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أ

اإلىداء
أىدي ىذا العمؿ المتواضع إلى أبي الغالي الحنوف يا مف كممو اهلل بالييبة والوقار ..
وعممني العطاء بدوف انتظار ،إلى مف أحمؿ اسمو بكؿ افتخار ..أرجو مف اهلل أف يمد في
عمرؾ لترى ثما اًر قد حاف قطافيا بعد طوؿ انتظار ،أبي يا صاحب القمب العطوؼ واليد

الحانية ،قد ال تتاح لي الفرص دائما لكي أىديؾ كممات الحب واالمتناف واعبر لؾ عف شكري،
ولعؿ ىذه الفرصة تتيح لي أف أقوؿ لؾ شك ار لكؿ شيء بذلتو مف أجمنا ،لقد كنت دوما فخورة
بؾ وسأظؿ ،وأتمنى مف اهلل عز وجؿ أف تكوف فخو ار بي اليوـ والى األبد.

والى أمي أغمى األحبة ،ورمز العطاء التي تعجز الكممات عف شكرىا ،فيي التي كاف

دعاؤىا سر نجاحي ،وىي التي منحتني الكثير مف حبيا ووقتيا وراحتيا ،حتى أستطيع مواصمة
الدراسة بؿ ومواصمة الحياة أيضاً ،أتمنى أف أكوف قدوة ألوالدي مثمما كنتي قدوة لي وألخواتي
دائما وأبدا يا حبيبتي..

أقوؿ ليما :أنتما وىبتموني الحياة واألمؿ والقوة والثقة بالنفس والنشأة عمى حب العمـ

وشغؼ االطالع والمعرفة ،فأتمنى مف اهلل عز وجؿ أف أكوف دائما عند حسف ظنكـ وأف ترضوف

عني إلى األبد ،أمد اهلل في أعماركـ وألبسكـ لباس الصحة والعافية.

إلى أخواتي الغاليات الطيبات ،إلى القموب النقية المخمصة،والحب الذي ال ينضب،

وسندي الحقيقي في الحياة” ،الغالية رندة ،والغالية سريف والى أزواجيـ وأوالدىـ ،والى أختي

الغالية ىيفاء".

إلى رفيؽ الدرب زوجي الغالي محمد ،يا مف شاركني رحمتي إلعداد الرسالة اشي ار طويمة

بكثير مف الصبر ،أىديؾ أطيب األمنيات والحب ،والى أبنائي الغالييف ورياحيف حياتي "تالية
وعبد الحكيـ" الذيف ىـ سبب وجودي ىنا اليوـ ألكوف األـ التي يفخروف بيا.

إلى والد زوجي العزيز رجؿ األعماؿ السيد "عبد الحكيـ الغفري" الذي ىو بمثابة األب

الحنوف الكريـ ،والذي كاف لو الفضؿ الكبير في وجودي ىنا اليوـ فيو رمز العطاء وراعي العمـ
والتعميـ كما عيده الجميع ،والى زوجتو الغالية الحنوف مربية األجياؿ الفاضمة ،وأبنائيـ وبناتيـ

وعائالتيـ األعزاء.

إلى أرواح الشيداء وعمى رأسيـ الشييد الرمز الخالد "ياسر عرفات" -رحمو اهلل.-

والى فخامة السيد الرئيس "محمود عباس" -حفظو اهلل.-

ثـ إلى كؿ مف عممني حرفاً أصبح سنا برقو يضيء الطريؽ أمامي.

أىدي ىذا البحث المتواضع راجية مف اهلل -عز وجؿ -أف يجد النجاح والقبوؿ.
ب

الشكر والتقدير
ِ
ِ
ِ
ِ
ي وأ ْن أ ْعمل
قاؿ تعالى ﴿ :رب أ ْو ِز ْعني أ ْن أ ْشكُر ن ْعمتك ا َّلتي أنْع ْمت ع َّل وعل والد َّ
ادك الص ِ
اِلا ترضاه وأد ِخ ْلنِي بِرْحتِك ِف ِعب ِ
ِ
اِلي﴾ [النمؿ.]19 :
ْ
َّ
ص ً ْ ُ ْ
الحمد هلل عدد خمقو ورضا نفسو وزنة عرشو ومداد كمماتو عمى ما أنعـ عمي مف إتماـ ىذه
الدراسة وأصمي وأسمـ عمى نبي األمة المعمـ األوؿ محمد بف عبد اهلل وعمى آلو وصحبو أجمعيف.
أتوجو بخالص الشكر والدعاء هلل سبحانو الوىاب المناف الذي وىبني نعمة العقؿ والبحث
والتفكير ،ومنحني القوة والقدرة عمى الدراسة والمثابرة ،قاؿ تعالى[ :وما توفِ ِ
يقي إِ ََّّل بِاَّللَِّ عل ْي ِه
ْ
ِ ِ
يب] [ىود.]88 :
تو َّك ْل ُ
ت وإِل ْيه ُأن ُ
أتوجو بأسمى آيات الشكر وبخالص التقدير واالحتراـ لألستاذ الدكتور /كماؿ محمد

األسطؿ الذي تكرـ باإلشراؼ عمى دراستي بسعة الصدر وكثير الصبر والتوجيو الحكيـ والرأي

السديد وحسف التعامؿ ،خالؿ متابعتو لمبحث في كافة مراحمو ،وتشجيعو المستمر لي إلنجاز
ىذه الدراسة ،مما كاف لو األثر في إخراج البحث بأفضؿ صوره.
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر واالمتناف وبخالص التقدير واالحتراـ لألستاذيف الكريميف عضوي
لجنة المناقشة:
األستاذ الدكتور /رياض عمي العيمة مناقشاً داخمياً.
األستاذ الدكتور /عبد الناصر محمد سرور مناقشاً خارجياً.
عمى تفضميما بقبوؿ مناقشة ىذه الدراسة.
كما أشكر جامعة األزىر-غزة ،وعمادة الدراسات العميا ،وكمية االقتصاد والعموـ اإلدارية،
وجميع أساتذتي وزمالئي الكراـ في قسـ العموـ السياسية
كما أتوجو بجزيؿ شكري وعميؽ تقديري وعرفاني ،لجميع مف ساندني في إكماؿ واتماـ

رسالتي ىذه ،وأخص بالذكر مستشار أوؿ بالسمؾ الدبموماسي -أنقرة السيدة /ىناء عوني أبو
رمضاف ،والدكتور /محمد أبو مطر ،وأستاذ القانوف الدولي /محمد المصدر ،والباحثة /الزميمة

إكراـ زيادة ،والباحثة /الزميمة شفيقة التمولي.

ت

أشكر كؿ مف أحبوني ووقفوا بجانبي دوماً ،وأخص بالذكر عائمتي الكريمة التي ىي

مصدر فخر لي ،كما أشكر صديقاتي الغاليات كؿ باسمو ولقبو ،فأنتف أخواتي المواتي لـ تمدىف
أمي.
وأخيرا ،أشكر كؿ مف ساعدني بالترجمة ،وكؿ ساىـ بمساعدتي بأي شكؿ كاف ،وميما كاف

بسيطاً وأدعو ليـ جميعاً بالخير.

