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أستراليا و إلغاء قرار االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

انس إقطيط،*
ناصر خضور**

* أنس إقطيط، أستاذ االقتصاد واالقتصاد السياسي في جامعة أستراليا الوطنية
** ناصر خضور، باحث في القضايا اإلستراتيجية واألمنية والعنف السياسي

.1

ــال  ــة حــزب العم ــكيل حكوم ــى تش ــة أشــهر فقــط عل ــي هــذا القــرار بعــد ثالث يأت
برئاســة أنتونــي البانيــه، الــذي فــاز حزبــه فــي االنتخابــات الفدراليــة األســترالية فــي 
ــي  ــارض ف ــد ع ــاري، ق ــطي اليس ــه الوس ــزب، ذو التوج ــا كان احل ــو 2022. فيم ــار/ ماي أي
كانــون األول/ ديســمبر 2018 قــرار حكومــة رئيــس الــوزراء الســابق ســكوت موريســون 
)2018– 2022( باالعتــراف بالقــدس الغربيــة عاصمــة إلســرائيل، معتبــراً أن القــرار يحمل 
ــاع  ــة اإلجم ــن حال ــا م ــتراليا ويخرجه ــح أس ــدم مصال ــرة وال يخ ــات خطي انعكاس
الدولــي، وواعــداً بإلغــاء هــذا القــرار فــي حــال فــوزه فــي االنتخابــات الفدراليــة، وهــذا 

مــا حــدث2.

جــاء قــرار احلكومــة األســترالية منســجماً مــع التوجهــات التقليديــة حلــزب العمــال 
ــذا  ــورة ه ــي بل ــاهمت ف ــرى س ــاد أخ ــاك أبع ــن هن ــطينية، ولك ــألة الفلس ــاه املس جت
ــي  ــترالية، الت ــية األس ــزاب السياس ــات األح ــى توجه ــتجد عل ــا اس ــق مب ــرار، تتعل الق
طــرأ عليهــا تغييــر، ولــو طفيفــاً، لصالــح الفلســطينيني، باإلضافــة لتنامــي اجلــدل 
الداخلــي حــول النزعــة التقليديــة فــي السياســة اخلارجيــة األســترالية، التــي دائمــاً 
ــعي  ــب س ــى جان ــة. إل ــة املتعاقب ــات اإلدارات األميركي ــع توجه ــي م ــاول التماه ــا حت م
ــا  ــرائيلي، مب ــطيني اإلس ــراع الفلس ــاه الص ــة جت ــاء متوازن ــترالية للبق ــة أس سياس
يســاهم فــي تقــارب مــع الــدول اإلســالمية فــي منطقــة احمليــط الهــادئ، وباألخــص 
ــتراليا. ــتراتيجية ألس ــة واإلس ــة األمني ــن الناحي ــة م ــر محوري ــي تعتب ــيا، الت إندونيس

فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 2022، ألغــت احلكومــة األســترالية احلاليــة قــرار ســابقتها الــذي 

اعتبــر القــدس الغربيــة عاصمــة إلســرائيل، وهــو مــا ميثــل عــودة ســيدني إلــى سياســتها 

التقليديــة املتوافقــة مــع املوقــف الدولــي بتبنــي خيــار حــل الدولتــني إلنهــاء الصــراع واحلــث 

ــني  ــات ب ــر املفاوض ــدس، عب ــتقبل الق ــول مس ــة ح ــتركة توافقي ــة مش ــاد صيغ ــى إيج عل

الطرفــني1.
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ــراكة  ــر ش ــاً عب ــكلت تاريخّي ــاحة تش ــترالية مس ــة األس ــة اخلارجي ــر السياس تعتب
ــي. لكــن  ــني احلاكمــني األســتراليني: حــزب العمــال واحلــزب الليبرال ــني احلزب واســعة ب
مــع تزايــد االســتقطاب السياســي بــني الطرفــني، أشــارت التقديــرات قبــل االنتخابــات 
ــدة إلعــادة توجيــه  إلــى إمكانيــة اتخــاذ حــزب العمــال سلســلة مــن اخلطــوات اجلدي
ــزب  ــف احل ــع مواق ــر م ــى أكث ــرق تتماش ــترالية بط ــة األس ــة اخلارجي ــج السياس نه
الداخليــة وآراء مناصريــه3. ومــن هنــا، ال ميكــن فهــم املوقــف األســترالي مــع التراجــع 
ــرات  ــل التغي ــالل حتلي ــن خ ــرائيل إال م ــة إلس ــة عاصم ــدس الغربي ــراف بالق ــن االعت ع
املســتجدة فــي سياســة أســتراليا اخلارجيــة، التــي ال تقتصــر علــى قضيــة فلســطني.

