أوروبا وفلسطني :بني االقرتاب واملسؤولية
عاطف أبو سيف *
بذات القدر الذي تحول فيه املشهد الدويل بعد الحرب الباردة إىل القطبية الواحدة وانتهي عرص الثنائية
الذي كان سمة الحرب الباردة ،بدأت تظهر يف مشهد العالقات الدولية قوى وتكتالت إقليمية نجحت يف
تقديم مناذج فاعلة من القوة املختلفة التي ترتجم نفسها عرب اشتباك وحضور ال يقل اهمية يف اطراف
الكون .كان ظهور اإلتحاد االورويب الظاهرة األبرز يف ذلك .فاإلتحاد الذي بدأ كرشكة إلدارة الكربون
والفحم بني ست دول يف خمسينات القرن العرشين صار يف بداية األلفية الجديدة اتحادا ً اقتصادياً
وسياسياً ذا أبعاد امنية وعسكرية بني سبع وعرشين دولة .واستطاع ان يفرض نفسه يف العامل سواء
عرب قوته الناعمة واملعونات االقتصادية او عرب املساهمة يف الوساطة والتدخل لحل النزاع واملساعدات
السلمية ورمبا إرسال الجنود والرشطة للتدخل بالقوة .بالبطع مع صعود نجم القوة الصينية وتعدد
القوى الصاعدة ورسوخ قوة اوروبا الجديدة بات املشهد الكوين يتسم بتعدد القطبية رغم هيمنة قطب
أعظم عىل تفاصيل املشهد (.)1
ظل الرشق االوسط منذ لحظات تشكيل املرشوع التكاميل االورويب الساحة األكرث إغرا ًء يف بحثه عن
التنافس والتأثري والحضور لجملة كبرية من األسباب يقع أهمها يف كتب التاريخ والدين وبعضها يف
املصالح االقتصادية والجيواسرتاتيجية .لقد اتسم بحث اوروبا الصاعدة عن دور بتدخل متزايد يف تفاصيل
الرصاع كام وجدت أن عالقتها مع الجار العريب تكتسب أهمية وأولوية يف اشتباكاتها الخارجية .لذا كانت
السياسة املتوسطية التي ظهرت يف بدايات السبعينات أول تدخل سيايس تتبناه املفوضية االوروبية.
* كاتب وباحث فلسطيني
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ولدت القضية الفلسطينية يف رحم الرصاع الدويل ووقع الشعب الفلسطيني ضحية موازين القوى
ورغبات تلك القوى وتصوراتها وتحالفاتها .وال يستقيم فهم تطور الرصاع وال تداعياته دون اللجوء
للتحليل السياقي ملشهد العالقات الدولية يف كل فرتة زمنية مر بها .ورمبا األهم منذ ذلك أن تطوير
اسرتاتيجية فلسطينية ملواجهة التحديات التي تواجه مصري القضية الوطنية وتوفر مناخات أكرث تشجيعاً
عىل تحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية بحاجة أيضاً ألخذ سياق العالقات الدولية بعني االعتبار.
فالقضية الفلسطينية رمبا لسوء حظ الفلسطينيني ليست فلسطينية بامتياز وهي مل تولد نتيجة طموح أو
نزعات فلسطينية بالتاكيد .إن قوى كونية تكالبت وتحالفت لخلق هذا الرصاع الدامي الذي دفع الشعب
الفلسطيني فاتورة باهظة الثمن نتيجة له .وكان ألوروبا دور كبري يف كل ذلك إن مل يكن الدور األكرب.
ورمبا دلل النضال الفلسطيني يف املؤسسات الدولية للحصول عىل عضوية دولة يف االمم املتحدة بشكل
قاطع عىل اهمية هذا البعد الدويل يف الرصاع ،إال أنه دلل بشكل أكرث وضوحاً عىل الدور املحوري الذي
ميكن ألوروبا واتحادها أن يقوما به يف هذه املؤسسات .فال تكمن اهمية األتحاد من أنه يتشكل من
 27دولة بل أيضاً تأثري هذه الدول يف بقاع األرض املختلفة سواء عرب عالقاتها االقتصادية او ارتباطاتها
التاريخية مبستعمراتها السابقة .املؤكد أن اإلتحاد ومؤسساته ودوله يقومون بدور هام يف هذه املرحلة
من مراحل الرصاع ،وهو دور تصاعدي بدأ مرتددا ً ثم صار أساسياً ومتعدد الجوانب اآلن .وملا كان
الفلسطينيون يدركون اهمية املؤسسات الدولية ومتكني عالقاتهم مع العامل الخارجي للمساعدة يف ذلك
فإن فهم طبيعة تطور مواقف اإلتحاد االورويب ملا يتمتع به من قوة ونفوذ وكقوة صاعدة ومؤثرة يف
املؤسسات الدولية تكتسب أهمية يف تطوير اسرتاتيجية فلسطينية لتطوير أدوات النضال الدبلومايس
والحقوقي لتعزيز فرص تجسيد طموحات الشعب الفلسطيني .مثة قناعة كبرية بان أوروبا تقدمت
خطوات كثرية لالمام فيام يخص الحقوق الفلسطينية ،وهي قناعة يف جزء كبري منها صحيحة لكنها أيضاً ال
تكفي ليك يقال إن أوروبا املسؤولة تاريخياً عن خلق الرصاع وصاحبة الطموح الكوين قد قامت بواجباتها.
تقرتح هذه الدراسة بانه ميكن للفلسطينيني إذا ما فهموا جيدا ً طبيعة ودوافع وحقيقة املواقف التي
طورها اإلتحاد االورويب خالل الستني عاماً املنرصمة ونظروا بعمق لطبيعة عالقاته يف ذات الوقت مع
إرسائيل ميكن لهم ان يؤسسوا لرؤية عمل سياسية تقوم عىل كسب املزيد من املواقف والتأييد .إن فهم
حقيقة مستوى الفعالية االوروبية تجاه الحقوق الفلسطينية تتطلب كام تقرتح الدراسة فهم مجموعة
من املحددات والتطورات التي تتفاعل فيام بينها لتعمق فهمنا للدور األورويب يف الرصاع وبالتايل فهمنا
ملواقف اإلتحاد وكيفية توظيفها لخدمة االسرتاتيجية الفلسطينية .وتتمثل هذه يف التايل:
أوالً ،حقيقة املرشوع االورويب وكيف نجحت اوروبا يف الخروج من رماد الحرب العاملية الثانية وفرضت
نفسها كقوة كونية مؤثرة.
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ثانياً ،الدور التاريخي ألوروبا يف تضييع الحقوق الفلسطينية ودعم إنشاء إرسائيل وتعزيز قوتها عىل
حساب الفلسطينيني.
ثالثا ،تطور مواقف اإلتحاد السياسية من املطالب الوطنية الفلسطينية واملحددات واملؤثرات التي
دفعت باتجاه التحول الذي تم يف تلك املواقف.
رابعاً ،دور اإلتحاد يف عملية السالم يف الرشق األوسط والتحوالت التي طرأت عىل هذا الدور وانتقال
اإلتحاد من ممول إىل وسيط فاعل.
خامساً ،العالقات الفاعلة والعميقة التي تربط اإلتحاد بإرسائيل عىل املستوى االقتصادي والعلمي
والتعاون الرشطي واالستخبارايت وتبادل السالح رغم تراجع التقارب السيايس بني الطرفني.
إن قراءة هذه املحددات والتطورات سيساعد يف تفكيك مستوى االشتباك األورويب يف الرصاع ويساهم
يف تطوير الوعي الفلسطيني تجاه تطوير اسرتاتيجية للتعامل مع هذا الفاعل الدويل الهام مبا يضمن
وقوفه أمام مسؤولياته التاريخية والتزاماته األخالقية .إن واحدة من أهم مقوالت هذه الدراسة أن
اإلتحاد بات يدعم الفلسطينيني سياسياً ويعزز يف نفس الوقت من مقدرة ارسائيل عىل الهيمنة عىل
الشعب الفلسطيني من خالل العالقات الحميمة مع تل أبيب يف االقتصاد والتجارة والبحث العلمي
وتبادل السالح واملعلومات االستخباراتية .وكل هذه القضايا ال يتم اإلشارة لها يف ظل النقاش حول دور
أوروبا الهام يف دعم الفلسطينيني سياسياً ورمبا متويل بعض مصاريف السلطة كجزء من متويل السالم.

أوالً ،اإلتحاد األورويب أكرب من مجرد إتحاد

يعترب تشكل اإلتحاد االورويب وصعوده يف مشهد العالقات الدولية قصة نجاح بامتياز ألوروبا التي انهكتها
الحروب ودمرتها املدافع والطائرات يف حربني كونيتني كانت القارة العجوز مرسحاً ألحداثهام الدامية.
أوروبا التي شهدت ميالد عرص النهضة وتطور الفلسفة والعلوم اإلنسانية وبزوع فجر العلم واالخرتاعات
املعارصة وميالد الدولة الوطنية الحديثة وما ارتبط بها من تطورات سياسية واقتصادية واجتامعية
وأدبية وقعت ضحية للنزعات الوطنية املتناحرة وللتنافس االستعامري البشع وللبحث املحموم عن
النفوذ والقوة .وللمفارقة فإن ذات النزعات الوطنية التي قادت إىل مقتل قرابة سبعني مليوناً يف الحربني
الكونيتني ستكون أول ما يتم البحث عن التنازل عنه مقابل تشييد رصح الوحدة االوروبية.
لقد متيز تاريخ القوة يف العامل بانزياحات يف مراكزه عكست الصعود والهبوط يف اإلمرباطوريات والدول.
