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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

مواقف الدول الفاعلة يف اجملموعة االقتصادية األوربية 
من القضية الفلسطينية: من عام 1970 إىل مرحلة ما بعد

 االنتفاضة الثانية عام 2000

ملخص

يتناول هذا المقال بالدراسة والتحليل مواقف الدول الفاعلة في المجموعة االقتصادية األوروبية 
الموقف  تطور  على  وانعكاساتها   2000 عام  الثانية  الفلسطينية  االنتفاضة  حتى   1970 من 
األوروبي ومساعي القوة الناعمة الممثلة في دول االتحاد األوروبي إلخراج القضية الفلسطينية 
من االنسداد الذي دخلت فيه نتيجة حالة الحصار الصهيوني للضفة والقطاع ومحاولة هذا 
االتحاد مساعدات الفلسطينيين اقتصاديا وماليا بسبب فشل المبادرات الدبلوماسية األوروبية 

في تسوية القضية الفلسطينية أمام تصلب الموقف األمريكي المنحاز للكيان الصهيوني.
الكلمات  الدالة :المجموعة االقتصادية األوروبية، خطة شومان عام 1971، القضية الفلسطينية، 

اتفاق أوسلو، جاك شيراك، ياسر عرفات، السلطة الوطنية الفلسطينية.

Abstract 

Dealing with this article the study and analysis of the positions of the actors in the European Economic 
Community of 1970 until the second Palestinian Intifada in 2000 and their reflections on the evolution of the 
European position and the soft force represented in the European Union countries to remove the Palestinian 
cause clogging entered into as a result of the Zionist blockade of the West Bank and Gaza Strip and the 
attempt of this union aid for Palestinians economically and financially because of the failure of the diplomatic 
initiatives of the European Commission in the settlement of the Palestinian issue before the intransigence of 
US biased position of the Zionist entity.

Keywords: EEC, Schuman Plan in 1971, the Palestinian case, the Oslo agreement in 1993, Jacques Chirac, Yasser Arafat, the 
Palestinian National Authority, Second Palestinian Intifada in 2000..

The Positions of the Actors in the European Economic 
Community of the Palestinian Case: From 1970 to the Post 

After the Second Intifada in 2000

د. ميلود بلعالية
أستاذ حماضر )أ(

يف التاريخ احلديث واملعاصر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة حسيبة بن بوعلي-الشلف-
 m.belalia@univhb-chlef.dz



85األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية.  ج/ قسم العلوم اإلجتماعية. العدد  18  - جوان  2017 . ص 84 - 91  
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مقدمة

األوروبية  الفاعلة يف اجملموعة االقتصادية  الدول  تناول  عند 
نهاية  أنه قبل  التذكري  بد من  الفلسطينية، ال  القضية  جتاه 
عقد الستينات من القرن املاضي، مل يكن للمجموعة االقتصادية 
الساحة  على  ألوروبا  فعلي  سياسي  تأثري  من  األوروبية 
فرنسا  باستثناء  اجملموعة  يف  عضو  دولة  لكل  فكانت  الدولية، 
سياستها اخلاصة. بدأ التغيري بعد العدوان الصهيوني على دول 
10 جوان  5 حتى  الطوق)مصر، األردن وسورية( يف الفرتة من 
األوروبية  االقتصادية  اجملموعة  بدأت   1970 عام  ويف   .1967
سياسة تعاون أوروبية، حاولت من خالهلا أن يكون هلا حضور 
األوسط  الشرق  خاصة  اإلقليمية  القضايا  بعض  يف  فعلي 
تنسيق  مع  النظر  وجهات  وتقريب  التضامن  تقوية  أجل  من 
املواقف. فما هي املراحل اليت مرت بها مواقف الدول الفاعلة يف 
الفلسطينية؟  القضية  جتاه  األوروبية  االقتصادية  اجملموعة 
وهل  األوروبية؟  املواقف  هلذه  التارخيية  اخللفيات  هي  وما 

يسرتجع االحتاد األوروبي دوره املفقود؟
اجملموعة  يف  الفاعلة  الدول  مواقف  بها  مرت  اليت  املراحل  أوال 

األوروبية جتاه القضية الفلسطينية

مرت مواقف الدول الفاعلة يف اجملموعة االقتصادية األوروبية 
1970 حتى ما بعد بداية االنتفاضة  يف الفرتة املمتدة من عام 
حتى   1970 عام  من  املرحلة  مراحل:  بثالث   2000 عام  الثانية 
اتفاق أوسلو عام 1993، مرحلة املفاوضات من عام 1993 حتى 
بداية االنتفاضة الثانية عام 2000، ومرحلة ما بعد االنتفاضة 

الثانية.
1970 حتى اتفاق أوسلو 1993 املرحلة من   .1

األوروبية  االقتصادية  اجملموعة  يف  الفاعلة  الدول  اعتمدت 
اليت يكون فيها  األوىل  املرة  1971 وثيقة شومان)1( فكانت  عام 
أن  مستغربا  يكن  ومل  اخلارجية.  السياسة  يف  موقف  ألوروبا 
القرب  عامل  إىل  بالنظر  األوسط،  بالشرق  تتعلق  القضية 
اجلغرايف من العامل العربي وتأثري حرب 1967، من جهة، ومن 
جهة ثانية، مل يكن األمر سهال نظرا لتباين املواقف السياسية 
مؤسس  ديغول  اجلنرال  عهد  يف  املتوازن  فرنسا  موقف  بني  ما 
املنحازة  الغربية وهولندا  أملانيا  اجلمهورية اخلامسة ومواقف 
ماي   13 يف  شومان  وثيقة  على  املصادقة  متت  فقد  إلسرائيل. 
1971 يف اجتماع جملس وزراء خارجية الدول الست)2(. فما هي 
املبادئ اليت تضمنتها الوثيقة؟ فضال عن نقاط تتعلق بالوساطة 
جونار  األممي  الوسيط  مهمة  دعم  األخص  وعلى  السياسية، 
يارينغ، أكدت اجملموعة األوروبية تأييدها لقرار 242 الصادر 
حتديدا  طالبت  لكنها   .1967 نوفمرب   22 يف  األمن  جملس  عن 

مبا يأتي: 
جوان   4 خطوط  إىل  الصهيوني  االحتالل  قوات  انسحاب   •

1967، مع تعديالت طفيفة.

