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áeó≤e

قÑل �أÌc من خم�صÚ ع�م�k، بد�أت cل من aرن�ص� و�أمل�ني� و�إيط�لي� وبلجيك� وهولند� 

ولوc�صمÑوêQ، يف تنفيذ �رش�cة aريدI من نوعه� حينم� وقعâ يف �Bذ�Q/ م�Q�ص 1957 

وج�ءت  �’أوQوبي.  �’–�د  لتكوين  �’أ�ص��ص  حجر  بذلك  و�Vصعة  Qوم�،  مع�هد�ت 

�لع�ملية  �إمÈ�طوQي�ته� مع نه�ية �◊رب   º‚ ولaأ� �أوQوب�   âcQأد� �أن  هذ√ �ÿطوI بعد 

 ìو�حد على م�رش ºقQ ÖعÓيم� بعد �إ¤ �لa أمريكية’� Iدëنية، و–ول �لو’ي�ت �ملت�ãل�

�ل�صي��صة �لدولية.

cيفية  حول  �’أمريكية   - �’أوQوبية  �÷ديّة  �لتع�VQص�ت  بع†ص  من   ºلرغ� وعلى 

 âت�صم� ،k�خ�صو�ص Úل�صطa ويف k�ملو�ق∞ �ل�صي��صية يف �ل�رش¥ �’أو�ص§ عموم� IQ�إد�

�صي��صة �’–�د �’أوQوبي �Q�ÿجية يف منط≥ة �ل�رش¥ �’أو�ص§ مبنط≤ Qد �لفعل; �صو�ء 

على �’أحد�ç، �أو �ملÑ�دQ�ت و�◊لول �’أمريكية. لذلك ⁄ ين¶ر �’–�د ق§ ل�صي��صت¬ 

بو�صفه�  �إليه�  �لن¶ر   ºيت c�ن  بل  بذ�ته�،  م�صت≥لة  c�صي��صة  �لفل�صطينية  �ل≥†صية   √�Œ

�’أو�ص§  �ل�رش¥  �أو  �لعربية،  �ملنط≥ة  لت�صمل  تت�صع  قد   Ècو�أ �أ�صمل  �صي��صة  من   k�جزء

.Ω�ب�صكل ع

�لزيتونة  �ملعلوم�ت يف مرcز  �’أQ�صي∞   ºق�ص Q�صو´ �ختVملو� �أهمية  و�نطÓق�k من 

ت≥�Qير  �صل�صلة  من  ع�رش  �ل�ص�د�ص  �لت≥رير  يف  يتن�ول  �أن  و�’�صت�ص�Q�ت  للدQ��ص�ت 

�لفل�صطينية.  لل≥†صية  �ل�صلمية  �لت�صوية   Q�م�ص يف  �’أوQوبي  �’–�د   Qدو �ملعلوم�ت 

وي�صل§ هذ� �لت≥رير �ل†صوء على �’أحد�ç و�لتطوQ�ت بعد �نته�ء �◊رب �لع�ملية �لã�نية، 

و�لتي �أ�صهمâ يف بلوa IQكرI �إن�ص�ء �’إ–�د �’أوQوبي، و�ملو�ق∞ �’أوQوبية من �ل≥†صية 

 Iكرaو �لفل�صطينية،  �ل≥†صية  على   ÒKلت�أ� يف  و�ختaÓه�   ،1917 �صنة  منذ  �لفل�صطينية 

�ل�رش�cة �’أوQو-متو�صطية، و�لد�aع �إ¤ ذلك.
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ويعرê على �ل�صي��صة �’أوQوبية �Q�ÿجية Œ�√ �ل≥†صية �لفل�صطينية، ومدى �QتÑ�طه� 

�’أو�ص§،  �ل�رش¥  يف  �ل�صلمية  �لعملية  من  �’أوQوبية   íو�مل�ص�ل �’أمريكية،  ب�ل�صي��صة 

مدQيد  موD“ر  منذ  �لت�صوية  عملية  يف  �’أوQوبية  �’إ�صه�م�ت  �لت≥رير  يعرVص   ºK ومن 

لل�صMadrid Conference ΩÓ �صنة 1991 حتى نه�ية �صنة 2009، ويتëدç �لت≥رير 

ومن  �لفل�صطينية،  �مل≥�ومة  حرc�ت  مع  �لتع�مل  من  �’أوQوبي  �’–�د  مو�ق∞  عن 

يÚÑ موق∞  aيه� حرcة حم��ص. cم�  �لتي R�aت   2006 �صنة  �لفل�صطينية  �’نتî�ب�ت 

 Iغز قط�´  على  �’إ�رش�Fيلي  �لعدو�ن  ومن   ،Iغز على   Q�ص�◊� من  �’أوQوبي  �’–�د 

.2009/1/18-2008/12/27
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 IQنية، يف بلو�ãل� �لع�ملية  �نته�ء �◊رب  �أحد�ç وتطوQ�ت عديدI منذ   âأ�صهم�

 êQجو �’أمريكي  �÷Ô�ل   ìقرت�  1947/6/5 aفي  �’أوQوبي،  �’–�د  �إن�ص�ء   Iكرa

 Q’دو ملي�Q�ت  KÓKة  قيمته�  �أمريكية   Iم�ص�عد  George Marshall م�Q�ص�ل 

�إد�Qته�  ولت�صهيل   .
1
�لã�نية �لع�ملية  �◊رب  بعد  مرت  دمُ �لتي  �’أوQوبية   IQ�≤ل� لدول 

�’قت�ص�دي  للتع�ون  �’أوQوبية  �ملن¶مة   1948/4/6 يف  ب�Qي�ص  �تف�قية   âأ�ص�ص�

�لتي 
 ،2Organisation for European Economic Co-operation (OEEC)

 The Organisation لتع�ون و�’إ‰�ء �’قت�ص�دي� من¶مة   1961 �أ�صâëÑ يف �صنة 

.
3for Economic Co-operation and Development (OECD)

وبعد �صنة �أمُن�صÅ جمل�ص �أوQوب�، وc�ن هذ� �ملجل�ص يطمí �إ¤ �لتع�ون يف �ملج�’ت 

 Robert �صوم�ن   ÒوبQ مãل   Úصي��صي�  k’�جQ �أن  �إ’  و�’جتم�عية.  و�لa�≤ãية  �ل�صي��صية 

 Alcide غ��صÒÑي  دو  و�أل�صيد   ،Konrad Adenauer  Q�أدين� وcونر�د   ،Schuman

�إ¤  �أدى  م�  �لتك�مل،  يف  ذلك  من  �أبعد  �إ¤  �لذه�ب  يريدون  c�نو�   De Gasperi

 The  Öو�ل�صل ºëوبية للفQأن�ص�أت �ملجموعة �’أو�  1951/4/18 توقيع مع�هد�ت يف 

�ملجموعة   âدمîو��صت  .European Coal and Steel Community (ECSC)

�’–�دية،  �أمل�ني�  وجمهوQية  aرن�ص�،   âجمع و�لتي   ،Öو�ل�صل  ºëللف �’أوQوبية 

�’أوQوبي.   ê�ندمÓل �أول   Èتîمc وبلجيك�،   ،ÆQوÑصم�cو�للو وهولند�،  و�إيط�لي�، 

ولكن ذلك c�ن ’ يز�ل بعيد�k عن ت�صكيل جمموعة �صي��صية ح≥ي≥ية. ويف 1957/3/25 

�’أوQوبية  �’قت�ص�دية  �ملجموعة  �أن�ص�أت  �لتي  Qوم�  مع�هد�ت  غربية  دول   âوقع

.
4
و�ملجموعة �’أوQوبية للط�قة �لذQية
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�أو  �تف�قية   ºب��ص  k�أي†ص� تعر±  �لتي  �’أوQوبي  �’–�د   Iمع�هد �أن  aي¬  �صك   ’ وم� 

�’أوQوبي،  لÓ–�د  �ملوD�ص�صة  �’تف�قية  هي   Maastricht Treaty  âم��صرتخ  Iمع�هد

 ” �ÿم�صين�ت.  نه�ية  يف  �’أوQوبية  �ملجموعة  ت�أ�صي�ص  منذ   ¬îيQ�ت يف   Òت¨ي  ºو�أه

�’تف�¥ على هذ√ �ملع�هدI من قÑل �ملجل�ص �’أوQوبي يف مدينة م��صرتخâ �لهولندية 

 âودخل ،â1991. و” توقيعه� يف 1992/2/7 يف م��صرتخ Èنون �’أول/ دي�صم�c يف

حيز �لتنفيذ يف 1993/11/1.

�أدخلâ مع�هدI �’–�د �’أوQوبي عدI ت¨يÒ�ت على قو�نÚ �ملجموعة �’أوQوبية، 

 Qلد�صتو� �أ�ص��ص   Iملع�هد�  k�أي†ص�  âو�صكل �’أوQوبي.  �’–�د   I�نو ت�صكل   âن�c �لتي 

 ،Iند 47 من �ملع�هدÑل� Öيف �صنة 2004. وح�ص k�≤وبي، �لذي ” �’تف�¥ علي¬ ’حQأو’�

a�إن هذ� �’–�د ’ يÑدل �ملجموعة �’أوQوبية، و�إ‰� يكمله�. �إ¤ ج�نÖ عن��رش �أخرى، 

:
5
ت�صكل �ملجموع�ت �’أوQوبية �لت�لية �أcQ�ن �’–�د �’أوQوبي

• �ملجموعة �’أوQوبية.
• �صي��صة �’–�د �’أوQوبي �Q�ÿجية و�’أمنية �مل�صرتcة.

• �لتع�ون �’أمني و�ل≥†ص�Fي.

وي†صº �’–�د �’أوQوبي ح�لي�k 27 دولة ت¨طي م�ص�حة IÒÑc من �ل≥�IQ �’أوQوبية، 

.
6
بëيå ي≥�Qب تعد�د �صك�نه� ن�ص∞ ملي�Q ن�صمة

:á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dGh ÉHhQhCG .2

على �لرغº من �أن ت�Qيخ �أوQوب� ح�aل ب�ملو�ق∞ �لتي �أKرت على �ل≥†صية �لفل�صطينية 

منذ �صنة 1917، �إ’ �أن هذ√ �ملو�ق∞ ت¨Òت وتÑدلâ، و�ختلفâ يف دQجة ت�أÒKه� على 

�ل≥†صية �لفل�صطينية، مع مروQ �لزمن �إذ� �أQدن� ت≥�صيº هذ√ �ملو�ق∞ �إ¤ موKDرI و�أخرى 

�أوQوب� ومن خÓل مو�ق∞ منفردI لكل دولة c�ن له�  a�إن  جمرد ت�رشيë�ت �صي��صية، 

دوa Q�عل حتى �صنة 1948.
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�لتي  �لã�نية  �لع�ملية  �◊رب  نه�ية  مع  �لعربي  �لوطن  من  �’أوQوبي   Q�ص�ëن’� بد�أ 

�لع�ملي مل�صلëة قوى جديدI. وبد�أت  �أوQوب� Vصعيفة، وتر�جع دوQه�  منه�   âخرج

�إنه�ء  �أو¤ م¶�هر �’ن�صë�ب �’أوQوبي من �ل�ص�أن �لفل�صطيني، حÚ قرQت بريط�ني� 

�نتد�به� وaQعâ �’أمر لÓأ· �ملتëدI ’تî�ذ قر�Q ب�ص�أن م�صت≥Ñل aل�صطÚ �صنة 1947، 

. و�أخذت �أوQوب�، وخ�صو�ص�k بريط�ني� وaرن�ص�، 
وقرQت �صÖë جنوده� �صنة 71948

ترت�جع تدQيجي�k من م�رشì �ل�رش¥ �’أو�ص§، ت�cQة للو’ي�ت �ملتëدI �’أمريكية و�’–�د 

 IQي، ب�صوÑل�صع� Qوبية �لر�صمية و�ل�صعوQل�صي��صة �’أو� âن�cو .Æ�يتي ملء �لفرaل�صو�

.
8
ÒÑc يلي �إ¤ حدF�إ�رش’� Öن �إ¤ �÷�نÓع�مة، من �صنة 1948 �إ¤ �صنة 1967، يي

وKي≥ة  �’أوQوبية،  �ملجموعة  يف  �ل�صتة  �Q�ÿجية  وQR�ء  تÑنى   ،1971/5/13 ويف 

�ل�ص�دQ يف   242  Iدëملت� �’أ·   Q�قر �إ¤  ت�صتند  �لتي   Schuman Document �صوم�ن 

1967/11/22، ون≥�ط¬ �’أ�ص��صية هي �لت�لية:

.1967 Ω�تلة يف عëصي �ملV�Qيل“ من �’أF�ب ”�إ�رش�ë1. �ن�ص

.ºلتعوي†ص عليه� Q�أو �ختي� ºصهVQإ¤ �أ� Iلعرب يف �لعود� ÚÄجÓ2. ح≤ �ل

3. �إن�ص�ء من�ط≤ منزوعة �ل�صìÓ على ج�نÑي حدود ”�إ�رش�Fيل“.

�ملنزوعة  �ملن�ط≤  يف  �’أQبع،  �لع¶مى  �ل≥وى  ب��صتãن�ء  دولية،  قو�ت  وجود   .4

.
9
ìÓل�ص�

�’أوبك،  يف  �’أع†ص�ء  �لعربية  �لÑلد�ن  قرQت   1973 �أcتوبر  �’أول/  ت�رشين  ويف 

�إ¤  �لنف§  من  �ص�دQ�ته�  ح¶ر  وaرVص   ،k�صهري�  %5 بن�صÑة  �لنف§  من  �إنت�جه�  خف†ص 

�لو’ي�ت �ملتëدI وهولند�، وهم� �لÑلد�ن �للذ�ن ” �عتQ�Ñهم� مفرطÚ يف �نëي�Rهم� 

�إ¤ �ملو�ق∞ �’إ�رش�Fيلية، عندم� وقعâ �◊رب يف 1973/10/6 بÚ �لعرب و”�إ�رش�Fيل“. 

⁄ ي≥�صد �لعرب �ملع�قÑة، ب≥دQ لفâ �لن¶ر �إ¤ VرشوIQ حل �ل�رش�´ �لعربي - �’إ�رش�Fيلي، 

وهذ� م� Xهر يف ”�’إعÓن �ملوج¬ �إ¤ �أوQوب� �ل¨ربية“، يف �÷ز�Fر يف 1973/11/28، 

 1973/11/29-26 �÷ز�Fر  قمة   ºدتهaأو� �لذين  �’أQبعة  �لعرب  �لوQR�ء  مد�خلة  ويف 
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 âن�cو  .1973/12/14-10 cوبنه�غن  يف  �’أوQوبية  �ل≥مة  �إ¤  �لعربي  �ملل∞   Ëلت≥د

�لعربي -  �ل�رش�´  �لعرب تكمن يف Vصم�ن دعº �ملجموعة �’أوQوبية لهº يف  �أولوية 

 k�منت¶م k�أن ي†صمن له� تزويد� Q�وبية تريد من �◊وQلد�ن �’أوÑل� âن�c �يلي، بينمF�إ�رش’�

.
ب�لنف§ و”ب�أ�صع�Q مع≥ولة“10

�إ’ �أن¬ وبعد مروQ �صهر و�حد على حرب ت�رشين �’أول/ �أcتوبر 1973 �صدQ بي�ن 

�’أو¤،   Iوللمر �لÑي�ن،   Q�أ�ص�  åحي ذلك،  من  �أبعد   Öذه �’أوQوبية  �ملجموعة  عن 

ل`”�◊≥و¥ �مل�رشوعة للفل�صطينيÚ“; وت†صمن �لÑي�ن �’أوQوبي �أQبعة مÑ�دFQ Çي�صية:

.Iص ب�ل≥وVQت�ص�ب �’أc� R�جو Ωعد  •
VرشوIQ وVصع حد لÓحتÓل �’إ�رش�Fيلي �مل�صتمر منذ �صنة 1967.  •

ب�صV ΩÓصمن  �لعي�ص  �ملنط≥ة و��صت≥Óله�، مع ح≥ه� يف  �صي�دc Iل دول   Ω�حرت�  •
حدود �Bمنة ومعرت± به�.

ت�أcيد مÑد�أ �’عرت�± ب�أن �◊≥و¥ �مل�رشوعة لل�صعÖ �لفل�صطيني يجÖ �أن توDخذ   •
.

11
يف �’عتQ�Ñ عند �أي قر�Q للت�صوية

�إن موق∞ �’–�د �’أوQوبي هن� ’ يت≥�طع “�م�k مع �لتطلع�ت �لعربية و�لفل�صطينية، 

لكن¬ ي�صÒ �إ¤ �عتم�د �ملجموعة �’أوQوبية �صي��صة خ��صة، م�صت≥لة نوع�k م� عن �لو’ي�ت 

�ملتëدI �’أمريكية.

وحيد  cممãل  �لفل�صطينية  �لتëرير  مبن¶مة  �لعربية  �لدول  ج�معة  �عرت�±  وبعد 

ب�إ�رش�∑   1974/11/14 1974، ط�لâÑ يف   áæ°S ‘ •ÉHôdG  áªb ‘ »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°û∏d

من¶مة �لتëرير يف �◊و�Q �’أوQوبي - �لعربي. وع�VQصâ �لدول �’أوQوبية يف �لÑد�ية 

 Úص�ت بVيف 1975/2/14، �أوجدت �صي¨ة مف�و âذلك، ولكن ت�صوية دبلن، �لتي وقع

aري≥Ú ’ بÚ دول، بëيå يت�ì ملن¶مة �لتëرير �’ندم�ê يف �لفري≤ �لعربي. غÒ �أن 

�لو’ي�ت �ملتëدI ع�VQصâ ذلك �ل�صكل من �◊و�Q �ملÑ��رش بÚ �لعرب و�’أوQوبيÚ، �إذ 

.
12 k�أي†ص� Q�بل �أن ت�صت�ص Öص�ëa بذلك ºأ’ تكون على عل� âصVرa
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�لعربي -  �لفل�صطينية و�ل�رش�´  �مل�ص�ألة  �ملو�ق∞ و�’إعÓن�ت �’أوQوبية حول  تعد 

�’إ�رش�Fيلي بÚ �صنتي 1973 و1981 ب�لع�رش�ت. و�أcدت �أوQوب� بÑã�ت موقفه� �ملتعل≤ 

بÑع†ص �ملو�Vصيع مãل: ت≥رير �ل�صعÖ �لفل�صطيني مل�صÒ√، و�’أV�Qصي �ملëتلة، وعÓقته� 

ون¶�Ω �ل≥د�ص، و�مل�صتوطن�ت، وcيفي�ت �لتف�وVص  مع من¶مة �لتëرير، و”�إ�رش�Fيل“، 

�لرFي�صي  �أ�صíÑ �ل�رش�´ �لعربي - �’إ�رش�Fيلي �ملوVصو´   åيëيلي، بF�لعربي - �’إ�رش�

�إ¤  ب�لن�صÑة  �مل�صلëة  �ملم�Q�صة ⁄ تكن جمردI من  �’أوQوبي. ولكن  �ل�صي��صي  للتع�ون 

�لتع�ون �ل�صي��صي �’أوQوبي، �إذ Xهر �أن “��صك مو�ق∞ flتل∞ �لدول �’أع†ص�ء ⁄ يكن 

�لتي  �مل�صرتcة هي  a�لÑي�ن�ت  �لعك�ص  بي�ن�ت م�صرتcة، و�إ‰� على  �إ¤  يوDّدي  �لذي  هو 

.13
c�نâ تعزR “��صك �ملجموعة

و�ص�ءت �لعÓق�ت بÚ ”�إ�رش�Fيل“ ومع¶º �لدول �’أوQوبية �بتد�ء من �صنة 1973، 

منه�.  �لتهرب  �أو  �لفل�صطينية  �مل�ص�ألة  �إغف�ل  �لعÈية  �لدولة  fi�و’ت  جميع   âصل�aو

�لعربي  �ل�رش�´  عن  ب�’�صت≥Óل  �’أعم�ل،  جدول  �إ¤  �لفل�صطينية  �ل≥†صية  وع�دت 

�لع�مة  للجمعية  و�لع�رشين  �لت��صعة   IQلدو� �أعم�ل  على  و�صيطرت  �’إ�رش�Fيلي،   -

يف  �لع�مة  �÷معية  �إ¤   k�صي�îص� عرa�ت  ي��رش  ودعي   .1974 �صنة  يف   Iدëملت� لÓأ· 

 ºقQ  Q�ل≥ر�  :ÚيîيQ�ت قر�Qين  على   1974/11/22 يف   âلت�صوي� و”   ،1974/11/14

 3237  ºقQ  Ê�ãل�  Q�و�ل≥ر  ،√Òم�ص ت≥رير  يف  �لفل�صطيني   Öل�صع� ح≤  حول   3236

و⁄   .Iدëملت� �’أ·  يف   ºF�لد�  Öملر�ق� وVصع  �لفل�صطينية  �لتëرير  من¶مة  �إعط�ء  حول 

تتو�صل �لدول �’أوQوبية يف �ملجموعة �’قت�ص�دية �’أوQوبية، �إ¤ �لتف�هº حول �ملعنى 

 Qص�د� بروc�صل  بي�ن  يف  �لو�Qد  �لفل�صطيني   Öلل�صع �مل�رشوعة  �◊≥و¥  تعطي¬  �لذي 

يف 1973/10/6، و�صوتâ على �ل≥ر�Q�ت يف ترتيÖ مÑعÌ، �إذ �أيدت aرن�ص� و�إيرلند� 

و�إيط�لي� دعوI من¶مة �لتëرير �إ¤ �مل�ص�cQة يف �أعم�ل �÷معية �لع�مة; غÒ �أن Kم�Ê دول 

�لتëرير  من¶مة  بوVصع  �ملتعل≤   Q�ل≥ر� Vصد   âصوت� �’قت�ص�دية  �ملجموعة  �أوQوبية يف 

 âو�صوت ،âعن �لت�صوي âرن�ص� �متنعa أن� Úيف ح ،Iدëيف �’أ· �ملت ºF�د Öمر�قc

.
14

�إ�صÑ�ني�، �لتي ⁄ تكن ع†صو�k يف هذ√ �ملجموعة �Bنذ�∑، ل�ص�لí �ل≥ر�Qين
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�ملجموعة  موق∞  يف  تعم≤  ملÓح¶ة   1977 �صنة  حتى   Q�¶نت’� ينÑ¨ي  وc�ن 

 Iص�ء �لدول و�◊كوم�ت يف قمة لندن، يف 1977/6/29، للمر�DوQ Q�Kوبية، وقد �أQأو’�

�’أو¤، مفهوΩ �ل�صعÖ �لفل�صطيني و�أcدو� قن�عتهº ب�أن حل �لنز�´ يف �ل�رش¥ �’أو�ص§ 

�إعط�ء  �لفل�صطيني يف   Öلل�صع �مل�رشو´   ≥◊� �لو�قع  �إذ� Œ�صد يف  �إ’   k�يكون ‡كن لن 

 Öح�صول �ل�صع IQرشوV ن�Ñأخذ ب�◊�ص’� Öوهو م� يوج ،k�عليa k�صيد�Œ هويت¬ �لوطنية

.
15

�لفل�صطيني على وطن

 Camp David ديفيد   Öم�c �تف�قي�ت   Öح�ص �لفل�صطيني   Q�مل�ص�  Ìتع وبعد 

 ∞bƒª∏d  ójóL  Ωó≤J  çóM  »∏«FGöSE’G  ÊÉ£«à°S’G  •É°ûædG  ºî°†Jh  ,Accords

�لدبلوم��صي �’أوQوبي، وذلك حÚ �أ�صدQ �ملجل�ص �’أوQوبي �ملنع≥د يف مدينة �لÑندقية 

�’يط�لية �صنة 1980 قر�k�Q ن�ص على م� يلي:

Œديد �’إد�نة لÓحتÓل �’إ�رش�Fيلي �لذي ” �صنة 1967.  •
”دولة   Öج�ن �إ¤  دولت¬  �إق�مة  يف  �لفل�صطيني   Öل�صع�  ≥ëب  íل�رشي� �’عرت�±   •

�إ�رش�Fيل“.

�’عرت�± مبن¶مة �لتëرير �لفل�صطينية cممãل �رشعي لل�صعÖ �لفل�صطيني، لكن   •
.

16
Òل �◊�رشي لهذ� �’أخãملم�c لي�ص

 ç�و�أحد وق�Fع  بëزمة   1988 �صنة  �إ¤   1981 �صنة  من   Iملمتد� �◊≥Ñة   âت�صم�

�أ�صهمâ يف ب§ء �◊و�Q �’أوQوبي - �لعربي، ويف تîفي∞ �لتëر∑ �لف�عل للمجموعة 

�لرتcيز   Iي�دRو �’إ�رش�Fيلي.   - �لعربي  �ل�رش�´  ◊ل  �ل�صعي  يف  �’أوQوبية  �’قت�ص�دية 

للمجموعة   åل�ãل� �لتو�صيع  وcذلك  نف�صه�،  �أوQوب�  على  �’أوQوبية  لÓهتم�م�ت 

�’أوQوبية بدخول �إ�صÑ�ني� و�لÈت¨�ل �صنة 1986. وبرRت يف هذ√ �لفرتI عودI �لهيمنة 

 .k�وبي عمومQعلى �ملوق∞ �’أو Ronald Reagan ي¨�نQ ون�لدQ أمريكية يف عهد’�

 Q�و◊� ì�جم íÑc ¤رن�ص� �إa صة �ل�صلطة يف��FQ ¤رن�صو� ميرت�ن �إa م� �أدى و�صولc

”�إ�رش�Fيل“.  مع  ب�صد�قت¬  �ملعرو±  �لفرن�صي  �لرFي�ص  “يز   åلعربي; حي� – �’أوQوبي 

�لتëرير  مبن¶مة  �’عرت�±   âص†aQو ديفيد،   Öم�c �تف�قية   Q�م�ص aرن�ص�   âودعم
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�لفل�صطينية ب�عتQ�Ñه� �ملمãل �ل�رشعي و�لوحيد لل�صعÖ �لفل�صطيني، وقد ق�ل ذلك cلود 

�ل≥دومي  �لفرن�صي بÓ مو�Qبة لف�Qو¥  Claude Cheysson وRير �Q�ÿجية  �صي�صون 

�لذي �لت≥�√ يف “وR/ يوليو 1981. �إ’ �أن aرن�ص� ⁄ ترa†ص aكرI قي�Ω دولة aل�صطينية، 

 : kÓF�يف 1982/7/4 ق âل خط�ب¬ يف �لكني�صÓي�ص ميرت�ن خFعن ذلك �لر Èع åحي

”يفرتVص �◊و�Q �أن يتمكن cل aري≤ من �لعمل حتى �لنه�ية من �أجل ح≥¬، م� ي�صكل، 
.

