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  علي القزق

 سياسة أستراليا جتاه
  فلسطين وإسرائيل والعامل العربي

بدايةً أن أعطي حملة تاريخية خمتصــرة عن تاريخ اجلوايل اإلســالمية والعربية  أود
واليهوديــة يف تلــك القــارة القــديمــة احلــديثــة، ومن ثم أنتقــل إىل تــاريخ عالقــة أســـــــــــتراليــا 

  بالعامل العربي.
مر على القارة األســـــــــــترالية عبر الزمن كثيرون من الرحالة واملســـــــــــتكشـــــــــــفين، لكن 

العرب هم من أوائل من اكتشـــــــــــفوا تلك القارة. فهم اكتشـــــــــــفوها قبل القليلين يعلمون أن 
. إن من  األوروبيين بأربعمئة عام، وقبل اإلنكليز بأكثر من خمســـــــــــمئة وخمســـــــــــين عاماً
أقدم اخلرائط التي تشـــــير إىل وجود هذه القارة خرائط عربية وخرائط صـــــينية، إذ أطلقوا 

  .)The Southern land( "نوبيةاألرض اجل" عليهافيما خلفوه من خمطوطات وخرائط
كما هو معروف، وصـــــــــل الرحالة والتجار العرب إىل إندونيســـــــــيا التي ال تبعد كثيراً 
عن أســـــــــــتراليا. ويعتقد أن أحد الرحالة املغامرين من العرب القدامى أبحر يف اجتاهها 
فاكتشـــــــــفها ووضـــــــــعها على خريطته، أو أن أحد القباطنة تاه يف عرض البحار فوصـــــــــل 

عن طريق اخلطأ، أو أن عواصـــــــــــف هوجاء قذفت بإحدى البواخر خارج مســـــــــــارها إليها 
  وأوصلتها إىل تلك القارة النائية.

أمّا أول من اكتشــــفها من األوروبيين فكان البرتغاليين، ومن بعدهم اإلســــبان ســــنة 
. لكن هؤالء جميعــاً "هولنــدا اجلــديــدة"، ثم الهولنــديين الــذين أطلقوا عليهــا اســـــــــــم 1606

. ويف ســـــــــــنــة كــانوا يــ ، حط 1770أتون ويــذهبون من دون أن يتركوا وراءهم أثراً مهمــاً
البحار البريطاين الكابتن جيمس كوك رحاله على شـــــــواطئ أســـــــتراليا، حيث غرس العلم 
البريطاين معلناً بذلك، وفق العرف االســــتعماري الشــــائع يف ذلك الوقت، أن هذه األرض 

ي اعتبار لشـــــــعبها وســـــــكانها. ويف أوائل ســـــــنة تعود إىل امللك جورج الثالث، ومن دون أ
شــــــخص معظمهم من  1500وصــــــل األســــــطول البريطاين األول حامالً ما يقارب  1788

الســــــــــجناء واجملرمين الذين قررت حكومة جاللته التخلص منهم، وذلك بنفيهم أوالً إىل 
 جلاملســـــــــــتعمرة اجلديدة، وثانياً كي يقوموا بتمهيد األرض لتوفير أســـــــــــس احلياة من أ

اســــــــــتقبال املســــــــــتوطنين اجلدد وبناء املســــــــــتعمرة احلديثة لدعم اقتصــــــــــاد اإلمبراطورية 
                                                            

)(  .سفير ومفوض عام دولة فلسطين يف أستراليا ونيوزيلندا ودول جنوب الباسيفيك 
)(   تشـــــــــــرين  19يف األصـــــــــــل حماضـــــــــــرة أُلقيت يف مركز زايد للتنســـــــــــيق واملتابعة (أبو ظبي) يف

.2002األول/أكتوبر   ، وأُدخلت إضافات عليها الحقاً
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البريطــانيـة ورفــاههــا وتطورهــا، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً بعــد أن نــالــت مســـــــــــتعمراتهــا يف أميركـا 
اســـــــتقاللها. وهكذا أُســـــــســـــــت أول مســـــــتعمرة فيما يُعرف اآلن بمدينة ســـــــدين التي يقطنها 

  حالياً ما يقارب أربعة ماليين نسمة.
يرجع الوجود اإلسالمي يف أستراليا إىل أواخر القرن السابع عشر إذ كان املسلمون 
يُســـــــــــتخــدمون بحــارة أو عمــاالً على القوارب اإلنكليزيــة، لكن أعــدادهم كــانــت قليلــة جــداً 
بحيث مل يتركوا أي أثر، األمر الذي يجعلنا نعتقد أنهم إّما عادوا أدراجهم، وإّما اندجموا 

ا أســـماءهم إىل أســـماء مســـيحية بســـبب العنصـــرية التي كانت تمارس يف اجملتمع وغيرو
، اضــــــطر املســــــتوطنون 1860ضــــــد كل من ال ينتمي إىل الكنيســــــة اإلنكليزية. ويف ســــــنة 

األوروبيون إىل اســـــــــتيراد اجلمال لالعتماد عليها يف قطع املســـــــــافات والطبيعة الوعرة، 
إىل أن يحضـــــــروا أيضـــــــاً  واكتشـــــــاف مناطق القارة الشـــــــاســـــــعة. ومن أجل ذلك، اضـــــــطروا

اجلمالين لالعتناء باجلمال وتســــــــيير قوافلها، فأحضــــــــروا األفغان من أجل هذه املهمة، 
وعلى الرغم من أنهم أحضـــــــــــروا لهذا الغرض  .)Cameleersوأطلقوا عليهم لقب اجلمالين (

أيضــــــــــــاً عدداً من الباكســـــــــــتانيين واإليرانيين واملصـــــــــــريين واألتراك، فإنهم أطلقوا على 
  الين جميعاً لقب األفغان.اجلم

جمّال. ولفترة سبعين عاماً أدى اجلمالون  3000وصل عدد اجلمالين إىل أكثر من 
املسلمون دوراً أساسياً ومهماً يف تطوير أستراليا، إذ قاموا بربط أطراف القارة بعضها 
ببعض، ونقلوا البضـــــــــــائع من املدن واملوانئ وإليها، وســـــــــــاهموا يف عملية بناء خطوط 

تلغراف وســـــــــــكة احلديد والطرق، وبذلك كان لهم دور أســـــــــــاســـــــــــي يف بناء لبنة القاعدة ال
  .1930االقتصادية ألستراليا، إىل أن وصلت املركبات إىل األراضي األسترالية سنة 

لكن، وعلى الرغم من الــدور املهم الــذي قــام بــه األفغــان واملســـــــــــلمون اآلخرون يف 
ســيئة وعنصــرية، إذ مُنعوا من إحضــار زوجاتهم تطوير أســتراليا، فإنهم عوملوا معاملة 

وعائالتهم معهم، ورفضـــت التشـــريعات البريطانية منحهم اجلنســـية األســـترالية، بحســـب 
التي كانت تعتمدها. ولذلك تزوج معظم أولئك املســلمين بنســاء من  "الســياســة البيضــاء"

عنصــــــــرية )، وانصــــــــهروا معهم. وبســــــــبب املمارســــــــات الaboriginiesالســــــــكان األصــــــــليين (
ضدهم، وعدم تدوين أسمائهم اإلسالمية يف السجالت، وعدم تداولها بشكلها الصحيح، 
ســــــقطت عن معظم أجيالهم على مر الزمن صــــــفتهم اإلســــــالمية، وتالشــــــوا ضــــــائعين، مع 
أنهم خلفوا وراءهم أوائل املســاجد يف أســتراليا. لكن كثيرين من الســكان األصــليين، من 

  بدأوا اآلن يكتشفون جذورهم تلك.، "األفغانية"ذوي اجلذور 
هاجر مســــــــلمون جدد إىل أســــــــتراليا، ولذلك تعتبر  "الســــــــياســــــــة البيضــــــــاء"بعد إلغاء 

اجلالية اإلسالمية يف معظمها حديثة العهد، وال تزال يف طور التأقلم يف وطنها اجلديد. 
نســـــــــــمـة، معظمهم من لبنـان ومصـــــــــــر وتركيـا  500,000ويبلغ عـدد أفرادهـا اليوم نحو 

هند وإندونيســـــــــيا وغيرها، ويعتبر الدين اإلســـــــــالمي ثاين دين يف أســـــــــتراليا من حيث وال
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  التعداد.
أمّا فيما يخص الوجود العربي فتشـــــــــــير الســـــــــــجالت إىل وجود عدد من املســـــــــــاجين 

، وآخرين كانوا أُحضــروا مع األفغان 1815العمانيين الذين أُحضــروا إىل أســتراليا ســنة 
ائل كان مثل مصــــــــير املســــــــلمين األوائل يف التالشــــــــي كجمالين. لكن مصــــــــير العرب األو

والضـــياع. وتعتبر اجلالية العربية احلالية يف أســـتراليا حديثة العهد، إذ إن موجة هجرة 
. لكن عـــددهم بقي قليالً حتى 1870املواطنين العرب بـــدأت من لبنـــان يف نحو ســـــــــــنـــة 

لى أســـــــــــتراليـــا، أواخر اخلمســـــــــــينـــات عنـــدمـــا بـــدأت أعـــداد أكبر من املهـــاجرين تتـــدفق ع
. ومن اجلدير باملالحظة أن املهاجرين العرب كانوا يف 1967وخصـــــــــــوصـــــــــــاً بعد حرب 

، من الطائفة املســـــــــــيحية، لكن منذ ذلك التاريخ بدأ 1950معظمهم، ولغاية أوائل ســـــــــــنة 
  املسلمون العرب يدقون باب الهجرة إىل أستراليا بشكل ملحوظ.