فلقد ظل مركز القوة يف العامل متمركزا ً حول ضفاف البحر املتوسط متنقالً بني شامله (حيث اليونانيني
والرومان) ورشقه وجنوبه (حيث العرب) إىل أن انتقل مع الثورة الصناعية وبروز القوة الربيطانية
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والفرنسية االستعامرية إىل شواطئ األطليس .بعد الحرب العاملية األوىل وبصورة أكرث بعد الحرب
العاملية الثانية انتقل هذا املركز إىل الضفة األخرى من األطليس .نتج عن هذا تغري يف دور اوروبا القارة
الفتاكة التي انهكت الحضارة الحديثة بحروب مدمرة وتراجع دورها قليالً وانكمشت إىل داخل نفسها
وتفككت املستعمرات وعادت أوروبا إىل اوروبا.
بالطبع هذا مل يعن فعلياً فقدان اهمية أوروبا ولكن تراجع هذه االهمية (.)2
ظهرت مشاريع وحدوية أوروبية مختلفة يف الحقبة التي تلت مبارشة رفع األيادي عن الزناد إال أنها مل
ترتقِ لشكل الوحدة املطلوب .متثلت هذه يف منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية )3( )1948( OECD
 ،ومجلس اوروبا ( )1949وإتحاد غرب أوروبا ( .)1948بيد أن هذه التشكيالت الكونفدرالية مل تشبع
رغبة بعض الساسة األوروبيني الباحثني عن مستقبل أكرث استقرارا ً يضمن أن تتحول أوروبا تدريجياً
لتكتل اقتصادي وسيايس ودفاعي واحد .كام انها مل تشكل جسامً موحدا ً يعرب عن الرغبة يف تنسيق جهود
الدول األعضاء .كانت أشبه بـ"لحاف مرقط" لتجمعات مختلفة ومتباينة(.)4
بدأ املرشوع الوحدوي االورويب بتوقيع اتفاقية عام  1951بني ست دول (إيطاليا وفرنسا وأملانيا وبلجيكا
وهولندا ولوكسمربغ) نصت عىل إنشاء الهيئة األوروبية للكربون والصلب وعىل حرية انتقالها بني الدول
املوقعة األمر الذي عنى إلغاء الحواجز الجمركية بينها بهذا الشأن مع إلغاء فكرة الحصص .االتفاقية
ألزمت الدول املوقعة عىل تحويل بعض من سيادتها يف بعض الجوانب االقتصادية سيام املتعلقة بإنتاج
الفحم والصلب وتنظيمه إىل ما عرف بالهيئة العليا لرشكة الفحم والصلب .هكذا بدأت كرة الثلج
حيث ستتطور تلك األفكار البسيطة يف مظهرها لتمس جميع جوانب السيادة الوطنية التي تقع يف قلب
اختصاص الدولة الوطنية .وستتحول هذه االتفاقية من اتفاقية اقتصادية تهدف إىل تنظيم عملية انتاج
وتوزيع الكربون والصلب بني ست دولة إىل اتحاد سيايس وامني بني  27دولة ليشكلوا فيام بينهم أهم
وأقوى تكتل اقتصادي يف التاريخ املعارص.
وعرب اتفاقيات مختلفة بدأت الدول األعضاء يف تطوير عمل املؤسسات األوروبية وانتقلت بها من حيز
الجامعة االقتصادية األوروبية إىل االتحاد األورويب وتم الرشوع يف صياغة سياسة خارجية ودفاعية مشرتكة
وتوسيع صالحيات املؤسسات املختلفة .شملت هذه االتفاقية :اتفاقية روما  ،1957الفعل األورويب املوحد
 ،1987اتفاقية ماسرتيخيت  ،1992اتفاقية أمسرتدام  ،1997اتفاقية نيس  ،2001اتفاقية لشبونة .)5( 2007
يختلف الباحثون يف تصنيف نوع القوة االوروبية الصاعدة إال أن املؤكد ان اوروبا التي مل تعد القوة
العسكرية األوىل يف العامل باتت مع نجاح مرشوعها الوحدوي متارس نفوذا ً يف السياسة الدولية يجعل
منها قوة تأثري يف تلك السياسة بحيث مل يعد من املمكن تجاهل الدور االورويب يف القضايا الكربى
الساخنة يف الكون .فاوروبا التي استخدمت قوتها الناعمة وقوتها االقتصادية يف الوساطة يف الكثري من
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النزاعات فيام كانت الواليات املتحدة تلجأ إىل البطش نجحت يف جعل نفسها قوة فاعلة ومؤترة حتى
بات البحث عن الدور االورويب هاماً يف مناقشة أي رصاع يف اطراف الكوكب .لقد متايز الدور االورويب
يف السياسة الدولية عن الدور االمرييك مام جعل اإلتحاد االورويب يف بعض االزمات الدولية يبدو صاحب
وجهة نظر مختلفة عن واشنطن .لقد أشار روبرت كيجان بأطروحته الشهرية حول أسبارطية واشنطن
مقابل أثينية بروكسل إىل هذه الفروقات ودالالتها العميقة(.)6
فاألوروبيون ينتمون إىل اإللهة "فينوس" فيام ينتسب األمريكيون إىل اإلله "مارس" ،وفيام "فينوس"
من عامل النعومة فإن "مارس" إله الحرب يرمي إىل صقورية السياسة الخارجية والعسكرية األمريكية.
وفضيلة فهم كيغان أنه يكشف عن صورة باتت راسخة يف الدراسات األكادميية حول التمييز والتاميز
بني السياستني األمريكية واألوروبية( .)7فالسياسة األمريكية ترتكز عىل القوة العسكرية وتتوافق يف
اشتباكاتها الخارجية مع التوجه الهوبيس الشهري بحرب الجميع ضد الجميع فيام أوروبا تلتزم أكرث بالرؤية
"الكانطية" التي تركز عىل األخالق والقيم املدنية يف ترسيم عالقات الناس ببعض .حيث انتقل األوروبيون
وبعد قسوة حربني كونيتني دارت رحاهام عىل تراب القارة ،من عامل هوبز املحكوم بالقوة ،إىل فردوس
كانط الغارق بالسالم األبدي( .)8إن جدلية إسبارطة (أمريكا) مقابل أثينا (اإلتحاد األورويب) تجد صداها
عميقاً حتى يف املواقف السياسية التي يتبناها الطرفان من القضايا الكونية الشاملة .لكن املؤكد أن
أوروبا األثينية صارت قوة ذات حضور وفعالية يف كل نواحي الكون وباتت تستخدم مستويات متعددة
من القوة يف تحقيق هذا الحضور تبدأ بالدعم املايل والتأثري وتنتهي بإرسال الرشطة واملشاركة بالجيوش.

ثانياً ،بني الدور التاريخي ألوروبا واملسؤولية املشرتكة

ارتبطت أوروبا بعالقات قدمية مع املنطقة العربية تعود إىل العصور االوىل لظهور الحضارة حني كانت
قوارب الفينيقيني متخر عباب البحر املتوسط إىل شواطيء اوروبا الجنوبية ومل يتوقف االمر بعد ذلك
عىل الغزو املتبادل بني الجريان حول ضفاف البحر بل امتد إىل التأثر والتأثري يف مجاالت العلوم واآلداب
والفنون املختلفة للدرجة التي يصعب فيها قراءة تاريخ أوروبا دون أن يتم ذكر هذا التالقح املثمر
واملرير يف مرات مع الرشق .وللمفارقة فإن هذا الخصم املتمثل يف الرشق سيشكل صورة النقيض عن
القارة التي تبادل معها مواقع القوة والضعف والنفوذ .وعليه فإن أي قراءة للعالقة الراهنة بني اإلتحاد
االورويب واملنطقة العربية لن تستقيم دون إملام عميق بهذه العالقة وتبعاتها وبواطنها .ال يقترص األمر
عىل غزوات ومعارك دامية بل أيضاً إىل إرث مشرتك وتأثري متبادل وانتقاالت حضارية متوازية لكن
غلب عليها كام هو شان السياسة دامئاً متظهر القوة وتجسدها التي كان ألوروبا سبق كبري فيها يف القرون
الخمسة املاضية منذ عرص النهضة االوروبية وعرص االستعامر الذي ستقع املنطقة العربية ضحية له
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وستجد نفسها ساحة من ساحاته منذ وطأ نابليون ارض مرص والشام .نسيج متداخل جعل من الدور
االورويب يف املنطقة ويف قضاياها سمة بارزة لتلك العالقة.
وبكلامت رسيعة فإن مثة دوافع كثرية تحكم عالقة أوروبا باملنطقة متتد من البعد التاريخي إىل الجانب
الديني والثقايف املسيحاين وتنتهي باملصالح الجيواسرتاتيجية واالقتصادية .هذه املصالح جعلت من وجود
اوروبا وتدخلها يف املنطقة بكل رصاعاتها من القضية الفلسطينية إىل الربيع العريب رضورة اوروبية بحتة.
لقد حكمت هذه السرية التاريخية وتلك املصالح هذه العالقة بني دول اإلتحاد االورويب وبني املنطقة
العربية منذ فجر املرشوع الوحدوي األورويب وظلت ترتك أثرها عىل مستقبل تطورها .فأوروبا القارة
التي ورثت اإلمرباطورية العثامنية يف املنطقة العربية مل تقتسم فقط املنطقة العربية وتعيد رسم حدود
الدول بينها كام فعلت يف أفريقيا ويف مناطق آخرى من العامل بل إنها ستساهم يف تحقيق واحد من اخطر
املشاريع يف املنطقة املتمثل يف خلق دولة لليهود عىل أرض فلسطني ومتكني هذه الدولة ورعايتها .سيظل
هذا الدور هاماً ليس لطبيعته سواء كان مادياً وعسكرياً وقانونياً وغري ذلك بل إىل طبيعة النتائج التي
ترتبت عليه من حيث التغري يف الخارطة السياسية للمنطقة وضياع حقوق شعب بكامله ،وجعل املنطقة
التي شهدت بزوغ فجر الحضارة وميالد االديان والتالقح الثقايف واملعريف ساحة رصاع دموي طويل األجل.