17“Öملن��ص� âإق�مة دولة يف �لوق� ،ºهÒم� �إ¤ غc Úة �إ¤ �لفل�صطينيÑب�لن�ص

�ملجموعة   âأد�ن�  ،1982/6/6 يف  للÑن�ن  �’إ�رش�Fيلي   ì�جتي’�  çحد وعندم� 

��صتمرت  �إذ�  ب�لع≥وب�ت  �لتهديد  �’أو¤،   Iللمر و�أQ�Kت   ،ì�جتي’� �’أوQوبية 

”�إ�رش�Fيل“ يف aQ†ص �لت≥يد ب�◊لول �لتي طرحâ �ملجموعة �’أوQوبية يف �إعÓن بون 
 R�زÄو�’�صم ”�ل�صدمة  �’أوQوبية عن  �ملجموعة  1982/6/9. وعÈت  �لذي �صدQ يف 

من قتل �ملدنيÚ �لفل�صطينيÚ يف بÒوت“، وذلك بعد حدوç جمزIQ �صÈ� و�ص�تيÓ يف 

�’إ�رش�Fيلية من  لل≥و�ت  �لفوQي  ب`”�’ن�صë�ب  �ملجموعة   âÑ16-1982/9/18، وط�ل

.
بÒوت �ل¨ربية“18

دو›  موD“ر  ع≥د  ت�أييده�   1987 Èa�ير   /•ÉÑ°T  ‘  á«HhQhC’G  áYƒªéŸG  âæ∏YCGh

�ملعنية،  �’أطر�±  جميع  وب��صرت�∑   ،Iدëملت� �’أ·  برع�ية  �’أو�ص§  �ل�رش¥  يف   ΩÓلل�ص

.
وط�لâÑ بتë�صÚ �’أوVص�´ �ملعي�صية ل�صك�ن �’أV�Qصي �ملëتلة“19

�ملجموعة  �أcدت   ،1987/12/8 يف  �’أو¤  �لفل�صطينية  �’نتف�Vصة  �ند’´  وبعد 

 - �لعربي  �ل�رش�´  حل  ’إيج�د  �لتف�وVص   IQرشوV على   1987/12/9 يف  �’أوQوبية 

�’إ�رش�Fيلي، و�أعلنâ يف حزير�ن/ يونيو 1988، �أن ”�لوVصع �لر�هن يف �’أV�Qصي �ملëتلة 

.
20“ kÓتمfi يعد ⁄

عرa�ت،  ي��رش   Iبدعو  1988  ÈتمÑص� �أيلول/  يف  �’أوQوبية  �ملجموعة   âق�م cم� 

FQي�ص �للجنة �لتنفيذية ملن¶مة �لتëرير، ’إجر�ء مÑ�حã�ت، و�إل≥�ء خط�ب �أم�Ω �لÈمل�ن 

.
21

�’أوQوبي يف مدينة �صرت��صÑوÆQ �لفرن�صية
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وحيد  cممãل  �’أوQوبية  �ملجموعة  من  به�  معرت±   Òغ �لتëرير  من¶مة   âوب≥ي

 ،1988/11/15 يف  عرa�ت،  ي��رش  �إعÓن  ت�Qيخ  حتى  �لفل�صطيني،   Öلل�صع و�رشعي 

 ºت≥�صي Q�ة على قر≤a�ر �ملوF�19 �ملجتمع يف �÷ز �ل`  �لفل�صطيني  �أم�Ω �ملجل�ص �لوطني 

aل�صطQ Úقº 181 �ل�ص�دQ �صنة 1947 و�ملو�a≥ة على قر�Q�ت �’أ· �ملتëدI مب� يف ذلك 

قر�Q 242 �لذي يتع�مل مع ق†صية aل�صطc Ú≥†صية ’جc ،ÚÄم� ت†صمن �إعÓن ”�إق�مة 

حيQ åدت  �لدولة �لفل�صطينية على �أVQصن� �لفل�صطينية وع��صمته� �ل≥د�ص �مل≥د�صة“، 

�ملجموعة �’أوQوبية على هذ� �’إعÓن ب�إعÓن بروc�صل يف 1988/11/21، ج�ء aي¬ �إن 

�ملجموعة تعل≤ ”�أهمية خ��صة على �ل≥ر�Q�ت �ل�ص�دIQ عن �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني 

يف �÷ز�Fر، �لتي تعك�ص �إQ�دI �ل�صعÖ �لفل�صطيني يف ت�أcيد هويت¬ �لوطنية و�لتي تت†صمن 

.
خطو�ت �إيج�بية نëو ت�صوية �صلمية للنز�´ �’إ�رش�Fيلي - �لعربي“22

لدى   Iعديد �أوQوبية  ب�حتج�ج�ت   1989 �صنة  من  �’أو¤  �أ�صهر  �ل�صتة   âوحفل

 âصة �لفل�صطينية. وبعدم� �أعلنV�صد �’نتفV يلية على �صي��صته� �ل≥معيةF�ل�صلط�ت �’إ�رش�

�لو’ي�ت �ملتëدa Iتí حو�Q ل¬ د’لت¬ مع من¶مة �لتëرير، �غتنمâ �ملجموعة �’أوQوبية 

�لت≥ليدي  مبوقفه�  يذcر   1989/6/27 يف  طويل  �إعÓن   Q�إ�صد’ مدQيد  قمة  من��صÑة 

وتطÑي≤  �ل≥معية،   Òللتد�ب حد  لوVصع  �’إ�رش�Fيلية  �ل�صلط�ت  �إ¤   k�ëمل ”ند�ء  ويطل≤ 

قر�Q�ت جمل�ص �’أمن Qقº 605 و607 و608، و�حرت�Ω �أحك�Ω �تف�قية جني∞“ و�إجر�ء 

�أن من¶مة  �نتî�ب�ت يف �’أV�Qصي �ملëتلة. وQ�أت �ملجموعة �’أوQوبية للمرI �’أو¤، 

.
23

�لتëرير يجÖ �أن تدعى �إ¤ م�ص�Q �ل�صΩÓ، و�أن ت�ص�a ∑Qي¬

:á«£°Sƒàe-hQhC’G ácGô°ûdG Iôµa .3

يعد   ⁄ cم�  �لد�خلي،  بعد√  على   k�م≥ت�رش يعد   ⁄ �أمنه�  �أن  �أوQوب�  �لدول   âcQأد�

يت�صع   k�مفهوم íÑأ�ص� بلد�ن متج�وIQ، بل  �أو  بلدين   Úية بa�ي≥ت�رش على �◊دود �÷¨ر

لي�صمل جممل �ملëي§ �ل`”جيو�صي��صية“ (�÷يوبوليتيك)، م� يعني �أن عدΩ ��صت≥ر�Q �لدول 

�ملج�وIQ لÓ–�د �’أوQوبي �صو± تنعك�ص �Q�KB√ �ل�صلÑية ب�صكل و�Vصí ومÑ��رش عليه�. 
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�لعربية  �ملنط≥ة  �’أمريكية يف   íمل�ص�ل� مع  flتلفة   âب�ت م�ص�◊ه�  �أن  و�أدc âcQذلك 

�لذي ق�صدت¬  �لتهمي�ص  �ملتو�ص§، وت�أcد هذ� �’ختÓ± من خÓل  �لëÑر  �ملطلة على 

.
�لو’ي�ت �ملتëدI �’أمريكية للدوQ �’أوQوبي يف موD“ر مدQيد لل�صΩÓ �صنة 241991

يف  �ل�صلمية  �لعملية  يف  �’أوQوبي  �’–�د   Qلدو �’أمريكي  للتهمي�ص  ونتيجة 

�صي¨ة  عن  �’أوQوبية،  �ملفوVصية  م≥ر  بروc�صل،  يف   åëÑل� بد�أ  �’أو�ص§،  �ل�رش¥ 

جديدI للعÓق�ت بÚ �أوQوب� وجنوب �ملتو�ص§ على Vصوء �ملت¨Ò�ت �لع�ملية �◊��صلة. 

و�حتل مفهوΩ �ملتو�صطية مك�نة مهمة يف �ÿط�ب �’أوQوبي وجممل هذ√ �لن�ص�ط�ت. 

”�لعÓق�ت  بعنو�ن   1993  ÈتمÑص� �أيلول/  يف  دQ��صة  �’أوQوبية  �ملفوVصية  و�أ�صدQت 

�لدQ��صة   âaهد �’أو�ص§“;  و�ل�رش¥  �’أوQوبية  �÷م�عة   Úب و�لتع�ون  �مل�صت≥Ñلية 

و�’أV�Qصي  ولÑن�ن،  و�صوQية،  م�رش،  ��صرت�∑  يف  �ملدى   Iبعيد �’حتم�’ت   åëب �إ¤ 

�لفل�صطينية �ملëتلة، و�’أQدن، و”�إ�رش�Fيل“، يف عملية تك�مل �إقليمي توDيده� �ملجموعة 

.
25

�’أوQوبية، وتهد± �إ¤ دعº �لت�صوية �ل�صلمية يف �ملنط≥ة

وبعده� �صلمâ �ملفوVصية �’أوQوبية �لÈمل�ن �’أوQوبي، و�ملجل�ص �’أوQوبي دQ��صة 

جديدI ”حول تنفيذ �لتع�ون �مل�› و�لت≥ني مع �لدول �ملتو�صطية غÒ �’أع†ص�ء، وحول 

�لتع�ون �مل�› مع تلك �لدول cمجموعة“. ويف �Bذ�Q/ م�Q�ص 1995 قدمâ �ملفوVصية 

دQ��صة �أخرى بعنو�ن ”ت≥وية �ل�صي��صة �ملتو�صطية لÓ–�د �’أوQوبي: �إق�مة �رش�cة �أوQوبية 

.
متو�صطية“26

موD“ر  عن¬   Èّع متك�مل  م�رشو´  يف  �’أوQو-متو�صطية  �ل�رش�cة   Iكرa وŒ�صدت 

، و�ملكمل مبوD“ر مÓح≤ ل¬ هو موD“ر �أوQوميد 
بر�صلونة �لذي ع≥د يف 271995/11/28

Euromed Conference �ملنع≥د يف 1995/12/10، حيå �ص�a âcQي¬ �أل∞ موD�ص�صة 

�لëÑر  على  �ملطلة  و�لدول  �’أوQوبي  �’–�د  “ãل   ،k�بلد  38 من  �جتم�عية  ومن¶مة 

 Q�ل تعزيز �◊وÓة �ص�ملة، من خc�إق�مة �رش� âك�نa رين“Dملو� èF�أبي†ص �ملتو�ص§. �أم� نت’�

�ل�صي��صي، و�إQ�ص�F¬ على دع�ºF منت¶مة، ومن خÓل تطوير �لتع�ون �’قت�ص�دي و�مل�›، 
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 Ωة �لتي ت≥وKÓãل� Öية و�’إن�ص�نية، وهي �÷و�نa�≤ãيز على �’أبع�د �’جتم�عية و�لcو�لرت

.
28

عليه� �ل�رش�cة �’أوQوبية �ملتو�صطية

و�صعى �’–�د �’أوQوبي من خÓل �ل�رش�cة �’أوQو-متو�صطية، �إ¤ دمè ”�إ�رش�Fيل“ 

يف fiيطه�، بëيå تندمè مطمÄنة �إ¤ هوية ن�ص∞ �رش¥ �أو�صطية ون�ص∞ �أوQوبية. cم� 

 Iدëصع�± وجود �لو’ي�ت �ملتVته� يف �إÑغQ ،�رن�ص� و�أمل�نيa k�وب�، وخ�صو�صQأو� ≥≤–

�’أمريكية ودوQه� يف �لدول �ملطلة على �لëÑر �’أبي†ص �ملتو�ص§، ويف �إب≥�Fه� مبن�أى عن 

.
29

�Q�KBه� �’قت�ص�دية و�لa�≤ãية و�لع�صكرية وب�لت�› �ل�صي��صية

�إجر�ء مف�وVص�ت بÚ �’–�د  بر�صلونة  �مل≥رتحة يف موD“ر  �ل�رش�cة  �تف�¥  وت†صمن 

�’أوQوبي و�لدول �ملتو�صطية لع≥د �تف�ق�ت �رش�cة �أو �–�د�ت جمرcية، حيå جرى 

، ومع من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية ني�بة 
توقيع �تف�قية مع ”�إ�رش�Fيل“ يف 301995/11/20

عن �ل�صلطة �لفل�صطينية يف 311997/2/24.

�’–�د  ي≥دم¬  �لذي   ºلدع�  Iي�دR �’أوQو-متو�صطية،  �ل�رش�cة  �تف�قية  عن   èونت

 âن�c  åحي و�ل�صي��صي،  �’قت�ص�دي  �ل�صعيدين  على  �لفل�صطينية  لل≥†صية  �’أوQوبي 

 ≥ëل�صلطة �لفل�صطينية �أحد �أطر�± �’تف�قية، وب�لت�› �أدى ذلك �إ¤ �عرت�± �’–�د ب�

 ºي�ن م�صت≥ل، ل¬ �رشعية �لتوقيع على �’تف�قي�ت �لتي تدعc ºب�أن يكون له Úلفل�صطيني�

.
32

ق†ص�ي�هº، وŒعل منهº دولة �رش¥ �أو�صطية على �ت�ص�ل ب�ملن¶ومة �’أوQوبية

 åحي ،ΩÓوبي يف عملية �ل�صQت دول �’–�د �’أو�ÒKت ت�أRة �إ¤ ذلك، تعّزa�صVإ�

موD“ر   âÑKو�أ �’أو�ص§،  �ل�رش¥  يف   ΩÓل�ص� لعملية   k�جديد  k�عaد بر�صلونة  موD“ر  �صكل 

بر�صلونة قدIQ �’–�د �’أوQوبي على جمع �أطر�± �ل�رش�´ �لعربي �’إ�رش�Fيلي يف موD“ر 

�لو’ي�ت  ��صتîد�مه�  من   Ìتك �لتي   Iل≥و� دبلوم��صية   Ω�دîصت�� دون  و�حد،  �إقليمي 

.
33

�ملتëدI �’أمريكية

وع≥دت موD“ر�ت �أخرى لل�رش�cة �’أوQو-متو�صطية يف م�لط� يف 1997/4/16-15، 

وبروc�صل   ،2000/11/16-15 يف  ومر�صيلي�   ،1999/4/16-15 يف  و�صتوت¨�Qت 



دوQ �’–�د �’أوQوبي يف م�ص�Q �لت�صوية �ل�صلمية لل≥†صية �لفل�صطينية

17äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

 ،2003/5/27-26 يف   âريcو  ،2002/4/23-22 يف  وa�لن�صي�   ،2001/11/6-5 يف 

ون�بو› يف 2-2003/12/3، ودبلن يف 5-2004/5/6، و’ه�ي يف 2004/11/30-29، 

 ،2005/6/20-19  ‘  äGÒî°üdGh  •ÉHôdGh  ,2005/5/30 يف   ÆQوÑصم�cلو وفي 

�لفنلندية  وت�مÒÑي   ،2006/6/26-25 يف  وتون�ص   ،2005/11/28-27 يف  وبر�صلونة 

2006/11/20 و2007/6/22، وبروc�صل يف  �ل≥�هرI يف  27-2006/11/28، ويف  يف 

يف   Iو�ل≥�هر  ،2007/11/6-5 يف  ول�صÑونة   ،2007/9/15 يف  وبوQتو   ،2007/6/27

ومر�صيلي�   ،2008/5/30-29 يف  و�أKين�   ،2008/4/3-2 يف  وa��ص   ،2008/2/27-26

 ،2008/11/10-9 5-2008/11/6، ومر�c�ص يف  �لفرن�صية يف  وني�ص   ،2008/7/2 يف 

.
وبروc�صل يف 2009/7/7، وبروc�صل يف 342009/12/9

من  جلية،  تÑدو  �لعربي  �ل≥ومي  �’أمن  على  �’أوQو-متو�صطة  م�رشو´  fl�طر  �إن 

خÓل تع�مل �’–�د �’أوQوبي مع �لدول �لعربية cل على حدI، وت≥طيع �أو�ص�ل �لوطن 

 »àdG •höûdG ¢Vôa ≈∏Y IQOÉ≤dGh RÉ«àe’G áÑMÉ°U “يلF�لعربي �لو�حد، وتكون ”�إ�رش�

 åتل∞ عن �ل�صي��صة �’أمريكية من حيîوبية ’ تQل�صي��صية �’أو�a .�تتم��صى مع �صي��صته

مت�خمة  دولة  وهي  ليÑي�،  a��صتÑع�د   .Òملع�ي� و�Rدو�جية  ل`”�إ�رش�Fيل“  و�لتëيز  �لنفعية 

للëÑر �ملتو�ص§، وVصº �’أQدن وهي دولة غÒ متو�صطية �إ¤ �لن¶�Ω �’إقليمي لدليل ق�طع 

.
35

على �أن –دي�ت IÒÑc تو�ج¬ م�صت≥Ñل �’أمن �ل≥ومي �لعربي

 ióeh  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  √ÉŒ  á«LQÉÿG  á°SÉ«°ùdG  .4
:á«µjôeC’G á°SÉ«°ùdÉH É¡WÉÑJQG

– �’إ�رش�Fيلي،  �لعربي  �صهدت مو�ق∞ دول �’–�د �’أوQوبي تنوع�Œ k�√ �ل�رش�´ 

يف  a�علية   Ìcو�أ مÑ��رش  �أوQوبي   Qدو  Öلع �إ¤  يتطلع   Q�تي بوجود  �لتنو´  هذ�  و“ãل 

 ájCG  øY ¬Ø≤°S  ójõj  ’CG  •öT »HhQhCG  QhO AGOCÉH  ÖZôj  QÉ«J  OƒLhh ,á«ª∏°ùdG  á«∏ª©dG

 áægGôŸG π°†Øj QÉ«J OƒLh ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ™e AGôªM •ƒ£N

cلي�k على �لدوQ �’أمريكي، ويكتفي ب�لدوQ �لد�عº للو�صي§ �’أمريكي.
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يف  �’أوQوبي  �’–�د  لدول  �ل�صي��صي   Qلدو� حول  �ملîتلفة،  �لتي�Q�ت  هذ√   Ω�أم�

�ل�رش�´  عملية  يف  �’أوQوبي  �لتدخل  على  �ملفروVصة  �ل≥يود  �Rد�دت   ،ΩÓل�ص� عملية 

 Èعت� åوبية، حيQصية �’أوVإ¤ �ملفو� ±Óÿ� ¬يa جة و�صلQيلي، �إ¤ دF�لعربي – �’إ�رش�

بعد  �لوقâ ⁄ يëن  ”�أن  �ملفوVصية  �لتج�IQ يف  Leon Brittan، مفوVص  بريت�ن  ليون 

ل≥ي�Ω �أوQوب� بدوQ و�ص�طة يف عملية �ل�صΩÓ يف �ل�رش¥ �’أو�ص§“، �’أمر �لذي �أدى �إ¤ 

.
36

íرن�ص� على هذ� �لت�رشيa لÑعل قوي من قa دQ

يدQ∑ �’–�د �’أوQوبي �أن تعÌ �لعملية �ل�صلمية يف �ل�رش¥ �’أو�ص§ يوKDر �صلk�Ñ يف 

�مل�ص�لí �’أوQوبية، و�أcدت قمة �’–�د �’أوQوبي يف aلوQن�ص�، يف 1996/6/22، على 

�أن  �’أوQوبي  �ملتو�صطي   1997 �أبريل  ني�ص�ن/  م�لط� يف  موD“ر  ºK وجد   .
37

ÒKلت�أ� هذ� 

�لع≥Ñة �أم�Ω ”�إعÓن بر�صلونة“، �أو تنفيذ �مل�رشو´ �ملتو�صطي، هي تعÌ مف�وVص�ت �لت�صوية 

 ºوبي على “ويل �صي¨ة �◊كQد �’أو�–’� Ω�يل“. هذ� م� يف�رش �إقدF�لعرب و”�إ�رش� Úب

�لذ�تي �لفل�صطيني، و�لوعد ب�مل�ص�همة يف “ويل م�ص�Qيع �ل�صΩÓ �لعربية - �’إ�رش�Fيلية، 

�صيë�صل  �لذي  �ل�صي��صي  �لãمن  للåëÑ عن   ÚوبيQأو’�  Úل�صي��صي� من   k�ع عددaد  �‡

يف   IQصو�fi �ل�صي��صية  تÑ≥ى  و�أ’  �مل�›،   ºلدع� هذ�  جّر�ء  من  �’أوQوبي  �’–�د  علي¬ 

�’إد�IQ �’أمريكية. وب�صوIQ ع�مة يكن مÓح¶ة �قرت�ب �ملو�ق∞ �’أوQوبية من �ملو�ق∞ 

�لعربية �ملتعل≥ة ب�لت�صوية و�مل�صتندI �إ¤ مرجعية مدQيد م≥�Qنة ب�ملوق∞ �’أمريكي �ملوDيد 

ل`”�إ�رش�Fيل“38. 

�ملوق∞  –ديد  يف   ÒKلت�أ� �صديد   kÓع�م �’أمريكية   Iدëملت� �لو’ي�ت   âëÑأ�ص�

�’�صرت�تيجية   íمل�ص�ل�  ºحج  :ÚÑÑل�ص �’إ�رش�Fيلي   – �لعربي  �ل�رش�´  من  �’أوQوبي 

�لتي  �أوQوب� و�لو’ي�ت �ملتëدI �’أمريكية، من ن�حية، و�لعÓقة �ÿ��صة   Úة بcمل�صرت�

ترب§ �لو’ي�ت �ملتëدI ب`”�إ�رش�Fيل“، من ن�حية �أخرى. a≥د حر�ص �ملوق∞ �’أوQوبي 

 á«é«JGÎ°S’G ¬JÉbÓ©H Qö†dG ≥ë∏j ÉgRhÉŒ ¿CG iôj »àdG •ƒ£ÿG AGQh ø°üëàdG ≈∏Y

لçÓã ح≥�F≤ جوهرية يف   ¬c�Qإد�  Q�إط� وذلك يف  �’أمريكية،   Iدëملت� �لو’ي�ت  مع 

�ل�رش�´:
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aمن  وب�لت�›  �أمريكية،  د�خلية“  ”ق†صية  �إ¤  �أقرب   âب�ت ”�إ�رش�Fيل“  �أن  �أوله�: 

وc�أنه�  Œ�هه�  ودية   Òغ ”�إ�رش�Fيل“  تعتÈه�  �لتي  �’أوQوبية  �ملو�ق∞   Òتف�ص �ملمكن 

.Iدëصد �لو’ي�ت �ملتV مو�ق∞ موجهة

K�نيه�: �أن نفوذ �للوبي �ل�صهيوÊ على عملية �صنع �ل≥ر�Q �’أمريكي و�صل �إ¤ دQجة 

�ل�صي��صة  ت≥ود  �لتي  هي  �’إ�رش�Fيلية  �ل�صي��صة  وc�أن   k�أحي�ن�  Qيت�صو �لÑع†ص  Œعل  flيفة 

�’أمريكية يف منط≥ة �ل�رش¥ �’أو�ص§.