نســـــــــــمــة أيضـــــــــــــاً،  500,000اً بحــدود تتراوح تقــديرات عــدد اجلــاليــة العربيــة حــاليــ
  معظمهم من لبنان ومن ثم مصر وسورية وفلسطين وباقي الدول العربية.

أمّا بالنســـــــــــبة إىل تاريخ اليهود يف أســـــــــــتراليا فهو يتماثل مع وصـــــــــــول املســـــــــــتعمر 
األوروبي، إذ كان على متن األســــــــطول األول الذي حمل اجملرمين إىل أســــــــتراليا عدد من 

وخالل األعوام الســـــــــــتين األوىل من وصـــــــــــول املســـــــــــتعمر البريطــــاين اجملرمين اليهود. 
 150,000نســــــــمة من جمموع  1000) كان عدد اليهود يتجاوز قليالً 1852 -  1788(

مســـــــــــتوطن. لكنهم، وعلى الرغم من قلــة عــددهم، كــانوا من أكثر املســـــــــــتفيــدين من املنح 
ه نه، بغية تشــــــــجيعوالتســــــــهيالت التي كانت تعطيها بريطانيا ملن كان ينهي فترة ســــــــج

على البقــاء يف أســـــــــــتراليــا. والســـــــــــبــب يف ذلــك أن اليهود كــانوا يتميزون من غيرهم من 
املســــــــــــاجين، إذ كانوا يعرفون القراءة والكتابة. فاليهودي معروف عنه أنه يهتم، مهما 
يكن فقيراً، بتعليم أطفـــالـــه القراءة والكتـــابـــة؛ لـــذلـــك كـــان اليهود أول من يعلم بكـــل قرار 

 يصــــــدر بإعطاء املنح والتســــــهيالت لتشــــــجيع االســــــتيطان. وهكذا حصــــــلوا على إمبريايل
املنح وامتلكوا مســاحات شــاســعة من األراضــي، وخصــوصــاً تلك التي أصــبحت فيما بعد 

  مراكز املدن الكبيرة.
أضــف إىل ذلك أن القائد العســكري البريطاين األول يف أســتراليا، جورج جونســتون، 

لنفسه خليلة يهودية من السجينات، وتزوجها فيما بعد.  كان صاهر اليهود، حيث اتخذ
وبذلك أصــــبح لهم أيضــــاً مكانة واتصــــال ونفوذ، فأســــســــوا املتاجر واملزارع واملصــــانع، 
وجمعوا الثروات، وظهر منهم فيما بعد احلكام العامون والقضــــــــاة والعســــــــكريون. ويقدر 

  نسمة. 120,000عدد اجلالية اليهودية حالياً بنحو 
اجلالية اليهودية األســـــــــترالية من أغنى اجلوايل اإلثنية يف أســـــــــتراليا. كما أن تُعتبر 

لـــدى أفرادهـــا، مثلهم مثـــل اليهود يف معظم الـــدول التي ينتمون إليهـــا، نفوذاً كبيراً جـــداً 
على الصـــــعيدين االقتصـــــادي والســـــياســـــي؛ مثالً: بين أكبر عشـــــرة ملياردير يف أســـــتراليا 



  53)، ص 2003(صيف  55، العدد 14جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت

 

4 
 

بحسب أسعار البورصات إن كانت صاعدة أو هابطة). كما ستة منهم أو أكثر يهود (هذا 
أنهم يتبرعون بعشـرات املاليين من الدوالرات لدعم مؤسـسـاتهم، من سـياسـية وإعالمية 
وعالقــــات عــــامــــة وثقــــافيــــة واجتمــــاعيــــة وغيرهــــا، التي من خاللهــــا يقومون بحمــــايــــة 

اضـــــــــداً ونشـــــــــاطًا مصـــــــــاحلهم اجلماعية والفردية. كما أنهم من أكثر اجلوايل تنظيماً وتع
واهتماماً بشؤونهم واحلفاظ على مصاحلهم ورعايتها؛ فهم يهتمون بأجيالهم الناشئة 
اهتماماً كبيراً، إن كان يف البيت أو املدرســــــة، يف الكلية أو اجلامعة، ينزعون منهم روح 
االتكـــــاليـــــة، ويغرســـــــــــون فيهم حتمـــــل املســـــــــــؤوليـــــة واالنتمـــــاء، وينظمون لهم الـــــدورات 

بحوا قادة، ال يف جاليتهم فقط بل أيضاً يف اجملتمع بشكل عام. وبذلك ويهيئونهم ليص
يشـــــــــعر كل واحد منهم بأنه اجلندي واملســـــــــؤول األول عن مصـــــــــلحته ومصـــــــــلحة جاليته 
ومصــــــلحة إســــــرائيل أينما وجد. ولدى اليهود األســــــتراليين احلافز وحب العمل اجلماعي، 

أفراد وكجماعة. وهذه حقيقة كونهم على يقين من أن فيه تكمن مصـــــــــــلحتهم وقوتهم ك
مل يبتكروها، وإنما خالفاً لغيرهم اســــــــــتطاعوا ممارســــــــــتها من خالل توظيف اإلمكانات 
رتها وجعلتها ممكنة، ووضـــع  املادية املطلوبة لتحقيق ذلك، وخلق املؤســـســـات التي يســـّ
الشخص املناسب يف املكان املناسب. لذلك ال يضاهيهم يف العمل اجلماعي والتنظيمي 

جــاليــة أو جمموعــة أُخرى على اإلطالق. وهــذا مــا جعــل لهم هيبــة ومكــانــة واحترامــاً أي 
لدى احلكومة واألحزاب واملؤســـــســـــات. وهم يضـــــعون مصـــــلحة إســـــرائيل يف أعلى قائمة 
أولوياتهم وأنشطتهم، باإلضافة إىل تقديم ماليين الدوالرات إىل املؤسسات واملنظمات 

  واملستعمرين يف إسرائيل.
  

وبعد هذا العرض التاريخي اخملتصـــــــــــر لوجود اجلوايل اإلســـــــــــالمية والعربية اآلن، 
  واليهودية، ننتقل إىل عرض تاريخ عالقة أستراليا بالعامل العربي وسياستها جتاهه.

تنتمي أســـــــــــتراليـــا، كمـــا هو معلوم، إىل جمموعـــة الـــدول ذات األصـــــــــــول اإلنكليزيـــة 
عامل العربي يعود إىل أنها كانت جزءاً (األنغلوســاكســونية). لذلك فإن تاريخ عالقتها بال

من اإلمبراطوريـة البريطـانيـة. ومن ثم تطور، بعـد حصـــــــــــولهـا على نوع من االســـــــــــتقالل 
، إىل موقف متحالف 1901واحلكم الذاتي وتشــــكيل الفدرالية األســــترالية يف أوائل ســــنة 

ة صــــــــاديمع بريطانيا والواليات املتحدة األميركية ومصــــــــاحلهما االســــــــتراتيجية واالقت
والســـــــياســـــــية يف منطقة الشـــــــرق األوســـــــط، كونها واحدة من أعضـــــــاء هذا النادي احملدد 
العضـــــــــــوية يف احللف األنغلوســـــــــــاكســـــــــــوين، بقيادة كل من الواليات املتحدة وبريطانيا، 
وعضـــــــــــويــة أســـــــــــتراليــا وكنــدا ونيوزيلنــدا التي حتــاول اآلن اخلروج إىل حــد مــا من هــذا 

األميركية هي التي تســــــــــيطر  -  الســــــــــياســــــــــة البريطانيةالتحالف. هذه العالقة املتأثرة ب
لغاية اليوم على سياسة أستراليا الشرق األوسطية، مع أن ذلك ال يتالءم بالضرورة مع 

  مصاحلها الذاتية.
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عندما  1890إن أول احتكاك مباشـــــــــــر ألســـــــــــتراليا بالعامل العربي يعود إىل ســـــــــــنة 
 The Sudan( "حملة الســــــــودان"شــــــــاركت قواتها ضــــــــمن القوات البريطانية فيما يســــــــمى 

campaign بقيادة اللورد كيتشنر. ومن ثم شاركت القوات األسترالية يف احلرب العاملية (
األوىل ضـــــــــــمن القوات التي زحفــــت مع اجلنرال أللنبي على مــــدينــــة القــــدس يف كــــانون 

) The Palestine campaign( "حملة فلســــطين"، حيث شــــارك ضــــمن 1917األول/ديســــمبر 
من القوات األســـــــــــتراليــة، قــاتلوا جنبــاً إىل جنــب مع العرب يف احلرب  17,000أكثر من 

شـــــــــــخص، تنتشـــــــــــر قبورهم يف عـــــدد من املـــــدن  1400العـــــامليـــــة األوىل، وقتـــــل منهم 
الفلســـــطينية من القدس إىل غزة ودير البلح. كما أرســـــلت أســـــتراليا قواتها العســـــكرية إىل 