وختاماً ،فإف ما كاف فييا مف صواب ،فبتوفيؽ مف اهلل ،وما كاف فييا مف خطأ أو نقصاف،

فيذا ما استطعت إليو سبيال ،فحسبي أني اجتيدت ،والحمد هلل الذي تفرد لنفسو بالكماؿ.
وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف وبو نستعيف.

ث

ممخص الدراسة بالمغة العربية
تتناول ىذه الدراسة أثر حصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة المراقب (العضوية غير
الكاممة) في األمـ المتحدة سنة 2112ـ عمى سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية
خالؿ الفترة ما بيف (2116-2112ـ).
وتيدف ىذه الدراسة بشكؿ أساسي إلى إبراز المرحمة الجديدة في سياسة االتحاد
األوروبي تجاه القضية الفمسطينية منذ سنة 2112ـ ،والتي أظيرت بداية تحوؿ في المزاج
األوروبي عمى المستوييف الرسمي والشعبي نحو السياسة اإلسرائيمية المتطرفة تجاه الشعب

الفمسطيني ،وما ليذا التحوؿ مف آثار إيجابية عمى القضية الفمسطينية واقامة الدولة الفمسطينية.

واتبعت الدراسة عدة مناىج بحثية تتالءـ ومحتويات الدراسة وىي المنيج الوصفي
التحميمي والمنيج التاريخي التحميمي ،والمنيج االستشرافي ،باإلضافة إلى مقابمة أجرتيا الباحثة
مع باحث سياسي بيدؼ اإلجابة عف تساؤالت خاصة بالدراسة.
وتتناول الدراسة بالتفصيؿ التطورات السياسية اإليجابية الميمة في سياسة االتحاد
األوروبي ،ودولو تجاه القضية الفمسطينية ،وبشكؿ خاص تجاه إقامة الدولة الفمسطينية عمى
خطوط العاـ 1967ـ ،حيث بدأت مؤشرات ىذه التطورات بالظيور تزامناً مع تصويت غالبية
دوؿ االتحاد األوروبي لصالح قرار حصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة المراقب في األمـ

المتحدة سنة 2112ـ ،والتي قد تبعيا تطورات ميمة تمثمت في اعترافات البرلمانات األوروبية
بالدولة الفمسطينية وتوصياتيا لمحكومات األوروبية باالعتراؼ الكامؿ بالدولة الفمسطينية،
باإلضافة إلى المبادرة الفرنسية التي دعت مف خالليا "فرنسا" إلى عقد مؤتمر دولي لمسالـ مف

أجؿ دفع عممية السالـ قدماً ،يضاؼ إلى ذلؾ تطور ىاـ جداً أال وىو استجابة االتحاد األوروبي
لمطالب حركة المقاطعة لدولة االحتالؿ ،حيث قاـ االتحاد األوروبي بفرض عدة أشكاؿ مف

المقاطعة عمى دولة االحتالؿ االسرائيمي نتيجة سياستو االستيطانية التوسعية.

وتطرقت الدراسة إلى وضعية فمسطيف في األمـ المتحدة منذ قبوؿ منظمة التحرير
الفمسطينية كعضو مراقب فييا سنة 1974ـ وصوالً إلى حصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة

المراقب لعاـ 2112ـ ،وتناولت إشكالية العضوية الكاممة في األمـ المتحدة ،واآلثار السياسية
والقانونية المترتبة عمى عضوية الدولة المراقب ،كما تطرقت الدراسة إلى أىـ المبادرات

واالتفاقيات والمؤتمرات التي عقدىا االتحاد األوروبي ،لتسوية الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي،

ج

وحؿ القضية الفمسطينية لما لذلؾ مف أىمية لمعرفة وفيـ سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية

الفمسطينية ،والمراحؿ التي مرت بيا بشكؿ متسمسؿ زمنياً.

كما وضعت الباحثة رؤية استشرافية لمستقبؿ اعتراؼ دوؿ االتحاد األوروبي بالدولة

الفمسطينية مف خالؿ عدة سيناريوىات.

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ،والتي كاف أىميا :أف سياسة االتحاد
األوروبي تجاه القضية الفمسطينية تمر بمرحمة جديدة تتسـ بأنيا أكثر إيجابية واستقاللية نسبيا
عف السياسة األمريكية ،حيث شيدت تحوالً لصالح القضية الفمسطينية تزامناً مع تصويت غالبية

دولو لصالح قرار حصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة مراقب في األمـ المتحدة سنة 2112ـ.

وأوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات ،أىميا :ضرورة تكثيؼ العمؿ الدبموماسي الفمسطيني،
إلقناع االتحاد األوروبي بتحويؿ االعترافات البرلمانية األوروبية إلى اعترافات كاممة .واالستفادة
مف المبادرة الفرنسية ونتائج المؤتمر الدولي لمسالـ مف أجؿ إقامة الدولة الفمسطينية.

ح

ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية
Abstract
The following study focuses and cares about the impact of the membership of
Palestine - as a non-member observer state in the -United Nations - "UN" of the year
2012 - on the European Union's – " EU " policy towards the Palestinian issue during
the period between 2012 until 2016.
The core of the study is to put under the spot light the new stage of the
European Union policy towards the Palestinian cause since 2012, the policy
implemented which proves the massive change in the European way of
communication negatively especially in the official and popular levels in relation to
the Israeli extremist policy with the Palestinian people, in addition to clarifying the
advantages of this transformation upon the Palestinian cause further to the
establishment of the Palestinian state.
The study employs several research approaches and methodologies which are
implemented with the contents of the study": the analytical descriptive" approach,
“the analytical historical" approach and “the forward-looking” approach as well as “a
personal interview” conducted by the researcher with a political researcher, which
targeted to answer questions for the study.
In details, this study handles the positive political improvements in the
European Union's Policy towards the Palestinian cause in general and towards the
establishment of the Palestinian state upon the 1967 borders in particular. The
indicators of these developments commenced to appear directly upon the majority of
the E.U countries' vote in favor of a resolution of the question of Palestine on the
observer state‟s membership in the U.N in 2012, including the recognitions of the
European parliaments of the Palestinian state and its recommendation to the
European governments for full recognition of the Palestinian state, moreover, “The
French Initiative” in which France called for holding an international peace
conference to push the peace process forward, in addition to the European Union's
response to the demands of “Boycott, Divestment, Sanctions of Israel (B.D.S)”
movement, that the E.U imposed several forms of boycott on Israel as a result of its
settlements policy.
The study spots the light upon Palestine status in the U.N since the Palestinian
Liberation Organization (PLO) endorsement in the United Nations as an observer
member in 1974 arriving to the membership of the observer state of the “state of
Palestine” which represented by the Palestinian government in 2012, the study also
dealt with the problem of the full membership of Palestine in the U.N, in addition to
the political and legal implications of the membership of the observer state.
furthermore, the study investigated to the most important agreements and
conferences held by the E.U to solve the Israeli Palestinian conflict as an important
issue to know and to understand the E.U‟s policy towards the Palestinian issue in its
different stages.

