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 مقدمة
، 1917عمى الرغم من أن تاريخ أوروبا حافل بالمواقف التي أثرت عمى القضية الفمسطينية منذ سنة 
اتسمت و  إال أن ىذه المواقف تغيرت وتبدلت، واختمفت في درجة تأثيرىا عمى القضية الفمسطينية.

بمنطق رد الفعل؛ سواء عمى  ، بشكل عام،األوروبي الخارجية في منطقة الشرق األوسطسياسة ال
األحداث، أو المبادرات والحمول األمريكية. لذلك لم ينظر االتحاد قط لسياستو تجاه القضية الفمسطينية 

ع لتشمل كسياسة مستقمة بذاتيا، بل كان يتم النظر إلييا بوصفيا جزءًا من سياسة أشمل وأكبر قد تتس
 المنطقة العربية، أو الشرق األوسط بشكل عام.
من مبادرات التسوية السممية لمقضية  الموقف األوروبيوفيما يمي نحاول تسميط الضوء عمى 

 .2012-1947خالل الفترة  الفمسطينية
 

 :1947لسنة  181مشروع تقسيم فمسطين حسب قرار األمم المتحدة . 1
الييودي والضعف العربي، قام البريطانيون بالتخمي رسميًا عن  -في جو من الضغط األمريكي 

. وتشكمت لجنة 14/11/1945في  Bevinالكتاب األبيض في البيان الذي أصدره وزير الخارجية بيفن 
فن( لمتحقيق في قضية فمسطين، مما أدخل أمريكا بشكل مباشر أمريكية )بتوصية من بيان بي -أنجمو 

في القضية، وقد أوصت المجنة بيجرة مائة ألف ييودي، وبحرية انتقال األراضي وبيعيا لمييود 
مشروعًا اتحاديًا "مشروع موريسون" ويتضمن  2/10/1946–10/9.وعرضت بريطانيا في مؤتمر لندن 

 ة:تقسيم فمسطين ألربعة مناطق إداري
 النقب .4، القدس .3، منطقة عربية . 2، منطقة ييودية .1

بعد ذلك، قررت بريطانيا أن ترفع قضية فمسطين إلى األمم المتحدة بحجة أنيا قررت إنياء انتدابيا 
األمم المتحدة لعقد دورة استثنائية. وبعد مناقشات مسيبة قررت  2/4/1947عمى فمسطين. فدعت في 

تأليف المجنة الخاصة لألمم المتحدة بشأن فمسطين )انسكوب  15/5/1947الجمعية العامة في 
UNSCOP إيران  -اليند  -جواتيماال  -تشيكوسموفاكيا  -كندا  -دولة ىي: استراليا  11( وتألفت من

ىولندا. وميمة المجنة التحقيق في قضية فمسطين،  -يوجوسالفيا  -األورجواي  -السويد  -بيرو  -
ة العامة وتقديم االقتراحات التي تراىا مالئمة لذلك. أقرَّت المجنة في تقريرىا أن ورفع تقرير لمجمعي

[من %93.5]النسبة الحقيقية أكبر وىي  %86العرب أكثر من ثمثي السكان وأنيم يممكون ما يزيد عمى 
 أرض فمسطين، وأنيم بموجب حقيم الطبيعي القانوني توَّاقون لمحصول عمى استقالليم الناجز.
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من تقرير المجنة توصيات وافق عمييا أعضاؤىا باإلجماع وىي: إنياء االنتداب البريطاني، وتض
واستقالل فمسطين عمى أن تسبق ذلك مرحمة انتقالية، تكون السمطة في أثناءىا مسئولة أمام األمم 

 المتحدة، مع بقاء الصبغة الدينية لألماكن المقدسة.
 خرى فانقسموا إلى أكثرية قدمت المشروع التالي:وانقسم األعضاء في تفصيالت النقاط األ

 . تقسيم فمسطين إلى دولتين يربط بينيا اتحاد اقتصادي.1
ألف  725من المساحة ألرض فمسطين ويسكنيا  %42.88. تكون الدولة العربية عمى مساحة 2

 آالف ييودي. 10وعربي 
 ألف عربي. 497وييودي ألف  498، وسكانيا %56.74. تكون الدولة الييودية عمى مساحة 3
. يوضع لمقدس كيان مستقل خاضع لنظام دولي خاص، تتولى األمم المتحدة إدارتو عبر مجمس 4

 105وصاية )القدس والبمدان المجاورة حتى أبو ديس شرقًا وبيت لحم جنوبًا وعين كارم غربًا( وتضم 
 ألف ييودي. 100وآالف عربي 

ند ويوجوسالفيا، وتضّمن إقامة دولة اتحادية عاصمتيا القدس، أما اقتراح األقمية فقدمتو إيران والي
 تضم حكومتين مستقمتين استقالاًل داخميًا.

 34جعمت األمم المتحدة من نفسيا لجنة خاصة لبحث المشروعين، حيث عقدت  3/9/1947وفي 
لدولية لتقرير . ورفضت الجمعية العامة اقتراحًا بدعوة محكمة العدل ا25/11/1947و 25/9اجتماعًا بين 

. وبالعكس صوتت 11وامتناع  18ضد  25صالحية األمم المتحدة في النظر في تقسيم فمسطين بأغمبية 
عمى أن لألمم المتحدة صالحية التوصية بتطبيق قرار التقسيم، دون حاجة لموافقة  20دولة مقابل  21

 أكثرية شعب فمسطين!! 
صوتًا مقابل  25التقسيم مع وحدة اقتصادية بـ وافقت المجنة الخاصة عمى خطة 25/11/1947وفي 

واختمف مضمون القرار بأن أنقص من المنطقة المخصصة لمدولة الييودية بجعمو يافا . 17وامتناع  13
لمدولة  %54.7ألف دونم من صحراء النقب من نصيب الدولة العربية لتصبح النسب  500وحوالي 

لمنطقة القدس. وُرفع األمر  %0.5( ونحو 2كم11,780بية )لمدولة العر  %44.8(، و2كم14,400الييودية )
لمجمعية العامة التخاذ قرار يحتاج إلى أغمبية الثمثين الحاضرين المشتركين في التصويت. ولم تكن 

نوفمبر أن يحدث تصويت، ولو تم تشرين الثاني/  26القوى الكبرى تممك أغمبية الثمثين، وكاد في يوم 
ل الجمسة. وقام الييود واألمريكان بحممة لسقط مشروع التقسيم، ل كن رئيس الجمعية مندوب البرازيل أجَّ

 .لوسائل في زيادة األصوات المؤيدةمحمومة نجحت بمختمف ا
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)وكانت بريطانيا ضمن  10وامتناع  13مقابل  33فاز قرار التقسيم بأغمبية  29/11/1947وفي يوم 
 الممتنعين عن التصويت!!(.

 
 :194 القرار. 2

 194وافقت األمم المتحدة عمى إصدار القرار  ،وبناء عمى مشروع بريطاني ،11/12/1948في 
القاضي بوجوب السماح بالعودة لالجئين الفمسطينيين الراغبين في العودة إلى بيوتيم في أقرب وقت 

العودة إلى بيوتيم، وأن يتم تعويض  ممكن، ووجوب دفع تعويضات عن ممتمكات الذين يقررون عدم
 ويعني قرار العودة ىذا أن: أي مفقود أو مصاب بضرر من الجية المسئولة عن ذلك.

 العودة حق واجب التنفيذ. .1
 وىي تتوقف عمى االختيار الحر لالجئ. .2
 وىي حق طبيعي وليس مّنة من أحد. .3
 وال يجوز ألحد منع ىذا الحق أو حجبو. .4
 تو إلى وطنو ىي عودة مواطن لو كامل الحقوق المدنية والسياسية.وأن عود .5
 
 :لجنة توفيق ومصالحة بين الكيان الصهيوني والدول العربية. 3

ن الكيان الصييوني والدول مادة تنص عمى تشكيل لجنة توفيق ومصالحة بي 194وقد تضمن القرار 
الكيان  1949العربية. وتشكمت المجنة من الواليات المتحدة وفرنسا وتركيا، ودعت المجنة في أواخر 

ألف الجئ فمسطيني مقابل الحصول عمى صمح مع العرب، لكن الكيان  100الصييوني لقبول عودة 
 الصييوني رفض ذلك بشكل قاطع.