�لع�⁄، خ��صة  للهيمنة على  �ليمÚ �’أمريكي �ملa�ëظ  �أن م�ص�لí م�رشو´  K�لãه�: 

 Úليم� م�رشو´   íم�ص�ل مع  cلية  تتط�ب≤  تك�د   ،ÈتمÑص� �أيلول/   11  ç�أحد� بعد 

 Òغ k�خمR يليةF�ق�ت �’أمريكية – �’إ�رشÓيلي للهيمنة على �ملنط≥ة، ‡� يعطي �لعF�إ�رش’�

�أي وقâ م†صى  �أÌc من  �لر�هنة  �ملرحلة  ت�صعى يف   Iدëملت� �لو’ي�ت  م�صÑو¥. و’أن 

�ل�صي��ص�ت  K≥ة يف  �أدنى  لديه�   âلي�ص ”�إ�رش�Fيل“  �لع�⁄، و’أن  ب�لهيمنة على  لÓنفر�د 

 Qمل لتهمي�ص �لدو�c يليF�يف هذ� �ل�صي�¥، تط�ب≤ �أمريكي – �إ�رش Rد بر≤a ،وبيةQأو’�

– �’إ�رش�Fيلي على  �لعربي  �’أوQوبي يف منط≥ة �ل�رش¥ �’أو�ص§ عموم�k، ويف �ل�رش�´ 

.
39

وج¬ �ÿ�صو�ص
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ájƒ°ùàdG á«∏ªY ‘ á«HhQhC’G äÉeÉ¡°SE’G :kÉ«fÉK

لل≥†صية  �ل�صلمية  �لت�صوية  لعملية   k�د�عم  k�Qدو �’أوQوبي  �’–�د  دول   âÑلع

 Q�م�ص على  �’أمريكية   Iدëملت� �لو’ي�ت  هيمنة  من   ºلرغ� على  وذلك  �لفل�صطينية، 

لل�صلطة  �’أوQوبي  �’–�د  دول  ت≥دمه�  �لتي  �مل�لية  �مل�ص�عد�ت   â¨وط �ملف�وVص�ت; 

.k�وه�م�صي k�دودfi لX ه� �ل�صي��صي، �لذيQلفل�صطينية على دو�

 âنية يف بد�ية ع≥د �لت�صعيني�ت من �ل≥رن �لع�رشين، �أعلن�ãل� èليÿ� ومع �نته�ء حرب

�لو’ي�ت �ملتëدI �’أمريكية وعدد من �لدول �’أوQوبية عن بدء م�رشو´ ÒÑc يرمي �إ¤ 

�إحÓل �ل�صΩÓ يف منط≥ة �ل�رش¥ �’أو�ص§، و�لåëÑ عن طر¥ ◊ل �ل≥†صية �لفل�صطينية، 

�لفل�صطينية،  �لدولة   Ω�قي ’إعÓن  “هد  وجم�عية  Kن�Fية  مف�وVص�ت  خÓل  من  وذلك 

aك�نa âكرI ع≥د موD“ر ج�مع لل�صΩÓ يع≥د يف �إحدى �لعو��صº �’أوQوبية، ونتيجة 

�’أوQوبي  �’–�د  c�ن  �لت�Qيخ  ذلك  ومنذ   .1991 �صنة  في  مدQيد  موD“ر  c�ن  لذلك 

�◊�Vرش �لد�ºF على م�ص�Q �لت�صوية �ل�صلمية لل≥†صية �لفل�صطينية، �صو�ء مب�ص�cQت¬ c�–�د، 

�أو من خÓل �لدول �’أع†ص�ء.

 ≈àM ójQóe ô“Dƒe òæe ájƒ°ùàdG á«∏ªY ‘ »HhQhC’G QhódG .1
:2009 áæ°S ájÉ¡f

على �لرغº من �أن م�ص�cQة �لدول �’أوQوبية يف موD“ر مدQيد ⁄ تكن aع�لة، �إ’ �أنه� 

 ¬Ñب�أن تلع íلذي تطم� Qيف �لدو ºبة –ول مه�ãوبية مبQت �نع≥�د√ يف ع��صمة �أوÈعت�

يف عملية �ل�صΩÓ يف �ل�رش¥ �’أو�ص§، وتر�جع�k عن �ملوق∞ �’إ�رش�Fيلي �ل�ص�ب≤ �لر�a†ص 

. �إذ �أعلنâ ”�إ�رش�Fيل“، يف �لÑد�ية، aQ†صه� �أن ينع≥د موD“ر 
40

�أي دوQ ’أوQوب� يف �ملنط≥ة

�ل�صΩÓ يف ع��صمة �أوQوبية. وقÑلâ تر�صيí مدQيد، ’أن �إ�صÑ�ني� �’�صرت�cية قطعâ مع 

.
�صي��صة aر�نكو �لعربية، و�عرتâa ب`”�إ�رش�Fيل“ يف �صنة 411986

Rع�مة  cر�ص  �لã�نية،   èليÿ� نتè عن حرب  �لذي  �÷ديد،  �لع�ملي   Ω�¶لن� �أن   Òغ

�لو’ي�ت �ملتëدI، و�أcد تفتâ �’–�د �ل�صوaيتي، وهم�ص �أوQوب� c≥وI و�صيطة c�منة. 
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ولذلك a≥د c�ن �لدوQ �’أوQوبي يف موD“ر مدQيد دوk�Q �صكلي�k، حيå ح†رشت �أوQوب� 

. و�أ�صâëÑ �لو’ي�ت �ملتëدI �لر�عية ملë�دK�ت 
42

يف ق�عة �ملوD“ر c�أي وaد �Bخر مدعو

Oslo Agreements يف  �أو�صلو  �تف�ق�ت  �لتوقيع على  �إذ ”  و�لتوقيع عليه�،  �لت�صوية 

و��صنطن يف 1993/9/12، حيå تر�جعâ �أوQوب� �إ¤ �مل≥عد �ÿلفي يف هذ√ �ملë�دK�ت، 

و⁄ ت�صهº �إ’ يف �ملÑ�حã�ت �ملتعددI �’أطر�± من خÓل ÷�ن خ��صة متعل≥ة ب≥†ص�ي� 

يف  �جتم�ع�ته�   º¶مع ع≥دت  و�لتي  �ل�ص�مل،   Q�لدم� �أ�صلëة  ونز´  و�ملي�√   ÚÄجÓل�

.
43

�لعو��صº �’أوQوبية

�أل≥�ه�  �لتي  موD“ر مدQيد،   ì�تتa� �’أوQوبية خÓل cلمته� يف  �ملجموعة  و�أcدت 

وRير خ�Qجية   ،Hans van den Broek برو∑  د�ن  a�ن  ه�ن�ص  �ملجموعة  ني�بة عن 

و�أcدت  مر�حله�.  flتل∞  يف  �ملف�وVص�ت   ì�‚إ� يف  وم�ص�cQته�  �هتم�مه�  هولند�، 

 èبنه  âلتزم� cم�   ،“ΩÓل�ص� م≥�بل  ”�’أVQص  مبÑد�أ  �لتز�مه�  �’أوQوبية  �ملجموعة 

 Úلفل�صطيني� Úب êمزدو Q�ين 242 و338 يف م�صQ�على �أ�ص��ص �ل≥ر Iرش��Ñص�ت �ملVملف�و�

.
44

و�’إ�رش�FيليÚ من جهة، وبÚ �لعرب و”�إ�رش�Fيل“ من جهة �أخرى

cم� دعمâ �ملجموعة �’أوQوبية م�ص�Q �ل�صΩÓ يف �ل�رش¥ �’أو�ص§، ودعâ �إ¤ تلÑية 

�◊�ج�ت �’أÌc �إ◊�ح�k للفل�صطينيÚ لينجëو� يف �صÒهº نëو �◊كº �لذ�تي، و�أcدت 

�ملجموعة على VرشوIQ �أن Œني ”�إ�رش�Fيل“ وبلد�ن �مل�رش¥ من�aع �إيج�بية وملمو�صة من 

.
45

ΩÓعملية �ل�ص Òص�

منه�  جم�ل،  من   Ìcأ� يف  �أو�صلو  �تف�ق�ت  توقيع  من  �’أوQوبية  �لدول  و��صتف�دت 

قي�Ω �’–�د �’أوQوبي بتمويل �لعملية �ل�صلمية، من خÓل ت≥دي¬ للدعº �مل�› لل�صلطة 

�لوطنية �لفل�صطينية و�’قت�ص�د �لفل�صطيني، حيå �أ�ص�Q �ملجل�ص �’أوQوبي �ملجتمع يف 

cوaQو �ليون�نية يف ت≥رير√ ل�صنة 1995 �إ¤ �أن �’–�د �’أوQوبي �أ�صíÑ �أول cتلة ‡ولة 

لعملية �ل�صΩÓ من خÓل دعمه� لل�صلطة �لفل�صطينية. وعزR �’–�د �’أوQوبي عÓق�ت 

�لتع�ون مع ”�إ�رش�Fيل“ لت�صل �إ¤ توقيع �تف�قية �ل�رش�cة �’قت�ص�دية بينهم�. cم� �ص�عد 
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تك�مل  �ملتو�صطية، ÿل≤  مÑ�دQت¬  �إعد�د  على  �’أوQوبي  �’–�د  �أو�صلو  �تف�ق�ت  توقيع 

حيc å�ن ذلك متعذk�Q قÑل  ”�إ�رش�Fيل“،  �قت�ص�دي بÚ دول جنوب �ملتو�ص§ مب� aيه� 

.
46

توقيع �تف�ق�ت �أو�صلو

�’أوQوبية  �لدول   âصوت�  1994 �صنة  �ÿليل  يف  �’إبر�هيمي   Ωر◊� مذبëة  بعد 

�لذي   1994 �Bذ�Q/ م�Q�ص  904 يف   ºقQ Q�قر íلدو› ل�ص�ل� �’أع†ص�ء يف جمل�ص �’أمن 

�صنة  يف  �’أوQوبية  �لدول   âق�طع cم�  fiتلة.  aل�صطينية  �أV�Qص  �ل≥د�ص  �رشقي   Èعت�

 ÖÑص� íصVيو k�ت بي�نQة لل≥د�ص، و�أ�صدãل�ãرى �’ألفية �لcيل“ بذF�1995 �حتف�ل ”�إ�رش

�مل≥�طعة، حيQ å�أت يف �’حتف�ل Œ�هkÓ للم�ص�لí �’إ�صÓمية و�مل�صيëية يف �ملدينة، 

.
47

وي�صÑ≤ –ديد وVصع �ل≥د�ص قÑل �لتف�وVص

�ل�رش�cة   Iكرa  ìطر ت�Qيخ  حتى   ،k�دودfi �’أوQوبي   Qلدو� و��صتمر 

 âلتي �أمل� íع �مل�ص�لa�وبية، وذلك بدQأو� IQد�Ñلتي ج�ءت مب� �’أوQو-متو�صطية، 

�أن  �ل�صي��صي و�’أمني; ذلك   Q�صت≥ر�’� �أجل  ب�◊و�Q من  �لÑدء   IQرشوV �وبQأو� على 

.
48

�ل�صΩÓ يف �ل�رش¥ �’أو�ص§ �ل�صΩÓ يف حوVص �ملتو�ص§ ’ يكن a�صل¬ عن 

 ΩÓل�ص� IÒم�ص ºوبي يف دعQأو’� Qعة للدوaو-متو�صطية دQة �’أوc�ل�رش� âو�أعط

�’إ�رش�Fيلي  �ملوق∞  تروي†ص  وfi�ولة  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �’قت�ص�دي   ºلدع�  Ëوت≥د

 Úأو¤ على تعي’� Iيل“ وللمرF�ة ”�إ�رش≤a�ل ذلك يف موã“وبي، وQأو� Qملن�ه†ص ’أي دو�

 IÒÑة �لكÑوهو �لرغ íصV�وبي وQوبي يف �ل�رش¥ �’أو�ص§، بهد± �أوQد �’أو�–Óل لã‡

”للعÖ دوQ موKDر يف �ل�صي��ص�ت �لع�ملية“، ذ�ت �’أهمية لÓ–�د، وبî��صة يف موVصو´ 
.

49
�لعملية �ل�صلمية للنز�´ �لعربي �’إ�رش�Fيلي

 âن�صط  ،1996 �صنة  ”�إ�رش�Fيل“  يف   ºكëلل نتني�هو   Úبني�م و�صول  �أع≥�ب  يف 

�لدبلوم��صية �’أوQوبية ’إن≥�ذ عملية �ل�صΩÓ بعدم� �صعرت �أن �ملف�وVص�ت �ل�صلمية يف 

 Malcolm Rifkind يفكندQ Ωم�لكو Ê�يطÈجية �لQ�ÿ� يرRعن ذلك و Èخطر، وع

: ”�إن¬ يجÖ عدΩ �ل�صم�ì لعملية �ل�صΩÓ يف �ل�رش¥ �’أو�ص§ ب�لف�صل.  kÓF�ق ìلذي �رش�
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 Iديد÷� �◊كومة  ل¨ة  �إن   .k�ج�د  k�دي–  ìيطر  Iجديد �إ�رش�Fيلية  حكومة  و�صول  �إن 

قوية: ’ �تف�¥ حول �÷و’ن �أو �ل≥د�ص، ’ ن≥��ص حول �لدولة �لفل�صطينية، �أو تو�صيع 

من  يجعل  �لنëو،  ذلك  على  �’إ�رش�Fيلي  �ملوق∞   Q�صتمر�� �أن  و�أcد  �مل�صتوطن�ت“. 

.
50

�ل�صعÖ جد�k �لعودI �إ¤ �ملف�وVص�ت

�’إيط�لية  aلوQن�ص�  مدينة  يف  قمت¬  �نع≥�د  خÓل  �أcد  �’أوQوبي  �’–�د  ولكن 

 ≥ëب” يتعل≤  مب�  خ��صة   ،ºF�و�لد �لع�دل   ΩÓل�ص�  ºدع وجوب  على   1996/6/22 يف 

�لفل�صطينيÚ بت≥رير م�صÒهº“ ومÑد�أ ”�’أVQص م≥�بل �ل�صΩÓ، مع cل م� يرتتÖ على 

 Qلدو� ¥Óي�صة يف �نطFطة �لرëن�ص� هو �ملQلوa عن قمة Qي�ن �ل�ص�دÑل� íÑو�أ�ص .
ذلك“51

�’أوQوبي يف عملية �ل�صΩÓ يف �ل�رش¥ �’أو�ص§، و�ملرجعية �ل�صي��صية �لتي ي�صتند عليه� 

. وaيم� يتعل≤ ب�ل≥†صية �لفل�صطينية �أcد �لÑي�ن على:
52 k�≤ح’

�أ. �أن �ل�صΩÓ يف �ل�رش¥ �’أو�ص§ هو م�صلëة �أ�ص��صية لÓإ–�د �’أوQوبي.

و�لدول   Úو�لفل�صطيني ”�إ�رش�Fيل“  ’أمن  �لوحيد  �لطري≤  �ل�صΩÓ هي  عملية  �أن  ب. 

.ºمتهÓو�ص ،IQملج�و�

V .êرشوIQ �حرت�Ω �’تف�قي�ت �ملوقعة وتنفيذه�.

 242 Ω�قQت جمل�ص �’أمن �أ�Q�أن ت�صتند على قر� Öة يجëص�ت �لن�جVد. �أن �ملف�و

و338 و425، وعلى مÑد�أ �’أVQص م≥�بل �ل�صΩÓ، وح≤ �لفل�صطينيÚ يف ت≥رير 

.ºهÒم�ص

 èF�نت ل¬   Iل¨ربية وقط�´ غز� �ل†صفة  على  ”�إ�رش�Fيل“  �لذي تفرVص¬   ¥Óأن �’إغ� ه`. 

.
53

خطIÒ على �’قت�ص�د �لفل�صطيني

ول≥ي �لÑي�ن �’أوQوبي ترحيk�Ñ من �لدول �لعربية، يف حc Ú�ن Qد �لفعل �’إ�رش�Fيلي 

غ�Vصk�Ñ، و�ت�صº �ملوق∞ �’أمريكي بعدQ’� Ωتي�ì، وذلك خوk�a من �أن يوDدي ذلك �إ¤ 

 Ω�ق �أن  بعد  �إ¤ �رشيك، وخ��صة  �ل�صلمية، و–ويل¬  �لعملية  �’أوQوبي يف   Qلدو� تعزيز 

بلهجة ح�Rمة   ºت�ص�  1996  ÈتمÑص� �أيلول/  بي�ن يف   Q�ب�إ�صد �’أوQوبي  �لوQR�ء  جمل�ص 
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 âلي�ص �ل≥د�ص  �رشقي  �أن  على  و�أcد  �لتز�م�ته�،  a�cة  بتنفيذ  ”�إ�رش�Fيل“   Öط�ل  åحي

–â �ل�صي�دI �’إ�رش�Fيلية، وت≥ع Vصمن �ل≥ر�Q Qقº 242، وب�لت�› هي جزء من �’أV�Qصي 

�ملëتلة ع�Ω 1967. و�أ�ص�Q �لÑي�ن �إ¤ ��صتعد�د دول �’–�د �’أوQوبي للعÖ دوQ ن�ص§ 

يف  �لرFي�ص  و�مل�›  �’قت�ص�دي  �إ�صه�مه�  مع   k�من�صجم يكون  �ملف�وVص�ت،  ’�صتÄن�± 

.
54

�لعملية �ل�صلمية

cم� �صّكل قي�Ω �’–�د �’أوQوبي يف 1996/10/28 بتعيÚ مي¨يل �أنîل موQ�تينو�ص 

�ل�رش¥  يف   ΩÓل�ص� لعملية   k�خ��ص  k�وبيQأو�  k�KعوÑم  Miguel Ángel Moratinos

 Ω�مله� ºأه� âن�cوبي يف �لعملية �ل�صلمية. وQأو’� Qلتعمي≤ �لدو k�جديد kÓأو�ص§، ع�م’�

 ºة لدعa�c Úتينو�ص هي �لعمل مع �’أطر�± �ملعني�Qوبي ملوQلتي حدده� �’–�د �’أو�

و�لتو�ص§   ،IQمل�صو�  Ëلت≥د و�’�صتعد�د   ،ΩÓل�ص� مف�وVص�ت  ومر�قÑة   ،ΩÓل�ص� �لعملية 

�إذ� طلÖ �’أطر�± �ملعنيون ذلك، و�مل�ص�همة عند �لطلÖ يف تنفيذ �’تف�ق�ت �لتي ّ” 

�لتو�صل �إليه� بÚ �’أطر�±، و�لتدخل دبلوم��صي�k مع هذ√ �’أطر�± يف ح�ل ح�صول 

عدΩ تنفيذ لÑنود هذ√ �’تف�ق�ت، ومر�قÑة �’أaع�ل �لتي توKDر �صلk�Ñ على نت�èF مف�وVص�ت 

.
55

�لوVصع �لنه�Fي

�أcتوبر  �’أول/  ت�رشين  Jacques Chirac يف   ∑�Òص� �لفرن�صي ج�∑  �لرFي�ص   Ω�وق

1996 بجولة يف �ل�رش¥ �’أو�ص§، حدد aيه� طموح�ت aرن�ص� و�’–�د �’أوQوبي يف 

:
56

»g áeÉg •É≤f çÓK ≈∏Y ájQƒ°S ‘ √É≤dCG ÜÉ£N ‘ õcQ å«M ,á≤£æŸG

�أ. �أن¬ لن يكون هن�∑ �صΩÓ من دون �ن�صë�ب ”�إ�رش�Fيل“ من �’أV�Qصي �ملëتلة مب� 

يف ذلك �رشقي �ل≥د�ص و�÷و’ن.

ب. �لعمل على �إق�مة دولة aل�صطينية.

.Iدëمع �لو’ي�ت �ملت ΩÓل�ص� Q�ع�ية م�صQ ة يفc�ب�ل�رش Öوب� �أن تط�لQعلى �أو .ê

 Ω�أم� حيف�  يف  ل¬   ìت�رش خÓل   1996/10/21  ‘  •É≤ædG  √òg  ≈∏Y  ∑GÒ°T  ócCGh

طÓب ج�معة �لتîنيون Technion-Israel Institute of Technology ب≥ول¬: ”�إن 
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 Iهذ√ �لدولة وحده� جديرa .k�ح≥ي≥ي k�يل �رشيكF�إ�رش’ Ωبه� ت≥د k�aل�صطينية معرتa دولة

.
ب�تî�ذ �لتعهد�ت �ل†رشوQية ’أمنه� و�لوa�ء به�“57

QحÖ �’–�د �’أوQوبي ب�تف�¥ �ÿليل �لذي ” �لتو�صل �إلي¬ يف ني�ص�ن/ �أبريل 1997، 

على �لرغº من �’أخط�Q �لتي يîفيه� هذ� �’تف�¥، ’أن¬ يتيí ل`”�إ�رش�Fيل“ �’حتف�® 

يعي�صون د�خله�، و�ص§  يهودي  �أQبعم�Fة م�صتوطن  لت�أمÚ حم�ية  �ملدينة  20% من  ب` 

للمدينة   Úëم�صل Òغ ÚÑمر�ق  Iوبي وحدQأو’� �’–�د  و�أQ�صل  aل�صطيني،  �أل∞   120

.
58

ملر�قÑة �صÒ �’ن�صë�ب �’إ�رش�Fيلي

�لتëرير  من¶مة   Úب �’إن�بية  �مل�ص�cQة  �تف�¥  على  �لتوقيع   ”ّ  1997/2/24 ويف 

�لفل�صطينية.  �ل�صلطة   íل�ص�ل للعمل  بروc�صل،  يف  �’أوQوبية  و�ملجموعة  �لفل�صطينية 

ودخلâ �’تف�قية حيز �لتنفيذ يف �أول “وR/ يوليو 1997. ويëوي م†صمون �’تف�¥ 69 

م�دI وتن�ص على –رير �ملÑ�د’ت، و�إق�مة منط≥ة تÑ�دل حرI بعد aرتI �نت≥�لية يجÖ �أ’ 

تتج�وR 2001/12/31. ومب≥ت†صى �مل�دI 49 �ملتعل≥ة ب�لتع�ون �’إقليمي ”يتعهد �لفري≥�ن 

 Èع  Rيتعز �أن   Öيج  ΩÓل�ص� ب�أن  ل≥ن�عتهم�  �’أو�ص§،  �ل�رش¥  يف   ΩÓل�ص�  Q�م�ص  ºبدع

.
�لتع�ون �’إقليمي“59

 ÖنŒ ¤يف 12-1997/12/13 �إ êQوÑصم�cوبي �لذي ع≥د يف لوQدع� �ملجل�ص �’أو

 ÚÑوبي �÷�نQر �ملجل�ص �’أوcّب≥†ص�ي� �’�صتيط�ن و�ل≥د�ص، وذ Öأي عمل �أح�دي �÷�ن�

�لفل�صطيني و�’إ�رش�Fيلي بعزΩ �’–�د �’أوQوبي على: 

�ل�صي�¥  �أينم� c�ن، و�أي�c k�نâ �لدو�aع، وي�صدد يف هذ�  مك�ëaة �’إQه�ب 

�’أمن.   Iم�د يف   Úو�لفل�صطيني  ÚيليF�إ�رش’�  Úب �لتع�ون  �أهمية  على   k�أي†ص�

ويجÖ �أن يكون هذ� �لتع�ون معزk�R مع وجوب ŒنÖ قطع¬ ب�أي Kمن. وذcر 

�أي†ص�k ب�قرت�ì �’–�د �’أوQوبي �إن�ص�ء ÷نة �أمن د�Fمة، م� يتيí �إVصف�ء �ل�صفة 

�ل�صلطة   Iمل�ص�عد بÈن�جم¬  وcذلك  �’أمن،   Iم�د يف  �لتع�ون  على  �ملوD�ص�صية 

.
60

�لفل�صطينية يف مك�ëaة �’إQه�ب
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ولتë≥ي≤ هذ� �لهد± وقع �’–�د �’أوQوبي و�ل�صلطة �لفل�صطينية يف 1998/4/20 

�ل¨رVص،  لهذ�  �أمنية  �لطرa ،Úa�صكلâ ÷نة   Úمل�صرت∑ ب� �’أمني  للتع�ون  �تف�قية  على 

تتكون من �مل�صت�ص�Q �’أمني للمÑعوç �’أوQوبي �ÿ��ص بعملية �ل�صΩÓ، وFQي�ص �’أمن 

�لوق�Fي يف �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غزI، وŒتمع ب�صكل دوQي، ويف �◊�’ت �لط�FQة 

.
61

Úaأحد �لطر� Öبن�ء على طل

 äÉj’ƒdG  â∏ªY  á«Hô©dGh  á«HhQhC’G  ¿Gó∏ÑdG  øe  IÒÑµdG  •ƒ¨°†∏d  áé«àfh

من  �’إ�رش�Fيلية،  �لفل�صطينية  �ملف�وVص�ت   Q�م�ص –ريك  على  �’أمريكية   Iدëملت�

 Wye River Plantation نتي�صنÓيفر بQ ص�ت �لتي ع≥دته� يف و�يVل �ملف�وÓخ

aQر  و�ي   Iرcمذ م†صمون  �أن   Ò15-1998/10/23. غ  Úب م�   Iملمتد�  Iلفرت� خÓل 

Wye River Memorandum، �ل�ص�دIQ عن fi�دK�ت و�ي بÓنت�ي�صن، و�لتي وقعه� 

ي��رش عرa�ت، FQي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، وبني�مÚ نتني�هو، FQي�ص �لوQR�ء �’إ�رش�Fيلي، 

يف c 1998/10/23�ن و�Vصa k�ëيه� غي�ب ذcر دوQ �’–�د �’أوQوبي يف �ملف�وVص�ت، 

 Iدëر �لو’ي�ت �ملتcأن ذ� Úيف ح ،Iرcيف ن�ص �ملذ Iو�حد Iره� مرcت على ذDإذ ⁄ يو�

.
62

Iمر Iبع ع�رشQد �أQأمريكية و’�

�تف�¥  توقيع  يوΩ من  بعد  �أي   ،1998/10/24 �لرFي�ص عرa�ت حر�ص منذ  �أن   Òغ

و�ي Qيفر، على �أن ي≥دΩ عرVص�c k�مkÓ ومف�صkÓ ملف�وVص�ت و�ي بÓنتي�صن �إ¤ QوD�ص�ء 

.
63

�لدول و�◊كوم�ت �’أوQوبية �ملجتمعÚ يف مدينة بوQت�ص�ص��ص �لنم�ص�وية

ويف �جتم�´ للمجل�ص �’أوQوبي يف برلÚ يف 24-1999/3/26 �أcدت دول �’–�د 

وم�ص�ملة،  وديوقر�طية،   ،Iصي�د� ذ�ت  aل�صطينية  دولة  �إن�ص�ء  ب�أن  �قتن�عه�  �’أوQوبي 

يف  c�رشيك  �إ�رش�Fيل  ول≥Ñول  �إ�رش�Fيل،  ’أمن  Vصم�ن  �أa†صل  ”هو  �لÑ≥�ء  على   IQوق�د

�لد�ºF ومن دون   ≥◊�” . و�أcد �ملجل�ص �’أوQوبي على 
64“I�مل�ص�و�  Ωملنط≥ة على قد�

.
65“ºهÒيف ت≥رير م�ص Úت≥ييد للفل�صطيني

�’نتف�Vصة  و�ند’´  �’أق�صى،  �مل�صجد   Ariel Sharon �ص�Qون  �أQيل   IQ�يR وعند 

�لفل�صطينية �لã�نية يف 2000/9/28 �أ�صدQ �’–�د �’أوQوبي بي�نÚ يف 1و2000/10/2، 
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�أcد يف �لÑي�ن �’أول على ”�أن هذ√ �’أحد�ç ت¶هر ºc يكن �أن يوDدي �’�صتفز�R يف 

�لد�مية،  �’أعم�ل  تو��صل  قل≥¬ من  و�أعرب عن  م�أ�ص�وية“،   èF�نت �إ¤   Iمتوتر Xرو± 

�’–�د   ºدع  Ê�ãل� �لÑي�ن  ويف  �ملف�وVص�ت.  ط�ولة  �إ¤   Iب�لعود �لنز�´  طريف   Öوط�ل

�ص�Qون  �صلو∑  �أوQوب�   âو�أد�ن �÷�Qية.   ç�أحد’� يف  للتë≥ي≤  دولية  ÷نة  ت�صكيل 

�’�صتفز�Rي، ولكنه� ⁄ تدن �’عتد�ء�ت �’إ�رش�Fيلية على �ل�صعÖ �لفل�صطيني �’أعزل، 

و⁄ تتجر�أ على و�ص∞ هذ√ �’عتد�ء�ت ب�أنه� ع≥�ب جم�عي، و�نته�∑ لل≥�نون �لدو›. 