• إقامة مناطق منزوعة السالح على كال جانيب حدود الكيان 

الصهيوني، مع وجود قوات دولية خارج الدول الكربى األربع.
• وضع دولي للقدس وتعليق مستمر ألي قرار بشأن السيادة 

على املدينة القدمية.
• وأخريا، حق الالجئني الفلسطينيني يف العودة إىل ديارهم أو 

خيار التعويض عليهم)3(.
يبدو من قراءة هذه املطالب أن وثيقة شومان اعتربت القضية 
تقرير  حلق  ذكر  دون  فقط،  الجئني  مشكلة  الفلسطينية 
املصري أو منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد 

للشعب الفلسطيين. 
 وهكذا مل يتغري املوقف األوروبي إال بعد عشر سنوات مع إعالن 
البندقية يف 13 جوان 1980 الذي نص على ما يلي: "جيب التوصل 
إىل حل عادل للقضية الفلسطينية اليت ليست جمرد مشكلة الجئني...
تقرير  يف  حقه  كامل  ملمارسة  اجملال  الفلسطيين  الشعب  إعطاء  جيب 
يف  دور  هلا  يكون  أن  جيب  الفلسطينية  التحرير  منظمة  إن  املصري. 

املفاوضات)4(.

وتأكد موقف اجملموعة االقتصادية األوروبية يف اجتماع القمة 
باملصادقة  انتهى  الذي  أإليطاليية  البندقية  مبدينة  املنعقد 
وعباراته  الصرحية  بلغته  تضمن  الذي  البندقية،  إعالن  على 
الواضحة مساندة احلق العربي واعرتافه صراحة حبق الشعب 
وقد  املستقلة،  دولته  وإقامة  مصريه  تقرير  يف  الفلسطيين 
طالب الكيان الصهيوني بالتوقف عن بناء املستوطنات، واعتربها 
غري شرعية ووصفها بأنها عقبة أمام حتقيق السالم يف الشرق 

األوسط. 
وهكذا سجل إعالن البندقية موقفا تارخييا للدول الفاعلة يف 
اجملموعة االقتصادية األوروبية للمرة األوىل منذ حرب 1967 
األوروبي)5( رفضه  أعلن اجمللس االقتصادي واالجتماعي  حني 
أي ضم لألراضي العربية احملتلة ودعمه حلق الفلسطينيني يف 
تقرير املصري مع ضرورة أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية 
التخلي عن  املوقف سيكون  املفاوضات. فهل مثن هذا  طرفا يف 
حق العودة؟ وما هو رد فعل الكيان الصهيوني والواليات املتحدة 

األمريكية على هذا اإلعالن؟ 
1980 على لسان  15 جوان  جاء رد الفعل الصهيوني سريعا، يف 
والقرار  املريرة،  الذاكرة  سوى  البندقية  إعالن  من  يبقى  "لن  بيغن: 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  إشراك  إىل  األخرى،  األمم  كما  يدعونا 
يف  التالي  القرار  مررت  قتلة  تضم  اليت  املنظمة  هذه  السالم.  عملية  يف 
حترير  حركة  هي  فتح  حركة  "إن  البندقية:  إعالن  عشية  دمشق 
وطنية مستقلة هدفها حترير فلسطني بشكل كامل وتصفية الكيان 

الصهيوني سياسيا، عسكريا اقتصاديان ثقافيا وإيديولوجيا")6(.

أما رد الفعل األمريكي، فقد عرب عنه الرئيس جيمي كارتر)7( 
اإلخبارية  القناة  مع  مقابلة  ففي  استباقيا.  موقفا  أبدى  الذي 
األمريكية CNN )سي أن أن( بتاريخ 31 ماي 1980 قبل إعالن 
البندقية، نبه أوروبا إىل ضرورة عدم التدخل يف أي مفاوضات 
قضية  حول  ومصر  الصهيوني  الكيان  بني  ما  أوسطية  شرق 



د. ميلود بلعالية

األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية. ج/ قسم العلوم اإلجتماعية. العدد  18  - جوان 2017 . ص 84 - 91   86

املتحدة  الواليات  أن  الذاتي يف فلسطني. كما لفت إىل  احلكم 
تعديل  أي  إدخال  ملع  األمن  جملس  يف  الفيتو  حق  ستستخدم 
على حقوق فلسطينيني املثبتة يف القرار 242. وجاء فوز رونالد 
ريغان)8( يف االنتخابات الرئاسية يف 6 نوفمرب 1980 ليزيد من 
التشدد األمريكي يف رفض أي مفاوضات مع منظمة التحرير 
الصهيوني،  للكيان  األمريكي  االحنياز  رغم  لكن  الفلسطينية. 
فقد استمرت الدول الفاعلة يف اجملموعة األوروبية يف اعتماد 
سياسة خارجية مستقلة نسبيا عن الواليات املتحدة، من خالل 
التحرير  منظمة  رئيس  عرفات)9(  ياسر  بها  قام  اليت  الزيارات 
الفلسطينية إىل دول عديدة كفرنسا والنمسا وأملانيا الغربية 

يف عهد املستشار ويلي برانت)10(.  
تسوية  جتاه  األوروبية  االقتصادية  اجملموعة  موقف  تطور 
وزراء  أيد  حني   ،1987 فيفري   23 يف  الفلسطينية  القضية 
من  البندقية  إعالن  على  يرتكز  حال  الـ12  جمموعة  خارجية 
املتحدة.  األمم  رعاية  حتت  يعقد  للسالم  دولي  مؤمتر  خالل 
وتدعم هذا املسعى األوروبي، بإعالن وزراء اخلارجية اجملموعة 
قمة  بانعقاد  القاضي   ،1987 جوان   27 يف  املؤرخ  األوروبية 
مبا  املنطقة،  دول  جلميع  األمن  يف  للحق  ودعمهم  مدريد 
آمنة  حدود  داخل  العيش  يعين  وهذا  الصهيوني،  الكيان  فيها 
املشروعة  باحلقوق  االعرتاف  مع  ومضمونة،  بها  ومعرتف 
للشعب الفلسطيين، مبا يف ذلك حقه يف تقرير املصري مع كل 
ما ينطوي على ذلك)11( فكانت هذه هي املرة األوىل اليت تعرتف 