نية، وشـــاركت يف حرب اخلليج ضـــد العراق الدول العربية للقتال يف احلرب العاملية الثا
، حيث كانت القوات األســـترالية ثالث أكبر قوات بعد الواليات 2003وســـنة  1991ســـنة 

املتحدة األميركية وإنكلترا. وبذلك تكون أســــــــتراليا شــــــــاركت يف جميع احلروب العاملية 
لعرب بين ا على األرض العربية، إىل جانب مشــاركتها يف قوات املراقبة الدولية للفصــل

وإســــــرائيل، يف صــــــحراء ســــــيناء وهضــــــبة اجلوالن، ومشــــــاركة قواتها البحرية يف فرض 
  .2003حتى سنة  1991احلصار العسكري على العراق منذ سنة 

بالنســـــــبة إىل القضـــــــية الفلســـــــطينية، قامت أســـــــتراليا بدور رئيســـــــي أيضـــــــاً يف خلق 
ارجية األســـــــترايل، من الكيان االســـــــتعماري الصـــــــهيوين يف فلســـــــطين، إذ ترأس وزير اخل

)، جلنــة Dr Herbert Evattإيفــات ( حزب العمــال احلــاكم يف ذلــك الوقــت، الــدكتور هربرت
كلت من ممثلين UNSCOPاألمم املتحدة اخلاصــــــــــة بفلســــــــــطين (اليونســــــــــكوب/ ) التي شــــــــــُ

، من أجل إيجاد حل للعنف يف فلســــــــطين، 1947أيار/مايو  15إلحدى عشــــــــرة دولة يف 
لوقت الذي كان الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه، ويخوض نضاالً كما ادعت؛ هذا يف ا

مزدوجاً ضـــــــد االســـــــتعمار البريطاين واالســـــــتعمار االســـــــتيطاين الصـــــــهيوين املتنامي يف 
وطنه، مطالباً برحيل االســـــتعمار البريطاين، وقيام الدولة الفلســـــطينية املســـــتقلة جلميع 

  .مواطنيها بغض النظر عن الدين الذي ينتمون إليه
وضــــــــــعت جلنة األمم املتحدة اخلاصــــــــــة بفلســــــــــطين تقريرين: أحدهما ســــــــــمي تقرير 

، 181أعضاء)، يدعو إىل تقسيم فلسطين، والذي بني عليه قرار التقسيم رقم  7األغلبية (
الصــــادر عن األمم املتحدة، حيث أعطى املســــتوطنين األوروبيين اجلدد الذين مل يتجاوز 

 %56، ما نســــبته %6اوز ما يمتلكونه من األراضــــي عددهم وقتها ثلث الســــكان، ومل يتج
من أجود أراضــــي فلســــطين، وأفضــــل مدنها، إلنشــــاء دولة يهودية؛ والتقرير اآلخر ســــمي 
تقرير األقلية، طالب بإنشــــــــــــاء دولة فدرالية واحدة، بعاصـــــــــــمتها القدس، يتعايش فيها 

  العرب واليهود. وهذا كان أقرب إىل مطالب العرب الفلسطينيين.
أســـــــــــتراليــا مبــدئيــاً موقف احليــاد جتــاه التقريرين. لكنهــا بعــد اجتمــاع وزير  اتخــذت

خارجيتها إيفات مع وفد يمثل اجلالية اليهودية يف مدينة كنبرا، أيدت قرار التقســـــــــــيم، 
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وصــــــوتت وحتركت بزخم ونشــــــاط يف األمم املتحدة لضــــــمان التصــــــويت إىل جانب قرار 
سرائيل عضواً يف األمم املتحدة التي كان تقسيم فلسطين. كما قامت بدور فعال لقبول إ

يترأس جمعيتها العامة يف ذلك الوقت أيضـــــاً وزير اخلارجية األســـــترايل، إيفات. وكانت 
) األســـــــــــتراليــة من أوائــل احلكومــات التي اعترفــت بــإســـــــــــرائيــل Chifleyحكومــة شـــــــــــيفلي (

ب . هــذا على الرغم من ارتكــا1949وأقــامــت معهــا عالقــات دبلومــاســـــــــــيــة كــاملــة ســـــــــــنــة 
جمزرة)،  36إســـــــــــرائيل والعصـــــــــــابات اإلرهابية اليهودية لعشـــــــــــرات اجملازر اجلماعية (

وارتكابها القتل والعدوان الوحشــــــي ضــــــد اآلمنين العزل، والتطهير العرقي الذي شــــــردت 
 181من الشـــــــــــعــب الفلســـــــــــطيني، وخرقهــا قرار التقســـــــــــيم رقم  %70من خاللــه أكثر من 

الذي  194تطبيق قرار األمم املتحدة رقم من مساحة فلسطين، ورفضها  %78باحتالل 
يطالبها بحق عودة الالجئين الفلســـــــــــطينيين إىل ديارهم والتعويض عليهم، إىل جانب 
اخلرق الفاضـــــــــح جلميع الشـــــــــرائع والقوانين الدولية وحقوق اإلنســـــــــان. كل ذلك مل يردع 

قوف العرب أستراليا عن دعم إسرائيل واالعتراف بها، ومن دون أي اعتبار أو امتنان لو
  إىل جانبها وجانب احللفاء يف احلربين العامليتين.

عبّر أول وزير خارجية إلســــــرائيل، موشــــــيه شــــــاريت، عن الدور املهم الذي قامت به 
أستراليا يف خلق الكيان االستعماري اإلسرائيلي يف فلسطين، وذلك يف رسالة بعث بها 

إننا مدينون بعمق للوفد األسترايل "، وجاء فيها: 1949إىل نظيره األسترايل إيفات سنة 
  "لتأييده املثابر الراسخ لقضايانا، كما أننا ممتنون بشدة للدور احلاسم الذي قمتم به.

إن الدور الذي أدته أســـــــــــتراليا يف الشـــــــــــرق األوســـــــــــط بشـــــــــــكل عام، وجتاه القضـــــــــــية 
 .الفلسطينية بشكل خاص، يحمّلها مسؤولية تاريخية وأخالقية جتاه الشعب الفلسطيني

لكن أســتراليا، لألســف، ال تواجه ولغاية اآلن مســؤوليتها التاريخية واألخالقية هذه، بل 
إنها، كما ســنرى الحقاً، تخون مســؤوليتها تلك. لكن قبل اخلوض يف ذلك أود أن أعرض 

  السياسة املعلنة ألستراليا جتاه الشرق األوسط.
. لكن "ا اآلمنةضـــــــــمن حدوده"تقوم ســـــــــياســـــــــة أســـــــــتراليا على االعتراف بإســـــــــرائيل 

، 181املالحظ أن أســــــــتراليا ال تشــــــــير، من قريب أو من بعيد، إىل قرار األمم املتحدة رقم 
الذي دعمت صدوره، والذي بموجبه أقيمت الدولة الصهيونية يف فلسطين، والذي يحدد 
احلدود الشـــــرعية املعترف بها دولياً كحدود للدولتين الصـــــهيونية والفلســـــطينية. كما ال 

غــايــة اآلن أي تصـــــــــــريح، أو بيــان، أو وثيقــة، يشـــــــــــير إىل تلــك احلــدود اآلمنــة التي يوجــد ل
تعترف أســـــــــــتراليــا بهــا، األمر الــذي يعطي االنطبــاع بــأنهــا تترك إلســـــــــــرائيــل حتــديــد هــذه 
احلدود من خالل االحتالل والعدوان، وهو ليس ســـــــــــوى مزيد من التآمر الصـــــــــــامت على 

  لتوسع اإلسرائيليين.حقوق العرب ومصاحلهم، وتشجيع للعدوان وا
، تعترف بحق الشــــعب 1983كانت ســــياســــة أســــتراليا قبل اتفاق أوســــلو، ومنذ ســــنة 

بعد  . لكنها تراجعت"إن أراد ذلك"الفلســـطيني يف تقرير املصـــير، وإقامة دولته املســـتقلة 
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 الشــــــــــكل"اتفاق أوســــــــــلو، يف الوقت الذي يتوقع املرء أن تتقدم، حيث أصــــــــــبحت تقول إن 
للكيان الفلسطيني، بما يف ذلك احتمال الدولة املستقلة، يعتمد على املباحثات النهائي 

، وكأن من صـــــــــــاغ هذا املوقف مل يكن ســـــــــــوى "النهائية بين األطراف املعنية مباشـــــــــــرة
إســــــرائيل نفســــــها ليتالءم مع ســــــياســــــة إمالءاتها وهيمنتها التي عملت على خطاها منذ 

، 338و 242ف أســــــتراليا بقراري جملس األمن توقيعها اتفاق إعالن املبادئ. كما تعتر
وكانت تعتبر املســتعمرات غير قانونية وعقبة أمام الســالم، إالّ إنها بعد اتفاق أوســلو مل 
تعد تكرر هذا املوقف. وهي عضــــــو يف جلنتين من جلان مفاوضــــــات الســــــالم، هما جلنة 

  البيئة واملياه وجلنة احلد من األسلحة.
يـد الواليـات املتحـدة إلقـامـة دولـة فلســـــــــــطينيـة، رددت منـذ إعالن الرئيس بوش تـأي

