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 *خلفيات السياسة الخارجية األوروبية تجاه القضية الفلسطينية

  

أود التحدث عن سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفلسطينية مع األخذ بعين االعتبار أنه قبل 

 حيث كانت لكل -نهاية الستينات، لم يكن لالتحاد من تأثير سياسي فعلي باعتباره ممثالً ألوروبا 

بدأ التغيير بعد .  ولم يكن حتى يحاول أن يمارس دوراً في هذا الصدد-اصة دولة سياستها الخ

" سياسة تعاون أوروبية"، بدأت المجموعة االقتصادية األوروبية 1970في . 1967حرب 

Coopération Politique Européenne  حاولت من خاللها أن يكون لها حضور فعال في بعض

من أجل تعزيز التضامن وتقريب وجهات النظر مع تنسيق "وسط المسائل المهمة وال سيما الشرق األ

  .1"اً واإلجراءات متى كان ذلك ممكنالمواقف

 إلى اتفاق أوسلو، مرحلة المفاوضات ما 1967من : يمكن تقسيم مواقف أوروبا إلى ثالث مراحل

  .2000 مرحلة ما بعد الـ  وبداية االنتفاضة الثانية وأخيرا1993ًبين 

  

   إلى أوسلو1967تدة من حرب الفترة المم

فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، وهولندا (، اعتمدت المجموعة األوروبية بأعضائها الستة 1971عام 

وثيقة ) "1972 الدنمارك وايرلندا وبريطانيا العظمى سوف تنضم في -وبلجيكا ولوكسمبورج 

وهذه هي المرة . بيدو، نسبة إلى موريس شومان، وزير خارجية فرنسا في عهد جورج بوم" شومان

ولم يكن مستغربا أن المسالة تتعلق . األولى التي يكون فيها ألوروبا موقف في الشؤون الخارجية

يونيو / بالشرق األوسط إذا أخذنا بعين االعتبار القرب من الشرق األوسط وتأثير حرب حزيران

سياسية ما بين فرنسا الديغولية في الوقت ذاته، لم يكن األمر سهالً نظراً لتباين المواقف ال. 1967

 من قبل 1971مايو /  أيار13تم اعتماد وثيقة شومان في . ومواقف ألمانيا وهولندا الداعمة إلسرائيل

  .2وزراء خارجية الدول الست

                                                 
 Nouvelles“:  وهو يكتب مدونة،Le Monde diplomatiqueنائب مدير جريدة لوموند ديبلوماتيك : ألين جريش. د *

d’Orient,” http://blog.mondediplo.net/Nouvelles-d-Orient  
1 See, Bichara Khader, L’Europe et la Palestine : des croisades à nos jours (Paris: L’Harmattan, 1999), p. 357. 
2 See, Samir Kassir and Farouk Mardam-Bey, Itinéraires de Paris à Jérusalem : la France et le conflit israélo-arabe 
(Tome 2: 1958-1991) (Paris: Institute for Palestine Studies, 1993), pp. 101-102. 
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  ما هي المبادئ التي تم اعتمادها؟

  ؛242 تقديم الدعم لقرار مجلس األمن -- 

  ران ، مع تعديالت طفيفة؛حزي/  يونيو 4 انسحاب إسرائيل من خطوط -- 

   خلق مناطق منزوعة السالح على جانبي الحدود من إسرائيل؛-- 

   تدويل القدس؛-- 

  )أو التعويضات( حق العودة لالجئين الفلسطينيين -- 

فقط حيث لم يرد أي ذكر لحق " مشكلة الجئين"الملفت في هذه الوثيقة اعتبار القضية الفلسطينية 

  .تحرير الفلسطينيةتقرير المصير أو منظمة ال

وسوف يستغرق األمر نحو عشر سنوات لنرى تغييراً مهماً في الموقف األوروبي مع إعالن 

يجب التوصل إلى حل عادل للمشكلة "الذي أورد أنه ) 1980يونيو /  حزيران13-12(البندقية 

 الشعب يجب إعطاء: "ثم يمكننا أن نقرأ ما يلي." الفلسطينية التي ليست مجرد مشكلة الجئين

إن منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن . الفلسطيني المجال لممارسة كامل حقه في تقرير المصير

  ...حق العودة" نسيان"لكن ثمن هذا الموقف سيكون ." يكون لها دور في المفاوضات

 يعلن المجلس 1967فللمرة األولى منذ حرب : في الوقت نفسه، كان إعالن البندقية تاريخياً

ادي األوروبي رفضه أي ضم لألراضي المحتلة ودعمه لحق الفلسطينيين في تقرير المصير االقتص

  .مع ضرورة أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية طرفاً في أي مفاوضات

  ):1980يونيو /  حزيران15 (وقد كان رد حكومة بيغن واضحاً

، كما األمم األخرى، إلى والقرار يدعونا. لن يبقى من إعالن البندقية سوى الذاكرة المريرة

هذه المنظمة التي تضم قتلة مررت القرار . في عملية السالم" منظمة التحرير الفلسطينية"إشراك 

ن منظمة فتح هي حركة تحرير وطنية مستقلة هدفها تحرير إ: "التالي في دمشق عشية إعالن البندقية