تبحــث هــذه الورقــة العوامــل التــي ســاهمت فــي القــرار األســترالي. وتــرى أن هنــاك 
متغيــرات داخليــة متعلقــة فــي احليــاة احلزبيــة داخــل أســتراليا وتوجهــات وسياســات 
األحــزاب، ســواء علــى املســتوى الداخلــي أو فــي السياســة الدوليــة. عــدا عــن تنامــي 
ــادئ،  ــط اله ــة احملي ــي منطق ــي ف ــوار اإلقليم ــع دول اجل ــتراليا م ــح أس ــي مبصال الوع
التــي تفــرض عليهــا األخــذ بعــني االعتبــار تبنــي مواقــف أكثــر اتزانــاً جتــاه القضيــة 

ــطينية. الفلس

فلسطني وسياسة األحزاب األسترالية

ــذا ال  ــن ه ــاً. لك ــرائيل تاريخي ــداً إلس ــدول تأيي ــر ال ــن أكث ــدة م ــتراليا واح ــر أس تعتب
ــوازن فيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية وحقــوق  ينفــي وجــود رغبــة فــي خلــق ت
ــي  ــه الوطن ــي اجتماع ــا ف ــذي دع ــال ال ــزب العم ــل ح ــيما داخ ــطينيني، ال س الفلس
األخيــر فــي آذار/ مــارس 2021 إلــى االعتــراف بفلســطني فــي إطــار حــل الدولتــني. كمــا 
بــدأت األصــوات فــي صفــوف احلــزب الليبرالــي األســترالي تطالــب مبوقــف أكثــر توازنــاً 
وأقــل تهميشــاً حلقــوق الفلســطينيني، ال ســيما أن اســتطالعات الــرأي فــي أســتراليا 

تشــير إلــى تراجــع فــي دعــم إســرائيل بــني اجلمهــور األســترالي بشــكل عــام4.

كان ألســتراليا دور مهــم فــي دعــم تأســيس إســرائيل، حيــث لعــب وزيــر خارجيــة حــزب 
ــرت إيفــات، الــذي شــغل منصــب رئيــس اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة  العمــال، هرب
آنــذاك، دوراً محوريــاً بتبنــي قــرار تقســيم فلســطني عــام 1947. اســتمر دعــم أســتراليا 
شــبه املطلــق إلســرائيل فــي ظــل احلكومــات املتعاقبــة مــن احلزبــني احلاكمني. ففــي أزمة 
الســويس عــام 1956، أيــدت احلكومــة األســترالية إســرائيل فــي هجومهــا علــى مصــر، 
ومنــذ منتصــف الســتينيات مــن القــرن املنصــرم، متاشــى املوقــف األســترالي بشــكل 
قــوي مــع الرؤيــة األميركيــة علــى مســتوى املنطقــة العربيــة عمومــا، وعلــى مســتوى 

القضيــة الفلســطينية بشــكل خــاص، مبــا فــي ذلــك دعــم خيــار حــل الدولتــني.

إلغاء أستراليا قرار االعتراف بالقدس الغربية عاصمة إلسرائيل: الدوافع واألسباب
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ــا  ــر، خصوص ــال تتغي ــزب العم ــل ح ــف داخ ــدأت املواق ــام 2012، ب ــول ع ــع حل ــن م لك
خــالل فتــرة عمــل غاريــث إيفانــز كوزيــر للخارجيــة فــي حكومتــي بــوب هــوك وبــول 
ــاحة  ــي الس ــطينية ف ــة الفلس ــري القضي ــوى مناص ــن أق ــز م ــر إيفان ــغ. يعتب كيتين
األســترالية السياســية، وتكــرّس هــذا مــن خــالل التصويــت لصالــح فلســطني فــي 
الهيئــة العامــة لــأمم املتحــدة. شــرح إيفانــز الحقــا موقفــه فــي مذكراتــه التــي كتــب 
فيهــا أنــه ال ميكــن أن تكــون إســرائيل دولــة يهوديــة، ودولــة دميقراطيــة، ودولــة حتتــل 
كل الضفــة الغربيــة فــي الوقــت نفســه، فــي إشــارة إلــى زيــادة التوســع االســتيطاني 

وجمــود مســار املفاوضــات5.

