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دو�–’� Qد �’أوQوبي يف م�ص�� Qلت�صوية �ل�صلمية لل≤†صية �لفل�صطينية

áeó≤e
قÑل �أ Ìcمن خم�ص Úع�م  ،�kبد�أت cل من aرن�ص� و�أمل�ني� و�إيط�لي� وبلجيك� وهولند�
ولو�cصمÑو ،êQيف تنفيذ �رش�cة aريد Iمن نوعه� حينم� وقع âيف �Bذ� /Qم��Qص 1957

مع�هد�ت Qوم� ،و�Vصعة بذلك حجر �’أ�ص��ص لتكوين �’–�د �’أوQوبي .وج�ءت
هذ√ �ÿطو Iبعد �أن �أد� âcQأوQوب� �أaول ‚� ºإم�ÈطوQي�ته� مع نه�ية �◊رب �لع�ملية
�ل�ãنية ،و–ول �لو’ي�ت �ملتëد’� Iأمريكية aيم� بعد �إ� ¤لÓعQ Öق ºو�حد على م�رشì
�ل�صي��صة �لدولية.
وعلى �لرغ ºمن بع†ص �لتع�VQص�ت �÷د ّية �’أوQوبية ’� -أمريكية حول cيفية
�إد�� IQملو�ق∞ �ل�صي��صية يف �ل�رش’� ¥أو�ص§ عموم  �kويف aل�صط Úخ�صو�ص � ،�kت�صمâ
�صي��صة �’–�د �’أوQوبي �Q�ÿجية يف منط≤ة �ل�رش’� ¥أو�ص§ مبنط≥ Qد �لفعل; �صو�ء
على �’أحد�� ،çأو �مل�Ñد�Qت و�◊لول �’أمريكية .لذلك  ⁄ين¶ر �’–�د ق§ ل�صي��صت¬
� √�Œل≤†صية �لفل�صطينية �cصي��صة م�صت≤لة بذ�ته� ،بل �cن يت� ºلن¶ر �إليه� بو�صفه�
جزء� kمن �صي��صة �أ�صمل و�أ Ècقد تت�صع لت�صمل �ملنط≤ة �لعربية� ،أو �ل�رش’� ¥أو�ص§
ب�صكل ع�.Ω
و�نطÓق  �kمن �أهمية �ملوVصو´ �خت� Qق�ص’� ºأ�Qصي∞ �ملعلوم�ت يف مرcز �لزيتونة
للد��Qص�ت و�’�صت�ص��Qت �أن يتن�ول يف �لت≤رير �ل�ص�د�ص ع�رش من �صل�صلة ت≤�Qير
�ملعلوم�ت دو�–’� Qد �’أوQوبي يف م�ص�� Qلت�صوية �ل�صلمية لل≤†صية �لفل�صطينية.
وي�صل§ هذ� �لت≤رير �ل†صوء على �’أحد� çو�لتطو�Qت بعد �نته�ء �◊رب �لع�ملية �ل�ãنية،
و�لتي �أ�صهم âيف بلوa IQكر� Iإن�ص�ء �’إ–�د �’أوQوبي ،و�ملو�ق∞ �’أوQوبية من �ل≤†صية
�لفل�صطينية منذ �صنة  ،1917و�ختaÓه� يف �لت�أ ÒKعلى �ل≤†صية �لفل�صطينية ،وaكرI
�ل�رش�cة �’أوQو-متو�صطية ،و�لد�aع �إ ¤ذلك.
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ويعر êعلى �ل�صي��صة �’أوQوبية �Q�ÿجية � √�Œل≤†صية �لفل�صطينية ،ومدى �Qت�Ñطه�

ب�ل�صي��صة �’أمريكية ،و�مل�ص�ل’� íأوQوبية من �لعملية �ل�صلمية يف �ل�رش’� ¥أو�ص§،
ومن  ºKيعرVص �لت≤رير �’إ�صه�م�ت �’أوQوبية يف عملية �لت�صوية منذ مو“Dر مدQيد

لل�ص� Madrid Conference ΩÓصنة  1991حتى نه�ية �صنة  ،2009ويتëد� çلت≤رير

عن مو�ق∞ �’–�د �’أوQوبي من �لتع�مل مع حر�cت �مل≤�ومة �لفل�صطينية ،ومن
�’نت�îب�ت �لفل�صطينية �صنة � 2006لتي R�aت aيه� حرcة حم��صc .م� ي ÚÑموق∞

�’–�د �’أوQوبي من �◊�ص� Qعلى غز ،Iومن �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على قط�´ غزI
.2009/1/18-2008/12/27
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دو�–’� Qد �’أوQوبي يف م�ص�� Qلت�صوية �ل�صلمية لل≤†صية �لفل�صطينية

k G
á«°†≤dG √ÉŒ á«HhQhC’G á«LQÉÿG á°SÉ«°ùdG :’hC
á«æ«£°ù∏ØdG
:»HhQhC’G OÉ–’G ICÉ°ûf .1
�أ�صهم� âأحد� çوتطو�Qت عديد Iمنذ �نته�ء �◊رب �لع�ملية �ل�ãنية ،يف بلوIQ

aكر� Iإن�ص�ء �’–�د �’أوQوبيa ،في � 1947/6/5قرت�Ô÷� ìل �’أمريكي جوêQ
م��Qص�ل  George Marshallم�ص�عد� Iأمريكية قيمته� KÓKة ملي��Qت دو’Q

لدول �ل≤�’� IQأوQوبية �لتي مُدمرت بعد �◊رب �لع�ملية �ل�ãنية  .1ولت�صهيل �إد�Qته�
�أ�ص�ص� âتف�قية ب�Qي�ص يف � 1948/4/6ملن¶مة �’أوQوبية للتع�ون �’قت�ص�دي

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

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

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

وبعد �صنة �أمُن�ص Åجمل�ص �أوQوب� ،و�cن هذ� �ملجل�ص يطم� íإ� ¤لتع�ون يف �ملج�’ت
�ل�صي��صية و�لa�≤ãية و�’جتم�عية� .إ’ �أن Qج� k
’ �صي��صي Úمãل Qوب� Òصوم�ن Robert
 ،Schumanوcونر�د �أدين� ،Konrad Adenauer Qو�أل�صيد دو غ��صÒÑي Alcide

�c De Gasperiنو� يريدون �لذه�ب �إ� ¤أبعد من ذلك يف �لتك�مل ،م� �أدى �إ¤
توقيع مع�هد�ت يف � 1951/4/18أن�ص�أت �ملجموعة �’أوQوبية للف ºëو�ل�صلThe Ö

) .European Coal and Steel Community (ECSCو��صتîدم� âملجموعة

�’أوQوبية للف ºëو�ل�صل ،Öو�لتي جمعa âرن�ص� ،وجمهوQية �أمل�ني� �’–�دية،

و�إيط�لي� ،وهولند� ،و�للو�cصمÑو ،ÆQوبلجيك�c ،مîت� Èأول لÓندم�’� êأوQوبي.
ولكن ذلك �cن ’ يز�ل بعيد� kعن ت�صكيل جمموعة �صي��صية ح≤ي≤ية .ويف 1957/3/25

وقع âدول غربية مع�هد�ت Qوم� �لتي �أن�ص�أت �ملجموعة �’قت�ص�دية �’أوQوبية
و�ملجموعة �’أوQوبية للط�قة �لذQية.4
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وم� ’ �صك aي¬ �أن مع�هد�–’� Iد �’أوQوبي �لتي تعر� ±أي†ص  �kب��ص� ºتف�قية �أو

مع�هد Iم��صرتخ Maastricht Treaty âهي �’تف�قية �ملو�Dص�صة ل�–Óد �’أوQوبي،

و�أه ºت¨ي Òيف ت�Qي ¬îمنذ ت�أ�صي�ص �ملجموعة �’أوQوبية يف نه�ية �ÿم�صين�ت” .
�’تف� ¥على هذ√ �ملع�هد Iمن قÑل �ملجل�ص �’أوQوبي يف مدينة م��صرتخ� âلهولندية

يف �cنون �’أول /دي�صم .1991 Èو” توقيعه� يف  1992/2/7يف م��صرتخ ،âودخلâ

حيز �لتنفيذ يف .1993/11/1

�أدخل âمع�هد�–’� Iد �’أوQوبي عد Iت¨ي�Òت على قو�ن� Úملجموعة �’أوQوبية،
�لتي �cن âت�صكل نو��–’� Iد �’أوQوبي .و�صكل� âأي†ص � �kملع�هد� Iأ�ص��ص �لد�صتوQ
�’أوQوبي� ،لذي ” �’تف� ¥علي¬ ’ح≤  �kيف �صنة  .2004وح�ص� ÖلÑند  47من �ملع�هد،I

�aإن هذ� �’–�د ’ يÑدل �ملجموعة �’أوQوبية ،و�إ �‰يكمله�� .إ ¤ج�ن Öعن��رش �أخرى،
ت�صكل �ملجموع�ت �’أوQوبية �لت�لية �أ�cQن �’–�د �’أوQوبي:5
• �ملجموعة �’أوQوبية.

• �صي��صة �’–�د �’أوQوبي �Q�ÿجية و�’أمنية �مل�صرتcة.
• �لتع�ون �’أمني و�ل≤†ص�Fي.

وي†ص�–’� ºد �’أوQوبي ح�لي  27 �kدولة ت¨طي م�ص�حة  IÒÑcمن �ل≤�’� IQأوQوبية،

بëي åي≤�Qب تعد�د �صك�نه� ن�ص∞ ملي� Qن�صمة.6

:á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dGh ÉHhQhCG .2
على �لرغ ºمن �أن ت�Qيخ �أوQوب� ح�aل ب�ملو�ق∞ �لتي �أKرت على �ل≤†صية �لفل�صطينية

منذ �صنة � ،1917إ’ �أن هذ√ �ملو�ق∞ ت¨Òت وتÑدل ،âو�ختلف âيف دQجة ت�أÒKه� على

�ل≤†صية �لفل�صطينية ،مع مرو� Qلزمن �إذ� �أQدن� ت≤�صي ºهذ√ �ملو�ق∞ �إ ¤موKDر Iو�أخرى
جمرد ت�رشي�ëت �صي��صية�a ،إن �أوQوب� ومن خÓل مو�ق∞ منفرد Iلكل دولة �cن له�

دو�a Qعل حتى �صنة .1948
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بد�أ �’ن�ëص�’� QأوQوبي من �لوطن �لعربي مع نه�ية �◊رب �لع�ملية �ل�ãنية �لتي

خرج âمنه� �أوQوب� Vصعيفة ،وتر�جع دوQه� �لع�ملي مل�صلëة قوى جديد .Iوبد�أت
�أو ¤م¶�هر �’ن�ص�ëب �’أوQوبي من �ل�ص�أن �لفل�صطيني ،ح ÚقرQت بريط�ني� �إنه�ء

�نتد�به� وaQع’� âأمر لÓأ· �ملتëد’ Iت�îذ قر� Qب�ص�أن م�صت≤Ñل aل�صط� Úصنة ،1947
وقرQت �ص Öëجنوده� �صنة  .71948و�أخذت �أوQوب� ،وخ�صو�ص  �kبريط�ني� وaرن�ص�،

ترت�جع تدQيجي  �kمن م�رش� ìل�رش’� ¥أو�ص§ ،ت�cQة للو’ي�ت �ملتëد’� Iأمريكية و�’–�د
�ل�صوaيتي ملء �لفر� .Æو�cن� âل�صي��صة �’أوQوبية �لر�صمية و�ل�صعو� Qل�صعÑي ،ب�صوIQ

ع�مة ،من �صنة � 1948إ� ¤صنة  ،1967ييÓن �إ�÷� ¤ن’� Öإ�رش�Fيلي �إ ¤حد .8ÒÑc

ويف  ،1971/5/13تÑنى و�QRء �Q�ÿجية �ل�صتة يف �ملجموعة �’أوQوبية ،وKي≤ة

�صوم�ن � Schuman Documentلتي ت�صتند �إ ¤قر�’� Qأ· �ملتëد� 242 Iل�ص�د Qيف

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

� .1ن�ص�ëب ”�إ�رش�Fيل“ من �’أV�Qصي �ملëتلة يف ع�.1967 Ω

 .2ح≥ �لÓج� ÚÄلعرب يف �لعود� Iإ� ¤أVQصه� ºأو �ختي�� Qلتعوي†ص عليه.º
� .3إن�ص�ء من�ط≥ منزوعة �ل�ص ìÓعلى ج�نÑي حدود ”�إ�رش�Fيل“.

 .4وجود قو�ت دولية ،ب��صتãن�ء �ل≤وى �لع¶مى �’أQبع ،يف �ملن�ط≥ �ملنزوعة
�ل�ص.9ìÓ

ويف ت�رشين �’أول� /أcتوبر  1973قرQت �لÑلد�ن �لعربية �’أع†ص�ء يف �’أوبك،
خف†ص �إنت�جه� من �لنف§ بن�صÑة � %5صهري  ،�kوaرVص ح¶ر �ص�د�Qته� من �لنف§ �إ¤

�لو’ي�ت �ملتëد Iوهولند� ،وهم� �لÑلد�ن �للذ�ن ” �عتQ�Ñهم� مفرط Úيف �نëي�Rهم�

�إ� ¤ملو�ق∞ �’إ�رش�Fيلية ،عندم� وقع◊� âرب يف  1973/10/6ب� Úلعرب و”�إ�رش�Fيل“.

 ⁄ي≤�صد �لعرب �ملع�قÑة ،ب≤د Qلف� âلن¶ر �إV ¤رشو IQحل �ل�رش�´ �لعربي ’� -إ�رش�Fيلي،
وهذ� م� Xهر يف ”�’إعÓن �ملوج¬ �إ� ¤أوQوب� �ل¨ربية“ ،يف �÷ز�Fر يف ،1973/11/28
ويف مد�خلة �لو�QRء �لعرب �’أQبعة �لذين �أوaدته ºقمة �÷ز�Fر 1973/11/29-26
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لت≤د� Ëملل∞ �لعربي �إ� ¤ل≤مة �’أوQوبية يف cوبنه�غن  .1973/12/14-10و�cنâ

�أولوية �لعرب تكمن يف Vصم�ن دع� ºملجموعة �’أوQوبية له ºيف �ل�رش�´ �لعربي -
�’إ�رش�Fيلي ،بينم� �cن� âلÑلد�ن �’أوQوبية تريد من �◊و�� Qأن ي†صمن له� تزويد� kمنت¶م �k
ب�لنف§ و”ب�أ�صع� Qمع≤ولة“.10

�إ’ �أن¬ وبعد مرو� Qصهر و�حد على حرب ت�رشين �’أول� /أcتوبر � 1973صد Qبي�ن

عن �ملجموعة �’أوQوبية ذه� Öأبعد من ذلك ،حي� åأ�ص�� QلÑي�ن ،وللمر’� Iأو،¤

ل`”�◊≤و� ¥مل�رشوعة للفل�صطيني ;“Úوت†صمن �لÑي�ن �’أوQوبي �أQبعة م�ÑدFQ Çي�صية:
• عد Ωجو�c� Rت�ص�ب �’أVQص ب�ل≤و.I

• Vرشو IQوVصع حد لÓحتÓل �’إ�رش�Fيلي �مل�صتمر منذ �صنة .1967

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

• ت�أcيد مÑد�أ �’عرت� ±ب�أن �◊≤و� ¥مل�رشوعة لل�صع� Öلفل�صطيني يج� Öأن توDخذ
يف �’عت Q�Ñعند �أي قر� Qللت�صوية.11

�إن موق∞ �’–�د �’أوQوبي هن� ’ يت≤�طع “�م  �kمع �لتطلع�ت �لعربية و�لفل�صطينية،
لكن¬ ي�ص� Òإ� ¤عتم�د �ملجموعة �’أوQوبية �صي��صة خ��صة ،م�صت≤لة نوع  �kم� عن �لو’ي�ت

�ملتëد’� Iأمريكية.

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

 ،1974 áæ°S ‘ •ÉHôdG áªb ‘ »æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏dط�ل âÑيف  1974/11/14ب�إ�رش�∑

من¶مة �لتëرير يف �◊و�’� QأوQوبي � -لعربي .وع�VQص� âلدول �’أوQوبية يف �لÑد�ية
ذلك ،ولكن ت�صوية دبلن� ،لتي وقع âيف � ،1975/2/14أوجدت �صي¨ة مف�وVص�ت بÚ
aري≤ ’ Úب Úدول ،بëي åيت� ìملن¶مة �لتëرير �’ندم� êيف �لفري≥ �لعربي .غ� Òأن

�لو’ي�ت �ملتëد Iع�VQص âذلك �ل�صكل من �◊و�� Qمل��Ñرش ب� Úلعرب و�’أوQوبي� ،Úإذ
aرVص� âأ’ تكون على عل ºبذلك �ëaص Öبل �أن ت�صت�ص�� Qأي†ص .12�k
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تعد �ملو�ق∞ و�’إعÓن�ت �’أوQوبية حول �مل�ص�ألة �لفل�صطينية و�ل�رش�´ �لعربي -

�’إ�رش�Fيلي ب� Úصنتي  1973و 1981ب�لع�رش�ت .و�أcدت �أوQوب� ب�Ñãت موقفه� �ملتعل≥

بÑع†ص �ملو�Vصيع مãل :ت≤رير �ل�صع� Öلفل�صطيني مل�ص ،√Òو�’أV�Qصي �ملëتلة ،وعÓقته�

مع من¶مة �لتëرير ،و”�إ�رش�Fيل“ ،ون¶�� Ωل≤د�ص ،و�مل�صتوطن�ت ،وcيفي�ت �لتف�وVص
�لعربي ’� -إ�رش�Fيلي ،بëي� åأ�ص� íÑل�رش�´ �لعربي ’� -إ�رش�Fيلي �ملوVصو´ �لرFي�صي
للتع�ون �ل�صي��صي �’أوQوبي .ولكن �ملم��Qصة  ⁄تكن جمرد Iمن �مل�صلëة ب�لن�صÑة �إ¤
�لتع�ون �ل�صي��صي �’أوQوبي� ،إذ Xهر �أن “��صك مو�ق∞ ﬂتل∞ �لدول �’أع†ص�ء  ⁄يكن

هو �لذي يوّ Dدي �إ ¤بي�ن�ت م�صرتcة ،و�إ �‰على �لعك�ص �aلÑي�ن�ت �مل�صرتcة هي �لتي
�cن âتعز��“ Rصك �ملجموعة.13

و�ص�ءت �لعÓق�ت ب�” Úإ�رش�Fيل“ ومع¶� ºلدول �’أوQوبية �بتد�ء من �صنة ،1973

و�aصل âجميع �ﬁو’ت �لدولة �لعÈية �إغف�ل �مل�ص�ألة �لفل�صطينية �أو �لتهرب منه�.

وع�دت �ل≤†صية �لفل�صطينية �إ ¤جدول �’أعم�ل ،ب�’�صت≤Óل عن �ل�رش�´ �لعربي
 �’إ�رش�Fيلي ،و�صيطرت على �أعم�ل �لدو� IQلت��صعة و�لع�رشين للجمعية �لع�مةلÓأ· �ملتëد Iيف �صنة  .1974ودعي ي��رش عر�aت �ص�îصي � �kإ÷� ¤معية �لع�مة يف

 ،1974/11/14و” �لت�صوي âيف  1974/11/22على قر�Qين ت�Qيîي� :Úل≤ر�Q Qقº
 3236حول ح≥ �ل�صع� Öلفل�صطيني يف ت≤رير م�ص ،√Òو�ل≤ر�� QلQ Ê�ãق3237 º

حول �إعط�ء من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية وVصع �ملر�ق� Öلد� ºFيف �’أ· �ملتëد .Iو⁄

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

�لذي تعطي¬ �◊≤و� ¥مل�رشوعة لل�صع� Öلفل�صطيني �لو�Qد يف بي�ن برو�cصل �ص�دQ
يف  ،1973/10/6و�صوت âعلى �ل≤ر��Qت يف ترتي ÖمÑع� ،Ìإذ �أيدت aرن�ص� و�إيرلند�
و�إيط�لي� دعو Iمن¶مة �لتëرير �إ� ¤مل�ص�cQة يف �أعم�ل �÷معية �لع�مة; غ� Òأن Kم� Êدول

�أوQوبية يف �ملجموعة �’قت�ص�دية �صوتV âصد �ل≤ر�� Qملتعل≥ بوVصع من¶مة �لتëرير

cمر�ق Öد� ºFيف �’أ· �ملتëد ،Iيف ح� Úأن aرن�ص� �متنع âعن �لت�صوي ،âو�صوتâ
�إ�ص�Ñني�� ،لتي  ⁄تكن ع†صو� kيف هذ√ �ملجموعة �Bنذ�∑ ،ل�ص�ل� íل≤ر�Qين.14
11
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و�cن ين¨Ñي �’نت¶� Qحتى �صنة  1977ملÓح¶ة تعم≥ يف موق∞ �ملجموعة

�’أوQوبية ،وقد �أQ Q�Kو�Dص�ء �لدول و�◊كوم�ت يف قمة لندن ،يف  ،1977/6/29للمرI

�’أو ،¤مفهو� Ωل�صع� Öلفل�صطيني و�أcدو� قن�عته ºب�أن حل �لنز�´ يف �ل�رش’� ¥أو�ص§
لن يكون ‡كن � �kإ’ �إذ� �Œصد يف �لو�قع �◊≥ �مل�رشو´ لل�صع� Öلفل�صطيني يف �إعط�ء

هويت¬ �لوطنية �Œصيد�a kعلي  ،�kوهو م� يوج’� Öأخذ ب�◊�ص�Ñن Vرشو IQح�صول �ل�صعÖ
�لفل�صطيني على وطن.15

وبعد تع� Ìمل�ص�� Qلفل�صطيني ح�ص� Öتف�قي�ت �cم Öديفيد Camp David

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

�لدبلوم��صي �’أوQوبي ،وذلك ح� Úأ�صد� Qملجل�ص �’أوQوبي �ملنع≤د يف مدينة �لÑندقية
�’يط�لية �صنة  1980قر� k�Qن�ص على م� يلي:
• Œديد �’إد�نة لÓحتÓل �’إ�رش�Fيلي �لذي ” �صنة .1967

• �’عرت�� ±ل�رشي íب� ≥ëل�صع� Öلفل�صطيني يف �إق�مة دولت¬ �إ ¤ج�ن” Öدولة
�إ�رش�Fيل“.