لقد شكل دعم اوروبا والقوى االوروبية الكربى للمرشوع االستيطاين يف فلسطني التدخل االبرز الذي
سيرتك أثره عىل شكل املنطقة وازماتها .بهذا فإن الدور االورويب يف تطور احداث الرصاع الدموي الذي
فرض عىل الفلسطينيني حني صودرت أرضهم وطردوا منها هاماً وال ميكن تجاهله .لقد بدأ هذا التدخل
منذ مساعدة الهجرة اليهودية إىل فلسطني يف نهايات القرن التاسع عرش ومتظهرت بشكلها األبرز يف
فرتة اإلنتداب الربيطاين لفلسطني وصدور وعد بلفور عام  1917وبعد ذلك تشجيع الهجرة اليهودية إىل
فلسطني وتقديم يد العون لها من قبل السلطات االنتدابية الربيطانية وما تال ذلك من قيام دولة إرسائيل
عىل انقاض الشعب الفلسطيني الذي ترك فريسة للعصابات الصهيونية مع انسحاب قوات االنتداب
الربيطاين يف مايو  .1948بيد ان مساهمة أوروبا تواصلت بعد قيام إرسائيل مبد الدولة الجديدة بالسالح
والعتاد التشييك والفرنيس ومبؤازرتها يف املحافل الدولية .ال ميكن بأي حال من االحوال تخيل قيام دولة
إرسائيل دون استعادة هذا الدور الهام الذي قامت به القوى االوروبية .وعليه مل يكن تدخل هذه القوى
أساسياً فقط بل إنه تواصل وكان مرتكزا ً ملواصلة اشتباك اإلتحاد األورويب النايشء مع املنطقة(.)9
إن واحدة من اهم الحقائق بشان عالقة اإلتحاد االورويب مع املنطقة العربية أنه بالقدر الذي رغب
الساسة االوروبيون يف ستينات وسبعينات القرن العرشين ان يتجاهلوا القضية الوطنية الفلسطينية
بوصفها رصاعاً هامشياً فإنهم سيدركون أن هذا الرصاع يشكل مفتاح عالقتهم مع العرب وأنه ال ميكن
لهم التقدم يف تلك العالقة الجوارية مع العرب دون االقرتاب أكرث من جوهر هذا الرصاع واملتمثل يف
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الحقوق الوطنية الفلسطينية.
لقد وجدت أوروبا أن االقرتاب من الجار العريب يعني بالرضورة أن يتم االلتفات اكرث للقضية الفلسطينية.
وإن نظرة لتطور مسار العالقة االوروبية العربية منذ املحاوالت االوىل التي متت لنسج عالقة مشرتكة
مع الكيان االورويب الصاعد يف الستينات سيكشف عن عمق تاثري الرصاع العريب اإلرسائييل يف مستقبل
هذه العالقة .فحرب عام  1973وما نتج عنها من وقف ضخ النفط لدول اوروبا مثال ،نتج عنها واحد
من اهم البيانات السياسية التي أصدرتها يف وقتها املفوضية االوروبية وشكلت تطورا ً هاماً يف املوقف
االورويب .إن مثل هذا التحليل ينسحب عىل الحوار العريب االورويب الذي انطلق بعد ذلك وعىل الرشاكة
االوروبية املتوسطية وعىل سياسة الجوار االوروبية او عىل مرشوع اوروبا من أجل املتوسط .لقد كان
الرصاع والقضية الفلسطينية يف قلب أي عالقة اوروبية جامعية مع املنطقة العربية وساهم هذا ليس يف
قرع جرس اإلنذار ليس ألوروبا فقط بل أيضاً عزز من فرص استفادة الفلسطينيني من هذه املكانة .وهو
ما يقرتح رضورة إعادة االعتبار إىل التنسيق الجمعي املشرتك مع الدول العربية فيام يتعلق بالعالقة
مع اإلتحاد االورويب وعدم ترك حيز التفاعل للعالقات الثنائية التي تبدو يف ظاهرها نفعية ورمبا مادية
لكنها عىل املستوى السيايس تشكل نقطة ضعف يف خارصة الدبلوماسية الفلسطينية ،وهذه قضية أخرى.
إن فهم هذا الدور والبحث عن إعادة احياء املقوالت الثقافية واألخالقية خلف املساهمة األوروبية يف
الكارثة الفلسطينية بجانب تفعيل التشبيك العريب العريب يف موازاة العالقة مع الكيان االورويب املوحد
من شانه أن يخلق مساحات أكرب ،يتم استثامرها يف خارطة العالقات الدولية ،تحقق منجزات اكرب
للعرب وللفلسطينيني.
وقد يكون من نافل القول التذكري بأن اوروبا التي اقرتبت اكرث من الحقوق الوطنية الفلسطينية مل تزل
أكرث قرباً من إرسائيل مام قد يبدو عىل السطح .وإن واحدة من أكرث مفارقات العالقات الدولية سخرية يف
املنطقة القول إن اوروبا أقرب للفلسطينيني فيام الواليات املتحدة أقرب لإلرسائيليني .وبالقدر الذي تقوم
به واشنطن بدور هام يف مسرية احداث الرصاع املعارصة ويف دعم إرسائيل فإنه من باب سوء التقدير
التقليل من طبيعة ومتانة العالقات التي تربط دول اإلتحاد االورويب ومؤسساته مع إرسائيل .وإن دراسة
هذه العالقة او الرشاكة الناعمة بني اإلتحاد االورويب وإرسائيل ميكن لها ان تكشف لنا عن عمق مساعدة
بروكسل لتل أبيب بأشكال ال تقل عن تلك املساعدات والتسهيالت التي تحظي به االخرية من واشنطن.
تأسيساً فإن البحث يف كنه املواقف السياسية االوروبية تجاه الرصاع وخاصة تجاه الحقوق الوطنية
الفلسطينية ليس بحاجة لتأصيل فقط بل أيضاً بحاجة لتطويره عرب مقوالت ومداخالت معرفية تتشبع ليس
من االحداث السياسية بل أيضاً ومن طبيعة تلك االحداث ومسبباتها ونتائجها وتنطلق من قراءة للمصالح
الوطنية ولطبيعة ونسيج العالقات الدولية مستفيدة من تطور هذه العالقات ومتظهراتها الجديدة.
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ثالثاً ،تطور مواقف اإلتحاد من الرصاع

شهدت السنوات الثالثني املاضية تحديدا ّ بعد إعالن البندقية الشهري انزياحات كبرية يف مواقف
اإلتحاد االورويب تجاه القضية الفلسطينية متثلت يف تبني مؤسسات اإلتحاد للكثري من املواقف التي
اقرتبت بشكل واضح من املطالب األساسية للفلسطينيني خاصة بعد تبني الفلسطنيني لحل الدولتني
بحيث تكون الدولة الفلسطينية عىل األراض الفلسطينية املحتلة عام  .1967ومن املؤكد ان التبني
الجامعي ملؤسسات اإلتحاد لهذه املواقف عكس حقيقتني متناقضتني يف ذات اآلن حني تعلق األمر
باملامرسة .ففيام ،أوالً ،تشكل مؤسسات اإلتحاد املوقف الجامعي املتفق عليه بني الدول األعضاء
فإنها ال تعكس بالرضورة التزاماً مطلقاً من هذه الدول بالقرارات الجامعية .ومرد ذلك طبيعة
القرارات املتعلقة بالسياسة الخارجية وفق اتفاقية ماسرتيخيت ناهيك عن دور النصح الذي اتصفت
به تلك القرارات قبل تلك االتفاقية .ثانياً ،رغم ذلك فإن هذه املواقف ورغم تأثرها بالعلة الكبرية
التي عانت منها السياسة الخارجية املوحدة لإلتحاد إال أنها تركت أثرا ً واضحاً عىل مكانة القضية
الفلسطينية يف املجتمع الدويل وفتحت آفاقاً كبرية للحراك الدبلومايس الفلسطيني منذ وطأت قدما
يارس عرفات قرص اإلليزيه وقصور الرئاسة يف مدريد وغريها .لقد أصبح الفلسطينيون طرفاً فاعالً
يف تقرير مواقف الدول االعضاء ومؤسسات اإلتحاد بخصوص الرصاع املزمن يف الرشق االوسط .إن
ما اسامه الراحل خالد الحسن بـ"دبلوماسية املواجهة"( )10سجل فيه الفلسطينون اخرتاقاً واضحاً
لصالح تغريات هامة يف مواقف اإلتحاد عززت من مرشوعية مطالبهم وساهمت يف دفع هذه
املطالب قدماً يف املحافل الدولية.
إن فهم كيفية التعاطي مع اإلتحاد االورويب تتطلب أيضاً فهامً معمقاً لآللية التي تطورت فيها مواقف
اإلتحاد من القضية الفلسطينية منذ نشوئه حتى اليوم إذ ان هذه املواقف مل تكن كلها دفعة واحدة او
نتيجة لحدث ما او تشكلت نتاج تفكري وتدبري بل هي نتيجة امتزاج مجموعة من العوامل واالحداث
واملواقف تداخلت فيها كام هي طبيعة الحال السياسة مع االقتصاد مع الدبلوماسية والنقاش الثقايف
والقانوين وكانت مدعومة دوماً بنضال فلسطيني دؤوب مسنود بدعم عريب ومؤازرة من القوى التقدمية
اإلنسانية يف اوروبا .مل تقف اوروبا التي ساهمت بفعالية يف الكارثة الفلسطينية دفعة واحدة ومل يفق
ضمريها فجأة بعد غفوة بل إن نظرة من عني الطائر لألحداث التي تلت النكبة الفلسطينية تكشف
كيف تم ركن امللف الفلسطيني جانباً يف املامرسة السياسية الفردية والجامعية يف اوروبا ومل يكن ينظر
للقضية الفلسطينية كقضية سياسية بل هي قضية مجموعة من الالجئني الذين يجب البحث عن أفضل
السبل من اجل توطينهم حيث يعيشون وبالتايل تنتهي تبعات الحرب اإلرسائيلية العربية.