منــت أصــوات التغييــر فــي حــزب العمــال فــي الســنوات األخيــرة بشــكل يــوازي أيضــا 
ــزب  ــا احل ــة وأهمه ــية الغربي ــزاب السياس ــن األح ــر م ــي كثي ــة ف ــرات الدولي التغي
الدميقراطــي األميركــي وحــزب العمــال البريطانــي. فــي أســتراليا، كمــا فــي الواليــات 
ــم  ــى تعمي ــال عل ــزب العم ــي ح ــني ف ــون امليداني ــل املنظم ــا، عم ــدة وبريطاني املتح
احلقــوق الفلســطينية باعتبارهــا مركزيــة فــي أي موقــف بشــأن إســرائيل وفلســطني. 
والقــى هــذا التوجــه دعمــاً متناميــاً جتلــى فــي العــام 2021 مــن خــالل إضافــة جنــاح 
حــزب العمــال فــي واليــة نيوســاوث ويلــز توجهــه باالعتــراف بفلســطني فــي برنامجــه 

السياســي الرســمي6.

يرجــع التحــول فــي داخــل حــزب العمــال إلــى أســباب أيديولوجيــة وانتخابيــة أيضــاً. 
ــغ  ــن بل ــام، الذي ــكل ع ــلمني بش ــرب واملس ــني الع ــداد الناخب ــزداد أع ــة، ت ــن جه فم
ــكان7.  ــوع الس ــن مجم ــن 3 % م ــر م ــر أكث ــترالي األخي ــاء األس ــي اإلحص ــم ف تعداده
لكــن مــا يجعــل العــرب واملســلمني قــوة انتخابيــة هــو متركزهــم فــي مواقــع حيويــة، 
ــة  ــي منطق ــال ف ــو احل ــا ه ــيدني، كم ــة س ــن مدين ــة م ــاء الغربي ــي األحي ــداً ف وحتدي
بالكســالند وواطســن، حيــث تبلــغ نســبة املســلمني أكثــر مــن 20 % مــن األصــوات8. 
ومبــا أن القضيــة الفلســطينية وموقــف أســتراليا الدولــي منهــا يعتبــر مــن أولويــات 
الناخبــني العــرب واملســلمني فــي أســتراليا، فقــد بــات حــزب العمــال أكثــر جــرأة فــي 
اتخــاذ قــرارات حزبيــة وحكوميــة تتماشــى مــع اهتمامــات هــذه التجمعــات االنتخابية.

ــى  ــذي يتبن ــترالي ال ــر األس ــزب اخلض ــعبية ح ــي ش ــك تنام ــن ذل ــة ع ــل أهمي وال يق
سياســة أكثــر جــرأة ووضوحــاً فــي مســاندة حقــوق الشــعب الفلســطيني، مبــا فــي 
ذلــك مطالبتــه بفــرض عقوبــات علــى إســرائيل وإلزامهــا بدفــع تعويضــات للشــعب 
الفلســطيني9. ينافــس حــزب اخلضــر ذو التوجهــات اليســارية البحتــة على جــزء ال بأس 
ــة حلــزب العمــال الوســطي اليســاري، ولذلــك  ــه مــن القاعــدة االنتخابيــة التقليدي ب
ــة  ــى القاعــدة االنتخابي ــر بشــكل مباشــر عل فــإن تنامــي شــعبية حــزب اخلضــر يؤث
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حلــزب العمــال والتــي يســعى جــزء منهــا إلــى تبنــي أفــكار يســارية أكثــر تطرفــا ممــا 
ــر  ــى التأثي ــم فــي سياســة حــزب العمــال احلاليــة، ويســعى حــزب اخلضــر إل هــو قائ
ــا ميكــن فهــم  ــات الفدراليــة. ومــن هن علــى هــذه الفئــة واســتقطابها فــي االنتخاب
القــرار األخيــر حلكومــة العمــال بأنــه محاولــة لكســب ود جناحــه اليســاري واســترضاء 

الناخبــني املســلمني والعــرب الذيــن أصبحــوا أكثــر تأثيــرا فــي احليــاة السياســية.