فيها أوروبا حبق الفلسطينيني يف إقامة دولة خاصة بهم.
1993 وتهميش الدور األوروبي اتفاق أوسلو  2. مرحلة 

منحى  عقدين  من  أقل  بعد  األوروبية  السياسة  اختذت 
حقه  منها  الفلسطيين  للشعب  باحلقوق  االعرتاف  مع  جديدا 
التحرير  منظمة  مع  التفاعل  إىل  إضافة  مستقلة،  دولة  يف 
القيود  مع   1993 لعام  أوسلو  اتفاق  أن  غري  الفلسطينية)12(. 
الكثرية اليت تضمنها، شكل اعرتافا بأنه ما من حل دون منظمة 
املشروعة  احلقوق  تطبيق  وبدون  الفلسطينية  التحرير 

للفلسطينيني.
 1993 عام  أوسلو  اتفاق  على  التوقيع  بعد  املستجدات  ظل  يف 
األوربية،  اجملموعة  يف  الفاعلة  الدول  موقف  التناقض  طبع 
اجلديدة  السياسية  املعادلة  مع  يتالشى  الدول  هذه  دور  فبدأ 
الصهيوني  والكيان  املتحدة  الواليات  من  كل  قبول  مع  تزامنا 
مت  ولكن  أوسلو  اتفاق  األوروبية  اجملموعة  دعمت  لقد  به. 
تهميشها سياسيا )حتى وإن كان للمجموعة دور اقتصادي من 
أسباب هذا  الفلسطينية(. فما هي  املالي للسلطة  الدعم  خالل 

التهميش؟ 
يبدو أن بعض هذه األسباب مرتبط بأوروبا ذاتها، بينما البعض 
اآلخر متصل بعملية السالم. يف هذا اجملال ميكن احلديث عن 

سببني اثنني:
كرس  الذي  بالذات  أوسلو  اتفاق  يف  يتمثل  األول  السبب   •

متساويني،  طرفني  بني  قائمة  املفاوضات  أن  مفاده  وهما 
الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة  جهة،  من  الصهيوني،  الكيان 

من جهة ثانية.
املفاوضات  يف  املشاركة  األطراف  يف  يكمن  الثاني  •والسبب 
سواء الكيان الصهيوني أو الواليات املتحدة أو منظمة التحرير 
اجلد.  حممل  على  األوروبي  املوقف  تأخذ  مل  الفلسطينية، 
وميكن فهم املوقف الصهيوني واألمريكي ولكن موقف منظمة 

التحرير الفلسطينية واملوقف العربي يبدو أكثر تعقيدا)13(.
عندما  عربيا  املدعوم  الفلسطيين  املوقف  حقيقة  اتضحت  لقد 
الفشل  إىل  متجهة  أنها  وبدا  بالتعثر،  السالم  عملية  بدأت 
االحتاد  يف  الفاعلة  الدول  خبالف  عامي1999-1998،  يف 
مع  أخرى،  مرة  سياسي  دور  لعب  حاولت  اليت  األوروبي)14( 
الفلسطينية وجتلت  بالدولة  التأكيد على ضرورة االعرتاف 
اهلولندية  أمسرتدام  مبدينة  القمة  اجتماع  يف  احملاولة  هذه 
بتاريخ 17 جوان 1997 اليت جاء يف بيانها: "حنن ندعو إسرائيل إىل 
إقامة  الفلسطينيني يف تقرير مصريهم مبا يف ذلك خيار  االعرتاف حبق 

دولة")15(.

األعضاء  أعلن  األوروبي،  االحتاد  يف  لدول  الفت  موقف  ويف 
اخلمسة عشر يف قمة برلني املنعقدة يف 26 مارس 1999: "يؤكد 
االحتاد األوروبي على حق الفلسطينيني املستمر وغري املشروط يف تقرير 
هلذا  املبكر  االجناز  إىل  ويتطلع  دولة،  إقامة  خيار  ذلك  يف  مبا  املصري 
احلق. كما يناشد مجيع األطراف السعي حبسن نية من أجل التوصل إىل 
حل تفاوضي على أساس االتفاقات القائمة، دون املساس بهذا احلق، الذي 
ال خيضع ألي فيتو. واالحتاد األوروبي مقتنع بأن إنشاء دولة فلسطينية 
االتفاقات  أساس  على  سيادة  وذات  وسلمية  للحياة  وقابلة  دميقراطية 
القائمة وعرب املفاوضات ستكون أفضل ضمان ألمن الكيان الصهيوني 
وقبوله كشريك على قدم املساواة يف املنطقة. كما أن االحتاد األوروبي 
املناسب  الوقت  يف  فلسطينية  بدولة  االعرتاف  يف  للنظر  استعداده  يعلن 
إليها أعاله")16(. وتدعم موقف برلني  املشار  للمبادئ األساسية  وفقا 
بإعالن اجمللس األوروبي يف اجتماع لوكسمبورغ يومي 12 و13 
ديسمرب 1997 عن: "استعداد االحتاد األوروبي املشاركة يف مفاوضات 
الوضع النهائي من خالل تقديم بعض املقرتحات إىل الفرقاء يف املواضيع 
ذات الصلة ومن ضمنها إقامة دولة فلسطينية، إجراءات متعلقة باألمن 

واحلدود، واملستوطنات والالجئني، والقدس واملياه")17(.