و�أ�صدQت �لرF��صة �’أوQوبية يف 2000/10/13 بي�ن�k �أعلنa âي¬ ”عن �◊زن �ل�صديد �إR�ء 

.
�لعن∞ �مل�صتمر“66

 Òغ وKي≥ة  وط�قم¬  موQ�تينو�ص  �نîل  ميجيل   ΩÓلل�ص �’أوQوبي   çعوÑمل�  Ωوقد

 Úلفل�صطيني�  Úلãملم� Qبعد ت�ص�و ،ÚيليF�و�’إ�رش Úلفل�صطيني�  Úصمية ◊ل �ل�رش�´ ب�Q

هذ√   âن�cو  .2001 ين�ير   /Ê�ãل� c�نون  يف  ط�ب�  يف  تو�جدو�  �لذين   ÚيليF�و�’إ�رش

�لوKي≥ة �نعك��ص�ÿ kريطة �قرتحه� �’إ�رش�Fيليون يف بد�ية fi�دK�ت c�مÖ ديفيد، و�لتي 

دعâ �إ¤ �إق�مة دولة aل�صطينية على 87% من �ل†صفة �ل¨ربية، يف حÚ ترى �ÿطة �لتي 

�ل¨ربية، وتكون  �ل†صفة  �أV�Qصي  83% من  �لفل�صطينية على  �لدولة  قدمه� موQ�تينو�ص 

.
حدود �لدولة �لفل�صطينية وa≤ ”قر�Q جمل�ص �’أمن 242“67

Èa�ير   /•ÉÑ°T  ‘  äôL  »àdG  á«∏«FGöSE’G  äÉHÉîàf’G  ‘  ¿hQÉ°T  Rƒa  ó©Hh

 Úلفل�صطيني�  Úب للو�ص�طة   Qدو �أي  �’أمريكية   IQ�إد’� جمدت  وبعدم�   ،2001

للرF��صة، توج¬   George W. Bush و�’إ�رش�FيليÚ بعد و�صول جوêQ بو�ص �’بن 

تهدFة  �صÑل  ملن�ق�صة  �’أو�ص§  �ل�رش¥  �إ¤  �’أوQوبي  �مل�صوDولÚ يف �’–�د  �لعديد من 

توج¬ وaد   2001 م�Q�ص   /Q�ذB� aفي   .ÚيليF�و�’إ�رش  Úلفل�صطيني�  Úب �لد�Fر  �ل�رش�´ 

�أوQوبي aQيع �مل�صتوى، Vصº �ملÑعوç �’أوQوبي �ÿ��ص لل�صΩÓ يف �ل�رش¥ �’أو�ص§ 

cري�ص  �’أوQوبي  لÓ–�د  �Q�ÿجية  �لعÓق�ت  ومفوVص  موQ�تينو�ص،  �أنîل  مي¨يل 

 âن�c لتي� ،Anna Lindh ن� ليندB� جية �ل�صويدQ�خ IيرRوو ،Chris Patten ب�تن

 ìو�رش عرa�ت،  و�لرFي�ص  �ص�Qون  �لوaد  a�لت≥ى  �’أوQوبي،  �’–�د  ترت�أ�ص  بÓده� 
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 Öوط�ل  ،“Ω�أم’� �إ¤   ΩÓل�ص� عملية  لدaع  قدQت¬  يف  م�  يÑذل  �صو±  ”�’–�د  ب�أن 

.
68

�لفل�صطينية �لوطنية  لل�صلطة  �مل�صتë≥ة   ÖF�ل†رش� �أمو�ل  بتëويل  ”�إ�رش�Fيل“ 

وع≥Ö �لهجوΩ �ل�ص�مل �لذي �صنت¬ قو�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي على �ل†صفة �ل¨ربية 

للرFي�ص  وح�ص�Qه�  �ل¨ربية،  لل†صفة  �حتÓله�   Iو�إع�د  ،2002 م�Q�ص   /Q�ذB� نه�ية  يف 

عرa�ت يف م≥ر �إق�مت¬ يف مÑنى �مل≥�طعة يف Ω�Q �ˆ، ��صتدعâ �إ�صÑ�ني� �لتي c�نâ تتو¤ 

”�إ�رش�Fيل“  ب�ن�صë�ب   âÑيد، وط�لQيف مد ”�إ�رش�Fيل“   Òصف� �’أوQوبي  �’–�د  FQ��صة 

 Javier �صو’ن� Òيa�ت. و�أعلن خ�aي�ص عرFعن �لر Q�ع �◊�صaQمن �ملدن �لفل�صطينية و

 Öط�ل �’–�د  �أن  �’أوQوبي  �’–�د  يف  �Q�ÿجية  لل�صي��صة  �’أعلى  �ملمãل   Solana

1402، و�لذي يدعو   ºقQ جمل�ص �’أمن Q�كن ب≥ر‡ âب�أ�رش´ وق  Ω�ب�’لتز ”�إ�رش�Fيل“ 
 ’” : kÓF�ص�± �صو’ن� قVله�، و�أÓصي �لتي �أع�دت �حتV�Qب من �’أ�ëن�صÓيل“ لF�إ�رش�”
ي�صعن� �ÿل§ بQ�fi Úبة �’إQه�ب وتدمÒ �ل�صلطة �لفل�صطينية. حل �ل�رش�´ لن يكون 

.
69“ k�ع�صكري kÓح

�لتëرير  من¶مة  يف  �ل≥د�ص  مل∞  م�صوDول  ن�صيÑة،  �رشي  وقع   2002/7/27 ويف 

 ،Ami Ayalon �أي�لون  ع�مي  مع  �لفل�صطينية،  �ل≥د�ص  ج�معة  وFQي�ص  �لفل�صطينية 

ن�صيÑة   – �أي�لون  خطة  �لعمل،  حزب  يف  و�ل≥ي�دي  �ل�ص�ب�∑   R�ه÷ �ل�ص�ب≤  �لرFي�ص 

Nusseibeh - Ayalon Plan، و�لتي ن�صâ على �عتQ�Ñ �لدولة �لفل�صطينية هي م�أوى 

�لÓجÚÄ و�ل�صت�ت �لفل�صطيني، وعلى ت�صكيل �ل�صندو¥ �لدو›، وعلى منí �لتعوي†ص 

 Úيه�، �أو �ل�ص�عa ء يف �لدولة �لتي يعي�صون�≤Ñإ¤ �ل� Úل�ص�ع� ÚÄجÓصع �لVو Úص�ëلت

. وQعى توقيع �لوKي≥ة خ�aيÒ �صو’ن� ‡kÓã �’–�د �’أوQوبي، 
70

�إ¤ �لهجرI �إ¤ دولة K�لãة

�ليون�ن.  خ�Qجية  وRير   George Papandreou ب�ب�ندQيو   êQوجو وموQ�تينو�ص، 

 : kÓF�طة قÿ� تينو�ص على�Qوعل≤ مو

�إن موVصو´ ح≤ �لعودI للفل�صطينيÚ ⁄ يعد مدQج�k على جدول �’أعم�ل 

 k n�ي�صكل تهديد Iأن ح≤ �لعود� k�و�إن هن�∑ تفهم .Ω�من �لن≥��ص �لع k�و⁄ يعد جزء
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�إ�رش�Fيل. وc�ن  �إ�رش�Fيل. و�أنه� معرcة �نت�رشت aيه�  �ليهودي لدولة  للط�بع 

 Q�كaلدول �لعربية �’أ� âنÑبة دليل على ذلك �إذ ت�ãوت �لعربية مبÒر قمة ب“Dمو

.
71

�ل�صعودية وق�لâ �إن �◊ل يجÖ �أن يكون م≥Ñو’k من �إ�رش�Fيل

≥دت يف مدينة بروc�صل �لÑلجيكية دعâ �لدول �’أوQوبية  وخÓل قمة �أوQوبية عمُ

�لتëلي  �إ¤   Úو�لفل�صطيني ”�إ�رش�Fيل“  من   kÓc  2003/3/21 يف  عنه�   Qصد� بي�ن  يف 

ب`”�أÈc قدQ من �’عتد�ل“، حيR� åد�دت VرشوIQ �لتو�صل �إ¤ حل يف �ل�رش¥ �’أو�ص§ 

�ÿت�مي.  �لÑي�ن  م�رشو´  ن�ص  يف  ج�ء  م�   Öص�ëب �لعر�¥،  حرب  �ند’´  مع   k�إ◊�ح�

وQ�أت �لدول �أن �لوقâ ح�ن ل`”�لتف�وVص و�لت�صوية“ ولي�ص ل`”دو�مة �◊≥د و�ملو�جهة 

و�لعن∞“. وQ�أت �أن خريطة �لطري≤ ينÑ¨ي ”�إعÓنه� وتطÑي≥ه� على �لفوQ، مع وجوب 

�إحر�R ت≥دΩ يف مو�I�R ذلك يف جم�ل �’أمن وعلى �ل�صعيدين �ل�صي��صي و�’قت�ص�دي“. 

 k�ي�صFQ عÑ��ص  fiمود   Úبتعي �’أوQوبي  �’–�د  وحكوم�ت  دول  QوD�ص�ء   ÖحQ cم� 

�أولية“،  �أ�ص��صية  ”مرحلة  ي�صكل  تعيين¬  �أن  معتÈين  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  للوQR�ء 

.
72“k�ÒÑc k�عaد ΩÓو”�صتعطي عملية �ل�ص

�ل¨ربية،  �ل†صفة  يف  �لعن�رشي  �لف�صل   Q�جد بن�ء  �’أوQوبي  �’–�د  ع�VQص  cم� 

خلفية  على  ”�إ�رش�Fيل“  �إد�نة  على  دول¬  بع†ص   â≤a�وو من��صÑة،  من   Ìcأ� و�نت≥د√ يف 

يدين   Q�قر  íل�ص�ل �’أمن  جمل�ص  يف  و�إ�صÑ�ني�  aرن�ص�   âصوت�  åحي  ،Q�للجد بن�Fه� 

 âمتنع� Úن�ء“، يف حÑل� Q�و�إل¨�ء قر ¬F�ويدعوه� �إ¤ وق∞ ”بن Q�ه� �÷دF�نÑيل“ لF�إ�رش�”
�إحÓل  ي≥وVص جهود   Q�د÷� بن�ء  �أن  �’–�د  وQ�أى   .

73
وبريط�ني� �أمل�ني�   âلت�صوي� عن 

�ل�صΩÓ �لدولية يف �ملنط≥ة، ويجعل من �مل�صتëيل عملي�k �لتو�صل �إ¤ حل لÓأRمة ب�إق�مة 

.
74

Úم�صت≥لت Úدولت

 kÉYhöûe  »HhQhC’G  OÉ–’G  ìôW  »µjôeC’G  ƒà«ØdÉH  QGô≤dG  ´höûe  •ƒ≤°S  ó©Hh

بديkÓ على �÷معية �لع�مة ي≥ت�رش على دعوI ”�إ�رش�Fيل“ �إ¤ وق∞ بن�ء �÷د�Q، و�صوت 

�’–�د ل�ص�لí �ل≥ر�Q بطÑيعة �◊�ل، وح¶ي هذ� �ل≥ر�Q غÒ �مللزΩ مبو�a≥ة 144 دولة، 

.
وب�متن�´ 12 دولة عن �لت�صويâ، وع�VQصت¬ �أمريك� و”�إ�رش�Fيل“75
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�إ¤   Q�د÷� م�ص�ألة  يëيل   Q�قر  íل�ص�ل  âلت�صوي� عن  �متنع  �’أوQوبي  �’–�د  لكن 

�أن   Jack Straw �صرتو  �لÈيط�Ê ج�∑  �Q�ÿجية  وRير  وQ�أى  �لدولية،  �لعدل  fiكمة 

�أم�fi Ωكمة  �ملل∞  �ملن��صÖ طرì هذ�   Òأن من غ�  Èعت� ولكن¬  ”�÷د�Q غÒ �رشعي“، 
هذ�  مãل  و�إ¤  �لهيÄة“.  بهذ√  �’عرت�±  يرa†صون   ÚيليF�إ�رش’� �أن  مب�  �لدولية  �لعدل 

 Dominique De �لر�أي ذهc Öل من وRير �Q�ÿجية �لفرن�صي دومينيك دو aيلÑ�ن 

.
76Ana Palacio يوK’�ن� بB� نية�Ñجية �’إ�صQ�ÿ� IيرRوو Villepin

 Q�جد �رشعية   Ωبعد �ل≥�Vصي   2004 �صنة  �لدولية  �لعدل  fiكمة   Q�قر �’–�د  و�أيد 

�لف�صل �لعن�رشي، و�عتÈت �ملفوVصية �’أوQوبية �أن �ملëكمة �أيدت وجهة ن¶ر �’–�د 

.
77

�’أوQوبي ب�أن �÷د�Q غÒ �رشعي، وحâã �’إ�رش�FيليÚ على �إR�لت¬

 ،Iب من غز�ëن�صÓل Öيل“ �أح�دية �÷�نF�وبي خطو�ت ”�إ�رشQم� �أيد �’–�د �’أوc

و�أعلن خ�Òa �صو’ن� �أKن�ء Rي�Qت¬ ل`”�إ�رش�Fيل“ يف 2005/7/12 عن �صعي �’–�د لت�صجيع 

”�إ�رش�Fيل“ على �إ“�Ω خطته� على �مل�صتوى �’قت�ص�دي و�ل�صي��صي و�’أمني، معتk�È ذلك 
من  �أوQوب�   âجن â≤≤– �م” و�إذ�  �لفل�صطينية،  �لدولة   Ω�قي خطوI مهمة على طري≤ 

يف  �صو’ن�  وق�ل   .
78“ k�و��صرت�تيجي  k�أمني�  k�مطلوب �’أو�ص§  �ل�رش¥  يف   k�Q�صت≥ر�� وF�Qه� 

 k�ÒÑc  k�دي– �’نف�ص�ل  عملية   Èتعت” �’إ�رش�Fيلية:  �ÿطة  عن   2005/8/20 يف  ل¬  م≥�لة 

ولكنه� �أي†ص�a kر�صة مهمة، ويف ح�ل ‚�حه�، �صيتº �إع�دI �إحي�ء عملية �ل�صΩÓ �ملعل≥ة مب� 

.
يكن من �لعودI �إ¤ �مل�ص�Q �لتف�وVصي وتنفيذ خريطة �لطري≤“79

لعملية  �’أوQوبي  لÓ–�د  �ÿ��ص  �ملوaد   ،Marc Otte �أوت   ∑Q�م دع�  cم� 

�ل�صΩÓ يف �ل�رش¥ �’أو�ص§ �’–�د �’أوQوبي، �إ¤ تنفيذ �ن�صë�ب�ت �أخرى من �ل†صفة 

ولي�ص  �إ�رش�Fيلية   - aل�صطينية  مف�وVص�ت  خÓل  من  ذلك   ºيت �أن  �رشيطة  �ل¨ربية، 

.
80

c�إجر�ء منفرد

 Ω�لع�  Úأم’�  Qصو†ëب  ΩÓل�ص� عملية  لتفعيل  لندن  موD“ر يف  ع≥د   2005/3/1 ويف 

لÓأ· �ملتëدc Iويف عن�ن Kofi Annan ووRيرQ�ÿ� Iجية �’أمريكية cوندوليز� Q�ي�ص 

 Òبل  Êتو وق�ل  دولة.  ع�رشين  من   Ìcأ� خ�Qجية  ووQR�ء   ،Condoleezza Rice
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FQ ،Tony Blairي�ص �لوQR�ء �لÈيط�Ê، يف cلمت¬ �’aتت�حية: ”نëن هن� جميعن� من 

�أجل هد± و�حد، هو �ل�صعي و�لعمل على –≥ي≤ QوDية �◊ل �ل≥�Fمة على دولتÚ يف 

 ...Q�صتمر�Óل�صطينية م�صت≥لة، وق�بلة لa منة، ودولةB� يليةF�ل�رش¥ �’أو�ص§... دولة �إ�رش�

لكن –≥ي≤ �أمن �إ�رش�Fيل يتطلÖ �لتز�م�a kل�صطيني�k لوق∞ عمل �ملجموع�ت �مل�صلëة من 

. cم� cQز �لÑي�ن �ÿت�مي على �ملط�لÑة ب�إ�صìÓ �ل�صلطة 
طري≤ تعزيز �’أجهزI �’أمنية“81

�لف�ص�Fل   ìÓص� وجمع  �لفل�صطينية،  �لهجم�ت  وق∞  على  و�لت�أcيد  �لفل�صطينية، 

.
82

ك مبو��صلة �لدعº �’قت�ص�دي لل�صلطة �لفل�صطينية tلفل�صطينية، مع �لتم�ص�

يف ت�رشين �لÊ�ã/ نوaمÈ 2006 �أعلنa âرن�ص� و�إيط�لي� و�إ�صÑ�ني� مÑ�دIQ لل�صΩÓ تدعو 

�’أ�رشى،  وتÑ�دل  و�لفل�صطيني،  �’إ�رش�Fيلي   Úaلطر�  Úب  k�Qوa  Q�لن�  ¥Óإط� وق∞  �إ¤ 

”ت�صكيل حكومة aل�صطينية –¶ى ب�عرت�±  �إ¤ قط�´ غزI، و�إ¤  و�إQ�ص�ل بعãة دولية 

.
دو›“83

 ºيل“ برت�صيF�ة على خطة ”�إ�رش≤a�ول �ملوÑيف ق k�وبية ترددQم� �أبدت �لدول �’أوc

�’–�د   Òصف� وق�ل  و�حد،   Öج�ن من  و”�إ�رش�Fيل“   Úلفل�صطيني�  Úب �لد�Fمة  �◊دود 

�’أوQوبي لدى ”�إ�رش�Fيل“ Q�مÒو �صيÈي�ن-�أوR�ل Ramiro Cibrian-Uzal ”ط�مل� �أن 

.
�’–�د ’ يعر± تف��صيل �ÿطة �صيكون من �ل�صعÖ �إبد�ء �ملو�a≥ة عليه�“84

بÓده�   ºت�صل قÑيل   Angela Merkel مcÒل   Óأ‚ي� �’أمل�نية   IQ�مل�صت�ص�  âو�أعلن

FQ��صة �’–�د �’أوQوبي مع بد�ية �صنة 2007 �أنه� �صتطرì مÑ�دQ�ت �أوQوبية ◊ل �ل�رش�´ 

و�أنه� �صت�ص�وQ ”�إ�رش�Fيل“ قÑل  يف �ل�رش¥ �’أو�ص§، بëيå تر�عي م�ص�لí ”�إ�رش�Fيل“، 

بÓده�  حر�ص  على  ت�أcيده�  مع  �’إ�رش�Fيلي،  �لعربي  �ل�رش�´  يî�ص   Q�قر �أي  �تî�ذ 

.
�ل�صديد على �أمن ”�إ�رش�Fيل“85

ومع بد�ية �صنة 2007 دع� وRير �Q�ÿجية �’إ�صÊ�Ñ مي¨يل �Bنîل موQ�تينو�ص �إ¤ ع≥د 

�لعربية ملجموعة  �لدول   ºصV2007 و �صنة  من  �’أول  �لن�ص∞  لل�صΩÓ يف  موD“ر دو› 

. وحدد �’–�د �’أوQوبي يف بي�ن ل¬ يف 2007/1/22 �إط�Q �لت�صوية 
86

�للجنة �لرب�عية
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aل�صطينية  دولة  و�إق�مة   1967  Ω�ع يف  بد�أ  �لذي  �’إ�رش�Fيلي  �’حتÓل  ”�إنه�ء  �أن¬  على 

�لدول  وب�قي  �إ�رش�Fيل،  مع   Öجن �إ¤   k�Ñجن تعي�ص   I�يëلل ق�بلة  وديوقر�طية  م�صت≥لة 

.
87“ΩÓله� يف �أمن و�ص IQملج�و�

بي�ن  يف  �لت�صوية   √�Œ �’�صرت�تيجية  توجه�ت¬   íمÓم �’أوQوبي  �’–�د   ºص�Q cم� 

 Annapolis ΩÓر �أن�بولي�ص �لدو› لل�ص“Dيل �نع≥�د موÑيف 2007/11/25 �أي ق √Qأ�صد�

”بن�ء دولة لل�صΩÓ يف �ل�رش¥ �’أو�ص§: ��صرت�تيجية   ºص�� â– ،Peace Conference

 ،
88

(State building for peace: an EU Action Strategy) “وبيQعمل �’–�د �’أو

وحدد �’أ�ص�ص �لتي ي≥وΩ عليه� �ل�صΩÓ وهي: �’أVQص م≥�بل �ل�صΩÓ، وقر�Q�ت جمل�ص 

 Úلعربية، وخريطة �لطري≤، و�’تف�ق�ت �ل�ص�ب≥ة ب� IQد�Ñأمن �لدو› ذ�ت �ل�صلة، و�مل’�

 Iللجنة �لرب�عية ومب�ص�ند� Ω�يل“. وتدعو ��صرت�تيجية �’–�د �إ¤ قيF�و”�إ�رش Úلفل�صطيني�

.
89

ΩÓمن �ملجتمع �لدو› برع�ية عملية �ل�ص

�لعرب،  �ل�رشc�ء  �لتع�ون مع   Q�صتمر��” �إ¤  ودعÿ� âطة �’�صرت�تيجية �’أوQوبية 

يف  وديوقر�طية  ع�رشية  �أمنية   Iقو و�إن�ص�ء  �أن�بولي�ص،   èF�لنت  k�≤Ñط  Iب�مل�ص�عد و�لتعهد 

ب�لتع�ون �لك�مل مع �ملن�ص≤ �’أمني �’أمريكي، cم� �صي†صع �’–�د  �لفل�صطينية  �لدولة 

�ل†صفة   Úب �لفل�صطينية  �لدولة  وتو��صل   Iوحد يف   ºي�ص�ه ب�صكل  ون�ص�ط�ت¬  بر�جم¬ 

.
90“ÚÄجÓو�لعمل على �إيج�د حل ل≥†صية �ل≥د�ص وحل ع�دل ل≥†صية �ل ،Iوقط�´ غز

وق�ل �إن  وبعد �نع≥�د موD“ر �أن�بولي�ص، و�ص∞ �صو’ن� نت�Fج¬ ب�أنه� ”�‚�R ب�هر“، 

 k�و�يج�بي  ،Ìcأ�  k�قÓد خ�–’�  Qعل دو÷” �’–�د هي  تÑن�ه�  �لتي  �’�صرت�تيجية  �ÿطة 

.
91“Ìcأ� k�وطموح ،Ìcأ�

و�أcد وRير خ�Qجية �صلوaيني� ديرتي Qوبل ã‡ ،Dimitrij Rupelل FQ��صة �’–�د 

�’أوQوبي، يف بي�ن وRع¬ على دول �’–�د يف 2008/1/11، �أن مل∞ �ل�صΩÓ يف �ل�رش¥ 

�’أو�ص§ �صيكون على قمة �أولوي�ت �’أجندI �ل�صي��صية خÓل aرتI تو› �صلوaيني� FQ��صة 

�’–�د. م†صيف�k �أن بÓد√ �صت�صعى �إ¤ –≥ي≤ �لتو�صي�ت �لتي وQدت يف موD“ر �أن�بولي�ص 

.
92

ΩÓلل�ص
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 Sanja �صتي¨ليت�ص  �ص�ني�   Iدëملت� �’أ·  لدى  �لد�Fمة  �صلوaيني�  ملمãلة  خط�ب  ويف 

يف  �’أمن  جمل�ص  يف  �أل≥ت¬  �’أوQوبي،  �’–�د  FQ��صة  بÓده�  تتو¤  �لتي   ،Štiglic

مل�صتوطن�ته�،  ”�إ�رش�Fيل“  تو�صيع  �’أوQوبي من  �’–�د  قل≤  �أعربâ عن   ;2008/3/25

aيه�  مب�  �ملëتلة  �’أV�Qصي  يف  ”�مل�صتوطن�ت  �أن  من  �’أوQوبي  �ملوق∞  على  و�أcدت 

ع≥Ñة  �’�صتيط�ن  �أن  وQ�أت  �لدو›“،  لل≥�نون   k�≤Ñط ق�نونية،   Òغ هي  �ل�رشقية  �ل≥د�ص 

.
93

ΩÓي≤ �ل�ص≤– Ω�ي�صية �أمFQ

�أحمد بëر، FQي�ص  و�لت≥ى   ،2008/11/3 �أوQوبي قط�´ غزI يف   Ê�برمل Q�R وaد 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني ب�’إن�بة، ون��صد FQي�ص �لوaد Q�cي�cو�ص تري�نت�aيليدي�ص 

لÓإaر�ê عن  ”�إ�رش�Fيل“  ب�ل†ص¨§ على  �لدو›  Kyriakos Triantafyllides �ملجتمع 

a�cة �ملعت≥لÚ �لفل�صطينيÚ، و�أ�ص�Q �إ¤ �أن Rي�IQ �لوaد ل¨زI �صتعزR من �لعÓقة بÚ �لÈمل�ن 

�’أوQوبي،  �لÈمل�ن   IQ�لزي لëÑر  �لفل�صطيني. ووج¬ دعوQ I�صمية  �لت�رشيعي  و�ملجل�ص 

. وعن �أع†ص�ء �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لذين ينتمون ◊رcة 
يف �صهر �Bذ�Q/ م�Q�ص 942009

حم��ص �أcد تري�نت�aيليد�ص �أن¬ ”’ يهمن� من هº م� د�مو� �أع†ص�ء يف �ملجل�ص �لت�رشيعي. 