 
 :بروتوكول لوزان. 4

مصالحة بين الكيان الصييوني والدول العربية مؤتمرًا في لوزان بسويسرا في التوفيق و العقدت لجنة 
وكان الكيان اإلسرائيمي تحت ضغط الحاجة إلى قبولو عضوًا في األمم المتحدة فوافق ووقع  26/4/1949

 عمى "بروتوكول لوزان" الذي تضمن:
 لخريطة الممحقة بقرار تقسيم فمسطين ىي أساس لممحادثات بشأن مستقبل فمسطين.. أن تكون ا1
 . انسحاب "إسرائيل" إلى ما وراء حدود التقسيم.2
 . تدويل القدس.3
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 . عودة الالجئين وحقيم في التصرف بأمواليم وأمالكيم، وحق تعويض من ال يرغب بالعودة.4
الكيان اإلسرائيمي فييا حتى تنكّرت "إسرائيل" التفاقية  ولكن ما إن وافقت األمم المتحدة عمى عضوية

لوزان، ورفضت تنفيذ شروطيا. وقد عطَّمت "إسرائيل" أي عمل لمجنة متعمٍق بتنفيذ التقسيم أو عودة 
 الالجئين.

 
 :1950 الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. بيان 5

تعاونت الدول العربية مع لجنة المصالحة، لكن إصدار الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بيانيا 
بحماية الحدود اإلسرائيمية القائمة )رغم أنيا تحتل مساحة إضافية من فمسطين  25/5/1950الشيير في 

لدول العربية لرفض مقترحات لجنة ( كشف النوايا الحقيقية ليذه الدول، مما دفع ا%23تقدر بحوالي 
 المصالحة المتعمقة بترتيبات التسوية مع الكيان الصييوني.

 

 :1952النرويجي  المشروع. 6

26/11/1952

 
 :1955أنتوني إيدن  مشروع. 7

طرح رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن مشروعو الذي يدعو إلى الوصول إلى  9/11/1955في 
، والموقف اإلسرائيمي 1947"صيغة تسوية" بين الموقف العربي الذي يطالب بحدود التقسيم عام 

 المتمسك بحدود اليدنة.
 
 :22/11/1967 في 242قرار مجمس األمن . 8

مــن أىــم المشــاريع التــي ال تــزال تســتند إلييــا كافــة مشــاريع التســوية إلــى  242يعــد قــرار مجمــس األمــن 
اآلن. وقـــد قـــدَّمت بريطانيـــا ىـــذا المشـــروع ووافـــق عميـــو مجمـــس األمـــن الـــدولي باإلجمـــاع. . وقـــد قـــدَّمت 

اإلجمــاع. وكــان مجمــس األمــن قــد انعقــد فــي بريطانيــا ىــذا المشــروع ووافــق عميــو مجمــس األمــن الــدولي ب
جمســـة، قـــدمت فييـــا أربعـــة مشـــاريع:  32ســـاعات فـــي  107واســـتمرت اجتماعاتـــو  22/11/1967-9الفتـــرة 

 سوفييتي وأمريكي وبريطاني، ومشروع قدمتو ثالث دول ىي اليند ومالي ونيجيريا.
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 وألنو األكثر تداواًل حتى اآلن: ،أما نص القرار فنذكره ألىميتو
ذ يؤكـد " إن مجمس األمـن إذ يعـرب عـن قمقـو المتواصـل بشـأن الوضـع الخطـر فـي الشـرق األوسـط، وا 

عــدم القبــول باالســتيالء عمــى أراض بواســطة الحــرب، والحاجــة إلــى العمــل مــن أجــل ســالم عــادل ودائــم 
ذ يؤكـد أن جميـع الـدول األعضـاء بقبوليـا ميثـاق األمـم المت حـدة تستطيع كل دولة أن تعيش فيو بـأمن، وا 

 قد التزمت بالعمل وفقًا لممادة الثانية من الميثاق:
أواًل: يؤكــد أن تحقيــق مبــادئ الميثــاق يتطمــب إقامــة ســالم عــادل ودائــم فــي الشــرق األوســط ويســتوجب 

 تطبيق المبدأين التاليين:
 أ. سحب القوات اإلسرائيمية المسمحة من أراٍض احتمت في النـزاع األخير.

الحرب أو حاالتيا واحترام السيادة والوحدة ألراضي كـل دولـة فـي المنطقـة إنياء جميع ادعاءات  ب.
واالعتـراف بــذلك، وكــذلك اســتقالليا السياسـي، وحقيــا فــي العــيش بســالم ضـمن حــدود آمنــة ومعتــرف بيــا 

 وحرة من التيديد أو أعمال القوة.
 ثانيًا: يؤكد أيضًا الحاجة إلى:

 الدولية في المنطقة. ضمان حرية المالحة في الممرات المائية أ.
 تحقيق تسوية عادلة لمشكمة الالجئين. ب.
ضمان المناعة اإلقميمية واالستقالل السياسي لكل دولة في المنطقة، عن طريـق إجـراءاٍت بينيـا  ج.

 إقامُة مناطق مجردة من السالح.
جـــري ثالثـــًا: يطمـــب مـــن األمـــين العـــام تعيـــين ممثـــل خـــاص لمـــذىاب إلـــى الشـــرق األوســـط كـــي يقـــيم وي

اتصـــاالت مـــع الـــدول المعنيـــة بغيـــة إيجـــاد اتفـــاق ومســـاعدة الجيـــود لتحقيـــق تســـوية ســـممية ومقبولـــة وفقـــًا 
 لمنصوص والمبادئ الواردة في مشروع القرار ىذا.

رابعًا: يطمب من األمين العام أن يرفع تقريرًا إلى مجمس األمن حول َتقـدمم جيـود الممثـل الخـاص فـي 
 أقرب وقت ممكن".

 عيوب ىذا القرار أنو: ومن أبرز
 ال يعيِّن بوضوح الخطوط التي يجب أن ينسحب منيا الكيان اإلسرائيمي. -
 .1967ُيقرم لمكيان اإلسرائيمي ما حازه من توسع غير قانوني قبل حرب  -
ال يتناول جوىر "النـزاع" وىـو قضـية فمسـطين إال مـن زاويـة الالجئـين، أي أنـو ال يتعـرض لمحقـوق  -

 لمشروعة لمشعب الفمسطيني.السياسية ا
 يجعل االنسحاب "اإلسرائيمي" رىنًا بتحقيق شروط أخرى. -
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( ليصـــــبح االنســـــحاب مـــــن "أراٍض" ولـــــيس Theتـــــم حـــــذف "ال" التعريـــــف فـــــي الـــــنص اإلنجميـــــزي )-
"األراضي" التي احتميا الصياينة. بمعنى أن االنسحاب لن يكون بالضرورة شـاماًل مـن كـل األرض. أمـا 

نسي واإلسباني فقد أبقيا عمـى أداة التعريـف، ولـذلك ذكـرت فرنسـا واالتحـاد السـوفييتي ومـالي النصين الفر 
 واليند ونيجيريا قبل الموافقة عمى القرار أنيا تفيم أن االنسحاب سيكون شاماًل.

 
 :شومانوثيقة . 9

وروبيـة المشـتركة فـي إطـار مـا سـمي التعـاون عبرت أوروبا من خالل ورقة عمـل صـاغتيا السـوق األ
، تبنـى وزراء 13/5/1971. وفي 242، ما يتوافق مع القرار 1970السياسي األوروبي الذي تكون في سنة 

التــي تســتند إلــى قــرار  Schuman Documentالخارجيــة الســتة فــي المجموعــة األوروبيــة، وثيقــة شــومان 
 ، ونقاطو األساسية ىي التالية:22/11/1967الصادر في  242األمم المتحدة 

 .1967. انسحاب "إسرائيل" من األراضي المحتمة في عام 1
 . حق الالجئين العرب في العودة إلى أرضيم أو اختيار التعويض عمييم.2
 . إنشاء مناطق منزوعة السالح عمى جانبي حدود "إسرائيل".3
 المناطق المنزوعة السالح.. وجود قوات دولية، باستثناء القوى العظمى األربع، في 4
 

 :1973 تشرين األول/ أكتوبر حرب. 10
صـدر بيـان عـن المجموعـة األوروبيـة  1973بعد مرور شير واحـد عمـى حـرب تشـرين األول/ أكتـوبر 

 :مبادئ رئيسية أشار، ولممرة األولى، لـ"الحقوق المشروعة لمفمسطينيين"؛ وتضمن البيان األوروبي أربعة
 .عدم جواز اكتساب األرض بالقوة 
  1967ضرورة وضع حد لالحتالل اإلسرائيمي المستمر منذ سنة. 
  احترام سيادة كل دول المنطقة واستقالليا، مع حقيا في العيش بسالم ضمن حدود

 آمنة ومعترف بيا.