• �’عرت� ±مبن¶مة �لتëرير �لفل�صطينية cممãل �رشعي لل�صع� Öلفل�صطيني ،لكن
لي�ص �cملمãل �◊�رشي لهذ� �’أخ.16Ò

�ت�صمÑ≤◊� âة �ملمتد Iمن �صنة � 1981إ� ¤صنة  1988بëزمة وق�Fع و�أحد�ç

�أ�صهم âيف ب§ء �◊و�’� QأوQوبي � -لعربي ،ويف تîفي∞ �لتëر∑ �لف�عل للمجموعة
�’قت�ص�دية �’أوQوبية يف �ل�صعي ◊ل �ل�رش�´ �لعربي ’� -إ�رش�Fيلي .وRي�د� Iلرتcيز

لÓهتم�م�ت �’أوQوبية على �أوQوب� نف�صه� ،وcذلك �لتو�صيع �ل�ãل åللمجموعة

�’أوQوبية بدخول �إ�ص�Ñني� و�لÈت¨�ل �صنة  .1986وبرRت يف هذ√ �لفرت Iعود� Iلهيمنة
�’أمريكية يف عهد Qون�لد Qي¨�ن  Ronald Reaganعلى �ملوق∞ �’أوQوبي عموم .�k
cم� �أدى و�صول aرن�صو� ميرت�ن �إ��FQ ¤صة �ل�صلطة يف aرن�ص� �إ íÑc ¤جم�◊� ìو�Q

�’أوQوبي – �لعربي; حي“ åيز �لرFي�ص �لفرن�صي �ملعرو ±ب�صد�قت¬ مع ”�إ�رش�Fيل“.
ودعمa âرن�ص� م�ص�� Qتف�قية �cم Öديفيد ،و†aQص’� âعرت� ±مبن¶مة �لتëرير
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�لفل�صطينية ب�عتQ�Ñه� �ملمãل �ل�رشعي و�لوحيد لل�صع� Öلفل�صطيني ،وقد ق�ل ذلك cلود
�صي�صون  Claude CheyssonوRير �Q�ÿجية �لفرن�صي ب Óمو�Qبة لف�Qو� ¥ل≤دومي

�لذي �لت≤�√ يف “و /Rيوليو � .1981إ’ �أن aرن�ص�  ⁄تر†aص aكر Iقي� Ωدولة aل�صطينية،
حي åع Èعن ذلك �لرFي�ص ميرت�ن خÓل خط�ب¬ يف �لكني�ص âيف  1982/7/4ق�k F
:Ó

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

ب�لن�صÑة �إ� ¤لفل�صطينيc Úم� �إ ¤غÒه� ،ºإق�مة دولة يف �لوق� âملن��ص.17“Ö

وعندم� حد’� çجتي�’� ìإ�رش�Fيلي للÑن�ن يف � ،1982/6/6أد�ن� âملجموعة

�’أوQوبية �’جتي� ،ìو�أQ�Kت للمر’� Iأو� ،¤لتهديد ب�لع≤وب�ت �إذ� ��صتمرت

”�إ�رش�Fيل“ يف †aQص �لت≤يد ب�◊لول �لتي طرح� âملجموعة �’أوQوبية يف �إعÓن بون

�لذي �صد Qيف  .1982/6/9وعÈت �ملجموعة �’أوQوبية عن ”�ل�صدمة و�’�صمÄز�R

من قتل �ملدني� Úلفل�صطيني Úيف بÒوت“ ،وذلك بعد حدو çجمز� IQص �Èو�ص�تي Óيف
 ،1982/9/18-16وط�ل� âÑملجموعة ب`”�’ن�ص�ëب �لفوQي لل≤و�ت �’إ�رش�Fيلية من
بÒوت �ل¨ربية“.18

�Èa /•ÉÑ°T ‘ á«HhQhC’G áYƒªéŸG âæ∏YCGhير  1987ت�أييده� ع≤د مو“Dر دو‹

لل�ص ΩÓيف �ل�رش’� ¥أو�ص§ برع�ية �’أ· �ملتëد ،Iوب��صرت�∑ جميع �’أطر�� ±ملعنية،
وط�ل âÑبت�ëص’� ÚأوVص�´ �ملعي�صية ل�صك�ن �’أV�Qصي �ملëتلة“.19

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

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

�’إ�رش�Fيلي ،و�أعلن âيف حزير�ن /يونيو � ،1988أن ”�لوVصع �لر�هن يف �’أV�Qصي �ملëتلة
 ⁄يعد ﬁتم k
.20“Ó
cم� ق�م� âملجموعة �’أوQوبية يف �أيلول� /صÑتم 1988 Èبدعو Iي��رش عر�aت،

FQي�ص �للجنة �لتنفيذية ملن¶مة �لتëرير’ ،إجر�ء م�Ñح�ãت ،و�إل≤�ء خط�ب �أم�� ΩلÈمل�ن
�’أوQوبي يف مدينة �صرت��صÑو� ÆQلفرن�صية.21
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وب≤ي âمن¶مة �لتëرير غ Òمعرت ±به� من �ملجموعة �’أوQوبية cممãل وحيد

و�رشعي لل�صع� Öلفل�صطيني ،حتى ت�Qيخ �إعÓن ي��رش عر�aت ،يف ،1988/11/15

�أم�� Ωملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �ل` � 19ملجتمع يف �÷ز�Fر �ملو�≤aة على قر� Qت≤�صيº

aل�صطQ Úق� 181 ºل�ص�د� Qصنة  1947و�ملو�≤aة على قر��Qت �’أ· �ملتëد Iمب� يف ذلك

قر�� 242 Qلذي يتع�مل مع ق†صية aل�صط†≤c Úصية ’جc ،ÚÄم� ت†صمن �إعÓن ”�إق�مة

�لدولة �لفل�صطينية على �أVQصن� �لفل�صطينية وع��صمته� �ل≤د�ص �مل≤د�صة“ ،حيQ åدت
�ملجموعة �’أوQوبية على هذ� �’إعÓن ب�إعÓن برو�cصل يف  ،1988/11/21ج�ء aي¬ �إن

�ملجموعة تعل≥ ”�أهمية خ��صة على �ل≤ر��Qت �ل�ص�د IQعن �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني

يف �÷ز�Fر� ،لتي تعك�ص �إ�Qد� Iل�صع� Öلفل�صطيني يف ت�أcيد هويت¬ �لوطنية و�لتي تت†صمن

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

وحفل� âل�صتة �أ�صهر �’أو ¤من �صنة  1989ب�حتج�ج�ت �أوQوبية عديد Iلدى

�ل�صلط�ت �’إ�رش�Fيلية على �صي��صته� �ل≤معية Vصد �’نتف�Vصة �لفل�صطينية .وبعدم� �أعلنâ
�لو’ي�ت �ملتëدa Iت íحو� Qل¬ د’لت¬ مع من¶مة �لتëرير� ،غتنم� âملجموعة �’أوQوبية

من��صÑة قمة مدQيد ’إ�صد�� QإعÓن طويل يف  1989/6/27يذcر مبوقفه� �لت≤ليدي
ويطل≥ ”ند�ء مل� �k ëإ� ¤ل�صلط�ت �’إ�رش�Fيلية لوVصع حد للتد�ب� Òل≤معية ،وتطÑي≥
قر��Qت جمل�ص �’أمن Qق 605 ºو 607و ،608و�حرت�� Ωأحك�� Ωتف�قية جني∞“ و�إجر�ء

�نت�îب�ت يف �’أV�Qصي �ملëتلة .و�Qأت �ملجموعة �’أوQوبية للمر’� Iأو� ،¤أن من¶مة
�لتëرير يج� Öأن تدعى �إ ¤م�ص�� Qل�ص ،ΩÓو�أن ت�ص�a ∑Qي¬.23

:á«£°Sƒàe-hQhC’G ácGô°ûdG Iôµa .3
�أد� âcQلدول �أوQوب� �أن �أمنه�  ⁄يعد م≤ت�رش� kعلى بعد√ �لد�خليc ،م�  ⁄يعد
ي≤ت�رش على �◊دود �÷¨ر�aية ب Úبلدين �أو بلد�ن متج�و ،IQبل �أ�ص íÑمفهوم  �kيت�صع
لي�صمل جممل �ملëي§ �ل`”جيو�صي��صية“ )�÷يوبوليتيك( ،م� يعني �أن عد�� Ωصت≤ر�� Qلدول
�ملج�و IQل�–Óد �’أوQوبي �صو ±تنعك�ص �� √Q�KBل�صلÑية ب�صكل و�Vص íوم��Ñرش عليه�.
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و�أدc âcQذلك �أن م�ص�◊ه� ب�تﬂ âتلفة مع �مل�ص�ل’� íأمريكية يف �ملنط≤ة �لعربية

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

�لو’ي�ت �ملتëد’� Iأمريكية للدو’� QأوQوبي يف مو“Dر مدQيد لل�ص� ΩÓصنة .241991

ونتيجة للتهمي�ص �’أمريكي لدو�–’� Qد �’أوQوبي يف �لعملية �ل�صلمية يف

�ل�رش’� ¥أو�ص§ ،بد�أ �ل åëÑيف برو�cصل ،م≤ر �ملفوVصية �’أوQوبية ،عن �صي¨ة

جديد IللعÓق�ت ب� ÚأوQوب� وجنوب �ملتو�ص§ على Vصوء �ملت¨�Òت �لع�ملية �◊��صلة.
و�حتل مفهو� Ωملتو�صطية مك�نة مهمة يف �ÿط�ب �’أوQوبي وجممل هذ√ �لن�ص�ط�ت.

و�أ�صدQت �ملفوVصية �’أوQوبية د��Qصة يف �أيلول� /صÑتم 1993 Èبعنو�ن ”�لعÓق�ت

�مل�صت≤Ñلية و�لتع�ون ب÷� Úم�عة �’أوQوبية و�ل�رش’� ¥أو�ص§“; هد� âaلد��Qصة

�إ ¤ب’� åëحتم�’ت بعيد� Iملدى يف ��صرت�∑ م�رش ،و�صوQية ،ولÑن�ن ،و�’أV�Qصي
�لفل�صطينية �ملëتلة ،و�’أQدن ،و”�إ�رش�Fيل“ ،يف عملية تك�مل �إقليمي توDيده� �ملجموعة
�’أوQوبية ،وتهد� ±إ ¤دع� ºلت�صوية �ل�صلمية يف �ملنط≤ة.25

وبعده� �صلم� âملفوVصية �’أوQوبية �لÈمل�ن �’أوQوبي ،و�ملجل�ص �’أوQوبي د��Qصة

جديد” Iحول تنفيذ �لتع�ون �مل�‹ و�لت≤ني مع �لدول �ملتو�صطية غ’� Òأع†ص�ء ،وحول
�لتع�ون �مل�‹ مع تلك �لدول cمجموعة“ .ويف �Bذ� /Qم��Qص  1995قدم� âملفوVصية

د��Qصة �أخرى بعنو�ن ”ت≤وية �ل�صي��صة �ملتو�صطية ل�–Óد �’أوQوبي� :إق�مة �رش�cة �أوQوبية

متو�صطية“.26

ع Èعن¬ مو“Dر
و�Œصدت aكر� Iل�رش�cة �’أوQو-متو�صطية يف م�رشو´ متك�مل ّ
بر�صلونة �لذي ع≤د يف  ،271995/11/28و�ملكمل مبو“Dر مÓح≥ ل¬ هو مو“Dر �أوQوميد

� Euromed Conferenceملنع≤د يف  ،1995/12/10حي� åص�a âcQي¬ �أل∞ مو�Dص�صة
ومن¶مة �جتم�عية من  38بلد�ã“ ،kل �’–�د �’أوQوبي و�لدول �ملطلة على �لëÑر

�’أبي†ص �ملتو�ص§� .أم� نت�� èFملو“Dرين aك�ن� âإق�مة �رش�cة �ص�ملة ،من خÓل تعزيز �◊و�Q

�ل�صي��صي ،و�إ�Qص� ¬Fعلى دع� ºFمنت¶مة ،ومن خÓل تطوير �لتع�ون �’قت�ص�دي و�مل�‹،
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و�لرتcيز على �’أبع�د �’جتم�عية و�لa�≤ãية و�’إن�ص�نية ،وهي �÷و�ن� ÖلKÓãة �لتي ت≤وΩ

عليه� �ل�رش�cة �’أوQوبية �ملتو�صطية.28

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

يف ﬁيطه� ،بëي åتندم èمطمÄنة �إ ¤هوية ن�ص∞ �رش� ¥أو�صطية ون�ص∞ �أوQوبيةc .م�
–≤≥ �أوQوب� ،وخ�صو�ص a �kرن�ص� و�أمل�ني�Q ،غÑته� يف �إVصع� ±وجود �لو’ي�ت �ملتëدI
�’أمريكية ودوQه� يف �لدول �ملطلة على �لëÑر �’أبي†ص �ملتو�ص§ ،ويف �إب≤�Fه� مبن�أى عن
�Q�KBه� �’قت�ص�دية و�لa�≤ãية و�لع�صكرية وب�لت�‹ �ل�صي��صية.29

وت†صمن �تف�� ¥ل�رش�cة �مل≤رتحة يف مو“Dر بر�صلونة �إجر�ء مف�وVص�ت ب�–’� Úد

�’أوQوبي و�لدول �ملتو�صطية لع≤د �تف�ق�ت �رش�cة �أو �–�د�ت جمرcية ،حي åجرى

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

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

ونت èعن �تف�قية �ل�رش�cة �’أوQو-متو�صطيةR ،ي�د� Iلدع� ºلذي ي≤دم¬ �’–�د

�’أوQوبي لل≤†صية �لفل�صطينية على �ل�صعيدين �’قت�ص�دي و�ل�صي��صي ،حي�c åنâ
�ل�صلطة �لفل�صطينية �أحد �أطر�’� ±تف�قية ،وب�لت�‹ �أدى ذلك �إ� ¤عرت��–’� ±د ب≥ë

�لفل�صطيني Úب�أن يكون لهc ºي�ن م�صت≤ل ،ل¬ �رشعية �لتوقيع على �’تف�قي�ت �لتي تدعº

ق†ص�ي�ه ،ºوŒعل منه ºدولة �رش� ¥أو�صطية على �ت�ص�ل ب�ملن¶ومة �’أوQوبية.32

�إVص�aة �إ ¤ذلك ،تع ّزRت ت�أ�ÒKت دول �’–�د �’أوQوبي يف عملية �ل�ص ،ΩÓحيå
�صكل مو“Dر بر�صلونة دaع  �kجديد� kلعملية �ل�ص ΩÓيف �ل�رش’� ¥أو�ص§ ،و�أ âÑKمو“Dر

بر�صلونة قد�–’� IQد �’أوQوبي على جمع �أطر�� ±ل�رش�´ �لعربي �’إ�رش�Fيلي يف مو“Dر

�إقليمي و�حد ،دون ��صتîد� Ωدبلوم��صية �ل≤و� Iلتي تك Ìمن ��صتîد�مه� �لو’ي�ت
�ملتëد’� Iأمريكية.33

وع≤دت مو“Dر�ت �أخرى لل�رش�cة �’أوQو-متو�صطية يف م�لط� يف ،1997/4/16-15

و�صتوت¨�Qت يف  ،1999/4/16-15ومر�صيلي� يف  ،2000/11/16-15وبرو�cصل
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يف  ،2001/11/6-5و�aلن�صي� يف  ،2002/4/23-22وcري âيف ،2003/5/27-26

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

ﻭﻓﻲ لو�cصمÑو ÆQيف ،2005/6/20-19 ‘ äGÒî°üdGh •ÉHôdGh ,2005/5/30
وبر�صلونة يف  ،2005/11/28-27وتون�ص يف  ،2006/6/26-25وت�مÒÑي �لفنلندية

يف  ،2006/11/28-27ويف �ل≤�هر Iيف  2006/11/20و ،2007/6/22وبرو�cصل يف

 ،2007/6/27وبوQتو يف  ،2007/9/15ول�صÑونة يف  ،2007/11/6-5و�ل≤�هر Iيف

 ،2008/2/27-26و��aص يف  ،2008/4/3-2و�أKين� يف  ،2008/5/30-29ومر�صيلي�
يف  ،2008/7/2وني�ص �لفرن�صية يف  ،2008/11/6-5ومر��cص يف ،2008/11/10-9

وبرو�cصل يف  ،2009/7/7وبرو�cصل يف .342009/12/9

�إن �ﬂطر م�رشو´ �’أوQو-متو�صطة على �’أمن �ل≤ومي �لعربي تÑدو جلية ،من

خÓل تع�مل �’–�د �’أوQوبي مع �لدول �لعربية cل على حد ،Iوت≤طيع �أو�ص�ل �لوطن

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

تتم��صى مع �صي��صته��a .ل�صي��صية �’أوQوبية ’ تîتل∞ عن �ل�صي��صة �’أمريكية من حيå
�لنفعية و�لتëيز ل`”�إ�رش�Fيل“ و�Rدو�جية �ملع�ي��a .ÒصتÑع�د ليÑي� ،وهي دولة مت�خمة

للëÑر �ملتو�ص§ ،وVص’� ºأQدن وهي دولة غ Òمتو�صطية �إ� ¤لن¶�’� Ωإقليمي لدليل ق�طع
على �أن –دي�ت  IÒÑcتو�ج¬ م�صت≤Ñل �’أمن �ل≤ومي �لعربي.35

ióeh á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG √ÉŒ á«LQÉÿG á°SÉ«°ùdG .4
:á«µjôeC’G á°SÉ«°ùdÉH É¡WÉÑJQG
�صهدت مو�ق∞ دول �’–�د �’أوQوبي تنوع � √�Œ �kل�رش�´ �لعربي – �’إ�رش�Fيلي،

و“ãل هذ� �لتنو´ بوجود تي� Qيتطلع �إ ¤لع Öدو� QأوQوبي م��Ñرش و�أ�a Ìcعلية يف
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  �kعلى �لدو’� Qأمريكي ،ويكتفي ب�لدو� Qلد�ع ºللو�صي§ �’أمريكي.
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�أم� Ωهذ√ �لتي��Qت �ملîتلفة ،حول �لدو� Qل�صي��صي لدول �’–�د �’أوQوبي يف

عملية �ل�صR� ،ΩÓد�دت �ل≤يود �ملفروVصة على �لتدخل �’أوQوبي يف عملية �ل�رش�´
�لعربي – �’إ�رش�Fيلي� ،إ ¤دQجة و�صل aي¬ �� ±Óÿإ� ¤ملفوVصية �’أوQوبية ،حي� åعتÈ
ليون بريت�ن  ،Leon BrittanمفوVص �لتج� IQيف �ملفوVصية ”�أن �لوق ⁄ âيëن بعد

ل≤ي�� ΩأوQوب� بدو Qو�ص�طة يف عملية �ل�ص ΩÓيف �ل�رش’� ¥أو�ص§“’� ،أمر �لذي �أدى �إ¤

Qد aعل قوي من قÑل aرن�ص� على هذ� �لت�رشي.36í

يد�–’� ∑Qد �’أوQوبي �أن تع� Ìلعملية �ل�صلمية يف �ل�رش’� ¥أو�ص§ يوKDر �صل �k Ñيف

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

هذ� �لت�أ ºK .37ÒKوجد مو“Dر م�لط� يف ني�ص�ن� /أبريل � 1997ملتو�صطي �’أوQوبي �أن
�لع≤Ñة �أم��” ΩإعÓن بر�صلونة“� ،أو تنفيذ �مل�رشو´ �ملتو�صطي ،هي تع Ìمف�وVص�ت �لت�صوية

ب� Úلعرب و”�إ�رش�Fيل“ .هذ� م� يف�رش �إقد��–’� Ωد �’أوQوبي على “ويل �صي¨ة �◊كº

�لذ�تي �لفل�صطيني ،و�لوعد ب�مل�ص�همة يف “ويل م�ص�Qيع �ل�ص� ΩÓلعربية ’� -إ�رش�Fيلية،
‡� دaع عدد� kمن �ل�صي��صي’� ÚأوQوبي Úلل åëÑعن �لãمن �ل�صي��صي �لذي �صي�ëصل
جر�ء هذ� �لدع� ºمل�‹ ،و�أ’ ت≤Ñى �ل�صي��صية �ﬁصو IQيف
علي¬ �’–�د �’أوQوبي من ّ

�’إد�’� IQأمريكية .وب�صو IQع�مة يكن مÓح¶ة �قرت�ب �ملو�ق∞ �’أوQوبية من �ملو�ق∞
�لعربية �ملتعل≤ة ب�لت�صوية و�مل�صتند� Iإ ¤مرجعية مدQيد م≤�Qنة ب�ملوق∞ �’أمريكي �ملوDيد

ل`”�إ�رش�Fيل“.38

�أ�ص� âëÑلو’ي�ت �ملتëد’� Iأمريكية ع�م k
� Óصديد �لت�أ ÒKيف –ديد �ملوق∞

�’أوQوبي من �ل�رش�´ �لعربي – �’إ�رش�Fيلي ل�ص :ÚÑÑحج� ºمل�ص�ل�’� íصرت�تيجية

�مل�صرتcة ب� ÚأوQوب� و�لو’ي�ت �ملتëد’� Iأمريكية ،من ن�حية ،و�لعÓقة ���ÿصة �لتي
ترب§ �لو’ي�ت �ملتëد Iب`”�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
مع �لو’ي�ت �ملتëد’� Iأمريكية ،وذلك يف �إط�� Qإد ¬c�Qل çÓãح≤� ≥Fجوهرية يف

�ل�رش�´:
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�أوله�� :أن ”�إ�رش�Fيل“ ب�ت� âأقرب �إ” ¤ق†صية د�خلية“ �أمريكية ،وب�لت�‹ aمن

�ملمكن تف�ص� Òملو�ق∞ �’أوQوبية �لتي تعتÈه� ”�إ�رش�Fيل“ غ Òودية �Œهه� و�cأنه�

مو�ق∞ موجهة Vصد �لو’ي�ت �ملتëد.I

�Kنيه�� :أن نفوذ �للوبي �ل�صهيو Êعلى عملية �صنع �ل≤ر�’� Qأمريكي و�صل �إ ¤دQجة
ﬂيفة Œعل �لÑع†ص يت�صو� Qأحي�ن  �kو�cأن �ل�صي��صة �’إ�رش�Fيلية هي �لتي ت≤ود �ل�صي��صة
�’أمريكية يف منط≤ة �ل�رش’� ¥أو�ص§.