خ

In addition to that, the study offers a perspective vision with various scenarios
of the future of the full recognitions of the Palestinian state by the E.U.
The most important conclusion of the study is: The E.U policy toward the
Palestinian cause turned into much positive and independent from the U.S.A policy
in coincidence with the majority's voting of E.U countries in favor of the resolution
of upgrading the status of Palestine in the U.N to an observer state in 2012.
The study recommends: Intensification of the Palestinian diplomatic efforts in
order to affect strongly upon the E.U to change the European parliamentary
recognitions to full recognitions. In addition to get use of the French Peace Initiative
and the results of the International Peace Conference for Palestinian statehood.
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 1لفال دل
طةاا ليظ ي

 0.0خطة الدراسة
 0.0.0مقدمة:
تعرض الشعب الفمسطيني لمعديد مف النكبات والحروب المتتالية ،وتعرض جزٌء منو إلى
التيجير القسري منذ سنة 1948ـ ،وبدأت مع ذلؾ رحمة صعبة وطويمة مف النضاؿ والثورة ثـ

الدبموماسية ،وذلؾ لنيؿ حقوقو المشروعة والمعترؼ بيا دولياً وعمى رأسيا حؽ العودة وحؽ

تقرير المصير ،واقامة دولتو المستقمة ،وابقاء القضية الفمسطينية عمى خارطة العالـ رغـ استمرار

"إسرائيؿ" في سياستيا االستيطانية والتيويدية الرامية إلى تصفية ىذه القضية.
وقد لعبت منظمة التحرير الفمسطينية ""Palestinian Liberation Organization
دو اًر متمي اًز وميماً في الكفاح المسمح مف أجؿ استعادة حقوؽ الشعب الفمسطيني والدفاع عف
األرض ،وتـ االعتراؼ بيا دولياً ،حيث فرضت نفسيا عمى الساحة السياسية والدولية بشكؿ
كبير ،وكاف أىـ اعتراؼ دولي بيا ىو اعتراؼ األمـ المتحدة سنة 1974ـ ،والذي بدأت معو

مرحمة جديدة تخوضيا عبر المنابر الدولية والدبموماسية ،ثـ تأسيس السمطة الوطنية بعد اتفاؽ

أوسمو سنة 1993ـ الموقع بيف منظمة التحرير و"إسرائيؿ" ،وظؿ الفمسطينيوف يطمحوف
لمحصوؿ عمى الدولة المستقمة ،ولذلؾ توجيت القيادة الفمسطينية بطمب العضوية الكاممة في

منظمة األمـ المتحدة سنة 2111ـ ،ولكنيا لـ تنجح في ذلؾ ثـ توجيت نحو عضوية الدولة

المراقب ،وبالفعؿ حصمت عمييا سنة 2112ـ ،وىو يعتبر إنجاز تاريخي متميز كونو يشكؿ
المبنة األولى التي يبنى عمييا مف أجؿ إنشاء الدولة الفمسطينية كاممة السيادة مف خالؿ العمؿ

الجاد ،وتراكـ اإلنجازات والضغوط الدولية عبر شركاء دولييف غير متحيزيف لػ"إسرائيؿ" ،ولعؿ

ىذا ما يجعؿ االتحاد األوروبي " "The European Unionشريؾ أفضؿ وأكثر جدية في

ابتداء مف تصويت غالبية دوؿ االتحاد األوروبي – ومنيا دوؿ
دعـ عممية السالـ ،وقد برز ذلؾ
ً
مف أوروبا الغربية -لصالح قرار حصوؿ فمسطيف عمى صفة دولة مراقب رغـ الضغوطات
األمريكية واإلسرائيمية ،ما يعني بداية منحنى سياسي جديد لدى االتحاد األوروبي لمعب دور

أكثر تأثي اًر تجاه القضية الفمسطينية.

إف مف واجب االتحاد األوروبي األخالقي والسياسي والقانوني أف يدعـ الحقوؽ

الفمسطينية العادلة ،وذلؾ ألف الدوؿ األوروبية تتحمؿ المسؤولية التاريخية عف نكبة الشعب

الفمسطيني إلى يومنا ىذا ،ويعود ذلؾ لعدة أسباب أىميا وقوع فمسطيف تحت االنتداب البريطاني
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لفترة مف الزمف ،ثـ إعطاء "بريطانيا" "وعد بمفور"* المشؤوـ سنة 1917ـ لمييود إلقامة دولة
عمى أرض فمسطيف ،باإلضافة إلى التقاء الدوؿ األوروبية حوؿ تأييد قرار التقسيـ رقـ  181سنة

1947ـ والقاضي بتقسيـ فمسطيف لدولتيف عربية وييودية ،والذي لوالىا لما حاز القرار أكثرية
الثمثيف الالزمة إلق ارره.

لقد لعب االتحاد األوروبي الذي يتكوف مف  27دولة حالياً دو اًر ميماً عمى صعيد دعـ

الفمسطينييف اقتصادياً وسياسياً ،إذ جمعت االتحاد األوروبي وفمسطيف ،شراكة منذ اتفاقية

برشمونة (الشراكة المتوسطية) 1995ـ ،وقامت بدعـ السمطة الوطنية الفمسطينية " Palestinian
 "National Authority P.N.Aوقد أكد االتحاد األوروبي عمى موقفو الثابت ،والمتمثؿ في

حؿ الدولتيف " "Two-State Solutionجنباً إلى جنب بسالـ.

ويشار أيضاً إلى اىتماـ االتحاد األوروبي بالقضية الفمسطينية كونيا تمثؿ جوىر الصراع

في الشرؽ األوسط " ،"The Middle Eastومدخالً إلحالؿ السالـ فيو باعتبارىا أطوؿ وأعقد
قضية لـ تحؿ حتى وقتنا ىذا.

وتتطرؽ الدراسة بشكؿ أساسي لفيـ وتحميؿ موضوع "أثر حصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة

المراقب " "Observer Stateعمى سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية منذ سنة
2112ـ وكيؼ تطورت حتى سنة 2116ـ " ،وذلؾ مف خالؿ عدة فصوؿ تتناوؿ موضوع
عضوية فمسطيف في األمـ المتحدة " ،"United Nationsوأىمية الحصوؿ عمى عضوية الدولة

المراقب واشكالية العضوية الكاممة ،واآلثار السياسية والقانونية المترتبة عمى عضوية الدولة
المراقب ،ثـ التطرؽ إلى السياسة األوروبية بشكؿ عاـ -ما قبؿ 2112ـ  -تجاه القضية
الفمسطينية وعممية السالـ مف خالؿ رصد أىـ االتفاقات والمؤتمرات والتوصيات األوروبية ذات

العالقة ،وطبيعة الدور السياسي لالتحاد األوروبي في القضية الفمسطينية ،ومحدداتو ومواقؼ
الدوؿ الكبرى فيو ،وصوالً إلى موقؼ دوؿ االتحاد األوروبي مف عضوية فمسطيف في األمـ

المتحدة ،ثـ رصد التحوالت والتطورات الميمة التي شيدتيا سياسة االتحاد األوروبي ،ودولو
لصالح القضية الفمسطينية عامة واالعتراؼ بالدولة الفمسطينية خاصة-ما بعد 2112ـ -

*

وعد بمفور :ىو عبارة عف تصريح وزير خارجية بريطانيا المورد "آرثر بمفور" عمى شكؿ رسالة وجييا إلى

