات املتحدة، أما 
أي مدى حيقق  األمريكية اإلرسائيلية وإىل  بالعالقات  يتعلق 
املصالح  اإلرسائييل  األمريكي-  االسرتاتيجي  التحالف 
الواليات  داخل  الصهيوين  اللويب  قدرة  إىل  إضافة  املشرتكة، 

املتحدة عىل التأثري يف صنع توجهات السياسة اخلارجية.
جتاه  األوروبية  اخلارجية  السياسة  حمددات  وتتمحور 
األول  املحور  رئيسية   حماور  ثالثة  حول  الفلسطينية  القضية 
طبيعة النظام الدويل ورؤية االحتاد األورويب له وطبيعة الدور 
الذي يمكن أن يلعبه يف ظل التغريات الدولية، واملحور الثاين 
يتعلق  فيام  خاصة  اإلرسائيلية  األوروبية  بالعالقات  يتعلق 
بعقدة الذنب يف االضطهاد األورويب لليهود، واملحور الثالث 
عن  دائاماً  تعرب  والتي  العربية  األوروبية  بالعالقات  يتعلق 
العريب-اإلرسائييل،  الرصاع  جتاه  موحدة  عربية  رؤية  غياب 
وهو ما صعب عىل االحتاد األورويب احلفاظ عىل موقف ثابت 

ومتامسك من الدول العربية.

أوالاً التحوالت يف السياسة اخلارجية األمريكية 
جتاه  االنخراط  وزيادة  األمريكية  السياسة  توجهات   -  1

القضية الفلسطينية 
ال يوجد تغريات جوهرية يف سياسات الرؤساء األمريكيني 
القضية  جتاه  الديمقراطيون  أو  منهم  اجلمهوريون  سواء 
الفلسطينية بل كان االختالف يف درجة االنخراط والوسائل 
حيث  املطلوبة،  اخلارجية  السياسة  لتحقيق  املستخدمة 
ا  عاماً العرشين  األمريكية خالل  اخلارجية  السياسة  متحورت 
يف  اإلرسائييل  والوجود  األمن  عىل  احلفاظ  حول  املاضية 
فلسطني  يف  االستيطانية  وممارساته  احتالله  تربير  مع  املنطقة 
الفيتو يف جملس األمن والتي استخدمته  سواء عرب استخدام 
أو  ضغوط  أي  جتاه  مرة   40 من  ألكثر  املتحدة  الواليات 
االنتهاكات  عن  الطرف  غض  أو  إرسائيل،  عىل  عقوبات 
اإلرسائيلية بحق الشعب الفلسطيني وفرضها حكاماً عسكرياًا 

ا عىل الفلسطينيني.   صارماً
وبالرغم من الدعم املطلق التي حتظى به إرسائيل من جانب 
الواليات املتحدة األمريكية، إال أنه قد تظهر بعض التباينات 
فرتة  مثل  امللفات  بعض  حل  مسارات  يف  واآلخر  احلني  بني 
)عمليات  ب  املتعلقة  امللفات  خاصة  أوباما  بارك  الرئيس 
اإلرسائييل  العريب  الرصاع  حل  وطرح  املمنهجة  االستيطان 
عرب حل الدولتني وملف نقل السفارة األمريكية إىل القدس( 
االنتخابية  الوعود  أجندة  عىل  تتواجد  ما  دائاماً  ملفات  وهي 
ا  لدى رؤساء الواليات املتحدة األمريكية خالل العرشين عاماً
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املصاحلة الفلسطينية والدور املرصى
ما يمكن مالحظته  انتخابية وهو  املاضية والتي ظلت وعود 
 ،2017 يناير  يف  األمريكية  الرئاسة  ترامب  دونالد  تويل  مع 
يكون قد مر عىل االحتالل اإلرسائييل للضفة الغربية وقطاع 