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تطور مواقف اإلتحاد االورويب من القضية الفلسطينية

إن نظرة خاطفة عىل مواقف املؤسسات الوحدوية االوروبية كام عىل مواقف الدول األعضاء قبل
خمسني عاماً وعىل موقفها اآلن يقول لنا بوضوح بان مثة تطورا ً كبريا ً وهاماً حدث عىل هذه املواقف.
وهو مرة اخرى تطور تراكمي وتحقق بفعل الكثري من العوامل واملؤثرات وكان له اثر بارز يف طبيعة
العالقات الدولية املتعلقة بالرصاع كام سرنى .كانت املواقف االوىل الصادرة عن اوروبا يف الخمسينات
والستينات تتأسس عىل الجانب اإلنساين فالقضية الفلسطينية هي قضية الجئني يجب ان يتم النظر إليهم
بعني العطف والرأفة وتقديم املعونة لهم فيام تدعم اآلن القوى االوروبية الكربى مثل فرنسا وإيطاليا
طلب فلسطني للحصول عىل عضوية دولة مراقب يف األمم املتحدة .كام أن الدول االوروبية كافة تجمع
اآلن سياسياً عىل أن الحل االمثل للرصاع املزمن يف الرشق االوسط يتمثل يف االعرتاف بحق الشعب
الفلسطيني يف تقرير مصريه وإقامة دولته املستقلة وحل كافة القضايا العالقة .بالطبع عىل ان تعيش
هذه الدولة بأمن وسالم بجوار دولة إرسائيل مبعني ان تكون هذه الدولة وفق اتفاق سالم مع إرسائيل.
رمبا كان ديغول أول زعيم اورويب يقوم باستدارة هامة يف املوقف تجاه إرسائيل حني اوقف تصدير
السالح إىل إرسائيل عقب حرب 1967وادخل تطورات هامة عىل املواقف السياسية الفرنسية تركت
أثرا ً عىل املوقف االورويب الجمعي نظرا ً لثقل فرنسا يف القارة .مل يقم ديغول مبوقف كبري لدرجة تبني
املواقف السياسية الفلسطينية والعربية لكنه كشف عن بصرية ستقود بعد ذلك إىل تبني االوروبيني
لهذه املواقف وإن بدرجات وعىل مراحل.
بجانب ذلك ميكن تتبع جملة من االحداث والعوامل والتغريات التي تركت أثرها عىل تحول املوقف
االورويب .وتشمل:
( )1النضال الوطني الفلسطيني بعد انطالقة الثورة الفلسطينية حيث مل يعد الشعب الفلسطيني مجرد
الجئني بل هو شعب يناضل من أجل حريته املسلوبة .من بني أشياء كثرية فإن حالة االشتباك بني إرسائيل
والفلسطينيني مست يف بعض جوانبها املصالح االوروبية كام أن املدن االوروبية كانت ساحة لبعض
حاالت االشتباك خاصة االغتياالت السياسية.
( )2النفط وحرب أكتوبر شكل نقطة هامة فخالل حرب  1973كانت نسبة اعتامد اوروبا عىل النفط
العريب تصل  %85وساهم الحظر العريب يف دفع اوروبا إىل تبني مواقف اقرت فيها بالحقوق الفلسطينية.
كتبت صحيفة لومانيتيه "أن املشكلة هي ان إرسائيل تحتل وتتوسع وعىل أوروبا ان تغطي نفقات
االحتالل والتوسع .وبعبارة أخرى انه ليك تزدهر إرسائيل ينبغي عىل أوروبا ان تعود إىل عرص الشموع
والدراجات"(.)11
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( )3كام أن حاجة اوروبا للرشوع يف حوار مع العرب من خالل الحوار العريب األورويب كشف ألوروبا
أهمية القضية الفلسطينية إذا أرادت تطوير عالقاتها مع جريانها العرب .فأوروبا التي رأت يف الحوار
قنوات اقتصادية اضطرت يف كل بيان ختامي وامام إرصار الرشكاء العرب لإلشارة للقضية الفلسطينية.
شاركت قيادات فلسطينية يف الحوار ضمن الوفد العريب املشرتك مثل نعيم خرض كام أن ممثل منظمة
التحرير احمد صدقي الدجاين كان يقود الوفد العريب(.)12
( )4الدبلوماسية العربية والفلسطينية ساهمت يف توضيح املواقف الفلسطينية وفتحت نقاشاً جدياً مع
القوى السياسية االوروبية خاصة اليسارية منها بهدف استقطابها لصالح دعم املطالب الفلسطينية .تركز
ذلك عىل توضيح الرواية الفلسطينية ودحض الرواية اإلرسائيلية .التواصل مع وسائل اإلعالم عزز من
انزياح الرأي العام االورويب باتجاه نقد املقوالت اإلرسائيلية املقولبة عن الرصاع.
( )5إىل جانب ذلك فإن سياسات الحكومة اإلرسائيلية بحق الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع
غزة والنضال اليومي للشعب الفلسطيني يف التصدي لسياسات إرسائيل التعسفية بحقه فضح املزاعم
اإلرسائيلية ،فإرسائيل تصادر أرايض املزارعني وتقتلع األشجار وتعتقل االطفال .عزز ارتفاع صوت خطاب
حقوق اإلنسان من رفع وترية النقد السيايس إلرسائيل .ساهمت احداث مفصلية يف فضح صورة إرسائيل
رمبا أهمها حرب  1982ومذبحة صربا وشاتيال واالنتفاضة الفلسطينية االوىل ونقل وكاالت األنباء
وشاشات التلفزة العاملية لصورة الجنود اإلرسائيليني يكرسون أطراف األطفال والشيوخ الفلسطينيني.
قادت هذه إىل مجموعة من االنزياحات يف مواقف اإلتحاد ميكن تلمس اهمها وفق التصاعد الزمني:
( )1تقرير شومان  1971الذي تبنته الجامعة االوروبية بتوصية من وزير خارجية فرنسا موريس شومان
احتوى اشارات لعدم جواز امتالك أرايض الغري بالقوة ،وطالب بانسحاب القوات اإلرسائيلية من األرايض
التي احتلتها .وذكر التقرير القرار  194كأساس لحل قضية الالجئني ورأى أن التسوية يجب ان تتم باجراء
استفتاء شعبي حر بني السكان وتدويل القدس .من املؤكد ان هذا املوقف كان هاماً ومتقدماً يف حينه
مقارنة مع املواقف الكالسيكية االوروبية املعهودة يف ذلك الوقت.
( )2لكن االهم منه كان بالطبع إعالن بروكسل عام  1973الذي جاء نتيجة سياسة منع ضخ النفط العريب
خالل حرب اكتوبر .ورغم أن اإلعالن طالب بانسحاب إرسائيل من املناطق التي احتلتها عام  1967إال
أن قيمته األساسية أنه أول وثيقة اوروبية تشري إىل الحقوق املرشوعة للشعب الفلسطيني التي يجب
اخذها بعني االعتبار يف أي تسوية دون ان يحدد البيان نوع هذه الحقوق.
( )3فقط بعد ذلك بست سنوات أي يف إعالن لندن  1977سيقوم االوروبيون بتحديد هذه املطالب
املرشوعة للفلسطينيني بحصول الشعب الفلسطيني عىل وطن ويف التأكيد عىل هويته الوطنية حيث
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نصت الفقرة الثالثة من اإلعالن أن الجامعة مقتنعة بأن "حل النزاع يف الرشق األوسط لن يكون ممكناُ
إال إذا تجسد عىل أرض الواقع الحق املرشوع للشعب الفلسطيني يف إعطاء هويته الوطنية تعبريا ً فعلياً
وهو تجسيد البد من ان يأخذ باالعتبار رضورة (وجود) وطن للشعب الفلسطيني"(.)13
( )4رغم ذلك اليزال إعالن البندقية هو التطور السيايس األهم تجاه الحقوق الفلسطينية حيث ستشكل
املواقف التي وردت فيه عصب املواقف السياسية االوروبية بعد ذلك .صدر البيان عام  1980ونص عىل
عىل عدم جواز احتالل أرض الغري بالقوة ،وعىل رضورة إجراء مفاوضات كأساس للحل واعتبار مرجعية
ذلك القرار  242والتاكيد عىل أهمية القدس يف الرصاع .وعىل وجوب حل القضية الفلسطينية ،التي هي
ليست مجرد قضية الجئني ،حالً عادالً واحرتام حقوق الشعب الفلسطيني ومامرسته لحقه يف تقرير مصريه
كامالً .واالهم من ذلك املطالبة بإرشاك منظمة التحرير الفلسطينية يف التسوية املستقبلية واعتبارها طرفاً
يف املفاوضات .بالطبع فتح اإلعالن الباب امام منظمة التحرير ليك تقيم عالقات وثيقة مع الدول االوروبية.
( )5مع تأزم عملية السالم عىل إثر اإلرصار الفلسطيني عىل إعالن دولة من طرف واحد مع انتهاء
الفرتة االنتقالية عام  1999أصدر القادة االوروبيون خالل اجتامعهم يف مارس  1999يف برلني بياناً رفض
الخطوات االحادية من الطرفني ودعا إىل متديد الفرتة االنتقالية واستئناف محادثات الحل النهايئ .لكن
اإلشارة االهم يف البيان كانت للحق الفلسطيني يف تقرير املصري مبا يشمل حق الفلسطينيني يف دولة
وان اإلتحاد يسعي لتحقيق ذلك .كانت هذه املرة االوىل التي يتم اإلشارة فيها إىل حق الفلسطينينن يف
دولة وهو ما عزز من القبول الدويل بفكرة الدولة الفلسطينية خاصة بعد ذلك يف خطاب بوش يف االمم
املتحدة فيام عرف برؤية بوش.