المورد "ليونيؿ دي روتشيمد" رئيس االتحاد الصييوني معمناً مف خالليا عف أماني العطؼ مف قبؿ الحكومة
البريطانية تجاه الشعب الييودي بواسطة السعي إلى دعـ مشروع إقامة وطف قومي ييودي في فمسطيف ،وقد

صدر ىذا التصريح بتاريخ  2نوفمبر 1917ـ.
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بالتفصيؿ والتي كاف أىميا االعترافات البرلمانية بالدولة الفمسطينية سنة 2114ـ ،ودالالت ذلؾ،

ومبادرة السالـ الفرنسية " "French Peace Initiativeلعقد المؤتمر الدولي لمسالـ وأىمية
ذلؾ،

(حيث

يشار

إلى

أف

قد

الباحثة

تناولت

ىذا

المؤتمر

الذي

عقد

سنة 2117ـ رغـ أنو خارج اإلطار الزمني لمدراسة ،وذلؾ نظ اًر ألىميتو ،وألنو قد تـ

ذكره خالؿ تناوؿ الدراسة لممبادرة الفرنسية سنة 2116ـ والتي يندرج في إطارىا وضمف
تطوراتيا) ،باإلضافة إلى تناوؿ حركة مقاطعة "إسرائيؿ" ( (Boycott, Divestment and

 ،Sanctions Against Israel B.D.Sوحركة التضامف مع الشعب الفمسطيني

The

" ،"International Solidarity Movement I.S.Mوتجاوب االتحاد األوروبي ودولو

معيما ،واآلثار المترتبة عمى ذلؾ ،وتحميؿ كؿ ما سبؽ بشكؿ محايد مما يساعد في فيـ سياسة

االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية وكيؼ تطورت ،وكيؼ يمكف استثمار ىذه التطورات
في خدمة القضية الفمسطينية واقامة الدولة الفمسطينية " ،"Palestinian Statehoodمف

خالؿ وضع الباحثة العديد مف التوصيات الميمة.

باإلضافة إلى تناوؿ الدراسة رؤية استشرافية لتطور سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية

الفمسطينية مستقبالً ،باإلضافة إلى سيناريوىات عف مستقبؿ اعتراؼ دوؿ االتحاد األوروبي
بالدولة الفمسطينية رسمياً.

 0.0.2مشكمة الدراسة:
(التساؤل الرئيس)

ما أثر حصول فمسطين عمى عضوية الدولة المراقب في األمم المتحدة عمى سياسة

التحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية في الفترة ما بين عامي (2106-2102م)؟

التساؤلت الفرعية:

 ما التطور التاريخي النضماـ فمسطيف في األمـ المتحدة منذ دخوؿ منظمة التحرير 1974ـ
وحتى عضوية الدولة المراقب 2112ـ ؟

 ما التطور التاريخي لسياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية؟
 ما مواقؼ دوؿ االتحاد األوروبي مف التصويت عمى عضوية فمسطيف في األمـ المتحدة
ومدلوؿ ذلؾ؟

 ما األسباب التي دفعت البرلمانات األوروبية لدوؿ االتحاد األوروبي لالعتراؼ بالدولة
الفمسطينية ،وما ىي أىميتيا؟
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 ما مستقبؿ سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية عامة واالعتراؼ بالدولة
الفمسطينية خاصة؟

 0.0.3أىمية الدراسة:
 أىمية عممية :إف موضوع الدراسة ،وىو "أثر عضوية فمسطيف في األمـ المتحدة كدولة
مراقب عمى سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية ما بيف عامي (-2112
2116ـ) يجعميا دراسة حديثة في اإلطار الموضوعي والزمني ،بما في ذلؾ رصد وتحميؿ

كافة التطورات في ىذه الفترة ،وىذا ما لـ تتناولو الدراسات السابقة مما يعتبر إضافة جديدة،

كما تعتبر دراسة معرفية تراكمية لما سبقيا مما يشكؿ أىمية واضافة عممية ،كما يمكف البناء
عمييا مستقبال واالستفادة مف مخرجاتيا.

 أىمية عممية :حيث تقدـ الدراسة خدمة لصناع القرار السياسي والدبموماسييف الفمسطينييف
مف حيث استغالؿ التطورات في سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية ،واستثمار
توصيات الدراسة في موضوع االعتراؼ بالدولة الفمسطينية ،والعمؿ عمى تطويرىا مف أجؿ
قياـ الدولة الفمسطينية ،لما لالتحاد األوروبي مف ثقؿ سياسي واقتصادي ،قادر عمى التأثير

وحؿ القضية الفمسطينية ،كما أف الدراسة تناقش منطقة جيوسياسية تجمعيا بحكـ موقعيا
شماؿ وجنوب البحر المتوسط عالقات جوار وعالقات تاريخية -متمثمةً في دوؿ االتحاد

األوروبي وفمسطيف -وبذلؾ تعد دراسة سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية
ذات قيمة ،باإلضافة إلى أف موضوع الدراسة يشكؿ أىمية لمباحثة ،مف حيث اىتماميا في

حقؿ العالقات الدولية عامة مما دفعيا لمبحث والكتابة في موضوع الدراسة الحالية،

باإلضافة لكونيا باحثة فمسطينية الجنسية ،ولذلؾ فقد شكؿ موضوع الدراسة أىمية خاصة
ليا مف أجؿ اإللماـ بكؿ التطورات التي تخص القضية الفمسطينية.

 0.0.4أىداف الدراسة:
 التأكيد عمى وجود تطور في سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية بدأ مع
حصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة المراقب في األمـ المتحدة سنة 2112ـ ،مف خالؿ

رصد وتحميؿ كافة التطورات السياسية في الفترة ما بيف (2116-2112ـ).

 معرفة التطور التاريخي الحاصؿ لعضوية فمسطيف في األمـ المتحدة ،وأىمية الحصوؿ عمى
عضوية الدولة المراقب ،وأسباب فشؿ الحصوؿ عمى العضوية الكاممة سنة2111ـ.
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 وضع رؤية استشرافية لتطور سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية ،ومدى
إمكانية اعتراؼ دوؿ االتحاد األوروبي بالدولة الفمسطينية.

 0.0.5منيجية الدراسة:
اتبعت الباحثة عدة مناىج معتمدة عمى التكامؿ المنيجي في الدراسة ،وتشمؿ المناىج ما
يمي:
 المنيج الوصفي التحميمي:
وىو يعتمد عمى وصؼ ظاىرة معينة موجودة ،واكتشاؼ حقائقيا وآثارىا ،والعالقات التي
تتصؿ بيا ،والقوانيف التي تحكميا ،ويعتبر مف أكثر المناىج السائدة في البحوث التي تعنى
بدراسة مشاكؿ العموـ اإلنسانية ،وذلؾ لقابميتو لمتفاعؿ مع بقية المناىج األخرى لموصوؿ إلى

نتائج جيدة (العيمة2112 ،ـ ،ص.)8

وقد قامت الباحثة باستخداـ ىذا المنياج حيث إنو يتناسب مع طبيعة موضوع الدراسة

فيو يتناوؿ رصد لموقؼ االتحاد األوروبي مف التصويت عمى عضوية فمسطيف بصفة مراقب،
والتطرؽ إلى موضوع عضوية فمسطيف في األمـ المتحدة وأبعاده ،ورصد االعترافات البرلمانية

األوروبية بالدولة الفمسطينية والمبادرة الفرنسية ،وغير ذلؾ مف التطورات السياسية ،باإلضافة
إلى تحميؿ ىذه الظواىر.