غزة ما يقرب من نصف قرن.
أنه  نجد  لرتامب  الربمجاتية  الشخصية  الطبيعة  وبتحليل   
يعطي أولويات للمصالح االقتصادية واملالية يف حتديد نطاق 
عىل  الطبيعة  هذه  وبتطبيق  اخلارجية،  العالقات  يف  توجهاته 
حمددات السياسة اخلارجية نجد أنه يف عالقته بالدول العربية 
الوجود  تكلفة  العريب  اخلليج  دول  تتحمل  أن  عىل  يركز 
األمريكي يف املنطقة إضافة إىل حتملهم تكلفة تسوية الرصاع 
العريب-اإلرسائييل، وفيام يتعلق بالعالقات مع إرسائيل تربز 
نقل  عزمه  عن  محلته  أثناء  الصهيوين  اللويب  أمام  ترصحياته 
السفارة األمريكية للقدس وكررها يف عدة خطابات بعدها، 
أما ما يتعلق بالرصاع العريب-اإلرسائييل والقضية الفلسطينية 
يتخذ ترامب الرؤية اإلرسائيلية والتي تفيد بأن النزاع العريب-
اإلرسائييل ناتج عن رفض الدول العربية املجاورة إلرسائيل 
عقد اتفاق شامل معها وهو ما حياول ترامب العمل عليه من 
والفلسطينيني   إرسائيل  بني  ودائم  عادل  سالم  حتقيق  أجل 
ا  وهو ما عرب عنه بقول "أعتقد أنه بإمكان إداريت أن تلعب دوراً

مهاماً يف مساعدة الطرفني عىل حتقيق سالم عادل ودائم".
وتتضمن سيناريوهات نقل السفارة األمريكية إىل القدس 
القدس  إىل  السفارة  بنقل  فعال  يقوم  أن  ترامب  رأي  حسب 
وهو سيناريو ضعيف من الناحية القانونية حسب قرار جملس 
األمن الدويل رقم 478 بعدم قانونية ضم القدس إلرسائيل 
ومن الناحية التنفيذية حيث سوف يؤدي إىل زعزعة االستقرار 
وتفاقم االحتجاجات العربية واإلسالمية يف الرشق األوسط 
وهو ما قد يؤثر بالسلب عىل املصالح األمريكية، والسيناريو 
يف  للسفارة  التابع  اخلدمات  مكاتب  أحد  حتويل  فهو  الثاين 
غرب القدس وليس رشقها إىل سفارة، والسيناريو الثالث أن 
يقوم بخطوة مزدوجة عرب تسوية ضمن ما يعرف بصفقة القرن 
الفلسطينية،  بالدولة  اإلعالن  مع  القدس  إىل  السفارة  بنقل 
وتشري كل هذه السيناريوهات إىل أن ترامب عازم عىل خطوة 
متقدمة يف نقل السفارة بعكس كافة الرؤساء السابقني، وهو 
والعريب  الفلسطيني  اجلانب  من  واحلذر  احليطة  يستدعي  ما 
عملية  حول  التفاوض  خالل  السيناريوهات  هذه  لتجنب 

السالم املقبلة والتي تعرف باسم صفقة القرن.
العريب- الرصاع  أو  النزاع  بسيناريوهات حل  يتعلق  وفيام 
فتح  الفلسطينية بني حركتي  املصاحلة  بعد  اإلرسائييل خاصة 
 12 يف  املرصية  العامة  املخابرات  جهاز  وبرعاية  ومحاس 
عقب  ترامب  الرئيس  إدارة  أكدت  والتي   ،2017 أكتوبر 

)األمم  الدولية  الرباعية  اللجنة  بمبادئ  التزامها  عىل  توقيعه 
املتحدة وروسيا( عام  والواليات  األورويب  املتحدة واالحتاد 
إال  دويل  كفاعل  محاس  حركة  قبول  يمكن  ال  بأنه   ،2006
بعد قبوهلا االتفاقيات السابقة خاصة أوسلو وإحجامها عن 
ممارسة العنف  وقبوهلا بحق إرسائيل يف الوجود، وهو ما عرب 
الفلسطينية- السالم  ملفاوضات  األبيض  البيت  مبعوث  عنه 
يف  املايض  أكتوبر   19 يف  غرينبالت  جيسون  اإلرسائيلية 
دعوته للحكومة املوحدة الفلسطينية قيد التشكيل إىل االلتزام 
بمبادئ الرباعية الدولية بشكل واضح ورصيح وأضاف بأن 
كافة األطراف اإلقليمية والدولية قد اتفقوا عىل منح السلطة 

املوحدة السيطرة األمنية واملدنية عىل قطاع غزة. 
2 -  صفقة القرن وحتوالت الدور األمريكي  

 أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف 22 نوفمرب 2016 
يف مقابلة أجرهتا معه صحيفة نيويورك تايمز، أنه يود أن تنجح 
حيث  األوسط  الرشق  يف  سالم  اتفاق  إىل  التوصل  يف  إدارته 
قال "أحب أن أكون الشخص الذي حيقق السالم بني إرسائيل 
ترامب  ويريد  عظيام"،  ا  إنجازاً هذا  وسيكون  والفلسطينيني، 
األوسط،  الرشق  يف  السالم  ويصنع  غريه،  حيققه  مل  ما  حتقيق 
كل  فشل  بعدما   2017 للسالم  نوبل  جائزة  عليه  ويستحق 
من سبقه يف البيت األبيض بداية من مرشوع جاما، حينام قام 
الرئيس األمريكي دوايت أيزهناور بتكليف روبرت أندرسون 
ا مع ديفيد بن غوريون، ومجال عبد النارص لتحقيق  بالعمل رساً
ثم  املرشوع  فشل  عندما  شديدة  أمل  بخيبة  ومني  السالم، 
حماوالت الرئيس ريتشارد نيكسون، وسفره إىل مرص وإرسائيل 
ا أنه  وسورية يف األيام األخرية من رئاسته عام 1974، معتقداً

يمكنه بناء زخم حقيقي للسالم لكنه فشل.
 فيام حاول الرئيس جيمي كارتر، صنع السالم بني العرب 
وإرسائيل،  مرص  بني  منفرد  بسالم  اكتفى  ولكنه  وإرسائيل، 
خطة  ظهرت  ثم  للفلسطينيني  ذايت  حكم  اتفاقية  وملحق 
ريغان للسالم يف الرشق األوسط التي قدمها الرئيس "رونالد 
ريغان" يف سبتمرب 1982لكنها فشلت بينام حاول الرئيس بيل 
كلينتون من خالل استضافة الزعيم الفلسطيني يارس عرفات، 
كامب  يف  باراك،  إهيود  وقتئذ،  اإلرسائييل  الوزراء  ورئيس 
كلينتون  معايري  تقديم  وتم   ،2000 العام  صيف  يف  ديفيد 
التسويف  لكن  ذلك  من  أشهر  مخسة  بعد  النزاع  لتسوية 
الرئيس  واستضاف  املحاولة  أجهض  اإلرسائييل  والتعنت 
 27 يف  أنابوليس  يف  السالم  مؤمتر  االبن  بوش  دبليو  جورج 
بنتائج ملموسة وبعده جعل  أنه  مل يفض  نوفمرب 2007 إال 
باراك أوباما من صنع السالم بني اإلرسائيليني والفلسطينيني 
بداية رئاسته، ثم أعرب عن أسفه يف وقت الحق  أولوية يف 
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لفشل وزير خارجيته جون كريي، يف التوصل إىل اتفاق سالم 

بعد جهد مكثف استمر تسعة أشهر وانتهى يف ربيع 2014.
ترامب  هبا  يطمح  التي  الصفقة  مرتكزات  وتتضمن 
الصلة،  ذات  املتحدة  األمم  لقرارات  األساسية  املكونات 
الدول  أيدهتا  التي  العربية  السالم  ومبادرة  أوسلو،  واتفاق 
واتفاقات  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  عرب  اإلسالمية 
اللجنة  ومبادئ  جنيف،  واتفاق  ديفيد،  كامب  ومباحثات 
الرباعية الدولية، والتي وافق كل من إرسائيل والفلسطينيني 
أن  احتاملية  من  يعزز  ما  وهو  األساسية  الرشوط  هذه  عىل 
ليتم  عنها  ينتج  اتفاق  أي  النية عىل  املفاوضات حسنة  تكون 
احرتامه بشكل دائم عىل غرار معاهديت السالم بني إرسائيل 