  ".، اقتصادياً، ثقافياً وايديولوجياًفلسطين بشكل كامل وتصفية الكيان الصهيوني سياسياً، عسكرياً

مايو /  أيارCNN) 31ففي مقابلة مع . بدوره الرئيس األميركي جيمي كارتر أظهر موقفاً حاسماً

 إلى ضرورة عدم التدخل في أي مفاوضات شرق األوروبيينقبل إعالن البندقية، نبه ) 1980

 الواليات أن إلىكما لفت .  فلسطين ما بين تل أبيب ومصر حول مسألة الحكم الذاتي فيأوسطية
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 أي تعديل على الحقوق الوطنية إدخال لمنع األمنفي مجلس ) الفيتو(المتحدة ستستخدم حق النقض 

 /فوز رونالد ريغان في االنتخابات الرئاسية في تشرين الثاني. 242للفلسطينيين والواردة في القرار 

  .ت مع منظمة التحرير سيتبعه مزيد من الرفض ألي مفاوضا1980نوفمبر 

قام ياسر عرفات بزيارات متعددة إلى دول .  في المسار ذاتهأوروبابالرغم من ذلك، استمرت 

  .Willy Brandtويلي برانت  ضمنها فرنسا و النمسا، والتقى بمختلفة، من

 حالً يرتكز على إعالن 12 د وزراء خارجية الدول الـأي، 1987 فبراير / شباط23في   

  يونيو/ حزيران27في ." مؤتمر دولي للسالم يعقد تحت رعاية األمم المتحدة"من خالل البندقية 

للحق في األمن لجميع الدول في "، خالل قمتهم في مدريد، عن دعمهم 12 ، أعلن الوزراء الـ1987

المنطقة، بما فيها إسرائيل، وهذا يعني العيش داخل حدود آمنة ومعترف بها ومضمونة، والتمسك 

الة لجميع شعوب المنطقة، مع االعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك بالعد

وهذه هي المرة األولى التي تعترف فيها . "حقه في تقرير المصير مع كل ما ينطوي عليه ذلك

  .أوروبا ضمناً بحق الفلسطينيين في إقامة دولة خاصة بهم

  

  اتفاقيات أوسلو وتهميش أوروبا

 سنة، اتخذت سياسة االتحاد األوروبي منحًى جديداً مع االعتراف بالحقوق 20 أقل من هكذا، وفي

. الوطنية للشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة إضافة إلى التفاعل مع منظمة التحرير الفلسطينية

ن نه ما من حل دوأ شكلت اعترافاً ب- مع كل ما تضمنته من قيود، وهي كثيرة - إن اتفاقيات أوسلو 

  .منظمة التحرير وبدون تطبيق الحقوق الوطنية للفلسطينيين

وفي نوع من التناقض، فإن الدور األوروبي بدأ يتالشى من المعادلة السياسية تزامناً مع قبول 

 اتفاقيات أوسلو ولكن تم تهميشه األوروبيلقد دعم االتحاد . كل من الواليات المتحدة وإسرائيل به

ما هي ). التحاد دور اقتصادي من خالل الدعم المادي للسلطة الفلسطينيةحتى وإن كان ل(سياسياً 

بينما البعض ) سأعرض لهذا الحقاً(أسباب هذا التهميش؟ بعض هذه األسباب مرتبط بأوروبا ذاتها 

  .اآلخر متصل بعملية السالم

  :في هذا المجال يمكن أن نتحدث عن سببين
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المفاوضات قائمة بين طرفين متساويين، إسرائيل لقد خلقت اتفاقيات أوسلو وهماً مفاده أن  •

 .من جهة ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة أخرى

منظمة  إن األطراف المشاركة في المفاوضات سواء إسرائيل أو الواليات المتحدة أو •

 نفهم الموقف اإلسرائيلي أن باإلمكان.  على محمل الجداألوروبيالتحرير، لم تأخذ الموقف 

 .ي ولكن موقف منظمة التحرير والموقف العربي إجماالً يبدوان أكثر تعقيداًواألميرك

 عندها فقط حاول 1999-1998 الفشل في إلىعندما بدأت عملية السالم بالتعثر وبدا أنها متجهة 

االتحاد األوروبي لعب دور سياسي مرة أخرى، مع التأكيد على ضرورة االعتراف بالدولة 

نحن ندعو شعب ): "1997يونيو  / حزيران17( في أمستردام األوروبيس أكد المجل. الفلسطينية

الحقاً . " االعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بما في ذلك خيار إقامة دولةإلىإسرائيل 

يؤكد االتحاد : "، أعلن األعضاء الخمسة عشر1999مارس  /آذار 26في قمة برلين المنعقدة في 

طينيين المستمر وغير المشروط في تقرير المصير بما في ذلك خيار إقامة  على حق الفلساألوروبي

كما يناشد جميع األطراف السعي بحسن نية من أجل . دولة، ويتطلع إلى اإلنجاز المبكر لهذا الحق

التوصل إلى حل تفاوضي على أساس االتفاقات القائمة، دون المساس بهذا الحق، الذي ال يخضع 