 المنيج التاريخي التحميمي:
ويستخدـ لموصوؿ إلى المبادئ والقوانيف العامة ،عف طريؽ البحث في أحداث التاريخ
ُ
الماضية ،وتحميؿ الحقائؽ المتعمقة بالمشكالت اإلنسانية والسياسية ،بحيث يسيؿ فيـ الحاضر
استناداً إلى الخمفية التاريخية لمظاىرة بحد ذاتيا واستشراؼ المستقبؿ (العيمة2112 ،ـ ،ص.)11
ولقد تـ استخداـ ىذا المنياج أيضاً بحيث إف ىناؾ شقاً تمييدياً مف الدراسة تاريخي حيث

تػـ سػػرد تػػاريخ فمسػطيف فػػي منظمػػة األمػػـ المتحػدة منػػذ حصػػوؿ منظمػة التحريػػر الفمسػػطينية عمػػى
عضوية كياف مراقب 1974ـ حتى الحصوؿ عمى عضوية الدولة الم ارقػب 2112ـ ،كمػا وقامػت
الباحثة بالتتبع التاريخي لمتطور في سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية خالؿ عدة

مراحؿ ،باإلضافة إلى تحميؿ ىذه السياسة ومحدداتيا.
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 المنيج القانوني:
وىو يستيدؼ واقع دولي مثالي ،ولكف مف خالؿ مجموعة مف القواعد القانونية التي

تيدؼ إلى واقع عالمي فاضؿ ،وىذا المنيج ىو منيج دراسة كؿ مف (القانوف الدولي والمنظمات
الدولية) ،إف مصادر القانوف الدولي ىي  :المعاىدات  -األعراؼ الدولية  -المبادئ العامة

لمنظـ القانونية لألمـ المتحضرة – مواثيؽ المنظمات الدولية  -أحكاـ المحاكـ الدولية – ق اررات

المنظمات الدولية – كتابات كبار الفقياء ،وغير ذلؾ (وىباف ،د.ت).

وقد تـ استخداـ ىذا المنياج في الدراسة حيث تناولت عدد مف الجوانب القانونية ،مثؿ:

التطور في الوضعية القانونية لمنظمة التحرير الفمسطينية ،باإلضافة إلى اختصاصات مجمس
األمف في منظمة األمـ المتحدة ،كما تناولت الدراسة اآلثار القانونية المترتبة عمى عضوية

الدولة المراقب.

 المنيج الستشرافي:
ويقصد منو التنبؤ بمستقبؿ ظاىرة معينة مف خالؿ طرح احتماالت ،وبدائؿ تتفاوت في
درجة إمكانية وقوع أي منيا ،وييدؼ ىذا المنيج إلى التبصير بجممة البدائؿ المحتممة التي تساعد
عمى االختيار الواعي لمستقبؿ أفضؿ (السنبؿ2113 ،ـ ،ص.)14

وقد قامت الباحثة باستخداـ ىذا المنيج في الجزئية الخاصة بالرؤية االستشرافية
بخصوص مستقبؿ سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية ،ومستقبؿ اعتراؼ االتحاد

األوروبي بالدولة الفمسطينية ،وذلؾ مف خالؿ طرح عدة سيناريوىات مختمفة ،تيدؼ مف خالليا
الباحثة إلى رسـ صورة مستقبمية تخدـ صناع القرار السياسي الفمسطيني.

 0.0.6حدود الدراسة:
 الحد الموضوعي :أثر حصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة المراقب باألمـ المتحدة عمى
سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية.
 الحد المكاني :فمسطيف ،االتحاد األوروبي ،باإلضافة إلى األمـ المتحدة.
 الحد الزماني :ما بيف عامي (2116-2112ـ) أي منذ تاريخ قبوؿ فمسطيف كدولة مراقب
غير عضو في األمـ المتحدة في  29نوفمبر 2112ـ ،وحتى تاريخ إجراء الدراسة
سنة2116ـ.
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 0.0.7مصطمحات الدراسة:
 التحاد األوروبي " :"European Unionوىو حسب الموسوعة البريطانية "بريتانيكا":
"منظمة دولية تتكوف مف 27دولة أوروبية -بعد انسحاب "بريطانيا" منو سنة 2116ـ  -وتتحكـ
بالشؤوف االقتصادية واالجتماعية واألمنية المشتركة بينيـ ،وكانت العضوية فييا محصورة

باألصؿ في دوؿ أوروبا الغربية ثـ توسعت لتشمؿ دوؿ وسط وشرؽ أوروبا في أوائؿ القرف

الواحد والعشريف" ،كما تعتبر قوة اقتصادية كبيرة عممتيا "اليورو" ،وليا ثقؿ سياسي ميـ عمى
المستوى الدولي (.)Gabel, 2016

 األمم المتحدة " :"United Nationsبحسب الموسوعة البريطانية "بريتانيكا" فيي:
"منظمة دولية تأسست سنة 1945ـ ،مقرىا في مدينة "نيويورؾ" ،وأىدافيا األساسية تطوير
األمف والسالـ وتعزيز العالقات بيف الدوؿ ،عدد أعضائيا  194دولة" ،وتضـ ىذا المنظمة

العديد مف األجيزة والمؤسسات والمجاف وأىميا مجمس األمف والجمعية العامة ( Lynch,
.)Formerand, Mingst, 2015
 المنظمة الدولية " :"International Organizationوىي حسب الموسوعة
البريطانية "بريتانيكا" ،أنيا مؤسسة تشكؿ فييا العضوية مف ثالث دوؿ عمى األقؿ ،وتوجد ليا

أنشطة في العديد مف الدوؿ ،وقد عقد أعضاؤىا االتفاؽ عمى تأسيسيا بموجب اتفاؽ رسمي،
وتختمؼ المنظمات الدولية في عدة أمور ،مثؿ عدد األعضاء ،أو مف حيث التمثيؿ الجغرافي
فقد تكوف لمنطقة محددة أو لجميع مناطؽ العالـ ،كما تختمؼ مف حيث األىداؼ فقد يكوف ليا
ىدؼ واحد تعمؿ عمى تطويره أو عدة أىداؼ ومياـ ،كما تختمؼ في ىيكميتيا فقد تكوف بسيطة

بناء عمى حجميا ومياميا (.)Mingst, 2016
أو معقدة ً

 دولة مراقب غير عضو (غير كاممة العضوية) ":"Non-member Observe State
حسب األمـ المتحدة ،فالمراقب الدائـ في الجمعية العامة ،ىو الذي يتمتع بإمكانية حضور
معظـ االجتماعات والحصوؿ عمى الوثائؽ ذات الصمة ،ويقوـ مركز المراقب الدائـ عمى محض

الممارسة ،وال توجد أحكاـ بشأنو في ميثاؽ األمـ المتحدة" (الموقع الرسمي لألمـ المتحدة ،د.ت،
أ) ،ال يوجد حالياً دوؿ مراقبة سوى "الفاتيكاف" وفمسطيف ،ومكانتيـ أقؿ مف العضوية الكاممة،