.
95“íتa نو� �أع†ص�ء يف حم��ص �أو �أع†ص�ء يف�c ن ’ ن�ص�أل �إنëن

”�إ�رش�Fيل“،  مع  عÓق�ت¬  بتعزيز   k�Q�قر  2008/12/8 يف  �’أوQوبي  �’–�د  و�تîذ 

�أن يتº ذلك يف مو�I�R تعزيز �◊و�Q بÚ �لدولة �لعÈية من جهة   IQرشوV على k�م�صدد

و�لفل�صطينيÚ و�لدول �لعربية من جهة �أخرى، ب¨ية عدΩ �لت�أÒK �صلk�Ñ على ”�لتو�Rن“ 

يف عملية �ل�صΩÓ. و�أcد وRير �Q�ÿجية �لفرن�صي برن�c Qو�صنÒ �أن ”تعزيز �لعÓق�ت مع 

 Ìcإذ �إن �’أمر �أ� ،Úبع†ص �ل�صيء مع �لفل�صطيني Öإ’ �أن �’أمر �صع� ،k�صي�أتي ت�لي� Úل�صطa

.
تع≥يد�k يف Xّل عدΩ وجود دولة“96

 ،ΩÓلعربية لل�ص� IQد�Ñوبي للمQأو’� ºصو’ن� يف 2009/1/29 �لدع� Òيa�م� �أعلن خc

ق�kÓF �إن ”�◊ل �’أa†صل لل�رش�´ يف �ملنط≥ة �إق�مة دولتÚ (�إ�رش�Fيلية وaل�صطينية) Vصمن 

�أن  ”�Bمل  وق�ل:  �’أوQوبي“.  �’–�د  يدعم¬  م�  وهو   ،ΩÓلل�ص �لعربية   IQد�Ñمل� �صي�¥ 
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 ،ΩÓل�ص� �ل�رش�´ و–≥ي≤  �ل�صي��صية ’إنه�ء  �لعملية  �إ¤  نعود  �أن   IÒق�ص Iرتa نتمكن يف

 Ω�لتز’� ”�إ�رش�Fيل“  �صو’ن�   Öوط�ل  .
�’أوQوبية“97 و�ل�صعوب  �ملنط≥ة  �أه�›   ºحل هو 

.
98

بتف�هم�ت ”�أن�بولي�ص“، وخريطة �لطري≤، ومÑ�دIQ �ل�صΩÓ �لعربية

موعد  ”بعد   : kÓF�ق �لفل�صطينية  ب�لدولة  �’عرت�±  �إ¤  �’أمن  جمل�ص  �صو’ن�  ودع� 

دد �صلف�k يجÖ �أن يعلن قر�Q ملجل�ص �’أمن �لت�بع لÓأ· �ملتëدI تÑني¬ ◊ل �إق�مة  نه�Fي fiمُ

 ،ÚÄجÓدود، وق†صية �ل◊� ºأن يت†صمن تر�صي� Öيج Q�ص�± �أن هذ� �ل≥رVو�أ .“Úلدولت�

 ìلطر� هذ�   Òلتف�ص مQÈ�ت¬  . ويف 
99

�’أمنية و�لرتتيÑ�ت  �ل≥د�ص،  مدينة  على   Iو�ل�صي�د

ق�ل �صو’ن�: �إن ”هن�∑ د�aعÚ هم� �لعوملة و�لديوغر�aي�“، و�أcد على VرشوIQ �أن ت†صع 

.
100

”�إ�رش�Fيل بع†ص بي†صه� يف �ل�صلة �’أوQوبية“ و’ ترت∑ cل �صيء يف �ل�صلة �’أمريكية

غÒ �أن �لن�ط≤ ب��صQ�ÿ� ºجية �لفرن�صية برن�a Q�لÒو Bernard Valero حذQ من 

تكون  قد   Öن�÷� �أح�دية   Iإن خطو�”  : kÓF�ق و�حد   Öل�صطينية من ج�نa دولة  �إعÓن 

.
101“k�Òãc �تلك �لدولة �لتي نتطلع �إليه Ω�ل≥ي Iم†رش

cم� �أcد �’–�د �’أوQوبي على VرشوIQ وق∞ ”cل �أن�صطة �’�صتيط�ن“ يف �ل†صفة 

 Úبي�ن  2009  ÈتمÑص� و�أيلول/  يونيو،  حزير�ن/  يف  �’–�د   Qو�أ�صد و�ل≥د�ص،  �ل¨ربية 

�ل≥د�ص  �ملن�Rل مب� يف ذلك  و�إخÓء   Ωصتيط�ن وهد�’�  Q�صتمر�� ”قل≥¬ من  aيهم�  �أبدى 

.
�ل�رشقية“102

 Ω�دîيل“ ب��صتF�وبي ”�إ�رشQد �’أو�–Óت≥رير �رشي ل ºيم� يتعل≤ مبدينة �ل≥د�ص، �تهaو

 Q�ل، و�صي��ص�ت �’إ�صك�ن �لتمييزية، و�÷دR�ملن� Ωتو�صيع �مل�صتوطن�ت، وهدc ،لF�و�ص

 Êل≥�نو�  Òغ  ºل†ص� ”لتنفيذ خطة   åيã◊� �صعيه�  c�أد�I يف  �ل¨ربية،  �ل†صفة  �لع�Rل يف 

.
لل≥د�ص �ل�رشقية“103

≥د يف بروc�صل، Xهر تÑ�ين يف  ويف �جتم�´ لوQR�ء خ�Qجية �’–�د �’أوQوبي عمُ

مو�ق∞ دول �’–�د Œ�√ وVصع مدينة �ل≥د�ص، حيå برRت خaÓ�ت â≤a�Q �ملن�ق�ص�ت 

 ،2009/12/8 �ÿ��صة ب�لوQقة �ل�صويدية خÓل �جتم�ع�ت وQR�ء خ�Qجية �’–�د يف 
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 ،Úل�صطa قة �ل�صويدية تن�ص على �أن �رشقي �ل≥د�ص ع��صمة لدولةQلو� âن�c عد �أنÑa

�ل≥د�ص  يف  �لوVصع   √�Œ  ºقل≥ه عن  ”يعÈون   ºأنه� على  �Q�ÿجية  وQR�ء  بي�ن  ن�ّص 

�أية ‡�Q�ص�ت ��صتفز�Rية، ويجÖ �أن  �ل�رشقية... ويط�لÑون a�cة �’أطر�± �لتوق∞ عن 

.
104“Úصع �ل≥د�ص على �أ�ص��ص �أنه� ع��صمة للدولتVص�ت �إ¤ حّل وVدي �ملف�وDتو

 äÉbÉØJG  ó©H  Ú«æ«£°ù∏Ø∏d  »HhQhC’G  …OÉ°üàb’G  ºYódG  .2
:ƒ∏°ShCG

�أنه�   k�ëصV�و وبد�  �’أ�ص��صية،  للمو�Qد  قي�مه�  منذ  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �aت≥دت 

�صتعتمد يف  cم�  ”�إ�رش�Fيل“،  من  مو�Qده�  على  �’أ�ص��صية  مع¶º ح�ج�ت¬  �صتعتمد يف 

لعملية  �لد�عمة  �مل�نëة  �لدول  ت≥دمه�  �لتي  �مل�لية،  �مل�ص�عد�ت  على  نف≥�ته�  ت¨طية 

�ل�صلع �لد�خلة  عن  ”�إ�رش�Fيل“،  �لتي ÑŒيه�  �إ¤ �’قتط�ع�ت �ل†رشيÑية،  �إVص�aة   ،ΩÓل�ص�

.
105

ملن�ط≤ �ل�صلطة

وc�ن �’–�د �’أوQوبي �أبرR �مل�نÚë لل�صلطة �لفل�صطينية منذ قي�مه�. و�أ�ص�Q �ملمãل 

�أن¬  �إ¤  ل¬،  م≥�ل  �صو’ن�، يف   Òيa�وبي خQأو’� �’–�د  �Q�ÿجية يف  لل�صي��صة  �’أعلى 

 Úة مع �لفل�صطينيc�وبي ”يف �رشQومنذ �لتوقيع على �تف�ق�ت �أو�صلو دخل �’–�د �’أو

 ≥aو ÒÑc مل�لية و�لت≥نية �¤ حد� Iمل�ص�عد� Æو” �صو ،ºص�ص�ت دولته�Dمن �أجل بن�ء مو

.
ت�صوQن� لهذ� �لهد±“106

مع  ب�لتع�ون  �لفل�صطينية  �’أهلية  �ملوD�ص�ص�ت  تطوير  مرcز  �أعده�  دQ��صة   âوبين

�أن �أوQوب� �صو�ء c�نâ جمموعة �أΩ دولة  معهد �أبç�ë �ل�صي��ص�ت �’قت�ص�دية ”م��ص“، 

 Òلفل�صطينية غ� �ملن¶م�ت  �لفل�صطينية، ول≥ط�´  لل�صلطة  �أÈc جهة م�نëة  aردية، هي 

و�أXهرت  �ملن¶م�ت.  لهذ√  �ملî�ص�ص  �لتمويل  جممو´  من   %70 توaر  �إذ  �◊كومية، 

�لدQ��صة، و�لتي �أعده� �لÑ�حã�ن جوRي∞ ديفوير Joseph DeVoir وعÓء �لرتتÒ، �أن 

�مل�ص�عد�ت �Q�ÿجية لل†صفة و�ل≥ط�´ R�دت �أÌc من 600% بÚ �صنتي 1999 و2008، 

.
107

Q’دو Q�قيمته� 3.25 ملي âوو�صل
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وج�ء يف �لدQ��صة �أن �لدعº �لذي ي≥دم¬ �’–�د �’أوQوبي مع �لدول �’أع†ص�ء يف 

منذ  م�نëة  �أÈc ع�رشين جهة  �مل≥دΩ من  �لتمويل  54% من  ي≥�Qب  م�  ي�صكل  �’–�د 

.
108

توقيع �تف�ق�ت �أو�صلو

 äÉeGõàd’G Ö°ùM IõZ ´É£bh á«Hô¨dG áØ°†∏d áëfÉŸG äÉ¡÷G øe á¡L øjöûY ÈcCG :∫hóL

109(»µjôeC’G Q’hódÉH) (2008-1994) äÉYƒaóŸGh

ádhódGäGó¡©àdG ‹ÉªLEGäÉYƒaóŸG ‹ÉªLEGÉ¡JGó¡©àH ádhO πc ΩGõàdG ióe

á«HhQhC’G á«°VƒØŸG3,719,401,8473,230,002,683%87

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG1,203,982,5881,061,958,817%88

ájOƒ©°ùdG827,755,843804,228,880%97

¿ÉHÉ«dG777,238,751714,084,293%92

IóëàŸG áµ∏ªŸG693,259,350537,018,778%77

ójƒ°ùdG596,145,732469,647,898%79

èjhÔdG500,243,210460,583,842%92

É«fÉŸCG808,501,952400,632,219%50

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G370,994,808368,422,339%99

ôFGõ÷G300,004,624300,004,624%100

É°ùfôa409,204,441296,412,676%72

Góæc264,136,825262,563,216%99

âjƒµdG239,274,673239,274,673%100

É«dÉ£jEG286,973,587236,721,432%82

É«fÉÑ°SEG252,553,120227,146,006%90

‹hódG ∂æÑdG286,560,467220,424,931%77

Góædƒg245,695,649251,613,985%88

ô£b149,563,561149,563,561%100

Göùjƒ°S128,663,334116,244,385%90

á«ªæà∏d »eÓ°SE’G ∂æÑdG123,072,88499,417,066%80

.íيëص� ºقQ م≥ربة �إ¤ �أقرب Öلن�ص� :á¶MÓe
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مليون   1,401.7 حو�›   2009 ل�صنة  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �Q�ÿجي   ºلدع� وبل≠ 

�’جتم�عية  �مل�ص�عد�ت   IQ�و�إد  ºلدع �’أوQوبية  �لفل�صطينية  �’Bلية   âأ�صهم�  ،Q’دو

.
110

Q’ل≠ 433.2 مليون دوÑو�’قت�ص�دية مب

:á«YÉHôdG áæé∏dG ‘ »HhQhC’G π«ãªàdG .3

لل�صي��صة  �ملëرcة  �لدول  �’أوQوبي،  �’–�د  يف  �لكÈى  �’أوQوبية  �لدول   ∑Qتد

�Q�ÿجية لÓ–�د cفرن�ص�، وبريط�ني�، و�أمل�ني�، و�إيط�لي� و�إ�صÑ�ني�، مرcزية �هتم�Ω �لع�⁄ 

�لعربي ب�ل≥†صية �لفل�صطينية، ومدى �لتع�ط∞ �لعربي �ل�صعÑي مع �ل≥†صية �لفل�صطينية، 

ون≥مت¬ على ”�إ�رش�Fيل“ cدولة معتدية. لذلك حر�صâ دول �’–�د �’أوQوبي على �أن 

�إVQص�ء طريف  على   âللعرب، وعمل  k�يR�صتفز�� ل`”�إ�رش�Fيل“   ºلد�ع� موقفه�  يكون   ’

Quartet يف  �لرب�عية  �للجنة  ت�صكيل  �لعر�¥، ”  ل¨زو   Òص†ëلت�  ºفي خ†صa ،´�ل�رش�

 k�Q�ص�ء �لعرب، و�إقرVQإ’ Road Map ≥صع خطة خريطة �لطريVأو�خر �صنة 2001، وو�

 åيف �ل�رش¥ �’أو�ص§، حي Iدëصرت�تيجية للو’ي�ت �ملت�’� íوبي ب�مل�ص�لQمن �’–�د �’أو

.
111

Iدëلو’ي�ت �ملت� Qلدو kÓمكم √Qبل يرى دو ،k�ص�a�نف�ص¬ من ìإن �’–�د ’ يطر�

 ،Êيط�نية �’لكرتوÈجية �لQ�ÿ� IQ�Rة موقع وëتعري∞ �للجنة �لرب�عية على �صف ”

B’�cتي: 

�لو’ي�ت  من  موDل∞  Q�صمي   Òغ عن Œميع   IQ�Ñع هي  �لرب�عية  �للجنة 

�ملتëدI و�’–�د �’أوQوبي و�’أ· �ملتëدI وQو�صي�، وبرR للوجود �أو�خر �صنة 

 Úو�لفل�صطيني ÚيليF�إ�رش’� Iي لهذ√ �للجنة م�ص�عدFدÑن �لهد± �مل�c .2001
على تطÑي≤ تو�صي�ت ميت�صل وخطة عمل تينâ، و�أمله� بذلك وVصع نه�ية 

.
112

ΩÓن�± عملية �ل�صÄصة و��صتV�نتفÓل Öللعن∞ �مل�ص�ح

 k�خ��ص  kÓã‡  James Wolfensohn ولفن�صون  جيم�ص   Ú عمُ  ،2005/4/14 ويف 

للجنة �لرب�عية �لدولية للم�ص�عدI يف �’ن�صë�ب �’إ�رش�Fيلي من قط�´ غزI، بعدم� �أنهى 

 Ê�يطÈء �ل�QRي�ص �لوFQ Úويف 2007/6/27، ” تعي .
113

مهمت¬ cرFي�ص للÑنك �لدو›

.
114

�ل�ص�ب≤ توÊ بلÒ مÑعوk�K خ��ص�k لل�رش¥ �’أو�ص§ يف �للجنة �لرب�عية
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هي�أت   åحي �لطري≤،  خريطة  خطة  �لرب�عية  �للجنة  �أعدت   2002 �صنة  خÓل 

هجم�ت 2001/9/11، �لتي تعرVصâ له� مدينت� نيويوQ∑ وو��صنطن، �ملن�ñ �ل�صي��صي 

�ملºFÓ مليÓد هذ√ �ÿطة، �إذ دaعâ هذ√ �ل¶رو± �’إد�IQ �’أمريكية �إ¤ �إن�ص�ء –�ل∞ 

دو› �صîرت¬ ل�صن حروب على م� ي�صمى ب�’إQه�ب يف �لع�⁄. و��صت¨ل ذلك FQي�ص 

�لوQR�ء �’إ�رش�Fيلي �أQيل �ص�Qون ل�صن حرب على �ل�صعÖ �لفل�صطيني بنف�ص �لذQيعة. 

�أQ�Kت   Úلفل�صطيني� مع  �’إ�رش�Fيلية  �لع�صكرية  �’Bلة  به�   âتع�مل �لتي   Iل≥�صو� �أن  �إ’ 

�ل�رش¥  يف  �’أRمة  ’إنه�ء  �أوQوبية  مÑ�دQ�ت   ¥Óإط� �إ¤  ق�د   k�و��صع  k�ع�ملي  k�Q�صتنك��

 .
115

�’أو�ص§

ويف �إط�Q �صعيه� ’إب≥�ء �صيطرته� �لك�ملة على �ملنط≥ة ج�ء خط�ب �لرFي�ص �’أمريكي 

جوêQ بو�ص يف 2002/6/24، و�لذي �أطل≤ aيه�، و’أول مرI، �صع�Q ”دولة aل�صطينية 

�إ¤ ج�نÖ دولة �إ�رش�Fيل“، وذلك ��صرتVص�ء للج�نÖ �لعربي وجم�ملة لÓ–�د �’أوQوبي 

.
116

وQو�صي�

و�صجعâ بي�ن�ت �لرتحيÖ �لوQ�Rية يف �للجنة �لرب�عية �ل�ص�دIQ يومي 2002/7/16 

�لرب�عية لهذ√  �للجنة  لتÑني  �مل†صي يف جهوده�  �’أمريكية على   IQ�إد’� و2002/9/17 

�’أaك�Q عÈ �صي�غته� يف مÑ�دIQ، وعرVصه� على �للجنة، يف �لوقâ �لذي c�ن �’–�د 

خريطة  خطة  �صي�غة  ج�ءت  هن�  ومن  ب�ÿطة.  خ��صة  �صي�غة  �أعد  قد  aي¬  �’أوQوبي 

�لطري≤ لدمè �ل�صي�غة �’أوQوبية ب�ل�صي�غة �’أمريكية ل�ص�لí �ل�صي�غة �’أمريكية �ملن�ص≥ة 

.
117 k�يليF�إ�رش�

 IQ�Rريطة �لطري≤ يف 2003/4/30، ون�رشت¬ وÿ ن عن �لن�ص �لر�صميÓوج�ء �’إع

�تî�ذه�   Úaلطر� على   Öيج خطو�ت  �لطري≤  خريطة  ّدد  و–مُ �’أمريكية.  �Q�ÿجية 

، وتدعو 
118

للتو�صل �إ¤ ت�صوية، و�÷دول �لزمني ’تî�ذه� –Q âع�ية �لرب�عية �لدولية

�إ¤ �لÑدء مبë�دK�ت للتو�صل �إ¤ ت�صوية �صلمية نه�Fية، على çÓK مر�حل، للو�صول �إ¤ 

.
�إق�مة دولة aل�صطينية بëلول �صنة 1192005
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�ÿ��صة  �ملÑعوKة  بت≥رير   2002/9/17 يف  �جتم�عه�  �لرب�عية يف  �للجنة   âÑحQو

ملن¶مة  وت≥ريره�   Catherine Bertini بÒتيني  K�cرين   Iدëملت� لÓأ·   Ω�لع�  ÚأمÓل

 United Nations Educational, (�ليون�صكو)  للرتبية و�لعلº و�لa�≤ãة   Iدëملت� �’أ· 

�’إغÓق�ت   ÒKت�أ حول   (UNESCO)  Scientific and Cultural Organization

على  بن�ء  للت�رش±   Úو�لفل�صطيني  ÚيليF�إ�رش’�”  âودع �لفل�صطيني،   Öل�صع� على 

�ملتدهوIQ جد�k يف  �’إن�ص�نية  �◊�لة   Úص�ëلت �ل�رشيع  و�لتëر∑  �ÿ��صة،  م�صوDولي�تهم� 

مع  وKي≥ة   IQب�صو تعمل  ”�للجنة  �أن   âو�أعلن خ��ص“،  ب�صكل   ،Iوغز �ل¨ربية  �ل†صفة 

�’أطر�±، وعن طري≤ �لت�ص�وQ مع �÷ه�ت �’إقليمية �لرFي�صية لتطÑي≤ وQقة عمل من 

.
çÓK مر�حل، توDدي �إ¤ حل نه�Fي يف غ†صون çÓK �صنو�ت“120

�أ�صدQت  �لطري≤،  بîريطة  �ملعروaة   ،ΩÓل�ص� خّطة  تن�صي§   Iب�إع�د منه�  وQغÑة 

�لتز�مه�  aي¬  cرQت  مو�صكو،  يف  �جتم�عه�  بعد   ،k�بي�ن  2005/5/9  Ωيو يف  �لرب�عية 

ب�◊ل �ل≥�ºF على �لدولتÚ، وب�’ن�صë�ب �’إ�رش�Fيلي من قط�´ غزI ومن بع†ص من�ط≤ 

لÓحتÓل  ونه�ية   ºF�د  ΩÓص� �إ¤  �لتو�صل  هو  �لهد±  �إن  �لÑي�ن  وق�ل  �ل¨ربية.  �ل†صفة 

دعمه�  عن  بي�نه�  يف  �لرب�عية  �للجنة  وعÈت   ،1967  Ω�لع� يف  بد�أ  �لذي  �’إ�رش�Fيلي 

 .¿ƒ°ùæØdh ¢ùª«L IõZ ´É£b ‘ •ÉÑJQ’G ∂ØH »æ©ŸG IóëàŸG ·CÓd ¢UÉÿG çƒ©Ñª∏d

�لÑ≥�ء  على   IQق�د تكون  �أن   Öيج �مل�صت≥Ñلية  �لفل�صطينية  �لدولة  �أن  �إ¤  و�أ�ص�Qت 

�قت�ص�دي�k ومتو��صلة �’أV�Qصي، و�إن¬ ينÑ¨ي على �’أطر�± �أ’ تتîذ �أي �إجر�ء من �ص�أن¬ 

 ºي�ن عن دعÑل� Èم� عc .ليةÑ≤ي للت�صوية �ل�صلمية �مل�صتF�صع �لنهVب≥†ص�ي� �لو ±�ëإج’�

William ووQد   Ω�ولي �’أمريكي  �÷ي�ص  �لفري≤ يف  يÑذله�  �لتي  للمجهود�ت  �للجنة 

�لتي  �لتëرc�ت  �لفل�صطينية ويف  �’أمن  قو�ت   ìÓإ�ص� �مل�ص�عدI يف  �صÑيل  Ward يف 

.
121

ي≥وΩ به� �لرFي�ص �لفل�صطيني fiمود عÑ��ص ’إ�ص�عة �لديوقر�طية

 ،∑Qنيويو يف   Iدëملت� �’أ·  م≥ر  يف  �لرب�عية  �للجنة  �نع≥دت   2006/5/9 يف 

 âãëم� بc ،≥خريطة �لطري ≥aلعمل و� IQرشوV على k�ي¬ جمددa دتcأ� k�ت بي�نQو�أ�صد

 âلوق� نف�ص  يف  حم��ص  على  و�ل†ص¨§  �لفل�صطيني   Öل�صع�  ºدع و�Bلي�ت  طر¥  يف 
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�لفل�صطيني  للرFي�ص  �للجنة   ºدع �لÑي�ن  �أcد  cم�  �لدولية.   Öللمط�ل  Öت�صتجي حتى 

höT ¿É«ÑdG Qôch ,¬d É¡eGÎMG øY âHôYCGh ¢SÉÑY Oƒªfi• ”�إ�رش�Fيل“ ◊م��ص وهي 

 IQرشوV �لÑي�ن  و�أcد  �ل�ص�ب≥ة.   �’تف�ق�ت  وقÑول  �لعن∞  ونÑذ  ب`”�إ�رش�Fيل“  �’عرت�± 

�لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  �إ¤  �لفل�صطينية   ∑Q�م÷� ��صتë≥�ق�ت  ”�إ�رش�Fيل“  –ويل 

 .
122

و�لتز�Ω حكومة حم��ص مبط�لÖ �للجنة �لرب�عية

من   k�Ñطل  2007/2/19 يف  Q�ي�ص  cوندوليز�  �’أمريكية  �Q�ÿجية   IيرRو  âص†aQو

بع†ص �لدول �’أوQوبية من Vصمنه� aرن�ص�، يف تو�صيع مه�Ω توÊ بلÒ، �ملÑعوÿ� ç��ص 

 Qبدو Ω�لتمكين¬ من �ل≥ي ΩÓص�ت �ل�صVللجنة �لرب�عية �إ¤ �ل�رش¥ �’أو�ص§، لت�صمل مف�و

يف ت�صهيل �ملف�وVص�ت بÚ �لفل�صطينيÚ و�’إ�رش�FيليÚ وخ��صة �إن�ص�ء قوI دولية تن�رش يف 