ترافق كل ذلك مع انشغال اإلتحاد األورويب يف دعم عملية السالم بني اإلرسائيليني والفلسطينيني من
خالل الدعم املايل ملخرجات العملية يف البداية وبعد ذلك من خالل التدخل كوسيط يف عملية التسوية
إما بشكل منفرد عرب املمثل الخاص أو من خالل الرباعية الدولية.

رابعاً ،اإلتحاد االورويب وعملية السالم

منذ البداية رغب اإلتحاد األورويب أن يقوم بدور فاعل يف عملية السالم يف الرشق األوسط .كانت عملية
السالم الوليدة حديثاً نتاج مرحلة ما بعد الحرب الباردة وتفكك مجتمع القطبني وانتصار املنظومة
الغربية التي كانت دول اإلتحاد األورويب يف قلبها .حدثان ترافقا مع هذا ترجمتا ظهور أوروبا كقوة ذات
أثر يف مشهد العالقات الدولية تبحث عن دور لها يف القضايا الساخنة .فمن جهة مع تراجع املنظومة
االشرتاكية باتت الدول رشق األوروبية تخطب ود بروكسل تطلب أن تدخل النادي األورويب وهو ما
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توفر لها بفضل ما عرف مبعايري كوبنهاجن التي تحدد رشوط ومراحل دخول الدول من أوروبا الرشقية
لإلتحاد ،بل إن بروكسل وفرت دعامً مالياً سخياً من أجل تطوير اقتصاديات تلك البلدان حتى تصبح
قادرة عىل مواكبة االقتصاد األورويب .وفعالً متت أكرب عملية توسع يف تاريخ املرشوع التكاميل األورويب
بدخول عرشة دول لإلتحاد عام  .2004عكس هذا صورة أوروبا املوحدة كقوة تتوسع وتقدم مناذج
نجاح يحتذى بها ويسعى إليها .ترافق هذا مع سعي اإلتحاد لتوسيع مجال التكامل إىل مجاالت السياسة
الخارجية واألمن بعد توقيع اتفاقية ماسرتيخيت التي حددت السياسة الخارجية واألمن كأحد أعمدة
اإلتحاد الثالثة .إن النجاح يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والقضائية فتح الباب تدريجياً للبحث يف
نقل العمل السيايس املشرتك من مجال التشاور والتنسيق إىل السياسات املشرتكة .بات واضحاً أن اإلتحاد
األورويب صار قوة كونية يعتد بها وليست مجرد عمالق اقتصادي وأن "الفردوس األورويب" باستعارة
توصيف كيغان ليست محدودة الفعالية يف التعاون االقتصادي والتنظيم والتبادل التجاري.
كل هذا حدث يف ذات اللحظة التي كان الرصاع يف الرشق األوسط يشهد ألول مرة يف تاريخه إطالق
عملية سالم شاملة يف املنطقة تضم كل األطراف عرب مؤمتر مدريد للسالم .نجح اإلتحاد األورويب تراكمياً
يف أن يثبت نفسه فاعالً مؤثرا ً يف تلك العملية .يف البداية كان حضوره رمزياً واقترص عىل أن يكون منظف
األطباق يف حفلة تديرها واشنطن حيث كان املمول لكل نشاطات عملية السالم فيام يقوم البيت األبيض
بإدارة العملية .هذا الدور اعترب يف األوساط األوروبية تقزمياً الحتامالت التدخل األورويب يف خارصته
الجغرافية وحول ضفاف شواطئه الجنوبية والرشقية .ومل تعد مقولة أن واشنطن تقرر وبروكسل تدفع
مقبولة ،كام أن بروكسل مل تعد تقنع بدور الرصاف عىل تكاليف الحفلة .من املؤكد أن إرسائيل كانت
وراء املامنعة يف تدخل اإلتحاد يف أي وساطة وتسوية لسببني رئيسني .يتعلق األول بفهم إرسائيل لطبيعة
العملية السلمية التي ترفض أن تأخذ أي بعد دويل حتى ال تقع تحت ضغط املجتمع الدويل والطرف
الوحيد الذي تقبل وساطته هو الواليات املتحدة بسبب مواقف واشنطن املعهودة .والسبب الثاين هو
حقيقة امتعاض إرسائيل من مواقف اإلتحاد السياسية وقلقها من التعبريات الرصيحة للقادة األوروبيني
دعامً للحقوق السياسية الفلسطينية بجانب قلق إرسائيل من النزوع األورويب لالستناد للمرجعيات
الدولية كأسس لحل الرصاع فيام تفضل إرسائيل التفاهامت الثنائية التي تتجاوز تلك املرجعيات.
واقترصت يف البداية املشاركة األوروبية يف املفاوضات متعددة األطراف.
مع تقدم عملية السالم مل يعد العمالق االقتصادي األورويب يقبل أن يظل قزماً سياسياً كام يقرتح مايكل
سميث  .)14( Michael Smithفقد بدأت بروكسل يف التدخل يف بعض قضايا الوساطة عرب ممثلها
الخاص لعملية السالم وبعد ذلك بعد دخولها يف الرباعية الدولية .قام املمثل الخاص بدور هام يف
الوساطة من أجل توقيع اتفاق الخليل عام  1997مثالً .ونشط دور اإلتحاد أكرب يف الفرتة التي تلت تجمد
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عملية السالم بعد اندالع انتفاضة االقىص حيث حاول اإلتحاد تقديم بعض مناذج الوساطة مثل التواجد
الرشطي عىل معرب رفح الربي بعد االنسحاب اإلرسائييل من قطاع غزة.
لقد مكنت عملية السالم اإلتحاد من إطالق واحد من أكرب مشاريعه يف السياسة الخارجية واملتمثل يف
عملية الرشاكة األورومتوسطية أو ما يعرف بعملية برشلونة عام  1995التي فتحت آفاقاً جديدة من
التعاون بني دول اإلتحاد والجريان يف الرشق والجنوب والتي ضمت البلدان املشاطئة للبحر املتوسطة
بجانب األردن وهذا عنى بالرضورة أن تلك العملية جمعت حول طاولة واحدة إرسائيل مع جريانها
العرب .احتوت برشلونة عىل مكونات اقتصادية وسياسية وسعت من تدخل اإلتحاد يف املنطقة األكرث
سخونة يف العامل وطمحت إلقامة منطقة تجارة حرة يف غضون عرش سنوات .ورغم عدم تحقيق برشلونة
لكثري من أهدافها إال أنها شكلت حجر الزاوية يف تطوير سياسات اإلتحاد تجاه حوض املتوسط بعد ذلك
والتي كان آخر طبعاتها "إتحاد من أجل املتوسط"(.)15
بعد ذلك شهدت السنوات التي تلك العدوان اإلرسائييل عىل غزة يف نهاية  2008وبداية  2009توترا ً كبريا ً
يف العالقة السياسية بني تل أبيب وبروكسل .عارض اإلتحاد الحصار عىل غزة رغم موقفه من حكومة
حامس هناك وارتفع الخطاب الحقوقي النقدي عىل مستوى الرأي العام كام يف الترصيحات الرسمية.
وستصل اللحظة إىل ذروتها يف دعم القوى األوروبية للتوجه الفلسطيني لألمم املتحدة والتصويت الصادم
بالنسبة إلرسائيل من قبل بعض الدول األوروبية الكربى التي مل تعارض بل يف أحسن الحاالت امتنعت
مثل أملانيا .وباستثناء التشيك فإن كل دول اإلتحاد صوتت بصورة إيجابية مع الطلب الفلسطيني إما مع
أو ممتنعة .لقد فشلت الدبلوماسية اإلرسائيلية يف تأمني ما اسمته الدوائر اإلرسائيلية باألغلبية األخالقية
الرافضة للطلب الفلسطيني واملتمثلة يف الدول الدميقراطية الغربية .وأوىص ستة وعرشون مسؤوالً
أوروبياً سابقاً يف نهاية  2010مبعاقبة إرسائيل إذا واصلت اعاقة عملية السالم وطالبوا بتجميد تطوير
العالقة معها ونصحوا بارسال بعثة ملراقبة ما يحدث يف القدس من سياسات تحاول تغيري وجه املدينة.
ضمت قامئة املوقعني عىل الرسالة خافري سوالنا ورومانو برودي الرئيس األسبق للمفوضية وللوزارة
اإليطالية ورئيسة إيرلندا السابقة ماري روبنسون والرئيس األملاين السابق ،ريكارد فون فايتسكر ،ورئيس
الوزراء اإلسباين السابق ،فليبي جونزاليز .كام طالب القناصل األوروبيون العاملون يف القدس ورام الله
يف يناير  2011بتشجيع وجود مركز تنسيق ملنظمة التحرير يف القدس الرشقية واستضافة بعثات اإلتحاد
األورويب التي لها مكاتب أو مساكن يف القدس الرشقية بانتظام مسؤولني فلسطينيني مع زوار كبار من
اإلتحاد األورويب وتجنب الحاجة لألمن والربوتوكول اإلرسائييل .وأوىص القناصل بتعزيز تحويل القدس
إىل عاصمة فلسطني كأمر واقع بغض النظر عن وجهة نظر إرسائيل(.)16
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خامساً ،العالقة مع إرسائيل :اترك السيايس جانياً

يف موزاة هذا التحول يف مواقف اإلتحاد السياسية فإن عالقاته االخرى مع إرسائيل كانت تسري يف خط
تصاعدي استفادت منه إرسائيل يف متكني هيمنتها عىل الشعب الفلسطيني بل واستغلت عوائد العالقات
االقتصادية والعلمية واالمنية يف مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني .وميكن ملسح رسيع ملكونات العالقة
االوروبية مع إرسائيل بعيدا ً عن تطور املواقف السياسية التي ازعجت تل أبيب ان يكشف كيف أنه
وبعيدا ً عن الترصيح اللفظي فإن اإلتحاد األورويب مل يرتجم ،يأي حال ،التغريات يف مواقفه السياسية عىل
مجمل عالقته مع إرسائيل .فاملطالبة بإنهاء االحتالل مل يتم ربطها باستفادة إرسائيل من املشاريع العلمية
املشرتكة مع اإلتحاد لغايات عسكرية وأمنية تعزز هذا االحتالل .بل إن قضية الصادرات اإلرسائيلية من
املستوطنات استغرقت سنوات طوال ،عىل وضوحها ،قبل ان يتمكن اإلتحاد من اتخاذ قرار.