 األوروبي مقتنع بأن إنشاء دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة وسلمية وذات واالتحاد. ألي فيتو

سيادة على أساس االتفاقات القائمة وعبر المفاوضات ستكون أفضل ضمان ألمن إسرائيل وقبول 

كما أن االتحاد األوروبي يعلن استعداده للنظر في . إسرائيل كشريك على قدم المساواة في المنطقة

  ."ف بدولة فلسطينية في الوقت المناسب وفقا للمبادئ األساسية المشار إليها أعالهاالعترا

أعلن ): "1997 ديسمبر /األول كانون 13 و12( في لوكسمبورغ األوروبيخالل اجتماع المجلس 

 المشاركة في مفاوضات الوضع النهائي من خالل األوروبي عن استعداد االتحاد األوروبيالمجلس 

 الفرقاء في المواضيع ذات الصلة ومن ضمنها إقامة دولة فلسطينية، إلىبعض المقترحات تقديم 

  ." متعلقة باألمن والحدود، المستوطنات و الالجئين، القدس والمياهإجراءات

 إلى المال إرسال في األوروبياالتحاد  خالل التسعينات وخالل مفاوضات أوسلو، تجلى دور

  بلغ حجم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية 2000 و1994رة ما بين في الفت. السلطة الفلسطينية

  .2009 و2001يورو ما بين   مليار3.13 مليار يورو فيما بلغ 1.25
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 من خالل سياستها المتوسطية أن تؤثر على الوضع في من جهة أخرى، حاولت أوروبا أيضاً

مصر، األردن، سوريا، : ول من الجنوب جانب دإلى، عقد مؤتمر برشلونة 1995في العام . القائم

، 1998تونس في : كما وقعت اتفاقيات شراكة مع كل الدول المعنية. السلطة الفلسطينية وإسرائيل

 وأخيراً الجزائر 2004، مصر في 2003، لبنان في 2002، األردن في 2000إسرائيل والمغرب في 

  . سياسيةإبعادة ولكن من دون أية  وقع اتفاق خاص مع السلطة الفلسطيني1997في . 2005في 

لم يكن التعاون .  سنوات كان الفشل واضحا10ًعلى الرغم من كل هذه االتفاقات وبعد مرور 

، طرح نيكوال 2008في العام .  حل للصراع الفلسطينيإيجاداالقتصادي والسياسي ممكناً من دون 

جل أاالتحاد من : ح مبادرة جديدة طر-  شهرأ 6 لمدة األوروبي لالتحاد  بوصفه رئيساً-ساركوزي 

 2008يوليو  /لقيت هذه المبادرة الدعم في اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس في تموز. المتوسط

  .بعد مرور سنتين كان الفشل واضحاً لألسباب ذاتها.  دولة40من قبل رؤساء 

  ما هي أسباب هذا الفشل؟

 دولة لم تكن 15اولة التنسيق بين سياسات إن مح. إنها كما يقال مارد اقتصادي وقزم سياسي

كان .  لندن عالقات مختلفة مع الواليات المتحدة وكذلك مع إسرائيلإلىباألمر السهل فمن باريس 

 10 أمنية مشتركة ولكن يحتاج األمر -  أن توجد سياسة خارجية1997من المفترض باتفاقية ليسبون 

 دولة أوجد صعوبات جديدة مع األخذ بعين 27 ليضم إن توسيع االتحاد األوروبي. سنوات لتطبيقها

العديد من الدول . االعتبار دعم معظم الدول االشتراكية القديمة للواليات المتحدة وإلسرائيل أيضاً

تظن أنه على أوروبا أن تترك للواليات المتحدة تنظيم العالقات الدولية وما عليها سوى دعم هذه 

  .2003موقف األوروبي جليـاً  في حرب العراق وقد كان العجز في ال. السياسة

  

   ودعم إسرائيل2000ما بعد الـ 

  .مع بدء االنتفاضة الثانية، كان العجز األوروبي فاضحاً واالنحياز إلسرائيل كان أقوى وأوضح

 الحوار مع السلطة -في الجانب السياسي، فإن أوروبا التي كانت على عتبة طرح أفكار جديدة 

 ستخسر -  دولة فلسطينية إقامةحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ودعم الفلسطينية، 

 األوروبيفي الرباعية، لم تطرح أية أفكار جديدة ودعم االتحاد . استقالليتها لصالح لواليات المتحدة
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لم يجرؤ االتحاد األوروبي .  تزامناً مع رفض دعم فكرة حكومة وحدة وطنية2006مقاطعة انتخابات 

 خطى روسيا التي بادرت إلى فتح الحوار مع حماس والذي يعتبر أحد أهم الشروط اعإتبعلى 

  .لتحقيق السالم

 إنشاء عالقات ثنائية مع إسرائيل األعضاء والدول األوروبيخالل هذه الفترة أيضاً، بدأ االتحاد 

نعطافة بالنسبة إلى باريس، كان ذلك ا. بصرف النظر عما كانت تفعله في األراضي الفلسطينية

باريس :  القول إن شيئا لم يتغيربإمكاننافي الجانب السياسي، . حقيقية في مسار سياستها التقليدية

ولكن على األرض األمر . وأوروبا داعمتان إلقامة دولة فلسطينية وفق حدود الرابع من حزيران