 في  تأكيد مبدأ االعتراف بأن الحقوق المشروعة لمشعب الفمسطيني يجب أن تؤخذ
 االعتبار عند أي قرار لمتسوية.

 

 
 :تسوية دبمنو  الرباطقمة . 11
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بعــد اعتــراف جامعــة الــدول العربيــة بمنظمــة التحريــر الفمســطينية كممثــل وحيــد لمشــعب الفمســطيني فــي 
 -التحريــر فــي الحــوار األوروبــي بإشــراك منظمــة  14/11/1974، طالبــت فــي 1974قمــة الربــاط فــي ســنة 

، 14/2/1975العربــي. وعارضــت الــدول األوروبيــة فــي البدايــة ذلــك، ولكــن تســوية دبمــن، التــي وقعــت فــي 
أوجــدت صــيغة مفاوضــات بــين فــريقين ال بــين دول، بحيــث يتــاح لمنظمــة التحريــر االنــدماج فــي الفريــق 

حـوار مباشـر بـين العـرب واألوروبيـين، إذ العربي. غير أن الواليـات المتحـدة عارضـت ذلـك الشـكل مـن ال
 فرضت أال تكون عمى عمم بذلك فحسب بل أن تستشار أيضًا.

 
 :3237و 3236 القراران. 12

لحضـــور أعمـــال الـــدورة التاســـعة والعشـــرين لمجمعيـــة  14/11/1974ُدعـــي ياســـر عرفـــات شخصـــيًا فـــي 
حــول  3236عمــى قــرارين تــاريخيين: القــرار رقــم  22/11/1974تحــدة، وتــم التصــويت فــي العامــة لألمــم الم

ـــاني رقـــم  ـــرار الث ـــر مصـــيره، والق حـــول إعطـــاء منظمـــة التحريـــر  3237حـــق الشـــعب الفمســـطيني فـــي تقري
الفمســــطينية وضــــع المراقــــب الــــدائم فــــي األمــــم المتحــــدة. ولــــم تتوصــــل الــــدول األوروبيــــة فــــي المجموعــــة 

وروبية، إلى التفاىم حول المعنى الذي تعطيو الحقوق المشروعة لمشعب الفمسطيني الوارد االقتصادية األ
، وصــوتت عمــى القــرارات فــي ترتيــب مبعثــر، إذ أيــدت فرنســا 6/10/1973فــي بيــان بروكســل صــادر فــي 

يطاليــا دعــوة منظمــة التحريــر إلــى المشــاركة فــي أعمــال الجمعيــة العامــة؛ غيــر أن ثمــاني دول  يرلنــدا وا  وا 
أوروبية في المجموعة االقتصادية صوتت ضد القـرار المتعمـق بوضـع منظمـة التحريـر كمراقـب دائـم فـي 
األمم المتحدة، في حين أن فرنسا امتنعت عن التصويت، وصوتت إسبانيا، التي لم تكن عضوًا في ىذه 

 المجموعة آنذاك، لصالح القرارين.
 

 :1977لندن  قمة. 13
لمالحظــة تعمــق فــي موقــف المجموعــة األوروبيــة، وقــد أثــار  1977كــان ينبغــي االنتظــار حتــى ســنة 

، لممرة األولى، مفيوم الشعب الفمسـطيني وأكـدوا 29/6/1977رؤساء الدول والحكومات في قمة لندن، في 
لواقــع الحــق المشــروع قنــاعتيم بــأن حــل النــزاع فــي الشــرق األوســط لــن يكــون ممكنــًا إال إذا تجســد فــي ا

لمشــعب الفمســطيني فــي إعطــاء ىويتــو الوطنيــة تجســيدًا فعميــًا، وىــو مــا يوجــب األخــذ بالحســبان ضــرورة 
 حصول الشعب الفمسطيني عمى وطن.

 
 : 1978كامب ديفيد اتفاقيات. 14



 11 

، وألقــى 19/11/1977إلــى الكيــان اإلســرائيمي فــي  قــام الــرئيس المصــري أنــور الســادات بزيــارة مفاجئــة
 -خطابًا في الكنيست اإلسرائيمي ودعا إلى تسوية سممية. وبدأت بعد ذلك ألول مرة مفاوضـات مصـرية 

 17/9/1978إسرائيمية مباشرة وعمنية. وقد نتج عنيا توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في الواليات المتحدة فـي 
ي، برعايـة الـرئيس األمريكـي جيمـي كـارتر. وقـد دخمـت االتفاقيـة حيـز التنفيـذ بين مصر والكيان اإلسرائيم

. واالتفاقية مقسومة إلى وثيقتين األولى تتناول أسس عالقة الكيان اإلسـرائيمي مـع الـبالد 26/3/1979في 
 العربيــة ومســتقبل الضــفة الغربيــة والقطــاع، وأمــا الثانيــة فتحــدد أســس معاىــدة الســالم بــين مصــر والكيــان
اإلســرائيمي. وقــد اســترجعت مصــر بموجــب ىــذه االتفاقيــة أرض ســيناء وفــق شــروط تضــبط وجــود قواتيــا 
فييــا. ووافقــت مصــر عمــى إقامــة عالقــة ســالم دائــم، وتطبيــع العالقــات سياســيًا واقتصــاديًا وثقافيــًا... مــع 

 الكيان اإلسرائيمي.
ب الفمسـطيني فـي المفاوضـات، وفيما يتعمـق بالشـعب الفمسـطيني فقـد دعـت إلـى مشـاركة ممثمـي الشـع

واقترحت حكمًا ذاتيـًا فمسـطينيًا فـي الضـفة والقطـاع بحيـث يشـترك فـي المفاوضـات بشـأنو وشـأن مسـتقبمو 
مصر واألردن والكيان اإلسرائيمي وممثمون عن الضفة والقطاع يضميم في البداية وفـدا مصـر واألردن. 

يو" أي بمعنـى أن لمكيـان اإلسـرائيمي حـق رفضـيم أو وقد يضم الوفد فمسطينيين آخرين "وفقًا لما يتفق عم
 قبوليم.

منذ أن بدأت أعمال القمة الثالثية في كامب ديفيد، خـيم عمـى دوائـر السـوق األوروبيـة المشـتركة جـو 
من القمق والريبة، واتضح ذلك في اجتماع وزراء خارجيـة دول السـوق المشـتركة، الـذي بـدأ فـي بـون يـوم 

فــي مقدمــة جــدول أعمالــو بحــث احتمــاالت إقــرار الســالم فــي الشــرق األوســط. ، والــذي كــان 14/9/1978
ونتيجــة لمســرية الشــديدة التــي أحاطــت بتطــورات الموقــف فــي كامــب ديفيــد ســادت أجــواء مــن القمــق داخــل 
مؤتمر وزراء خارجية دول السوق، حيث أن الوزراء بدأوا ببحث تطورات مشكمة الشـرق األوسـط دون أن 

ت عما يدور في اجتماعات كامب ديفيد، مما أثار الحيرة لدي وزراء تمك الـدول الـذي تصميم أيو معموما
عبــر عنيــا وزيــر الخارجيــة البريطــاني ديفيــد أويــن بقولــو: "ال أحــد يعــرف مــاذا يحــدث ىنــاك... وال نممــك 

إلى  جميعًا إال التخمينات"، لذا فعند صدور وثيقتي كامب ديفيد سارعت دول السوق التسع بإرسال برقية
 سايروس فانس وزير الخارجية األمريكي تضمنت ما يمي:

إعالن الدول األوروبية التسع عن أمميا في أن تكون نتـائج مـؤتمر كامـب ديفيـد خطـوة حاسـمة عمـي  .1
 طريق تحقيق السالم العادل والدائم في الشرق األوسط.