حيث يحؽ ليذه الدوؿ حضور االجتماعات بدوف المشاركة في عممية التصويت عمى الق اررات،
كما يحؽ ليا أف تقدـ المقترحات والتعديالت ،وأف تشارؾ في المناقشات (الجزيرة نت2112 ،ـ).
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 العتراف بالدولة " :"State Recognitionيشكؿ االعتراؼ بدولة جديدة عمؿ حر
تعترؼ مف خاللو دولة أو أكثر بوجود مجتمع سياسي لو تنظيـ سياسي يعيش فوؽ بقعة

جغرافية محددة ،ومستقؿ عف أية دولة قائمة أخرى ،وقادر عمى احتراـ التزاماتو تجاه القانوف
الدولي ،ومف خالؿ ىذا االعتراؼ أيضاً تظير الدوؿ نيتيا اعتبار الدولة المعترؼ بيا عضواً في
المجتمع الدولي ).(Kelsen, 1941, p.605

 األ راضي الفمسطينية المحتمة سنة 0967م " :"Occupied Territoriesأو كما تسمى
بخطوط الرابع مف حزيراف /يونيو 1967ـ ،والتي تعرؼ اختصا اًر بحدود اؿ" ،"67وىي:

"األراضي التي احتمتيا القوات العسكرية اإلسرائيمية مف المساحة المتبقية مف فمسطيف التاريخية

البالغة  22بالمائة ،والتي كانت تشمؿ :الضفة الغربية ،والقدس الشرقية ،وقطاع غزة ،وقد أصدر
مجمس األمف الدولي القرار رقـ  242في ىذا الشأف( :الذي ينص عمى انسحاب القوات

اإلسرائيمية مف األراضي التي احتمتيا في النزاع األخير) (دائرة شؤوف المفاوضات -منظمة
التحرير الفمسطينية2116 ،ـ) ،إف خطوط عاـ 1967ـ التي تفصؿ بيف "إسرائيؿ" واألراضي
الفمسطينية المحتمة ىي خطوط ىدنة منذ عاـ 1949ـ (البابا2112 ،ـ ،ص )63-46المعترؼ

األرضي
بيا دولياً ،ولذلؾ ال يعترؼ المجتمع الدولي بالسيادة اإلسرائيمية عمى أي جزء مف ا
الفمسطينية المحتمة عاـ 1967ـ ،بما في ذلؾ القدس (دائرة شؤوف المفاوضات -منظمة التحرير

الفمسطينية2116 ،ـ).
 حــــل الـدولتين " : "Two-State Solutionمصػطمح عػاـ يػدؿ عمػى تسػوية لمصػراع
اإلسػرائيمي-الفمسػطيني عمػى أسػاس التقسػيـ اإلقميمػي لمسػاحة فمسػطيف التاريخيػة بيػف دولػتيف،
إسػرائيؿ وفمسػطيف ،يقػوـ فػي صػيغتو السياسػية عمػى أسػاس إقامػة دولػة فمسطينية عمى خطوط
الرابع مف حزيراف عاـ  ،1967أي مناطؽ الضفة الغربية بما تشمؿ القدس الشرقية وقطاع غزة

والتي تشكؿ  % 22مف مساحة فمسطيف التاريخية ،تقوـ "جنبا الى جنب" وعمى أساس االعتراؼ
المتبادؿ مع دولة إسرائيؿ القائمة أصال منذ العاـ  1948عمى نحو  % 78مف مساحة فمسطيف

التاريخية ،وعادة ما يتـ ربػط التسػوية الػواردة بإضػافة جممػة مبيمػة حػوؿ ايجػاد حػؿ "عػادؿ"
لقضػية الالجئيػف الفمسػطينييف ،وترتبػط ىػذه التسوية عادة بقراري األمـ المتحدة رقـ  242و338

(المركز الفمسطيني لمصادر حقوؽ المواطنة والالجئيف2115 ،ـ).
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 0.2الدراسات السابقة
 0.2.0الدراسات السابقة (أدبيات الدراسة):
 رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان :دور التحاد األوروبي في الدعم القتصادي

والسياسي لمسمطة الوطنية الفمسطينية (2102-0994م) ،محمد بسام عميرة ،معيد البحوث

والدراسات العربية ،القاىرة ،مصر2105،م.

وتمخصت مشكمة الدراسة في تناوؿ الجيد المبذوؿ مف قبؿ االتحاد األوروبي ليكوف لو
دور فاع ٌؿ ونشط في عممية السالـ في الشرؽ األوسط.
ٌ
وتوصمت الدراسة إلى أف دور االتحاد األوروبي السياسي في عممية التسوية ال يزاؿ

محدوداً لمغاية ،وال يتوافؽ مع الدعـ االقتصادي والمالي الذي يقدمو لطرفي النزاع ،وذلؾ ناجماً
مف عدـ قدرتو عمى صياغة سياسة خارجية موحدة ،نتيجة تبايف مواقؼ الدوؿ األوروبية الرئيسة

األعضاء في االتحاد األوروبي ،واعتراض "إسرائيؿ" المبدئي عمى إدخاؿ أوروبا كطرؼ فاعؿ
في ىذا الصراع.
وتوصؿ البحث إلى نتيجة مفادىا أف االتحاد األوروبي قصد مف وراء تقديـ المساعدات

الحصوؿ عمى مكاسب سياسية مف الجانب الفمسطيني لصالح "إسرائيؿ" ،وقد ظير ذلؾ مف
خالؿ استخداميا كورقة ضغط عمى الرئيس "ياسر عرفات" إلجباره عمى إجراء إصالحات تريدىا

"إسرائيؿ" ،فمـ يكف اليدؼ مف ىذا الدعـ تحويؿ المجتمع الفمسطيني إلى مجتمع ديمقراطي،

وانما خمؽ شريحة مف المجتمع الفمسطيني يعيش عمى المساعدات الغربية ،وتتالقى مصالحيا،
وآراؤىا السياسية بيدؼ تطويع إرادتيـ السياسية لمقبوؿ بالتسوية حسب الشروط اإلسرائيمية.

وفي ضوء ىذه الخالصات تقدـ الدراسة توصيات ،كاف أىميا أنو عمى االتحاد األوروبي
أف يأخذ دو اًر سياسياً مكافئاً لدوره االقتصادي ،وأف يعمؿ بشكؿ أكبر عمى الساحة الدولية لتوفير

الضغط الكافي عمى "إسرائيؿ" لتغير بالتزاماتيا تجاه عممية السالـ الشامؿ والعادؿ واال فإف
جميع دعميا االقتصادي لمفمسطينييف سيبدو وكأنو يصب في خانة احتواء الصراع وتمويؿ

االحتالؿ.
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 دراسة منشورة بعنوان :موقف التحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية في الفترة من

(2119-0993م) ،محمد ىشام إسماعيل ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
(معيد الدوحة) ،قطر2100،م.

تتعمؽ الدراسة في تحميؿ أبعاد الموقؼ األوروبي تجاه عممية السالـ في الصراع العربي

اتفاقية أوسمو 1993ـ ،وصوالً إلى العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة
اإلسرائيمي منذ
ّ
في2119ـ.