ــا  ــة فهمه ــي كيفي ــرا ف ــوال كبي ــتراليا حت ــهدت أس ــة، ش ــة األيديولوجي ــن الناحي وم
ــعور  ــن الش ــة م ــت نابع ــا كان ــتراليا تاريخي ــة أس ــطينية. فسياس ــة الفلس للقضي
بالتوأمــة بــني أســتراليا وإســرائيل، كونهمــا مشــروعني اســتيطانيني أوروبيــني، عــدا عن 
النظــرة املتعاطفــة مــع مــا حــدث ليهــود أوروبــا فــي احلــرب العامليــة الثانيــة. فشــكّل 
هــذا الفهــم أســاس التوجــه األســترالي لعقــود، حتــى نشــأ حديثــا تيــار فكــري آخــر 
ــاه  ــة احتــالل تضطهــد حقــوق الشــعب الفلســطيني وقضاي ــرى فــي إســرائيل دول ي
العادلــة. فنجــد اآلن حتــوالً فــي املوقــف األيديولوجــي لكانبــرا، مــن خــالل تبنــي مواقــف 
ــى  ــان سياســي عل ــاء كي ــة جتــاه حــق الشــعب الفلســطيني تدعــم بن ــر أخالقي أكث
ــتمراريتها  ــا واس ــزام بأمنه ــود وااللت ــرائيل بالوج ــق إس ــى ح ــد عل ــع التأكي ــه، م أرض
وحمايتهــا. يشــرح وزيــر خارجيــة أســتراليا األســبق بــوب كار، )2012-2013( أن التحــول 
ــع  ــي والتوس ــل السياس ــل احل ــل تعط ــي ظ ــا ف ــترالي كان ضروري ــف األس ــي املوق ف

االســتيطاني فــي الضفــة الغربيــة10.

لكــن مــن املهــم التنبــه إلــى وجــود شــرخ كبيــر داخــل تيــارات حــزب العمــال نفســه، 
ــر  ــط األكث ــاح الوس ــطني واجلن ــا لفلس ــر دعم ــاري األكث ــه اليس ــني جناح ــا ب خصوص
مركزيــة ودعمــا ملوقــف أســتراليا التاريخــي جتــاه إســرائيل. علــى ســبيل املثــال، دأبــت 
ــنوات  ــالل الس ــة، خ ــة احلالي ــرة اخلارجي ــال ووزي ــزب العم ــي ح ــة ف ــي ووجن، القيادي بين
الفائتــة علــى تأكيــد دعــم أســتراليا حــل الدولتــني، مــع معارضــة حملــة مقاطعــة 
ــا  ــى م ــديد عل ــع التش ــات )BDS(، م ــرض العقوب ــتثمارات وف ــحب االس ــرائيل وس إس

يســمى حــق إســرائيل بالوجــود والدفــاع عــن نفســها.

أمــا مــن حيــث توجهــات السياســية اخلارجيــة لأحــزاب، فنــرى أن موقــف حــزب العمال 
ــاته  ــورة سياس ــي بل ــاهم ف ــي تس ــة الت ــة التاريخي ــه الفكري ــع توجهات ــى م يتماش
ــي  ــا ه ــة تاريخي ــتراليا اخلارجي ــة أس ــي سياس ــة ف ــمة الغالب ــع أن الس ــة. فم اخلارجي
تبنــي مواقــف قريبــة مــن احلليــف التاريخــي واإلســتراتيجي فــي واشــنطن وحلفائــه 
ــني  ــرة احلزب ــني نظ ــن ب ــن التباي ــش م ــود هام ــل وج ــن جتاه ــه ال ميك ــني، إال أن الغربي

ــنطن. ــع واش ــة م ــة وللعالق ــاتها اخلارجي ــن لسياس الكبيري

إلغاء أستراليا قرار االعتراف بالقدس الغربية عاصمة إلسرائيل: الدوافع واألسباب



متابعا 

 العدد  289
20

22
   

ف
ري

 خ

101

يــرى الليبراليــون أن أســتراليا تاريخيــا هــي امتــداد للغــرب وأن العالقــة مــع الواليــات 
املتحــدة ومــن قبلهــا بريطانيــا العظمــى هي عالقــة ارتبــاط أيديولوجــي مــع دول غربية 
ــا حقــق لهــا االزدهــار واالســتقرار  ــرا غطــاء أمني عظمــى طاملــا ســاهمت مبنــح كانب
طيلــة العقــود املاضيــة، وبالتالــي علــى السياســة األســترالية اخلارجيــة أال تخــرج مــن 
عبــاءة هــذا التحالــف وأن تســانده فــي كافــة املواقــف. أمــا حــزب العمــال، فيعتبــر أن 
موقــع أســتراليا اجلغرافــي فــي آســيا واحمليــط الهــادئ يجــب أن يؤخــذ بعــني االعتبــار 
بشــكل جــدي، ألن أســتراليا فــي نهايــة املطــاف هــي دولــة آســيوية، مــع األخــذ بعــني 
ــا الدوليــة. وهــذا  ــار عــدم اخلــروج عــن اإلجمــاع الدولــي فيمــا يتعلــق بالقضاي االعتب
مــا يفســر مــن جهــة أخــرى خطــوة حــزب العمــال بإلغــاء االعتــراف بالقــدس الغربيــة 
الــذي كان قــد تبنــاه ســلفه الليبرالــي إبــان عهــد الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب 

املؤســس لقــرار االعتــراف دوليــا.