يف بداية التسعينات وخالل مفاوضات أوسلو، جتلى دور االحتاد 
حجم  انتقل  فقد  الفلسطينية.  السلطة  متويل  يف  األوروبي 
املساعدات املالية للسلطة الفلسطينية من 1.2 مليار أورو إىل 3 
ماليري أورو يف الفرتة من 1994 حتى 2009، من جهة، ومن جهة 
املتوسطية  السياسة  خالل  من  األوروبي  االحتاد  حاول  ثانية، 
أن يؤثر على الوضع القائم يف الشرق األوسط، فقد وضع عقد 
مؤمتر برشلونة عام 1995، أسس الشراكة األورو متوسطية 
بني 15 دولة عضو يف االحتاد األوروبي إىل جانب مصر، األردن، 
الصهيوني. كما  والكيان  الفلسطينية  السلطة  لبنان،  سورية، 
وقعت اتفاقيات شراكة بني االحتاد األوروبي وكل دول جنوب 
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مواقف الدول الفاعلة يف اجملموعة االقتصادية األوربية من القضية الفلسطينية: من عام 1970 إىل مرحلة  ما بعد االنتفاضة الثانية عام 2000

وشرق حوض البحر األبيض املتوسط املعنية: اتفاق خاص مع 
السلطة الفلسطينية يف عام 1997، تونس يف عام 1998، الكيان 
الصهيوني واملغرب يف عام 2000، األردن يف عام 2002، لبنان يف 
عام 2003، مصر يف عام 2004 وأخريا اجلزائر يف عام 2005)18(.

على رغم من كل هذه االتفاقيات وبعد مرور عشر سنوات كان 
العربية والسبب يف ذلك يعزى  بالنسبة للدول  الفشل واضحا 
إىل استحالة إقامة تعاون اقتصادي وسياسي بني دول حوض 
للقضية  جري  حل  إجياد  دون  من  املتوسط  األبيض  البحر 
الفلسطينية. وللخروج من االنسداد يف املوقف األوروبي طرح 
2008، بوصفه  الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي)19( يف عام 
رئيس االحتاد األوروبي ملدة ستة أشهر مبادرة جديدة مؤداها: 
االحتاد من أجل املتوسط، ولقيت هذه املبادرة الدعم يف اجتماع 
دولة)20(.  أربعني  رؤساء  طرف  من   2008 جويلية  يف  باريس 
لكن بعد مرور سنتني كان الفشل واضحا للمبادرة األوروبية 
يعترب  فعال  وهل  الفشل؟  هذا  أسباب  هي  فما  ذاتها.  لألسباب 

االحتاد األوروبي ماردا اقتصاديا وقزما سياسيا؟ 
مل  دولة  عشر  التنسيق بني سياسات مخسة  أن حماولة  يبدو 
تكن سهلة ال سيما ما بني الدول الفاعلة يف االحتاد األوروبي 
املتحدة  الواليات  مع  خمتلفة  عالقات  لندن  إىل  باريس  فمن 
وكذلك مع الكيان الصهيوني من جهة، ومن جهة أخرى، كان 
سياسة  توجد  أن   1997 عام  لشبونة  اتفاقية  يف  املفروض  من 
تقديرات  حسب  ولكن  مشرتكة،  أوروبية  وأمنية  خارجية 
خرباء اإلسرتاتيجية الدولية فان هذا األمر قد حيتاج من دول 
سياسة  أوجدت  فقد  لتطبيقها.  عشرية  إىل  األوروبي  االحتاد 
توسيع االحتاد األوروبي إىل فضاء أوروبي يضم سبع وعشرين 
دولة صعوبات جديدة تتعلق بدعم غالبية دول أوروبا الشرقية 
للواليات املتحدة والكيان الصهيوني، ألن العديد من هذه الدول 
تعتقد أنه على أوروبا أن ترتك للواليات املتحدة تنظيم العالقات 
الدولية، وما عليها سوى دعم هذه السياسة. وقد كان العجز 
يف املوقف األوروبي واضحا يف العدوان األمريكي على العراق يف 

20 مارس 2003.

الثانية ودعم الكيان الصهيوني 3. مرحلة ما بعد االنتفاضة 

كان   ،2000 عام  الثانية  الفلسطينية  االنتفاضة  بداية  مع 
ففي  قويا.  الصهيوني  للكيان  واالحنياز  جليا  األوروبي  العجز 
األوروبي  االحتاد  يف  الفاعلة  الدول  فإن  السياسي،  اجلانب 
احلوار  أهمها:  لعل  جديدة  أفكار  طرح  عتبة  على  كانت  اليت 
الفلسطيين  الشعب  حق  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  مع 
إقامة دولة فلسطينية ما قد ختسر  يف تقرير مصريه، ودعم 
معها هذه الدول استقالليتها لصاحل الواليات املتحدة يف اللجنة 
االحتاد  دول  من  جديدة  أفكار  أية  تطرح  فلم  الرباعية)21(، 
يف  العامة  االنتخابات  مقاطعة  دعم  فضلت  اليت  األوروبي 
دعم  رفض  مع  تزامنا   2006 عام  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 
فكرة حكومة وحدة وطنية. ومل جيرؤ االحتاد األوروبي على 
مع  احلوار  فتح  إىل  بادرت  اليت  االحتادية  روسيا  خطى  إتباع 

محاس والذي يعترب أحد أهم الشروط لتحقيق السالم. وخالل 
هذه الفرتة أيضا، شرعت الدول الفاعلة يف االحتاد األوروبي يف 
النظر عما  الصهيوني بصرف  الكيان  ثنائية مع  ربط عالقات 
فرنسا،  إىل  بالنسبة  الفلسطينية.  األراضي  يف  تفعله  كانت 
يف  الديغولية.  سياستها  مسار  يف  حقيقيا  منعطفا  ذلك  كان 
فرنسا  يتغري:  مل  شيئا  إن  القول  باإلمكان  السياسي،  اجلانب 
جوان.   4 حدود  وفق  فلسطينية  دولة  إقامة  تدعمان  وأوروبا 