�Kلãه�� :أن م�ص�ل íم�رشو´ �ليم’� Úأمريكي �ملa�ëظ للهيمنة على �لع� ،⁄خ��صة

بعد �أحد�� 11 çأيلول� /صÑتم ،Èتك�د تتط�ب≥ cلية مع م�ص�ل íم�رشو´ �ليمÚ
�’إ�رش�Fيلي للهيمنة على �ملنط≤ة �‡ ،يعطي �لعÓق�ت �’أمريكية – �’إ�رش�Fيلية Rخم  �kغÒ
م�صÑو .¥و’أن �لو’ي�ت �ملتëد Iت�صعى يف �ملرحلة �لر�هنة �أ Ìcمن �أي وق âم†صى

لÓنفر�د ب�لهيمنة على �لع� ،⁄و’أن ”�إ�رش�Fيل“ لي�ص âلديه� �أدنى ≤Kة يف �ل�صي��ص�ت
�’أوQوبية≤a ،د بر Rيف هذ� �ل�صي� ،¥تط�ب≥ �أمريكي – �إ�رش�Fيلي �cمل لتهمي�ص �لدوQ
�’أوQوبي يف منط≤ة �ل�رش’� ¥أو�ص§ عموم  ،�kويف �ل�رش�´ �لعربي – �’إ�رش�Fيلي على
وج¬ ��ÿصو�ص.39
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ájƒ°ùàdG á«∏ªY ‘ á«HhQhC’G äÉeÉ¡°SE’G :Ék «fÉK
لع âÑدول �’–�د �’أوQوبي دو k�Qد�عم  �kلعملية �لت�صوية �ل�صلمية لل≤†صية

�لفل�صطينية ،وذلك على �لرغ ºمن هيمنة �لو’ي�ت �ملتëد’� Iأمريكية على م�ص�Q

�ملف�وVص�ت; وط¨� âمل�ص�عد�ت �مل�لية �لتي ت≤دمه� دول �’–�د �’أوQوبي لل�صلطة
�لفل�صطينية على دوQه� �ل�صي��صي� ،لذي Xل ﬁدود� kوه�م�صي .�k
ومع �نته�ء حرب �ÿلي� èل�ãنية يف بد�ية ع≤د �لت�صعيني�ت من �ل≤رن �لع�رشين� ،أعلنâ

�لو’ي�ت �ملتëد’� Iأمريكية وعدد من �لدول �’أوQوبية عن بدء م�رشو´  ÒÑcيرمي �إ¤
�إحÓل �ل�ص ΩÓيف منط≤ة �ل�رش’� ¥أو�ص§ ،و�ل åëÑعن طر◊ ¥ل �ل≤†صية �لفل�صطينية،

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

aك�نa âكر Iع≤د مو“Dر ج�مع لل�ص ΩÓيع≤د يف �إحدى �لعو��ص’� ºأوQوبية ،ونتيجة

لذلك �cن مو“Dر مدQيد ﻓﻲ �صنة  .1991ومنذ ذلك �لت�Qيخ �cن �’–�د �’أوQوبي

�◊�Vرش �لد� ºFعلى م�ص�� Qلت�صوية �ل�صلمية لل≤†صية �لفل�صطينية� ،صو�ء مب�ص�cQت¬ �–�cد،

�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 �لرغ ºمن �أن م�ص�cQة �لدول �’أوQوبية يف مو“Dر مدQيد  ⁄تكن aع�لة� ،إ’ �أنه�

�عتÈت �نع≤�د√ يف ع��صمة �أوQوبية مب�ãبة –ول مه ºيف �لدو� Qلذي تطم íب�أن تلع¬Ñ
يف عملية �ل�ص ΩÓيف �ل�رش’� ¥أو�ص§ ،وتر�جع  �kعن �ملوق∞ �’إ�رش�Fيلي �ل�ص�ب≥ �لر�†aص
�أي دو’ QأوQوب� يف �ملنط≤ة� .40إذ �أعلن�” âإ�رش�Fيل“ ،يف �لÑد�ية†aQ ،صه� �أن ينع≤د مو“Dر

�ل�ص ΩÓيف ع��صمة �أوQوبية .وقÑل âتر�صي íمدQيد’ ،أن �إ�ص�Ñني� �’�صرت�cية قطع âمع
�صي��صة aر�نكو �لعربية ،و�عرت âaب`”�إ�رش�Fيل“ يف �صنة .411986

غ� Òأن �لن¶�� Ωلع�ملي �÷ديد� ،لذي نت èعن حرب �ÿلي� èل�ãنيةc ،ر�ص Rع�مة

�لو’ي�ت �ملتëد ،Iو�أcد تفت�–’� âد �ل�صوaيتي ،وهم�ص �أوQوب� ≤cو Iو�صيطة �cمنة.
äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

20

دو�–’� Qد �’أوQوبي يف م�ص�� Qلت�صوية �ل�صلمية لل≤†صية �لفل�صطينية

ولذلك ≤aد �cن �لدو’� QأوQوبي يف مو“Dر مدQيد دو� k�Qصكلي  ،�kحي åح†رشت �أوQوب�
يف ق�عة �ملو“Dر �cأي وaد �Bخر مدعو .42و�أ�ص� âëÑلو’ي�ت �ملتëد� Iلر�عية مل�ëد�Kت

�لت�صوية و�لتوقيع عليه�� ،إذ ” �لتوقيع على �تف�ق�ت �أو�صلو  Oslo Agreementsيف
و��صنطن يف  ،1993/9/12حي åتر�جع� âأوQوب� �إ� ¤مل≤عد �ÿلفي يف هذ√ �مل�ëد�Kت،

و ⁄ت�صه� ºإ’ يف �مل�Ñح�ãت �ملتعدد’� Iأطر� ±من خÓل ÷�ن خ��صة متعل≤ة ب≤†ص�ي�
�لÓج ÚÄو�ملي�√ ونز´ �أ�صلëة �لدم�� Qل�ص�مل ،و�لتي ع≤دت مع¶� ºجتم�ع�ته� يف

�لعو��ص’� ºأوQوبية.43

و�أcدت �ملجموعة �’أوQوبية خÓل cلمته� يف �aتت� ìمو“Dر مدQيد� ،لتي �أل≤�ه�

ني�بة عن �ملجموعة ه�ن�ص �aن د�ن برو∑  ،Hans van den BroekوRير خ�Qجية

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

�ملجموعة �’أوQوبية �لتز�مه� مبÑد�أ ”�’أVQص م≤�بل �ل�صc ،“ΩÓم� �لتزم âبنهè

�ملف�وVص�ت �مل��Ñرش Iعلى �أ�ص��ص �ل≤ر�Qين  242و 338يف م�ص� Qمزدو êب� Úلفل�صطينيÚ
و�’إ�رش�Fيلي Úمن جهة ،وب� Úلعرب و”�إ�رش�Fيل“ من جهة �أخرى.44

cم� دعم� âملجموعة �’أوQوبية م�ص�� Qل�ص ΩÓيف �ل�رش’� ¥أو�ص§ ،ودع� âإ ¤تلÑية
�◊�ج�ت �’أ� Ìcإ◊�ح  �kللفل�صطيني Úلينجëو� يف �صÒه ºنëو �◊ك� ºلذ�تي ،و�أcدت

�ملجموعة على Vرشو� IQأن Œني ”�إ�رش�Fيل“ وبلد�ن �مل�رش ¥من�aع �إيج�بية وملمو�صة من
�ص Òعملية �ل�ص.45ΩÓ

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

قي��–’� Ωد �’أوQوبي بتمويل �لعملية �ل�صلمية ،من خÓل ت≤دي¬ للدع� ºمل�‹ لل�صلطة

�لوطنية �لفل�صطينية و�’قت�ص�د �لفل�صطيني ،حي� åأ�ص�� Qملجل�ص �’أوQوبي �ملجتمع يف
cوaQو �ليون�نية يف ت≤رير√ ل�صنة � 1995إ� ¤أن �’–�د �’أوQوبي �أ�ص� íÑأول cتلة ‡ولة

لعملية �ل�ص ΩÓمن خÓل دعمه� لل�صلطة �لفل�صطينية .وعز�–’� Rد �’أوQوبي عÓق�ت
�لتع�ون مع ”�إ�رش�Fيل“ لت�صل �إ ¤توقيع �تف�قية �ل�رش�cة �’قت�ص�دية بينهم�c .م� �ص�عد
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توقيع �تف�ق�ت �أو�صلو �’–�د �’أوQوبي على �إعد�د م�ÑدQت¬ �ملتو�صطيةÿ ،ل≥ تك�مل
�قت�ص�دي ب Úدول جنوب �ملتو�ص§ مب� aيه� ”�إ�رش�Fيل“ ،حي�c åن ذلك متعذ k�QقÑل

توقيع �تف�ق�ت �أو�صلو.46

بعد مذبëة �◊ر’� Ωإبر�هيمي يف �ÿليل �صنة � 1994صوت� âلدول �’أوQوبية

�’أع†ص�ء يف جمل�ص �’أمن �لدو‹ ل�ص�ل íقر�Q Qق 904 ºيف �Bذ� /Qم��Qص � 1994لذي

�عت� Èرشقي �ل≤د�ص �أV�Qص aل�صطينية ﬁتلةc .م� ق�طع� âلدول �’أوQوبية يف �صنة
� 1995حتف�ل ”�إ�رش�Fيل“ بذcرى �’ألفية �ل�ãلãة لل≤د�ص ،و�أ�صدQت بي�ن  �kيوVص� íصÖÑ
�مل≤�طعة ،حي�Q åأت يف �’حتف�ل �Œه k
 Óللم�ص�ل’� íإ�صÓمية و�مل�صيëية يف �ملدينة،

وي�ص– ≥Ñديد وVصع �ل≤د�ص قÑل �لتف�وVص.47

و��صتمر �لدو’ � QأوQوبي ﬁدود � ، kحتى ت�Qيخ طرa ìكر� Iل�رش�cة

� ’أوQو-متو�صطية� ،لتي ج�ءت مب�Ñد� IQأوQوبية ،وذلك بد�aع �مل�ص�ل� íلتي �أملâ
على �أوQوب� Vرشو� IQلÑدء ب�◊و� Qمن �أجل �’�صت≤ر�� Qل�صي��صي و�’أمني; ذلك �أن

�ل�ص ΩÓيف حوVص �ملتو�ص§ ’ يكن �aصل¬ عن �ل�ص ΩÓيف �ل�رش’� ¥أو�ص§ .48

و�أعط� âل�رش�cة �’أوQو-متو�صطية دaعة للدو’� QأوQوبي يف دع ºم�ص� IÒل�صΩÓ

وت≤د� Ëلدع’� ºقت�ص�دي لل�صلطة �لفل�صطينية ،و�ﬁولة تروي†ص �ملوق∞ �’إ�رش�Fيلي

�ملن�ه†ص ’أي دو� QأوQوبي ،و“ãل ذلك يف مو�≤aة ”�إ�رش�Fيل“ وللمر’� Iأو ¤على تعيÚ

‡ãل ل�–Óد �’أوQوبي يف �ل�رش’� ¥أو�ص§ ،بهد� ±أوQوبي و�Vص íوهو �لرغÑة �لكIÒÑ

”للع Öدو QموKDر يف �ل�صي��ص�ت �لع�ملية“ ،ذ�ت �’أهمية ل�–Óد ،وب��îصة يف موVصو´
�لعملية �ل�صلمية للنز�´ �لعربي �’إ�رش�Fيلي.49

يف �أع≤�ب و�صول بني�م Úنتني�هو للëك ºيف ”�إ�رش�Fيل“ �صنة  ،1996ن�صطâ

�لدبلوم��صية �’أوQوبية ’إن≤�ذ عملية �ل�ص ΩÓبعدم� �صعرت �أن �ملف�وVص�ت �ل�صلمية يف
خطر ،وع Èعن ذلك وRير �Q�ÿجية �لÈيط� Êم�لكوQ Ωيفكند Malcolm Rifkind

�لذي �رش ìق�k F
�” :Óإن¬ يج Öعد� Ωل�صم� ìلعملية �ل�ص ΩÓيف �ل�رش’� ¥أو�ص§ ب�لف�صل.
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�إن و�صول حكومة �إ�رش�Fيلية جديد Iيطر– ìدي  �kج�د�� .kإن ل¨ة �◊كومة �÷ديدI

قوية� ’ :تف� ¥حول �÷و’ن �أو �ل≤د�ص ’ ،ن≤��ص حول �لدولة �لفل�صطينية� ،أو تو�صيع
�مل�صتوطن�ت“ .و�أcد �أن ��صتمر�� Qملوق∞ �’إ�رش�Fيلي على ذلك �لنëو ،يجعل من
�ل�صع Öجد�� kلعود� Iإ� ¤ملف�وVص�ت.50
ولكن �’–�د �’أوQوبي �أcد خÓل �نع≤�د قمت¬ يف مدينة aلوQن�ص� �’إيط�لية

يف  1996/6/22على وجوب دع� ºل�ص� ΩÓلع�دل و�لد� ،ºFخ��صة مب� يتعل≥ ”ب≥ë

�لفل�صطيني Úبت≤رير م�صÒه “ºومÑد�أ ”�’أVQص م≤�بل �ل�ص ،ΩÓمع cل م� يرتت Öعلى
ذلك“ .51و�أ�ص� íÑلÑي�ن �ل�ص�د Qعن قمة aلوQن�ص� هو �ملëطة �لرFي�صة يف �نط� ¥ÓلدوQ

�’أوQوبي يف عملية �ل�ص ΩÓيف �ل�رش’� ¥أو�ص§ ،و�ملرجعية �ل�صي��صية �لتي ي�صتند عليه�
’ح≤  .52�kوaيم� يتعل≥ ب�ل≤†صية �لفل�صطينية �أcد �لÑي�ن على:
�أ� .أن �ل�ص ΩÓيف �ل�رش’� ¥أو�ص§ هو م�صلëة �أ�ص��صية لÓإ–�د �’أوQوبي.

ب� .أن عملية �ل�ص ΩÓهي �لطري≥ �لوحيد ’أمن ”�إ�رش�Fيل“ و�لفل�صطيني Úو�لدول
�ملج�و ،IQو�صÓمته.º

V .êرشو� IQحرت�’� Ωتف�قي�ت �ملوقعة وتنفيذه�.

د� .أن �ملف�وVص�ت �لن�جëة يج� Öأن ت�صتند على قر��Qت جمل�ص �’أمن �أQق�242 Ω

و 338و ،425وعلى مÑد�أ �’أVQص م≤�بل �ل�ص ،ΩÓوح≥ �لفل�صطيني Úيف ت≤رير
م�صÒه.º

ه`� .أن �’إغ� ¥Óلذي تفرVص¬ ”�إ�رش�Fيل“ على �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غز Iل¬ نت�èF
خط IÒعلى �’قت�ص�د �لفل�صطيني.53

ول≤ي �لÑي�ن �’أوQوبي ترحي �k Ñمن �لدول �لعربية ،يف ح�c Úن Qد �لفعل �’إ�رش�Fيلي
غ�Vص ،�k Ñو�ت�ص� ºملوق∞ �’أمريكي بعدQ’� Ωتي� ،ìوذلك خو �k aمن �أن يوDدي ذلك �إ¤

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

جمل�ص �لو�QRء �’أوQوبي ب�إ�صد� Qبي�ن يف �أيلول� /صÑتم� 1996 Èت�ص ºبلهجة ح�Rمة
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حي åط�ل�” Öإ�رش�Fيل“ بتنفيذ a�cة �لتز�م�ته� ،و�أcد على �أن �رشقي �ل≤د�ص لي�صâ
–� âل�صي�د’� Iإ�رش�Fيلية ،وت≤ع Vصمن �ل≤ر�Q Qق ،242 ºوب�لت�‹ هي جزء من �’أV�Qصي

�ملëتلة ع� .1967 Ωو�أ�ص�� QلÑي�ن �إ�� ¤صتعد�د دول �’–�د �’أوQوبي للع Öدو Qن�ص§
’�صتÄن�� ±ملف�وVص�ت ،يكون من�صجم  �kمع �إ�صه�مه� �’قت�ص�دي و�مل�‹ �لرFي�ص يف

�لعملية �ل�صلمية.54

cم� ّ
�صكل قي��–’� Ωد �’أوQوبي يف  1996/10/28بتعي Úمي¨يل �أنîل مو�Qتينو�ص
 Miguel Ángel MoratinosمÑعو� �k KأوQوبي  �kخ��ص  �kلعملية �ل�ص ΩÓيف �ل�رش¥
�’أو�ص§ ،ع�م k
 Óجديد� kلتعمي≥ �لدو’� QأوQوبي يف �لعملية �ل�صلمية .و�cن� âأه� ºمله�Ω

�لتي حدده� �’–�د �’أوQوبي ملو�Qتينو�ص هي �لعمل مع �’أطر�� ±ملعنيa�c Úة لدعº

�لعملية �ل�ص ،ΩÓومر�قÑة مف�وVص�ت �ل�ص ،ΩÓو�’�صتعد�د لت≤د� Ëمل�صو ،IQو�لتو�ص§

�إذ� طل’� Öأطر�� ±ملعنيون ذلك ،و�مل�ص�همة عند �لطل Öيف تنفيذ �’تف�ق�ت �لتي ّ”
�لتو�صل �إليه� ب’� Úأطر� ،±و�لتدخل دبلوم��صي  �kمع هذ√ �’أطر� ±يف ح�ل ح�صول
عد Ωتنفيذ لÑنود هذ√ �’تف�ق�ت ،ومر�قÑة �’أaع�ل �لتي توKDر �صل �k Ñعلى نت� èFمف�وVص�ت
�لوVصع �لنه�Fي.55

وق�� ΩلرFي�ص �لفرن�صي ج�∑ �ص Jacques Chirac ∑�Òيف ت�رشين �’أول� /أcتوبر

 1996بجولة 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�∑ �ص ΩÓمن دون �ن�ص�ëب ”�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.

 .êعلى �أوQوب� �أن تط�ل Öب�ل�رش�cة يف Qع�ية م�ص�� Qل�ص ΩÓمع �لو’ي�ت �ملتëد.I
 1996/10/21 ‘ •É≤ædG √òg ≈∏Y ∑GÒ°T ócCGhخÓل ت�رش ìل¬ يف حيف� �أم�Ω

طÓب ج�معة �لتîنيون  Technion-Israel Institute of Technologyب≤ول¬�” :إن
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دولة aل�صطينية معرت �k aبه� ت≤د’ Ωإ�رش�Fيل �رشيك  �kح≤ي≤ي a .�kهذ√ �لدولة وحده� جديرI
ب�ت�îذ �لتعهد�ت �ل†رشوQية ’أمنه� و�لو�aء به�“.57
Qح�–’� Öد �’أوQوبي ب�تف�ÿ� ¥ليل �لذي ” �لتو�صل �إلي¬ يف ني�ص�ن� /أبريل ،1997

على �لرغ ºمن �’أخط�� Qلتي يîفيه� هذ� �’تف�’ ،¥أن¬ يتي íل`”�إ�رش�Fيل“ �’حتف�®
ب`  %20من �ملدينة لت�أم Úحم�ية �أQبعم�Fة م�صتوطن يهودي يعي�صون د�خله� ،و�ص§
� 120أل∞ aل�صطيني ،و�أ�Qصل �’–�د �’أوQوبي وحد Iمر�ق ÚÑغ Òم�صل Úëللمدينة
ملر�قÑة �ص’� Òن�ص�ëب �’إ�رش�Fيلي.58
ويف � ”ّ 1997/2/24لتوقيع على �تف�� ¥مل�ص�cQة �’إن�بية ب Úمن¶مة �لتëرير
�لفل�صطينية و�ملجموعة �’أوQوبية يف برو�cصل ،للعمل ل�ص�ل� íل�صلطة �لفل�صطينية.
ودخل’� âتف�قية حيز �لتنفيذ يف �أول “و /Rيوليو  .1997ويëوي م†صمون �’تف�69 ¥

م�د Iوتن�ص على –رير �مل�Ñد’ت ،و�إق�مة منط≤ة ت�Ñدل حر Iبعد aرت� Iنت≤�لية يج� Öأ’
تتج�و .2001/12/31 Rومب≤ت†صى �مل�د� 49 Iملتعل≤ة ب�لتع�ون �’إقليمي ”يتعهد �لفري≤�ن
بدع ºم�ص�� Qل�ص ΩÓيف �ل�رش’� ¥أو�ص§ ،ل≤ن�عتهم� ب�أن �ل�ص ΩÓيج� Öأن يتعز RعÈ
�لتع�ون �’إقليمي“.59
دع� �ملجل�ص �’أوQوبي �لذي ع≤د يف لو�cصمÑو êQيف � 1997/12/13-12إŒ ¤نÖ

�أي عمل �أح�دي �÷�ن Öب≤†ص�ي� �’�صتيط�ن و�ل≤د�صّ ،
وذcر �ملجل�ص �’أوQوبي �÷�نÚÑ
�لفل�صطيني و�’إ�رش�Fيلي بعز�–’� Ωد �’أوQوبي على:
مك�ëaة �’إQه�ب �أينم� �cن ،و�أي �c �kن� âلدو�aع ،وي�صدد يف هذ� �ل�صي�¥
�أي†ص  �kعلى �أهمية �لتع�ون ب’� Úإ�رش�Fيلي Úو�لفل�صطيني Úيف م�د’� Iأمن.
ويج� Öأن يكون هذ� �لتع�ون معز k�Rمع وجوب Œن Öقطع¬ ب�أي Kمن .وذcر
�أي†ص  �kب�قرت��–’� ìد �’أوQوبي �إن�ص�ء ÷نة �أمن د�Fمة ،م� يتي� íإVصف�ء �ل�صفة

�ملو�Dص�صية على �لتع�ون يف م�د’� Iأمن ،وcذلك بÈن�جم¬ مل�ص�عد� Iل�صلطة
�لفل�صطينية يف مك�ëaة �’إQه�ب.60
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ولت≤ëي≥ هذ� �لهد ±وقع �’–�د �’أوQوبي و�ل�صلطة �لفل�صطينية يف 1998/4/20

على �تف�قية للتع�ون �’أمني �مل�صرت∑ ب� Úلطر�a ،Úaصكل÷ âنة �أمنية لهذ� �ل¨رVص،
تتكون من �مل�صت�ص�’� Qأمني للمÑعو’� çأوQوبي ���ÿص بعملية �ل�ص ،ΩÓوFQي�ص �’أمن
�لوق�Fي يف �ل†صفة �ل¨ربية وقط�´ غز ،IوŒتمع ب�صكل دوQي ،ويف �◊�’ت �لط�FQة
بن�ء على طل� Öأحد �لطر.61Úa
äÉj’ƒdG â∏ªY á«Hô©dGh á«HhQhC’G ¿Gó∏ÑdG øe IÒÑµdG •ƒ¨°†∏d áé«àfh
�ملتëد’� Iأمريكية على –ريك م�ص�� Qملف�وVص�ت �لفل�صطينية �’إ�رش�Fيلية ،من

خÓل �ملف�وVص�ت �لتي ع≤دته� يف و�ي Qيفر بÓنتي�صن Wye River Plantation

خÓل �لفرت� Iملمتد Iم� ب .1998/10/23-15 Úغ� Òأن م†صمون مذcر Iو�ي aQر
� ،Wye River Memorandumل�ص�د IQعن �ﬁد�Kت و�ي بÓنت�ي�صن ،و�لتي وقعه�
ي��رش عر�aتFQ ،ي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية ،وبني�م Úنتني�هوFQ ،ي�ص �لو�QRء �’إ�رش�Fيلي،
يف �c 1998/10/23ن و�Vصa �k ëيه� غي�ب ذcر دو�–’� Qد �’أوQوبي يف �ملف�وVص�ت،
�إذ  ⁄يوDت على ذcره� مر Iو�حد Iيف ن�ص �ملذcر ،Iيف ح� Úأن ذcر �لو’ي�ت �ملتëدI
�’أمريكية وQد �أQبع ع�رش Iمر.62I
غ� Òأن �لرFي�ص عر�aت حر�ص منذ � ،1998/10/24أي بعد يو Ωمن توقيع �تف�¥
 Óومف�ص k
و�ي Qيفر ،على �أن ي≤د ΩعرVص �c �kم k
 Óملف�وVص�ت و�ي بÓنتي�صن �إQ ¤و�Dص�ء

�لدول و�◊كوم�ت �’أوQوبية �ملجتمع Úيف مدينة بوQت�ص�ص��ص �لنم�ص�وية.63

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

�’أوQوبي �قتن�عه� ب�أن �إن�ص�ء دولة aل�صطينية ذ�ت �صي�د ،Iوديوقر�طية ،وم�ص�ملة،
وق�د IQعلى �ل�≤Ñء ”هو �أ†aصل Vصم�ن ’أمن �إ�رش�Fيل ،ول≤Ñول �إ�رش�Fيل �cرشيك يف
�ملنط≤ة على قد� Ωمل�ص�و� .64“Iو�أcد �ملجل�ص �’أوQوبي على ”�◊≥ �لد� ºFومن دون
ت≤ييد للفل�صطيني Úيف ت≤رير م�صÒه.65“º

وعند Rي�� IQأQيل �ص�Qون � Ariel Sharonمل�صجد �’أق�صى ،و�ند’´ �’نتف�Vصة

�لفل�صطينية �ل�ãنية يف � 2000/9/28أ�صد�–’� Qد �’أوQوبي بي�ن Úيف 1و،2000/10/2
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�أcد يف �لÑي�ن �’أول على ”�أن هذ√ �’أحد� çت¶هر  ºcيكن �أن يوDدي �’�صتفز� Rيف
Xرو ±متوتر� Iإ ¤نت� èFم�أ�ص�وية“ ،و�أعرب عن قل≤¬ من تو��صل �’أعم�ل �لد�مية،

وط�ل Öطريف �لنز�´ ب�لعود� Iإ ¤ط�ولة �ملف�وVص�ت .ويف �لÑي�ن �ل Ê�ãدع�–’� ºد
ت�صكيل ÷نة دولية للت≤ëي≥ يف �’أحد�Q�÷� çية .و�أد�ن� âأوQوب� �صلو∑ �ص�Qون