وتسعى ىذه الدراسة لفيـ أوضح لحقيقة الدور األوروبي في العممية السممية ،ومحددات

ىذا الدور دولياً واقميمياً ،والرؤى الخاصة لكؿ مف طرفي الصراع فيما يتعمؽ بيذا الدور وتأثيره

في مسار التسوية السممية.

ائيمي
وأكدت الدراسة عمى أف تحميؿ موقؼ االتّحاد
األوروبي مف ّ
بي اإلسر ّ
الصراع العر ّ
ّ
ٍ
يتـ خارج إطار الجيد الذي يبذلو االتحاد
قيقية ،خصوصاً
جية ح ّ
األوروبي لينفرد بسياسة خار ّ
ال ّ
ّ
الفمسطينية ،بؿ كاف دوماً ينظر إلييا
القضية
وأف االتحاد لـ يصغ سياسة مستقمّة بذاتيا تجاه
ّ
ّ
ٍ
سياسة أشمؿ قد تتسع لتشمؿ المنطقة العر ّبية أو ال ّشرؽ األوسط بشكؿ عاـ.
بوصفيا جزءاً مف
األوروبي
ومف نتائج الدراسة التي توصمت ليا أنو مف بيف أسباب ضعؼ تأثير االتّحاد
ّ
ٍ
موحدة،
سياسة
في مسار التّسوية في ال ّشرؽ األوسط ،ىو عدـ قدرتو عمى صياغة
خارجية ّ
ّ
توجياتيا نحو التّسوية،
الدوؿ
نتيجة تبايف مواقؼ ّ
الرئيسة األعضاء في االتّحاد في ّ
ّ
األوروبية ّ
ٍ
الصراع.
واعتراض "إسرائيؿ"
المبدئي عمى إدخاؿ أوروبا كطرؼ فاعؿ في ىذا ّ
ّ
الضعيفة والمتخاذلة بشأف
يؤكد الباحث أف االتحاد
مبررات لمواقفو ّ
األوروبي يجد ّ
ّ
الرؤى
القضية
القضايا العر ّبية ،وبالتّحديد
ّ
ّ
الفمسطينية في غياب أو عدـ وجود توافؽ في ّ
الفمسطينييف بشأف تمؾ القضايا ذاتيا.
الدوؿ العر ّبية ،بيف بعضيا أو بينيا ،وبيف
السياسات بيف ّ
ّ
و ّ

 رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان :موقف التحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية
من الفترة (2113 – 0993م) ،ىشام طافش ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطين2101،م.

إف مشكمة الدراسة األساسية ىي معرفة مدة قدرة االتحاد األوروبي عمى لعب دور مكمؿ
لمدور االقتصادي ،في التسوية السياسية لمصراع العربي اإلسرائيمي.
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ومف أىـ نتائج الدراسة أنيا ترى أف االتحاد األوروبي يعتبر تجمعاً اقتصادياً ميماً إال

إنو فاعالً سياسياً غير المؤثر ،مما ينعكس عمى عدـ وجود سياسة مستقمة تجاه القضية
الفمسطينية بؿ ينظر إلييا كجزء مف سياسة تشمؿ المنطقة العربية.

وأف االتحاد األوروبي يمعب دو اًر ميماً في دعـ عممية التسوية سياسياً واقتصادياً إال إف
أمريكا و"إسرائيؿ" استطاعتا قطع الطريؽ عمى أوروبا لمنعيا مف لعب ٍ
سياسي في عممية
دور
ٍ
السالـ منذ مؤتمر مدريد.

يعد الدور األوروبي في عممية السالـ ىو دور مكمؿ لدور الواليات المتحدة ،باعتبارىا
الراعي الرئيس لعممية السالـ في الشرؽ األوسط.
كما خرجت الدراسة بمجموعة مف التوصيات أىميا العمؿ عمى تنسيؽ سياساتيا

وجيودىا مف أجؿ إيجاد حؿ لمقضية الفمسطينية ،باإلضافة إلى ضرورة الضغط عمى "إسرائيؿ"
مف أجؿ تعديؿ سياساتيا وتطبيؽ الق اررات الدولية ،كما أكدت عمى ضرورة الحد مف النفوذ

األمريكي ،والخروج مف دائرة التبعية السياسية لمواليات المتحدة.

رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان :تطور السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي تجاه
القضية الفمسطينية من مؤتمر مدريد لمسالم عام 0990م حتى النتخابات التشريعية

الفمسطينية الثانية عام 2116م ،فتحية أيمن محمد ،جامعة بيرزيت ،فمسطين2101،م.

تناقش ىذه الدراسة التطورات والتحوالت التي طرأت عمى الموقؼ السياسي لالتحاد
األوروبي تجاه القضية الفمسطينية منذ نشأة األزمة الفمسطينية مرو اًر بمؤتمر مدريد لمسالـ
1991ـ وحتى االنتخابات التشريعية الثانية عاـ 2116ـ ،وصعود حركة حماس إلى سدة الحكـ.

وتوصمت الدراسة عمى أف االتحاد األوروبي قد أكد أف قضية الشعب الفمسطيني ليست

قضية الجئيف ،وأف الشعب الفمسطيني لو الحؽ في تقرير المصير ""Self-determination
واقامة دولة فمسطينية عمى خطوط 1967ـ ،وقامت تبعاً لذلؾ بدعـ السمطة الوطنية الفمسطينية

اقتصادياً ومالياً ،وتعزيز الفرص سياسياً إلقامة الدولة.

وأشارت الدراسة إلى أنو ولفيـ تطور السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي ،وآليات اتخاذ
القرار فيجب فيـ أنو كياف فوؽ قومي ،ولو مؤسسات خاصة بو وأف عممية اتخاذ القرار فيو
ٍ
خاصة فيما يخص السياسة الخارجية والدفاع ،إذ إف اتخاذ ق اررات السياسة
معقدة وشائكة ب

الخارجية يجب أف يكوف باإلجماع ،وبناء عميو فقد استنتجت أف ىذا التعقيد كاف سبباً أساسياً
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في التأثير سمباً عمى قدرة االتحاد األوروبي عمى االستجابة لالزمات الدولية ،ومنيا أزمة
الصراع العربي اإلسرائيمي.

 رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان :دور التحاد األوروبي في التنمية السياسية تجاه

األراضي الفمسطينية (2117 -0990م) ،عصام حمدان محمد بني فضل ،جامعة النجاح

الوطنية ،نابمس ،فمسطين2119 ،م

ىدفت ىذه الدراسة إلى الوقوؼ عمى سياسات االتحاد األوروبػي التنمويػة ،ومعرفػة تأثيرىا
عمى األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية واألمنية في الضفة الغربيػة وقطػاع غزة،
وتمقػي ىذه الدراسة الضوء عمى الدور السياسي األوروبي في العممية السممية منذ انطالقيا عقب

مؤتمر مدريد لمسالـ عاـ 1991ـ ،وصوالً إلى مؤتمر أنابوليس لمسالـ الذي انعقػد فػي نيايػة

عػاـ2117ـ.