ولكن على األرض ظل األمر خمتلفا.
العالقات  يف هذا الصدد، ميكن تقديم مثال عن تطور مستوى 
ديسمرب  يف  إقراره  مت  الذي  الصهيوني  والكيان  أوروبا  بني 
2008، خالل رئاسة فرنسا لالحتاد األوروبي، وقد كان برنار 
كوشنري)22( ونيكوال ساركوزي حتديدا وراء الدفع باجتاه هذا 
املسعى األوروبي اجلديد. لقد مت تبين هذه السياسة يف الوقت 
االستيطان،  سياسة  يتابع  الصهيوني  الكيان  فيه  كان  الذي 
وحصار غزة، واإلبقاء على نقاط التفتيش يف املعابر، واالستمرار 
القدس)وإن  تهويد  والتوسع يف سياسة  العازل،  بناء اجلدار  يف 
يف  القدس(.  ضم   2006 عام  رفض  قد  األوروبي  االحتاد  كان 
مبثابة  العالقات  تطوير  كان  ملاذا  تفهم  بإمكان  السياق،  هذا 
الضوء األخضر للكيان الصهيوني ليتابع سياسته على األرض، 
هآرتس  صحيفة  علقت  فقد  غزة.  على  لعدوانه  وكذلك 
الصهيونية: "وافق وزراء خارجية االحتاد األوروبي الـ27 باإلمجاع نهار 
االثنني على االرتقاء مبستوى العالقات مع إسرائيل)الكيان الصهيوني( 
هذه  إلحباط  ومصر  الفلسطينية  السلطة  من  احلثيثة  احملاوالت  رغم 
نوعه  من  االول  هو  لقاء  يف  سيتمثل  القرار  هذا  عن  تعبري  أول  اخلطوة. 
بني رئيس الوزراء وقادة الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي يف بروكسل 
اخلارجية  وزير  فان  العالقات،  لرفع مستوى  القادم...ونتيجة  افريل  يف 
األوروبي  االحتاد  وزراء  مجيع  السنة مع  مرات يف  االجتماع ثالث  سيبدأ 
نظرائهم  مع  السنة  يف  مرة  الدولة  وزراء  وسيجتمع  الـ27.  للخارجية 
واالحتاد ألوروبي  الصهيوني(  إسرائيل)الكيان  األوروبيني. كما ستقوم 
السالم  عملية  مثل  خمتلفة  قضايا  حول  اسرتاتيجي  حوار  بإجراء  أيضا 
والتهديد اإليراني ومكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة. وباإلضافة إىل 
ذلك، تعهد االحتاد األوروبي مبساعدة إسرائيل)الكيان الصهيوني( على 
املتحدة وإدراج خرباء يف قوات حفظ السالم  االندماج يف وكاالت األمم 
املقرتحة  العمل  خطة  عن  التخلي  الوزراء  قرر  وقد  األوروبي.  االحتاد  يف 

لعملية السالم يف عام 2009، استجابة للضغوط اإلسرائيلية")23(.

الفضائيات  شاشات  على  العامل  شاهد  غزة،  على  احلرب  بعد 
الصهيوني يشكر رؤساء ست  الكيان  أوملرت رئيس وزراء  إيهود 
واهتمامهم  الصهيوني  للكيان  املميز  دعمهم  "على  أوروبية:  دول 
"عندما  ايطاليا:  وزراء  رئيس  برلسكوني  سيلفيو  صرح  كما  بأمنه". 
أمسع أن هناك صواريخ تطلق على الكيان الصهيوني، اشعر كما لو أنها 

تطلق على العامل الغربي أمجع")24(.

الدول  موقف  يف  التحول  هذا  لتفسري  أخرى  أسباب  هناك 
األسباب  هذه  من  فرنسا،  خاصة  األوروبي  االحتاد  يف  الفاعلة 
ما يتعلق بالتوجهات اجلديدة جتاه القضية الفلسطينية. ففي 
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الفرتة املمتدة من عقد الثمانينات حتى عقد التسعينات، كانت 
الفلسطيين الصهيوني على أنه صراع بني  النظرة إىل الصراع 
سبتمرب   11 بعد  لكن  االحتالل.  حتت  وشعب  حمتلة  دولة 
هي  فلسطني  أن  مؤداها  تتشكل  جديدة  توجهات  بدأت   ،2001
واإلسالم)25(.  الغرب  بني  ما  احلضارات  صراع  جبهات  إحدى 
والغريب يف هذه التوجهات أنها تتناقض مع املصاحل األوروبية 
يف الشرق األوسط، والسبب يف ذلك أن الصراع حول فلسطني 
وضع إمكانية التطور يف املنطقة يف دائرة اخلطر كما من شأنه 
التأثري سلبا على دول االحتاد األوروبي، وعلى االحتاد األوربي 
أن يتقبل فكرة أن هذا الصراع ليس قائما بني أطراف متساوية 
االحتاد  كان  فإذا  حمتل،  وشعب  احتالل  سلطة  بني  ولكن 
فلسطينية  دولة  يف  يكمن  احلل  أن  بالفعل  يعتقد  األوروبي 
مستقلة فعليه أن ميارس ضغوطا فعلية باجتاه حتقيق ذلك 
مع مالحظة أنه ال ميكن تغيري سياسة الكيان الصهيوني إال من 
خالل ممارسة ضغوط فعلية عليه من خالل محلة املقاطعة، 

سحب االستثمارات وفرض العقوبات.
ثانيا خلفيات مواقف الدول الفاعلة يف اجملموعة األوروبية جتاه 

القضية الفلسطينية

الفاعلة يف اجملموعة  الدول  التعليق على خلفيات مواقف  قبل 
التذكري  من  بد  ال  الفلسطينية،  القضية  جتاه  األوروبية 
باحلقيقة التارخيية اليت ال ميكن للباحث التارخيي املوضوعي 
ماضيها  يف  الكربى  األوروبية  الدول  أن  ومفادها  جيانبها  أن 
وحاضرها تتحمل مسؤولية سياسية وأخالقية يف نشأة القضية 
الفلسطينية وقيام الكيان الصهيوني وبداية مشكلة الالجئني 
وبعدها   ،1917 نوفمرب   2 يف  بلفور  وعد  فمنذ  الفلسطينيني. 
وقرار  فلسطني،  يف  الربيطاني  االحتالل  اتبعها  اليت  السياسة 
التقسيم يف 29 نوفمرب 1947 واالعرتاف بالكيان الصهيوني عام 
فلسطني  يف  الصهيوني  للمشروع  املسبوق  غري  والدعم   ،1948
مسؤولة  أوربا  من  جتعل  التارخيية  الشواهد  هذه  احملتلة)26(، 
عن قضية الالجئني الفلسطينيني جوهر القضية الفلسطينية 