�’أV�Qصي �لفل�صطينية. وق�لQ â�ي�ص �إن و��صنطن م�صممة على مو��صلة �’إم�ص�∑ مبل∞ 

.
123

�ل�صΩÓ �’إ�رش�Fيلي - �لفل�صطيني

ويف �Bذ�Q/ م�Q�ص 2010، �أ�صدQت �لرب�عية بي�ن�c kرQت aي¬ �إد�نته� لعزΩ ”�إ�رش�Fيل“ 

بن�ء 1600 وحدI �صكنية جديدI يف �رشقي �ل≥د�ص، ودعâ �’أطر�± �إ¤ تعزيز fi�دK�ت 

�ل�صΩÓ غÒ �ملÑ��رشI بÚ ”�إ�رش�Fيل“ و�لفل�صطينيÚ يف �إط�Q خطو�ت ’إق�مة دولة aل�صطينية 

يف غزI و�ل†صفة �ل¨ربية يف غ†صون 24 �صهر�k. و�أcدت �لرب�عية �أنه� ”قل≥ة لل¨�ية ب�ص�أن 

 Ê�صع �’إن�صVصع ح≥و¥ �’إن�ص�ن و�لوVمب� يف ذلك و Iص�´ يف غزVأو’� Qتدهو Q�صتمر��

 .
124“Iمة غزRلتو�صل ◊ل ع�جل ’أ� IQرشوV د علىcDوتو Iل�صك�ن قط�´ غز

 Òلت¨ي� ق�Fمة   Rوaو  2006 �صنة  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �’نتî�ب�ت   èF�نت  QهوX رKإ�

و�’إ�صìÓ �لت�بعة ◊رcة حم��ص، ط�لâÑ �للجنة �لرب�عية يف �جتم�عه� يف 2006/3/1، 

�إ¤  ب�’إVص�aة  �للجنة  �’أع†ص�ء يف  �’أطر�±  �جتم�´ وQR�ء خ�Qجية  بعد  له�  بي�ن  يف 

ونÑذ �لعن∞، و�’عرت�±  �’أمÚ �لع�Ω لÓأ· �ملتëدI، حم��ص ب�’عرت�± ب`”�إ�رش�Fيل“، 

�للجنة   âعQ�ص�  ºK  .
”�إ�رش�Fيل“125 �لتëرير وحكومة  من¶مة   Úب �ملوقعة  ب�’تف�قي�ت 

 Q�على �رشوطه� م≥�بل ��صتمر ≥a�ي توc ة حم��ص مهلة �صهرينcحر íلرب�عية �إ¤ من�
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�تف�¥  توقيع   Ö≤لرب�عية على موقفه� ع� �أcدت  �ل�صلطة. cم�  بتمويل  �مل�نëة  �لدول 

يوDدي  �أن  يف  ”�أمله�  عن   âو�أعلن وحم��ص،   íتa حرcتي  �إلي¬   âتو�صل �لذي  مكة، 

. وعلى خلفية 
ت�أ�صي�ص �◊كومة �÷ديدI يف �إنه�ء �لعن∞ �لد�خلي وتهدFة �’أوVص�´“126

�لرب�عية جيم�ص   çعوÑم Ωلفل�صطيني قد�  Öل�صع� �لرب�عية �◊�ص�Q على  �للجنة  aرVص 

هذ�  aرVص  على   k�حتج�ج�  2006 �أبريل  ني�ص�ن/  يف  �لرب�عية  من  ��صت≥�لت¬  ولفين�صون 

 .
127

Q�ص�◊�

وخÓل �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على غزI يف c ،2009-2008�ص∞ ‡ãل �للجنة �لرب�عية 

ب�لرFي�ص   2009/1/12 يف   ¬F�≤ل  Ö≤ع  Òبل  Êتو �’أو�ص§  �ل�رش¥  يف   ΩÓلل�ص �لدولية 

�مل�رشي ح�صني مQ�Ñ∑ �أن¬ ” وVصع �تف�¥ �إط�Qي لوق∞ �إطÓ¥ �لن�Q يف غزI. وق�ل �إن 

�للجنة �لرب�عية ت�صعى �إ¤ تنفيذ ��صرت�تيجية جديدI يف غزI ت≥وΩ على توحيد �ل≥ط�´ 

 ،Q�لن� ¥Óمع �ل†صفة �ل¨ربية، دون �لتطر¥ �إ¤ تف��صيل. و�أعرب عن �أمل¬ يف وق∞ �إط

حم��ص،  وحرcة  �إ�رش�Fيل   Úب ب�مل�صد�قية  يتمتع  وم�صتمر   ºF�د �تف�¥  �إ¤  و”�لتو�صل 

 k�ل�صطينيa k�موقف k�أخرى، ونريد �أي†ص� Iمر çم� حد Q�تكر Ωصم�ن عدV ¤إ� ê�تëن åحي

 IQد�Ñت�أييد√ �لك�مل للم Òل�صطينية“. و�أبدى بلa يهد ’إق�مة دولة �‡ ،k�وح≥ي≥ي k�موحد

�مل�رشية لوق∞ �إطÓ¥ �لن�Q و�إع�دI �لهدوء يف غزI وaتí �ملع�بر. ودع� بلÒ ’إنه�ء ح�لة 

�’ن≥�ص�Ω بÚ �لف�ص�Fل �لفل�صطينية �رشيع�k، موcDد�k �أن وحدتهº ت�ص�عد على �إق�مة �لدولة 

.128
�لفل�صطينية

وحي�ل �لتع�مل مع حم��ص ق�ل بلÒ �إن �للجنة �صتتع�مل مع حم��ص �إذ� قÑلâ ب�◊ل 

لت�صكيل  عÑ��ص  fiمود  �لفل�صطيني  �لرFي�ص   Iدعو يوDيد  �ن¬  و�أcد   ،Úدولت على   ºF�≤ل�

�إ¤ �’عرت�±  توDدي  ”�أ�ص�ص �صëيëة“  �أن ت≥وΩ على   Öأنه� يج� �إ’   ،Iحكومة وحد

.
ب`”�إ�رش�Fيل“129

 Gaza Freedom ص �أ�صطول �◊ريةV�يلية ب�عرتF�صة �’إ�رش��ÿ� ل≥و�ت� Ω�قي Ö≤وع

 ÖF�ن ،Michael Webb Öم�يكل وي ìرش� Iتتج¬ �إ¤ قط�´ غز âن�c لتي� Flotilla
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FQي�ص ‡ãلية �’–�د �’أوQوبي يف مو�صكو، يف موD“ر �صëفي ع≥د√ يف 2010/6/2 يف 

�لع��صمة �لرو�صية �أن �’–�د �’أوQوبي ’ ينوي �تî�ذ خطو�ت �أح�دية �÷�نÖ ب�ص�أن 

�لوVصع �لر�هن حول ”�إ�رش�Fيل“ وقط�´ غزI. و�أ�ص�Q ويÖ �إ¤ �أن مع�÷ة a�cة م�ص�Fل 

 k�يه� لن يتم� �إ’ عن طري≤ ÷نة �لو�ص�طة �لدولية �لرب�عية، م�صددa ل�رش¥ �’أو�ص§ و�لن¶ر�

.
130

Q�هذ� �’إط êQ�ذ �أي خطو�ت خîوبي ’ يتQعلى �أن �’–�د �’أو

�Q�ÿجية  وRير  ق�ل  �’إ�رش�Fيلية،   – �’أوQوبية  �لعÓق�ت  حول   Iندو  Ω�ختت� ويف 

�’إ�صÊ�Ñ مي¨يل �أنîل موQ�تينو�ص، �إن بو�صع �’–�د �’أوQوبي �أن يÑ�دQ �إ¤ �صيÚÄ ملو�Ñcة 

�صفن �مل�ص�عدI �إ¤ غزI. �’أول مÑ��رش وaوQي، ”ولدين� �ل≥دIQ �ل�صي��صية و�’أمنية لكي 

 .“Iعن غز Q�ع �◊�صaع�ملية لر IQد�Ñطة ومîمن �للجنة �لرب�عية ب Ωنت≥د

�أمد قريÖ، ت†صمن  �أوQوبية على �’أVQص، c�نâ حتى   Iلدين� قو” �لã�نية  و�لن≥طة 

وم�رش،  �إ�رش�Fيل  من   Iغز �إ¤  و�لÑ†ص�Fع  �مل�ص�عد�ت  وقو�aل  �’أ�صî��ص   QوÑع حرية 

�أوQوبية ت†صمن ’إ�رش�Fيل  ب�إع�دa Iتí مين�ء غزI، وت�صكيل قوI بëرية  aلم�ذ� ’ نفكر 

و�ملو�د  �لÑ†ص�Fع   Qمرو  Iغز ل�صك�ن  وت†صمن   ،k�أمني�  k�Q�و��صت≥ر �’أ�صلëة،   Öتهري منع 

.
�ل¨ذ�Fية“131

 ‹hódG  OƒLƒdG  º°SÉH  ±ô©J  »àdG  á«HhQhC’G  áÑbGôŸG  Iƒb  .4
:π«∏ÿG ‘ âbDƒŸG

على  �لفل�صطينية   Iل≥ي�د�  âن�صط  ،1967 �صنة   Úل�صطa من  ب≥ي  م�  �حتÓل  بعد 

�ل�صعيد �لدو› لتوÒa حم�ية دولية لل�صعÖ �لفل�صطيني من خطر �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي، 

 Iدëملت� �’أ·  �إ�رش�±   â– بعãة  �إQ�ص�ل   Öبطل �’أمن  جمل�ص  �إ¤  دول   Iعد  âوت≥دم

�لتي  ”�إ�رش�Fيل“،  مع�VQصة   ÖÑب�ص �ملë�و’ت   âصل�aو �لفل�صطيني،   Öل�صع� ◊م�ية 

 ´R�متن من�ط≤  بل  fiتلة،  من�ط≤   âلي�ص �حتلته�  �لتي  �لفل�صطينية  �ملن�ط≤  �أن  �عتÈت 

 Rيجو ºK عية، ومن�aعليه� يف حرب د âأحد عليه�، وب�أنه� ��صتول’ Iعليه�، و’ �صي�د

.
132

وVصع �ليد عليه� ب�صكل aع�ل
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وc�نâ �ملرI �لوحيدI �لتي و�a â≤aيه� ”�إ�رش�Fيل“ على تو�جد دو› aو¥ �’أV�Qصي 

 Temporary International ليلÿ� يف âقDوله� �لوجود �لدو› �ملوÑق âن�c تلةëمل�

Presence in the City of Hebron (TIPH). وج�ءت مو�a≥ة ”�إ�رش�Fيل“ على مãل 

 ،Iدëملت� �’أ·  �إ�رش�±   â– حم�ية دولية Iص�ل قو�Qإ� للتهرب من �حتم�ل   Iل≥و� هذ√ 

وذلك بعد �أن �أ�صدQ جمل�ص �’أمن �ل≥ر�Q 904 �صنة 1994، و�لذي ”�أcد على �◊�جة 

 ñوQ�مل�صتوطن ب� Ω�وذلك بعدم� ق ،
�إ¤ توÒa �◊م�ية و�’أمن لل�صعÖ �لفل�صطيني“133

 Ωر◊� يف   Úمل�صل� على   Q�لن�  ¥Óب�إط  Baruch Kappel Goldstein غولد�صت�ين 

�’إبر�هيمي وقتل 29 م�صلي�k يف 1994/2/25; وتز�من�k مع �إعÓن �لرFي�ص ي��رش عرa�ت 

وجود  على  ”�إ�رش�Fيل“   ≥a�تو  ⁄ �إذ�   ΩÓل�ص� مÑ�حã�ت  من  �لتëرير  من¶مة  �ن�صë�ب 

.
134

مر�قÚÑ دوليÚ يف �ÿليل

و” توقيع �تف�قية �ÿليل يف �ل≥�هرI يف 1994/3/31 من قÑل FQي�ص هيÄة �’أcQ�ن 

�لتع�ون �لدو›  Amnon Lipkin-Shahak ووRير  �أمنون ليÑكÚ �ص�ح�∑  �’إ�رش�Fيلي 

 ،∑Q�‰و�لد �إيط�لي�،  من   kÓc aيه�   ÚÑمط�ل  ،
135

åصع� نÑيل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف 

و�لÔويè تزويدهº مبر�قÚÑ يف �لتو�جد �لدو› �ملوDقâ يف �ÿليل. –ددت �صÓحي�ت 

.
136

هذ� �لتو�جد ب�مل�ص�عدI يف خل≤ �’�صت≥ر�Q و�إع�دI �◊ي�I �لطÑيعية يف �ملدينة

و�◊كومة  �لفل�صطينية  �لتëرير  من¶مة  ولكن،  �لÑعãة،  �إن�ص�ء   ”  1994/5/8 ويف 

 âÑëة; وعلي¬، �ن�صãعÑيلية ⁄ تتمكن� من �لتو�صل �إ¤ �تف�¥ حول “ديد عمل �لF�إ�رش’�

 ،Oslo 2 Agreement 2 ة يف 1994/8/8. ويف 1995/9/28 ” توقيع �تف�قية �أو�صلوãعÑل�

�إ¤   âأنه� دع� �نت�ص�Q جزFي للجي�ص �’إ�رش�Fيلي من �ÿليل. cم�   Iب�إع�د و�لتي ن�دت 

�÷ي�ص   Q�نت�ص�  Iإع�د� خÓل  �إن�ص�وDه�   ºيت �أخرى  �ÿليل  يف   âقDمو دو›  تو�جد  بعãة 

.
137

�’إ�رش�Fيلي يف �ÿليل

ويف 1996/5/12، ” ت�أ�صي�ص بعãة �لتو�جد �لدو› �ملوDقâ يف �ÿليل �لã�نية، و�لتي 

 Iإع�د� ح�ل  �أخرى  بÑعãة  ��صتÑد�له�  �أ�ص��ص  على   Úنرويجي �أع†ص�ء  من  �Bنذ�∑   âتكون

�نت�ص�Q �÷ي�ص �’إ�رش�Fيلي يف بع†ص �ملن�ط≤ يف �ÿليل. وعلي¬، عملâ هذ√ �لÑعãة حتى 
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�أ�ص�صâ ’إن�ص�ء بروتوcول �ÿليل  �إع�دI �’نت�ص�Q �÷زFي للجي�ص �’إ�رش�Fيلي و�لتي   ”

.
حول �إع�دI �’نت�ص�Q يف 1381997/1/17

يف   âقDملو� �لدو›  �لتو�جد  �تف�قية  توقيع  على  �لفري≥�ن  �تف≤   ،1997/1/21 ويف 

�ÿليل و�لتي دعc âل من: �لÔويè، �إيط�لي�، �لد‰�Q∑، �ل�صويد، �صوي�رش�، وترcي� �إ¤ 

cم�   .èويÔل� �إ¤  �لتن�صي≤  مهمة  توcل  �أن  على   ÚÑمر�ق و�إQ�ص�ل  �لÑعãة  يف  �مل�ص�cQة 

 áKÓãd πª©dG Ióe äOóMh ,áã©ÑdG ΩÉ¡Ã ≥∏©àj Éª«a á°†jô©dG •ƒ£ÿG á«bÉØJ’G âª°SQ

ومبو�a≥ة  ذلك،  �إ¤  ب�’إVص�aة  �لفري≥�ن.  �تف≤  م�  �إذ�  �أخرى  �أ�صهر  لKÓãة  Œدد  �أ�صهر 

.
139

�لفري≥Ú، ت�صتطيع �لÑعãة “ديد هذ√ �ملدI �أو ت¨يÒ جم�ل �لعمل cم� �تف≤ علي¬

على   ºتف�ه �تف�قية  �لÑعãة  يف  �مل�ص�cQة   âل�ص� �لدول   âوقع  ،1997/1/30 ويف 

.
140

�أ�ص��ص �تف�قية �لتو�جد �لدو› �ملوDقâ يف �أو�صلو

” تعري∞ بعãة �لتو�جد �لدو› �ملوDقâ يف �ÿليل على �صفëة �ملوقع �لر�صمي لهذ√ 

�ل¨ربية يف جم�ل  �ل†صفة  �ÿليل جنوب  مدينة  تعمل يف  مدنية  مر�قÑة  بعãة  ب`�أنه�  �لÑعãة 

قو�نÚ ح≥و¥  �أو  �لدولية   Úب�ل≥و�ن تتعل≤  �أية خروق�ت  �لت≥�Qير حول  وcت�بة  �ملر�قÑة 

�لفل�صطيني   ÚÑن�÷�  Úب �ملوقعة  و�’إقليمية  �لدولية  �’تف�قي�ت  وcذلك  �’إن�ص�ن، 

و�’إ�رش�Fيلي حول مدينة �ÿليل. وتعتمد �لÑعãة يف “ويله� على �لدول �ل�صâ �مل�ص�cQة 

يف �لÑعãة (�لÔويè، و�إيط�لي�، و�صوي�رش�، وترcي�، و�لد‰�Q∑، و�ل�صويد) حيå ت≥وΩ هذ√ 

تعزيز  �أجل  من  �لدبلوم��صية  و�ل≥نو�ت  �لو�ص�Fل   Ω�دîصت�� �إ¤  ب�للجوء  بدوQه�  �لدول 

و�’إ�رش�Fيلي  �لفل�صطيني  �÷�نÑ�ن  �تف≤  وقد  �ÿليل.  مدينة  �’أوVص�´ يف  �◊و�Q حول 

على �أن تكون بعãة �لتو�جد �لدو› �ملوDقâ يف �ÿليل بعãة fi�يدI ت�ص�هد م� يجرى على 

�’أVQص. ’ يتمتع �أع†ص�ء بعãة �لتو�جد �لدو› �ملوDقâ يف �ÿليل ب�أي �صÓحي�ت �رشطية 

 Ωأو ن�ص�ط�ت ي≥و�  ç�أحد� �أية  �أو  �ملن�Rع�ت،  �أنهº ’ يتدخلون يف  �أو ع�صكرية، cم� 

 ºب�لتز�م�ته  ÚÑن�÷�  Òcبتذ �لÑعãة   Ωت≥و �’إ�رش�Fيلي. ولكن  �أو  �لفل�صطيني   Öن�÷� به� 

 Q�ل �◊وÓل من خc�مل�ص� �لتوقيع عليه�، وتعمل على حل  �لتي ”  Vصمن �’تف�قي�ت 

.
141

Ú≤لفري� Úب
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و’ R�لâ هذ√ �ل≥وI متو�جدI يف مدينة �ÿليل، وهي تكتفي بكت�بة �لت≥�Qير وaQعه� 

 .É¡H IóëàŸG ·CÓd ábÓY ’h á«∏«FGöSE’G - á«æ«£°ù∏ØdG •ÉÑJQ’G áæé∏dh áëfÉŸG ∫hó∏d

 Öيلية من مو��صلة �عتد�ء�ته� على �ل�صعF�إن تو�جد هذ√ �ل≥و�ت ⁄ ينع �ل≥و�ت �’إ�رش�

.
142

و�’أV�Qصي �لفل�صطينية
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 äÉcôM ™e πeÉ©àdG øe »HhQhC’G OÉ–’G ∞bGƒe :kÉãdÉK

¢SÉªM áeƒµMh á«æ«£°ù∏ØdG áehÉ≤ŸG

 áehÉ≤ŸG  äÉcôM  ™e  »HhQhC’G  OÉ–’G  πeÉ©J  øY  áeó≤e  .1
:á«æ«£°ù∏ØdG

يرى �’–�د �’أوQوبي �أن �لعملي�ت �لتي تنفذه� حرc�ت �مل≥�ومة د�خل �’أV�Qصي 

�لفل�صطينية �ملëتلة ع�Ω 1948 �أعم�’k �إQه�بية لي�ص له� مQÈ، و�أن¬ ي≥ر بë≤ ”�إ�رش�Fيل“ 

يف �لدa�´ عن �أمنه� و�أمن مو�طنيه�، cم� يعدt �’–�د �’أوQوبي �أن �لتëري†ص، و�لعن∞، 

، هذ� م� 
143

و�’إQه�ب، يجÖ �أن ’ ي≥∞ عIÌ �أم�Ω –≥ي≤ �ل�صΩÓ يف �ل�رش¥ �’أو�ص§

�أcد علي¬ �لÑي�ن �ل�ص�دQ عن وQR�ء خ�Qجية دول �’–�د يف بروc�صل يف c�نون �أول/ 

 Úمي �لفل�صطينيتÓتي حم��ص و�÷ه�د �’إ�صcي¬ حرa تÈ2001، و�لذي �عت  Èدي�صم

من¶متÚ �إQه�بيتÚ، ب�’إVص�aة �إ¤ مط�لÑة وQR�ء خ�Qجية دول �’–�د �ل�صلطة �لفل�صطينية 

. وينتè تل≥�Fي�k عن هذ� �لت�صني∞ 
144

بتفكيك ه�تÚ �ملن¶متÚ ومÓح≥ة �’أع†ص�ء aيهم�

Vصعâ ب¬ �ملن¶مت�ن قطع �لعÓق�ت �لدبلوم��صية �’أوQوبية معهم�. �لذي ومُ

 Úمن �ملوقف k�جد k�Ñقري íÑوبي عند هذ� �◊د بل “�دى لي�صQو⁄ ي≥∞ �’–�د �’أو

aرن�ص�  خ�Qجية  وRير  �أعلن  a≥د  �لفل�صطينية،  �مل≥�ومة   √�Œ و�’أمريكي  �’إ�رش�Fيلي 

ع≥د  �لذي  �’أوQوبي  �’–�د  دول  خ�Qجية  وQR�ء  �جتم�´  بعد  aيلÑ�ن  دو  دومينيك 

�أن دول �’–�د   ،2003/9/6 Rafa Del Garde �’إيط�لية يف  يف بلدaQ I� ديل غ�Qد 

قرQت ب�’إجم�´ �عتQ�Ñ حرcة حم��ص Vصمن �ملن¶م�ت �’إQه�بية، وŒميد �أQ�صدته� 

.
145

يف �لدول �’أوQوبية

�ص�âcQ حم��ص يف �’نتî�ب�ت �لÑلدية �لتي جرت يف 2005، و�أcد FQي�ص �لÈمل�ن 

�’أوQوبي جوRي∞ بوQيل Josep Borrell خÓل Rي�IQ ل¬ لÓأV�Qصي �لفل�صطينية �أن¬ ’ 

توجد ل≥�ء�ت مع حرcة حم��ص، و�أن �لÈمل�ن ملتزΩ ب�ملوق∞ �ملعلن Œ�√ �◊رcة، �لذي 

: ”�إن �’–�د �’أوQوبي �صيتع�مل ب�حرت�Ω مع  kÓF�ق ∑Qإ’ �ن¬ ��صتد� ،Òيطر�أ علي¬ �أي ت¨ي ⁄
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. وهو م� �أcد√ مÑعوç �’–�د �’أوQوبي �إ¤ �ل�رش¥ 
من ينتÑî¬ �ل�صعÖ �لفل�صطيني“146

�’أو�ص§ م�Q∑ �أوت ب≥ول¬: ”م� د�مâ حم��ص قد �ص�âcQ يف �’نتî�ب�ت يف �’أV�Qصي 

 ÒÑc ب عدد�îنت� ºمب� يتQموجودون و ºمو�جهة �◊≥ي≥ة، وهي �أنه Öيجa لفل�صطينية�

�أن¬ يتعÚ على ”�ل�صلطة �لفل�صطينية و�◊كومة �’إ�رش�Fيلية و�أمريك� �أن   k�دcDمو  ،“ºمنه

 .
تو�ج¬ ذلك“147

�’أوQوبي وحم��ص،  خ�صيته� من وجود حو�Q بÚ �’–�د  ”�إ�رش�Fيل“   ∞îو⁄ ت

 ،2005 �لتي جرت �صنة  �لÑلدية  �أن ح≥≥â �’أخa IÒوc k�R��صk�ë يف �’نتî�ب�ت  بعد 

�أن   Öب�أن¬ يج  Silvan Shalom  Ωيلي �صيلف�ن �ص�لوF�جية �’إ�رشQ�ÿ� يرRق�ل و åحي

تعلc ºل حكومة �أوQوبية �أو من¶مة ت≥يº �ت�ص�’ت على م�صتوى متدن مع حم��ص �أنه� 

. وت�أتي هذ√ 
”�إ�رش�Fيل“148  Òإ¤ تدم� Œري حو�k�Q وت†صفي �رشعية على من¶مة ت�صعى 

�لت�رشيë�ت بعد �أن c�ص∞ م�صوDول �أوQوبي يف حزير�ن/ يونيو 2005 �أن ”�ت�ص�’ت 

دبلوم��صية aنية جرت مع حم��ص لكن ذلك ’ يعني ت¨يk�Ò يف موق∞ �’–�د �’أوQوبي 

 Q�ãم� ي k�وهو م� نف�√ �ل≥ي�دي يف حم��ص �إ�صم�عيل هنية و��صف .
Œ�√ هذ√ �◊رcة“149

حول عÓقة �◊رcة ب�أوQوب� ب�مل†صîمة �إعÓمي�k، موVصk�ë �أن م� حدç جمرد ل≥�ء�ت مع 

.
150

§≤a ومن يعملون يف �ل≥ن�صلي�ت Úديي�cبع†ص �’أ

 äÉcô◊G  áªFÉb  øe  ¢SÉªM ácôM êGôNE’  •höT  IóY  »HhQhC’G  OÉ–’G  ™°Vh

Q�مÒو  ”�إ�رش�Fيل“   ‘  »HhQhC’G  OÉ–’G  ÒØ°S  •höûdG  √òg  í°Vƒjh  ,á«HÉgQE’G

�صيÈي�ن-�أوR�ل يف تعليل¬ ’إي≥�± �’–�د �’أوQوبي –ويل �’أمو�ل لل�صلطة �لفل�صطينية 

:
151

»g •höûdG √ògh ,2006 ب�ت �لت�رشيعية يف�îحم��ص ب�’نت Rوa رKإ�

بنÑذ   Úملتزم يكونو�  �أن   Öيج م�صت≥Ñلية  aل�صطينية  حكومة  �أي  وQR�ء  جميع   •
�لعن∞.