أســـــــتراليا أن احلل يعتمد على إقامة دولتين، فلســـــــطين وإســـــــرائيل، تتعايشـــــــان جنباً إىل 
جنب ضــــــــــمن حدود آمنة ومعترف بها. كما عبر وزير اخلارجية األســــــــــترايل، ألكســــــــــاندر 

  داونر، عن ترحيبه بمشروع السالم العربي األخير.
تراليا بمنظمة التحرير الفلســـطينية والســـلطة الوطنية الفلســـطينية تختلف عالقة أســـ

بشـــــــــــكـــل عـــام عن عالقـــة جميع دول العـــامل بفلســـــــــــطين، بمـــا يف ذلـــك الـــدول األوروبيـــة، 
باســــــــتثناء الواليات املتحدة األميركية. فأســــــــتراليا وإن كانت افتتحت لها مكتب تمثيل 

ملمثليــــة منظمــــة التحرير يف فلســـــــــــطين، وســـــــــــمحــــت بعــــد توقيع اتفــــاق إعالن املبــــادئ 
، إالّ إنها مل "مفوضــــية الفلســــطينيين العامة"الفلســــطينية يف أســــتراليا بالعمل حتت اســــم 

تمنح املفوضـــــــــية لغاية اآلن أية صـــــــــفة أو حصـــــــــانة أو امتيازات دبلوماســـــــــية، وال حتى 
.   إعفاء ضرائبياً

ىل جـــانـــب تتبنى احلكومـــات األســـــــــــتراليـــة املتعـــاقبـــة عمليـــاً موقفـــاً منحـــازاً كليـــاً إ
إســــــــرائيل، على الرغم مما تقوم به األخيرة من عدوان واحتالل بربري وعنصــــــــرية وقتل 
وإجرام وخرق للقوانين والقرارات الدولية وشرائع حقوق اإلنسان. كما أود أن أشير هنا 
إىل أن هناك تفاهماً غير معلن بين احلزبين الرئيســــيين، األحرار والعمال، بتبني موقف 

اإلســرائيلي، يدعمه اللوبي اإلســرائيلي كشــرط  -  العربيجتاه الصــراع وســياســة موحدة 
  لتقديم الدعم املايل لكل منهما. وفيما يلي بعض األمثلة لهذا التحيز:

  بطلب من احلركة الصـــــــــــهيونية يف أســـــــــــتراليا، وبدعم من رئيس احلكومة املوايل
تشــرين  23شــيوخ يف إلســرائيل يف حينه، بوب هوك، أصــدر البرملان الفدرايل وجملس ال

الــــــذي يعتبر  3379، قراراً يــــــدين فيــــــه قرار األمم املتحــــــدة رقم 1986األول/أكتوبر 
الصهيونية شكالً من أشكال العنصرية، وطالب بإلغائه. وبذلك كانت أستراليا أول دولة 
يف العــامل تُصــــــــــــدر مثــل هــذا القرار، آخــذة على عــاتقهــا البــدء بــدعم احلملــة الصـــــــــــهيونيــة 

لغاء القرار الدويل الذي يدين العنصــــــــــرية الصــــــــــهيونية ضــــــــــد العرب. لكنها مل العاملية إل
تكتف بذلك، وإنما وضــــــعت كل طاقاتها وســــــفاراتها يف خدمة تلك احلملة الصــــــهيونية؛ 
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وقد اعترف بذلك وزير اخلارجية األســـــــــــترايل يف حكومة العمال الســــــــــــابقة، الســـــــــــناتور 
حتــــــاد الصــــــــــــهيوين األســــــــــــترايل يف )، عنــــــدمــــــا أخبر االGareth Evansغــــــاريثــــــإيفــــــانز (

جالت يف اثنتين وعشـــــــــــرين دولة يف "بأن احلكومة األســـــــــــترالية  1990حزيران/يونيو 
، حيث وُصـــف "آســـيا وجنوب الباســـيفيك إلقناع حكوماتها بدعم إلغاء ذلك القرار الدويل

 يف مساعدة القادة الصهيونيين يف مهمتهم تلك. "األعمال املدهشة" ما قام به الوزير بـ
األســــــــــترالية يف حينه، نقالً عن أحد قادة اجلالية  "أخبار اليهود"كما كشــــــــــفت صــــــــــحيفة 

.. ومشـــــــــــتركـــًا "اليهوديـــة الـــذين شــــــــــــــاركوا يف تلـــك احلملـــة، أن  الوزير إيفـــانز كـــان فعـــاالً
.. لضمان نتائج إيجابية ملصلحة إسرائيل.   "شخصياً

 اإلســـــــــــرائيليــة مع الســـــــــــنــاتور إيفــانز يف  "هــآرتس"يف مقــابلــة أجرتهــا صـــــــــــحيفــة
، كشـــف الوزير النقاب عن النشـــاط املكثف للحكومة األســـترالية منذ ســـنة 30/4/1993

، ومن وراء الســــــــــتار، يف ممارســــــــــة الضــــــــــغط على دول آســــــــــيوية، مثل إندونيســــــــــيا 1991
وماليزيا وكوريا والهند والصـــــــــــين، لالعتراف بإســـــــــــرائيل وإقامة عالقات دبلوماســـــــــــية 

  متباهياً بأن هذه الضغوط أسفرت عن اعتراف الهند والصين بإسرائيل.معها، 
 مارســـت أســـتراليا ألعوام مديدة ضـــغوطاً شـــديدة على منظمة التحرير الفلســـطينية

، وذهبــت يف 338و 242لالعتراف بحق إســـــــــــرائيــل يف الوجود، وبقراري جملس األمن 
ة. كما رفضــــــــــت ألعوام حتيزها إىل حد وضــــــــــع ذلك شــــــــــرطاً العتراف أســــــــــتراليا باملنظم

كثيرة، بنــاء على طلــب من احلركــة الصـــــــــــهيونيــة األســـــــــــتراليــة، منح مســـــــــــؤويل املنظمــة 
تأشـــــــيرات الدخول إىل أســـــــتراليا لشـــــــرح وجهة النظر الفلســـــــطينية، يف الوقت الذي كانت 
أبواب أســــــتراليا مشــــــرعة على مصــــــاريعها لإلســــــرائيليين، بمن فيهم القادة العســــــكريون 

  دم الشعب الفلسطيني. الذين تقطر أيديهم
 واعترافهـــا 338و 242لكن على الرغم من اعتراف منظمـــة التحرير بـــالقرارين ،

بإســرائيل، وتقديمها التنازالت الهائلة من أجل الســالم، مل تطالب أســتراليا إســرائيل قط 
بتنفيذ هذين القرارين، وال باالعتراف بحق الشــعب الفلســطيني يف تقرير املصــير. أضــف 

أنه مل يصـــــــــــدر عن احلكومة األســـــــــــترالية منذ عدة أعوام أية إدانة للعدوان الذي إىل ذلك 
ارتكبته إســـــــــــرائيل وترتكبه ضــــــــــــد لبنان وفلســـــــــــطين، وخلرقها االتفاقات التي وقعتها 
وحقوق اإلنســـان والقانون الدويل، من قتل واغتيال وخطف وقصـــف وتدمير ومصـــادرة 

ة وغير ذلـــك. لكنهـــا دانـــت الطرف األراضـــــــــــي وبنـــاء املســـــــــــتعمرات والعقوبـــات اجلمـــاعيـــ
الفلســـــــــــطيني يف العام األول النتفاضــــــــــــة األقصـــــــــــى أربع مرات على ما تســـــــــــميه العنف 
واألعمال اإلرهابية ضــــــــــد إســــــــــرائيل. وكأنما االحتالل والعنف وإرهاب الدولة واإلجرام 
التي تمارســــــها إســــــرائيل بحق املدنيين الفلســــــطينيين والعرب مســــــموح بها، وأن اإلدانة 

لطرف العربي فقط. وعندما يتعلق املوضـــــوع باإلرهاب اإلســـــرائيلي فإن أســـــتراليا هي ل
تتعامل معه بكل لطف وحذر، فتختار الكلمات بدقة متناهية، لتأتي بشــــــــكل فضــــــــفاض 
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فيه فجوات ال تدين وال تلزم وال تطالب إســــــــرائيل بشــــــــيء. إنها ال تغض النظر عما تقوم 
ر هذا اإلجرام والدفاع عنه. ففي الوقت الذي إســـــرائيل به فحســـــب، بل حتاول أيضـــــاً تبري

كانت القوات اإلســـــــرائيلية ترتكب جرائمها ومذابحها يف الضـــــــفة الغربية وخميم جنين، 
 !!. وهو الذي"أنه يستطيع أن يتفهم ذلك"صرح رئيس احلكومة األسترالية، جون هاورد، 

 يف مؤتمر كامب ال يكل وال يمل يف ترديد كذبة إسرائيل عما يسمى عرض براك السخي
 فلســـــــــــطينية يف "بانتوســـــــــــتان"ديفيد، وينحي بالالئمة على عرفات لعدم قبوله بدولة 

مقابل التنازل عن حقوق الالجئين الفلسطينيين وعن القدس الشرقية، كما يحمّله اللوم 
  على ما تقوم به إسرائيل من قتل وإجرام يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