وكل من مرص واألردن.
حول  النزاع  تسوية  إضافة  املتحدة  الواليات  وسع  يف  كام 
ا  مرتفعات اجلوالن إىل الصفقة وبذلك تكون قد طورت جهداً
لسالم شامل بني إرسائيل والفلسطينيني، وتعد اخلطوة األكثر 
صعوبة هي رسم ودعم التسويات الصعبة التي جيب عىل كل 
استخدام  ثم  ومن  هبا  القيام  والفلسطينيني  اإلرسائيليني  من 
الكامل  الدعم  مع  املعقولة  األهداف  إىل  للوصول  اإلقناع 
والدول  الدولية  الرباعية  اللجنة  يف  اآلخرين  األعضاء  من 
العربية، وعىل إطار العمل األسايس مع وجود تفاصيل جيب 
عىل الطرفني أن يعمال عىل حلها بمساعدة فاعلة من أمريكا، 
أمريكية يف مواجهة ما  أن تكون هناك ضامنات  املتوقع  ومن 
الواليات  تبادر  وربام  تنازالت،  أو  رشوط  من  طرحه  سيتم 
املتحدة بتقديم الدعم يف صورة معونات ومساعدات جمزية، 
وإرسائيل،  ملرص  ديفيد  كامب  يف  أمريكا  قدمته  ما  غرار  عىل 

وقد تتضمن حماور الصفقة:
فيها قوات اجليش  · دولة فلسطينية منزوعة السالح، حتل 
أن  الطرفني برشط  مقبولة من  أمنية دولية  قوة  أو  اإلرسائييل 
ومتنع  الطرفني،  وإىل  من  العنف  ملنع  يكفي  بام  فاعلة  تكون 
إعادة التسليح للتنظيامت الفلسطينية، وتسمح بحرية التحرك 

السلمي لكافة األطراف.
األرايض،  تبادل  حول  الطرفني  من  مقبولة  تعديالت   ·
اإلرسائيليني  من  لعدد  للسامح   ،1967 قبل  ما  حل��دود 
باالحتفاظ بمنازهلم يف القدس ومن حوهلا، والتفاوض حول 

املستوطنات األخرى يف الضفة الغربية.
الدولتني،  عاصمة  تكون  أن  عىل  القدس،  يف  املشاركة   ·
املقدسة  أماكنهم  لليهود واملسلمني داخل  مع حقوق خاصة 

وحكم مشرتك للمناطق األخرى يف املدينة القديمة.
وغزة  الغربية  الضفة  إىل  العودة  يف  الفلسطينيني  حق   ·

يف  مثبته  مستحقة  مطالب  هلم  ملن  التعويضات  وإعطاء 
إرسائيل.

بني  املجتمعية  باملصاحلة  فاعل  ولكل  منفصل  التزام   ·
مع  الغربية،  والضفة  غزة  بني  وبالوحدة  الفلسطينيني 
املتطلبات التي تقيض بأن تعرتف فلسطني وإرسائيل بحق كل 

منهام يف العيش جنباًا إىل جنب بسالم.  
عىل  أو  األهداف  هذه  إلنجاز  حمدد  زمني  إطار  وضع   ·

األقل لتقييم التقدم احلاصل والصعوبات املتبقية.
ثانياًا التحوالت يف السياسة األوروبية 

1 - الدور األورويب يف عمليات السالم يف الرشق األوسط
السالم يف  يتصف دور االحتاد األورويب يف دعم عمليات 
الواليات  لدور  واملساعد  املكمل  بالدور  األوسط  الرشق 
املتحدة األمريكية حيث يقترص دوره عىل الدعم املايل القوي 
التوازنات  احلفاظ عىل  لرغبته يف  املقتضب  السيايس  والدور 
والعالقات اجليدة مع الواليات املتحدة من جانب وإرسائيل 
من  واقعية  سياسة  التوجه  هذا  ويعكس  آخر،  جانب  من 
الطرف األورويب الذي يرغب يف تثبيت موقع سيايس ودور 
يف عمليات السالم يف الرشق األوسط من خالل التقدم ببطء 
الدور  هذا  ويساعد  إرسائييل،  أو  أمريكي  رفض  أي  لتفادي 
عىل احتواء أي توتر حيدث يف العالقات األمريكية- العربية 
إىل  املتحدة  الواليات  يدفع  ما  وهو  املفاوضات،  إطار  يف 
التجاوب وتدعيم هذا الدور الذي يمنع حدوث فراغ سيايس 