 .مختلف كلياً

القات بين أوروبا وإسرائيل كما تم في هذا المجال، سأتناول مثاالً واحداً هو االرتقاء بمستوى الع

 وقد كان برنارد األوروبيخالل ترؤس فرنسا لالتحاد . 2008ديسمبر  /األولإقراره في كانون 

لقد تم تبني هذه السياسة في ". االرتقاء"كوشنير ونيكوال ساركوزي تحديداً هما من دفع باتجاه هذا 

 أيضاً(، حصار غزة )التي أدانتها أوروبا(يطانية الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تتابع سياستها االست

، االستمرار في بناء )أوروبا مدانة من قبل أيضاً( على نقاط التفتيش اإلبقاء، ) من أوروباإدانتهتمت 

تمت إدانته من أوروبا (، االستمرار في سياسة تهويد القدس ) مدان من أوروباأيضاً(الجدار العازل 

في هذا السياق، ).  إصدار تقرير قنصليتها حول ضم القدس2007-2006وإن كانت قد رفضت في 

 إلسرائيل لتتابع سياستها على األخضربإمكاننا أن نفهم لماذا كان تحديث العالقات بمثابة الضوء 

  .أسبوعين وكذلك لعدوانها على غزة بعد األرض

  :بحسب هآرتس

 االثنين على االرتقاء  نهارباإلجماع 27  الـاألوروبيوافق وزراء خارجية االتحاد 

بمستوى العالقات مع إسرائيل رغم المحاوالت الحثيثة من السلطة الفلسطينية ومصر إلحباط 

أول تعبير عن هذا القرار سيتمثل في لقاء هو األول من نوعه بين رئيس . هذه الخطوة

سان  في بروكسل في نياألوروبي في االتحاد األعضاءالوزراء اإلسرائيلي و قادة الدول 

  .القادم
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ونتيجة لرفع مستوى العالقات ، فإن وزير الخارجية اإلسرائيلي سيبدأ االجتماع ثالث (...) 

وسيجتمع وزراء الدولة . 27 الخارجية الـاألوروبيمرات في السنة مع جميع وزراء االتحاد 

إجراء كما ستقوم إسرائيل واالتحاد األوروبي أيضا ب. مرة في السنة مع نظرائهم األوروبيين

حوار استراتيجي حول قضايا مختلفة مثل عملية السالم والتهديد اإليراني ومكافحة اإلرهاب 

وباإلضافة إلى ذلك، تعهد االتحاد األوروبي بمساعدة إسرائيل على . والجريمة المنظمة

االندماج في وكاالت األمم المتحدة وإدراج خبراء إسرائيليين في قوات حفظ السالم في االتحاد 

، 2009 وقد قرر الوزراء التخلي عن خطة العمل المقترحة لعملية السالم في. ألوروبيا

  .3استجابة للضغوط اإلسرائيلية

 يشكر أولمرت إيهودبعد الحرب على غزة، شاهدنا على التلفاز رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

صرح سيلفيو  كما ."على دعمهم المميز إلسرائيل واهتمامهم بأمنها "أوروبية دول 6رؤساء 

عندما اسمع أن هناك صواريخ تطلق على إسرائيل، أشعر كما لو أنها تطلق على العالم : "برلسكوني

  ".الغربي أجمع

 نوع من األسبابأحد هذه . هناك أسباب عديدة لتفسير هذه التغيرات في موقف أوروبا وفرنسا

 هذا إلىحتى التسعينيات، كانت النظرة خالل الثمانينيات، و. حيال القضية الفلسطينية" التفكير الجديد"

سبتمبر، بدأت فكرة  /أيلول 11بعد . الصراع على انه صراع بين دولة محتلة وشعب تحت االحتالل

  .واإلسالمما بين الغرب " صراع الحضارات"جديدة تتشكل مفادها أن فلسطين هي إحدى جبهات 

إن النزاع حول . األوسطي الشرق  فاألوروبيةالغريب في هذه المواقف تناقضها مع المصالح 

  . التطور في المنطقة في دائرة الخطر كما من شأنه التأثير سلباً على أوروباإمكانيةفلسطين وضع 

على أوروبا أن تتقبل فكرة أن هذا الصراع ليس قائماً بين أطراف متساوين ولكن بين سلطة 

 يكمن في دولة فلسطينية مستقلة فعليها  الحلأن كانت أوروبا تعتقد بالفعل إذا. احتالل وشعب محتل

 تمارس ضغوطاً فعلية باتجاه تحقيق ذلك مع مالحظة أنه ال يمكن تغيير سياسات إسرائيل إال من أن

لسوء الحظ في الوقت الحالي فقط المجتمع المدني فهم هذا المبدأ . خالل ممارسة ضغوط فعلية عليها

  ). (BDS العقوبات-  االستثمارات سحب-  وحاول تطبيقه من خالل حملة المقاطعة

                                                 
  .2008 ديسمبر /األول كانون 9 3
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  ألين جريش. دتعقيب على ورقة 

  ∗خلفيات السياسة الخارجية األوروبية تجاه القضية الفلسطينية ومحدداتها

  