�’عرت�± ب`”�إ�رش�Fيل“.  •
�ملو�a≥ة على �’تف�قي�ت و�’لتز�م�ت �ل�ص�ب≥ة، مب� aيه� خريطة �لطري≤.  •
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ب≥ي موق∞ �’–�د �’أوQوبي من حرc�ت �مل≥�ومة ع�مة، ومن حم��ص خ��صة على 

ح�ل¬ �إ¤ �أن ’حâ يف 2010/5/10 بو�دQ �نفر�ê يف �ملوق∞ �’أوQوبي من حم��ص، 

 k�وبيQأو� k�c�ي �أن هن�∑ حرfiمود �لرfi رش �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني� Úأعلن �أم� åحي

و��صع�k لفتí قنو�ت �ت�ص�ل مع حم��ص. ون≥ل عن م�صوDولÚ �أوQوبيÚ قولهº �إن �’–�د 

 .2006 �نتî�ب�ت  برمل�نية يف  ب�أغلÑية  aوRه�  بعد  �◊رcة  م≥�طعة  ن�دΩ على  �’أوQوبي 

وc�ص∞ �لرfiي عن �صل�صلة ل≥�ء�ت Q�صمية وغQ Ò�صمية جمعâ نو�ب�k من حم��ص يف 

 êرfl إيج�د’ �◊رcة   Iم�ص�عد طلÑو� خÓله�   ،ÚوبيQأو�  ÚولDم�صو مع  �ل¨ربية  �ل†صفة 

.
152

’أوQوب� حتى تتîل�ص من ��صرت�ط�ت �للجنة �لرب�عية

�’–�د  يف  �Q�ÿجية  لل�صوDون  �ل�ص�ب≤  بريط�ني�  مفوVص  دع�   2010/6/11 ويف 

 Q�ع �◊�صaة برÑمع حم��ص، و�ملط�ل Q�حو íتa ¤ري�ص ب�تن دول �’–�د �إc وبيQأو’�

�ل�صي��صة   Q�ب�حتك  Iدëملت� للو’ي�ت   ì�ل�صم�  Ωوعد ،Iعن قط�´ غز k�Qوa �’إ�رش�Fيلي 

 ¬Ñي علين� �أن نطل¨Ñلدولية; و�أن¬ من دون حم��ص لن تكون هن�∑ ت�صوية �صلمية، وم� ين�

من �◊رcة ب�صي§، وهو وق∞ �إطÓ¥ �لن�Q، وقÑول نت�èF عملية �لت�صوية يف �إط�Q ��صتفت�ء 

�ص�لي§،  جلع�د  �’إ�رش�Fيلي  �÷ندي   ì�رش�  ¥Óإط� Vصم�ن  يف   Iو�مل�ص�عد aل�صطيني، 

وو�ص∞ �’إ�رش�Q على قÑول حم��ص بك�aة �’تف�قي�ت �ل�ص�ب≥ة يف حÚ �أن ”�إ�رش�Fيل“ 

. وهو م� عدت¬ حم��ص على ل�ص�ن 
153

ÖjôZ ôeCG ¬fCÉH π«Ñ≤dG Gòg øe •öT …CÉH Ωõà∏J ’

 Öعلى �أن ”�ل�صمود �لذي �أبد�√ �ل�صع k�يدcدويل ت�أÈل� ìÓه� �ل�صي��صي �صÑع†صو مكت

�لفل�صطيني ب≥ي�دI حم��ص c�ن ل¬ ت�أÒÑc ÒK يف �حرت�Ω �لع�⁄ هذ� �ملوق∞، و�لåëÑ عن 

 Ω�لتز� Ωد �أن عدcDت تو�ëل هذ√ �لت�رشيãعن¬“، وق�ل: �إن ”م Q�في∞ �◊�صîلت Öأ�ص�لي�

نت�èF �’نتî�ب�ت �لت�رشيعية �لفل�صطينية c�ن خط�أk �أوQوبي�k�ÒÑc k، وع�k�Q ◊≤ ب�ملجتمع 

.
�لدو›“154
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 á«æ«£°ù∏ØdG äÉHÉîàf’G èFÉàf øe »HhQhC’G OÉ–’G ∞bƒe .2
:2006 áæ°S ‘

 k’ب�ت �لت�رشيعية يف 2006/1/25، –و�îة يف �’نتcQ�ة حم��ص �مل�صcحر Q�صكل قر�

�صي��صي�k على �ل�ص�حة �لفل�صطينية و�’إقليمية و�لدولية. aفي حÚ �أن �لÑع†ص c�ن يë�ول 

 Úب �ل�صلمية  �لت�صوية  عملية  عرقلة  من   k�aخو Qمب�  �ل�صي��صية،   I�ي◊� عن  حم��ص  �إبع�د 

 Èعت� ،
�لفل�صطينيÚ و�’إ�رش�FيليÚ، �’أمر �لذي ينطÑ≤ على �إد�IQ بو�ص، و”�إ�رش�Fيل“155

�لÑع†ص �’Bخر �أن �◊رcة دخلâ معرتk�c يكن من خÓل¬ �إدم�جه� يف �لعملية �ل�صي��صية 

وذلك بفرVص  ”�إ�رش�Fيل“،  �لت�صوية �ل�صلمية مع  �لرFي�ص  �لفل�صطينية �لتي c�ن عنو�نه� 

�أن حم��ص تر�جعâ عن مQÈ�ت م≥�طعته� لÓنتî�ب�ت �لت�رشيعية يف �صنة 1996، وهي 

�تف�قي�ت �أو�صلو على وج¬ �ÿ�صو�ص، ومن هوD’ء على �صÑيل �ملã�ل c�ن FQي�ص �ل�صلطة 

�لفل�صطينية fiمود عÑ��ص �لذي د�aع و�أيد م�ص�cQة �◊رcة، وaQ†ص �أي aيتو، �أو تدخل 

�أن �’–�د �’أوQوبي c�ن و�Vصk�ë برغÑت¬  . cم� 
156

�إ�رش�Fيلي ملنع حم��ص من �مل�ص�cQة

 ≈∏îàJh  á«°SÉ«°ùdG  IÉ«◊G  ‘ •ôîæJ  É¡∏Y  á«©jöûàdG  äÉHÉîàf’G  ‘ ¢SÉªM ácQÉ°ûÃ

. ومن هن� c�ن موق∞ �ملفوVصية �’أوQوبية �لتي �أعلنت¬ غد�a IوR حم��ص 
157

ìÓعن �ل�ص

يف �’نتî�ب�ت fiدد�k و�Vصk�ë ومف�د√ �أنه� �صتعمل مع �أي حكومة aل�صطينية تلج�أ �إ¤ 

.
158

�ل�صÑل �ل�صلمية

 OÉ–’G π¨à°SG ,á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dG ‘ •Gôîf’G ¤EG ¢SÉªM ácôM ™aO ≥∏£æe øeh

�’أوQوبي ق†صية �مل�ص�عد�ت �’قت�ص�دية لل†ص¨§ على حم��ص بعد aوRه� يف �’نتî�ب�ت 

 Qوبي �أ�صدQون �لع�مة يف �’–�د �’أوDجية و�ل�صوQ�ÿ� ق�تÓلت�رشيعية، �إذ �إن جمل�ص �لع�

�ت�ص�’ت¬  و�أوق∞  �لفل�صطينية،  للëكومة  �مل�ص�عد�ت  بوق∞   2006/4/10 يف   k�Q�قر

�لرب�عية  �للجنة  �أقرته�  cم�   ΩÓل�ص�  Çد�Ñمب �◊رcة   Ω�لتز�  Úح �إ¤  به�،  �ل�صي��صية 

 Òيa�خ �’أوQوبي  لÓ–�د  و�’أمنية  �Q�ÿجية  لل�صوDون  �’أعلى  �ملمãل  �أم�   .
159

�لدولية

يف   ÆQوÑصرت��ص� يف  �ملنع≥د  �’أوQوبي  �لÈمل�ن   Ω�أم� ل¬  خط�ب  يف  �أعرب  a≥د  �صو’ن� 

2006/4/5، عن خيÑة �أمل¬ من عدΩ �عرت�± �◊كومة �لفل�صطينية �لتي �صكلته� حم��ص 
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حل  �إ¤   k’و�صو ب`”�إ�رش�Fيل“  و�’عرت�±  �لعن∞،  نÑذ  على  �ل≥�Fمة  �لت�صوية   ºمبف�هي

 ,¢SÉªM ™e QGƒë∏d Ió«MƒdG á∏«°SƒdG »g √òg á«HhQhC’G •höûdG ¿CG ÈàYGh .ÚàdhódG

مÑين�k �أن �’–�د �’أوQوبي غQ Ò�غÖ ب�إa�ص�ل حكومة حم��ص، ولكن يف �مل≥�بل a�إن 

 ΩGÎMG  ≈∏Y  πª©dGh  ,ΩÓ°ùdG  á«∏ªY  ∫ƒM  á«YÉHôdG  •höûH  ±GÎY’G  ¢SÉªM  ≈∏Y

 .
160

�ل≥�نون و�لتد�ول �ل�صلمي لل�صلطة ‡� يوDهله� لل�رش�cة �ل�صي��صية مع �ملجتمع �لدو›

و�’أمر ذ�ت¬ cQزت علي¬ بريط�ني� �لتي �عتÈت �أن على حم��ص �أن تنÑذ �لعن∞ وتعرت± 

بë≤ ”�إ�رش�Fيل“ يف �لوجود �إن c�نâ تريد �لعمل مع �ملجتمع �لدو›، بë�صÖ م� ج�ء 

.
161

على ل�ص�ن وRير خ�Qجيته� ج�∑ �صرتو

 :IõZ ≈∏Y QÉ°ü◊G øe »HhQhC’G OÉ–’G ∞bƒe .3

يف  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �’نتî�ب�ت  يف  حم��ص،   Rوa �إعÓن  من  قليلة   Ω�أي� بعد 

�لوQR�ء  برFي�ص  له�  ل≥�ء  بعد  مcÒل،   Óأ‚ي� �’أمل�نية   IQ�مل�صت�ص�  âدع  ،2006/1/25

�’تف�ق�ت  على  للمو�a≥ة  حم��ص  عÑ��ص،  fiمود  و�لرFي�ص  �أوملرت  �إيهود  �’إ�رش�Fيلي 

.
ل†صم�ن ”��صتمر�Q �مل�ص�عد�ت“162

وعزR �’–�د �’أوQوبي هذ� �ملوق∞ ب�’إعÓن عن �رش± 120 مليون يوQو (8.142 

 ºيل“، ودعF�من ”�إ�رش IدQروق�ت �لفل�صطينية �مل�صتوëمل� Òو�تa لت�صديد ،(Q’مليون دو

ن�ص�ط�ت وc�لة �’أ· �ملتëدI ’إغ�Kة وت�ص¨يل �لÓجÚÄ �لفل�صطينيÚ يف �ل�رش¥ �’أدنى 

(�’أونرو�) UNRWA ”�رشيطة عدΩ و�صول هذ√ �’أمو�ل �إ¤ �◊كومة �لفل�صطينية �لتي 

 Iوط�أ من   k�ففfl �ملوق∞  هذ�   Èيعت ذلك  من   ºلرغ� على  ولكن  حم��ص“163.  �صكلته� 

�إ¤  ليوDدي  �أو  لي†ص¨§ على حم��ص   kÓص�م� �أن يكون  ي�صتهد±   Q�أن �◊�ص’ ،Q�ص�◊�

.
164

�نهي�Q �◊كومة

وQR�ء   √Qأ�صد� �لذي   Q�ل≥ر� يف  جلي  ب�صكل  �’أوQوبي  �’–�د  موق∞   íو�ت†ص

 åحي  2006/4/10 يف   êQوÑصم�cلو يف  �جتمعو�  �لذين  �’أوQوبي  �’–�د  خ�Qجية 

�أcدو� على Œميد �مل�ص�عد�ت �ملÑ��رشI لل�صلطة �لفل�صطينية يف ت�صعيد للع≥�ب �÷م�عي 
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على �ÿي�Q �لديوقر�طي �لفل�صطيني، وق�ل خ�aيÒ �صو’ن� �إن �ملوق∞ �’أوQوبي ’ ي�أتي 

cمف�ج�أI ◊م��ص، حيc åرQ �’–�د �’أوQوبي مر�V k�QرشوIQ نÑذ �لعن∞، و�’عرت�± 

 .á«HhQhC’G äGóYÉ°ùŸG Ëó≤J á∏°UGƒŸ •öûc á≤HÉ°ùdG äGó¡©àdÉH ΩGõàd’Gh ,“يلF�ب`”�إ�رش

 .âلوق� منذ aرتI من  �تف≥ن� على ذلك  ’أنن�   k�لي�ص ‡كن �’أموc Q�ملعت�د   Òص� �إن  وق�ل 

 .“Ωذ م� يلز�îص و�تVQعلى �’أ Qأمو’� Qيفية تطوc ةÑمر�ق Öãc صنو��صل عن�” :k�م†صيف

.
165

و�أ�ص�Q �إ¤ عدΩ �إمك�ن �إجر�ء �ت�ص�ل مÑ��رش مع �◊كومة، �لتي ت≥وده� حرcة حم��ص

cم� ت�أcد هذ� �لتوج¬ �’أوQوبي من خÓل �’قرت�ì �لذي ت≥دΩ ب¬ �لرFي�ص �لفرن�صي 

م≥ر  يف   2006/5/9 يف  �لرب�عية  �للجنة  �جتم�´  يف   Jacques Chirac  ∑�Òص� ج�∑ 

�’أ· �ملتëدI يف نيويوQ∑، وبعد �جتم�´ ل¬ مع fiمود عÑ��ص، وي≥†صي �’قرت�ì �إن�ص�ء 

وهو   ،“Úلفل�صطيني�  ÚفXملو�  Öو�تQ لدaع  �لدو›  �لÑنك  يدير√   Ê�تمFإ� ”�صندو¥ 
fi�ولة ◊ل �مل�صكÓت �ملعي�صية للفل�صطينيÚ دون ت�صليº �’أمو�ل للëكومة �لتي ت≥وده� 

 äÉbÉØJ’G ≈∏Y á≤aGƒŸG ƒgh ,»°SÉ«°ùdG •öûdG ≥«≤ëàd É¡«∏Y §¨°†dG ±ó¡H ,¢SÉªM

.
�لدولية ويف �صلÑه� �’عرت�± ب`”�إ�رش�Fيل“166

تطوQ �قرت�ì �صÒ�∑ ليتëول ملوق∞ �أوQوبي ي≥وΩ على �أ�ص��ص �إن�ص�ء م� �أطل≤ علي¬ 

��صB’�” ºلية �لدولية �ملوDقتة“ Temporary International Mechanism يف حزير�ن/ 

 Qملرو� دون  ولكن  �لÑنو∑   Èع  Úللفل�صطيني �’أمو�ل  �إي�ص�ل  بهد±   ،2006 يونيو 

.
167

ب�◊كومة �لفل�صطينية

 ΩÓصة على �ل�صلطة �لفل�صطيينة �إ¤ �أن �أعلن �صVلع≥وب�ت �’قت�ص�دية مفرو� âوب≥ي

ت�صكيل  عÑ��ص،  �لرFي�ص  �أق�له�  �لتي  �لوطنية   Iلوحد� حكومة  يف  �مل�لية  وRير  aي�Vص، 

168. �إذ QحÖ �’–�د �’أوQوبي 
حكومة �لطو�ÇQ يف 2007/6/17، بتكلي∞ من عÑ��ص

 .
169

بهذ√ �◊كومة، و�أعلن �نته�ء �لع≥وب�ت �’قت�ص�دية على �ل�صلطة

�ملع�بر،   íتaو  ¬F�ب�إنه �ملط�لÑة  على   Iغز  Q�ح�ص من  �’أوQوبي  �ملوق∞  �قت�رش 

�للجنة  FQي�ص  �ÿ†رشي  جم�ل   ÖF�للن Q�ص�لة  على  Qد  ويف  �’إن�ص�نية،  و�مل�ص�عد�ت 
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بينيت�  �Q�ÿجية  للعÓق�ت  �’أوQوبي  �’–�د  مفوVصة   âدع ،Q�ص�◊� ملو�جهة  �ل�صعÑية 

aQع  �إ¤  ”�إ�رش�Fيل“   ،2008/2/20 يف   Benita Ferrero-Waldner a�لدنر  Òaيرو 

 âهن�∑. و�أعرب Úهل �لفل�صطيني�c في∞ عنîملع�بر للت� íتaو Iعن قط�´ غز Q�ص�◊�

�’–�د  �أن   Qلند�a و�أcدت   .“Iغز قط�´  يف  �’إن�ص�نية  �’أوVص�´  ب�ص�أن  ”قل≥ه�  عن 

�’أوQوبي م�صتمر يف �لعمل لتîفي∞ مع�ن�I �صك�ن قط�´ غزI عÈ عدI �إجر�ء�ت ت�صمل 

.
170

�مل�ص�عد�ت �’إن�ص�نية

وط�لâÑ ن�ÑFة FQي�ص �لÈمل�ن �’أوQوبي لويز� موQغ�نتيني Luisa Morgantini يف 

2008/4/18 بفتí مع�بر قط�´ غزI، وق�لâ: ”’ توجد �ملزيد من �’أعذ�Q �أم�Ω �’–�د 

 Ìcو �أقوى و�أëوبن ،Qعليهم� �لتدخل على �لفو Úوبي و�ملجتمع �لدو›، �إذ يتعQأو’�

.
171“k�Qوa Iل حدود غزc íعلية لفت�a

و�إKر �’عتد�ء �’إ�رش�Fيلي على �أ�صطول �◊رية، يف 2010/5/31، �لذي �صÒت¬ جه�ت 

 á©°ùJ •ƒ≤°S ¤EG iOCGh ,É«côJ É¡àeó≤e ‘ IõZ ´É£b ≈∏Y »∏«FGöSE’G QÉ°üë∏d á°†aGQ

Vصë�ي� من �’أتر�∑ �لذين c�نو� على متن¬، ط�لâÑ وRيرQ�ÿ� Iجية يف �’–�د �’أوQوبي 

K�cرين �B�صتون Catherine Ashton �ل�صلط�ت �’إ�رش�Fيلية ب�إجر�ء ”–≥ي≤ c�مل“ حول 

172. و�أcدت �أن ”�◊�ص�Q على غزI يجÖ �أن ينتهي“. و�أعربâ عن ��صتعد�ده� 
Ωلهجو�

 .
173

Iص على قط�´ غزVملفرو� Q�ع �◊�صaوب� لرQي∞ جهود �أوãلتك

 Jose Luis K�ب�تÒو  QودQي¨يز  لوي�ص  خو�صي¬  �’إ�صÑ�نية  �◊كومة  FQي�ص   Öوط�ل

Rodriguez Zapatero، �لذي يتو¤ �لرF��صة �لدوQية لÓ–�د �’أوQوبي، خÓل ل≥�ء√ 

�لرFي�ص fiمود عÑ��ص يف 2010/6/12، ب�صدوQ ”موق∞ م�صرت∑ قوي من �’–�د“ يف 

 Q�ع �◊�صaQ IQر ”ب†رشوcيل“، وذF�ص¬ ”�إ�رشVلذي تفر� Q�و�◊�ص Iصع يف غزVص�أن �لو�

.
عن غزI ’أ�صÑ�ب �إن�ص�نية“174

ويف �جتم�´ وQR�ء خ�Qجية دول �’–�د يف لوc�صمÑوÆQ يف 2010/6/14، �أعرب 

�’إ�رش�Fيلية  �لعملية  عن   âنتج �لتي  �لÑ�رشية  �ÿ�ص�Fر  عن  �لعمي≤   ºأ�صفه� عن  �لوQR�ء 
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 Iغز �لوVصع يف  �إن  وق�لو�   ،Iغز �إ¤   IرëÑم  âن�c �لتي  �ل�صفن  Vصد  �لدولية  �ملي�√  يف 

’ يكن �أن ي�صتمر، م�صددين على �أّن �’�صتمر�Q يف �صي��صة �’إغÓ¥ �أمر غÒ م≥Ñول، 

ومن �ص�أن¬ �أن ي�أتي بنت�èF عك�صية على �مل�صتوى �ل�صي��صي. ودع� �لوQR�ء �إ¤ ت¨يÒ �رشيع 

 IQرشوV م�صّددين على ،Iصع يف غزVللو ºF�دي �إ¤ حل دDوجوهري يف �ل�صي��ص�ت يو

تطÑي≤ قر�Q جمل�ص �’أمن �لدو› �لرقº 1860، �لذي دع� �إ¤ وق∞ �لعدو�ن على قط�´ 

 äGóYÉ°ùŸG QhôÃ íª°ùj ÉÃ ,ôHÉ©ª∏d •höûe ÒZh qôªà°ùeh ™jöS íàa ∫ÓN øe IõZ

 .
175

Iص �إ¤ غز��îية، و�’أ�صQ�ع �لتجF�ص†Ñإن�ص�نية، و�ل’�

cم� �أcد �لوQR�ء على VرشوIQ �لتو�صل �إ¤ حل ي�أخذ ب�’عتQ�Ñ �ملî�و± �’إ�رش�Fيلية 

وعملي�ت  �لعن∞،  ’أعم�ل   Ω�لت� �لوق∞  ي�صمل  وهذ�  ب�’أمن،  يتعل≤  م�  يف  �مل�رشوعة 

للم�ص�همة يف  م�صتعّد  �’أوQوبي  �’–�د  �أّن  �لوQR�ء  و�أcد   .Iغز �إ¤  �’أ�صلëة   Öتهري

 Iب�إع�د  íي�صم مب�  �ملع�بر)،  (ب�ص�أن   2005 �صنة  �تف�¥  عليه�  ن�ص  �لتي  �’Bلي�ت  تطÑي≤ 

�ملع�بر   È(لل�صلع) ع  º¶منت بدخول   ì�ل�صم�  Úقت�ص�ده�، م≥رتح� و�إحي�ء   Iغز  Q�إعم�

Qق�بة �ص�Qمة  ‡�Q�صة  �ملمنوعة، مع  �ل�صلع  �إ¤ ’ëFة   k�صتن�د�� �لëÑر،   Èمب� عQية، وÈل�

 .
176

IدQعلى �ل�صلع �مل�صتو

�أن  �صهيد  ليلى  �’أوQوبي  �’–�د  لدى  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مندوبة   íصVوتو هذ� 

هن�∑  و�أن   ،Iعن غز Q�ص�◊� aQع  من   k�موحد k�موقف تعني  �’أوQوبية ’  �لت�رشيë�ت 

”ت�أخذ  لكونه�  �أوQوبية،  مب�ص�cQة   Iغز �إ¤  �ملع�بر   íتa تع�VQص  ت�صّمه�،   ⁄  ،k’دو

“ãّل  نف�صه�   Èيلية، وتعتF�إ�رش’�  IQ�ل�صف� بفل�صطÚ، من  �ملت�صلة  �ل≥†ص�ي�  �أو�مره�، يف 

.
”�إ�رش�Fيل“177

:IõZ øe »∏«FGô°SE’G ÜÉë°ùf’G ó©H íaQ È©e IQGOEG .4

 •ÉÑJQ’G ∂a á£N ÖLƒÃ ,2005 يف �صنة Iيل“ من قط�´ غزF�ب ”�إ�رش�ëبعد �ن�ص

 Èمع Ω�دîصت�� Ωيل“ عدF�لية ت†صمن ل`”�إ�رشB� ن ’بد من وجود�c ونQ�به� �ص Ω�لتي ق�

íaQ، �ملعÈ �لوحيد �لذي يرب§ قط�´ غزI ب�لع�⁄ �Q�ÿجي عÈ م�رش، لتعزيز �ل≥دQ�ت 
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حرcة  مãل  �لت�صوية  لعملية  منه�  �ملع�VQصة   k�وخ�صو�ص �مل≥�ومة،  لف�ص�Fل  �لع�صكرية 

حم��ص وحرcة �÷ه�د. aك�ن �تف�¥ �ملع�بر �لذي �صعâ �إلي¬ وRيرQ�ÿ� Iجية �’أمريكية 

 ،2005/11/15 يف  و”�إ�رش�Fيل“  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قÑل  من  ووقع  Q�ي�ص  cوندوليز� 

�لتي  ذ�ته�  ب�لطري≥ة   íaQ  Èمع  Ω�دîصت�� قو�عد  �لتي –دد  �’أ�ص��صية  �لوKي≥ة  �صكل  �إذ 

.
178

ت�صتîدمه� �◊كومة �’إ�رش�Fيلية من حيå �لتدقي≤ و�ملر�قÑة

و�أQ�دت ”�إ�رش�Fيل“ من خÓل هذ� �’تف�¥، �أن ت†صمن قي�Ω �ل�صلطة وم�رش، �إVص�aة 

 âن�c �ل من�ص≥ه� �’أمني، مبÓأمريكية من خ’� Iدëوبي و�لو’ي�ت �ملتQإ¤ �’–�د �’أو�

ت≥وΩ ب¬ هي من �صيطرI مطل≥ة على �ملعÈ، وذلك ب�لتن�صي≤ مع مكتÖ من�ص≤ �ل�صوDون 

�لع�صكرية �’إ�رش�Fيلي يف �’أV�Qصي �لفل�صطينية. على �أن يكون �’تف�¥ �ص�Qي �ملفعول 

 Iومن �ملمكن “ديد �لعمل ب�’تف�¥ ملد .
179

ملدI ع�Ω و�حد a≥§ من ت�Qيخ بدء تنفيذ√

�صتة �أ�صهر، �إ’ �إذ� �Qت†صâ �’أطر�± �ملعنية خÓ± ذلك.