يف املجال االقتصادي بدأت إرسائيل منذ العام  1964يف تشبيك عالقات اقتصادية مع مؤسسات االتحاد
عرب اتفاقية تجارة غري تفضيلية تطورت يف العام  1970إىل اتفاقية تجارة تفضيلية وبعد ذلك وقعت
عام  1975اتفاقية التجارة والتعاون العام التي كانت واحدة من أهم ما وقعته إرسائيل يف تاريخها من
اتفاقيات اقتصادية منحت صادراتها افضلية يف دخول األسواق األوروبية مع اعفاءات من الجامرك
وتشجيع لالستثامر .وواصلت تلك العالقة النمو عرب بروتوكوالت تعاون مختلفة واتفاقيات رشاكة خاصة
التي دخلت حيز التنفيذ العام  1995وصوالً إىل خطة العمل التي تحكم العالقة بني الطرفني منذ العام
 .2004تجارياً اإلتحاد األورويب أكرب مستورد للبضائع اإلرسائيلية وثاين مورد للبضائع لها بعد الواليات
املتحدة .احتلت إرسائيل يف العام  2010املرتبة  26يف قامئة الدول التي يستورد منها اإلتحاد بنسبة
 %0.7من مجمل وارداته واملرتبة  23يف قامئة الدول التي يصدر لها بنسبة  %1.1من مجمل صادراته.
ثنائياً تبقى أملانيا الرشيك األول إلرسائيل من بني دول اإلتحاد السبعة والعرشين تتبعها بلجيكا وإيطاليا
وهولندا وبريطانيا وفرنسا .كام تستفيد إرسائيل والقطاع الخاص فيها من قروض ميرسة يوفرها بنك
اإلستثامر االورويب منذ العام .)17( 1981
يف املجال العلمي إرسائيل اهم رشيك غري اورويب يف مشاريع اإلتحاد العلمية ومن شان الكشف عن ضخامة
التعاون بني الطرفني يف املجاالت العلمية ان يكشف عن عدم جدية مواقف اإلتحاد السياسية .تشارك
إرسائيل يف أهم وأضخم مرشوع علمي يطلقه اإلتحاد االورويب املعروف بـ"برنامج اإلطار للبحث والتطوير
التكنولوجي" EU Framework Programme for Research and Technological Development
حني وقعت اتفاقية دخول الربنامج يف دورته الرابعة عام  1996لتصبح أول دولة غري أوروبية عضو فيه.
تصل قيمة املشاريع التي تستفيد منها إرسائيل يف دورة الربنامج السابعة ( 700 )2013-2007مليون يورو
كام تتوقع إرسائيل أن تصل قيمة استثامراتها يف الربنامج حتى عام  2013إىل  500مليون يورو (.)18
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كام تشرتك إرسائيل منذ  2004يف الربنامج األورويب لخدمات الفضاء املعروف باسم جاليلو وهو نظام
يرتكز عىل مجموعة من شبكات الستااليت واألقامر الصناعية املرتبطة بنظم تحكم أرضية .وإرسائيل عضو
يف اللجنة املشرتكة التي تدير نشاطات الربنامج  .واملرشوع ذو الغاية السلمية يحمل آفاق استخدامات
أمنية عديدة حيث أنه يوفر قاعدة بيانات مهولة حول األماكن ،تتبع األشخاص ووسائط املواصالت الربية
والبحرية والجوية وهو ما قد تطمح إرسائيل إىل استخدامه يف هيمنتها عىل املنطقة (.)19
وأصحبت إرسائيل عام  2000عضوا ً يف برنامج  EUREKAاملخصص لتطوير التعاون يف الصناعات
التكنولوجية عرب متويل للنشاطات الحكومية والخاصة بل حظيت برئاسة الربنامج يف الفرتة بني بداية
متوز  2010ونهاية حزيران  2011وهي الفرتة التي احتفل فيها الربنامج باليوبيل الفيض له مبرور 25
عاماً عىل إطالقه .كام تستفيد إرسائيل من برنامج التنافس واالخرتاع املخصص لدعم املشاريع املتوسطة
والصغرية الهادفة إىل تطوير االخرتاع مبا يف ذلك يف القطاعات االقتصادية وتوفري فرص أفضل للخدمات
املالية ويعمل عىل تشجيع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطوير مجتمع املعلومات.
ومنذ العام  2008تستفيد الرشكات اإلرسائيلية من متويل الربنامج لتطوير اخرتاعاتها ومبادراتها
التطويرية املختلفة مام يوفر لها العوائد االقتصادية وينعكس عىل االقتصاد اإلرسائييل وفرص تكامله
مع اقتصاديات الدول االوروبية .وترتبط إرسائيل بعالقة مميزة مع وكالة الفضاء األوروبية وهي عضو
التعاون األورويب املشرتك يف العلوم والتكنولوجيا.
وال تقترص االستفادة اإلرسائيلية من برامج اإلتحاد العلمية عىل الجانب العلمي والعائد االقتصادي
بل إن مجمل االستفادة اإلرسائيلية يذهب باتجاه االستخدامات العسكرية .ليس هذا فحسب بل إن
إرسائيل رشيك مبارش لإلتحاد يف بعض املشاريع األمنية والعسكرية وتستفيد مالياً منه يف تطوير برامجها
الخاصة يف ذلك .وكام دامئاً فإن إرسائيل العضو غري األورويب الوحيد يف برنامج البحث األمني األورويب
 )The European Security Research Programme (ESRPوتشارك إرسائيل يف عرشة من أصل 45
مرشوعاً صنفها اإلتحاد كأبحاث أمنية سيقوم عىل متويلها .وتحظى بأكرب نسبة مشاركة من بني الدول
غري األعضاء يف اإلتحاد ضمن الربنامج .وتشمل هذه مرشوع "استكشاف التهديدات األمنية املتنامية
الناجمة عن استخدام التكنولوجيا الناشئة" و " تطبيقات إبداعية وغري مألوفة لالستجابات األولية".
وهي مشاريع الستخدامات االستخبارات العسكرية وتجميع املعلومات وتحليلها .وتشرتك إرسائيل يف
برنامج "فرونتكس  " Frontexاملتعلق باألبحاث الخاصة بأمن املناطق الحدودية .كام تستفيد رشكات
إرسائيلية تصنع معدات للجيش اإلرسائييل من مشاريع متويلية يقدمها اإلتحاد ( .)20الصناعات الجوية
اإلرسائيلية وحدها شاركت يف خمسني مرشوعاً مولها اإلتحاد منها مرشوع "كابيكون " CAPECON
الخاص بتطوير االستخدامات املدنية واالقتصادية لنظم الطائرات بدون طيار الفعال(.)21
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وهي عضو يف الجمعية األوروبية للبيولوجيا الجزئية منذ  .1964وترتبط إرسائيل بعالقة متينة مع
املجلس األورويب لألبحاث النووية املعروف اختصارا ً بـ (  ) CERNمنذ  1991وتطورت إىل مرتبة مراقب
خاص عام  2009ومثة وعود بحصولها عىل عضوية املجلس الكاملة.
وتشارك رشكة موتوروال اإلرسائيلية يف برنامج التحكم واملراقبة الذي ميوله اإلتحاد األورويب لتوفري
خدمات اإلنذار .وتساهم رشكة "إليت للنظم" اإلرسائيلية يف تطوير طائرات بدون طيار لالستخدام
املدين ضمن مرشوع أورويب مشرتك .كام أن الدول األرووبية تتبادل تجارة السالح ومشاريع تطويره مع
إرسائيل .وهذا ال يحرك ساكناً يف مؤسسات اإلتحاد الذي ال يرتدد يف إدماج إرسائيل يف برامجه العلمية
التي تسخرها إرسائيل لصالح تطوير معدات مزدوجة االستخدام لغايات مدنية وعسكرية ،كام تربط
اإلتحاد بإرسائيل عالقة متينة يف مجال التعاون الرشطي والقضايئ واملعلومايت والتعاون يف مجال الحرب
عىل اإلرهاب .وهذا يوفر إلرسائيل مساعدة كبرية يف مامرسة انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني.

سادساً ،هل حقاً تتقدم اوروبا تجاه فلسطني!!!

يبدو هذا السؤال إشكالياً إذ أنه يحمل يف طياته استنكارا ً لفكرة باتت شائعة بأن اوروبا أكرث قرباً
للفلسطينيني وهي مقولة بحاجة لفحص إذا ما وضعت عىل طاولة الترشيح .فرمبا األصح القول إن اوروبا
باتت أقرب للفلسسطينيني من السابق ولكن عند الفحص فإن أوروبا مل تقرتب من الحقوق الفلسطينية
بقدر مساهمتها يف إضاعة هذه الحقوق وبقدر اقرتابها من إرسائيل.