�’�صتفز�Rي ،ولكنه�  ⁄تدن �’عتد�ء�ت �’إ�رش�Fيلية على �ل�صع� Öلفل�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 �لر��Fصة �’أوQوبية يف  2000/10/13بي�ن � �kأعلنa âي¬ ”عن �◊زن �ل�صديد �إ�Rء
�لعن∞ �مل�صتمر“.66

وقد� ΩملÑعو’� çأوQوبي لل�ص ΩÓميجيل �نîل مو�Qتينو�ص وط�قم¬ وKي≤ة غÒ

�Qصمية ◊ل �ل�رش�´ ب� Úلفل�صطيني Úو�’إ�رش�Fيلي ،Úبعد ت�ص�و� Qملمãل� Úلفل�صطينيÚ

و�’إ�رش�Fيلي� Úلذين تو�جدو� يف ط�ب� يف �cنون �ل /Ê�ãين�ير  .2001و�cن âهذ√
�لوKي≤ة �نعك��ص ÿ �kريطة �قرتحه� �’إ�رش�Fيليون يف بد�ية �ﬁد�Kت �cم Öديفيد ،و�لتي

دع� âإ� ¤إق�مة دولة aل�صطينية على  %87من �ل†صفة �ل¨ربية ،يف ح Úترى �ÿطة �لتي
قدمه� مو�Qتينو�ص �لدولة �لفل�صطينية على  %83من �أV�Qصي �ل†صفة �ل¨ربية ،وتكون

حدود �لدولة �لفل�صطينية و” ≥aقر� Qجمل�ص �’أمن .67“242

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

 ،2001وبعدم� جمدت �’إد�’� IQأمريكية �أي دو Qللو�ص�طة ب� Úلفل�صطينيÚ

و�’إ�رش�Fيلي Úبعد و�صول جو êQبو�ص �’بن  George W. Bushللر��Fصة ،توج¬

�لعديد من �مل�صوDول Úيف �’–�د �’أوQوبي �إ� ¤ل�رش’� ¥أو�ص§ ملن�ق�صة �صÑل تهدFة
�ل�رش�´ �لد�Fر ب� Úلفل�صطيني Úو�’إ�رش�Fيليa .Úفي �Bذ� /Qم��Qص  2001توج¬ وaد

�أوQوبي aQيع �مل�صتوىV ،ص� ºملÑعو’� çأوQوبي ���ÿص لل�ص ΩÓيف �ل�رش’� ¥أو�ص§
مي¨يل �أنîل مو�Qتينو�ص ،ومفوVص �لعÓق�ت �Q�ÿجية ل�–Óد �’أوQوبي cري�ص

ب�تن  ،Chris PattenووRير Iخ�Qجية �ل�صويد �Bن� ليند � ،Anna Lindhلتي �cنâ
بÓده� ترت�أ�ص �’–�د �’أوQوبي�a ،لت≤ى �لوaد �ص�Qون و�لرFي�ص عر�aت ،و�رشì
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ب�أن ”�’–�د �صو ±يÑذل م� يف قدQت¬ لدaع عملية �ل�ص� ΩÓإ’� ¤أم� ،“Ωوط�لÖ
”�إ�رش�Fيل“ بتëويل �أمو�ل �ل†رش�� ÖFمل�صت≤ëة لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية .68
وع≤� Öلهجو� Ωل�ص�مل �لذي �صنت¬ قو�ت �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي على �ل†صفة �ل¨ربية
يف نه�ية �Bذ� /Qم��Qص  ،2002و�إع�د� IحتÓله� لل†صفة �ل¨ربية ،وح�ص�Qه� للرFي�ص
عر�aت يف م≤ر �إق�مت¬ يف مÑنى �مل≤�طعة يف �� ،ˆ� Ω�Qصتدع� âإ�ص�Ñني� �لتي �cن âتتو¤
��FQصة �’–�د �’أوQوبي �صف�” Òإ�رش�Fيل“ يف مدQيد ،وط�ل âÑب�ن�ص�ëب ”�إ�رش�Fيل“
من �ملدن �لفل�صطينية وaQع �◊�ص� Qعن �لرFي�ص عر�aت .و�أعلن خ�aي� Òصو’ن� Javier

� Solanaملمãل �’أعلى لل�صي��صة �Q�ÿجية يف �’–�د �’أوQوبي �أن �’–�د ط�لÖ
”�إ�رش�Fيل“ ب�’لتز� Ωب�أ�رش´ وق‡ âكن ب≤ر� Qجمل�ص �’أمن Qق ،1402 ºو�لذي يدعو

”�إ�رش�Fيل“ لÓن�ص�ëب من �’أV�Qصي �لتي �أع�دت �حتÓله� ،و�أVص�� ±صو’ن� ق�k F
’” :Ó
ي�صعن� �ÿل§ بQ�ﬁ Úبة �’إQه�ب وتدم� Òل�صلطة �لفل�صطينية .حل �ل�رش�´ لن يكون
ح k
 Óع�صكري .69“�k

ويف  2002/7/27وقع �رشي ن�صيÑة ،م�صوDول مل∞ �ل≤د�ص يف من¶مة �لتëرير
�لفل�صطينية وFQي�ص ج�معة �ل≤د�ص �لفل�صطينية ،مع ع�مي �أي�لون ،Ami Ayalon
�لرFي�ص �ل�ص�ب≥ ÷ه�� Rل�ص�ب�∑ و�ل≤ي�دي يف حزب �لعمل ،خطة �أي�لون – ن�صيÑة
 ،Nusseibeh - Ayalon Planو�لتي ن�ص âعلى �عت� Q�Ñلدولة �لفل�صطينية هي م�أوى
�لÓج ÚÄو�ل�صت�ت �لفل�صطيني ،وعلى ت�صكيل �ل�صندو� ¥لدو‹ ،وعلى من� íلتعوي†ص
لت�ëص ÚوVصع �لÓج� ÚÄل�ص�ع� Úإ� ¤ل�≤Ñء يف �لدولة �لتي يعي�صون aيه�� ،أو �ل�ص�عÚ
�إ� ¤لهجر� Iإ ¤دولة �Kلãة .70وQعى توقيع �لوKي≤ة خ�aي� Òصو’ن� ‡k ã
�–’� Óد �’أوQوبي،

ومو�Qتينو�ص ،وجو êQب�ب�ندQيو  George PapandreouوRير خ�Qجية �ليون�ن.
وعل≥ مو�Qتينو�ص على �ÿطة ق�k F
:Ó

�إن موVصو´ ح≥ �لعود Iللفل�صطيني ⁄ Úيعد مدQج  �kعلى جدول �’أعم�ل
و ⁄يعد جزء� kمن �لن≤��ص �لع� .Ωو�إن هن�∑ تفهم � �kأن ح≥ �لعود Iي�صكل تهديد k�n
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للط�بع �ليهودي لدولة �إ�رش�Fيل .و�أنه� معرcة �نت�رشت aيه� �إ�رش�Fيل .و�cن
مو“Dر قمة بÒوت �لعربية مب�ãبة دليل على ذلك �إذ تÑن� âلدول �لعربية �’أaك�Q
�ل�صعودية وق�ل� âإن �◊ل يج� Öأن يكون م≤Ñو  ’kمن �إ�رش�Fيل.71

وخÓل قمة �أوQوبية مُع≤دت يف مدينة برو�cصل �لÑلجيكية دع� âلدول �’أوQوبية
يف بي�ن �صد Qعنه� يف k c 2003/3/21
 Óمن ”�إ�رش�Fيل“ و�لفل�صطيني� Úإ� ¤لتëلي

ب`”�أ Ècقد Qمن �’عتد�ل“ ،حيR� åد�دت Vرشو� IQلتو�صل �إ ¤حل يف �ل�رش’� ¥أو�ص§
�إ◊�ح  �kمع �ند’´ حرب �لعر� ،¥ب�ëص Öم� ج�ء يف ن�ص م�رشو´ �لÑي�ن �ÿت�مي.

و�Qأت �لدول �أن �لوق âح�ن ل`”�لتف�وVص و�لت�صوية“ ولي�ص ل`”دو�مة �◊≤د و�ملو�جهة
و�لعن∞“ .و�Qأت �أن خريطة �لطري≥ ين¨Ñي ”�إعÓنه� وتطÑي≤ه� على �لفو ،Qمع وجوب

�إحر� Rت≤د Ωيف مو� I�Rذلك يف جم�ل �’أمن وعلى �ل�صعيدين �ل�صي��صي و�’قت�ص�دي“.
cم� QحQ Öو�Dص�ء دول وحكوم�ت �’–�د �’أوQوبي بتعيﬁ Úمود ع��Ñص FQي�ص �k

للو�QRء يف �ل�صلطة �لفل�صطينية ،معتÈين �أن تعيين¬ ي�صكل ”مرحلة �أ�ص��صية �أولية“،
و”�صتعطي عملية �ل�ص ΩÓدaع .72“k�ÒÑc �k

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

و�نت≤د√ يف �أ Ìcمن من��صÑة ،وو� â≤aبع†ص دول¬ على �إد�نة ”�إ�رش�Fيل“ على خلفية
بن�Fه� للجد� ،Qحي� åصوتa âرن�ص� و�إ�ص�Ñني� يف جمل�ص �’أمن ل�ص�ل íقر� Qيدين

”�إ�رش�Fيل“ لÑن�Fه� �÷د� Qويدعوه� �إ ¤وق∞ ”بن� ¬Fو�إل¨�ء قر�� QلÑن�ء“ ،يف ح� Úمتنعâ

عن �لت�صوي� âأمل�ني� وبريط�ني� .73و�Qأى �’–�د �أن بن�ء �÷د� Qي≤وVص جهود �إحÓل
�ل�ص� ΩÓلدولية يف �ملنط≤ة ،ويجعل من �مل�صتëيل عملي � �kلتو�صل �إ ¤حل لÓأRمة ب�إق�مة
دولت Úم�صت≤لت.74Ú

Ék Yhöûe »HhQhC’G OÉ–’G ìôW »µjôeC’G ƒà«ØdÉH QGô≤dG ´höûe •ƒ≤°S ó©Hh
بدي k
 Óعلى �÷معية �لع�مة ي≤ت�رش على دعو�” Iإ�رش�Fيل“ �إ ¤وق∞ بن�ء �÷د� ،Qو�صوت
�’–�د ل�ص�ل� íل≤ر� QبطÑيعة �◊�ل ،وح¶ي هذ� �ل≤ر� Qغ� Òمللز Ωمبو�≤aة  144دولة،

وب�متن�´  12دولة عن �لت�صوي ،âوع�VQصت¬ �أمريك� و”�إ�رش�Fيل“.75
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لكن �’–�د �’أوQوبي �متنع عن �لت�صوي âل�ص�ل íقر� Qيëيل م�ص�ألة �÷د�� Qإ¤
ﬁكمة �لعدل �لدولية ،و�Qأى وRير �Q�ÿجية �لÈيط� Êج�∑ �صرتو � Jack Strawأن
”�÷د� Qغ� Òرشعي“ ،ولكن¬ �عت� Èأن من غ� Òملن��ص Öطر ìهذ� �ملل∞ �أم�ﬁ Ωكمة
�لعدل �لدولية مب� �أن �’إ�رش�Fيلي Úير†aصون �’عرت� ±بهذ√ �لهيÄة“ .و�إ ¤مãل هذ�
�لر�أي ذهc Öل من وRير �Q�ÿجية �لفرن�صي دومينيك دو aيل�Ñن Dominique De
 VillepinووRيرQ�ÿ� Iجية �’إ�ص�Ñنية �Bن� ب�’Kيو .76Ana Palacio
و�أيد �’–�د قر�ﬁ Qكمة �لعدل �لدولية �صنة � 2004ل≤�Vصي بعد� Ωرشعية جد�Q
�لف�صل �لعن�رشي ،و�عتÈت �ملفوVصية �’أوQوبية �أن �ملëكمة �أيدت وجهة ن¶ر �’–�د
�’أوQوبي ب�أن �÷د� Qغ� Òرشعي ،وح’� âãإ�رش�Fيلي Úعلى �إ�Rلت¬.77
cم� �أيد �’–�د �’أوQوبي خطو�ت ”�إ�رش�Fيل“ �أح�دية �÷�ن ÖلÓن�ص�ëب من غز،I
و�أعلن خ�� Òaصو’ن� �أKن�ء Rي�Qت¬ ل`”�إ�رش�Fيل“ يف  2005/7/12عن �صعي �’–�د لت�صجيع
”�إ�رش�Fيل“ على �إ“� Ωخطته� على �مل�صتوى �’قت�ص�دي و�ل�صي��صي و�’أمني ،معت k�Èذلك

خطو Iمهمة على طري≥ قي�� Ωلدولة �لفل�صطينية ،و�إذ� ”م� –≤≤ âجن� âأوQوب� من
وF�Qه� ��صت≤ر� k�Qيف �ل�رش’� ¥أو�ص§ مطلوب � �kأمني  �kو��صرت�تيجي  .78“�kوق�ل �صو’ن� يف
م≤�لة ل¬ يف  2005/8/20عن �ÿطة �’إ�رش�Fيلية” :تعت Èعملية �’نف�ص�ل –دي k�ÒÑc �k
ولكنه� �أي†ص a �kر�صة مهمة ،ويف ح�ل ‚�حه�� ،صيت� ºإع�د� Iإحي�ء عملية �ل�ص� ΩÓملعل≤ة مب�
يكن من �لعود� Iإ� ¤مل�ص�� Qلتف�وVصي وتنفيذ خريطة �لطري≥“.79
cم� دع� م�� ∑Qأوت � ،Marc Otteملوaد ���ÿص ل�–Óد �’أوQوبي لعملية
�ل�ص ΩÓيف �ل�رش’� ¥أو�ص§ �’–�د �’أوQوبي� ،إ ¤تنفيذ �ن�ص�ëب�ت �أخرى من �ل†صفة
�ل¨ربية� ،رشيطة �أن يت ºذلك من خÓل مف�وVص�ت aل�صطينية � -إ�رش�Fيلية ولي�ص
�cإجر�ء منفرد.80
ويف  2005/3/1ع≤د مو“Dر يف لندن لتفعيل عملية �ل�ص ΩÓب†ëصو’� Qأم� Úلع�Ω

لÓأ· �ملتëدc Iويف عن�ن  Koﬁ AnnanووRيرQ�ÿ� Iجية �’أمريكية cوندوليز� �Qي�ص
 ،Condoleezza Riceوو�QRء خ�Qجية �أ Ìcمن ع�رشين دولة .وق�ل تو ÊبلÒ
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FQ ،Tony Blairي�ص �لو�QRء �لÈيط� ،Êيف cلمت¬ �’aتت�حية” :نëن هن� جميعن� من
�أجل هد ±و�حد ،هو �ل�صعي و�لعمل على –≤ي≥ QوDية �◊ل �ل≤�Fمة على دولت Úيف

�ل�رش’� ¥أو�ص§ ...دولة �إ�رش�Fيلية �Bمنة ،ودولة aل�صطينية م�صت≤لة ،وق�بلة ل�Óصتمر�...Q
لكن –≤ي≥ �أمن �إ�رش�Fيل يتطل� Öلتز�م a �kل�صطيني  �kلوق∞ عمل �ملجموع�ت �مل�صلëة من
طري≥ تعزيز �’أجهز’� Iأمنية“c .81م� cQز �لÑي�ن �ÿت�مي على �ملط�لÑة ب�إ�ص� ìÓل�صلطة

�لفل�صطينية ،و�لت�أcيد على وق∞ �لهجم�ت �لفل�صطينية ،وجمع �ص� ìÓلف�ص�Fل
�لتم�صك مبو��صلة �لدع’� ºقت�ص�دي لل�صلطة �لفل�صطينية.82
�لفل�صطينية ،مع
t

يف ت�رشين �ل /Ê�ãنوaم� 2006 Èأعلنa âرن�ص� و�إيط�لي� و�إ�ص�Ñني� م�Ñد IQلل�ص ΩÓتدعو
�إ ¤وق∞ �إط� ¥Óلن�a Qو k�Qب� Úلطر’� Úaإ�رش�Fيلي و�لفل�صطيني ،وت�Ñدل �’أ�رشى،

و�إ�Qص�ل بعãة دولية �إ ¤قط�´ غز ،Iو�إ” ¤ت�صكيل حكومة aل�صطينية –¶ى ب�عرت�±
دو‹“.83

cم� �أبدت �لدول �’أوQوبية تردد� kيف قÑول �ملو�≤aة على خطة ”�إ�رش�Fيل“ برت�صيº

�◊دود �لد�Fمة ب� Úلفل�صطيني Úو”�إ�رش�Fيل“ من ج�ن Öو�حد ،وق�ل �صف�–’� Òد

�’أوQوبي لدى ”�إ�رش�Fيل“ �QمÒو �صيÈي�ن�-أو�Rل ” Ramiro Cibrian-Uzalط�مل� �أن

�’–�د ’ يعر ±تف��صيل �ÿطة �صيكون من �ل�صع� Öإبد�ء �ملو�≤aة عليه�“.84

و�أعلن� âمل�صت�ص�’� IQأمل�نية �أ‚ي ÓمcÒل  Angela MerkelقÑيل ت�صل ºبÓده�

��FQصة �’–�د �’أوQوبي مع بد�ية �صنة � 2007أنه� �صتطر ìم�Ñد�Qت �أوQوبية ◊ل �ل�رش�´
يف �ل�رش’� ¥أو�ص§ ،بëي åتر�عي م�ص�ل�” íإ�رش�Fيل“ ،و�أنه� �صت�ص�و�” Qإ�رش�Fيل“ قÑل
�ت�îذ �أي قر� Qي�îص �ل�رش�´ �لعربي �’إ�رش�Fيلي ،مع ت�أcيده� على حر�ص بÓده�

�ل�صديد على �أمن ”�إ�رش�Fيل“.85

ومع بد�ية �صنة  2007دع� وRير �Q�ÿجية �’إ�ص Ê�Ñمي¨يل �Bنîل مو�Qتينو�ص �إ ¤ع≤د

مو“Dر دو‹ لل�ص ΩÓيف �لن�ص∞ �’أول من �صنة  2007وVص� ºلدول �لعربية ملجموعة

�للجنة �لرب�عية .86وحدد �’–�د �’أوQوبي يف بي�ن ل¬ يف � 2007/1/22إط�� Qلت�صوية
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على �أن¬ ”�إنه�ء �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي �لذي بد�أ يف ع� 1967 Ωو�إق�مة دولة aل�صطينية
م�صت≤لة وديوقر�طية ق�بلة للëي� Iتعي�ص جن� �k Ñإ ¤جن Öمع �إ�رش�Fيل ،وب�قي �لدول
�ملج�و IQله� يف �أمن و�ص.87“ΩÓ
cم� �Qص�–’� ºد �’أوQوبي مÓم íتوجه�ت¬ �’�صرت�تيجية � √�Œلت�صوية يف بي�ن

�أ�صد √Qيف � 2007/11/25أي قÑيل �نع≤�د مو“Dر �أن�بولي�ص �لدو‹ لل�صAnnapolis ΩÓ

�� â– ،Peace Conferenceص” ºبن�ء دولة لل�ص ΩÓيف �ل�رش’� ¥أو�ص§�� :صرت�تيجية
عمل �’–�د �’أوQوبي“ )،88(State building for peace: an EU Action Strategy
وحدد �’أ�ص�ص �لتي ي≤و Ωعليه� �ل�ص ΩÓوهي’� :أVQص م≤�بل �ل�ص ،ΩÓوقر��Qت جمل�ص
�’أمن �لدو‹ ذ�ت �ل�صلة ،و�مل�Ñد� IQلعربية ،وخريطة �لطري≥ ،و�’تف�ق�ت �ل�ص�ب≤ة بÚ
�لفل�صطيني Úو”�إ�رش�Fيل“ .وتدعو ��صرت�تيجية �’–�د �إ ¤قي�� Ωللجنة �لرب�عية ومب�ص�ندI
من �ملجتمع �لدو‹ برع�ية عملية �ل�ص.89ΩÓ
ودعÿ� âطة �’�صرت�تيجية �’أوQوبية �إ��” ¤صتمر�� Qلتع�ون مع �ل�رش�cء �لعرب،
و�لتعهد ب�مل�ص�عد Iط �k ≤Ñلنت�� èFأن�بولي�ص ،و�إن�ص�ء قو� Iأمنية ع�رشية وديوقر�طية يف
�لدولة �لفل�صطينية ب�لتع�ون �لك�مل مع �ملن�ص≥ �’أمني �’أمريكيc ،م� �صي†صع �’–�د
بر�جم¬ ون�ص�ط�ت¬ ب�صكل ي�ص�ه ºيف وحد Iوتو��صل �لدولة �لفل�صطينية ب� Úل†صفة
وقط�´ غز ،Iو�لعمل على �إيج�د حل ل≤†صية �ل≤د�ص وحل ع�دل ل≤†صية �لÓج.90“ÚÄ
وبعد �نع≤�د مو“Dر �أن�بولي�ص ،و�ص∞ �صو’ن� نت�Fج¬ ب�أنه� ”�‚� Rب�هر“ ،وق�ل �إن
�ÿطة �’�صرت�تيجية �لتي تÑن�ه� �’–�د هي ”÷عل دو�–’� Qد خÓق � �kأ ،Ìcو�يج�بي �k
�أ ،Ìcوطموح � �kأ.91“Ìc
و�أcد وRير خ�Qجية �صلوaيني� ديرتي Qوبل ã‡ ،Dimitrij Rupelل ��FQصة �’–�د

�’أوQوبي ،يف بي�ن وRع¬ على دول �’–�د يف � ،2008/1/11أن مل∞ �ل�ص ΩÓيف �ل�رش¥
�’أو�ص§ �صيكون على قمة �أولوي�ت �’أجند� Iل�صي��صية خÓل aرت Iتو‹ �صلوaيني� ��FQصة
�’–�د .م†صيف � �kأن بÓد√ �صت�صعى �إ≤– ¤ي≥ �لتو�صي�ت �لتي وQدت يف مو“Dر �أن�بولي�ص
لل�ص.92ΩÓ
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ويف خط�ب ملمãلة �صلوaيني� �لد�Fمة لدى �’أ· �ملتëد� Iص�ني� �صتي¨ليت�ص Sanja

� ،Štiglicلتي تتو ¤بÓده� ��FQصة �’–�د �’أوQوبي� ،أل≤ت¬ يف جمل�ص �’أمن يف
� ;2008/3/25أعرب âعن قل≥ �’–�د �’أوQوبي من تو�صيع ”�إ�رش�Fيل“ مل�صتوطن�ته�،

و�أcدت على �ملوق∞ �’أوQوبي من �أن ”�مل�صتوطن�ت يف �’أV�Qصي �ملëتلة مب� aيه�
�ل≤د�ص �ل�رشقية هي غ Òق�نونية ،ط �k ≤Ñلل≤�نون �لدو‹“ ،و�Qأت �أن �’�صتيط�ن ع≤Ñة
FQي�صية �أم�≤– Ωي≥ �ل�ص.93ΩÓ

 Q�Rوaد برمل�� ÊأوQوبي قط�´ غز Iيف  ،2008/11/3و�لت≤ى �أحمد بëرFQ ،ي�ص

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

� Kyriakos Triantafyllidesملجتمع �لدو‹ ب�ل†ص¨§ على ”�إ�رش�Fيل“ لÓإaر� êعن
a�cة �ملعت≤ل� Úلفل�صطيني ،Úو�أ�ص�� Qإ� ¤أن Rي�� IQلوaد ل¨ز� Iصتعز Rمن �لعÓقة ب� ÚلÈمل�ن
و�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني .ووج¬ دعو�Q Iصمية لëÑر لزي�� IQلÈمل�ن �’أوQوبي،