وعدم االستقرار يف الشرق األوسط.
لقد مر التاريخ األوروبي يف التعامل مع القضية الفلسطينية 
بعد  ما  مبرحلة  وينتهي   1967 حبرب  يبدأ  مراحل،  بثالث 

االنتفاضة الثانية عام 2000. 
يف املرحلة األوىل تعاطت وثيقة شومان باعتبارها وثيقة أول 
أوروبية مع القضية الفلسطينية كقضية الجئني ومل تذكر 
وبعد  الفلسطينية.  التحرير  منظمة  وال  املصري  تقرير  حق 
الذي   ،1980 عام  البندقية  إعالن  صدر  سنوات  عشر  حوالي 
طالب حبل عادل للقضية الفلسطينية، وحق الفلسطينيني يف 
إقامة دولتهم املستقلة، لكن الواليات املتحدة هامجته ورفضه 
الكيان الصهيوني بشدة)27(. وهمش اتفاق أوسلو عام 1993 دور 
الكيان  موقف  كان  وإذا  بالكامل،  األوروبية  اجملموعة  دول 
الصهيوني والواليات املتحدة بتهميش دول اجملموعة األوروبية 

مفهوما فإن املوقف الفلسطيين كان غامضا. 

بقرار  طبعت   ،2000 عام  إىل  أوسلو  بعد  ما  الثانية  املرحلة  يف 
دول االحتاد األوروبي باملساعدة االقتصادية لكنه مين بالفشل 
يف اكتساب دور سياسي، وتعزى أسباب هذا الفشل إىل أن دول 

االحتاد األوروبي كانت قوة اقتصادية دون تأثري سياسي.
أما املرحلة الثالثة ما بعد عام 2000، فقد متيزت بدعم أوروبي 
كبري للكيان الصهيوني، ألن يف هذه املرحلة بدأت دول االحتاد 
الكيان  مع  ثنائية  اتفاقات  وتربم  عالقات  تقيم  األوروبي 

الصهيوني بالرغم ممارساته يف األراضي الفلسطينية احملتلة.
ومهما يكن من أمر مواقف دول االحتاد األوروبي جتاه القضية 
املواقف  التحول اجلذري يف هذه  أسباب هذا  الفلسطينية، فإن 
تعزى إىل تغري النظرة األوروبية للقضية الفلسطينية، فبينما 
أنها  والثمانينات إىل  السبعينات  إليها سابقا خالل  كان ينظر 
قضية حترر، حتولت النظرة بعد 11 سبتمرب لتصبح فلسطني 

هي إحدى اجلبهات يف صراع احلضارات)28(.
الصراع  بأن  االعرتاف  األوروبي  االحتاد  دول  على  كان 
بني  بل  متساويني  طرفني  بني  ليس  الصهيوني  الفلسطيين 
دول  كانت  وإذا  الفلسطيين.  والشعب  الصهيوني  االحتالل 
فلسطينية  دولة  قيام  هو  احلل  أن  تعتقد  األوروبي  االحتاد 

مستقلة فيجب أن تضغط لذلك بقوة على الطرف املعتدي.
فإذا كان واقع مواقف الدول الفاعلة يف االحتاد األوروبي على 
موقف  واقع  هو  فما  وموضوعية،  ذاتية  ألسباب  حمدوديته 
أن  املفاوض  هذا  على  كان  احلقيقة  الفلسطيين؟  املفاوض 
ومؤمتراته  السالم  مفاوضات  يف  األوروبي  الشريك  يطالب 
حلفظ التوازن مع الشريك األمريكي الذي مل يكن يوما طرفا 
حمايدا. ولكن عندما نبحث يف تاريخ القضية الفلسطينية جند 
وعدم  املصلحة  وأساسه  فلسطيين  أوروبي  مزدوج  اخلطأ  أن 
الثقة، فإذا كانت مسؤولية اجملموعة األوروبية عن تهميش 
منظمة  بأن  التذكري  أيضا  تفرتض  املوضوعية  فإن  نفسها، 
التحرير الفلسطينية قامت بسلسلة من األخطاء يف تارخيها. 
الفاعلة يف اجملموعة  الدول  املوضوع هو خلفيات مواقف  وألن 
فيمكن  الفلسطينية،  القضية  جتاه  األوروبية  االقتصادية 
إثر  على  جاء  الذي   1980 جوان  يف  البندقية  بإعالن  التذكري 
توقيع معاهدة كامب ديفيد، والذي أقر حبق الفلسطينيني يف 
وإشراك  مصريهم،  تقرير  يف  وحقهم  املستقلة  دولتهم  إقامة 
منظمة التحرير الفلسطينية يف أي مفاوضات، والذي أدى إىل 
إقامة عالقات سيئة بني األوروبيني والكيان الصهيوني. كما 
أن هذا الكيان والواليات املتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية 
يف  السياسية  الدائرة  رئيس  وهامجه  اإلعالن،  هذا  رفضت 
الدورة  اجتماع  خالل  قدومي)29(  فاروق  التحرير  منظمة 
العادية اخلامسة والثالثني للجمعية العامة لألمم املتحدة يف 

أواخر جويلية 1980.
أما بالنسبة للتهميش الذي وجدت الدول الفاعلة يف اجملموعة 
ومؤمتراته  السالم  مفاوضات  خالل  فيه  نفسها  األوروبية 
إىل  يعزى  فإنه  يومنا،  إىل  الفلسطينية  القضية  مسار  وخالل 
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مواقف الدول الفاعلة يف اجملموعة االقتصادية األوربية من القضية الفلسطينية: من عام 1970 إىل مرحلة  ما بعد االنتفاضة الثانية عام 2000