البعد اإلقليمي في سياسة أستراليا اخلارجية

ــع  ــة م ــتراتيجية متين ــراكات إس ــات وش ــاد عالق ــى إيج ــترالية إل ــة األس ــعى الدول تس
دول اجلــوار اإلســالمي فــي احمليــط الهــادئ، وهــو مــا يفــرض عليهــا مراعــاة حساســية 
القضيــة الفلســطينية بالنســبة لشــعوب هــذه املنطقــة. فإندونيســيا وماليزيــا همــا 
ــن  ــران م ــيان( وتعتب ــيا )آس ــرق آس ــوب ش ــة جن ــتان لرابط ــلمتان ومؤسس ــان مس دولت
الــدول اآلســيوية التــي ال تتماشــى مــع سياســة الصــني فــي الهيمنــة علــى منطقــة 
الهــادئ وتســعيان إلــى اســتدامة الوضــع القائــم وحــل أيــة نزاعــات بالطــرق الســلمية 
ــة  ــتراتيجي للدول ــه اإلس ــع التوج ــا م ــو نظري ــى ول ــا يتماش ــو م ــية، وه الدبلوماس
ــة  ــن البيئ ــر م ــد يغي ــذي ق ــي، ال ــي املتنام ــوذ الصين ــة النف ــي مكافح ــترالية ف األس
ــرا مــن  ــح كانب ــة فــي منطقــة الهــادئ ويهــدد مصال ــة واالقتصادي السياســية واألمني

ــتراتيجي. ــور اإلس املنظ

ــن  ــاوف م ــوص اخمل ــيا بخص ــا وإندونيس ــن ماليزي ــع كل م ــتراليا م ــح أس ــع مصال تتقاط
السياســة الصينيــة املتشــددة فــي منطقــة الهــادئ وبحــر الصني اجلنوبــي. إذ قــام رئيس 
ــد  ــكة احلدي ــي لس ــل الصين ــاف التموي ــد بإيق ــر محم ــابق مهاتي ــزي الس ــوزراء املالي ال
فــي ماليزيــا، علــى اعتبــار أن املشــروع يهــدد ماليزيــا »باإلفــالس«. أمــا إندونيســيا، فقــد 
ــة وانتقــدت سياســة الصــني  ــل الصيني ــت عــن اســتيائها11 مــن سياســة التموي أعرب
املتشــددة فــي جــزر ناتونــا12 الواقعــة فــي بحــر الصــني اجلنوبــي، التــي تعتبرهــا جاكرتــا 
ــتراتيجية  ــز إس ــي تعزي ــات ف ــذه التوجه ــاهم ه ــة. تس ــيادتها الوطني ــاق س ــن نط ضم
أســتراليا باإلبقــاء علــى حالــة مــن االســتقرار فــي احمليــط الهــادئ، وعــدم منــح الصــني 

مزيــدا مــن الفــرص لتعزيــز نفوذهــا وتغييــر القواعــد املتعــارف عليهــا فــي اإلقليــم.
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ــع  ــتراتيجية م ــراكات إس ــق ش ــدة خلل ــتراليا املؤي ــي أس ــات ف ــا التوجه ــى حالي تتنام
إندونيســيا، بســبب أهميتهــا األمنيــة واإلســتراتيجية وموقعهــا اجليوسياســي 
احلســاس. فتقــع إندونيســيا ضمــن النطــاق اجلغرافــي الشــمالي القريــب من أســتراليا، 
ــد  ــأي تهدي ــة. ف ــة والدفاعي ــا األمني ــرم أولوياته ــة ه ــي قم ــرا ف ــه كانب ــذي تصنّف ال
أمنــي خارجــي للدولــة األســترالية يبــدأ أو ينتهــي فــي امليــاه اإلقليميــة القريبــة مــن 
ــي  ــا، الت ــدة اقتصادي ــيا الصاع ــتراليا وإندونيس ــني أس ــراكة ب ــود ش ــيا. ووج إندونيس
يصــل عــدد ســكانها إلــى عشــرة أضعــاف أســتراليا، هــو أمــر ُملــح بالنســبة لكانبــرا 
علــى املــدى البعيــد. اعتبــرت وثيقــة الدفــاع األســترالية لعــام 2016 13 الشــراكة مــع 
إندونيســيا مســألة غايــة فــي احليويــة لأمــن األســترالي. أمــا خبيــر الدفاع األســترالي 
ــب أن  ــيا يج ــع إندونيس ــترك م ــاع مش ــدرات دف ــاء ق ــرى أن بن ــاجينت، في ــدن س برين
ــط  ــي احملي ــة ف ــات األمني ــة التحدي ــدى ملواجه ــد امل ــتراتيجياً بعي ــاً إس ــكل هدف يش
ــر  ــن يعتب ــبة م ــإن نس ــنة 2022، ف ــوي لس ــد ل ــتطالع رأي معه ــاً الس ــادئ14. ووفق اله
ــنة  ــي س ــن %8 ف ــت م ــرا ارتفع ــرب لكانب ــق األق ــيا الصدي ــتراليني إندونيس ــن األس م
2014 إلــى 15 % فــي ســنة 2022. وهــذا يدلــل علــى تنامــي الوعــي ألهميــة إندونيســيا 