 تجاه القضية الفلسطينية، علينا أن ندرج حقيقة األوروبيبداية وقبل البدء بأي نقاش حول الموقف 

ضية الفلسطينية أن جوهرية مفادها أنه ال يمكن ألي باحث في موضوع السياسة الخارجية تجاه الق

يتغاضى عن أن األوروبيين سواء كانوا مندمجين في اتحاد أو متفرقين في دول مستقلة، فهم 

 بشكل إسرائيليتحملون مسؤولية تاريخية وأخالقية وقانونية عن نشوء القضية الفلسطينية وقيام 

  .مخالف لكل مبادئ القانون الدولي

 بقرار بعها االنتداب في األراضي الفلسطينية، مروراًمنذ وعد بلفور وبعدها السياسات التي ات

" سرائيلالدعم غير المسبوق إل"و  أيامنا الراهنةإلى وصوالً 1948 عام إسرائيلالتقسيم وإعالن دولة 

يين سرائيلبحسب تعبير بيريز، وحيث يطالعنا كل يوم تصريحات مسئولين أوروبيين تزايد على اإل

هانات التي يوجهها لهم كل من ليبرمان وغيره من اإلمن كل في الدفاع عن دولتهم بالرغم 

كل هذه األحداث والشواهد التاريخية تجعل من أوروبا ومن خلفها المجتمع الدولي، .... يينسرائيلاإل

مسؤولة عن تهجير شعب وقتله واغتصاب أرضه وتفجير منطقة الشرق األوسط بكاملها وتعرضها 

  .لعدم االستقرار بسبب االحتالل

في الورقة التي نعقّب عليها اآلن، يتحدث آالن غريش عن التاريخ األوروبي في التعامل مع 

  . 2000  وينتهي بمرحلة ما بعد عام1967 ثالث مراحل، يبدأ بحرب إلىالقضية الفلسطينية، فيقسمه 

 كوثيقة أوروبية أولى تعاطت مع 1971عام " وثيقة شومان" يتحدث عن األولىفي المرحلة 

وبعد . ية الفلسطينية كقضية الجئين ولم تذكر حق تقرير المصير وال منظمة التحرير الفلسطينيةالقض

، الذي طالب بحل عادل للقضية الفلسطينية، وحقهم 1980حوالي عشر سنوات ُأصدر إعالن فينيس 

  .يون بشدةسرائيلون ورفضه اإلمريكيفي إقامة دولتهم المستقلة، وقد هاجمه األ

 موقف إنتهميش دور أوروبا بالكامل، ويقول  لى أوسلو ليتحدث عنويصل الباحث إ

  . ولكن ما لم يفهم هو الموقف الفلسطينيين بتهميش أوروبا كان مفهوماًمريكييين واألسرائيلاإل

                                                 
أستاذة في الجامعة اللبنانية، شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات، وقدمت محاضرات :  الرحباني–ليلى نقوال .  د∗

 .ة الخارجية األمريكيةسياسية وقانونية عن القضية الفلسطينية وقضايا الصراع في الشرق األوسط والسياس
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، بقرار أوروبي باالكتفاء بالمساعدة 2000 ما بعد أوسلو إلى عام أيطبعت المرحلة الثانية 

 هي كما يقال أوروبا أن إلىساب دور سياسي، ويعزو أسباب هذا الفشل االقتصادية والفشل في اكت

  ".عمالق اقتصادي وقزم سياسي"عنها 

  . سرائيلإل كبير أوروبي وهي مرحلة تتلخص بدعم 2000أما المرحلة الثالثة أي ما بعد عام 

رغم مما كانت  بالإسرائيلفي هذه المرحلة بدأ أعضاء االتحاد يقيمون عالقات واتفاقات ثنائية مع 

  . المحتلةاألراضيتفعله في 

لى تغير النظرة للقضية الفلسطينية، إ األوروبي هذا االنقالب في الموقف أسباب يعزو الباحث 

 أنها قضية بين قوة احتالل وشعب إلى خالل السبعينات والثمانينات  سابقاًإليهافبينما كان ينظر 

لسطين هي إحدى الجبهات في صراع الحضارات بين  لتصبح فأيلول 11محتل، تحولت النظرة بعد 

  .واإلسالمالغرب 

نها يجب أن تعترف بأن النزاع ليس بين قوى أ إلىوروبا أ إلىوينهي الباحث ورقته بتوصية 

 الحل هو قيام دولة فلسطينية مستقلة أن تعتقد أوروبا كانت وإذا. متساوية بل بين احتالل ومحتلين

  .إسرائيللضغط القوي هو فقط من يغير سياسات فيجب أن تضغط لذلك، الن ا

  

---- - --- ---- - --- ---- - --- ---- - --- ----  

  

 في األوروبيبأنه كان على المفاوض الفلسطيني أن يطالب بالشريك  بدايةً أنا أوافق الباحث

  طرفاً الذي لم يكن يوماًمريكياألنوع من التوازن مع  مفاوضات السالم ومؤتمراته وذلك لحفظ

ولكن عندما نقرأ تاريخ القضية الفلسطينية ونبحث في سجالتها وأرشيفها نجد أن الخطأ .. داًمحاي