 إن مواقف احلكومــة األســـــــــــتراليــة فيمــا يخص إســـــــــــرائيــل تظهر يف الطريقــة التي
: عندما  تتخذها جتاه أية دول أُخرى، وخصــوصــاً إن كانت دولة عربية أو إســالمية. مثالً
اعتقلت إيران عدداً من اجلواســـــــــــيس اليهود اإليرانيين، أدانت أســـــــــــتراليا ذلك مباشـــــــــــرة، 

فراج عن املتهمين، وطلبت من ســـــــــــفيرها يف واســـــــــــتدعت الســـــــــــفير اإليراين وطالبت باإل
طهران إبالغ احلكومة اإليرانية مطالب احلكومة األسترالية، واحترام معتقداتهم الدينية 

(احلالل) لهم. كما أثار وزير اخلارجية موضـــوعهم مع املســـؤولين  "الكوشـــر"وتقديم أكل 
ن حلضـــــور حماكمتهم، ومل اإليرانيين عدداً من املرات، وأرســـــلت احلكومة الوفود إىل إيرا

تترك مناســـــبة إالّ وأثارت هذا املوضـــــوع. أمّا بالنســـــبة إىل آالف املعتقلين الســـــياســـــيين 
الفلســـــــطينيين الذين يتعرضـــــــون يف ســـــــجون إســـــــرائيل ألفظع أنواع التعذيب، الذي ذهب 
ضحيته العشرات خالل أكثر من خمسين عاماً، فإن أستراليا مل تستنكر هذا اإلجرام ومل 

مع إســــــــرائيل قط. وعندما حدثت مذبحة ســــــــاحة التاينانمان يف بكين يف الصــــــــين  تثره
جريحاً، ومذبحة ديلي يف  65قتيالً و 155، والتي ذهب ضـــــــــــحيتها نحو 1989ســـــــــــنة 

التي كان ضـــــــحيتها العشـــــــرات من القتلى، قامت احلكومة  1991تيمور الشـــــــرقية ســـــــنة 
، واســــــــتنفر البرملان والبلد، وبكى األســــــــترالية ومل تقعد، وهاج اإلعالم األســــــــترايل وماج

رئيس احلكومة وناح على الضــــــــحايا، وخرجت اإلدانات من كل حدب وصــــــــوب، وال يمر 
عـام إالّ وحتيى ذكرى تينـك املـذبحتين، لكن عشـــــــــــرات املـذابح التي ترتكبهـا إســـــــــــرائيـل، 
وعمليات نســـــــــــف البيوت والقمع واإلجرام اليومي، كل هذا يمر مرور الكرام من دون أية 

  دانة أو تأثر.إ
 وكثيراً ما تظهر هذه املواقف املنحازة أيضــــــاً يف تصــــــويت أســــــتراليا يف احملافل

الدولية. فقد كانت أســـــــــتراليا الدولة الوحيدة إىل جانب إســـــــــرائيل والواليات املتحدة يف 
رفض عقد اجتماع للدول األطراف يف اتفاقية جنيف الرابعة للبحث يف خرق إســــــــــرائيل 

ر الذي اضـــــــــــطر األمين العام جلامعة الدول العربية، عمرو موســـــــــــى، إىل لالتفاقية، األم
كــــانون  9توجيــــه رســـــــــــــــالــــة إىل وزير اخلــــارجيــــة األســـــــــــترايل، ألكســـــــــــــــانــــدر داونر، يف 

، يعرب فيها عن قلق اجلامعة الشـــــديد جتاه هذا املوقف. ومل تكن 2001األول/ديســـــمبر 
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بما يف ذلك الدول األوروبية، تلك أول مرة تشــــــــــــذ فيها أســـــــــــتراليا عن باقي دول العامل، 
فتقف إىل جـــانـــب مـــا يســـــــــــمى دول املوز يف أميركـــا الالتينيـــة، مثـــل كوســـــــــــتـــاريكـــا، يف 
امتنــــاعهــــا من تــــأييــــد قرارات تتعلق بحقوق الشـــــــــــعــــب الفلســـــــــــطيني، أو تــــدين االحتالل 
اإلســـــرائيلي وبناء املســـــتعمرات. ففي تموز/يوليو املاضـــــي انفردت أســـــتراليا باالمتناع 

ت إىل جانب قرار لألمم املتحدة يطالب إســـــــــــرائيل باحترام القانون الدويل من التصـــــــــــوي
وحقوق اإلنســــــــــــان، يف الوقت الذي أيدت القرار الدول األوروبية كافة. كما امتنعت يف 
آب/أغســـــطس املاضـــــي، إىل جانب عشـــــر دول أُخرى، من التصـــــويت على قرار نال تأييد 

اضــــــــي واملدن الفلســــــــطينية، وللعنف دولة، يطالب بوضــــــــع حد فوري الجتياح األر 114
واإلرهاب، متذرعة بأعذار واهية، مثل أنها ليســــت ضــــد املبدأ لكن ضــــد اللغة املســــتعملة 
يف القرار، أو أن القرارات ليســـــــــت متوازنة!!. كما ســـــــــاندت أســـــــــتراليا إســـــــــرائيل يف مؤتمر 

 تدوربن ضـــد العنصـــرية، وخالل االجتماعات التحضـــيرية للمؤتمر يف جنيف، بل أرســـل
  أحد قادة احلركة الصهيونية ضمن الوفد الرسمي األسترايل إىل املؤتمر.

  من نـــــافـــــل القول إنـــــه ال يمكن أن يكون هنـــــاك من هو معـــــاد للشـــــــــــعـــــب العربي
الفلســـــطيني وحقوقه، وصـــــديقاً خملصـــــاً يف الوقت نفســـــه ألي شـــــعب عربي آخر. إن عداء 

باشـــرة كلما ســـنحت الفرصـــة لها. احلكومات األســـترالية املتعاقبة للدول العربية يظهر م
، كانت أســـــتراليا ضـــــمن الدول القليلة التي 1956فمثالً خالل أزمة قناة الســـــويس ســـــنة 

أيدت العدوان الثالثي على مصـر ودافعت عنه. فقد كُشـفت وثائق سـرية رُفع احلظر عنها 
 قبــل أعوام تفيــد بــأن رئيس احلكومــة يف حينــه، مينزيس، مل يكتف بحــثّ بريطــانيــا على
شــــــن احلرب فحســــــب، بل عرض عليها أيضــــــاً إرســــــال قوات أســــــترالية لالشــــــتراك يف ذلك 
العدوان، وطالب بفرض حظر اقتصـــــــــادي على مصـــــــــر باالشـــــــــتراك مع الواليات املتحدة 
األميركية. وقطعت أستراليا عالقاتها الدبلوماسية مع مصر، التي كان سبق أن أقامتها 

باســتعمال قناة الســويس للمالحة اإلســرائيلية. قبل ســتة أعوام، وتبنت مطالبة إســرائيل 
البريطــاين إلرســـــــــــــال قوات إىل لبنــان  -  افــة إىل تــأييــدهــا املوقف األميركيوهــذا إضـــــــــــــ

  .1958واألردن سنة 
 واألخطر من ذلك أن أســــــــتراليا ســــــــمحت باســــــــتعمال قواعد التجســــــــس الفضــــــــائية

)، Nurrungarورونغار (األميركية املوجودة على أراضيها، يف والية جنوب أستراليا يف ن
غ، التي تـــدار بشـــــــــــكـــل مشـــــــــــترك ) يف منطقـــة أالس ســـــــــــبرينPine Gapويف البـــاين غـــاب (

أميركي، ضــــمن اتفاقيات الدفاع املشــــترك بين أســــتراليا والواليات املتحدة  -  أســــترايل
األميركيــة، إلمــداد إســـــــــــرائيــل بــاملعلومــات العســـــــــــكريــة عن الــدول العربيــة وعن حتركــات 

اإلســــــــــرائيلية، والتنصــــــــــت على االتصــــــــــاالت  -  جميع احلروب العربيةيوشــــــــــها، خالل ج
 1991الســلكية والالســلكية يف العامل العربي، إىل جانب قيامها بدور رئيســي يف حربي 

  ضد العراق. 2003و
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وبناء على االتفاق األمني الذي وُقّع بين الواليات املتحدة األميركية وإســرائيل يف 
ل حتصـــــل اآلن بشـــــكل فوري ومباشـــــر وخالل ثوان على ، فإن إســـــرائي1996أواخر ســـــنة 

معلومات التجســــــس والتنصــــــت على الدول العربية على مدار الســــــاعة، حيث تُرســــــل هذه 
املعلومات مباشــــــــــرة بعد حتليلها من حمطة التجســــــــــس يف نورونغار إىل إســــــــــرائيل عبر 

نة الصــــــــادرة يف مدي "اإليج"حمطة فضــــــــائية أميركية أُخرى. هذا وقد كشــــــــفت صــــــــحيفة 
، أنه على الرغم من امتالك إســـــــــــرائيل ألقمار 23/9/2002ملبورن، يف عددها بتاريخ 

التجســـــــــــس اخلاصــــــــــــة بها، فال تزال تعتمد على قواعد أقمار التجســـــــــــس األميركية، وأن 
الواليات املتحدة ركبت املعدات والبرامج اإللكترونية لربط مركز املعلومات يف اجليش 