أو دبلومايس أثناء عمليات التفاوض.
ا من امللفات والقضايا املهمة  كام أن لالحتاد األورويب عدداً
بجانب ثقله السيايس واالقتصادي عىل صعيد العالقات مع 
أمثل رغم  الدور بشكل  للعب هذا  توظيفها  يمكنه  إرسائيل 
الدور األورويب إال  التحفظات لدى اجلانب اإلرسائييل عىل 
االحتاد  أطراف  قبل  من  خاصة  عنه  االستغناء  يمكن  مل  أنه 
الرئيسية، وتعد ورقة املساعدات أهم األوراق التي يمتلكها 
االحتاد األورويب حيث يعد أكرب طرف مانح للمساعدات يف 
إطار دبلوماسية التسوية وتستهدف هذه املساعدات بالدرجة 
واملشاريع  التعاون  وتشجيع  ودعمه  االستقرار  بناء  األوىل 
االقتصادية  العالقات  متثل  كام  التسوية،  طريف  بني  املشرتكة 
ورقة مهمة أخرى لالحتاد األورويب إذ تزيد التجارة اخلارجية 
إمجايل  من   55% عن  األورويب  االحتاد  دول  مع  إلرسائيل 

جتارهتا الدولية.    
ومن حيث الدور السيايس مل يامرس االحتاد األورويب أي 
األوسط  الرشق  يف  السالم  قضية  دفع  يف  فاعل  سيايس  دور 
بلورة  الترصحيات ذلك لعجزه عن  فقط عىل بعض  واقترص 
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املصاحلة الفلسطينية والدور املرصى
الداخلية  االنقسامات  من  العديد  لوجود  واضحة  سياسة 
خمتلفة  تيارات  ثالثة  األورويب  االحتاد  داخل  يوجد  حيث 

للتعامل مع قضية السالم يف الرشق األوسط وهي:
التيار األول ومتثله فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهو تيار يدعو 
إىل تبني سياسة نشطة جتاه الرصاع العريب اإلرسائييل، فضالاً 
عن أن هذا التيار حيمل مسئولية أزمات عدم وجود سالم يف 

املنطقة إىل سياسات إرسائيل.
ا  كثرياً خيتلف  ال  وهو  املتحدة  اململكة  ومتثله  الثاين  التيار 
أنه يتحفظ يف اإلعالن عن هذا  التيار األول إال  عن مواقف 
األورويب  االحتاد  قيام  عىل  حتفظه  يف  خيتلف  أنه  كام  املوقف، 
بدور قد يؤدي إىل خالف مع الواليات املتحدة وهو موقف 
متامٍش مع السياسة الربيطانية يف عالقتها بالواليات املتحدة. 

والدنامرك  وهولندا  وبلجيكا  أملانيا  فتمثله  الثالث:  التيار 
وتتسم مواقفه بنوع من املرونة، كام أنه يتالىف حتميل إرسائيل 
مسئولية فشل عمليات السالم، كام أنه يفضل أن يكون الدور 
تدخل  أي  دون  السالم  عملية  صانع  هو  وحده  األمريكي 

أورويب.
السلبي  الفعل  رد  من  األورويب  والقلق  اخلوف  يعد  كام 
إلرسائيل عىل أي مبادرة أوروبية  عامل إضايف لتقييد الدور 
األورويب يف عمليات السالم يف الرشق األوسط وهلذا السبب 
عمليات  يف  األورويب  االحتاد  مشاركة  دون  إرسائيل  حالت 
بينها  ثنائية  السالم  مفاوضات  تكون  أن  فضلت  بل  السالم 
وبني الدول العربية، كام يمثل الوضع اإلقليمي العريب حتدياًا 
العربية  الدول  تشتت  حيث  األورويب  الدور  وجه  يف  آخر 
الدور  يدعم  فبعضها  واح��دة  سياسة  عىل  اتفاقها  وعدم 
املبادرات األوروبية عىل  يأخذ  األمريكي والبعض اآلخر ال 
قدر كبري من األمهية بسبب قناعة راسخة لدهيا بأن الواليات 

املتحدة هي وحدها صاحبة التأثري األكرب.     
2 - التحوالت يف سياسة االحتاد األورويب   