ــتراليني15. ــعب األس ــة والش ــبة للدول بالنس

ــطينية  ــة الفلس ــية القضي ــاة حساس ــتراليا مراع ــى أس ــه عل ــذا التوج ــرض ه يف
لعمــوم املســلمني فــي منطقــة احمليــط الهــادئ. فالقــدس، واملســجد االقصــى، مــن 
أقــدس ثــالث مــدن بالنســبة للمســلمني، وإندونيســيا تعتبــر مــن الــدول اإلســالمية 
الداعمــة واملتعاطفــة مــع القضيــة الفلســطينية علــى مــدار العقــود املاضيــة16، وال 
تربطهــا أيــة عالقــات دبلوماســية رســمية مــع إســرائيل، بــل تتخــذ سياســة مضــادة 
إلســرائيل فــي كافــة احملافــل الدوليــة. فمثــالً، علــى وقــع اعتــراف الرئيــس األميركــي 
الســابق دونالــد ترامــب بالقــدس الغربيــة عاصمــة إلســرائيل، خــرج آالف اإلندونيســيني 
ــتنكرت  ــد اس ــتراليا، فق ــص أس ــا يخ ــا فيم ــرار17. أم ــذا الق ــددة به ــرة من ــي تظاه ف
ــرائيل،  ــة إلس ــة عاصم ــدس الغربي ــار الق ــون باعتب ــة موريس ــرار حكوم ــا ق جاكرت
واســتدعت الســفير األســترالي لديهــا، واعتبــر وزيــر خارجيتهــا أن قــرار أســتراليا هــو 
تهديــد لأمــن الدولــي وحلــل الدولتــني18. وعلــى إثــر هــذه األحــداث، طلبــت احلكومــة 
األســترالية فــي حينهــا مــن رعاياهــا فــي إندونيســيا توخــي احلــذر الشــديد19 بســبب 

ــا علــى خلفيــة موقــف أســتراليا مــن القــدس. الظــروف السياســية فــي جاكرت

ــة  ــات الثنائي ــر العالق ــن تأث ــث ع ــألة احلدي ــي مس ــة ف ــاك مبالغ ــض أن هن ــرى البع ي
اإلندونيســية األســترالية بعــد اعتــراف كانبــرا بالقــدس عاصمة إلســرائيل، علــى اعتبار 
أن مــا يحكــم العالقــة بــني الدولتــني هــو االقتصــاد واملصالــح األمنيــة والدبلوماســية، 
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وبالتالــي فــان العامــل األخالقــي أو األيديولوجيــا هنــا هــو عامــل ثانــوي وال يؤثــر علــى 
ــك مــن أن  ــى ذل ــن. ويســتدل البعــض عل ــني البلدي ســياق الشــراكة اإلســتراتيجية ب
ــترالي  ــراف األس ــى االعت ــهر عل ــد أش ــارس 2019 -أي بع ــي آذار/ م ــا ف ــني وقعت الدولت
ــل  ــن تأجي ــم م ــاملة20، بالرغ ــة الش ــراكة االقتصادي ــة الش ــة- اتفاقي ــدس الغربي بالق
ــة. وفــي  ــذاك مــن القــدس الغربي ــرا آن ــع عليهــا بســبب موقــف كانب ــا التوقي جاكرت
ــة الفلســطينية قــد  ــأن مســألة القــدس أو القضي هــذا الســياق، ال ميكــن االدعــاء ب
أحدثــت شــرخاً كبيــراً فــي العالقــة بــني البلديــن، ولكــن هــذا ال يعنــي باملطلــق نفــي 
اعتبــار خطــوة حكومــة موريســون خطــوة ســلبية أمــام عالقــة إســتراتيجية متينــة 

مــع الشــعب واحلكومــة فــي إندونيســيا. 