�إيف�د  خÓل  من  �’تف�¥،  تطÑي≤  يف   åل�ãل� �لطر±  هو  �’أوQوبي  �’–�د  c�ن 

 Iللم�ص�عد �’أوQوبي  �’–�د  بÑعãة  تعر±   âن�c و�لتي  �◊دودية   Iللم�ص�عد بعãت¬ 

 European Union Border Assistance Mission Rafah -  íaQ يف  �◊دودية 

(EU BAM Rafah). وقد “ëوQ دوQ �لÑعãة، �لذي بد�أ يوΩ 2005/11/30، يف مر�قÑة 

عملي�ت ن≥طة �لعÑوQ �◊دودية بÚ قط�´ غزI وم�رش، دون �أن يكون للÑعãة �أي و�ص�ية 

ب�لتو�Rي مع Vصم�ن حرية  تنفيذية، �BخذI بعÚ �’عتQ�Ñ �ل�صو�غل �’أمنية ل`”�إ�رش�Fيل“، 

 Ωيو حتى  بعمله�   Ωت≥و �لÑعãة   âب≥ي وقد   .Iغز قط�´  يف   Úل≥�طن�  Úلفل�صطيني� تن≥ل 

 ºلرغ� �لفرتI. وعلى  �أل∞ م�ص�aر خÓل هذ√   450 2007/6/9، م�صجلة عÑوQ حو�› 

من �’أحد�ç �’أمنية �لتي �أجÈت �لÑعãة على Œميد مهمته� على معíaQ È، ب≥يâ على 

�أهÑة �’�صتعد�د ’�صتÄن�± دوQه�، يف �نت¶�Q �لتو�صل ◊ل �صي��صي لÓأRمة �لتي دaعته� 

�لفل�صطيني   Úaلطر�  Úة ب≤ãل� �لÑعãة تعزيز  �أهد�±  . وقد c�ن من 
180

تعلي≤ عمله� �إ¤ 

و�’إ�رش�Fيلي، من خÓل دقة مر�قÑة �أد�ء �ل�صلطة �لفل�صطينية، قي��ص�k مب� �تف≤ علي¬ يف �تف�¥ 
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�ملع�بر. �إVص�aة �إ¤ م�ص�عدI �لطر± �لفل�صطيني، و�مل�ص�همة يف �لÑن�ء �ملوD�ص�صي، وتنمية 

.
181

∑Q�دود و�÷م◊� IQ�ت يف جم�ل �إد�Qل≥د�

وعلى �لرغº من �أن X�هر �’أمر يوحي ب�أن معíaQ È �أ�صíÑ مع بد�ية تنفيذ �تف�قية 

�ملع�بر بعيد�k عن �’حتÓل و�لتëكº �’إ�رش�Fيلي، a�إن �لتطÑي≤ �لعملي �أXهر �أن ”�إ�رش�Fيل“ 

هي �لÓعÖ �’أ�ص��صي يف ت�ص¨يل وعدΩ ت�ص¨يل �ملعÈ، �إن c�ن من خÓل �ملر�قÑة وح≤ 

ولي�ص  �’أوQوبية  �لÑعãة  مع  �لتن�صي≤   Èع  ºتت و�لتي  �’تف�قية،  �أت�حته�  �لتي  �’عرت�Vص 

ب�صكل مÑ��رش، �أو من خÓل حجة �’إنذ�Q�ت �’أمنية �لتي c�نâ تتذQ´ به� ”�إ�رش�Fيل“ 

ملنع بعãة �ملر�قÑة �’أوQوبية من م¨�دIQ م≥ر �إق�مته� يف ”�إ�رش�Fيل“.

قÑل جمل�ص  من  ملهمته�  �لتجديد   ” قد  �’أوQوبية  �لÑعãة  �أن  �إلي¬   IQ�إ�ص’�  QدŒ �‡و

�’–�د �’أوQوبي يف 2010/5/10 ل¨�ية 2011/5/24، وذلك على �لرغº من �أن مهمته� 

�ل�صلطة يف  م≥�ليد  على  و�صيطرI حرcة حم��ص  �لفل�صطيني،   Ω�ن≥�ص’�  ÖÑب�ص  Iجممد

قط�´ غزI. وهو م� يعÈ من وجهة ن¶ر �’–�د �’أوQوبي عن �’لتز�Ω بعملية �ل�صΩÓ يف 

.
182

�ل�رش¥ �’أو�ص§، و�لعمل على ت�صهيل �لو�صول �إ¤ حل نه�Fي لل�رش�´

و�صكلâ �أRمة �ملو�جهة �لتي ق�مâ به� �ل≥و�ت �’إ�رش�Fيلية يف 2010/5/31 ’إي≥�± 

من  ل¬   Qدو  ìبطر جديد  من   Ω�لل≥ي �’أوQوبي  لÓ–�د  �ص�نëة  aر�صة  �◊رية  �أ�صطول 

a≥د �أعلن وRير  خÓل خطة لرaع �◊�ص�Q عن �ل≥ط�´ دون �مل�ص��ص ب�أمن ”�إ�رش�Fيل“. 

�Q�ÿجية �’إ�صÊ�Ñ مي¨يل �نîيل موQ�تينو�ص يف 2010/6/7، يف م≥�بلة مع قن�I تي.يف. 

 ìإعد�د م≥رت� �أن وQR�ء خ�Qجية �’–�د �’أوQوبي �صيë�ولون  T.V.I. �’إ�صÑ�نية،  �أي. 

م�صرت∑ يهد± aQع �◊�ص�Q عن قط�´ غزI، يكون aتí معcQ íaQ Èن�k من �أcQ�ن هذ� 

�أن يتو¤ �’–�د �’أوQوبي مر�قÑة �صفن   âرن�ص�، �لتي �قرتحa ¬دتcأ� �مل≥رتì. وهو م� 

 Q�برن �لفرن�صي  �إ¤ قط�´ غزI، وق�ل وRير �Q�ÿجية  �لتوج¬  �لتي ترغÖ يف  �لÑ†ص�Fع 

 Öير�ق �أن  جديد  من   ìن≥رت �أن  ويكنن�   ،íaQ  Èمع �ل�ص�ب≤  يف  تولين�  ”ل≥د   :Òو�صنc

.
183“k�مة جدR�بطري≥ة ح Èوبية هذ� �ملعQلد�ن �’أوÑوبي و�لQد �’أو�–’�



ت≥رير معلوم�ت

56 äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

aر�تيني  aر�نكو  �’إيط�›  ون¶Òيهم�   Òو�صنcو موQ�تينو�ص  من  cل  ودع� 

Franco Frattini، عÈ م≥�ل م�صرت∑، �إ¤ �’�صتف�دI من وجود بعãة مدنية بت�رش± 

 Iغز قط�´   I�مع�ن و�إنه�ء   ،íaQ  Èمع على   Q�نت�ص’� على   IQق�د �’أوQوبي  �’–�د 

�أن   k�علم  .
184

íaQ  Èمع  k�وخ�صو�ص �ملع�بر   ¥Óإغ�  ÖÑب�ص  ،Q�ص�◊� خلفه�  �لتي 

 âصطدم��  ،íaQ  Èمع Vصمنه�  ومن   ،Iغز قط�´  مع�بر   íبفت �’أوQوبية  �لرغÑة 

ت�رشيë�ت  خÓل  ذلك  �إ¤   Òو�صنc  Q�و�أ�ص �إ�رش�Fيلي،  برa†ص   ç�أحد’� هذ√  قÑل 

�لتي  �’أوQوبي  و�’–�د  �’أطل�صي  �◊ل∞  خ�Qجية  وQR�ء  �جتم�ع�ت  ه�م�ص  على 

.
1852008/12/2 ع≥دت يف 

وهن� ’ بد من �’إ�ص�IQ �إ¤ �أن هذ√ �مل≥رتح�ت ’قâ ترحيk�Ñ من حرcة حم��ص، 

�ملر�قÑة  بعãة   Iبعود قÑوله�   Ωبرهو aوRي  ب��صمه�  �لن�ط≤  ل�ص�ن  على   âأعلن� �لتي 

. ويف �مل≥�بل �أQ�Kت �مل≥رتح�ت �’أوQوبية fl�و± 
186

íaQ Èوبية للعمل يف معQأو’�

�ل�صلطة يف Ω�Q �ˆ، �إذ �عتÈت �أن �أي ترتيÖ لفك �◊�ص�Q عن قط�´ غزI من خÓل 

 íaQ Èلعمل مبع�  Iل¨ربية، و�إع�د� �ل†صفة  �لرب§ مع  ب�لع�⁄ �Q�ÿجي مبعزل عن  Qبط¬ 

 Ω�ن≥�صÓل تكري�ص  مبã�بة  هو  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  و�إ�رش�±   Öوترتي �تف�¥  دون 

علي¬  �أcد  �لذي  �’أمر  وهو  aل�صطينية.  دولة   Ω�قي  Iكرa  Ωهد وب�لت�›  �لفل�صطيني، 

FQي�ص  و�أcد√   .
1872010/6/9 يف  لو��صنطن  Rي�Qت¬  خÓل  عÑ��ص  fiمود  �لرFي�ص 

 íتa على Q�ع �◊�صaQ Q�من �قت�ص Iب�صد Qص، �لذي حذV�يa ΩÓء �لفل�صطيني �ص�QRلو�

‡ر بëري وaتí معíaQ È مع م�رش، م�صk�Ò �إ¤ �أن ذلك يوDدي �إ¤ ”تكري�ص �نف�ص�ل 

�ل†صفة عن �ل≥ط�´، ويëول دون –≥ي≤ �إق�مة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صت≥لة على c�مل 

 Q�أ�ص� �أم� �ص�ÖF عري≥�ت a≥د   .
1967 وع��صمته� �ل≥د�ص“188  Ω�تلة عëصي �ملV�Qأ’�

�صي≥ود   Iل≥�هر� �مل�رشية يف  �مل�ص�◊ة  �لفل�صطينية وتوقيع وKي≥ة  �مل�ص�◊ة  �أن –≥ي≤  �إ¤ 

.
189

íaQ Èت�ص¨يل مع Iإ¤ �إع�د� k�حتم
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 ´É£b ≈∏Y »∏«FGô°SE’G ¿Ghó©dG øe »HhQhC’G OÉ–’G ∞bƒe  .5
:2009/1/18-2008/12/27 IõZ

 Iيلي على غزF�وبي يف �أع≥�ب �لعدو�ن �’إ�رشQد �’أو�–Óصة �لفرن�صية ل��Fلر� âÑط�ل

و�لذي ح�صل يف �لفرتI م� بÚ 2008/12/27-2009/1/18 ب`”وق∞ �إطÓ¥ �ل�صو�Qيخ 

 Åa�ملتك� Òغ Ω�دîصت�’� âو�أد�ن ،“k�Qوa Iيلي على غزF�يل و�ل≥�ص∞ �’إ�رشF�على �إ�رش

.
190

لل≥وى

�لوحيد  �◊ل  �لتهدFة هو  �إ¤   Iلعود� �أن  �لفرن�صية  �’أوQوبي  �’–�د  FQ��صة  وQ�أت 

�’–�د  دول  خ�Qجية  وQR�ء  �ل¨رVص  لهذ�   âa�و��صت†ص  ،
191

Iغز يف  �ل�رش�´  ’إنه�ء 

�’أوQوبي  لÓ–�د  و�’أمنية  �Q�ÿجية  لل�صوDون  �’أعلى  �ملمãل  �إ¤  �إVص�aة  �’أوQوبي، 

a�لدنر  Òaيرو  بنيت�  �Q�ÿجية  للعÓق�ت  �’أوQوبي  �’–�د  ومفوVصة  �صو’ن�،   Òيa�خ

”�لت�ص�وQ يف  c�ن  �ل¨رVص  �إن  aرن�صية   Qم�ص�د  âوق�ل  .Benita Ferrero-Waldner

 Qلدو�  åëب k�وحم��ص، وخ�صو�ص ”�إ�رش�Fيل“   Úللعن∞ ب ينÑ¨ي عمل¬ لوVصع حد  م� 

�لند�ء �’أوQوبي  �لفرن�صية   Qمل�ص�د� âأن ي†صطلع ب¬ جمل�ص �’أمن. وو�صف� �لذي يكن 

 íهو ”�أولوية �’أولوي�ت“ م� �صي�صم Q�أن وق∞ �لن� Q�Ñل`”هدنة �إن�ص�نية“ ب�عت Öب�أن¬ طل

.
192

Iب�إي�ص�ل �مل�ص�عد�ت �’إن�ص�نية و�’أدوية �إ¤ �صك�ن قط�´ غز

لرa†ص   ¬F�و��صتي �أمل¬  خيÑة  عن   ،2008/12/31 يف  �’أوQوبي  �’–�د  و�أعرب 

”�إ�رش�Fيل“ �ملÑ�دIQ �لفرن�صية، �لتي ن�دت بهدنة ملدI 48 �ص�عة ’إعط�ء �لفر�صة ◊م��ص 
 ìأن �مل≥رت� و�عتÈ متëدç ب��صº �ملفوVصية  ”�إ�رش�Fيل“،   √�Œ يخQ�ل�صو� ¥Óلوق∞ �إط

.
193

Iمة �ملت�ص�عدRأÓل k�مFÓم k�رجfl ن�c

�أKن�ء تو�جد√  ودع� �لرFي�ص �لفرن�صي نيكو’ �ص�cQوRي Nicolas Sarkozy، يف 

يف Ω�Q �ˆ، �إ¤ وق∞ ’إطÓ¥ �لن�Q بÚ ”�إ�رش�Fيل“ وحم��ص يف قط�´ غزI ”يف �أقرب 

 I�ولية عن مع�نDمل �مل�صوëأنه� تت� k�Èإ¤ حم��ص، معت� k�أي†ص� Ωللو� k�كن“، موجه‡ âوق

.
194

Iيف قط�´ غز Úلفل�صطيني�
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بد�ية  �’أوQوبي  �’–�د  FQ��صة   âت�صلم �لتي  �لت�صيك  موق∞ جمهوQية  �أن   Òغ

�صنة 2009 من aرن�ص�، ذهÖ �أبعد من �ملو�ق∞ �’أوQوبية �’أخرى يف دعم¬ ل`”�إ�رش�Fيل“; 

 ،Karel Shwarzenberg  ÆÒÑنRQ�صو� Q�cيل  �لت�صيكي  �Q�ÿجية  وRير  حّمل  �إذ 

حم��ص م�صوDولية �لت�صعيد، ودع� �إ¤ Œ�هل ”هذ√ �ملن¶مة“ يف �أي مف�وVص�ت fiتملة 

. وو�ص∞ �ملتëدç ب��صº �لرF��صة �لت�صيكية يÒي بوتي�صنيك 
195

ìÓريده� من �ل�صŒو

ب�لهجومية،  �أÌc منه�  ب�لدa�عية   Iيلية على قط�´ غزF�لعملية �’إ�رش�  ،Jiri Potuznik

 ºب��ص çدëت �ملت�ëب�أن ت�رشي k�ملوق∞، م≥ر� ∑Q�تد ÆÒÑنRQ�جية �صوQ�ÿ� يرRأن و� Òغ

.
196“ìد�a صة ”خط�أ��Fلر�

وQ�أى   .197
Iقط�´ غز �لن�Q يف   ¥Óي ’إطQوa �إ¤ وق∞  �صو’ن�   Òيa�ودع� خ

و�أcد   ، k�مF�د  íÑلي�ص  Q�لن� وق∞   âيÑãت هو   Iغز يف  لÓأRمة   êرîمل� �أن  �صو’ن� 

cم�   ،ºF�د ب�صكل  مفتوحة  �ملع�بر  �إب≥�ء  على  للعمل  �’أوQوبي  �’–�د  ��صتعد�د 

 ،íaQ  Èمع ب�ص�أن   2005 �صنة  �تف�¥  لتفعيل  �’أوQوبي  �’–�د  ��صتعد�د  �أcد 

 Öتهري �لتع�ون يف جم�ل  �إ¤  مر�جعة، ودع�  �إ¤   ê�تëي قد  �’تف�¥  �أن  �إ¤   k�Òم�ص

.
198

�صلëة �’أ

  ويتلî�ص موق∞ �’–�د �’أوQوبي ب�ص�أن �لعدو�ن على غزI من خÓل بي�ن ل¬ حول 

 :
199

�لعدو�ن ن�ص على

�’إ�رش�Fيلية“.  �لع�صكرية  و�لعملي�ت  �ل�صو�Qيخ   ¥Óإط’ �لفوQي  ”�لوق∞  �أ. 

و�ملÓحظ يف �صي�غة �لÑي�ن�ت �’أوQوبية يف مãل هذ� �ملوق∞ �أن �لن�ّص على وق∞ 

�لع�صكري  �لعمل  وق∞  على  �لن�ّص   k�مF�د  ≥Ñي�ص �لفل�صطيني  �لع�صكري  �لعمل 

�لفعل  على  aعل  Qّد  هو  �’إ�رش�Fيلي  �لع�صكري  �لعمل  وc�أن  ليÑدو  �’إ�رش�Fيلي، 

�لفل�صطيني.

و�ل�صلطة  ”�إ�رش�Fيل“   Úب �ملوقعة   2005 ’تف�قية   k�≤Ñط �◊دودية  �ملع�بر   íتa ب. 

 Qة حم��ص من �أي دوcوبي، وهو م� يعني حرم�ن حرQلفل�صطينية و�’–�د �’أو�
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 âم� د�م Q�ص�◊� Q�ة على �ملع�بر. ويعني بل¨ة �أخرى ��صتمرcر◊� ºله� يف تن¶ي

.Iحكومة حم��ص تدير قط�´ غز

ê. ��صتعد�د �’–�د ’إع�دI �إQ�ص�ل مر�قÑي¬ �إ¤ معíaQ È، ب�لتع�ون مع م�رش و�ل�صلطة 

�لتي  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  ◊≥ي≥ة  متعمد  Œ�هل  يف  و”�إ�رش�Fيل“  �لفل�صطينية 

يعنيه� غÒ متو�جدI يف �ل≥ط�´.

د. ت≥دË �مل�ص�عد�ت �’إن�ص�نية �لفوQية.

ه`. تعزيز جهود �ل�صΩÓ على �أ�ص��ص ”قر�Q�ت موD“ر �أن�بولي�ص“.

وجمهوQية  وبريط�ني�،  و�أمل�ني�،  aرن�ص�،  من  cل  Rعم�ء   ∑Q�ص�  2009/1/18 ويف 

�لت�صيك، وغÒهº يف �ل≥مة �لت�ص�وQية �لدولية ب�ص�أن �لعدو�ن على قط�´ غزI يف مدينة 

 ¥Óف�® على وق∞ �إط◊� IQرشوV ون يف �ل≥مة علىcQ�مل�ص� Iل�صيخ. و�أجمع �ل≥�د� Ωرش�

.
200

�لن�Q يف �ل≥ط�´

 Ëت≥د �إعم�Q غزI عن   Iإع�د� �ل�صيخ حول   Ωرش� موD“ر  �’أوQوبي يف  �’–�د  و�أعلن 

م�ص�عد�ت مبÑل≠ 436 مليون يوQو (554 مليون دو’Q) ل�صنة 2009. و�أعلنâ �◊كومة 

.
201

Q�إعم’� Iيف جهود �إع�د Iللم�ص�عد Q’صي�ص حو�› 43 مليون دو�îيط�نية عن تÈل�

 Ö≤ع عÑ��ص  fiمود  �لرFي�ص  مع  ع≥د√  �صë�يف  موD“ر  يف  �صو’ن�   Òيa�خ و�أعلن 

 ºصيت� Iقط�´ غز Q�إعم� Iيف 2009/2/28، �أن �أمو�ل �إع�د ˆ� Ω�Q جتم�عهم� يف مدينة�

 Iلية �أخرى تتو¤ �إع�دB� عن åëÑويله� �إ¤ �ل�صلطة �لفل�صطينية، وق�ل: ”’ د�عي لل–

�إعم�Q قط�´ غزI بديkÓ عن �ل�صلطة �لفل�صطينية“202. 

عملية  لت�صهيل  �لفل�صطيني  �لوطني   ¥�aلو� –≥ي≤  �إ¤  �لفرن�صي  �لرFي�ص  ودع� 

 Iمل�ص�عد�  Ëلت≥د  k�م�لي عÑ��ص  �لرFي�ص fiمود   ºصتدع�” بÓد√  �إن  وق�ل  �ل≥ط�´،   Q�إعم�

 ÚفXت للمو�Ñع �ملرتaر لل�صلطة �لفل�صطينية �مل�ص�عد�ت �’أ�ص��صية لدaين، و�صتوQللمت†رّش

.
–â �صلطته�“203
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á“ÉN

‚âë دول �’–�د �’أوQوبي يف �لتعÒÑ عن �صي��صة و�حدã“ Iل �ل≥و��صº �مل�صرتcة، 

 Q�م�ص √�Œ ص لكل دولة��ÿ� ∑لل�صلو k�تعطي ه�م�ص ±Óج�ت من �’ختQمع وجود د

عملية �لت�صوية �ل�صلمية لل≥†صية �لفل�صطينية، و�لتي تنوعâ بÚ �ملوDيد للعÖ دوa Q�عل 

يف عملية �لت�صوية، وبÚ �ملر�هن على �لدوQ �’أمريكي، و�لد�عº ل¬.

وح�ول �’–�د �’أوQوبي منذ ت�أ�صي�ص¬ لعÖ دوQ يف م�ص�Q �لت�صوية �ل�صلمية لل≥†صية 

�لفل�صطينية، غÒ �أن �لطرÚa �’إ�رش�Fيلي و�’أمريكي عمÓ على –جيº �لدوQ �’أوQوبي 

وتهمي�ص¬، و�قت�ص�Q√ على �÷�نÿ� Öدم�تي، من دعº �قت�ص�دي لل�صلطة �لفل�صطينية، 

�أو من خÓل �مل�ص�cQة ب≥و�ت �أمنية للم�ص�عدI على تطÑي≤ �’تف�قي�ت...

ويف �مل≥�بل، a≥د ت≥�طعâ �ملو�ق∞ �’أوQوبية مع �ملو�ق∞ �’أمريكية Œ�√ �ل≥†صية 

 Q�يف م� يتعل≤ بجد k�ëصV�ن ذلك و�cإ’ يف بع†ص �ل≥†ص�ي�، و� ،Ω�لفل�صطينية ب�صكل ع�

�لف�صل �لعن�رشي، وم�صتوطن�ت �ل†صفة �ل¨ربية...

 ، kÓص�م� kÓح Öيف �ل�رش¥ �’أو�ص§ يتطل ΩÓوبي �أن –≥ي≤ �ل�صQويرى �’–�د �’أو

مع   Öجن �إ¤   k�Ñجن تعي�ص  �لÑ≥�ء،  على   IQق�د م�صت≥لة  aل�صطينية  دولة   Ω�قي خÓل  من 

�ملنطل≥�ت  �إحدى  هو  ”�إ�رش�Fيل“  �أمن  �أن   Q�Ñعت’�  Úبع �’أخذ  مع  ”�إ�رش�Fيل“، 
�’�صرت�تيجية للموق∞ �’أوQوبي من قي�Ω �لدولة �لفل�صطينية.

ومن منطل≤ �إدQ�∑ �’–�د �’أوQوبي �أن �أمن دول¬ ⁄ يعد م≥ت�رش�k على بعد√ �لد�خلي 

ج�ءت aكرI �ل�رش�cة �’أوQوبية �ملتو�صطية، حيå �أ�صíÑ مفهوΩ �’أمن �’أوQوبي يت�صع 

لي�صمل جممل fiيط¬، ‡� يعني �أن عدΩ ��صت≥ر�Q �لدول �ملج�وIQ لÓ–�د �صو± تنعك�ص 

�Q�KB√ �ل�صلÑية ب�صكل و�Vصí ومÑ��رش علي¬.

لعملية   k�ëصV�و  Ìتع من  �لفل�صطينية  �ل≥†صية  aي¬  “ر  �لذي  �÷ديد  �لو�قع   Ω�و�أم

�لت�صوية �ل�صلمية، وعجز �’إد�IQ �’أمريكية برF��صة ب�Q�∑ �أوب�م� عن aرVص حلول عملية 
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لل≥†صية �لفل�صطينية على �◊كومة �’إ�رش�Fيلية برF��صة بني�مÚ نتني�هو، يكن �لت�ص�وDل عن 

 Ò¨وبي يف حل �ل≥†صية �لفل�صطينية... وهل �صيQد �’أو�–’� ¬Ñلذي يكن �أن يلع� Qلدو�

�مل≥�ومة ëcرcتي حم��ص  �لفل�صطينية  �◊رc�ت  بع†ص   √�Œ ¬صي��صت� �’أوQوبي  �’–�د 

و�÷ه�د �’إ�صÓمي، ويتوج¬ للëو�Q معه� c≥وى �ص�عدI ’ يكن Œ�وRه� على �ل�ص�حة 

�لفل�صطينية، و�إ¤ �أي مدى �صيم�Q�ص دوk�Q �أÌc ��صت≥k’Ó عن �لدوQ �’أمريكي.
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