ة فــي المـــؤتمر وتشـــيد بشـــجاعة أن الــدول التســـع تقـــدر الجيــود الكبيـــرة التـــي بــذليا الرؤســـاء الثالثـــ .2
نجاحو.  الرئيس األمريكي كارتر التي مكنتو من عقد مؤتمر كامب ديفيد وا 
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أن الدول التسع مقتنعة بأن تسوية النزاع في الشـرق األوسـط لـن تكـون ممكنـة إال إذا تجسـد عمـي  .3
 فعميًا.أرض الواقع، الحق الشرعي لمشعب الفمسطيني في التعبير عن كيانو الوطني تعبيًرا 

 إن الدول التسع تأمل في أن تكون جميع األطراف قادرة عمي اإلسيام في السعي نحو السالم. .4
بخصـوص موقفيـا مـن كامـب ديفيـد، حيـث  17/9/1978وأصدرت دول المجموعة األوروبيـة بيـان فـي 

ميا فـي أن ، وأعربت عن أم1977/ نوفمبر الرئيس السادات في تشرين الثاني رحبت الدول التسع بمبادرة
تكون نتيجة مؤتمر كامب ديفيـد خطـوة جديـدة وحاسـمة عمـى طريـق السـالم العـادل والشـامل والـدائم، وأن 
يصبح بإمكان جميع األطراف المعنية أن تشارك في العممية التي ستتيح الوصول إلى ىـذا اليـدف، كمـا 

 سالم المرجو.أعمنت الدول التسع بأنيا ستدعم وبحزم كل الجيود اليادفة إلى إقامة ال
 

 :1980البندقية إعالن . 15
، وتضـخم النشـاط Camp David Accordsبعد تعثر المسار الفمسطيني حسـب اتفاقيـات كامـب ديفيـد 

االســـتيطاني اإلســـرائيمي حـــدث تقـــدم جديـــد لمموقـــف الدبموماســـي األوروبـــي، وذلـــك حـــين أصـــدر المجمـــس 
 :قرارًا نص عمى ما يمي 1980نة البندقية االيطالية سنة مدي األوروبي المنعقد في

  1967تجديد اإلدانة لالحتالل اإلسرائيمي الذي تم سنة. 
 ."االعتراف الصريح بحق الشعب الفمسطيني في إقامة دولتو إلى جانب "دولة إسرائيل 

  االعتراف بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثل شرعي لمشعب الفمسطيني، لكن ليس
 كالممثل الحصري ليذا األخير.

 

 :(1981فهد  ميرخطة األ( أو )1982العربي )مشروع فاس  السالممشروع . 16
رة السعودية حول "أيد وزراء خارجية دول السوق األوروبية المشتركة في لندن المباد 1981في عام  

 "إسرائيل"فيد( حيث تضمنت المبادرة حول القدس، انسحاب  ميرالسالم في الشرق األوسط )خطة األ
بما فييا القدس العربية، وقيام دولة فمسطينية مستقمة عاصمتيا  1967من جميع األراضي المحتمة عام 

 ان في األماكن المقدسة".القدس، وضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع األدي
قبل أن يصبح ممكًا عمى السعودية، وقد تبناه مؤتمر المشروع  وكان األمير فيد بن عبد العزيز طرح

، إثر الخروج الفدائي الفمسطيني من 9/9/1982-6القمة العربية المنعقد في مدينة فاس بالمغرب في 
 بيروت. وقد تضمن النقاط التالية:

 بما فييا القدس. 1967من جميع األراضي العربية التي احتمتيا عام . انسحاب "إسرائيل" 1
 .1967. إزالة المستوطنات التي أقامتيا "إسرائيل" في األراضي المحتمة عام 2
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 . ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع األديان في األماكن المقدسة.3
 بقيادة م.ت.ف، وتعويض من ال يرغب بالعودة.. تأكيد حق الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره 4
 . إخضاع الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحمة انتقالية تحت إشراف األمم المتحدة لبضعة أشير.5
 . قيام الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس.6
طينية . يضع مجمس األمن الدولي ضمانات سالم بين جميع دول المنطقة بما فييا الدولة الفمس7

 المستقمة.
 . يقوم مجمس األمن الدولي بضمان تنفيذ تمك المبادئ.8

وقد مثَّل مشروع فاس الخط السياسي العربي العام الذي ساد حقبة الثمانينات. والذي يجمع بين 
قامة الدولة الفمسطينية عمى الضفة والقطاع.  االعتراف الضمني بالكيان اإلسرائيمي وا 

 

 :1982نيست الكفي خطاب ميتران . 17
ـــى رئاســـة الســـمطة فـــي فرنســـا إلـــى كـــبح جمـــاح الحـــوار األوروبـــي    –أدى وصـــول فرنســـوا ميتـــران إل

العربــي؛ حيــث تميــز الــرئيس الفرنســي المعــروف بصــداقتو مــع "إســرائيل". ودعمــت فرنســا مســار اتفاقيــة 
بمنظمـة التحريـر الفمسـطينية باعتبارىـا الممثـل الشـرعي والوحيـد لمشـعب كامب ديفيد، ورفضت االعتـراف 

، وزير الخارجية الفرنسي، بال مواربة لفاروق Claude Cheyssonالفمسطيني، وقد قال ذلك كمود سيشون 
. إال أن فرنســا لــم تــرفض فكــرة قيــام دولــة فمســطينية، حيــث 1981القــدومي الــذي التقــاه فــي تمــوز/ يوليــو 

قائاًل: "يفترض الحوار أن يـتمكن  4/7/1982ك الرئيس ميتران خالل خطابو في الكنيست في عبر عن ذل
كـل فريـق مــن العمـل حتــى النيايـة مـن أجــل حقـو، مــا يشـكل، بالنسـبة إلــى الفمسـطينيين كمــا إلـى غيــرىم، 

 إقامة دولة في الوقت المناسب".
 

 

 
 :1982لبنان  اجتياح. 18
ـــدما حـــدث االجتيـــاح اإلســـرائيمي لمبنـــان فـــي   ، أدانـــت المجموعـــة األوروبيـــة االجتيـــاح، 6/6/1982عن

وأثــارت لممــرة األولــى، التيديــد بالعقوبــات إذا اســتمرت "إســرائيل" فــي رفــض التقيــد بــالحمول التــي طرحــت 
عـــة األوروبيـــة عـــن . وعبـــرت المجمو 9/6/1982إعـــالن بـــون الـــذي صـــدر فـــي المجموعـــة األوروبيـــة فـــي

"الصدمة واالشمئزاز من قتل المدنيين الفمسطينيين في بيروت"، وذلـك بعـد حـدوث مجـزرة صـبرا وشـاتيال 
 ، وطالبت المجموعة بـ"االنسحاب الفوري لمقوات اإلسرائيمية من بيروت الغربية".18/9/1982-16في 
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 : 1987. الدعوة لعقد مؤتمر دولي لمسالم19

تأييــدىا عقــد مــؤتمر دولــي لمســالم فــي الشــرق  1987 أعمنــت المجموعــة األوروبيــة فــي شــباط/ فبرايــر
األوسط برعاية األمم المتحـدة، وباشـتراك جميـع األطـراف المعنيـة، وطالبـت بتحسـين األوضـاع المعيشـية 

 لسكان األراضي المحتمة".
 

 :1987طينية األولى الفمس االنتفاضة. 20
، أكــــــدت المجموعــــــة األوروبيــــــة فــــــي 8/12/1987بعــــــد انــــــدالع االنتفاضــــــة الفمســــــطينية األولــــــى فــــــي 

 اإلسرائيمي. -عمى ضرورة التفاوض إليجاد حل الصراع العربي  9/12/1987
 

 :1988إعالن االستقالل الفمسطيني . 21
بقيـــت منظمـــة التحريـــر غيـــر معتـــرف بيـــا مـــن المجموعـــة األوروبيـــة كممثـــل وحيـــد وشـــرعي لمشـــعب  

 19، أمام المجمس الوطني الفمسطيني الــ 15/11/1988الفمسطيني، حتى تاريخ إعالن ياسر عرفات، في 
والموافقــة عمــى  1947الصــادر ســنة  181مــى قــرار تقســيم فمســطين رقــم المجتمــع فــي الجزائــر الموافقــة ع

الــذي يتعامــل مــع قضــية فمســطين كقضــية الجئــين، كمــا  242قــرارات األمــم المتحــدة بمــا فــي ذلــك قــرار 
تضمن إعالن "إقامة الدولة الفمسطينية عمى أرضنا الفمسـطينية وعاصـمتيا القـدس المقدسـة"، حيـث ردت 