دلل التحليل السابق لتطور مواقف اإلتحاد السياسية وملكونات عالقته املختلفة مع إرسائيل أنه وبخالف
الشائع فإن عالقات اإلتحاد االورويب مع إرسائيل مل تشهد تراجعاً كام ميكن ان تقرتح الترصيحات اإلعالمية
والتقارير الصحفية .بل إن القراءة السابقة ملكونات هذه العالقة كشفت عن مفارقة عجيبة يف ذلك؛
فكلام تقدم اإلتحاد سياسياً يف تبني املطالب الفلسطينية فإنه دأب وحرص عىل تطوير عالقاته مع تل ابيب
عىل كافة املستويات .انعكس هذا يف تطور التبادل التجاري وتعميق العالقات االقتصادية والعالقات يف
مجال البحث العلمي ومجال التسلح .يكشف هذا عن عجز اورويب يف فهم كيف تتناقض هذه السياسات
االقتصادية والعلمية والعسكرية التي يتنباها تجاه إرسائيل مع مواقفه السياسية أو كيف تعمل حتى
تسخر جزءا ً من عالقاتها العلمية
عىل تقويضها .ففي الوقت الذي يطالب بإنهاء االحتالل فإن إرسائيل ّ
مع اإلتحاد االورويب من أجل تطوير السالح الفتلك التي تصادر بقوته حرية الفلسطينيني .أيضاً فيام كان
اإلتحاد االورويب يطالب بوقف اإلستيطان كانت كربيات الرشكات التجارية العاملة يف املستوطنات تتمتع
بضائعها باالمتيازات التفضيلية التي تمُ نح للمنتج اإلرسائييل وفق اتفاقية الرشاكة بني تل أبيب وبروكسل.
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يساعدنا هذا التفكيك املتحلل من نشوة العواطف ،يف تطوير اسرتاتيجية فلسطينية ورؤية سياسية
خارجية تساهم أكرث يف دفع املطالب الفلسطينية خاصة أن واحدة من أهم ساحات الرصاع األساسية
اآلن وفق العمل السيايس الفلسطيني تتمثل يف املحافل الدولية حيث ألوروبا دور وتأثري كبريان .فاإلتحاد
األورويب وخالل سنوات طويلة امتدت لعقود ادخل الكثري من التغريات عىل مواقفه السياسية ونجح يف
االقرتاب اكرث من املطالب الفلسطينية لكنه يف الوقت ذاته عمل عىل تعزيز عالقته مع إرسائيل وما كان
يعطيه بيد كان يأخذه باالخرى .بالطبع يف ظل اإلجحاف الدويل بحق الفلسطينيني فإن أي اقرتاب كانت
تقوم به بروكسل حتى لو كان ضئيالً كان ينظر إليه بوصفه إنجازا ً فلسطينياً وكان هذا صحيحاً ومل يزل.
لكن ما تقرتحه هذه الدراسة ان مثة الكثري الذي يجب العمل عليه من اجل تعزيز املقوالت السياسية
الفلسطينية حتى ال يظل الفلسطينيون يركضون يف مسافة ضيقة ويتوهمون أنهم يقطعون مسافات
مهولة .مثالً إن النظر إىل سجل التصويت يف االمم املتحدة وإىل تاريخ تصويت الدول فيام يتعلق بالقضية
الفلسطينية والقرارات املرتبطة بها ميكن ان يصيبنا بخيبة أمل يف تراجع دعم بعض الدول للحقوق
الفلسطينية وتلك قضية أخرى.
لكن ما ميكن تعلمه من ذلك ان مثة حاجة دامئاً لتطوير مواقف وعالقات عىل أسس علمية ووفق خطط
ورؤى وال ميكن للفعل السيايس املبارش واآلين ان يحقق الكثري من النفع إذا مل يكن ترجمة لفكرة عميقة
ومقولة فكرية تتأسس عىل فهم لديناميكية الرصاع ومواقف األطراف منه .من هنا فمواقف اإلتحاد
األورويب الهامة التي يعترب تبني بروكسل لها تقدماً لصالح الفلسطينيني وانتصارا ً لدبلوماسيتهم يجب
أن ينظر لها من زاوية اوسع يتم خاللها قراءة شبكة العالقات االوروبية اإلرسائيلية وطبيعة االشتباك
االورويب يف الرصاع منذ لحظة تفجره بشكل عام ومنذ تشكيل نواة اإلتحاد االورويب بشكل خاص.
فهم وتفكيك هذه الجدلية وهذا التناقض القائم بني املواقف السياسية وبني العالقات االقتصادية
والعسكرية والعلمية يساهم يف تطوير مقوالت الفلسطينيني السياسية يف عالقتهم مع االوروبيني حيث
ان قوة هذا الدعم السيايس تتاليش أمام قوة تلك العالقات ،وبالتايل تصبح أوروبا مطالبة اكرث بالتقدم
ليس باتجاه تبني مواقف أكرث ايجابية لصالح الفلسطينيني بل العمل عىل تحقيق تلك املواقف من
خالل الضغط عىل إرسائيل بحيث يتم ربط تقدم العالقات يف املجاالت املختلفة مبوافقة إرسائيل عىل
مواقف اإلتحاد السياسية .مرة اخرى مثة دور هام ميكن للمجتمع املدين وللدبلوماسية العامة ولحركات
املقاطعة ان يقوموا به يف ذلك .إن حجم مسؤولية اوروبا عن الكارثة الفلسطينية كبري كام أن الدور
املنتظر منها يف املنطقة كبري ،كام أن مصالحها العربية اكرب من كل ذلك وعليه فهي مطالبة اكرث بأن تلتزم
بروح القانون والحرية والحقوق التي تأسس عليها مرشوع التكامل االورويب ال ان تظل ضحية االبتزاز
اإلرسائييل وخرافة الدولة الضعيفة يف بحر من العداء والكراهية.
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خالصة وتوصيات

تشري األرقام والبيانات التفصيلية إىل هذا التناقض يف مواقف اإلتحاد االورويب السياسية تجاه الرصاع
ومامرسته وإدارته لعالقاته مع إرسائيل .ففي الوقت الذي تطورت فيه تلك املواقف ايجاباً لصالح
الحقوق الفلسطينية وانتقل اإلتحاد من تعريف القضية بأنها ازمة الجئني إىل اإلقرار بكون هؤالء شعباً
بحاجة لدولة ،تعمقت أيضاً عالقاته االقتصادية والعلمية واالمنية مع إرسائيل مبا يتعارض مع فرص
وممكنات تحقيق هذه الدولة .وإجامالً مثة مالحظات ثالثة ميكن لها ان تكشف عن العلة يف املوقف
االورويب ويساعد فهمها يف تطوير اسرتاتيجية فلسطينية تنطلق ليس من ردات الفعل والعواطف بل من
القراءة الفكرية والعلمية لطبيعة مواقف وعالقات اوروبا مع املنطقة.
أوالً ،وكام دلل النقاش السابق فإن مثة فصل واضح يقوم به اإلتحاد االورويب بني مواقفه السياسية وبني
عالقته مع إرسائيل ورمبا يف إشارات نادرة صدرت عن بعض القوى اليسارية االوروبية فلم تظهر مطالب
جدية بربط تطور هذه العالقة بالتزام إرسائيل برؤية اإلتحاد السياسية .الفصل بني املسارات ال يعطل
فقط تحقيق ما يعتقد اإلتحاد انه الرؤية األصوب لحل الرصاع والقامئة عىل حل الدولتني بل أيضاً يهدد
استقرار املنطقة الذي يقع يف صلب مصالح أوروبا الحيوية.
فإرسائيل تستمتع مبزايا االتفاقيات التفضيلية التي تربطها بأوروبا وتجعلها عضوا ً فعلياً يف اإلتحاد دون
ان يقع عليها عبء االلتزام بأي من التزامات الدول األعضاء .وهي غري مطالبة من قبل بروكسل بأي
يشء مقابل هذا السخاء الذي تلقاه يف التعاون العلمي واملزايا التي متنح لبضائعها يف التبادل التجاري.
مل يسجل إال حاالت نادرة تم خاللها تدخل اإلتحاد المتام صفقات تعاون عسكري ،خاصة ،بعد أن تقوم
مؤسسات املجتمع املدين ونشطاء حقوق اإلنسان بخلق قضية رأي عام مثلام حدث عند توقيع عقود
مع رشكات تساهم بشكل مبارش يف نشاطات الجيش يف الضفة الغربية وغزة مثل رشكة موتوروال التي
تقوم ببناء السياج األمني حول املستوطنات ورشكة "إلبيت لبناء النظم" التي تساهم يف بناء الجدار
والصناعات الجوية اإلرسائيلية .مثالً عجز الربملان األورويب عن فرض حظر عىل التعاون العسكري مع
إرسائيل بعد عدوان إرسائيل عىل غزة عام  . 2009-2008يذهب ديفيد كورنن  David Corninيف
أطروحته الشهرية يف كتابه للقول إن اإلتحاد األورويب ليس طرفاً عادالً ونزيهاً للرصاع بل هو ميول
االحتالل ويدعم تطور صناعاته الحربية كام يقويه عىل خصومه الفلسطينيني(.)22
ثانياً ،من خالل استعراض مواقف اإلتحاد السياسية حتى موقفه من التصويت يف األمم املتحدة نتبني أن
أوروبا مازلت تؤمن فقط بالحل املتفق عليه بني الفلسطينيني واإلرسائيليني .كان هذا واضحاً يف إعالن
بريلن الشهري كام يف عجز دول اإلتحاد عن اتخاذ موقف موحد بشان التصويت لصالح فلسطني .فالدولة
الفلسطينية يجب ان تكون وفق اتفاق سالم مع إرسائيل وهو ما يعني رهن عملية السالم وإحقاق
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الحقوق الفلسطينية املرشوعة التي يقر بها االتحاد برغبة إرسائيل .وبكلمة اخرى وأد أي فرصة لتحقيق
السالم .عىل املجتمع الدويل أن ميلك الجراة ليقول إلرسائيل بان مثة عامل تضبطه قواعد ونظم عليها أن
تحرتمها ،وأنها ملزمة بقوة القانون بفعل ذلك .فإرسائيل مل تدخر جهدا ً يف إحباط أي عملية تسوية ال
تتوافق مع اهوائها لذلك فإن منطق اإلتحاد االورويب برضورة ان يكون أي حق من حقوق الفلسطينيني
خاصة حقهم يف الدولة واالستقالل ومامرسة السيادة مربوطاً مبوافقة إرسائيل وباتفاق معها يعني إعطاء
رشعية للجهود اإلرسائيلية لتعطل هذا الحق بل وإكساب إرسائيل املزيد من مداخل القوة يف النظام
الدويل ملامرسة هيمنتها عىل الشعب الفلسطيني إلدراكها أن القوى الدولية لن تقوم بفرض أي حل
عليها .لذا فهي يف حل من أي ضغط جدي ناهيك عن أي عقوبات محتملة.