  ه.اإلسرائيلي بمراكز التجسس هذ
وقد علّق بعض األكاديميين األستراليين املتخصصين على االدعاء أن مد إسرائيل 
بهذه املعلومات ســـيســـاعد يف تخفيف حدة التوتر يف الشـــرق األوســـط بأنه غير دقيق، إذ 
إنــه يمكن أن يســـــــــــــاعــد على املزيــد من تعنــت إســـــــــــرائيــل وعــدوانهــا على الــدول العربيــة، 

كم، من أمثال نتنياهو وشـــــــــارون وغيرهما، وخصـــــــــوصـــــــــاً يف وصـــــــــول متطرفين إىل احل
وأشـــــــــاروا إىل أن ما يمكن أن يســـــــــاعد فعالً يف احلد من التوتر يف الشـــــــــرق األوســـــــــط، هو 
إعطاء معلومات مماثلة أيضـــــــاً عن إســـــــرائيل للدول العربية الصـــــــديقة للواليات املتحدة 

نفســـــــــــها  األميركية. لكن الســـــــــــؤال الذي يطرح نفســـــــــــه هو: هل طالبت احلكومات العربية
وقــادة جيوشـــــــــــهــا بــذلــك؟ وهــل أثــاروا هــذا املوضـــــــــــوع اخلطر وعــاجلوه مع املســـــــــــؤولين 

  األميركيين واألستراليين؟
بــاإلضـــــــــــــافــة إىل ذلــك هنــاك اتفــاقيــات أمنيــة وتبــادل معلومــات بين أجهزة األمن 

  األسترالية واإلسرائيلية.
 الصـــــهيونية كما أن أســـــتراليا اشـــــتركت يف احلملة التي قادتها إســـــرائيل واحلركة

 "حق العودة"العاملية من أجل الســـــــــماح لليهود بالهجرة إىل إســـــــــرائيل، بناء على قانون 
العنصــــــري اإلســــــرائيلي، ومارســــــت الضــــــغوط املباشــــــرة على االحتاد الســــــوفياتي ودول 
عربية، مثل سورية واليمن، بهذا اخلصوص، وأعطت سفاراتها تعليمات كي تضع خدمة 

أجندة أعمالها. لكن عندما سمح االحتاد السوفياتي لليهود هجرة أولئك اليهود يف رأس 
بحرية الســــفر، رفضــــت اســــتقبال آالف الســــوفيات اليهود، الذين اصــــطفوا أمام ســــفاراتها 
يف موســــــكو وفيينا وروما طالبين ومفضــــــلين الهجرة إىل أســــــتراليا بدالً من الذهاب إىل 

تراليا حتى اآلن أي ضـــــغط إســـــرائيل، ومل تأخذ منهم ســـــوى عدد حمدود. ومل تمارس أســـــ
، كي تســـــــمح لالجئين الفلســـــــطينيين 194على إســـــــرائيل لتطبيق قرار األمم املتحدة رقم 

بالعودة إىل وطنهم، هذا على الرغم من أنها تعترف بأن مأســـاة الالجئين الفلســـطينيين 
 كما قال وزير خارجيتها، الســــــــــير بيرســــــــــي "قلب الصــــــــــراع يف الشــــــــــرق األوســــــــــط"تمثل 

  .1956)، يف خطابه يف األمم املتحدة سنة  Percy SpenderSirسبيندر(



  53)، ص 2003(صيف  55، العدد 14جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت

 

12 
 

لكن يف املقــابــل طــالبــت أســـــــــــتراليــا الــدول العربيــة مراراً بــإلغــاء املقــاطعــة العربيــة 
املفروضــــــــــــة على إســـــــــــرائيل. فقد جترأ وزير خارجيتها، إيفانز، على وصـــــــــــف املقاطعة 

، هذا يف الوقت الذي "يةغير أخالق"العربية يف كلمة ألقاها أمام جمع من اليهود بأنها 
كانت أســـــــــــتراليا تترأس حملة املقاطعة الدولية على حكم األبارتهايد العنصـــــــــــري يف 
جنوب إفريقيا. كما كانت أســـــــــتراليا من أوائل الدول التي أغلقت الســـــــــفارة الليبية ســـــــــنة 

  ، ومارست ومل تزل تمارس املقاطعة ضد ليبيا والعراق.1987
بية عن رغبتها يف فتح مكتب لها يف أســـــــــــتراليا عندما عبرت جامعة الدول العر
، اشـــــــــــترطت احلكومة األســـــــــــترالية عدم تعيين أعضـــــــــــاء يف منظمة التحرير 1983ســـــــــــنة 

الفلسطينية ضمن بعثة مكتب اجلامعة، والذي جنم عنه بطبيعة احلال رفض هذا الشرط 
ية ربوعدم فتح مكتب للجامعة يف أســـــــتراليا. وعندما جاء اســـــــتحقاق ســـــــفير اململكة الع

، اشترطت 1993السعودية ليترأس عمادة السلك الدبلوماسي يف كنبرا، يف تموز/يوليو 
وزارة اخلارجية عليه أن يتعامل مع الســـــــــــفير اإلســـــــــــرائيلي إســـــــــــوة بباقي الســـــــــــفراء، يف 
حماولة رخيصـــة ملمارســـة الضـــغط على الدول العربية للتطبيع مع إســـرائيل، األمر الذي 

عن عمادة الســلك. وطلبت الشــيء ذاته من الســفير اللبناين  أدى إىل رفض الســفير وتخليه
الذي كان يليه يف األقدمية، فرفض أيضــاً هذا الطلب وتخلى عن عمادة الســلك. فانتقلت 
العمادة بعد ذلك إىل السفير البابوي، الذي رفض بدوره أن يأخذ العمادة احتجاجاً على 

الدويل واتفاقية فيينا. وبهذا  تصـــــــــــرف احلكومة األســـــــــــترالية وخروجها عن البروتوكول
كانت أســـــــتراليا الدولة الوحيدة التي جترأت على وضـــــــع مثل هذه الشـــــــروط الوقحة على 

اإلسرائيلي، وعدم وجود عالقات  - دون أي اعتبار للصراع العربيالدول العربية، ومن 
  دبلوماسية لهذه الدول بإسرائيل.

 املتعــــاقبــــة وقعــــت الكثير من هــــذا بــــاإلضــــــــــــــافــــة إىل أن احلكومــــات األســـــــــــتراليــــة
االتفاقيات مع إســـرائيل يف خمتلف اجملاالت، بما فيها التعاون الثقايف وإنتاج األفالم 
الوثائقية املشــتركة وغيرها، وتقوم وبشــكل متواصــل بتشــجيع االســتثمار األســترايل يف 

ية لإســرائيل ونقل التكنولوجيا إليها، وتشــجيع إســرائيل على اســتعمال األراضــي األســترا
الختراق األســواق اآلســيوية، بما يف ذلك أســواق الدول اإلســالمية يف آســيا التي ال تســمح 

  باستيراد البضائع اإلسرائيلية، مثل إندونيسيا وبروناي وماليزيا.
ويف هذا الصدد ترأس وزير االتصاالت احلايل، السناتور ريتشارد أوستين، وفدين 

ضـــــيتين، بهدف تأســـــيس املشـــــاريع املشـــــتركة كبيرين إىل إســـــرائيل، خالل الســـــنتين املا
ونقــــل التكنولوجيــــا إىل إســـــــــــرائيــــل. ويف كال الزيــــارتين مل يقم بــــأيــــة زيــــارة ممــــاثلــــة ال 
لفلســــــطين، كما جرت عادة جميع الوزراء الذين يقومون بزيارة إســــــرائيل، وال ألية دولة 

قام الوزير  عربية أُخرى. وبعد شــــــــعور احلكومة األســــــــترالية باالســــــــتياء العربي من ذلك،
الحقــاً بزيــارة بعض الــدول العربيــة، لكنهــا مل تكن ســـــــــــوى لرفع العتــب، ومل يجر ســـــــــــوى 
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اجتماعات جماملة ومصـــــــــــافحة األيدي وأخذ الصـــــــــــور التذكارية، األمر الذي يثبت مرة 
  أُخرى أنهم يعطون العرب الكالم ويعطون إسرائيل الفعل.