، جاء فيـو إن المجموعـة تعمـق 21/11/1988ى ىذا اإلعالن بإعالن بروكسل في المجموعة األوروبية عم
"أىميــة خاصــة عمــى القــرارات الصــادرة عــن المجمــس الــوطني الفمســطيني فــي الجزائــر، التــي تعكــس إرادة 
الشــعب الفمســطيني فــي تأكيــد ىويتــو الوطنيــة والتــي تتضــمن خطــوات إيجابيــة نحــو تســوية ســممية لمنــزاع 

 العربي". -اإلسرائيمي 
وبعــــدما أعمنــــت الواليــــات المتحــــدة فــــتح حــــوار لــــو داللتــــو مــــع منظمــــة التحريــــر، اغتنمــــت المجموعــــة 

يذكر بموقفيـا التقميـدي ويطمـق "نـداء  27/6/1989األوروبية مناسبة قمة مدريد إلصدار إعالن طويل في 
 607و 605جمس األمن رقم ممحًا إلى السمطات اإلسرائيمية لوضع حد لمتدابير القمعية، وتطبيق قرارات م

جراء انتخابـات فـي األراضـي المحتمـة. ورأت المجموعـة األوروبيـة 608و ، واحترام أحكام اتفاقية جنيف" وا 
 لممرة األولى، أن منظمة التحرير يجب أن تدعى إلى مسار السالم، وأن تشارك فيو.

 
 :1991مؤتمر مدريد لمسالم تشرين األول/أكتوبر . 22
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مـــع انتيـــاء حـــرب الخمـــيج الثانيـــة فـــي بدايـــة عقـــد التســـعينيات مـــن القـــرن العشـــرين، أعمنـــت الواليـــات  
المتحدة األمريكية وعدد من الدول األوروبية عن بدء مشـروع كبيـر يرمـي إلـى إحـالل السـالم فـي منطقـة 

ق لحل القضية الفمسطينية، وذلك من خالل مفاوضات ثنائية وجماعيـة الشرق األوسط، والبحث عن طر 
تميــد إلعــالن قيــام الدولــة الفمســطينية، فكانــت فكــرة عقــد مــؤتمر جــامع لمســالم يعقــد فــي إحــدى العواصــم 

 .1991األوروبية، ونتيجة لذلك كان مؤتمر مدريد في سنة 
لم تكن فعالة، حيث حضرت أوروبا في  عمى الرغم من أن مشاركة الدول األوروبية في مؤتمر مدريد

قاعة المؤتمر كأي وفد آخر مدعو، إال أنيا اعتبرت انعقاده في عاصمة أوروبيـة بمثابـة تحـول ميـم فـي 
الــدور الــذي تطمــح بــأن تمعبــو فــي عمميــة الســالم فــي الشــرق األوســط، وتراجعــًا عــن الموقــف اإلســرائيمي 

ذ أعمنت "إسـرائيل"، فـي البدايـة، رفضـيا أن ينعقـد مـؤتمر السابق الرافض أي دور ألوروبا في المنطقة. إ
السـالم فـي عاصــمة أوروبيـة. وقبمــت ترشـيح مدريــد، ألن إسـبانيا االشــتراكية اعترفـت بـــ"إسرائيل" فـي ســنة 

1986. 

وأكدت المجموعة األوروبية خالل كممتيا فـي افتتـاح مـؤتمر مدريـد، التـي ألقاىـا نيابـة عـن المجموعـة 
، وزيـر خارجيـة ىولنـدا، اىتماميـا ومشـاركتيا فـي إنجـاح Hans van den Broekوك ىـانس فـان دان بـر 

المفاوضات في مختمف مراحميا. وأكدت المجموعة األوروبية التزاميا بمبدأ "األرض مقابل السالم"، كمـا 
فــي مســار مــزدوج بــين الفمســطينيين  338و 242التزمــت بــنيج المفاوضــات المباشــرة عمــى أســاس القــرارين 

 سرائيميين من جية، وبين العرب و"إسرائيل" من جية أخرى.واإل
 

 

 
 :1993أوسمو أيمول/ سبتمبر  اتفاق. 23

ُعقــد اجتمــاع ســرِّي فــي فــيال خاشــقجي ببــاريس بــين أريــل شــارون وبســام أبــو شــريف  1990فــي عــام 
و إقامة حكم ذاتي فمسطيني في قطاع غزة. وقد دخمت النرويج عمى خط ومروان كنفاني كان عمى جدول

المفاوضات عبر تيرجي ود الرسن، وىو رئيس معيد نرويجي يبحـث فـي ظـروف وأوضـاع الفمسـطينيين 
وعرض عميو في نيسـان  -أحد المقربين من بيريز  -في األرض المحتمة. وقد تعرف عمى يوسي بيمين 

سرية مع م.ت.ف. وقد أصبح بيمين بعد االنتخابات اإلسرائيمية نائبًا لـوزير  عقد مباحثات 1992/ إبريل 
بتقديم عرض عمى بيمين  1992الخارجية )بيريز(. وقام أحد الدبموماسيين النرويجيين في أيمول/ سبتمبر 

 1992ديسـمبر كـانون األول/ بأن بالده عمى استعداد لتكون المعبر السري لالتصـال مـع م.ت.ف. وفـي 
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ت الترتيبــات العمميــة لممفاوضــات الســرية، فــالتقى عــن اإلســرائيميين البروفيســور يــائير ىيرشــفيمد أســتاذ بــدأ
 التاريخ بجامعة حيفا، مع أحمد قريع القيادي في حركة فتح، في فندق سانت جيمس بمندن.

فـــي واشـــنطن برعايـــة أمريكيـــة، ووقعـــو عـــن  أوســـمواتفـــاق  ىتـــم التوقيـــع الرســـمي عمـــ 13/9/1993فـــي و 
الجانـب الفمسـطيني محمـود عبـاس أمـين سـر المجنــة التنفيذيـة لــ م.ت.ف وعضـو المجنـة المركزيـة لحركــة 
فـــتح، ووقعـــو عـــن الجانـــب اإلســـرائيمي شـــمعون بيريـــز وزيـــر الخارجيـــة، كمـــا وقعـــو وزيـــرا خارجيـــة أمريكـــا 

ة والقطـاع وروسيا كشاىدين. وقضى ىذا االتفاق بإقامة سمطة حكم ذاتـي محـدود لمفمسـطينيين فـي الضـف
لفترة خمس سنوات، واشترط أن تبدأ قبل بدايـة العـام الثالـث مـن الحكـم الـذاتي المفاوضـات عمـى الوضـع 
النيائي لمضفة والقطاع، بحيث يفترض أن تؤدي إلى تسوية دائمة تقوم عمى أساس قراري مجمس األمن 

 ...338و 242الدولي 
ت، ولــــم تســـيم إال فــــي المباحثـــات المتعــــددة تراجعـــت أوروبـــا إلــــى المقعـــد الخمفــــي فـــي ىــــذه المحادثـــا

األطــراف مــن خــالل لجــان خاصــة متعمقــة بقضــايا الالجئــين والميــاه ونــزع أســمحة الــدمار الشــامل، والتــي 
 عقدت معظم اجتماعاتيا في العواصم األوروبية.

اد توقيــع اتفاقــات أوســمو فــي أكثــر مــن مجــال، منيــا قيــام االتحــ نشــاطيا بعــدالــدول األوروبيــة  تابعــتو 
األوروبــــي بتمويــــل العمميــــة الســــممية، مــــن خــــالل تقديمــــو لمــــدعم المــــالي لمســــمطة الفمســــطينية واالقتصــــاد 

إلــى أن  1995الفمســطيني، حيــث أشــار المجمــس األوروبــي المجتمــع فــي كورفــو اليونانيــة فــي تقريــره لســنة 
فمســطينية. وعــزز االتحــاد األوروبــي أصــبح أول كتمــة ممولــة لعمميــة الســالم مــن خــالل دعميــا لمســمطة ال

 االتحاد األوروبي عالقات التعاون مع "إسرائيل" لتصل إلى توقيع اتفاقية الشراكة االقتصادية بينيما.
 

 :الشراكة األوروبية المتوسطية اتفاقية. 24
فكرة الشراكة األوروبية المتوسطية، التي جاءت استمر الدور األوروبي محدودًا، حتى تاريخ طرح 

بمبادرة أوروبية، وذلك بدافع المصالح التي أممت عمى أوروبا ضرورة البدء بالحوار من أجل االستقرار 
 السياسي واألمني؛ ذلك أن السالم في حوض المتوسط ال يمكن فصمو عن السالم في الشرق األوسط.