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

حم��ص �أcد تري�نت�aيليد�ص �أن¬ ”’ يهمن� من ه ºم� د�مو� �أع†ص�ء يف �ملجل�ص �لت�رشيعي.
نëن ’ ن�ص�أل �إن �cنو� �أع†ص�ء يف حم��ص �أو �أع†ص�ء يف aت.95“í

و�تîذ �’–�د �’أوQوبي يف  2008/12/8قر� k�Qبتعزيز عÓق�ت¬ مع ”�إ�رش�Fيل“،
م�صدد� kعلى Vرشو� IQأن يت ºذلك يف مو� I�Rتعزيز �◊و� Qب� Úلدولة �لعÈية من جهة

و�لفل�صطيني Úو�لدول �لعربية من جهة �أخرى ،ب¨ية عد� Ωلت�أ� ÒKصل �k Ñعلى ”�لتو�Rن“
يف عملية �ل�ص .ΩÓو�أcد وRير �Q�ÿجية �لفرن�صي برن�c Qو�صن� Òأن ”تعزيز �لعÓق�ت مع
aل�صط� Úصي�أتي ت�لي � ،�kإ’ �أن �’أمر �صع Öبع†ص �ل�صيء مع �لفل�صطيني� ،Úإذ �إن �’أمر �أÌc
تع≤يد� kيف ّ
Xل عد Ωوجود دولة“.96

cم� �أعلن خ�aي� Òصو’ن� يف � 2009/1/29لدع’� ºأوQوبي للم�Ñد� IQلعربية لل�ص،ΩÓ
ق�k F
� Óإن ”�◊ل �’أ†aصل لل�رش�´ يف �ملنط≤ة �إق�مة دولت�) Úإ�رش�Fيلية وaل�صطينية( Vصمن
�صي�� ¥مل�Ñد� IQلعربية لل�ص ،ΩÓوهو م� يدعم¬ �’–�د �’أوQوبي“ .وق�لB�” :مل �أن
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نتمكن يف aرت Iق�ص� IÒأن نعود �إ� ¤لعملية �ل�صي��صية ’إنه�ء �ل�رش�´ و–≤ي≥ �ل�ص،ΩÓ

هو حل� ºأه�‹ �ملنط≤ة و�ل�صعوب �’أوQوبية“ .97وط�ل� Öصو’ن� ”�إ�رش�Fيل“ �’لتز�Ω
بتف�هم�ت ”�أن�بولي�ص“ ،وخريطة �لطري≥ ،وم�Ñد� IQل�ص� ΩÓلعربية.98

ودع� �صو’ن� جمل�ص �’أمن �إ’� ¤عرت� ±ب�لدولة �لفل�صطينية ق�k F
” :Óبعد موعد
نه�Fي مُﬁدد �صلف  �kيج� Öأن يعلن قر� Qملجل�ص �’أمن �لت�بع لÓأ· �ملتëد IتÑني¬ ◊ل �إق�مة

�لدولت .“Úو�أVص�� ±أن هذ� �ل≤ر� Qيج� Öأن يت†صمن تر�صي◊� ºدود ،وق†صية �لÓج،ÚÄ
و�ل�صي�د Iعلى مدينة �ل≤د�ص ،و�لرتتي�Ñت �’أمنية .99ويف م�QÈت¬ لتف�ص Òهذ� �لطرì

ق�ل �صو’ن�� :إن ”هن�∑ د�aع Úهم� �لعوملة و�لديوغر�aي�“ ،و�أcد على Vرشو� IQأن ت†صع

”�إ�رش�Fيل بع†ص بي†صه� يف �ل�صلة �’أوQوبية“ و’ ترت∑ cل �صيء يف �ل�صلة �’أمريكية.100
غ� Òأن �لن�ط≥ ب��صQ�ÿ� ºجية �لفرن�صية برن��a QلÒو  Bernard Valeroحذ Qمن
�إعÓن دولة aل�صطينية من ج�ن Öو�حد ق�k F
�” :Óإن خطو� Iأح�دية �÷�ن Öقد تكون
م†رش Iل≤ي� Ωتلك �لدولة �لتي نتطلع �إليه� .101“k�Òãc

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

�ل¨ربية و�ل≤د�ص ،و�أ�صد�–’� Qد يف حزير�ن /يونيو ،و�أيلول� /صÑتم 2009 Èبي�نÚ
�أبدى aيهم� ”قل≤¬ من ��صتمر��’� Qصتيط�ن وهد Ωو�إخÓء �ملن�Rل مب� يف ذلك �ل≤د�ص
�ل�رشقية“.102

وaيم� يتعل≥ مبدينة �ل≤د�ص� ،ته ºت≤رير �رشي ل�–Óد �’أوQوبي ”�إ�رش�Fيل“ ب��صتîد�Ω

و�ص�Fلc ،تو�صيع �مل�صتوطن�ت ،وهد� Ωملن�Rل ،و�صي��ص�ت �’إ�صك�ن �لتمييزية ،و�÷د�Q
�لع�Rل يف �ل†صفة �ل¨ربية�c ،أد� Iيف �صعيه� �◊ãي” åلتنفيذ خطة �ل†ص ºغ� Òل≤�نوÊ

لل≤د�ص �ل�رشقية“.103

ويف �جتم�´ لو�QRء خ�Qجية �’–�د �’أوQوبي مُع≤د يف برو�cصلX ،هر ت�Ñين يف

مو�ق∞ دول �’–�د  √�ŒوVصع مدينة �ل≤د�ص ،حي åبرRت خ�aÓت � â≤a�Qملن�ق�ص�ت

���ÿصة ب�لوQقة �ل�صويدية خÓل �جتم�ع�ت و�QRء خ�Qجية �’–�د يف ،2009/12/8
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Ñaعد �أن �cن� âلوQقة �ل�صويدية تن�ص على �أن �رشقي �ل≤د�ص ع��صمة لدولة aل�صط،Ú

ن�ص بي�ن و�QRء �Q�ÿجية على �أنه” ºيعÈون عن قل≤ه� √�Œ ºلوVصع يف �ل≤د�ص
ّ
�ل�رشقية ...ويط�لÑون a�cة �’أطر�� ±لتوق∞ عن �أية ‡��Qص�ت ��صتفز�Rية ،ويج� Öأن
توDدي �ملف�وVص�ت �إّ ¤
حل وVصع �ل≤د�ص على �أ�ص��ص �أنه� ع��صمة للدولت.104“Ú

äÉbÉØJG ó©H Ú«æ«£°ù∏Ø∏d »HhQhC’G …OÉ°üàb’G ºYódG .2
:ƒ∏°ShCG
�aت≤دت �ل�صلطة �لفل�صطينية منذ قي�مه� للمو�Qد �’أ�ص��صية ،وبد� و�Vص� �k ëأنه�

�صتعتمد يف مع¶ ºح�ج�ت¬ �’أ�ص��صية على مو�Qده� من ”�إ�رش�Fيل“c ،م� �صتعتمد يف

ت¨طية نف≤�ته� على �مل�ص�عد�ت �مل�لية� ،لتي ت≤دمه� �لدول �مل�نëة �لد�عمة لعملية
�ل�ص� ،ΩÓإVص�aة �إ’� ¤قتط�ع�ت �ل†رشيÑية� ،لتي ÑŒيه� ”�إ�رش�Fيل“ ،عن �ل�صلع �لد�خلة
ملن�ط≥ �ل�صلطة.105

و�cن �’–�د �’أوQوبي �أبر� Rمل�ن Úëلل�صلطة �لفل�صطينية منذ قي�مه� .و�أ�ص�� Qملمãل

�’أعلى لل�صي��صة �Q�ÿجية يف �’–�د �’أوQوبي خ�aي� Òصو’ن� ،يف م≤�ل ل¬� ،إ� ¤أن¬

ومنذ �لتوقيع على �تف�ق�ت �أو�صلو دخل �’–�د �’أوQوبي ”يف �رش�cة مع �لفل�صطينيÚ
من �أجل بن�ء مو�Dص�ص�ت دولته ،ºو” �صو� Æمل�ص�عد� Iمل�لية و�لت≤نية � ¤حد  ÒÑcو≥a

ت�صوQن� لهذ� �لهد.106“±

وبين âد��Qصة �أعده� مرcز تطوير �ملو�Dص�ص�ت �’أهلية �لفل�صطينية ب�لتع�ون مع

معهد �أب� ç�ëل�صي��ص�ت �’قت�ص�دية ”م��ص“� ،أن �أوQوب� �صو�ء �cن âجمموعة �أ Ωدولة
aردية ،هي �أ Ècجهة م�نëة لل�صلطة �لفل�صطينية ،ول≤ط�´ �ملن¶م�ت �لفل�صطينية غÒ

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

�لد��Qصة ،و�لتي �أعده� �ل�Ñح�ãن جوRي∞ ديفوير  Joseph DeVoirوعÓء �لرتت� ،Òأن
�مل�ص�عد�ت �Q�ÿجية لل†صفة و�ل≤ط�´ �Rدت �أ Ìcمن  %600ب� Úصنتي  1999و،2008

وو�صل âقيمته�  3.25ملي� Qدو’.107Q
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وبي مع �لدول �’أع†ص�ء يفQ �لذي ي≤دم¬ �’–�د �’أوº��صة �أن �لدعQوج�ء يف �لد

ة منذë ع�رشين جهة م�نÈc من �أΩ من �لتمويل �مل≤د%54 بQ�≤�’–�د ي�صكل م� ي

.108توقيع �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
(»µjôeC’G Q’hódÉH) (2008-1994) äÉYƒaóŸGh

109

É¡JGó¡©àH ádhO πc ΩGõàdG ióe

äÉYƒaóŸG ‹ÉªLEG

äGó¡©àdG ‹ÉªLEG

ádhódG

%87

3,230,002,683

3,719,401,847

á«HhQhC’G á«°VƒØŸG

%88

1,061,958,817

1,203,982,588

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

%97

804,228,880

827,755,843

ájOƒ©°ùdG

%92

714,084,293

777,238,751

¿ÉHÉ«dG

%77

537,018,778

693,259,350

IóëàŸG áµ∏ªŸG

%79

469,647,898

596,145,732

ójƒ°ùdG

%92

460,583,842

500,243,210

èjhÔdG

%50

400,632,219

808,501,952

É«fÉŸCG

%99

368,422,339

370,994,808

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

%100

300,004,624

300,004,624

ôFGõ÷G

%72

296,412,676

409,204,441

É°ùfôa

%99

262,563,216

264,136,825

Góæc

%100

239,274,673

239,274,673

âjƒµdG

%82

236,721,432

286,973,587

É«dÉ£jEG

%90

227,146,006

252,553,120

É«fÉÑ°SEG

%77

220,424,931

286,560,467

‹hódG ∂æÑdG

%88

251,613,985

245,695,649

Góædƒg

%100

149,563,561

149,563,561

ô£b

%90

116,244,385

128,663,334

Göùjƒ°S

%80

99,417,066

123,072,884

á«ªæà∏d »eÓ°SE’G ∂æÑdG

.íيë �صºقQ  �أقرب¤ م≤ربة �إÖ �لن�ص:á¶MÓe
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وبل≠ �لدعQ�ÿ� ºجي لل�صلطة �لفل�صطينية ل�صنة  2009حو�‹  1,401.7مليون

دو’� ،Qأ�صهمB’� âلية �لفل�صطينية �’أوQوبية لدع ºو�إد�� IQمل�ص�عد�ت �’جتم�عية

و�’قت�ص�دية مبÑل≠  433.2مليون دو’.110Q

:á«YÉHôdG áæé∏dG ‘ »HhQhC’G π«ãªàdG .3
تد� ∑Qلدول �’أوQوبية �لكÈى يف �’–�د �’أوQوبي� ،لدول �ملëرcة لل�صي��صة

�Q�ÿجية ل�–Óد cفرن�ص� ،وبريط�ني� ،و�أمل�ني� ،و�إيط�لي� و�إ�ص�Ñني� ،مرcزية �هتم�� Ωلع�⁄
�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�ص âدول �’–�د �’أوQوبي على �أن
’ يكون موقفه� �لد�ع ºل`”�إ�رش�Fيل“ ��صتفز�Rي  �kللعرب ،وعمل âعلى �إVQص�ء طريف
�ل�رش�´a ،في خ†ص� ºلت†ëص Òل¨زو �لعر� ” ،¥ت�صكيل �للجنة �لرب�عية  Quartetيف

�أو�خر �صنة  ،2001ووVصع خطة خريطة �لطري≥ ’ Road MapإVQص�ء �لعرب ،و�إقر�k�Q

من �’–�د �’أوQوبي ب�مل�ص�ل�’� íصرت�تيجية للو’ي�ت �ملتëد Iيف �ل�رش’� ¥أو�ص§ ،حيå
�إن �’–�د ’ يطر ìنف�ص¬ من��aص  ،�kبل يرى دو √Qمكم k
 Óلدو� Qلو’ي�ت �ملتëد.111I

” تعري∞ �للجنة �لرب�عية على �صفëة موقع وQ�ÿ� IQ�Rجية �لÈيط�نية �’لكرتو،Ê

B’�cتي:

�للجنة �لرب�عية هي ع IQ�Ñعن Œميع غ�Q Òصمي موDل∞ من �لو’ي�ت
�ملتëد Iو�’–�د �’أوQوبي و�’أ· �ملتëد IوQو�صي� ،وبر Rللوجود �أو�خر �صنة
�c .2001ن �لهد� ±ملÑدFي لهذ√ �للجنة م�ص�عد’� Iإ�رش�Fيلي Úو�لفل�صطينيÚ
على تطÑي≥ تو�صي�ت ميت�صل وخطة عمل تين ،âو�أمله� بذلك وVصع نه�ية
للعن∞ �مل�ص�ح ÖلÓنتف�Vصة و��صتÄن� ±عملية �ل�ص.112ΩÓ

ويف  ،2005/4/14مُع Úجيم�ص ولفن�صون k ã‡ James Wolfensohn
 Óخ��ص �k
للجنة �لرب�عية �لدولية للم�ص�عد Iيف �’ن�ص�ëب �’إ�رش�Fيلي من قط�´ غز ،Iبعدم� �أنهى
مهمت¬ cرFي�ص للÑنك �لدو‹ .113ويف  ” ،2007/6/27تعيFQ Úي�ص �لو�QRء �لÈيط�Ê
�ل�ص�ب≥ تو Êبل ÒمÑعو �k Kخ��ص  �kلل�رش’� ¥أو�ص§ يف �للجنة �لرب�عية.114
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خÓل �صنة � 2002أعدت �للجنة �لرب�عية خطة خريطة �لطري≥ ،حي åهي�أت

هجم�ت � ،2001/9/11لتي تعرVص âله� مدينت� نيويو ∑Qوو��صنطن� ،ملن�� ñل�صي��صي

�مل ºFÓمليÓد هذ√ �ÿطة� ،إذ دaع âهذ√ �ل¶رو’� ±إد�’� IQأمريكية �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

�لو�QRء �’إ�رش�Fيلي �أQيل �ص�Qون ل�صن حرب على �ل�صع� Öلفل�صطيني بنف�ص �لذQيعة.
�إ’ �أن �ل≤�صو� Iلتي تع�مل âبه� �’Bلة �لع�صكرية �’إ�رش�Fيلية مع �لفل�صطيني� ÚأQ�Kت
��صتنك� k�Qع�ملي  �kو��صع  �kق�د �إ� ¤إط ¥Óم�Ñد�Qت �أوQوبية ’إنه�ء �’أRمة يف �ل�رش¥
�’أو�ص§.115

ويف �إط�� Qصعيه� ’إب≤�ء �صيطرته� �لك�ملة على �ملنط≤ة ج�ء خط�ب �لرFي�ص �’أمريكي

جو êQبو�ص يف  ،2002/6/24و�لذي �أطل≥ aيه� ،و’أول مر� ،Iصع�” Qدولة aل�صطينية

�إ ¤ج�ن Öدولة �إ�رش�Fيل“ ،وذلك ��صرتVص�ء للج�ن� Öلعربي وجم�ملة ل�–Óد �’أوQوبي
وQو�صي�.116

و�صجع âبي�ن�ت �لرتحي� ÖلوQ�Rية يف �للجنة �لرب�عية �ل�ص�د IQيومي 2002/7/16

و’� 2002/9/17إد�’� IQأمريكية على �مل†صي يف جهوده� لتÑني �للجنة �لرب�عية لهذ√
�’أaك� Qع� Èصي�غته� يف م�Ñد ،IQوعرVصه� على �للجنة ،يف �لوق� âلذي �cن �’–�د

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

�لطري≥ لدم� èل�صي�غة �’أوQوبية ب�ل�صي�غة �’أمريكية ل�ص�ل� íل�صي�غة �’أمريكية �ملن�ص≤ة
�إ�رش�Fيلي .117�k
وج�ء �’إعÓن عن �لن�ص �لر�صمي ÿريطة �لطري≥ يف  ،2003/4/30ون�رشت¬ وIQ�R
�Q�ÿجية �’أمريكية .مُ
و– ّدد خريطة �لطري≥ خطو�ت يج Öعلى �لطر� Úaت�îذه�
للتو�صل �إ ¤ت�صوية ،و�÷دول �لزمني ’ت�îذه� –Q âع�ية �لرب�عية �لدولية ،118وتدعو

�إ� ¤لÑدء مب�ëد�Kت للتو�صل �إ ¤ت�صوية �صلمية نه�Fية ،على  çÓKمر�حل ،للو�صول �إ¤

�إق�مة دولة aل�صطينية بëلول �صنة .1192005
äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

38

دو�–’� Qد �’أوQوبي يف م�ص�� Qلت�صوية �ل�صلمية لل≤†صية �لفل�صطينية

وQح� âÑللجنة �لرب�عية يف �جتم�عه� يف  2002/9/17بت≤رير �ملÑعوKة ���ÿصة

لÓأم� Úلع� ΩلÓأ· �ملتëدK�c Iرين بÒتيني  Catherine Bertiniوت≤ريره� ملن¶مة

�’أ· �ملتëد Iللرتبية و�لعل ºو�لa�≤ãة )�ليون�صكو( United Nations Educational,

 (UNESCO) Scientiﬁc and Cultural Organizationحول ت�أ’� ÒKإغÓق�ت

على �ل�صع� Öلفل�صطيني ،ودع’�” âإ�رش�Fيلي Úو�لفل�صطيني Úللت�رش ±بن�ء على
م�صوDولي�تهم� ���ÿصة ،و�لتëر∑ �ل�رشيع لت�ëص�◊� Úلة �’إن�ص�نية �ملتدهو IQجد� kيف
�ل†صفة �ل¨ربية وغز ،Iب�صكل خ��ص“ ،و�أعلن� âأن ”�للجنة تعمل ب�صو IQوKي≤ة مع

�’أطر� ،±وعن طري≥ �لت�ص�و Qمع �÷ه�ت �’إقليمية �لرFي�صية لتطÑي≥ وQقة عمل من
 çÓKمر�حل ،توDدي �إ ¤حل نه�Fي يف غ†صون � çÓKصنو�ت“.120

وQغÑة منه� ب�إع�د Iتن�صي§ ّ
خطة �ل�ص� ،ΩÓملعروaة بîريطة �لطري≥� ،أ�صدQت
�لرب�عية يف يو 2005/5/9 Ωبي�ن  ،�kبعد �جتم�عه� يف مو�صكوc ،رQت aي¬ �لتز�مه�

ب�◊ل �ل≤� ºFعلى �لدولت ،Úوب�’ن�ص�ëب �’إ�رش�Fيلي من قط�´ غز Iومن بع†ص من�ط≥
�ل†صفة �ل¨ربية .وق�ل �لÑي�ن �إن �لهد ±هو �لتو�صل �إ� ¤ص ΩÓد� ºFونه�ية لÓحتÓل

�’إ�رش�Fيلي �لذي بد�أ يف �لع� ،1967 ΩوعÈت �للجنة �لرب�عية يف بي�نه� عن دعمه�
.¿ƒ°ùæØdh ¢ùª«L IõZ ´É£b ‘ •ÉÑJQ’G ∂ØH »æ©ŸG IóëàŸG ·CÓd ¢UÉÿG çƒ©Ñª∏d

و�أ�ص�Qت �إ� ¤أن �لدولة �لفل�صطينية �مل�صت≤Ñلية يج� Öأن تكون ق�د IQعلى �ل�≤Ñء
�قت�ص�دي  �kومتو��صلة �’أV�Qصي ،و�إن¬ ين¨Ñي على �’أطر�� ±أ’ تتîذ �أي �إجر�ء من �ص�أن¬

�’إج ±�ëب≤†ص�ي� �لوVصع �لنه�Fي للت�صوية �ل�صلمية �مل�صت≤Ñليةc .م� ع� ÈلÑي�ن عن دعº

�للجنة للمجهود�ت �لتي يÑذله� �لفري≥ يف �÷ي�ص �’أمريكي ولي� ΩووQد William

 Wardيف �صÑيل �مل�ص�عد Iيف �إ�ص ìÓقو�ت �’أمن �لفل�صطينية ويف �لتëر�cت �لتي

ي≤و Ωبه� �لرFي�ص �لفل�صطيني ﬁمود ع��Ñص ’إ�ص�عة �لديوقر�طية.121

يف � 2006/5/9نع≤دت �للجنة �لرب�عية يف م≤ر �’أ· �ملتëد Iيف نيويو،∑Q
و�أ�صدQت بي�ن � �kأcدت aي¬ جمدد� kعلى Vرشو� IQلعمل و ≥aخريطة �لطري≥c ،م� بâãë
يف طر ¥و�Bلي�ت دع� ºل�صع� Öلفل�صطيني و�ل†ص¨§ على حم��ص يف نف�ص �لوقâ
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حتى ت�صتجي Öللمط�ل� Öلدوليةc .م� �أcد �لÑي�ن دع� ºللجنة للرFي�ص �لفل�صطيني

�” •höT ¿É«ÑdG Qôch ,¬d É¡eGÎMG øY âHôYCGh ¢SÉÑY Oƒªﬁإ�رش�Fيل“ ◊م��ص وهي
�’عرت� ±ب`”�إ�رش�Fيل“ ونÑذ �لعن∞ وقÑول �’تف�ق�ت �ل�ص�ب≤ة .و�أcد �لÑي�ن VرشوIQ
–ويل ”�إ�رش�Fيل“ ��صت�≤ëق�ت �÷م�� ∑Qلفل�صطينية �إ� ¤ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية،

و�لتز� Ωحكومة حم��ص مبط�ل� Öللجنة �لرب�عية.122

و†aQص âوRيرQ�ÿ� Iجية �’أمريكية cوندوليز� �Qي�ص يف  2007/2/19طل �k Ñمن

بع†ص �لدول �’أوQوبية من Vصمنه� aرن�ص� ،يف تو�صيع مه� Ωتو Êبل� ،ÒملÑعو��ÿ� çص
للجنة �لرب�عية �إ� ¤ل�رش’� ¥أو�ص§ ،لت�صمل مف�وVص�ت �ل�ص ΩÓلتمكين¬ من �ل≤ي� ΩبدوQ

يف ت�صهيل �ملف�وVص�ت ب� Úلفل�صطيني Úو�’إ�رش�Fيلي Úوخ��صة �إن�ص�ء قو Iدولية تن�رش يف
�’أV�Qصي �لفل�صطينية .وق�ل�Q âي�ص �إن و��صنطن م�صممة على مو��صلة �’إم�ص�∑ مبل∞

�ل�ص’� ΩÓإ�رش�Fيلي � -لفل�صطيني.123

ويف �Bذ� /Qم��Qص � ،2010أ�صدQت �لرب�عية بي�ن c �kرQت aي¬ �إد�نته� لعز�” Ωإ�رش�Fيل“