حلرب إىل جانب الواليات كما شـــــــــــاركت أســـــــــــتراليا باندفاع كبير يف خوض غمار ا
املتحدة األميركية ضد العراق مرة ثانية، حتت ذرائع إرغام العراق على احترام القانون 
الدويل وتطبيق قرارات األمم املتحدة، وحماوالته امتالك األســــــــــلحة النووية والكيماوية 

هو  والبيولوجيــة. وهــذا املوقف يــدفع اإلنســـــــــــــان العربي إىل التســـــــــــــاؤل أنــه إذا كــان هــذا
الهــدف، فلمــاذا إذاً ال تظهر أســـــــــــتراليــا هــذا االنــدفــاع جتــاه إســـــــــــرائيــل التي تمتلــك فعالً، 

)، مئــات اآلالف من الرؤوس النوويــة CIAوبــاعتراف وكــالــة االســـــــــــتخبــارات األميركيــة (
والهيـــــدروجينيـــــة وأكبر خمزون من األســـــــــــلحـــــة الكيمـــــاويـــــة واجلرثوميـــــة يف املنطقـــــة، 

ســـــــــتطيع الوصـــــــــول ال إىل أية مدينة يف العامل العربي باإلضـــــــــافة إىل الصـــــــــواريخ التي ت
فحســـــــــب، بل أيضـــــــــاً إىل أية مدينة يف العامل؟ يقولون إن صـــــــــدام حســـــــــين اســـــــــتعمل هذه 
األســـــــــــلحة، وإن إســـــــــــرائيل دولة ديمقراطية، كما قال رئيس احلكومة األســـــــــــترالية، جون 

تســــــتعمل  هاورد، يف نادي الصــــــحافة الوطني رداً على ســــــؤال بهذا اخلصــــــوص. لكن أمل
إســرائيل أيضــاً األســلحة الكيماوية، من فوســفورية ونابامل، يف حروبها ضــد العرب ســنة 

؟ أومل تســتعمل إســرائيل أيضــاً الســالح البيولوجي يف حماولتها 1982و 1973و 1967
؟ وماذا عن احتالل 1997، خالد مشـــــــــــعل، يف عمان ســـــــــــنة "حماس"الغتيال أحد قادة 

البحر إىل النهر، وأراض عربية أُخرى يف ســـــــــــورية  إســـــــــــرائيل لكامل دولة فلســـــــــــطين من
ولبنان، وتهديد أمن الشــعوب العربية، وزعزعة اســتقرار املنطقة، وخرق القانون الدويل، 
ورفض تطبيق مئات القرارات الدولية؟ أضـــــــــــف إىل ذلك أن إســـــــــــرائيل ترفض الســـــــــــماح 

ية الكثير ، متحدللمفتشـــين الدوليين بتفتيش منشـــآتها التي تنتج أســـلحة الدمار الشـــامل
من القرارات الدولية يف هذا الشــــــــأن، كما ترفض توقيع معاهدة عدم انتشــــــــار األســــــــلحة 
النووية، يف الوقت الذي وقع املعاهدة جميع احلكومات العربية، موافقة بذلك على أن 

  يكون الشرق األوسط خالياً من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
دولة ديمقراطية، كذريعة لغض النظر عن جرائمها، ليس  إن االدعاء أن إســـــــــــرائيل

ســـــــــــوى كــذبــة كبرى يجري ترديــدهــا من قبــل هــذه الــدول األنغلوســــــــــــاكســـــــــــونيــة احلليفــة 
إلســـــــــــرائيل والداعمة الحتاللها وعدوانها، وكأن النظام الديمقراطي يبيح ملن يدعيه أن 

ه ه، وممارســة حقيحتل أرض الغير ويحرم شــعباً حريته وحقه يف العيش يف وطنه وبيت
يف تقرير املصـــــــــــير. ويبيح لــه امتالك أســـــــــــلحــة القتــل اجلمــاعي، ورفض جلــان التفتيش 
الدولية، ورفض تطبيق مئات القرارات الدولية. فأي نظام ديمقراطي هذا الذي يصــــفون 

  به النظام اإلسرائيلي؟ إنهم بال خجل يعطون اسماً سيئاً للديمقراطية.
  

، اإلســرائيلي -  ســتراليا املباشــرة بالصــراع العربيأ هذا غيض من فيض عن عالقة
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  وحتيزها إىل جانب إسرائيل.
ال يوجــد أي ســـــــــــبــب مقنع التخــاذ أســـــــــــتراليــا مثــل هــذا املوقف املتطرف إىل جــانــب 
إســــــــرائيل، وعدم اعترافها بدولة فلســــــــطين. فإن نُظر إىل املوضــــــــوع من ناحية أصــــــــوات 

 120,000هودية كما أســـــــــــلفنا هو بحدود الناخبين يف أســـــــــــتراليا، فإن عدد اجلالية الي
نســـمة؛ أي  500,000نســـمة يف مقابل اجلالية العربية أو اإلســـالمية التي هي يف حدود 

أن األصوات االنتخابية هي إىل جانب اجلالية العربية واإلسالمية ال إىل جانب اجلالية 
لتجارية، فإن اليهودية. وإن نظر إىل املوضــوع من ناحية مصــالح أســتراليا وعالقاتها ا

تلك املصـــــالح هي أيضـــــاً مع الدول العربية واإلســـــالمية ال مع إســـــرائيل. إن قيمة جممل 
مليون دوالر أسترايل، مع مالحظة أن ميزان  700تعامل أستراليا مع إسرائيل هي نحو 

املدفوعات هو يف مصـــــــلحة إســـــــرائيل، وإن ما تســـــــتورده أســـــــتراليا من إســـــــرائيل هو يف 
مليارات دوالر أســــترايل  10قتصــــاد األســــترايل، يف مقابل أكثر من معظمه عبء على اال

مع الــدول العربيــة، وإن ميزان املــدفوعــات يميــل ميالً شــــــــــــديــداً إىل مصـــــــــــلحــة أســـــــــــتراليــا 
ماليين دوالر تصـــــــــــدره إىل الدول العربية)،  7,743ماليين دوالر أســـــــــــترايل،  10,603(

ه منها هو مواد اســـتراتيجية تصــب وإن ما تصـــدره أســـتراليا إىل الدول العربية وتســـتورد
يف صلب شريان عجلة االقتصاد األسترايل. وإن نظر إىل املوضوع من وجهة نظر احلق 
والعدل والقانون الدويل واملعتدى عليه، فهو أيضــــــــاً إىل جانب العرب والفلســــــــطينيين ال 

  إىل جانب اإلسرائيليين.
جانب القضية الفلسطينية ال  أضف إىل ذلك أن الرأي العام األسترايل هو أيضاً إىل

إىل جانب إسرائيل. فقد أصدر جملس الكنائس األسترايل، واالحتاد اإلسالمي األسترايل، 
وأربعـة جمـالس للنقـابـات املهنيـة والعمـاليـة يف أربع واليـات، قرارات خالل الســـــــــــنوات 
 ،العشــــر األخيرة، وأرســــلت الرســــائل إىل رئيس احلكومة ووزير اخلارجية، بشــــكل مســــتمر

تطالب فيها احلكومة األســترالية باالعتراف بدولة فلســطين وإقامة عالقات دبلوماســية 
عضـــــــــواً يف جملس الشـــــــــيوخ والبرملان االحتادي وأعضـــــــــاء يف برملانات  85معها. وإن 

خمتلف الواليات، من حزب العمال احلاكم يف حينه، بينهم أربعة وزراء، وقعوا عريضـــة 
، ينتقدون فيها فشـــــــــل احلكومة يف تطبيق ســـــــــياســـــــــة غير 1993نيســـــــــان/أبريل  22يف 

منحــازة، ويشـــــــــــيرون إىل أن عالقــة أســـــــــــتراليــا بــالفلســـــــــــطينيين بحــاجــة إىل تصـــــــــــحيح، 
ويطالبون بأخذ خطوات العتراف أســـــــــتراليا بدولة فلســـــــــطين. هذا باإلضـــــــــافة إىل تقرير 

ة ن عالقصــــدر يف أواخر الســــنة املاضــــية عن جلنة برملانية احتادية أجرت حتقيقاً بشــــأ
أســـتراليا بالشـــرق األوســـط، طالب أيضـــاً احلكومة األســـترالية بتطوير عالقاتها بالســـلطة 
الوطنية الفلسطينية. كما وجهت اللجنة البرملانية املشتركة يف البرملان االحتادي، بعد 

، انتقــادات الذعــة إىل 1998زيــارة قــامــت بهــا إلســـــــــــرائيــل وبعض الــدول العربيــة ســـــــــــنــة 
ها عن الزيارة. وبذلك فإن ممثلين ملاليين األســـــــــــتراليين، من نواب إســـــــــــرائيل يف تقرير
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ونقابيين وكنائســـيين ومســـلمين، يطالبون بتحســـين ســـياســـة أســـتراليا واعترافها بدولة 
فلسطين، هذا إذا مل نأخذ يف احلسبان آالف الرسائل والعرائض األُخرى املرسلة يف هذا 

اد. وهذا على الرغم من انحياز اإلعالم الشــــأن إىل احلكومة، من جتمعات ومنظمات وأفر
من اجلرائم اليومية  %80األســـــــــترايل بشـــــــــكل عام إىل جانب إســـــــــرائيل، وإخفاء أكثر من 

  التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني عن اجلمهور األسترايل.
اريخ األسترالية بت "أخبار اليهود"لقد اعترف سفير إسرائيل يف مقابلة مع صحيفة 

، يف شــــــــأن ما يعبر عنه الرأي العام األســــــــترايل وأين يكمن تعاطفه، بأن 13/8/9931
، علماً بأن "بين كل عشـــــــــــر رســـــــــــائل تســـــــــــتلمها الســـــــــــفارة واحدة فقط مؤيدة إلســـــــــــرائيل"

مســـؤولين يف وزارة اخلارجية اعترفوا يل أيضـــاً بأن النســـبة نفســـها تقريباً من الرســـائل 
  ة األسترايل لغاية اليوم.املعارضة إلسرائيل يستلمها وزير اخلارجي

إن عداء احلكومة األسترالية الواضح للعامل العربي ومصاحله، واالنحياز إىل جانب 
العــــدوان اإلســـــــــــرائيلي، يقــــابلهمــــا من اجلــــانــــب العربي، ولغــــايــــة اآلن، املودة واالحترام 
والصــــــــداقة. ففي كل تاريخ أســــــــتراليا، مل يصــــــــدر عن أية دولة عربية أي مواقف معادية 