 28/11/1995متوسطية المقترحة في مؤتمر برشمونة الذي عقد في وتضمن اتفاق الشراكة األوروبية ال
إجراء مفاوضات بين االتحاد األوروبي والدول المتوسطية لعقد اتفاقات شراكة أو اتحادات جمركية، 

، ومع منظمة التحرير الفمسطينية نيابة عن 20/11/1995حيث جرى توقيع اتفاقية مع "إسرائيل" في 
 .24/2/1997السمطة الفمسطينية في 
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ونــتج عــن اتفاقيــة الشــراكة األوروبيــة المتوســطية، زيــادة الــدعم الــذي يقدمــو االتحــاد األوروبــي لمقضــية 
الفمسطينية عمى الصعيدين االقتصادي والسياسي، حيث كانت السمطة الفمسطينية أحد أطراف االتفاقية، 

ليم كيان مسـتقل، لـو شـرعية التوقيـع وبالتالي أدى ذلك إلى اعتراف االتحاد بحق الفمسطينيين بأن يكون 
عمــــى االتفاقيــــات التــــي تــــدعم قضــــاياىم، وتجعــــل مــــنيم دولــــة شــــرق أوســــطية عمــــى اتصــــال بالمنظومــــة 

 األوروبية.
 

 :قمة فمورنسا. 25
األوروبيـة ، نشـطت الدبموماسـية 1996في أعقـاب وصـول بنيـامين نتنيـاىو لمحكـم فـي "إسـرائيل" سـنة  

إلنقــاذ عمميــة الســالم بعــدما شــعرت أن المفاوضــات الســممية فــي خطــر، وعبــر عــن ذلــك وزيــر الخارجيــة 
الـذي صـرح قـائاًل: "إنـو يجـب عـدم السـماح لعمميـة السـالم  Malcolm Rifkindالبريطـاني مـالكوم ريفكنـد 

ًا. إن لغــة الحكومــة فــي الشــرق األوســط بالفشــل. إن وصــول حكومــة إســرائيمية جديــدة يطــرح تحــديًا جــاد
الجديـــــدة قويـــــة: ال اتفـــــاق حـــــول الجـــــوالن أو القـــــدس، ال نقـــــاش حـــــول الدولـــــة الفمســـــطينية، أو توســــــيع 
المستوطنات". وأكد أن استمرار الموقف اإلسرائيمي عمى ذلك النحو، يجعل من الصعب جدًا العودة إلـى 

 المفاوضات.
عمــى  22/6/1996نــة فمورنســا اإليطاليــة فــي ولكــن االتحــاد األوروبــي أكــد خــالل انعقــاد قمتــو فــي مدي

وجوب دعم السالم العادل والدائم، خاصة بما يتعمق "بحق الفمسطينيين بتقريـر مصـيرىم" ومبـدأ "األرض 
مقابــل الســـالم، مــع كـــل مـــا يترتــب عمـــى ذلـــك". وأصــبح البيـــان الصــادر عـــن قمـــة فمورنســا ىـــو المحطـــة 

الســالم فــي الشــرق األوســط، والمرجعيــة السياســية التــي الرئيســة فــي انطــالق الــدور األوروبــي فــي عمميــة 
يســــتند عمييــــا الحقــــًا. وأشــــار البيــــان إلــــى اســــتعداد دول االتحــــاد األوروبــــي لمعــــب دور نشــــط الســــتئناف 

 المفاوضات، يكون منسجمًا مع إسياميا االقتصادي والمالي الرئيس في العممية السممية.
 

 :1997الخميل  اتفاق. 26
، وىــو اتفــاق 1997رحــب االتحــاد األوروبــي باتفــاق الخميــل الــذي تــم التوصــل إليــو فــي نيســان/ أبريــل  

قسَّم الخميل إلى قسمين: ييودي في قمب المدينة بما فييا الحرم اإلبراىيمـي، وقسـم عربـي ويشـمل الـدائرة 
ييـودي المقيمـين فـي وسـط  400الـ  معقدة لضمان أمن األوسع لممدينة. وتم وضع ترتيبات أمنية قاسية و 

ألــف فمســطيني يســكنون الخميــل، ممــا جعــل  120المدينــة، وبشــكل يضــمن راحــتيم وتــنقميم بــين أكثــر مــن 
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حيـاة سـكان المدينــة الفمسـطينية جحيمـًا ال يطــاق، وأرسـل االتحــاد األوروبـي وحـدة مــراقبين غيـر مســمحين 
 سرائيمي.لممدينة لمراقبة سير االنسحاب اإل

 
 : 1998فريواي ر  مذكرة. 27

نتيجة لمضغوط الكبيرة من البمدان األوروبية والعربية عممت الواليات المتحدة األمريكية عمى تحريك  
 مسار المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية، من خالل المفاوضات التي عقدتيا في واي ريفر بالنتيشن

Wye River Plantation  غير أن مضمون مذكرة واي 23/10/1998-15خالل الفترة الممتدة ما بين .
، الصادرة عن محادثات واي بالنتايشن، التي وقعيا ياسر عرفات، Wye River Memorandumفر ير 

واضحًا كان  23/10/1998رئيس السمطة الفمسطينية، وبنيامين نتنياىو، رئيس الوزراء اإلسرائيمي، في 
فييا غياب ذكر دور االتحاد األوروبي في المفاوضات، إذ لم يؤت عمى ذكرىا مرة واحدة في نص 
المذكرة، في حين أن ذكر الواليات المتحدة األمريكية ورد أربع عشرة مرة. غير أن الرئيس عرفات 

اماًل ومفصاًل ، أي بعد يوم من توقيع اتفاق واي ريفر، عمى أن يقدم عرضًا ك24/10/1998حرص منذ 
لمفاوضات واي بالنتيشن إلى رؤساء الدول والحكومات األوروبية المجتمعين في مدينة بورتسشاش 

 النمساوية.
 

 :نشاء دولة فمسطينية ذات سيادةيدعو إل  في برلين األوروبياجتماع لممجمس . 28
أكدت دول االتحاد األوروبي اقتناعيا  26/3/1999-24في اجتماع لممجمس األوروبي في برلين في 

بأن إنشاء دولة فمسطينية ذات سيادة، وديموقراطية، ومسالمة، وقادرة عمى البقاء "ىو أفضل ضمان 
اة". وأكد المجمس األوروبي عمى ألمن إسرائيل، ولقبول إسرائيل كشريك في المنطقة عمى قدم المساو 

 "الحق الدائم ومن دون تقييد لمفمسطينيين في تقرير مصيرىم".
 

 :)وثيقة موراتينوس( الفمسطينية الثانية االنتفاضة. 29
قصى، واندالع االنتفاضة الفمسطينية الثانية في المسجد األ Ariel Sharonعند زيارة أريل شارون  

، قدم المبعوث األوروبي لمسالم ميجيل (2000، بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد )تموز/ يوليو 28/9/2000
انخل موراتينوس وطاقمو وثيقة غير رسمية لحل الصراع بين الفمسطينيين واإلسرائيميين، بعد تشاور 

. وكانت ىذه 2001يميين الذين تواجدوا في طابا في كانون الثاني/ يناير الممثمين الفمسطينيين واإلسرائ
والتي دعت إلى إقامة الوثيقة انعكاسًا لخريطة اقترحيا اإلسرائيميون في بداية محادثات كامب ديفيد،
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من الضفة الغربية، في حين ترى الخطة التي قدميا موراتينوس الدولة  %87دولة فمسطينية عمى 
من أراضي الضفة الغربية، وتكون حدود الدولة الفمسطينية وفق "قرار مجمس  %83عمى  الفمسطينية

 ".242األمن 
 

 :العربية لمسالم المبادرة. 30
 طرح ولي العيد السعودي األمير عبد اهلل مبادرة عمى مؤتمر القمة العربي التي انعقدت في بيروت 
، وترتكز المبادرة عمى فكرة االنسحاب اإلسرائيمي الكامل من األرض المحتمة سنة 28/3/2002-27في 

وقيام الدولة الفمسطينية عمييا، مقابل السالم الكامل واالعتراف والتطبيع العربي الشامل مع  ،1967
ليا إلى مبادرة عربية شاممة. وقد ل قيت المبادرة ترحيبًا أمريكيًا "إسرائيل". وتبنى المؤتمر المبادرة وحوَّ

 وأوروبيًا.
الدعم األوروبي لممبادرة العربية لمسالم، قائاًل إن "الحل 29/1/2009كما أعمن خافيير سوالنا في

األفضل لمصراع في المنطقة إقامة دولتين ضمن سياق المبادرة العربية لمسالم، وىو ما يدعمو االتحاد 
 األوروبي".