بن�ء  1600وحد� Iصكنية جديد Iيف �رشقي �ل≤د�ص ،ودع’� âأطر�� ±إ ¤تعزيز �ﬁد�Kت

�ل�ص ΩÓغ� Òمل��Ñرش Iب�” Úإ�رش�Fيل“ و�لفل�صطيني Úيف �إط� Qخطو�ت ’إق�مة دولة aل�صطينية
يف غز Iو�ل†صفة �ل¨ربية يف غ†صون � 24صهر� .kو�أcدت �لرب�عية �أنه� ”قل≤ة لل¨�ية ب�ص�أن

��صتمر� Qتدهو’� QأوVص�´ يف غز Iمب� يف ذلك وVصع ح≤و’� ¥إن�ص�ن و�لوVصع �’إن�ص�Ê
ل�صك�ن قط�´ غز IوتوcDد على Vرشو� IQلتو�صل ◊ل ع�جل ’أRمة غز.124“I

�إKر Xهو Qنت�’� èFنت�îب�ت �لت�رشيعية �لفل�صطينية �صنة  2006وaو Rق�Fمة �لت¨يÒ

و�’إ�ص� ìÓلت�بعة ◊رcة حم��ص ،ط�ل� âÑللجنة �لرب�عية يف �جتم�عه� يف ،2006/3/1
يف بي�ن له� بعد �جتم�´ و�QRء خ�Qجية �’أطر�’� ±أع†ص�ء يف �للجنة ب�’إVص�aة �إ¤

�’أم� Úلع� ΩلÓأ· �ملتëد ،Iحم��ص ب�’عرت� ±ب`”�إ�رش�Fيل“ ،ونÑذ �لعن∞ ،و�’عرت�±
ب�’تف�قي�ت �ملوقعة ب Úمن¶مة �لتëرير وحكومة ”�إ�رش�Fيل“� ºK .125ص�Qع� âللجنة

�لرب�عية �إ ¤من íحرcة حم��ص مهلة �صهرين cي تو� ≥aعلى �رشوطه� م≤�بل ��صتمر�Q
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�لدول �مل�نëة بتمويل �ل�صلطةc .م� �أcدت �لرب�عية على موقفه� ع≤ Öتوقيع �تف�¥

مكة� ،لذي تو�صل� âإلي¬ حرcتي aت íوحم��ص ،و�أعلن âعن ”�أمله� يف �أن يوDدي
ت�أ�صي�ص �◊كومة �÷ديد Iيف �إنه�ء �لعن∞ �لد�خلي وتهدFة �’أوVص�´“ .126وعلى خلفية

aرVص �للجنة �لرب�عية �◊�ص� Qعلى �ل�صع� Öلفل�صطيني قد ΩمÑعو� çلرب�عية جيم�ص
ولفين�صون ��صت≤�لت¬ من �لرب�عية يف ني�ص�ن� /أبريل � 2006حتج�ج  �kعلى aرVص هذ�
�◊�ص�.127Q

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

�لدولية لل�ص ΩÓيف �ل�رش’� ¥أو�ص§ تو Êبل Òع≤ Öل≤� ¬Fيف  2009/1/12ب�لرFي�ص

�مل�رشي ح�صني م� ∑Q�Ñأن¬ ” وVصع �تف�� ¥إط�Qي لوق∞ �إط� ¥Óلن� Qيف غز .Iوق�ل �إن

�للجنة �لرب�عية ت�صعى �إ ¤تنفيذ ��صرت�تيجية جديد Iيف غز Iت≤و Ωعلى توحيد �ل≤ط�´
مع �ل†صفة �ل¨ربية ،دون �لتطر� ¥إ ¤تف��صيل .و�أعرب عن �أمل¬ يف وق∞ �إط� ¥Óلن�،Q
و”�لتو�صل �إ� ¤تف� ¥د� ºFوم�صتمر يتمتع ب�مل�صد�قية ب� Úإ�رش�Fيل وحرcة حم��ص،
حي åنëت�� êإV ¤صم�ن عد Ωتكر� Qم� حد çمر� Iأخرى ،ونريد �أي†ص  �kموقف a �kل�صطيني �k

موحد� kوح≤ي≤ي  �‡ ،�kيهد ’إق�مة دولة aل�صطينية“ .و�أبدى بل Òت�أييد√ �لك�مل للم�ÑدIQ

�مل�رشية لوق∞ �إط� ¥Óلن� Qو�إع�د� Iلهدوء يف غز Iوaت� íملع�بر .ودع� بل’ Òإنه�ء ح�لة
�’ن≤�ص� Ωب� Úلف�ص�Fل �لفل�صطينية �رشيع  ،�kموcDد�� kأن وحدته ºت�ص�عد على �إق�مة �لدولة
�لفل�صطينية.128

وحي�ل �لتع�مل مع حم��ص ق�ل بل� Òإن �للجنة �صتتع�مل مع حم��ص �إذ� قÑل âب�◊ل

�ل≤� ºFعلى دولت ،Úو�أcد �ن¬ يوDيد دعو� IلرFي�ص �لفل�صطيني ﬁمود ع��Ñص لت�صكيل
حكومة وحد� ،Iإ’ �أنه� يج� Öأن ت≤و Ωعلى ”�أ�ص�ص �صëيëة“ توDدي �إ’� ¤عرت�±

ب`”�إ�رش�Fيل“.129

وع≤ Öقي�� Ωل≤و�ت ���ÿصة �’إ�رش�Fيلية ب�عرت�Vص �أ�صطول �◊رية Gaza Freedom

� Flotillaلتي �cن âتتج¬ �إ ¤قط�´ غز� Iرش ìم�يكل وي ،Michael Webb Öن�ÖF
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FQي�ص ‡ãلية �’–�د �’أوQوبي يف مو�صكو ،يف مو“Dر �صëفي ع≤د√ يف  2010/6/2يف

�لع��صمة �لرو�صية �أن �’–�د �’أوQوبي ’ ينوي �ت�îذ خطو�ت �أح�دية �÷�ن Öب�ص�أن
�لوVصع �لر�هن حول ”�إ�رش�Fيل“ وقط�´ غز .Iو�أ�ص� Qوي� Öإ� ¤أن مع�÷ة a�cة م�ص�Fل

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

على �أن �’–�د �’أوQوبي ’ يتîذ �أي خطو�ت خ� êQهذ� �’إط�.130Q

ويف �ختت� Ωندو Iحول �لعÓق�ت �’أوQوبية – �’إ�رش�Fيلية ،ق�ل وRير �Q�ÿجية

�’إ�ص Ê�Ñمي¨يل �أنîل مو�Qتينو�ص� ،إن بو�صع �’–�د �’أوQوبي �أن ي�Ñد� Qإ� ¤صي ÚÄملو�Ñcة
�صفن �مل�ص�عد� Iإ ¤غز’� .Iأول م��Ñرش وaوQي” ،ولدين� �ل≤د� IQل�صي��صية و�’أمنية لكي

نت≤د Ωمن �للجنة �لرب�عية بîطة وم�Ñد IQع�ملية لرaع �◊�ص� Qعن غز.“I

و�لن≤طة �ل�ãنية ”لدين� قو� IأوQوبية على �’أVQص�c ،ن âحتى �أمد قري ،Öت†صمن

حرية عÑو’� Qأ�ص��îص وقو�aل �مل�ص�عد�ت و�ل†Ñص�Fع �إ ¤غز Iمن �إ�رش�Fيل وم�رش،
aلم�ذ� ’ نفكر ب�إع�دa Iت íمين�ء غز ،Iوت�صكيل قو Iبëرية �أوQوبية ت†صمن ’إ�رش�Fيل
منع تهري’� Öأ�صلëة ،و��صت≤ر�� k�Qأمني  ،�kوت†صمن ل�صك�ن غز Iمرو� Qل†Ñص�Fع و�ملو�د
�ل¨ذ�Fية“.131

‹hódG OƒLƒdG º°SÉH ±ô©J »àdG á«HhQhC’G áÑbGôŸG Iƒb .4
:π«∏ÿG ‘ âbDƒŸG
بعد �حتÓل م� ب≤ي من aل�صط� Úصنة  ،1967ن�صط� âل≤ي�د� Iلفل�صطينية على

�ل�صعيد �لدو‹ لتو Òaحم�ية دولية لل�صع� Öلفل�صطيني من خطر �’حتÓل �’إ�رش�Fيلي،

وت≤دم âعد Iدول �إ ¤جمل�ص �’أمن بطل� Öإ�Qص�ل بعãة –� âإ�رش�’� ±أ· �ملتëدI
◊م�ية �ل�صع� Öلفل�صطيني ،و�aصل� âمل�ëو’ت ب�ص ÖÑمع�VQصة ”�إ�رش�Fيل“� ،لتي

�عتÈت �أن �ملن�ط≥ �لفل�صطينية �لتي �حتلته� لي�ص âمن�ط≥ ﬁتلة ،بل من�ط≥ متن�´R
عليه� ،و’ �صي�د’ Iأحد عليه� ،وب�أنه� ��صتول âعليه� يف حرب د�aعية ،ومن  ºKيجوR
وVصع �ليد عليه� ب�صكل aع�ل.132
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و�cن� âملر� Iلوحيد� Iلتي و�a â≤aيه� ”�إ�رش�Fيل“ على تو�جد دو‹ aو’� ¥أV�Qصي

�ملëتلة �cن âقÑوله� �لوجود �لدو‹ �ملوDق âيف �ÿليل Temporary International

) .Presence in the City of Hebron (TIPHوج�ءت مو�≤aة ”�إ�رش�Fيل“ على مãل

هذ√ �ل≤و Iللتهرب من �حتم�ل �إ�Qص�ل قو Iحم�ية دولية –� âإ�رش�’� ±أ· �ملتëد،I
وذلك بعد �أن �أ�صد Qجمل�ص �’أمن �ل≤ر�� 904 Qصنة  ،1994و�لذي ”�أcد على �◊�جة

�إ ¤تو◊� Òaم�ية و�’أمن لل�صع� Öلفل�صطيني“ ،133وذلك بعدم� ق�� Ωمل�صتوطن ب�Qوñ

غولد�صت�ين  Baruch Kappel Goldsteinب�إط� ¥Óلن� Qعلى �مل�صل Úيف �◊رΩ
�’إبر�هيمي وقتل  29م�صلي  �kيف  ;1994/2/25وتز�من  �kمع �إعÓن �لرFي�ص ي��رش عر�aت

�ن�ص�ëب من¶مة �لتëرير من م�Ñح�ãت �ل�ص� ΩÓإذ�  ⁄تو��” ≥aإ�رش�Fيل“ على وجود
مر�ق ÚÑدولي Úيف �ÿليل.134

و” توقيع �تف�قية �ÿليل يف �ل≤�هر Iيف  1994/3/31من قÑل FQي�ص هيÄة �’أ�cQن

�’إ�رش�Fيلي �أمنون ليÑك� Úص�ح�∑  Amnon Lipkin-ShahakووRير �لتع�ون �لدو‹
يف �ل�صلطة �لفل�صطينية نÑيل �صع ،135åمط�لa ÚÑيه� k c
 Óمن �إيط�لي� ،و�لد،∑Q�‰
و�لÔوي èتزويده ºمبر�ق ÚÑيف �لتو�جد �لدو‹ �ملوDق âيف �ÿليل– .ددت �صÓحي�ت

هذ� �لتو�جد ب�مل�ص�عد Iيف خل≥ �’�صت≤ر� Qو�إع�د◊� Iي�� IلطÑيعية يف �ملدينة.136

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

�’إ�رش�Fيلية  ⁄تتمكن� من �لتو�صل �إ� ¤تف� ¥حول “ديد عمل �لÑعãة; وعلي¬� ،ن�صâÑë

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

و�لتي ن�دت ب�إع�د� Iنت�ص� QجزFي للجي�ص �’إ�رش�Fيلي من �ÿليلc .م� �أنه� دع� âإ¤

بعãة تو�جد دو‹ موDق âيف �ÿليل �أخرى يت� ºإن�ص�وDه� خÓل �إع�د� Iنت�ص�÷� Qي�ص
�’إ�رش�Fيلي يف �ÿليل.137

ويف  ” ،1996/5/12ت�أ�صي�ص بعãة �لتو�جد �لدو‹ �ملوDق âيف �ÿليل �ل�ãنية ،و�لتي

تكونB� âنذ�∑ من �أع†ص�ء نرويجي Úعلى �أ�ص��ص ��صتÑد�له� بÑعãة �أخرى ح�ل �إع�دI

�نت�ص�÷� Qي�ص �’إ�رش�Fيلي يف بع†ص �ملن�ط≥ يف �ÿليل .وعلي¬ ،عمل âهذ√ �لÑعãة حتى
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” �إع�د’� Iنت�ص�÷� QزFي للجي�ص �’إ�رش�Fيلي و�لتي �أ�ص�ص’ âإن�ص�ء بروتوcول �ÿليل
حول �إع�د’� Iنت�ص� Qيف .1381997/1/17

ويف � ،1997/1/21تف≥ �لفري≤�ن على توقيع �تف�قية �لتو�جد �لدو‹ �ملوDق âيف

�ÿليل و�لتي دعc âل من� :لÔوي� ،èإيط�لي�� ،لد� ،∑Q�‰ل�صويد� ،صوي�رش� ،وترcي� �إ¤
�مل�ص�cQة يف �لÑعãة و�إ�Qص�ل مر�ق ÚÑعلى �أن توcل مهمة �لتن�صي≥ �إ� ¤لÔويc .èم�

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

�أ�صهر Œدد لKÓãة �أ�صهر �أخرى �إذ� م� �تف≥ �لفري≤�ن .ب�’إVص�aة �إ ¤ذلك ،ومبو�≤aة
�لفري≤ ،Úت�صتطيع �لÑعãة “ديد هذ√ �ملد� Iأو ت¨ي Òجم�ل �لعمل cم� �تف≥ علي¬.139

ويف  ،1997/1/30وقع� âلدول �ل�ص� âمل�ص�cQة يف �لÑعãة �تف�قية تف�ه ºعلى

�أ�ص��ص �تف�قية �لتو�جد �لدو‹ �ملوDق âيف �أو�صلو.140

” تعري∞ بعãة �لتو�جد �لدو‹ �ملوDق âيف �ÿليل على �صفëة �ملوقع �لر�صمي لهذ√

�لÑعãة ب`�أنه� بعãة مر�قÑة مدنية تعمل يف مدينة �ÿليل جنوب �ل†صفة �ل¨ربية يف جم�ل
�ملر�قÑة وcت�بة �لت≤�Qير حول �أية خروق�ت تتعل≥ ب�ل≤و�ن� Úلدولية �أو قو�ن Úح≤و¥

�’إن�ص�ن ،وcذلك �’تف�قي�ت �لدولية و�’إقليمية �ملوقعة ب�÷� Úن� ÚÑلفل�صطيني

و�’إ�رش�Fيلي حول مدينة �ÿليل .وتعتمد �لÑعãة يف “ويله� على �لدول �ل�ص� âمل�ص�cQة
يف �لÑعãة )�لÔوي ،èو�إيط�لي� ،و�صوي�رش� ،وترcي� ،و�لد ،∑Q�‰و�ل�صويد( حي åت≤و Ωهذ√

�لدول بدوQه� ب�للجوء �إ�� ¤صتîد�� Ωلو�ص�Fل و�ل≤نو�ت �لدبلوم��صية من �أجل تعزيز
�◊و� Qحول �’أوVص�´ يف مدينة �ÿليل .وقد �تف≥ �÷�ن�Ñن �لفل�صطيني و�’إ�رش�Fيلي

على �أن تكون بعãة �لتو�جد �لدو‹ �ملوDق âيف �ÿليل بعãة �ﬁيد Iت�ص�هد م� يجرى على
�’أVQص ’ .يتمتع �أع†ص�ء بعãة �لتو�جد �لدو‹ �ملوDق âيف �ÿليل ب�أي �صÓحي�ت �رشطية

�أو ع�صكريةc ،م� �أنه ’ ºيتدخلون يف �ملن�Rع�ت� ،أو �أية �أحد�� çأو ن�ص�ط�ت ي≤وΩ

به� �÷�ن� Öلفل�صطيني �أو �’إ�رش�Fيلي .ولكن ت≤و� ΩلÑعãة بتذ�÷� Òcن ÚÑب�لتز�م�تهº
Vصمن �’تف�قي�ت �لتي ” �لتوقيع عليه� ،وتعمل على حل �مل�ص�cل من خÓل �◊و�Q

ب� Úلفري≤.141Ú
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و’ �Rل âهذ√ �ل≤و Iمتو�جد Iيف 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

�إن تو�جد هذ√ �ل≤و�ت  ⁄ينع �ل≤و�ت �’إ�رش�Fيلية من مو��صلة �عتد�ء�ته� على �ل�صعÖ

و�’أV�Qصي �لفل�صطينية.142
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äÉcôM ™e πeÉ©àdG øe »HhQhC’G OÉ–’G ∞bGƒe :Ék ãdÉK
¢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� حر�cت �مل≤�ومة د�خل �’أV�Qصي
�لفل�صطينية �ملëتلة ع�� 1948 Ωأعم� � ’kإQه�بية لي�ص له� م ،QÈو�أن¬ ي≤ر ب�” ≥ëإ�رش�Fيل“

يعد �’–�د �’أوQوبي �أن �لتëري†ص ،و�لعن∞،
يف �لد ´�aعن �أمنه� و�أمن مو�طنيه�c ،م� t

و�’إQه�ب ،يج� Öأن ’ ي≤∞ ع� IÌأم�≤– Ωي≥ �ل�ص ΩÓيف �ل�رش’� ¥أو�ص§ ،143هذ� م�

�أcد علي¬ �لÑي�ن �ل�ص�د Qعن و�QRء خ�Qجية دول �’–�د يف برو�cصل يف �cنون �أول/

دي�صم ،2001 Èو�لذي �عتÈت aي¬ حرcتي حم��ص و�÷ه�د �’إ�صÓمي �لفل�صطينيتÚ
من¶مت� ÚإQه�بيت ،Úب�’إVص�aة �إ ¤مط�لÑة و�QRء خ�Qجية دول �’–�د �ل�صلطة �لفل�صطينية
بتفكيك ه�ت� Úملن¶مت ÚومÓح≤ة �’أع†ص�ء aيهم� .144وينت èتل≤�Fي  �kعن هذ� �لت�صني∞
�لذي مُوVصع âب¬ �ملن¶مت�ن قطع �لعÓق�ت �لدبلوم��صية �’أوQوبية معهم�.

و ⁄ي≤∞ �’–�د �’أوQوبي عند هذ� �◊د بل “�دى لي�ص íÑقري �k Ñجد� kمن �ملوقفÚ

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

دومينيك دو aيل�Ñن بعد �جتم�´ و�QRء خ�Qجية دول �’–�د �’أوQوبي �لذي ع≤د
يف بلد �aQ Iديل غ�Qد ’� Rafa Del Gardeإيط�لية يف � ،2003/9/6أن دول �’–�د

قرQت ب�’إجم�´ �عت Q�Ñحرcة حم��ص Vصمن �ملن¶م�ت �’إQه�بية ،وŒميد �أ�Qصدته�
يف �لدول �’أوQوبية.145

�ص� âcQحم��ص يف �’نت�îب�ت �لÑلدية �لتي جرت يف  ،2005و�أcد FQي�ص �لÈمل�ن

�’أوQوبي جوRي∞ بوQيل  Josep BorrellخÓل Rي� IQل¬ لÓأV�Qصي �لفل�صطينية �أن¬ ’
توجد ل≤�ء�ت مع حرcة حم��ص ،و�أن �لÈمل�ن ملتز Ωب�ملوق∞ �ملعلن ◊� √�Œرcة� ،لذي
 ⁄يطر�أ علي¬ �أي ت¨ي� ،Òإ’ �ن¬ ��صتد ∑Qق�k F
�” :Óإن �’–�د �’أوQوبي �صيتع�مل ب�حرت� Ωمع
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من ينت� ¬Ñîل�صع� Öلفل�صطيني“ .146وهو م� �أcد√ مÑعو�–’� çد �’أوQوبي �إ� ¤ل�رش¥

�’أو�ص§ م�� ∑Qأوت ب≤ول¬” :م� د�م âحم��ص قد �ص� âcQيف �’نت�îب�ت يف �’أV�Qصي
�لفل�صطينية aيج Öمو�جهة �◊≤ي≤ة ،وهي �أنه ºموجودون وQمب� يت� ºنت�îب عدد ÒÑc
منه ،“ºموcDد�� kأن¬ يتع Úعلى ”�ل�صلطة �لفل�صطينية و�◊كومة �’إ�رش�Fيلية و�أمريك� �أن

تو�ج¬ ذلك“.147

و ⁄ت�” ∞îإ�رش�Fيل“ خ�صيته� من وجود حو� Qب�–’� Úد �’أوQوبي وحم��ص،
بعد �أن ح≤≤’� âأخa IÒو��c k�Rص �k ëيف �’نت�îب�ت �لÑلدية �لتي جرت �صنة ،2005

حي åق�ل وRير �Q�ÿجية �’إ�رش�Fيلي �صيلف�ن �ص�لو Silvan Shalom Ωب�أن¬ يج� Öأن

تعلc ºل حكومة �أوQوبية �أو من¶مة ت≤ي� ºت�ص�’ت على م�صتوى متدن مع حم��ص �أنه�
Œري حو� k�Qوت†صفي �رشعية على من¶مة ت�صعى �إ ¤تدم�” Òإ�رش�Fيل“ .148وت�أتي هذ√

�لت�رشي�ëت بعد �أن �cص∞ م�صوDول �أوQوبي يف حزير�ن /يونيو � 2005أن ”�ت�ص�’ت
دبلوم��صية aنية جرت مع حم��ص لكن ذلك ’ يعني ت¨ي k�Òيف موق∞ �’–�د �’أوQوبي

 √�Œهذ√ �◊رcة“ .149وهو م� نف�√ �ل≤ي�دي يف حم��ص �إ�صم�عيل هنية و��صف  �kم� يQ�ã
حول عÓقة �◊رcة ب�أوQوب� ب�مل†صîمة �إعÓمي  ،�kموVص� �k ëأن م� حد çجمرد ل≤�ء�ت مع

بع†ص �’أ�cديي Úومن يعملون يف �ل≤ن�صلي�ت .150§≤a

äÉcô◊G áªFÉb øe ¢SÉªM ácôM êGôNE’ •höT IóY »HhQhC’G OÉ–’G ™°Vh

�” ‘ »HhQhC’G OÉ–’G ÒØ°S •höûdG √òg í°Vƒjh ,á«HÉgQE’Gإ�رش�Fيل“ �QمÒو

�صيÈي�ن�-أو�Rل يف تعليل¬ ’إي≤��–’� ±د �’أوQوبي –ويل �’أمو�ل لل�صلطة �لفل�صطينية
�إKر aو Rحم��ص ب�’نت�îب�ت �لت�رشيعية يف :151»g •höûdG √ògh ,2006

• جميع و�QRء �أي حكومة aل�صطينية م�صت≤Ñلية يج� Öأن يكونو� ملتزم ÚبنÑذ
�لعن∞.

• �’عرت� ±ب`”�إ�رش�Fيل“.