األطراف  سياسات  بعض  هنج  يف  التحوالت  ظهرت 
شهدت  التي  الدول  يف  خاصة  األورويب  االحتاد  يف  الكبار 
رأسها  عىل  ويأيت  ا  مؤخراً الرئايس  املستوى  عىل  انتخابات 
جميء إيامنويل ماكرون عىل مقعد الرئاسة الفرنسية والذي ال 
خيفي رغبته يف أن تسرتجع فرنسا حضورها الدبلومايس عىل 
آخر  خالل  هلا  ظاهر  تراجع  بعد  ا  خصوصاً الدولية،  الساحة 
مل  إذ  لنيكوال ساركوزي وفرانسوا هوالند،  عهدين رئاسيني 
آليتني  الرغبة، وهذا عرب  تبيان هذه  الرئيس اجلديد يف  يتأخر 
التلفزيونية،  واللقاءات  الصحفية  احلوارات  مها:  أساسيتني 

وكذا اللقاءات الدبلوماسية.

أول  كان  األوسط  الرشق  يف  السالم  عملية  خيص  وعام   
القضية  بخصوص  ماكرون  الفرنيس  للرئيس  ترصيح 
الفلسطينية أثناء محلته االنتخابية، اعترب أن االعرتاف األحادي 
وهو  عكسية،  نتائج  له  ستكون  الفلسطينية  بالدولة  اجلانب 
نتنياهو،  اإلرسائييل  الوزراء  رئيس  موقف  مع  يتوافق  بذلك 
والذي اعترب تصويت الربملان الفرنيس لصالح دعوة احلكومة 

. الفرنسية لالعرتاف بالدولة الفلسطينية خطأاً جسياماً
وقد تأكد توجه ماكرون هذا حينام استقبل بعدما تم تنصيبه 
ا لفرنسا الرئيس الفلسطيني حممود عباس، حيث مل ُيرش  رئيساً
يتجاوز  ومل  الفلسطينية،  بالدولة  االعرتاف  مسألة  إىل  ا  متاماً
اخلطاب التقليدي لسابقيه من الرؤساء، واملتمثل يف دعم حل 

الدولتني واإلدانة اللفظية لعمليات االستيطان اإلرسائييل.
للحكومة  املنحاز  السيايس  ماكرون وترية خطابه  رفع  فيام 
اإلرسائيلية حينام اختار بنيامني نتنياهو ألن يكون أول رئيس 
وزراء إرسائييل حيرض إحياء الذكرى اخلامسة والسبعني لعملية 
ترحيل 13 ألف هيودي إىل املعتقالت النازية واملعروفة باسم 
وضواحيها  باريس  من  انطالقتها  وكانت  ديف"  "فال  محلة 

يومْي 16 و17 يوليو 1942.
للدولة  الكاملة  املسؤولية  االحتفال  خالل  ماكرون  وأكد 
الفرنسية عن هذه احلملة مربئاًا ساحة احلكومة النازية، وهذا 
رغم رفض رؤساء فرنسيني سابقني ك�شارل ديغول وفرانسوا 
ميرتان حتميل الدولة الفرنسية جرائم حكومة فييش الفرنسية 

العميلة للنازيني.
األعراف  كل  يومها  اجلديد  الفرنيس  الرئيس  جتاوز  وقد 
يعترب يف  لغوياًا  أسلوباًا  استعمل  الدبلوماسية، حينام  والتقاليد 
الثقافة الفرنسية أكرب تعبري عن الصداقة، حيث خاطب رئيَس 
الوزراء اإلرسائييل ب�"عزيزي بيبي" خمترصا اسمه األول، كام 
اعترب أن معاداة الصهيونية وجه خمرتع ومكرر ملعاداة السامية 

واليهود.
إذ اعترب كل من يعادي املرشوع الصهيوين معادياًا لليهود، 
مواقف  وتبني  الفرنيس،  القانون  سلطة  حتت  يقع  وبالتايل 
املنحاز  اجلديد  الرئيس  يف  متمّثلة  الفرنسية  الدبلوماسية 
إلرسائيل، كام أنه يعترب نفسه الصديق احلميم لرئيس الوزراء 
اإلرسائييل وبالتايل إلرسائيل، وبالتايل فهو يستبعد االعرتاف 
االستيطان  استمرار  رغم  الفلسطينية  بالدولة  األح��ادي 
إىل  باإلضافة  الصهيونية،  ملعاداة  جتريمه  وكذا  اإلرسائييل، 