 
 :1402قرار مجمس األمن رقم وال لضفة الغربيةا احتاللإعادة . 31

عقب اليجوم الشامل الذي شنتو قوات االحتالل اإلسرائيمي عمى الضفة الغربية في نياية آذار/  
عادة احتالليا لمضفة الغربية، وحصارى2002مارس  ا لمرئيس عرفات في مقر إقامتو في مبنى ، وا 

الممثل األعمى لمسياسة الخارجية في ، Javier Solanaالمقاطعة في رام اهلل، أعمن خافيير سوالنا 
االتحاد األوروبي، أن االتحاد طالب "إسرائيل" بااللتزام بأسرع وقت ممكن بقرار مجمس األمن رقم 

 األراضي التي أعادت احتالليا.، والذي يدعو "إسرائيل" لالنسحاب من 1402
 

 :نسيبة –خطة أيالون . 32
وقع سري نسيبة، مسؤول ممف القدس في منظمة التحرير الفمسطينية ورئيس  27/7/2002في  

القيادي في و ، الرئيس السابق لجياز الشاباكAmi Ayalonجامعة القدس الفمسطينية، مع عامي أيالون 
، والتي نصت عمى اعتبار الدولة Nusseibeh - Ayalon Planنسيبة  –حزب العمل، خطة أيالون 

الفمسطينية ىي مأوى الالجئين والشتات الفمسطيني، وعمى تشكيل الصندوق الدولي، وعمى منح 
لساعين إلى التعويض لتحسين وضع الالجئين الساعين إلى البقاء في الدولة التي يعيشون فييا، أو ا
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اليجرة إلى دولة ثالثة. ورعى توقيع الوثيقة خافيير سوالنا ممثاًل االتحاد األوروبي، وميجيل انخل 
وزير خارجية اليونان. وعمق موراتينوس عمى  George Papandreouموراتينوس، وجورج باباندريو 

ل األعمال ولم يعد جزءًا من الخطة قائاًل: "إن موضوع حق العودة لمفمسطينيين لم يعد مدرجًا عمى جدو 
ًً لمطابع الييودي لدولة إسرائيل. وأنيا معركة  ن ىناك تفيمًا أن حق العودة يشكل تيديدَا النقاش العام. وا 
انتصرت فييا إسرائيل. وكان مؤتمر قمة بيروت العربية بمثابة دليل عمى ذلك إذ تبنت الدول العربية 

 يكون مقبواًل من إسرائيل".األفكار السعودية وقالت إن الحل يجب أن 
 

 :طة الطريقيوخر  الرباعيةالمجنة . 33
 Road، ووضع خطة خريطة الطريق 2001في أواخر سنة  Quartetتم تشكيل المجنة الرباعية  

Map قرارًا من االتحاد األوروبي بالمصالح االستراتيجي ة لمواليات المتحدة في الشرق إلرضاء العرب، وا 
 األوسط، حيث إن االتحاد ال يطرح نفسو منافسًا، بل يرى دوره مكماًل لدور الواليات المتحدة.

تم تعريف المجنة الرباعية عمى صفحة موقع وزارة الخارجية البريطانية االلكتروني، كاآلتي: "المجنة 
يات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمم الرباعية ىي عبارة عن تجميع غير رسمي مؤلف من الوال

. كان اليدف المبدئي ليذه المجنة مساعدة اإلسرائيميين 2001المتحدة وروسيا، وبرز لموجود أواخر سنة 
والفمسطينيين عمى تطبيق توصيات ميتشل وخطة عمل تينت، وأمميا بذلك وضع نياية لمعنف 

 المصاحب لالنتفاضة واستئناف عممية السالم".
ممثاًل خاصًا لمجنة الرباعية الدولية،  James Wolfensohn، ُعين جيمس ولفنسون 14/4/2005 وفي
 ، تم تعيين رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بمير مبعوثًا خاصًا لمشرق األوسط في27/6/2007وفي 

 المجنة الرباعية.
سعييا إلبقاء سيطرتيا  أعدت المجنة الرباعية خطة خريطة الطريق، ففي إطار 2002خالل سنة 

، والذي أطمق فييا، 24/6/2002الكاممة عمى المنطقة جاء خطاب الرئيس األمريكي جورج بوش في 
وألول مرة، شعار "دولة فمسطينية إلى جانب دولة إسرائيل"، وذلك استرضاء لمجانب العربي ومجاممة 

 لالتحاد األوروبي وروسيا.
اإلدارة  17/9/2002و 16/7/2002لمجنة الرباعية الصادرة يومي وشجعت بيانات الترحيب الوزارية في ا

األمريكية عمى المضي في جيودىا لتبني المجنة الرباعية ليذه األفكار عبر صياغتيا في مبادرة، 
وعرضيا عمى المجنة، في الوقت الذي كان االتحاد األوروبي فيو قد أعد صياغة خاصة بالخطة. ومن 
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ة الطريق لدمج الصياغة األوروبية بالصياغة األمريكية لصالح ىنا جاءت صياغة خطة خريط
 الصياغة األمريكية المنسقة إسرائيميًا.

ونشرتو وزارة الخارجية  ،30/4/2003وجاء اإلعالن عن النص الرسمي لخريطة الطريق في 
جدول األمريكية. وُتحّدد خريطة الطريق خطوات يجب عمى الطرفين اتخاذىا لمتوصل إلى تسوية، وال

وتدعو إلى البدء بمحادثات لمتوصل إلى تسوية سممية  الزمني التخاذىا تحت رعاية الرباعية الدولية،
 .2005نيائية، عمى ثالث مراحل، لموصول إلى إقامة دولة فمسطينية بحمول سنة 

بعة وفوز قائمة التغيير واإلصالح التا 2006إثر ظيور نتائج االنتخابات التشريعية الفمسطينية سنة 
، في بيان ليا بعد اجتماع وزراء 1/3/2006لحركة حماس، طالبت المجنة الرباعية في اجتماعيا في 

خارجية األطراف األعضاء في المجنة باإلضافة إلى األمين العام لألمم المتحدة، حماس باالعتراف 
 كومة "إسرائيل".بـ"إسرائيل"، ونبذ العنف، واالعتراف باالتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وح

 
 :جدار الفصل العنصري. 34

عارض االتحاد األوروبي بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، وانتقده في أكثر من  
سب انيا مناسبة، ووافقت بعض دولو عمى إدانة "إسرائيل" عمى خمفية بنائيا لمجدار، حيث صوتت فرنسا وا 

لغاء قرار  في مجمس األمن لصالح قرار يدين "إسرائيل" لبنائيا الجدار ويدعوىا إلى وقف "بنائو وا 
البناء"، في حين امتنعت عن التصويت ألمانيا وبريطانيا. ورأى االتحاد أن بناء الجدار يقوض جيود 

ل لألزمة بإقامة دولتين إحالل السالم الدولية في المنطقة، ويجعل من المستحيل عمميًا التوصل إلى ح
القاضي بعدم شرعية جدار الفصل  2004مستقمتين. وأيد االتحاد قرار محكمة العدل الدولية سنة 

 العنصري، وحثت المفوضية األوروبية اإلسرائيميين عمى إزالتو.
 