ــوار  ــدا اجل ــيء ع ــي أي ش ــتركان ف ــيا ال تش ــتراليا وإندونيس ــه أن أس ــّلم ب ــن املس فم
ــن،  ــة، والدي ــية الداخلي ــة السياس ــة، والبيئ ــي الثقاف ــان ف ــا مختلفت ــي، فهم اإلقليم
والعــرق. فــإذا كانــت أســتراليا ترغــب فــي جعــل إندونيســيا شــريكاً إســتراتيجياً علــى 
املــدى البعيــد، فهــذا يتطلــب منهــا جهــداً إضافيــاً مــن خــالل التقــرب ثقافيــاً مــن 
ــاص  ــدس، وامتص ــألة الق ــة مبس ــه الديني ــاة خصوصيت ــي ومراع ــعب االندونيس الش
ــد  ــا أن أح ــطينية. كم ــة الفلس ــرائيل والقضي ــاه إس ــتها جت ــن سياس ــه م امتعاض
ــي  ــد النزعــة اإلســالمية احملافظــة ف ــق أســتراليا جتــاه إندونيســيا هــو تزاي ــع قل مناب
ــية.  ــة والرئاس ــات البرملاني ــج االنتخاب ــي نتائ ــر ف ــى التأثي ــا عل ــيا وقدرته إندونيس
باإلضافــة إلــى الهاجــس الدائــم مــن ظهــور جماعــات إســالمية متشــددة تتخــذ مــن 
اجلــزر اإلندونيســية قواعــد لهــا وتكــون معاديــة لسياســة أســتراليا وتشــكل تهديــدا 

ــة. ــتقرار املنطق الس

لــذا، فإنــه مــن الطبيعــي فــي بلــد ذي غالبيــة مســلمة مثــل إندونيســيا، أن تشــكل 
ــة-  ــدس الغربي ــراف بالق ــتراليا االعت ــرار أس ــة -كق ــة احلساس ــائل األيديولوجي املس
ــع  ــس م ــي تتناف ــيا، الت ــي إندونيس ــية ف ــزاب السياس ــني األح ــاورة ب ــاً للمن هامش
ــي  ــر عامــال مــن العوامــل الت ــى أصــوات الناخبــني21. وهــذا مــا قــد يعتب بعضهــا عل
تؤثــر علــى قــرار الناخــب اإلندونيســي املتعاطــف مــع القضيــة الفلســطينية، وبالتالي 
التأثيــر فــي سياســات داخليــة قــد ال تصــب فــي مصلحــة أســتراليا. مــن هنــا، جنــد 
أن خطــوة كانبــرا بالعــودة عــن قــرار االعتــراف الســابق بالقــدس الغربيــة كانــت أمــرا 
مهمــا لتعزيــز عالقاتهــا مــع دول اجلــوار، الــذي قوبــل بترحيــب كبيــر مــن قبــل احلكومة 
فــي جاكرتــا22، وهــو بالتأكيــد مــا سيســاهم فــي دعــم مصالــح الدولــة األســترالية 
الســاعية لبنــاء شــراكات إســتراتيجية مــع دول اجلــوار اإلســالمي فــي احمليــط الهــادئ.
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خامتة

بالرغــم مــن وجــود عالقــات متينــة بــني أســتراليا وإســرائيل، إال أن احلكومة األســترالية 
اجلديــدة بقيــادة حــزب العمــال أقدمــت على خطــوة غاية فــي األهميــة بإلغــاء االعتراف 
الســابق بالقــدس الغربيــة عاصمــة إلســرائيل. وهــذا األمــر رمبــا يكــون منســجماً مــع 
توجهــات حــزب العمــال الــذي ال بــد لــه مــن أن يراعــي مصاحلــه الداخليــة مــن خــالل 
ــألة  ــة مس ــن أهمي ــدا ع ــرب، ع ــلمني والع ــن املس ــة م ــة االنتخابي ــترضاء الكتل اس
التنافــس الداخلــي مــع األحــزاب األخــرى التــي متيــل بشــكل أكبــر إلــى أقصــى اليســار. 
ــتراتيجية  ــرا اإلس ــة كانب ــني عالق ــوازن ب ــاد ت ــزب إيج ــاول احل ــت، يح ــس الوق ــي نف وف
بواشــنطن وبــني توجهــه لتبنــي قــرارات تراعــي مصالــح أســتراليا الدوليــة واإلقليمية، 
ــرا اإلســتراتيجية  ــح كانب ــا يتصــل مبصال ــي وم ــا اإلجمــاع الدول خصوصــا فــي قضاي

فــي احمليــط الهــادئ.