• �ملو�≤aة 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 حر�cت �مل≤�ومة ع�مة ،ومن حم��ص خ��صة على
ح�ل¬ �إ� ¤أن ’ح âيف  2010/5/10بو�د� Qنفر� êيف �ملوق∞ �’أوQوبي من حم��ص،
حي� åأعلن �أم� Úرش �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني ﬁمود �لرﬁي �أن هن�∑ حر�� �k cأوQوبي �k
و��صع  �kلفت íقنو�ت �ت�ص�ل مع حم��ص .ون≤ل عن م�صوDول� ÚأوQوبي Úقوله� ºإن �’–�د
�’أوQوبي ن�د Ωعلى م≤�طعة �◊رcة بعد aوRه� ب�أغلÑية برمل�نية يف �نت�îب�ت .2006
و�cص∞ �لرﬁي عن �صل�صلة ل≤�ء�ت �Qصمية وغ�Q Òصمية جمع âنو�ب  �kمن حم��ص يف
�ل†صفة �ل¨ربية مع م�صوDول� ÚأوQوبي ،ÚطلÑو� خÓله� م�ص�عد◊� Iرcة ’إيج�د ﬂرê
’أوQوب� حتى تتîل�ص من ��صرت�ط�ت �للجنة �لرب�عية.152
ويف  2010/6/11دع� مفوVص بريط�ني� �ل�ص�ب≥ لل�صوDون �Q�ÿجية يف �’–�د
�’أوQوبي cري�ص ب�تن دول �’–�د �إa ¤ت íحو� Qمع حم��ص ،و�ملط�لÑة برaع �◊�ص�Q
�’إ�رش�Fيلي aو k�Qعن قط�´ غز ،Iوعد� Ωل�صم� ìللو’ي�ت �ملتëد Iب�حتك�� Qل�صي��صة
�لدولية; و�أن¬ من دون حم��ص لن تكون هن�∑ ت�صوية �صلمية ،وم� ين¨Ñي علين� �أن نطل¬Ñ
من �◊رcة ب�صي§ ،وهو وق∞ �إط� ¥Óلن� ،QوقÑول نت� èFعملية �لت�صوية يف �إط��� Qصتفت�ء
aل�صطيني ،و�مل�ص�عد Iيف Vصم�ن �إط� ¥Óرش�÷� ìندي �’إ�رش�Fيلي جلع�د �ص�لي§،
وو�ص∞ �’إ�رش� Qعلى قÑول حم��ص بك�aة �’تف�قي�ت �ل�ص�ب≤ة يف ح� Úأن ”�إ�رش�Fيل“
’  .153ÖjôZ ôeCG ¬fCÉH π«Ñ≤dG Gòg øe •öT …CÉH Ωõà∏Jوهو م� عدت¬ حم��ص على ل�ص�ن
ع†صو مكتÑه� �ل�صي��صي �ص� ìÓلÈدويل ت�أcيد� kعلى �أن ”�ل�صمود �لذي �أبد�√ �ل�صعÖ
�لفل�صطيني ب≤ي�د Iحم��ص �cن ل¬ ت�أ ÒÑc ÒKيف �حرت�� Ωلع� ⁄هذ� �ملوق∞ ،و�ل åëÑعن
�أ�ص�لي Öلتîفي∞ �◊�ص� Qعن¬“ ،وق�ل� :إن ”مãل هذ√ �لت�رشي�ëت توcDد �أن عد� Ωلتز�Ω
نت�’� èFنت�îب�ت �لت�رشيعية �لفل�صطينية �cن خط �kأ �أوQوبي  ،k�ÒÑc �kوع� ≥◊ k�Qب�ملجتمع
�لدو‹“.154
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á«æ«£°ù∏ØdG äÉHÉîàf’G èFÉàf øe »HhQhC’G OÉ–’G ∞bƒe .2
‘ :2006 áæ°S
�صكل قر� Qحرcة حم��ص �مل�ص�cQة يف �’نت�îب�ت �لت�رشيعية يف – ،2006/1/25و ’k
�صي��صي  �kعلى �ل�ص�حة �لفل�صطينية و�’إقليمية و�لدوليةa .في ح� Úأن �لÑع†ص �cن ي�ëول

�إبع�د حم��ص عن �◊ي�� Iل�صي��صيةQ ،مب� خو �k aمن عرقلة عملية �لت�صوية �ل�صلمية بÚ

�لفل�صطيني Úو�’إ�رش�Fيلي’� ،Úأمر �لذي ينط ≥Ñعلى �إد� IQبو�ص ،و”�إ�رش�Fيل“� ،155عتÈ
�لÑع†ص �’Bخر �أن �◊رcة دخل âمعرت �k cيكن من خÓل¬ �إدم�جه� يف �لعملية �ل�صي��صية
�لفل�صطينية �لتي �cن عنو�نه� �لرFي�ص �لت�صوية �ل�صلمية مع ”�إ�رش�Fيل“ ،وذلك بفرVص

�أن حم��ص تر�جع âعن م�QÈت م≤�طعته� لÓنت�îب�ت �لت�رشيعية يف �صنة  ،1996وهي
�تف�قي�ت �أو�صلو على وج¬ ��ÿصو�ص ،ومن هو’Dء على �صÑيل �مل�ãل �cن FQي�ص �ل�صلطة

�لفل�صطينية ﬁمود ع��Ñص �لذي د�aع و�أيد م�ص�cQة �◊رcة ،و†aQص �أي aيتو� ،أو تدخل
�إ�رش�Fيلي ملنع حم��ص من �مل�ص�cQةc .156م� �أن �’–�د �’أوQوبي �cن و�Vص �k ëبرغÑت¬

≈∏îàJh á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊G ‘ •ôîæJ É¡∏Y á«©jöûàdG äÉHÉîàf’G ‘ ¢SÉªM ácQÉ°ûÃ

عن �ل�ص .157ìÓومن هن� �cن موق∞ �ملفوVصية �’أوQوبية �لتي �أعلنت¬ غد�a Iو Rحم��ص
يف �’نت�îب�ت ﬁدد� kو�Vص �k ëومف�د√ �أنه� �صتعمل مع �أي حكومة aل�صطينية تلج�أ �إ¤
�ل�صÑل �ل�صلمية.158

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 �’نت�îب�ت

�لت�رشيعية� ،إذ �إن جمل�ص �لعÓق�ت �Q�ÿجية و�ل�صوDون �لع�مة يف �’–�د �’أوQوبي �أ�صدQ
قر� k�Qيف  2006/4/10بوق∞ �مل�ص�عد�ت للëكومة �لفل�صطينية ،و�أوق∞ �ت�ص�’ت¬

�ل�صي��صية به�� ،إ ¤ح� Úلتز�◊� Ωرcة مب�Ñد� Çل�صc ΩÓم� �أقرته� �للجنة �لرب�عية

�لدولية� .159أم� �ملمãل �’أعلى لل�صوDون �Q�ÿجية و�’أمنية ل�–Óد �’أوQوبي خ�aيÒ

�صو’ن� ≤aد �أعرب يف خط�ب ل¬ �أم�� ΩلÈمل�ن �’أوQوبي �ملنع≤د يف �صرت��صÑو ÆQيف
 ،2006/4/5عن خيÑة �أمل¬ من عد� Ωعرت�◊� ±كومة �لفل�صطينية �لتي �صكلته� حم��ص
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مبف�هي� ºلت�صوية �ل≤�Fمة على نÑذ �لعن∞ ،و�’عرت� ±ب`”�إ�رش�Fيل“ و�صو � ’kإ ¤حل

,¢SÉªM ™e QGƒë∏d Ió«MƒdG á∏«°SƒdG »g √òg á«HhQhC’G •höûdG ¿CG ÈàYGh .ÚàdhódG
مÑين � �kأن �’–�د �’أوQوبي غ�Q Òغ Öب�إ�aص�ل حكومة حم��ص ،ولكن يف �مل≤�بل �aإن

ΩGÎMG ≈∏Y πª©dGh ,ΩÓ°ùdG á«∏ªY ∫ƒM á«YÉHôdG •höûH ±GÎY’G ¢SÉªM ≈∏Y

�ل≤�نون و�لتد�ول �ل�صلمي لل�صلطة ‡� يوDهله� لل�رش�cة �ل�صي��صية مع �ملجتمع �لدو‹.160
و�’أمر ذ�ت¬ cQزت علي¬ بريط�ني� �لتي �عتÈت �أن على حم��ص �أن تنÑذ �لعن∞ وتعرت±

ب�” ≥ëإ�رش�Fيل“ يف �لوجود �إن �cن âتريد �لعمل مع �ملجتمع �لدو‹ ،ب�ëص Öم� ج�ء

على ل�ص�ن وRير خ�Qجيته� ج�∑ �صرتو.161

:IõZ ≈∏Y QÉ°ü◊G øe »HhQhC’G OÉ–’G ∞bƒe .3
بعد �أي� Ωقليلة من �إعÓن aو Rحم��ص ،يف �’نت�îب�ت �لت�رشيعية �لفل�صطينية يف

 ،2006/1/25دع� âمل�صت�ص�’� IQأمل�نية �أ‚ي ÓمcÒل ،بعد ل≤�ء له� برFي�ص �لو�QRء

�’إ�رش�Fيلي �إيهود �أوملرت و�لرFي�ص ﬁمود ع��Ñص ،حم��ص للمو�≤aة على �’تف�ق�ت

ل†صم�ن ”��صتمر�� Qمل�ص�عد�ت“.162

وعز�–’� Rد �’أوQوبي هذ� �ملوق∞ ب�’إعÓن عن �رش 120 ±مليون يوQو )8.142

مليون دو’ ،(Qلت�صديد aو�ت� Òملëروق�ت �لفل�صطينية �مل�صتوQد Iمن ”�إ�رش�Fيل“ ،ودعº
ن�ص�ط�ت و�cلة �’أ· �ملتëد’ Iإغ�Kة وت�ص¨يل �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �ل�رش’� ¥أدنى

)�’أونرو�( �” UNRWAرشيطة عد Ωو�صول هذ√ �’أمو�ل �إ◊� ¤كومة �لفل�صطينية �لتي
�صكلته� حم��ص“ .163ولكن على �لرغ ºمن ذلك يعت Èهذ� �ملوق∞ ﬂفف  �kمن وط�أI

�◊�ص�’ ،Qأن �◊�ص� Qي�صتهد� ±أن يكون �ص�م k
 Óلي†ص¨§ على حم��ص �أو ليوDدي �إ¤
�نهي�◊� Qكومة.164

و�ت†ص íموق∞ �’–�د �’أوQوبي ب�صكل جلي يف �ل≤ر�� Qلذي �أ�صد √Qو�QRء

خ�Qجية �’–�د �’أوQوبي �لذين �جتمعو� يف لو�cصمÑو êQيف  2006/4/10حيå

�أcدو� على Œميد �مل�ص�عد�ت �مل��Ñرش Iلل�صلطة �لفل�صطينية يف ت�صعيد للع≤�ب �÷م�عي
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على �ÿي�� Qلديوقر�طي �لفل�صطيني ،وق�ل خ�aي� Òصو’ن� �إن �ملوق∞ �’أوQوبي ’ ي�أتي
cمف�ج�أ◊ Iم��ص ،حيc åر�–’� Qد �’أوQوبي مر�V k�Qرشو IQنÑذ �لعن∞ ،و�’عرت�±
ب`”�إ�رش�Fيل“.á«HhQhC’G äGóYÉ°ùŸG Ëó≤J á∏°UGƒŸ •öûc á≤HÉ°ùdG äGó¡©àdÉH ΩGõàd’Gh ,
وق�ل �إن �ص’� Òأمو�c Qملعت�د لي�ص ‡كن ’ �kأنن� �تف≤ن� على ذلك منذ aرت Iمن �لوق.â
م†صيف �” :�kصنو��صل عن  Öãcمر�قÑة cيفية تطو’� Qأمو Qعلى �’أVQص و�ت�îذ م� يلز.“Ω
و�أ�ص�� Qإ ¤عد� Ωإمك�ن �إجر�ء �ت�ص�ل م��Ñرش مع �◊كومة� ،لتي ت≤وده� حرcة حم��ص.165
cم� ت�أcد هذ� �لتوج¬ �’أوQوبي من خÓل �’قرت�� ìلذي ت≤د Ωب¬ �لرFي�ص �لفرن�صي

ج�∑ �ص Jacques Chirac ∑�Òيف �جتم�´ �للجنة �لرب�عية يف  2006/5/9يف م≤ر

�’أ· �ملتëد Iيف نيويو ،∑Qوبعد �جتم�´ ل¬ مع ﬁمود ع��Ñص ،وي≤†صي �’قرت�� ìإن�ص�ء

”�صندو� ¥إFتم� Êيدير√ �لÑنك �لدو‹ لدaع Qو�ت� ÖملوXف� Úلفل�صطيني ،“Úوهو
�ﬁولة ◊ل �مل�صكÓت �ملعي�صية للفل�صطيني Úدون ت�صلي’� ºأمو�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

تطو� Qقرت�� ìص ∑�Òليتëول ملوق∞ �أوQوبي ي≤و Ωعلى �أ�ص��ص �إن�ص�ء م� �أطل≥ علي¬

��صB’�” ºلية �لدولية �ملوDقتة“  Temporary International Mechanismيف حزير�ن/

يونيو  ،2006بهد� ±إي�ص�ل �’أمو�ل للفل�صطيني Úع� ÈلÑنو∑ ولكن دون �ملروQ

ب�◊كومة �لفل�صطينية.167

وب≤ي� âلع≤وب�ت �’قت�ص�دية مفروVصة على �ل�صلطة �لفل�صطيينة �إ� ¤أن �أعلن �صΩÓ

aي�Vص ،وRير �مل�لية يف حكومة �لوحد� Iلوطنية �لتي �أق�له� �لرFي�ص ع��Ñص ،ت�صكيل
حكومة �لطو� ÇQيف  ،2007/6/17بتكلي∞ من ع��Ñص� .168إذ Qح�–’� Öد �’أوQوبي

بهذ√ �◊كومة ،و�أعلن �نته�ء �لع≤وب�ت �’قت�ص�دية على �ل�صلطة.169

�قت�رش �ملوق∞ �’أوQوبي من ح�ص� Qغز Iعلى �ملط�لÑة ب�إنه� ¬Fوaت� íملع�بر،

و�مل�ص�عد�ت �’إن�ص�نية ،ويف Qد على �Qص�لة للن� ÖFجم�ل �†ÿرشي FQي�ص �للجنة
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�ل�صعÑية ملو�جهة �◊�ص� ،Qدع âمفوVصة �’–�د �’أوQوبي للعÓق�ت �Q�ÿجية بينيت�
Òaيرو �aلدنر  Benita Ferrero-Waldnerيف �” ،2008/2/20إ�رش�Fيل“ �إaQ ¤ع

�◊�ص� Qعن قط�´ غز Iوaت� íملع�بر للتîفي∞ عن �cهل �لفل�صطيني Úهن�∑ .و�أعربâ

عن ”قل≤ه� ب�ص�أن �’أوVص�´ �’إن�ص�نية يف قط�´ غز .“Iو�أcدت �aلند� Qأن �’–�د

�’أوQوبي م�صتمر يف �لعمل لتîفي∞ مع�ن�� Iصك�ن قط�´ غز Iع Èعد� Iإجر�ء�ت ت�صمل
�مل�ص�عد�ت �’إن�ص�نية.170

وط�ل âÑن�ÑFة FQي�ص �لÈمل�ن �’أوQوبي لويز� موQغ�نتيني  Luisa Morgantiniيف

 2008/4/18بفت íمع�بر قط�´ غز ،Iوق�ل ’” :âتوجد �ملزيد من �’أعذ�� Qأم��–’� Ωد
�’أوQوبي و�ملجتمع �لدو‹� ،إذ يتع Úعليهم� �لتدخل على �لفو ،Qوبنëو �أقوى و�أÌc
�aعلية لفتc íل حدود غزa Iو.171“k�Q

و�إKر �’عتد�ء �’إ�رش�Fيلي على �أ�صطول �◊رية ،يف � ،2010/5/31لذي �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

Vص�ëي� من �’أتر�∑ �لذين �cنو� على متن¬ ،ط�ل âÑوRيرQ�ÿ� Iجية يف �’–�د �’أوQوبي
K�cرين ��Bصتون � Catherine Ashtonل�صلط�ت �’إ�رش�Fيلية ب�إجر�ء ”–≤ي≥ �cمل“ حول

�لهجو .172Ωو�أcدت �أن ”�◊�ص� Qعلى غز Iيج� Öأن ينتهي“ .و�أعرب âعن ��صتعد�ده�

لتكãي∞ جهود �أوQوب� لرaع �◊�ص�� QملفروVص على قط�´ غز.173I

وط�لFQ Öي�ص �◊كومة �’إ�ص�Ñنية خو�صي¬ لوي�ص QودQي¨يز �Kب�تÒو Jose Luis

� ،Rodriguez Zapateroلذي يتو� ¤لر��Fصة �لدوQية ل�–Óد �’أوQوبي ،خÓل ل≤�ء√

�لرFي�ص ﬁمود ع��Ñص يف  ،2010/6/12ب�صدو” Qموق∞ م�صرت∑ قوي من �’–�د“ يف

�ص�أن �لوVصع يف غز Iو�◊�ص�� Qلذي تفرVص¬ ”�إ�رش�Fيل“ ،وذcر ”ب†رشوaQ IQع �◊�ص�Q
عن غز’ Iأ�ص�Ñب �إن�ص�نية“.174

ويف �جتم�´ و�QRء خ�Qجية دول �’–�د يف لو�cصمÑو ÆQيف � ،2010/6/14أعرب

�لو�QRء عن �أ�صفه� ºلعمي≥ عن ��ÿص�Fر �ل�Ñرشية �لتي نتج âعن �لعملية �’إ�رش�Fيلية
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يف �ملي�√ �لدولية Vصد �ل�صفن �لتي �cن âمëÑر� Iإ ¤غز ،Iوق�لو� �إن �لوVصع يف غزI

’ يكن �أن ي�صتمر ،م�صددين على �أنّ �’�صتمر� Qيف �صي��صة �’إغ� ¥Óأمر غ Òم≤Ñول،
ومن �ص�أن¬ �أن ي�أتي بنت� èFعك�صية على �مل�صتوى �ل�صي��صي .ودع� �لو�QRء �إ ¤ت¨ي� Òرشيع
م�صددين على VرشوIQ
وجوهري يف �ل�صي��ص�ت يوDدي �إ ¤حل د� ºFللوVصع يف غزّ ،I

تطÑي≥ قر� Qجمل�ص �’أمن �لدو‹ �لرق� ،1860 ºلذي دع� �إ ¤وق∞ �لعدو�ن على قط�´

äGóYÉ°ùŸG QhôÃ íª°ùj ÉÃ ,ôHÉ©ª∏d •höûe ÒZh ôªà°ùeh
™jöS íàa ∫ÓN øe IõZ
q

�’إن�ص�نية ،و�ل†Ñص�Fع �لتج�Qية ،و�’أ�ص��îص �إ ¤غز.175I

cم� �أcد �لو�QRء على Vرشو� IQلتو�صل �إ ¤حل ي�أخذ ب�’عت� Q�Ñمل�îو’� ±إ�رش�Fيلية

�مل�رشوعة يف م� يتعل≥ ب�’أمن ،وهذ� ي�صمل �لوق∞ �لت�’ Ωأعم�ل �لعن∞ ،وعملي�ت

م�صتعد للم�ص�همة يف
تهري’� Öأ�صلëة �إ ¤غز .Iو�أcد �لو�QRء �أنّ �’–�د �’أوQوبي
ّ
تطÑي≥ �’Bلي�ت �لتي ن�ص عليه� �تف�� ¥صنة ) 2005ب�ص�أن �ملع�بر( ،مب� ي�صم íب�إع�دI

�إعم� Qغز Iو�إحي�ء �قت�ص�ده� ،م≤رتح� Úل�صم� ìبدخول منت¶) ºلل�صلع( ع� Èملع�بر
�لÈية ،وQمب� ع� ÈلëÑر�� ،صتن�د�� kإëF’ ¤ة �ل�صلع �ملمنوعة ،مع ‡��Qصة Qق�بة �ص�Qمة
على �ل�صلع �مل�صتوQد.176I

هذ� وتوVص íمندوبة �ل�صلطة �لفل�صطينية لدى �’–�د �’أوQوبي ليلى �صهيد �أن
�لت�رشي�ëت �’أوQوبية ’ تعني موقف  �kموحد� kمن aQع �◊�ص� Qعن غز ،Iو�أن هن�∑
ت�صمه� ،تع�VQص aت� íملع�بر �إ ¤غز Iمب�ص�cQة �أوQوبية ،لكونه� ”ت�أخذ
دو ّ ⁄ ،’k
�أو�مره� ،يف �ل≤†ص�ي� �ملت�صلة بفل�صط ،Úمن �ل�صف�’� IQإ�رش�Fيلية ،وتعت Èنف�صه� “ ّãل
”�إ�رش�Fيل“.177

:IõZ øe »∏«FGô°SE’G ÜÉë°ùf’G ó©H íaQ È©e IQGOEG .4
بعد �ن�ص�ëب ”�إ�رش�Fيل“ من قط�´ غز Iيف �صنة •ÉÑJQ’G ∂a á£N ÖLƒÃ ,2005

�لتي ق� Ωبه� �ص�Qون �cن ’بد من وجود �Bلية ت†صمن ل`”�إ�رش�Fيل“ عد�� Ωصتîد� ΩمعÈ
� ،íaQملع� Èلوحيد �لذي يرب§ قط�´ غز Iب�لع�Q�ÿ� ⁄جي ع Èم�رش ،لتعزيز �ل≤د�Qت
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�لع�صكرية لف�ص�Fل �مل≤�ومة ،وخ�صو�ص � �kملع�VQصة منه� لعملية �لت�صوية مãل حرcة
حم��ص وحرcة �÷ه�دa .ك�ن �تف�� ¥ملع�بر �لذي �صع� âإلي¬ وRيرQ�ÿ� Iجية �’أمريكية
cوندوليز� �Qي�ص ووقع من قÑل �ل�صلطة �لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“ يف ،2005/11/15

�إذ �صكل �لوKي≤ة �’أ�ص��صية �لتي –دد قو�عد ��صتîد� Ωمع íaQ Èب�لطري≤ة ذ�ته� �لتي
ت�صتîدمه� �◊كومة �’إ�رش�Fيلية من حي� åلتدقي≥ و�ملر�قÑة.178
و�أ�Qدت ”�إ�رش�Fيل“ من خÓل هذ� �’تف�� ،¥أن ت†صمن قي�� Ωل�صلطة وم�رش� ،إVص�aة
�إ�–’� ¤د �’أوQوبي و�لو’ي�ت �ملتëد’� Iأمريكية من خÓل من�ص≤ه� �’أمني ،مب� �cنâ
ت≤و Ωب¬ هي من �صيطر Iمطل≤ة على �ملع ،Èوذلك ب�لتن�صي≥ مع مكت Öمن�ص≥ �ل�صوDون
�لع�صكرية �’إ�رش�Fيلي يف �’أV�Qصي �لفل�صطينية .على �أن يكون �’تف�� ¥ص�Qي �ملفعول
ملد Iع� Ωو�حد  §≤aمن ت�Qيخ بدء تنفيذ√ .179ومن �ملمكن “ديد �لعمل ب�’تف� ¥ملدI
�صتة �أ�صهر� ،إ’ �إذ� �Qت†ص’� âأطر�� ±ملعنية خ ±Óذلك.
�cن �’–�د �’أوQوبي هو �لطر� ±ل�ãل åيف تطÑي≥ �’تف� ،¥من خÓل �إيف�د
بعãت¬ للم�ص�عد◊� Iدودية و�لتي �cن âتعر ±بÑعãة �’–�د �’أوQوبي للم�ص�عدI
�◊دودية يف European Union Border Assistance Mission Rafah - íaQ

) .(EU BAM Rafahوقد “ëو Qدو� QلÑعãة� ،لذي بد�أ يو ،2005/11/30 Ωيف مر�قÑة
عملي�ت ن≤طة �لعÑو◊� Qدودية ب Úقط�´ غز Iوم�رش ،دون �أن يكون للÑعãة �أي و�ص�ية
تنفيذيةB� ،خذ Iبع’� Úعت� Q�Ñل�صو�غل �’أمنية ل`”�إ�رش�Fيل“ ،ب�لتو�Rي مع Vصم�ن حرية
تن≤ل �لفل�صطيني� Úل≤�طن Úيف قط�´ غز .Iوقد ب≤ي� âلÑعãة ت≤و Ωبعمله� حتى يوΩ
 ،2007/6/9م�صجلة عÑو Qحو�‹ � 450أل∞ م�ص�aر خÓل هذ√ �لفرت .Iوعلى �لرغº
من �’أحد�’� çأمنية �لتي �أجÈت �لÑعãة على Œميد مهمته� على مع ،íaQ Èب≤ي âعلى
�أهÑة �’�صتعد�د ’�صتÄن� ±دوQه� ،يف �نت¶�� Qلتو�صل ◊ل �صي��صي لÓأRمة �لتي دaعته�
�إ ¤تعلي≥ عمله� .180وقد �cن من �أهد�� ±لÑعãة تعزيز �ل≤ãة ب� Úلطر� Úaلفل�صطيني

و�’إ�رش�Fيلي ،من خÓل دقة مر�قÑة �أد�ء �ل�صلطة �لفل�صطينية ،قي��ص  �kمب� �تف≥ علي¬ يف �تف�¥
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�ملع�بر� .إVص�aة �إ ¤م�ص�عد� Iلطر� ±لفل�صطيني ،و�مل�ص�همة يف �لÑن�ء �ملو�Dص�صي ،وتنمية

�ل≤د�Qت يف جم�ل �إد�◊� IQدود و�÷م�.181∑Q

وعلى �لرغ ºمن �أن �Xهر �’أمر يوحي ب�أن مع� íaQ Èأ�ص íÑمع بد�ية تنفيذ �تف�قية
�ملع�بر بعيد� kعن �’حتÓل و�لتëك’� ºإ�رش�Fيلي�a ،إن �لتطÑي≥ �لعملي �أXهر �أن ”�إ�رش�Fيل“
هي �لÓع’� Öأ�ص��صي يف ت�ص¨يل وعد Ωت�ص¨يل �ملع� ،Èإن �cن من خÓل �ملر�قÑة وح≥

�’عرت�Vص �لتي �أت�حته� �’تف�قية ،و�لتي تت ºع� Èلتن�صي≥ مع �لÑعãة �’أوQوبية ولي�ص

ب�صكل م��Ñرش� ،أو من خÓل حجة �’إنذ��Qت �’أمنية �لتي �cن âتتذ ´Qبه� ”�إ�رش�Fيل“

ملنع بعãة �ملر�قÑة �’أوQوبية من م¨�د IQم≤ر �إق�مته� يف ”�إ�رش�Fيل“.