 عن األوروبيينمزدوج أوروبي فلسطيني وأساسه المصلحة وعدم الثقة، وسأدرج فيما بعد مسؤولية 

 أن نذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية قامت أيضاًتهميش أنفسهم، ولكن الموضوعية تفترض 

 الفلسطينية، األوروبيةوألن موضوعنا هو العالقات .  والخطايا في تاريخهااألخطاءسلة من بسل

  : مثال واحد معبر جداًاألخطاءفيمكن أن نذكر من هذه 

 الذي أتى على اثر توقيع معاهدة كامب ديفيد، والذي أقر بحق 1980إعالن فينيس في حزيران 

 منظمة التحرير وإشراكقهم في تقرير مصيرهم، الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وح

 األوروبيين بين  عالقات سيئة جداًإلىمفاوضات الخ، والذي أدى  الفلسطينية في أي
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، وهاجمه فاروق أيضاً اإلعالنا رفضت منظمة التحرير هذا مريك وأإسرائيلكما .... يينسرائيلواإل

 1980  تموزأواخر  خالل جلسة الجمعية العامة لألمم المتحدة فييالقدوم

1.  

أما بالنسبة للتهميش الذي وجدت أوروبا نفسها فيه خالل مفاوضات السالم ومؤتمراته وخالل 

في ورقته، سنوجزها بما   الباحثإليها عدة لم يتطرق أسباب اآلن، فله إلىمسار القضية الفلسطينية 

  :يلي

 declaratory  والبياناتاإلعالنات  اليوم، بسياسةإلى منذ تاريخ وثيقة شومان أوروبياكتفاء  -  1

policy قوة للبيانات وجعلها إلعطاء قاموا بأي ضغط األوروبيين البيانات لم نجد أن فباستثناء 

 عقابية أو ردعية أو اتخاذ تدابير بحق إجراءات بأي األوروبيينإن عدم قيام . موضع التطبيق

 . 2حوري كوسيط نزيه أو كالعب مؤثرأفقد العالم الثقة بقدرتهم على لعب دور م... إسرائيل

 طوعي وتهرب من دور سياسي مطلوب في القضية الفلسطينية، وعلى أوروبيانسحاب  -  2

 في مؤتمر كوبنهاغن 1973 الذي بدأ بعد العام األوروبيسبيل المثال ال الحصر، الحوار العربي 

متتابعة في تونس ، بعد مشكلة النفط الشهيرة واستمر في جوالت 1973 األولفي كانون 

 للقضية الفلسطينية، األوروبيأراد العرب من هذا الحوار نتائج سياسية لكسب التأييد . والقاهرة

 مسألة وباألخص من الحوار هو النواحي االقتصادية والتجارية األوروبيينبينما كان اهتمام 

 .3الطاقة

 أوروبا، يعود تهميش الباحث مبرراًبالنسبة لمؤتمر مدريد بالتحديد والتساؤل الذي لم يجد له  -  3

، األولىر بعد حرب الخليج م اللحظة التاريخية التي انعقد فيها المؤتإلى اًفي مؤتمر مدريد أيض

 بانتصار كبير وقدرة على القيادة كيينياألمر وسيادة شعور لدى السوفيتيوسقوط االتحاد 

 والسير خلفها في حربها ضد كيةيرماأل بالقيادة أوروبيالمنفردة للعالم، وخاصة في ظل تسليم 

                                                 
 اعتبر القدومي في خطابه أنه وجد بصيص أمل في اإلعالن ولكنه غير كاف ويعتقد أن األوروبيين قد خضعوا 1

 .www.un.org: انظر وثائق األمم المتحدة على الرابط التالي. لالمتالءات األمريكية
 وبالرغم من ذلك لم يطالب –نية التي مولها األوروبيون  حاصر شارون عرفات في رام اهللا ودمر البنية التحتية الفلسطي2

حتى عندما رفضت إسرائيل بعثة تقصي .  مليون يورو17األوروبيون اإلسرائيليين بالتعويض عن األضرار المقدرة بـ 

لدولية الحقائق في جنين، وبعد مطالبة بعض الدول األوروبية بفرض عقوبات إسرائيلية لحملها على االمتثال للقرارات ا

 .الملزمة، تم رفض هذا األمر على النطاق األوروبي
طالبت جامعة ( كما طالب العرب بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات األمر الذي رفضه األوروبيون 3

 ).1974الدول العربية بذلك في اجتماعها في تشرين الثاني 
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 مما األوروبيالخالف حول كيفية التعامل مع العراق عدم وحدة الصف  لقد أظهر. العراق

 .أضعف أي موقف يمكن أن يتخذ في السياسة الخارجية

:  على الفعل نتيجة القيود المؤسساتية ومراكز القوى داخل االتحاد نفسهأوروباعدم قدرة  - 4

 يعاني من هوة كبيرة بين الطموحات المعلنة والدور الفعلي األوروبي الدور أنالقول من المفيد 

 الخارجية األوروبية للسياسات واإلجرائية بالقيود المؤسساتية األمرالذي يؤديه، وقد يفسر هذا 

 حول الموقف من القضية األعضاءكما ال يمكننا أن نغفل دور التباين بين الدول . واألمنية