 :اإلسرائيمي األحادي الجانب من غزة االنسحاب. 35
أيد االتحاد األوروبي خطوات "إسرائيل" أحادية الجانب لالنسحاب من غزة، وأعمن خافير سوالنا  

عن سعي االتحاد لتشجيع "إسرائيل" عمى إتمام خطتيا عمى  12/7/2005أثناء زيارتو لـ"إسرائيل" في 
ميمة عمى طريق قيام الدولة الفمسطينية، المستوى االقتصادي والسياسي واألمني، معتبرًا ذلك خطوة 

ذا "ما تحققت جنت أوروبا من ورائيا استقرارًا في الشرق األوسط مطموبًا أمنيًا واستراتيجيًا". كما دعا  وا 
، الموفد الخاص لالتحاد األوروبي لعممية السالم في الشرق األوسط االتحاد Marc Otteمارك أوت 
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خرى من الضفة الغربية، شريطة أن يتم ذلك من خالل مفاوضات األوروبي، إلى تنفيذ انسحابات أ
 إسرائيمية وليس كإجراء منفرد. -فمسطينية 

 
 :2005لندن لتفعيل عممية السالم  فيمؤتمر . 36

ضور األمين العام لألمم المتحدة كوفي بحعقد مؤتمر في لندن لتفعيل عممية السالم 1/3/2005في  
، ووزراء خارجية Condoleezza Riceووزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس  Kofi Annanعنان 

، رئيس الوزراء البريطاني، في كممتو االفتتاحية: Tony Blairأكثر من عشرين دولة. وقال توني بمير 
عي والعمل عمى تحقيق رؤية الحل القائمة عمى دولتين "نحن ىنا جميعنا من أجل ىدف واحد، ىو الس

في الشرق األوسط... دولة إسرائيمية آمنة، ودولة فمسطينية مستقمة، وقابمة لالستمرار... لكن تحقيق 
أمن إسرائيل يتطمب التزامًا فمسطينيًا لوقف عمل المجموعات المسمحة من طريق تعزيز األجيزة 

تامي عمى المطالبة بإصالح السمطة الفمسطينية، والتأكيد عمى وقف األمنية". كما ركز البيان الخ
اليجمات الفمسطينية، وجمع سالح الفصائل الفمسطينية، مع التمسمك بمواصمة الدعم االقتصادي لمسمطة 

 الفمسطينية.
 

 :2006 المبادرة الفرنسية اإليطالية اإلسبانية لمسالم. 37
سبانيا مبادرة لمسالم 2006في تشرين الثاني/ نوفمبر   يطاليا وا  تدعو إلى وقف أعمنت فرنسا وا 

رسال بعثة دولية إلى قطاع  إطالق النار فورًا بين الطرفين اإلسرائيمي والفمسطيني، وتبادل األسرى، وا 
لى "تشكيل حكومة فمسطينية تح  ظى باعتراف دولي".غزة، وا 

 
 :أنابوليس الدولي لمسالم مؤتمر. 38

إلى عقد مؤتمر دولي دعا وزير الخارجية اإلسباني ميغيل آنخل موراتينوس 2007مع بداية سنة  
نة الرباعية. وحدد االتحاد وضم الدول العربية لمجموعة المج 2007لمسالم في النصف األول من عام 

إطار التسوية عمى أنو "إنياء االحتالل اإلسرائيمي الذي بدأ في  22/1/2007األوروبي في بيان لو في 
قامة دولة فمسطينية مستقمة وديموقراطية قابمة لمحياة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل،  1967عام  وا 

 وباقي الدول المجاورة ليا في أمن وسالم".
رسم االتحاد األوروبي مالمح توجياتو االستراتيجية تجاه التسوية في بيان أصدره في كما 

، تحت Annapolis Peace Conferenceأي قبيل انعقاد مؤتمر أنابوليس الدولي لمسالم  25/11/2007
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 State building forاسم "بناء دولة لمسالم في الشرق األوسط: استراتيجية عمل االتحاد األوروبي" 

peace:an EU Action Strategy ،وحدد األسس التي يقوم عمييا السالم وىي: األرض مقابل السالم ،
وقرارات مجمس األمن الدولي ذات الصمة، والمبادرة العربية، وخريطة الطريق، واالتفاقات السابقة بين 

وبمساندة من المجتمع الفمسطينيين و"إسرائيل". وتدعو استراتيجية االتحاد إلى قيام المجنة الرباعية 
 الدولي برعاية عممية السالم.

ودعت الخطة االستراتيجية األوروبية إلى "استمرار التعاون مع الشركاء العرب، والتعيد بالمساعدة 
نشاء قوة أمنية عصرية وديموقراطية في الدولة الفمسطينية بالتعاون الكامل مع  طبقًا لنتائج أنابوليس، وا 

يكي، كما سيضع االتحاد برامجو ونشاطاتو بشكل يساىم في وحدة وتواصل الدولة المنسق األمني األمر 
 الفمسطينية بين الضفة وقطاع غزة، والعمل عمى إيجاد حل لقضية القدس وحل عادل لقضية الالجئين".
وبعد انعقاد مؤتمر أنابوليس، وصف سوالنا نتائجو بأنيا "انجاز باىر"، وقال إن الخطة االستراتيجية 

وطالب سوالنا تي تبناىا االتحاد ىي "لجعل دور االتحاد خالقًا أكثر، وايجابيًا أكثر، وطموحًا أكثر". ال
"إسرائيل" االلتزام بتفاىمات "أنابوليس"، وخريطة الطريق، ومبادرة السالم العربية. ودعا سوالنا مجمس 

 األمن إلى االعتراف بالدولة الفمسطينية.

 :2011 أوباما لمسالم مبادرة. 39
، وكـان 19/5/2011طرح الرئيس األمريكي باراك أوبامـا خطـة سـالم فـي المنطقـة فـي خطـاب لـو فـي  

 جوىر مشروع أوباما يقوم عمى دعامتين:
السالم الدائم عمى دولتين إقرار فمسطيني بـ"دولة ييودية لمشعب الييودي"، حيث يقوم .أ 

لشعبين، "إسرائيل" كـ"دولة ييودية" ووطن لـ"الشعب الييودي"، ودولة فمسطين كوطن لمشعب 
الفمسطيني، تتمتع كل منيما بحق تقرير المصير، واالعتراف المتبادل والسالم، وتستند حدود 

 مع تبادالت مشتركة ومتفق عمييا. 1967الدولة الفمسطينية و"إسرائيل" عمى خطوط 
بكيفية أو أخرى لمتفاوض بين األطراف، سواء ما تعمق منيا ترك كافة األمور  .ب 

باألراضي والحدود والقدس والالجئين، وحتى الفترة الزمنية التي يجب أن تنتيي فييا كل ىذه 
 الموضوعات.

المتحدثة باسميا مايا د األوروبي كاثرين آشتون، بحسب رحبت وزيرة خارجية االتحا 
، "بشدة بتأكيد أوباما عمى أن الحدود بين إسرائيل وفمسطين Maya Kochiyanchichكوتشيغاتشيك 

، مع تبادل أراٍض يتفق عميو الجانبان، بحيث تكون الحدود ثابتة 1967يجب أن تستند إلى حدود 
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تأييدىا لخطاب  Angela Merkelومعترفًا بيا من قبميما". كما أعمنت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل 
قد يكون مخرجًا لمتقدم إلى األمام.  1967تناد اتفاق لمسالم إلى حدود "إسرائيل" عام أوباما وقالت إن اس

لكن ميركل أوحت باستعداد مسبق لمتراجع عن تأييد ىذا الموقف بالقول "أعتقد أن االقتراح الذي يستند 
ن سيكو  —أقول بحث االقتراح ال التمسك بو بشكل متعنت—وبحث مبادلة األراضي  1967إلى حدود 

عن دعمو  William Hagueشيئًا جيدًا ومسارًا ممكنًا". بينما أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام ىيغ 
لموقف الرئيس األمريكي وقال "أدعم بشكل خاص الرسالة الواضحة التي مفادىا أن حدود إسرائيل 

يو بين مع تبادل )أراٍض( متفق عم 1967وحدود فمسطين يجب أن تكون عمى أساس خط العام 
 الجانبين".

 :2011إلى األمم المتحدة  الدولة الفمسطينية طمبتقديم . 40
األعضــاء فــي االتحــاد ستصــوت منفــردة  27"أن الــدول الـــ  Catherine Ashtonأكـدت كــاثرين آشــتون 

جانـب واحـد إلـى األمـم المتحـدة لالعتـراف بدولـة مسـتقمة". وعـدَّ البرلمـان في حال لجـوء الفمسـطينيين مـن 
األوروبـي طمــب عضــوية دولــة فمســطين الــذي تقــدمت بـو الســمطة الفمســطينية لــدى األمــم المتحــدة شــرعيًا، 
وأعمــن فــي قــرار تــّم تبنيــو بغالبيــة كبــرى أنــو "يــدعو الــدول األعضــاء إلــى االتحــاد فــي موقفيــا إزاء الطمــب 

ع لمشــعب الفمســطيني، بــأن يــتم تمثيمــو فــي األمــم المتحــدة بصــفة دولــة، وتفــادي االنقســامات بــين المشــرو 
 الدول األعضاء".