تراليا أو مضــــــــــرة بمصــــــــــاحلها. فالســــــــــؤال، إذاً، ملاذا تتبنى احلكومات األســــــــــترالية ألســــــــــ
املتعاقبة ســــياســــة منحازة إىل جانب إســــرائيل املعتدية واحملتلة، معارضــــة بذلك القيم 
التي تتفاخر بها من حضـــــــــارة وديمقراطية واحترام حلقوق اإلنســـــــــان والقانون الدويل، 

ار الســالم واالســتقر"يجية، التي تعترف فيها بأن بل املتعارضــة مع مصــاحلها االســترات
، والذي بناء عليه تبرر "يف الشـــــــرق األوســـــــط هما يف مصـــــــلحة أســـــــتراليا االســـــــتراتيجية

اشــتراكها يف احلرب ضــد العراق، ألنه أخل كما تقول باســتقرار الشــرق األوســط. أال تقوم 
 بزعزعة االستقرار يف إسرائيل، باحتاللها فلسطين وأراضي عربية، وبعدوانها املستمر،

الشــــــرق األوســــــط؟ وملاذا هذا املوقف الثنائي املزدوج، قياســــــاً بمواقفها من دول أُخرى، 
إىل احلد الذي تقوم به بإغالق ســـــــــفاراتها، وفرض احلصـــــــــار االقتصـــــــــادي، وحتى شـــــــــن 

  احلروب ضدها؟
اإلجابة عن هذه األســـــــــــئلة تكمن، يف رأيي، يف عدد من األســـــــــــباب، منها ما يتعلق 

فـــاهيم النظـــام القـــائم يف هـــذه الـــدول، ومنهـــا مـــا يتعلق بنـــا كعرب، ومنهـــا مـــا يتعلق بم
  بإسرائيل واجلوايل اليهودية. وأود هنا أن أشير إىل بعض هذه األسباب الرئيسية:

أوالً، مل يزل هناك لألســـــــــــف رواســــــــــــب من الســـــــــــياســــــــــــة والعقلية االســـــــــــتعمارية   
عام، وجتاه الدول العربية بشــكل والعنصــرية الغربية جتاه العامل الثالث بشــكل 

  خاص.
ثانياً، شــــــــــــذوذ احلكومات العربية عن جميع حكومات العامل، وذلك يف فصــــــــــــل   

التجارة عن الســـــــــياســـــــــة، وهو ما يعطي أســـــــــتراليا ودوالً معادية أُخرى رســـــــــالة 
مغلوطاً فيها بأن مصـــــــــاحلها مع الدول العربية مضـــــــــمونة، ولن تتضـــــــــرر مهما 
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  يازها إىل جانب إسرائيل ضد العرب ومصاحلهم.تتوغل هذه الدول يف انح
أهلية  -  ثالثاً، عدم وجود إعالم عربي موجِّه، وعدم وجود مؤســــــــــســــــــــات وطنية  

حتــافظ على مصـــــــــــــالح شـــــــــــعوبهــا وأوطــانهــا،  -  ونقــابيــة وغير حكوميــة عربيــة
وحتــــاســـــــــــــــب مثــــل هــــذه الــــدول، وتمــــارس الضـــــــــــغوط، وتشـــــــــــن عليهــــا احلمالت 

جميع دول العـــامل، تكون فيـــه رفـــداً وســـــــــــنـــدًا واملقـــاطعـــات، كمـــا هو موجود يف 
حلكوماتها يف احلفاظ على مصــــــــاحلها ومصــــــــالح شــــــــعوبها. وإن وجدت فإنها 
مؤسسات شكلية غير فعالة. ومن املؤسف القول إنه على العكس تماماً، إذ على 
الرغم من هذه املواقف املعادية ملصــالح األمة العربية وشــعوبها فإن أســتراليا 

تصاعداً يف جتارة العرب معها، واستثماراتهم فيها، وتضاعف  حتصد، جماناً،
  أعداد سائحيهم إليها، األمر الذي يعطيها اإلشارة اخلطأ.

النقاب عن واحد من هذه  1992أخيراً، كشـــــــف أحد قادة اجلالية اليهودية ســـــــنة   
 ياألسباب يف تصريح أدىل به إىل إحدى الصحف األسترالية، وهو تقديم اللوبي اليهود

املوايل إلسرائيل الدعم املايل إىل كل من احلزب احلاكم وحزب املعارضة يف حملتيهما 
االنتخــابيتين كــل ثالثــة أعوام (إنــه يراهن على احلصـــــــــــــانين)، والــذي يقــدر حــاليــاً بمــا 

ماليين من الدوالرات األسترالية (مليون ونصف مليون دوالر أميركي تقريباً)  3يقارب 
ا هدد بحجب هذا املبلغ عن حزب العمال إذا ما أعرب عن تأييد لكل منهما، وذلك عندم

. 194حق الالجئين الفلســـــــــــطينيين يف العودة إىل وطنهم وفق قرار األمم املتحـــدة رقم 
وكأنه يقدم هذه املبالغ إىل هذين احلزبين كهبة وكرم منه. لكن حقيقة املوضـــــــــــوع أنه 

مِّه ال يقدم هذه األموال هبة وال كرماً وإنما هي اســــت ثمار حمســــوب وبعضــــه بشــــروط (ســــَ
اتفاقاً أو تفاهماً غير مكتوب)، يحصـــــــل يف مقابله على أضـــــــعاف ما يقدمه، وعلى كثير 
من الفوائد (يتراكض رئيس احلكومة ووزراؤه ورئيس املعارضــــــــــــة إىل حفالت اجلالية 
اليهودية واجتماعاتها، وأبواب مكاتبهم مفتوحة على مصــــــــــــاريعها لرؤســــــــــــاء اجلالية 

وديـــة، وهو مـــا ال حتظى بـــه أيـــة جـــاليـــة أُخرى، بمـــا فيهـــا تلـــك التي يبلغ تعـــدادهـــا اليه
أضـــــــــــعاف تعداد اجلالية اليهودية)، وتعيين بعض أفراده يف املراكز احلســـــــــــاســـــــــــة (مثل 
عضـــوية جملس البنك املركزي، وآخرين كمســـتشـــارين يف مكاتب رئيس احلكومة ووزير 

ســــات اليهودية على حصــــة األســــد من اخلارجية ورئيس املعارضــــة...)، وحصــــول املؤســــ
املساعدات واملنح احلكومية، إىل جانب أخذ تعهد من رؤساء األحزاب الرئيسية بسياسة 
داعمة كلياً إلســـرائيل وبأنهم ال غيرهم مســـؤولون عن ملف الشـــرق األوســـط. إن مثل هذا 

  الدعم لالنتخابات يقع يف إطار الرشوة والفساد، لكن بغطاء قانوين.
  

الضـــغط الذي يمارســـه العرب على أســـتراليا، وملاذا يجب أن يســـعوا ملطالبة فما هو 
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  أستراليا باحلد من سياستها املعادية لهم واملنحازة إىل إسرائيل؟
يمكن أن يعتقد البعض أن أســـــــــــتراليا غير ذات شــــــــــــأن، لكن هذا غير صـــــــــــحيح على 

يشــــــير إىل الدور اإلطالق. إن نظرة واحدة إىل ما أســــــلفناه من مواقف وحتركات تتخذها 
املهم واملتحيز الذي تؤديه بشــكل هادئ إىل جانب إســرائيل. أضــف إىل ذلك أن أســتراليا 
هي من احللفــاء القليلين للواليــات املتحــدة األميركيــة، وهي احللقــة الضـــــــــــعيفــة يف هــذا 

  التحالف األنغلوساكسوين/اإلسرائيلي ضد العامل العربي وحقوقه ومصاحله.
خُلُقي يمنع أســـــــــتراليا من ممارســـــــــة هذه املواقف املزدوجة،  إن مل يكن هناك رادع

وتبني سياسة منحازة إىل جانب إسرائيل، على الرغم من احتاللها وقمعها وعنصريتها 
وخرقها الشـــــــــــنيع للحقوق والقوانين الدولية، فاملطلوب البديهي من احلكومات العربية 

ومصـــــالح أجيالها، وذلك  يف هذه احلال أن تكون حريصـــــة على احلفاظ على مصـــــاحلها
باتخاذ اإلجراءات الضــــــــرورية، وممارســــــــة اللغة التي تفهمها هذه الدول أكثر وحتترمها 
وتمارســـــــها هي ضـــــــد الغير، أال وهي ممارســـــــة ضـــــــغط اقتصـــــــادي وجتاري يجبرها على 
إعادة النظر يف مواقفها وســـــــــــياســـــــــــتها املنحازة ضـــــــــــد احلقوق واملصـــــــــــالح العربية. إن 

العرب أكثر من حاجة العرب إليها. كما أننا لســــــــــنا بحاجة إىل أن  أســــــــــتراليا بحاجة إىل
ننتظر حتى يتحد العامل العربي من أجل ممارسة مثل هذا الضغط للحصول على سياسة 

اإلســـــــــــرائيلي، ففي إمكان دولة واحدة من الدول التي  -  العربيمتوازنة جتاه الصـــــــــــراع
 بذلك منفردة.تتمتع بعالقات جتارية كبيرة مع أستراليا أن تقوم 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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