  . وفرنساوألمانيابريطانيا : ينية وخاصة التباينات بين مراكز النفوذ الكبرى المتمثلة بـالفلسط
  

 :بريطانيا  - أ

 في تنسيق السياسات األساس هو األوروبي ترفض بريطانيا الفكرة بأن يكون االتحاد باألساس 

لسياسات كما تخشى بريطانيا من السيطرة الفرنسية على ا. الخارجية ومنها القضية الفلسطينية

ن  أل- ةمريكياأل كانت هذه السياسات تتعارض مع السياسات إذا وخاصة األوروبيةالخارجية 

 كما حصل األوروبية أن تكون حليف للواليات المتحدة ولو ضد السياسات بريطانيا اختارت دائماً

ها الخاصة  مع عالقتاألوروبيمن هنا تحاول بريطانيا موازنة عالقتها باالتحاد . 2003في العراق 

  . بالنسبة للبريطانييناألولوية بالواليات المتحدة التي لها جداً
  

  :ألمانيا  - ب

، لذا تحاول األوسط تبدو أولوية في سياستها الخارجية في الشرق إسرائيل الجيدة بألمانياعالقة 

  .األوروبي أن تكون السياسة الخارجية تجاه الفلسطينيين بالتحديد من خالل االتحاد ألمانيا

ية، وتتجنب اتخاذ أي إسرائيل من واجبها تأييد قيام دولة ألمانيابسبب عقدتها التاريخية، تجد 

 يكون الموقف من القضية الفلسطينية أنلذا فهي تريد . يينسرائيلخطوة أو موقف قد يبدو ضد اإل

 على واإلبقاء لكي يتاح لها أخذ موقف متوازن مع العرب األوروبيمن خالل مؤسسات االتحاد 

  . بدون اهتزازإسرائيلعالقاتها الجيدة مع 
  

  : فرنسا-ج 

يتأرجح الموقف الفرنسي بين االثنين، فمن جهة يسود لدى الفرنسيين شعور قوي بالهوية 

  . لكنهم يؤيدون بعض االستقاللية الخاصة بهماألوروبية
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لتاريخية لفرنسا مع  أن الروابط اإال خارجية فاعلة وموحدة أوروبيةبالرغم من تحبيذها لسياسة 

 ي، وتاريخياًسرائيل في قضية الصراع العربي اإلاألوروبيالعرب تجعلها تستقل بموقفها عن االتحاد 

 مع القضية الفلسطينية اًمتعاطف كان الموقف الفرنسي 4) فرنسوا ميترانإلىأي منذ شارل ديغول (

 تجاه األوروبيتوحيد الموقف  ومن خالل محاولة 242وذلك من خالل المساهمة في صياغة القرار 

 مع ظهر التبدل في الموقف الفرنسي بشكل واضح جداً. إقامة عالقات وروابط متينة مع العرب

  .ساركوزي

 هي رغبة فرنسا بموقف متميز عن األوروبيين بين الفرنسيين وباقي اًوضوحاالختالف األكثر 

 جانب الواليات المتحدة إلى بالوقوف ىاألخر في السياسة الخارجية، بينما رغبة الدول ينمريكياأل

  .األوسط الخارجية تجاه الشرق السياسة القيادة في تحديد الخيارات السياسية في وإعطائها
  

ا تأخذ الدور السياسي مريكأ: "5ونمريكياأل بالتقسيم الوظيفي الذي حدده له أوروبيقبول  -5

 في الشرق مريكياأليدون منافسة الدور  ال يرأنهم األوروبيوناعتبر ".  تؤمن التمويلوأوروبا

 بذريعة أنفسهم تهميش األوروبيون بين التنافسية والتكاملية اختار -   بل التكامل معهاألوسط

، ودافع 6، واختاروا لهم دور المنفذاألوروبيين رفضوا حتى التكامل مع ينمريكياأللكن . التكاملية

 للمنشآت الفلسطينية، ودفع ثمن التنازالت يلإسرائالفواتير المترتبة على تدمير : الفواتير

  .الفلسطينية للفلسطينيين
  

 في القضية الفلسطينية، أما في منطلقات تلك األوروبيهذا في ما خص أسباب تهميش الدور 

 للقضية أو على األوروبيالسياسة ومحدداتها، فيجب لنا أن نلفت أن هناك الكثير من سوء الفهم 

 في المنطقة هي منطلقات ملتبسة األوروبيةتي تنطلق منها السياسة الخارجية  إن المنطلقات الاألقل

  : ومشوهة ومتأثرة بقراءة خاطئة للتاريخ والدين، وفي هذا ندرج بعض المالحظات

                                                 
ال انه لم يخرج عن السياسة الفرنسية المستمرة بتأييد الفلسطينيين منذ  فرنسوا ميتران بالرغم من تعاطفه مع إسرائيل إ4

 .شارل ديغول
نحنا األوروبيين ال نطمح إلى دور : "1995 نذكر على سبيل المثال، تصريح وزير الخارجية األلماني كلوس كينكل عام 5