ثالثاً ،مازال التاريخ يصب زيته عىل ماكينة الوعي االورويب تجاه إرسائيل .فاالخرية تربع يف ايقاد الذاكرة
االوروبية وتعذيبها باملحرقة وآالم اليهود عىل يد اوروبا .وميكن فهم كيف يتم استبعاد أي فرصة
ملعاقبة إرسائيل تحت جرس إنذار تلك الذاكرة .لكن هذا يف حد ذاته يحمل جملة من املغالطات يكمن
اولها يف أنه يأيت عىل حساب اآلالم الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وثانيها أن أحدا ً
ال يطالب أوروبا مبحاربة إرسائيل بل بأن تلتزم إرسائيل بالقانون الدويل وضوابطه .وعليه فهو يعني
أن لدى إرسائيل عذر مسبق النتهاك القانون الدويل واالخالل بكل النظم واملواثيق الدولية .إن ابعد ما
وصلت إليه اوروبا خالل السنوات الستني املاضية من عمر الرصاع مل يكن اكرث من تلطيف مواقفها تجاه
الفلسطينيني .فالخط البياين للمواقف االوروبية يدلل عىل تصحيح بسيط تجاه إقرار الحقوق الفلسطينية
التي كانت تتنكر لها اوروبا بل وساهمت يف ضياعها ،وال توجد مناطق كثرية يف هذا الخط البياين تدلل
عىل تراجع يف عالقات بروكسل بتل أبيب.
إن أي مداخلة فلسطينية ونقاش فلسطيني مع اوروبا يجب ان ينطلق من اطروحة املسؤولية التاريخية
التي يقع عىل كاهل اوروبا محوها والتكفري عنها وإن تنايس هذا الجانب يف النقاش من شانه أن ال
يضعف فقط املقوالت الفلسطينية بل إنه يجعل تدخل اوروبا يف الرصاع كتدخلها يف ازمة االكراد وهذا
ينايف الحقيقة .فأوروبا تتحمل مسؤولية كربى عام جرى للشعب الفلسطيني من حيث مسؤوليتها
التاريخية عن اقامة دولة إرسائيل او عن صمتها عىل املجازر التي ارتكبت بحقه عىل يد العصابات
وبعد ذلك الجيش اإلرسائييل وبسالح اورويب .إن قيمة هذا تكمن يف ان ما تقدم عليه أوروبا من
خطوات باتجاه انصاف الشعب الفلسطيني ال يرقى إىل حجم الظلم الذي اوقعته عليه وساهمت فيه.
يقول علامء التنمية إن التنمية حق للدول النامية عىل الدول الغنية التي امتصت خرياتها يف لحظات
شبابها ونهضتها وبالتايل عززت من الفجوة الحضارية مع تلك الدول لصالحها .وبذات القدر فإن ما
تقوم به اوروبا للشعب الفلسطيني حتى اآلن ال يصحح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحقه وال يقلل
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من وقعه وأثره عىل مصري هذا الشعب .إن إحياء مثل هذه املداخلة من شانه ان يعزز املطالب بدور
اورويب اكرث حزماً اتجاه إرسائيل وسياساتها التي تأسست عىل النفع واملساعدة التي ساهمت بها أوروبا
لها .ويف ذلك البد من إرشاك النخب املعرفية واملجتمعية يف هذه املداخلة خاصة عرب تعزيز عالقات
املجتمع املدين الفلسطيني مع نظريه االورويب من اجل الكشف عن زيف املواقف املرتددة التي تتخذها
الدول االوروبية والتي ال ترقى إىل مستوى العقوبات عىل الجرائم واملخالفات .ويف ذلك ميكن لحركات
املقاطعة ان تقوم بدور اكرب من خالل تعزيز املنطلق االخالقي واملسوغ التاريخي لرشعنة حمالت
املقاطعة واالنتقال بها من مربع الدبلوماسية العامة إىل الدبلوماسية الرسمية .إن قوة ومكانة اوروبا
يف الكون ها ّمتان كام ان الدور الذي قامت به اوروبا يف تضييع الحقوق الوطنية الفلسطينية ليس أقل
أهمية وإن تصحيح الخطأ التاريخي ال ميكن ان يقترص عىل املساعدات اإلنسانية ألن هذه حق من
حقوق الشعوب النامية تعويضاً عن فرتات االحتالل بل إن جوهر ومكمن الخطأ كان سياسياً ويقع عىل
اوروبا مبا متلكه من قوة ان تعمل عىل تصحيحه.
مثة أصوات يف اوروبا باتت اكرث قناعة برضورة ان يتجه اإلتحاد لدعم تجسيد املطالب الفلسطينية بغض
النظر عن وجهة نظر إرسائيل وموافقتها .ويقع عىل الفلسطينيني الضغط باتجاه تطوير وجهة النظر تلك
والضغط من اجل تبنيها .فالدولة الفلسطينية التي يعتقد اإلتحاد بأنها الطريق األنسب لحل الرصاع
الدموي يف الرشق االوسط يجب أن تفرض فرضاً عىل إرسائيل يف حالة مواصلتها لرفضها قبول الحل
السلمي .مثة شكوك يف أن تعمل حكومة نتنياهو الثالثة التي شكلها بائتالفه مع يائري لبيد ونفتايل بينيت
عىل استعادة عملية السالم بل إن السمة االبرز فيها هو عدم رغبتها يف الخوض يف القضايا الشائكة .حتى
لو رغبت الحكومة اإلرسائيلية يف ذلك فإن الخطوط العريضة املتفق عليها بني الكتل االئتالفية تجعل
فرصة السالم معدومة .هناك اجامع إرسائييل واضح ضد تفكيك الكتل االستيطانية وضد اخالء املناطق
الرشقية للضفة وضد حق العودة( .)23وبعبارة وردت عىل صفحات التواصل االجتامعي فإن املعروض
عىل الفلسطينيني هو "دولة داييت" بال جيش وبال حدود وبال قدس وبال أرض حتى.
إن تجسيد الحقوق الفلسطينية ال يعني ان الفلسطينيني نزعوا إىل الحلول احادية الجانب بل إن إرصار
إرسائيل عىل مصادرة هذه الحقوق هو االحادية بعينها .من هنا فإن اإلتحاد مطالب بأن يدعم الخطوات
الفلسطينية عىل مستويني .االول يف املحافل الدولية خاصة ان مثة معارك دبلوماسية كثرية يف انتظار
الفلسطينيني لنيل عضوية املؤسسات الدولية وما يرتتب عىل ذلك من حقوق للفلسطينيني عليهم ان
ميارسوها وال ينتظروا كثريا ً امالً يف عروض جديدة من إرسائيل .إن سلة العروض اإلرسائيلية مل يبق فيها
إال قرش البيض أما البيض فقد تكرس منذ زمن طويل .املستوى الثاين أن يتعامل اإلتحاد مع املناطق
الفلسطينية بوصفها أرايض الدولة الفلسطينية وأن وجود إرسائيل ليس احتالالً فحسب وليس غري
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رشعي فحسب بل يتوجب تدخالً دولياً عىل الصعيد القانوين ورمبا الحظر والعقاب االممي .قد يبدو
هذا متعذرا ً من وجهة نظر البعض خاصة يف أوروبا لكن بدبلوماسية فاعلة ونقاش عميق يف الرأي العام
ميكن تطوير رأي عام فاعل ضاغط بهذا االتجاه .يقع عىل اإلتحاد مسؤولية االنتقال من مشاهد إىل فاعل
يف تصحيح الخطا الكبري الذي ارتكبته دوله االعضاء بحق الشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور املشؤوم.
من هنا فإن عىل الفلسطينيني أن يصححوا أيضاً الخطا الفادح الذي ارتكبوه لحظة قبلوا ان يكون
املجتمع الدويل مجرد وسيط يف عملية السالم ،والوسيط رهن موافقة الطرفني بقبول وساطته .هكذا
وجدت إرسائيل نفسها يف منأى عن أي ضغط دويل يف حالة رفضت الوساطة كام كانت تفعل طوال
العقدين املاضيني .إن مسؤولية املجتمع الدويل وتحديدا ً اوروبا ال يجب ان تكون الوساطة بل عليها أن
متتلك الحق يف التدخل إلنفاذ السالم وفرضه عىل االطراف الرافضة له .فالجيوش تخرج الحتالل بغداد
وإلسقاط القذايف وتجوب الطائرات الفرنسية سامء القارة السوداء وال أحد يجرؤ عىل القول برضورة
عقاب إرسائيل ولو عرب املقاطعة التجارية .عىل الخطاب الفلسطيني ان يطور من نفسه ويصلب من
مقوالته بحيث ميلك الجرأة لطرح هذه األفكار واملطالبة بتنفيذها .فأوروبا ليست وسيطاً بل طرفاً وهي
ليست "شاهد مشفش حاجة" بل هي متهم ومدان مشارك يف الكارثة ،وال يجب ان نقبل ان تظل تندد
فيام هي متتلك القوة يف النظام الدويل لفرض عقوبات عىل إرسائيل ولو من طرفها ،سيام انها متتلك
الفعالية االقتصادية والتجارية والعلمية التي تعزز من هيمنة إرسائيل عىل الشعب الفلسطيني .من هنا
تقع اهمية مامرسة دبلوماسية ضاغطة عىل اإلتحاد االورويب يف هذا الجانب حتى يتحمل مسؤولياته
التاريخية واألخالقية ناهيك عن مصالحه الحيوية يف املنطقة .وإن تثوير الجوانب القانونية والرأي العام
وحركات املقاطعة سيساهم بشكل كبري يف عملية الضغط تلك .ولعل هذه الدراسة جزء من هذا إن
نجحت يف توصيل مقولتها األساسية.
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