حتميله الدولة الفرنسية املسؤولية التارخيية عن حمرقة اليهود.
جتاه  احلالية  األمريكية  اخلارجية  السياسة  فإن  املجمل،  يف 
قد  العريب-اإلرسائييل،  الرصاع  وحل  الفلسطينية  القضية 
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امللف املرصى - العدد  40 - السنة الرابعة
انحرصت عىل دفع األطراف املختلفة عىل القيام باملفاوضات 
السياسية والدبلوماسية وهذا الدور غري كاٍف ولن يقف عن 
هذا احلد، بل إنه من املتوقع أن تعلن الواليات املتحدة خالل 
الفرتة القادمة أسس ومبادئ عمليات التفاوض بشكل رسمي 
ومن املتوقع أن تتضمن هذه األسس حوافز مشجعة للطرفني 
عىل اإلقدام عىل خطوة التفاوض مثل وضع حد لالنتهاكات 
اإلرسائيلية بحق الفلسطينيني، وحتديد مستقبل القدس بشكل 
ا وعقبة أمام الطرفني لكنه ليس  واضح والذي يشكل حتدياًا كبرياً
من النوع غري القابل للحل حيث يمكن أن يكون احلل ضمن ما 
يعرف بالسيادة املشرتكة غري املجزأة من قبل إرسائيل وفلسطني 
وأن تكون السيادة عىل املدينة املقدسة عرب جملس حميل منتخب 

وبذلك تكون القدس عاصمة للبلدين. 
 وهو ما يتطلب توحيد اجلهود العربية عرب تصفية اخلالفات 
عربية  وحلول  مبادرات  عرب  العربية  الدول  كافة  بني  البينية 
دون االعتامد أو االستقواء باخلارج للخروج من املأزق احلايل 
العربية ومنظمة  انعقاد اجلامعة  العريب، والعمل عىل  للوضع 
اللجنة  ومطالبة  االنحياز  عدم  وحركة  اإلسالمي   التعاون 
الرباعية الدولية بإصدار بيانات حتذر من خطورة اإلقدام عىل 
السفارة األمريكية  نقل  التفاوض  أن تتضمن أسس ومبادئ 
للقدس وذلك هبدف التأثري عىل القرار األمريكي، وال جيب 
املراهنة عىل اإلدارة األمريكية احلالية يف إحداث أي تغريات 

بل  إرسائيل،  عىل  الضغط  يف  أو  الفلسطينيني  لصالح  إجيابية 
البد من العمل عىل تقوية الصف الداخيل الفلسطيني وإعادة 
ترتيب البيت الفلسطيني بكفاءات ملواجهة الضغوط املحتملة 

يف الفرتة القادمة.
بعض  يف  التغريات  فإن  األورويب  بالدور  يتعلق  وفيام 
بأنه  تنبئ  قد  األورويب  االحتاد  دول  لدى  الفاعلة  القيادات 
سوف يكون له دور فاعل ونشط يف عملية السالم األوسط 
رغم أن هامش دوره السيايس حمدود يف عملية التسوية، ومن 
تراجع  حاالت  يف  إال  األورويب  االحتاد  يتدخل  أال  املتوقع 
تسوية  مبادرات  االحتاد إلطالق  وإن جلوء  األمريكي  الدور 
إقليمية ستكون هبدف استقرار املنطقة فيام تراه أوروبا حلامية 

مصاحلها االقتصادية مثل مرشوع الرشاكة األوروبية.
والسياسات  اجلهود  تنظيم  العربية  الدول  فعىل  ثم  ومن 
االحتاد  مع  والتعاون  التواصل  هبدف  واحدة  مظلة  حتت 
العديد  التعاون  ليشمل  األورويب  الربملان  السيام  األورويب 
من اجلوانب السياسية واألمنية واالقتصادية وأال يقترص فقط 
عىل الدعم االقتصادي لعملية السالم، لكي يتيح هذا التعاون 
لدفع  العربية  الدول  لدى  الضغط  أوراق  كافة  استخدام 
عمليات  يف  متزايد  سيايس  بدور  القيام  إىل  األورويب  االحتاد 

السالم وحل الرصاع العريب اإلرسائييل. 