 ".ء النصيحة والدور االقتصادينكتفي بإبدا... سياسي في القضية، كدور الوسيط مثالً، بل نتركه لألمريكيين
ذهب األوروبيون ابعد من األمريكيين في دعم إنشاء الدولة الفلسطينية، وتبين أن صياغة  1999 في إعالن برلين عام 6

اإلعالن وهذا البند بالذات كانت بالتوافق مع األمريكيين لكي يبدأ األوروبيون بجهود دبلوماسية لثني الفلسطينيين عن إعالن 

 .وهذا ما حصل بالفعل.  أيار4هم بطريقة منفردة في دولت
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...  دينيةاً أهلية، وال حرباً، وال حرباً ثقافياً حضارياً المعركة في فلسطين ليست صدامإن: أوالً

 قوة واألوروبي مريكياألن الحق والباطل، الباطل الذي يتخذ من الدعم هي ببساطة، صراع بي

  . الدولية عرض الحائطواألعرافإضافية لبطشه وضرب القوانين 
  

فهم القضية الفلسطينية بجوهرها الحقيقي والتفاعل " المسيحي "األوروبيال يمكن للعقل : اًثاني

شرق بشكل عام والمسيحيين العرب بشكل  من خالل االقتداء بمسيحيي المإالمعها كما يجب، 

خاص، الذين طوروا قراءة العهد القديم وتحرروا من القراءة الحرفية لبعض النصوص التوراتية 

 اإلشارةوهنا ال بد لنا من . حول أرض الميعاد، ففهموها بمعناها الرمزي والروحي وليس الحرفي

 ويدينونها إسرائيلدين، الذين يعادون ممارسات دولة  العدد الكبير من اليهود، علمانيين أو رجال إلى

بشدة، بْل أن بعض الفئات المتدينة من الحاخامات يرون عدم شرعية وجود دولة يهودية من 

 بدعة خطيرة في حياة اليهود ومخالفة إسرائيل إنشاءالمنظور الالهوتي اليهودي، وبالتالي يعتبرون 

  . التي يتمسكون بهافظيعة للمبادئ األخالقية المساِلمة
  

 منذ فترة، عصر االنقالب الثقافي، ولقد برز مفهوم جديد لوصف األوروبييعيش المجتمع : اًثالث

وليس كما كانت الحال حتى السبعينيات من " يهودية مسيحية"الحضارة الغربية وجذورها على أنَّها 

  ".يونانية رومانية"رن الماضي أي الق

 تحتل مكانة رفيعة في الوجدان الغربي كخط دفاع أساسي ومتقدم إسرائيلهذا االنقالب جعل 

للحضارة الغربية مقابل الحضارة العربية اإلسالمية التي أصبحت تهدد، في نظر القيادات الغربية، 

سالمة العالم المسيحي اليهودي ونظام قيمه ومؤسساته الديمقراطية، وهذا ما يجعلهم يبررون 

  .يتهاعدوانها المستمر وهمج
  

إن الخلفية التاريخية ألوروبا، تتميز بقرون من االضطهاد ضد اليهود تطورت بشكل : اًرابع

. متصاعد وأدت إلى محاولة إبادة اليهود األوروبيين من قبل النازية خالل الحرب العالمية الثانية

 الصبغة وإسباغ األساسيلكن النظرة التبسيطية للصراع اليوم في فلسطين وتحويله عن جوهره 

 األوروبيينلذا على .  بالمآسي وتوبيخ الضميراً مليئاًوروبي أاًالدينية عليه لن يحلّه، ولن تستنقذ تاريخ

، بأسباب اضطهاد اليهود في أوروبا أكانت اً والعرب خصوصاًأن يعوا بأن ال عالقة للمسلمين عموم
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 طرفاً في مأساة اضطهاد اليهود وفي اًا يومدينية أو عنصرية الطابع، وإفهامهم بأن العرب لم يكونو

المحرقة، لذا ال يجوز للعالم أن يحملنا كعرب، مسلمين ومسيحيين، وزر التاريخ األوروبي 

  . ومآسيه وتوبيخ ضميرهمريكيواأل
  

 بدون إدراك لخطورتها، في محاوالت تصفية القضية الفلسطينية من األوروبيونيسير : اًخامس

لفلسطينيين المشروعة وأهمها حق العودة، بتوطين الالجئين الفلسطينيين في خالل إهدار حقوق ا

من منطلق فهمنا لألوضاع ولمراكز القوى في المنطقة، نؤكد إن هذه المخططات . مراكز تواجدهم

، األوسطلى عدم استقرار ونزاعات وحروب مستمرة في منطقة الشرق إ إاللن تمر، ولن تؤدي 

  .لحيز الجغرافي المالصق بأكملهوالتي قد تمتد لتحرق ا
  

 العالم، أن المقاومة إلى وامتد اًيؤكد القانون الطبيعي والقانون الدولي الذي نشأ أوروبي: اًسادس

 اليوم في سياساتهم الخارجية، االنسجام مع تاريخهم األوروبيينلذا بات على . حق وواجب مقدس

الفلسطيني في تحرير أرضه وحقه المشروع في وقيمهم وثقافتهم وقوانينهم واالعتراف بحق الشعب 

  .المقاومة بجميع الوسائل المتاحة