ومــن شــأن تأثيــر التحــوالت الناشــئة فــي البيئــة الداخليــة واخلارجيــة فــي أســتراليا أن 
تســاهم فــي اتخــاذ أســتراليا سياســة متوازنــة جتــاه القضايــا الفلســطينية املصيرية 
خصوصــاً فيمــا يتعلــق بدعــم حــل الدولتــني والدفــع باجتــاه مفاوضــات سياســية بــني 
ــة  ــور أخالقي ــاة أم ــا مراع ــت عليه ــام بات ــكل ع ــية بش ــزاب السياس ــراف. فاألح األط
ــرائيل  ــه إس ــوم ب ــا تق ــرر م ــزب أن يب ــتطيع أي ح ــال يس ــة. ف ــا االنتخابي ــي برامجه ف
ــتقلة.  ــة مس ــاء دول ــر وبن ــر املصي ــي تقري ــطينيني ف ــوق الفلس ــاد حلق ــن اضطه م
أمــا االنحــراف الثانــي فهــو فــي السياســة اخلارجيــة التــي تتبلــور بشــكل متســارع 
ــة  ــرا علــى مســتقبل الدول ــع القــرار فــي كانب بســبب الصعــود الصينــي وقلــق صان
ــم  ــا رس ــات عليه ــي ب ــتراليا الت ــخ أس ــي تاري ــى ف ــرة األول ــي امل ــذه ه ــة. فه واملنطق
سياســاتها اخلارجيــة فــي ظــل واقــع دولــي مختلــف بســبب صعــود الصــني كدولــة 
ــرا إعــادة رســم سياســاتها  ــى كانب ــذي يفــرض عل ــة، ال مــن خــارج املنظومــة الغربي
ــل  ــطينية مث ــوق الفلس ــة للحق ــوار الداعم ــح دول اجل ــي مصال ــف تراع ــاذ مواق واتخ

ــا. ــيا وماليزي إندونيس

وأخيــراً، إن قــرار إلغــاء االعتــراف بالقــدس الغربيــة ال يعنــي أن سياســة أســتراليا قــد 
انقلبــت رأســاً علــى عقــب وســتكون داعمــة للقضيــة الفلســطينية بشــكل مطلــق. 
فحتــى فــي ظــل حكومــة حــزب العمــال احلاليــة، مــن غيــر املســتبعد أن تتخــذ كانبــرا 
قــرارات مؤيــدة إلســرائيل فــي احملافــل الدوليــة فــي بعــض اجلزئيــات التــي ال تهــدد خيــار 
ــار أيديولوجــي قــوي فــي أســتراليا داعــم إلســرائيل  ــني. وأيضــا، وجــود تي حــل الدولت
ــاب  ــي الب ــي يبق ــرار األميرك ــع الق ــن صان ــة م ــافة قريب ــى مس ــاء عل ــاول البق ويح
ــة الفلســطينية إذا مــا  ــة حــدوث منعطفــات ســلبية جتــاه القضي مفتوحــاً إلمكاني
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اســتطاع هــذا التيــار الوصــول لصنــع القــرار. وهنــا يبقــى التخــوف مشــروعا مــن أن 
ترتهــن مواقــف أســتراليا املســتقبلية جتــاه القضيــة الفلســطينية مبــا تفــرزه حالــة 
االســتقطاب الداخلــي فــي املعــارك االنتخابيــة املســتقبلية بــني األحــزاب. لــذا، يجــب 
ــتغالل  ــالل اس ــن خ ــا م ــودا إضافي ــذل مجه ــطينية أن تب ــية الفلس ــى الدبلوماس عل
التحــوالت فــي البيئــة الداخليــة واخلارجيــة لتعزيــز ثبــات مواقــف الدولــة األســترالية 
مــن القضايــا الفلســطينية املصيريــة. ورمبــا األهــم هو بنــاء إســتراتيجية فلســطينية 
تســتفيد مــن التناقضــات واملتغيــرات الدوليــة فــي منطقــة آســيا والهــادئ مــع صعود 
ــا  ــي جاكرت ــطينية ف ــوق الفلس ــي احلق ــتراتيجي لداعم ــوزن اإلس ــد ال ــني وتزاي الص

وكواالملبــور.
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