و‡� Œد’� Qإ�ص�� IQإلي¬ �أن �لÑعãة �’أوQوبية قد ” �لتجديد ملهمته� من قÑل جمل�ص

�’–�د �’أوQوبي يف  2010/5/10ل¨�ية  ،2011/5/24وذلك على �لرغ ºمن �أن مهمته�

جممد Iب�ص’� ÖÑن≤�ص�� Ωلفل�صطيني ،و�صيطر Iحرcة حم��ص على م≤�ليد �ل�صلطة يف

قط�´ غز .Iوهو م� يع Èمن وجهة ن¶ر �’–�د �’أوQوبي عن �’لتز� Ωبعملية �ل�ص ΩÓيف
�ل�رش’� ¥أو�ص§ ،و�لعمل على ت�صهيل �لو�صول �إ ¤حل نه�Fي لل�رش�´.182

و�صكل� âأRمة �ملو�جهة �لتي ق�م âبه� �ل≤و�ت �’إ�رش�Fيلية يف ’ 2010/5/31إي≤�±

�أ�صطول �◊رية aر�صة �ص�نëة ل�–Óد �’أوQوبي لل≤ي� Ωمن جديد بطر ìدو Qل¬ من

خÓل خطة لرaع �◊�ص� Qعن �ل≤ط�´ دون �مل�ص��ص ب�أمن ”�إ�رش�Fيل“≤a .د �أعلن وRير
�Q�ÿجية �’إ�ص Ê�Ñمي¨يل �نîيل مو�Qتينو�ص يف  ،2010/6/7يف م≤�بلة مع قن� Iتي.يف.

�أي’� .T.V.I .إ�ص�Ñنية� ،أن و�QRء خ�Qجية �’–�د �’أوQوبي �صي�ëولون �إعد�د م≤رتì
م�صرت∑ يهدaQ ±ع �◊�ص� Qعن قط�´ غز ،Iيكون aت íمعcQ íaQ Èن  �kمن �أ�cQن هذ�
�مل≤رت .ìوهو م� �أcدت¬ aرن�ص�� ،لتي �قرتح� âأن يتو�–’� ¤د �’أوQوبي مر�قÑة �صفن
�ل†Ñص�Fع �لتي ترغ Öيف �لتوج¬ �إ ¤قط�´ غز ،Iوق�ل وRير �Q�ÿجية �لفرن�صي برن�Q

cو�صن” :Òل≤د تولين� يف �ل�ص�ب≥ مع ،íaQ Èويكنن� �أن ن≤رت ìمن جديد �أن ير�قÖ
�’–�د �’أوQوبي و�لÑلد�ن �’أوQوبية هذ� �ملع Èبطري≤ة ح�Rمة جد�.183“k
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ودع� cل من مو�Qتينو�ص وcو�صن Òون¶Òيهم� �’إيط�‹ aر�نكو aر�تيني
 ،Franco Frattiniع Èم≤�ل م�صرت∑� ،إ�’� ¤صتف�د Iمن وجود بعãة مدنية بت�رش±
�’–�د �’أوQوبي ق�د IQعلى �’نت�ص� Qعلى مع ،íaQ Èو�إنه�ء مع�ن� Iقط�´ غزI
�لتي خلفه� �◊�ص� ،Qب�ص� ÖÑإغ� ¥Óملع�بر وخ�صو�ص  �kمع .184 íaQ Èعلم � �kأن
�لرغÑة �’أوQوبية بفت íمع�بر قط�´ غز ،Iومن Vصمنه� مع�� ،íaQ Èصطدمâ
قÑل هذ√ �’أحد� çبر†aص �إ�رش�Fيلي ،و�أ�ص�c Qو�صن� Òإ ¤ذلك خÓل ت�رشي�ëت
على ه�م�ص �جتم�ع�ت و�QRء خ�Qجية �◊ل∞ �’أطل�صي و�’–�د �’أوQوبي �لتي
ع≤دت يف .1852008/12/2
وهن� ’ بد من �’إ�ص�� IQإ� ¤أن هذ√ �مل≤رتح�ت ’ق âترحي �k Ñمن حرcة حم��ص،
�لتي �أعلن âعلى ل�ص�ن �لن�ط≥ ب��صمه� aوRي برهو ΩقÑوله� بعود Iبعãة �ملر�قÑة
�’أوQوبية للعمل يف مع .186íaQ Èويف �مل≤�بل �أQ�Kت �مل≤رتح�ت �’أوQوبية �ﬂو±
�ل�صلطة يف � ،ˆ� Ω�Qإذ �عتÈت �أن �أي ترتي Öلفك �◊�ص� Qعن قط�´ غز Iمن خÓل
Qبط¬ ب�لع�Q�ÿ� ⁄جي مبعزل عن �لرب§ مع �ل†صفة �ل¨ربية ،و�إع�د� Iلعمل مبعíaQ È
دون �تف� ¥وترتي Öو�إ�رش�� ±ل�صلطة �لفل�صطينية ،هو مب�ãبة تكري�ص لÓن≤�ص�Ω
�لفل�صطيني ،وب�لت�‹ هدa Ωكر Iقي� Ωدولة aل�صطينية .وهو �’أمر �لذي �أcد علي¬
�لرFي�ص ﬁمود ع��Ñص خÓل Rي�Qت¬ لو��صنطن يف  .1872010/6/9و�أcد√ FQي�ص
�لو�QRء �لفل�صطيني �صa ΩÓي�Vص� ،لذي حذ Qب�صد Iمن �قت�ص�aQ Qع �◊�ص� Qعلى aتí
‡ر بëري وaت íمع íaQ Èمع م�رش ،م�ص� k�Òإ� ¤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 �cمل
�’أV�Qصي �ملëتلة ع� 1967 Ωوع��صمته� �ل≤د�ص“� .188أم� �ص� ÖFعري≤�ت ≤aد �أ�ص�Q
�إ� ¤أن –≤ي≥ �مل�ص�◊ة �لفل�صطينية وتوقيع وKي≤ة �مل�ص�◊ة �مل�رشية يف �ل≤�هر� Iصي≤ود
حتم � �kإ� ¤إع�د Iت�ص¨يل مع.189íaQ È

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

56

دو�–’� Qد �’أوQوبي يف م�ص�� Qلت�صوية �ل�صلمية لل≤†صية �لفل�صطينية

´É£b ≈∏Y »∏«FGô°SE’G ¿Ghó©dG øe »HhQhC’G OÉ–’G ∞bƒe .5
:2009/1/18-2008/12/27 IõZ
ط�ل� âÑلر��Fصة �لفرن�صية ل�–Óد �’أوQوبي يف �أع≤�ب �لعدو�ن �’إ�رش�Fيلي على غزI

و�لذي ح�صل يف �لفرت Iم� ب 2009/1/18-2008/12/27 Úب`”وق∞ �إط� ¥Óل�صو�Qيخ
على �إ�رش�Fيل و�ل≤�ص∞ �’إ�رش�Fيلي على غزa Iو ،“k�Qو�أد�ن�’� âصتîد� Ωغ� Òملتك�Åa
لل≤وى.190

و�Qأت ��FQصة �’–�د �’أوQوبي �لفرن�صية �أن �لعود� Iإ� ¤لتهدFة هو �◊ل �لوحيد

’إنه�ء �ل�رش�´ يف غز ،191Iو��صت†ص� âaلهذ� �ل¨رVص و�QRء خ�Qجية دول �’–�د

�’أوQوبي� ،إVص�aة �إ� ¤ملمãل �’أعلى لل�صوDون �Q�ÿجية و�’أمنية ل�–Óد �’أوQوبي
خ�aي� Òصو’ن� ،ومفوVصة �’–�د �’أوQوبي للعÓق�ت �Q�ÿجية بنيت� Òaيرو �aلدنر

 .Benita Ferrero-Waldnerوق�ل âم�ص�دa Qرن�صية �إن �ل¨رVص �cن ”�لت�ص�و Qيف
م� ين¨Ñي عمل¬ لوVصع حد للعن∞ ب�” Úإ�رش�Fيل“ وحم��ص ،وخ�صو�ص  �kب� åëلدوQ

�لذي يكن �أن ي†صطلع ب¬ جمل�ص �’أمن .وو�صف� âمل�ص�د� Qلفرن�صية �لند�ء �’أوQوبي
ب�أن¬ طل Öل`”هدنة �إن�ص�نية“ ب�عت� Q�Ñأن وق∞ �لن� Qهو ”�أولوية �’أولوي�ت“ م� �صي�صمí

ب�إي�ص�ل �مل�ص�عد�ت �’إن�ص�نية و�’أدوية �إ� ¤صك�ن قط�´ غز.192I

و�أعرب �’–�د �’أوQوبي يف  ،2008/12/31عن خيÑة �أمل¬ و��صتي� ¬Fلر†aص

”�إ�رش�Fيل“ �مل�Ñد� IQلفرن�صية� ،لتي ن�دت بهدنة ملد� 48 Iص�عة ’إعط�ء �لفر�صة ◊م��ص
لوق∞ �إط� ¥Óل�صو�Qيخ �” √�Œإ�رش�Fيل“ ،و�عت Èمتëد çب��ص� ºملفوVصية �أن �مل≤رتì
�cن ﬂرج  �kمFÓم  �kلÓأRمة �ملت�ص�عد.193I

ودع� �لرFي�ص �لفرن�صي نيكو’ �ص�cQوRي  ،Nicolas Sarkozyيف �أKن�ء تو�جد√

يف � ،ˆ� Ω�Qإ ¤وق∞ ’إط� ¥Óلن� Qب�” Úإ�رش�Fيل“ وحم��ص يف قط�´ غز” Iيف �أقرب
وق‡ âكن“ ،موجه � �kللو� Ωأي†ص � �kإ ¤حم��ص ،معت� k�Èأنه� تتëمل �مل�صوDولية عن مع�ن�I
�لفل�صطيني Úيف قط�´ غز.194I
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غ� Òأن موق∞ جمهوQية �لت�صيك �لتي ت�صلم��FQ âصة �’–�د �’أوQوبي بد�ية

�صنة  2009من aرن�ص� ،ذه� Öأبعد من �ملو�ق∞ �’أوQوبية �’أخرى يف دعم¬ ل`”�إ�رش�Fيل“;

حمل وRير �Q�ÿجية �لت�صيكي Q�cيل �صو�RQن،Karel Shwarzenberg ÆÒÑ
�إذ ّ
حم��ص م�صوDولية �لت�صعيد ،ودع� �إ�Œ ¤هل ”هذ√ �ملن¶مة“ يف �أي مف�وVص�ت ﬁتملة

وŒريده� من �ل�ص .195ìÓوو�ص∞ �ملتëد çب��ص� ºلر��Fصة �لت�صيكية يÒي بوتي�صنيك

� ،Jiri Potuznikلعملية �’إ�رش�Fيلية على قط�´ غز Iب�لد�aعية �أ Ìcمنه� ب�لهجومية،
غ� Òأن وRير �Q�ÿجية �صو�RQن ÆÒÑتد�� ∑Qملوق∞ ،م≤ر� kب�أن ت�رشي�ëت �ملتëد çب��صº
�لر��Fصة ”خط�أ �aد.196“ì

ودع� خ�aي� Òصو’ن� �إ ¤وق∞ aوQي ’إط� ¥Óلن� Qيف قط�´ غز .197 Iو� Qأى
�صو’ن� �أن �ملîر êلÓأRمة يف غز Iهو تÑãي âوق∞ �لن� Qلي�ص íÑد�Fم  ، �kو �أcد
��صتعد�د �’–�د �’أوQوبي للعمل على �إب≤�ء �ملع�بر مفتوحة ب�صكل د�c ،ºFم�

�أcد ��صتعد�د �’–�د �’أوQوبي لتفعيل �تف�� ¥صنة  2005ب�ص�أن مع،íaQ È
م�ص� k�Òإ� ¤أن �’تف� ¥قد يëت�� êإ ¤مر�جعة ،ودع� �إ� ¤لتع�ون يف جم�ل تهريÖ
� ’أ�صلëة .198

ويتل�îص موق∞ �’–�د �’أوQوبي ب�ص�أن �لعدو�ن على غز Iمن خÓل بي�ن ل¬ حول

�لعدو�ن ن�ص على:199

�أ�” .لوق∞ �لفوQي ’إط� ¥Óل�صو�Qيخ و�لعملي�ت �لع�صكرية �’إ�رش�Fيلية“.
�لن�ص على وق∞
و�ملÓحظ يف �صي�غة �لÑي�ن�ت �’أوQوبية يف مãل هذ� �ملوق∞ �أن ّ
�لن�ص على وق∞ �لعمل �لع�صكري
�لعمل �لع�صكري �لفل�صطيني ي�ص ≥Ñد�Fم ّ �k

�’إ�رش�Fيلي ،ليÑدو و�cأن �لعمل �لع�صكري �’إ�رش�Fيلي هو ّ Qد aعل على �لفعل
�لفل�صطيني.

بa .ت� íملع�بر �◊دودية ط’ �k ≤Ñتف�قية � 2005ملوقعة ب�” Úإ�رش�Fيل“ و�ل�صلطة

�لفل�صطينية و�’–�د �’أوQوبي ،وهو م� يعني حرم�ن حرcة حم��ص من �أي دوQ
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دو�–’� Qد �’أوQوبي يف م�ص�� Qلت�صوية �ل�صلمية لل≤†صية �لفل�صطينية

له� يف تن¶ي◊� ºرcة على �ملع�بر .ويعني بل¨ة �أخرى ��صتمر��◊� Qص� Qم� د�مâ
حكومة حم��ص تدير قط�´ غز.I

�� .êصتعد�د �’–�د ’إع�د� Iإ�Qص�ل مر�قÑي¬ �إ ¤مع ،íaQ Èب�لتع�ون مع م�رش و�ل�صلطة
�لفل�صطينية و”�إ�رش�Fيل“ يف �Œهل متعمد ◊≤ي≤ة �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �لتي

يعنيه� غ Òمتو�جد Iيف �ل≤ط�´.

د .ت≤د� Ëمل�ص�عد�ت �’إن�ص�نية �لفوQية.
ه` .تعزيز جهود �ل�ص ΩÓعلى �أ�ص��ص ”قر��Qت مو“Dر �أن�بولي�ص“.
ويف � 2009/1/18ص�R ∑Qعم�ء cل من aرن�ص� ،و�أمل�ني� ،وبريط�ني� ،وجمهوQية

�لت�صيك ،وغÒه ºيف �ل≤مة �لت�ص�وQية �لدولية ب�ص�أن �لعدو�ن على قط�´ غز Iيف مدينة
�رش� Ωل�صيخ .و�أجمع �ل≤�د� Iمل�ص�cQون يف �ل≤مة على Vرشو◊� IQف�® على وق∞ �إط¥Ó

�لن� Qيف �ل≤ط�´.200

و�أعلن �’–�د �’أوQوبي يف مو“Dر �رش� Ωل�صيخ حول �إع�د� Iإعم� Qغز Iعن ت≤دË

م�ص�عد�ت مبÑل≠  436مليون يوQو ) 554مليون دو’ (Qل�صنة  .2009و�أعلن◊� âكومة

�لÈيط�نية عن ت�îصي�ص حو�‹  43مليون دو’ Qللم�ص�عد Iيف جهود �إع�د’� Iإعم�.201Q
و�أعلن خ�aي� Òصو’ن� يف مو“Dر �ص�ëيف ع≤د√ مع �لرFي�ص ﬁمود ع��Ñص ع≤Ö

�جتم�عهم� يف مدينة  ˆ� Ω�Qيف � ،2009/2/28أن �أمو�ل �إع�د� Iإعم� Qقط�´ غز� Iصيتº

–ويله� �إ� ¤ل�صلطة �لفل�صطينية ،وق�ل ’” :د�عي لل åëÑعن �Bلية �أخرى تتو� ¤إع�دI
�إعم� Qقط�´ غز Iبدي k
 Óعن �ل�صلطة �لفل�صطينية“.202
ودع� �لرFي�ص �لفرن�صي �إ≤– ¤ي≥ �لو� ¥�aلوطني �لفل�صطيني لت�صهيل عملية
�إعم�� Qل≤ط�´ ،وق�ل �إن بÓد√ ”�صتدع� ºلرFي�ص ﬁمود ع��Ñص م�لي  �kلت≤د� Ëمل�ص�عدI

للمت†رشQين ،و�صتوaر لل�صلطة �لفل�صطينية �مل�ص�عد�ت �’أ�ص��صية لدaع �ملرت�Ñت للموXفÚ
ّ
–� âصلطته�“.203
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á“ÉN
‚ âëدول �’–�د �’أوQوبي يف �لتع ÒÑعن �صي��صة و�حدã“ Iل �ل≤و��ص� ºمل�صرتcة،
مع وجود دQج�ت من �’خت ±Óتعطي ه�م�ص  �kلل�صلو∑ ���ÿص لكل دولة  √�Œم�ص�Q

عملية �لت�صوية �ل�صلمية لل≤†صية �لفل�صطينية ،و�لتي تنوع âب� ÚملوDيد للع Öدو�a Qعل
يف عملية �لت�صوية ،وب� Úملر�هن على �لدو’� Qأمريكي ،و�لد�ع ºل¬.

وح�ول �’–�د �’أوQوبي منذ ت�أ�صي�ص¬ لع Öدو Qيف م�ص�� Qلت�صوية �ل�صلمية لل≤†صية

�لفل�صطينية ،غ� Òأن �لطر’� Úaإ�رش�Fيلي و�’أمريكي عم Óعلى –جي� ºلدو’� QأوQوبي
وتهمي�ص¬ ،و�قت�ص� √Qعلى �÷�نÿ� Öدم�تي ،من دع� ºقت�ص�دي لل�صلطة �لفل�صطينية،
�أو من خÓل �مل�ص�cQة ب≤و�ت �أمنية للم�ص�عد Iعلى تطÑي≥ �’تف�قي�ت...

ويف �مل≤�بل≤a ،د ت≤�طع� âملو�ق∞ �’أوQوبية مع �ملو�ق∞ �’أمريكية � √�Œل≤†صية
�لفل�صطينية ب�صكل ع�� ،Ωإ’ يف بع†ص �ل≤†ص�ي� ،و�cن ذلك و�Vص �k ëيف م� يتعل≥ بجد�Q

�لف�صل �لعن�رشي ،وم�صتوطن�ت �ل†صفة �ل¨ربية...

� Óص�م k
ويرى �’–�د �’أوQوبي �أن –≤ي≥ �ل�ص ΩÓيف �ل�رش’� ¥أو�ص§ يتطل Öح k
،Ó
من خÓل قي� Ωدولة aل�صطينية م�صت≤لة ق�د IQعلى �ل�≤Ñء ،تعي�ص جن� �k Ñإ ¤جن Öمع
”�إ�رش�Fيل“ ،مع �’أخذ بع’� Úعت� Q�Ñأن �أمن ”�إ�رش�Fيل“ هو �إحدى �ملنطل≤�ت
�’�صرت�تيجية للموق∞ �’أوQوبي من قي�� Ωلدولة �لفل�صطينية.

ومن منطل≥ �إد�–’� ∑�Qد �’أوQوبي �أن �أمن دول¬  ⁄يعد م≤ت�رش� kعلى بعد√ �لد�خلي

ج�ءت aكر� Iل�رش�cة �’أوQوبية �ملتو�صطية ،حي� åأ�ص íÑمفهو’� Ωأمن �’أوQوبي يت�صع

لي�صمل جممل ﬁيط¬ �‡ ،يعني �أن عد�� Ωصت≤ر�� Qلدول �ملج�و IQل�–Óد �صو ±تنعك�ص
�� √Q�KBل�صلÑية ب�صكل و�Vص íوم��Ñرش علي¬.

و�أم�� Ωلو�قع �÷ديد �لذي “ر aي¬ �ل≤†صية �لفل�صطينية من تع Ìو�Vص �k ëلعملية

�لت�صوية �ل�صلمية ،وعجز �’إد�’� IQأمريكية بر��Fصة ب�� ∑�Qأوب�م� عن aرVص حلول عملية
äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe
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دو�–’� Qد �’أوQوبي يف م�ص�� Qلت�صوية �ل�صلمية لل≤†صية �لفل�صطينية

لل≤†صية �لفل�صطينية على �◊كومة �’إ�رش�Fيلية بر��Fصة بني�م Úنتني�هو ،يكن �لت�ص�وDل عن

�لدو� Qلذي يكن �أن يلع�–’� ¬Ñد �’أوQوبي يف حل �ل≤†صية �لفل�صطينية ...وهل �صي¨Ò
�’–�د �’أوQوبي �صي��صت¬  √�Œبع†ص �◊ر�cت �لفل�صطينية �مل≤�ومة ëcرcتي حم��ص

و�÷ه�د �’إ�صÓمي ،ويتوج¬ للëو� Qمعه� ≤cوى �ص�عد ’ Iيكن �ŒوRه� على �ل�ص�حة
�لفل�صطينية ،و�إ� ¤أي مدى �صيم��Qص دو� k�Qأ�� Ìcصت≤ ’k Óعن �لدو’� Qأمريكي.
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