أسباب عديدة، منها:
منذ  األوروبية  االقتصادية  اجملموعة  دول  اكتفاء   .1
البيانات،  بسياسة  اليوم  إىل   1971 عام  شومان  وثيقة  صدور 
بأي ضغط إلعطاء قوة  الدول  تقم هذه  البيانات مل  فباستثناء 
البيانات وجعلها موضع التطبيق)30(. فمن البديهي أن عدم قيام 
اجملموعة األوروبية بأي إجراءات عقابية أو ردعية حبق الكيان 
الصهيوني أفقد العامل الثقة بقدرة دول اجملموعة االقتصادية 

األوروبية على لعب دور حموري كفاعل سياسي مؤثر.
األوروبية  االقتصادية  اجملموعة  لدول  الطوعي  االنسحاب   .2
وتهربها من لعب دور سياسي مطلوب يف القضية الفلسطينية: 
يف  كوبنهاغن  مؤمتر  يف  بدأ  الذي  األوروبي  العربي  فاحلوار 
تونس  يف  واستمر  األوىل  البرتول  أزمة  بعد   ،1973 ديسمرب 
العربية من هذا احلوار نتائج سياسية  الدول  والقاهرة، أرادت 
كان  بينما  الفلسطينية)31(،  للقضية  األوروبي  التأييد  لكسب 
االقتصادية  النواحي  احلوار  من  األوروبية  اجملموعة  اهتمام 

خاصة ملف الطاقة.
جيد  مل  الذي  والتساؤل   1991 عام  مدريد  ملؤمتر  بالنسبة   .3
له الباحث التارخيي مربرا، فإن تهميش اجملموعة األوروبية يف 
فيه  انعقد  الذي  التارخيي  السياق  إىل  يعود  أيضا،  املؤمتر  هذا 
السوفييت  االحتاد  وسقوط  األوىل،  اخلليج  حرب  بعد  املؤمتر 
ظل  يف  خاصة  الدولية،  بالزعامة  املتحدة  الواليات  وانفراد 
خلفها  والسري  األمريكية  بالقيادة  األوروبية  اجملموعة  تسليم 
حول  اخلالف  أظهر  لقد  العراق.  ضد  العدوانية  حربها  يف 
مما  األوروبي  الصف  وحدة  عدم  العراق  مع  التعامل  كيفية 

أضعف موقفا ميكن أن يتخذ يف السياسة اخلارجية.
نتيجة  الفعل  على  األوروبية  اجملموعة  دول  قدرة  عدم   .4
نفسه:  األوروبي  االحتاد  داخل  القوى  ومراكز  املؤسسات  قيود 
كبرية  هوة  من  يعاني  األوروبي  الدور  إن  القول  املفيد  من 
يفسر  وقد  يؤديه،  الذي  الفعلي  والدور  املعلنة  الطموحات  بني 
األوروبية  للسياسة  واإلجرائية  املؤسساتية  بالقيود  األمر  هذا 
اخلارجية واألمنية. كما ال ميكن للباحث التارخيي أن يغفل 
القضية  من  املوقف  حول  األعضاء  الدول  بني  التباين  دور 
الفلسطينية، خاصة التباين بني مراكز النفوذ الكربى املتمثلة 

يف بريطانيا وأملانيا وفرنسا:
االحتاد  للدول  يكون  أن  فكرة  ترفض  ظلت  بريطانيا:   •
جتاه  األوروبية  املواقف  تنسيق  يف  األساس  الدور  األوروبي 
السيطرة  من  ختشى  كانت  كما  الفلسطينية.  القضية 
إذا  خاصة  األوروبية،  اخلارجية  السياسات  على  الفرنسية 
ألن  األمريكية،  السياسة  مع  تتعارض  السياسات  هذه  كانت 
بريطانيا اختارت دائما أن تكون احلليف االسرتاتيجي الواليات 
املتحدة، وقد جتلى ذلك مبشاركتها يف العدوان األمريكي ضد 
على  بالعمل  دأبت  بريطانيا  فإن  وبالتالي   .2003 عام  العراق 
موازنة عالقتها باالحتاد األوروبي مع عالقتها املميزة بالواليات 

املتحدة.
يف  أولوية  ذات  الصهيوني  بالكيان  أملانيا  عالقة  تبدو  أملانيا:   •
خترج  مل  لذلك  األوسط،  الشرق  جتاه  اخلارجية  سياستها 
الفلسطينية  القضية  جتاه  األملانية  اخلارجية  السياسة 
األوروبي  لالحتاد  املشرتكة  السياسة  توجهات  عن  بالتحديد 
دائما  أملانيا  عملت  لذلك  التارخيية،  عقدتها  إىل  ذلك  ويعزى 
قد  موقف  أي  اختاذ  جتنبها  مع  الصهيوني،  الكيان  تأييد  على 
من  موقفها  يكون  أن  أملانيا  أرادت  لذلك  الكيان.  هذا  ضد  يبدو 
القضية الفلسطينية من خالل مؤسسات االحتاد األوروبي لكي 
على  واإلبقاء  العربي  العامل  جتاه  متوازن  موقف  أخذ  هلا  يتاح 

عالقاتها مع الكيان الصهيوني.
العربي  الطرفني  بني  الفرنسي  املوقف  تأرجح  فرنسا:   •
والصهيوني، فمن جهة، يسود فرنسا شعور قوي باالنتماء للهوية 
السياسة  يف  الديغولية  باالستقاللية  تلتزم  لكنها  األوروبية 
لسياسة  فرنسا  تفضيل  من  فبالرغم  الفرنسية.  اخلارجية 
التارخيية  الروابط  أن  إال  وفاعلة،  موحدة  خارجية  أوروبية 
لفرنسا مع العامل العربي جتعلها تستقل مبوقفها عن االحتاد 
تفسري  وميكن  الصهيوني،  العربي  الصراع  قضية  يف  األوروبي 
الناحية  من  الفرنسية  اخلارجية  السياسة  يف  التوجه  هذا 
ديغول  اجلنرال  من  الفرنسي  موقف  باستمرار  التارخيية 
ميرتان  فرانسوا  الرئيس  إىل  اخلامسة  اجلمهورية  مؤسس 
القضية  مع  متعاطفا  الفرنسي  املوقف  فكان  االشرتاكي)32(، 
الفلسطينية وذلك من خالل املساهمة يف صياغة القرار 242، 
ومن خالل حماولة توحيد املوقف األوروبي جتاه إقامة عالقات 
متينة مع الدول العربية، ودام هذا املوقف الفرنسي إىل أن ظهر 
التحول بوضوح مع وصول نيكوال ساركوزي إىل سدة الرئاسة 

الفرنسية عام 2007. 
وهكذا يظهر االختالف أكثر وضوحا بني فرنسا وباقي الدول 
عن  متميز  موقف  هلا  يكون  بأن  فرنسا  رغبة  يف  األوروبية 
الدول  تقف  بينما  اخلارجية،  السياسة  يف  املتحدة  الواليات 
األوروبية الفاعلة األخرى إىل جانب الواليات املتحدة وإعطائها 
القيادة يف حتديد التوجهات الكربى يف السياسة اخلارجية جتاه 

الشرق األوسط.
5. قبول اجملموعة األوروبية بالتقسيم الوظيفي الذي حددته 
الواليات  التالي:  النحو  على  األمريكية  املتحدة  الواليات  هلا 
املتحدة تأخذ الدور السياسي يف حني تؤمن اجملموعة األوروبية 
بعدم  األوروبية  اجملموعة  رضيت  وبذلك  الدور.  هلذا  التمويل 
التكامل  ولكن  األوسط  الشرق  يف  األمريكي  الدور  منافسة 
التنافسية والتكامل اختارت اجملموعة  القدرة   . وبني   )33( معه 
الواليات  لكن  التكامل.  بذريعة  نفسها  تهميش  األوروبية 
املتحدة رفضت حتى فكرة التكامل مع أوروبا، واختارت هلا دور 
الكيان الصهيوني  املرتتبة على تدمري  الفواتري  املنفذ)34(، ودافع 
اخلليج  يف  املاحنة  الدول  مولتها  اليت  الفلسطينية  للمنشآت 

واالحتاد األوروبي.
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استنتاجات

األوروبي  الدور  تهميش  أسباب  دراسة  من  استنتاجه  ميكن  ما 
يف القضية الفلسطينية، ومنطلقات تلك السياسة وخلفيتها أن 
هناك الكثري من سوء الفهم األوروبي للقضية الفلسطينية، أو 
اخلارجية  السياسة  منها  تنطلق  اليت  املنطلقات  أن  األقل  على 
للمجموعة األوروبية يف منطقة الشرق األوسط هي منطلقات 
من  ذلك  ويبدو  واحلضارة،  للتاريخ  خاطئة  بقراءة  متأثرة 

املالحظات اآلتية:
صداما  ليس  فلسطني  يف  الصهيوني  العربي  الصراع  إن   •
حضاريا وثقافيا، بل هو صراع بني احلق والباطل، الذي يتخذ 
من الدعم األمريكي واألوروبي قوة إضافية للكيان الصهيوني 

يف جتاهل القوانني واألعراف الدولية.
الثقافية،  العوملة  عصر  فرتة،  منذ  األوروبي  اجملتمع  • يعيش 
وجذورها  الغربية  احلضارة  لوصف  جديد  مفهوم  برز  حني 
حتى  احلال  كانت  كما  وليس  مسيحية  يهودية  أنها  على 
السبعينات من القرن املاضي بأنها ذات جذور إغريقية رومانية. 
الكيان الصهيوني حيتل مكانة يف الوجدان  هذا االنقالب جعل 
مقابل  الغربية  للحضارة  متقدم  دفاع  كخط  األوروبي 
احلضارة اإلسالمية اليت أصبحت تهدد يف نظر القادة الغربيني، 
سالمة العامل املسيحي املتصهني ونظام قيمه ومؤسساته، وهذا 
الشعب  على  املستمر  الصهيوني  العدوان  يربرون  جيعلهم  ما 

الفلسطيين.
اجملموعة  يف  الفاعلة  الدول  ملواقف  التارخيية  اخللفيات  • إن 
اليهود،  ضد  األوروبي  االضطهاد  من  بعهود  تتميز  األوروبية، 
احلركة  استغالل  إىل  وأدت  متصاعد  بشكل  تطورت  اليت 
وإبادة  احملرقة  أسطورة  على  القائمة  للدعاية  الصهيونية 
النظرة  لكن  الثانية.  العاملية  احلرب  خالل  األوروبيني  اليهود 
جوهره  عن  وحتويله  فلسطني  يف  اليوم  للصراع  التبسيطية 
الصراع.  هذا  حيل  لن  عليه  الدينية  الصبغة  وإصباغ  األساسي 
عالقة  ال  بأن  تعي  أن  اليوم  األوروبي  االحتاد  دول  على  لذلك 
للعرب واملسلمني، بأسباب اضطهاد اليهود يف أوروبا، سواء أكانت 
دينية أو عنصرية الطابع، وإفهامها بأن العرب مل يكونوا يوما 
طرفا يف مسألة اضطهاد اليهود لذلك ال جيوز للعامل الغربي أن 

حيمل العرب وزر التاريخ األوروبي.
حماوالت  خلطورة  إدراك  بدون  األوروبي  االحتاد  يسري   •
حلقوق  التنكر  خالل  من  الفلسطينية  القضية  تصفية 
فهم  منطلق  من  العودة.  حق  وأهمها  املشروعة  الفلسطينيني 
أن هذه  التأكيد  املنطقة، وميكن  القوى يف  األوضاع ومراكز 
املخططات لن تؤدي إال إىل عدم االستقرار يف منطقة الشرق 

األوسط. 
بات  لذلك  مقدس.  حق  املقاومة  أن  الدولي،  القانون  • يؤكد 
اخلارجية،  سياساتهم  يف  اليوم  األوروبي  االحتاد  دول  على 
الشعب  حبق  واالعرتاف  األوروبية  الثقافة  مع  االنسجام 

الفلسطيين يف حترير أرضه وحقه املشروع يف العودة.
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