وخمص الباحث لمجموعة مف النتائج أىميا أف ىدؼ االتحاد األوروبي مف وراء تقػديـ
ىذه المساعدات ىو حماية أمف "إسرائيؿ" ،مف خالؿ ربط ىذه المساعدات بمدى التػزاـ السػمطة

بمكافحة اإلرىاب ،واليدؼ ىو البحث عػف دور سياسػي فػي العممية السممية في ظؿ ىيمنة
الواليات المتحدة األمريكية عمى المنطقة وعمػى ممػؼ التسػوية السممية.
كما توصمت ىذه الدراسة لخالصة مفادىا أف المساعدات التي قدميا االتحاد األوروبي قػد

فشمت في إحداث تنمية اقتصاديو فمسطينية حقيقية ،ألنيا قُدمت بدوافع سياسية إلنعػاش العمميػة
السممية ،وليس لبناء اقتصاد فمسطيني قوي ومستقؿ.
 رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان :الدور األوروبي في عممية السالم الفمسطينية-
اإلسرائيمية ،دلل سالمة ،جامعة بيرزيت ،فمسطين2115،م.

تناولت ىذه الدراسة محددات الدور األوروبي في عممية السالـ الفمسطينية -اإلسرائيمية ،وغياب
السياسة الخارجية واألمنية المشتركة ،وتطرقت لمتنافس األمريكي األوروبي في المنطقة العربية
وعممية السالـ ،وأف دورىا ارتكز عمى إستراتيجية مقرض األمواؿ والدعـ االقتصادي لمسمطة

الوطنية الفمسطينية .،والعمؿ عمى تماسؾ بنيتيا باألخص بعد انتفاضة األقصى 2111ـ ،ىذا
كمو في المجمؿ يشير إلى محدودية الدور السياسي في مقابؿ الدور االقتصادي ،وتوصمت

الدراسة إلى أف المساعدات فقط مف أجؿ تجنب انييار عممية السالـ.

13

وأشارت الدراسة إلى أف أية خيارات محتممة لتفعيؿ دور االتحاد األوروبي واالنتقاؿ مف

مجرد تصريحات ومطالب إلى نتائج فعمية تتطمب وجود سياسة خارجية وأمنية واضحة وفاعمة
واضطالع االتحاد األوروبي بقدرات عسكرية ودفاعية تؤدي إلى دور أكثر تحديداً وفاعمية في

عممية السالـ ،وعدـ االكتفاء بدبموماسية المبعوثيف.

ومف أىـ مما توصمت لو الدراسة أف االتحاد األوروبي يسعى لمعب دور مكمؿ ،وليس
بديالً عف الواليات المتحدة األمريكية في عممية السالـ وعمى ىذه األساس تُبنى إستراتيجيتو.

 0.2.2الفرق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:
 الفجوة المنياجية :إف الدراسات السابقة حوؿ سياسة ودور االتحاد األوروبي تجاه القضية
الفمسطينية ،بحكـ فترتيا الزمنية فقد تطرقت معظميا إما إلى دور االتحاد األوروبي في عممية
السالـ العربي -اإلسرائيمي بشكؿ عاـ ،أو إلى التركيز عمى التقصير في دوره السياسي لدعـ

لمقضية الفمسطينية ،وأنو تابع لمسياسة األمريكية ،ويغمب عميو دوره االقتصادي أكثر مف الدور

السياسي ،أما الدراسة الحالية فيي تحاوؿ التطرؽ لبداية مرحمة جديدة في سياسة االتحاد
األوروبي تجاه القضية الفمسطينية تتسـ بأنيا أكثر استقاللية عف السياسة األمريكية وأكثر

إيجابية تجاه القضية الفمسطينية.

كما لـ تتناوؿ أي مف الدراسات السابقة موقؼ االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية ما بعد
2112ـ ،وبالتالي لـ تتطرؽ أياً مف ىذه الدراسات إلى أثر حصوؿ فمسطيف عمى صفة دولة
مراقب في األمـ المتحدة 2112ـ عمى تطور سياسة االتحاد األوروبي لصالح القضية

الفمسطينية ،وأف ىناؾ تطمعاً لمعب دور أكثر أىمية وتأثي اًر ،مما يجعؿ الدراسة الحالية تنفرد بما

سبؽ.

 الفجوة الزمانية :بينما تعتبر ىذه الدراسة حديثة مف ناحية الفترة الزمنية ،وقد تناولت الدراسة
الحالية ذلؾ بدءاً مف تناوؿ موقؼ االتحاد األوروبي تجاه االعتراؼ بدولة فمسطيف كدولة مراقب
غير عضو سنة 2112ـ ،ودراسة التطورات المتمثمة باالعترافات البرلمانية األوروبية بالدولة

الفمسطينية والمبادرة الفرنسية لمسالـ ،وغير ذلؾ مف تطورات سياسية ،والعمؿ عمى تحميميا في
الفترة الزمنية ما بيف عامي (2116-2112ـ) ،وتقديـ توصيات لكيفية استثمارىا لمصالح

الفمسطيني ،ووضع رؤية استشرافية لسياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية،
واالعتراؼ بالدولة الفمسطينية ،وىذه إضافات عممية جديرة بالدراسة ،حيث إف سياسة االتحاد

األوروبي تجاه القضية الفمسطينية تشكؿ أىمية ليا حاض اًر ومستقبالً.
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 2لفال لثاىي
عض

ف سطني يف مه ملوحي

الفصل الثاني

عضوية فمسطين في األمم المتحدة
 2.1مقدمة:
ظؿ حمـ قياـ الدولة الفمسطينية يراود الفمسطينييف في شتى أنحاء العالـ ،ولطالما عانى

ىذا الشعب وكافح حتى يحصؿ عمى حقوقو وانتزاعيا ،فقاـ شعباً وقيادةً باتباع كافة الطرؽ مف
المقاومة الشعبية حتى الدبموماسية ،فالعمؿ الدبموماسي ليس بجديد عمى الفمسطينييف ،فقد لعبت

منظمة التحرير الفمسطينية دو اًر ميماً في العمؿ الدبموماسي ،وقد حصمت عمى عضوية األمـ
المتحدة كحركة تحرر بصفة مراقب سنة 1974ـ ،ثـ سعى الرئيس الفمسطيني "أبو مازف" ومعو
و ازرة الخارجية متمثمةً بكافة طواقميا في الداخؿ والخارج مف خالؿ العمؿ الدبموماسي الجاد إلى
الحصوؿ عمى عضوية فمسطيف كعضو كامؿ العضوية سنة 2111ـ ،ثـ توجيت نحو الحصوؿ

عمى صفة دولة مراقب سنة 2112ـ ،عندما لـ ينجح المسعى األوؿ في األمـ المتحدة ،وذلؾ
كمدخؿ إلحالؿ السالـ والحصوؿ عمى الدولة وحؿ بعض القضايا العالقة في ظؿ جمود عممية

السالـ وفشؿ المفاوضات " ،"Negotiationsإف ترقية مكانة فمسطيف مف حركة تحرر بصفة
مراقب إلى دولة مراقب في األمـ المتحدة قد أعطاىا ،وحقؽ ليا العديد مف المزايا واإليجابيات
التي تخدـ القضية الفمسطينية ،بشكؿ عاـ واقامة الدولة الفمسطينية بشكؿ خاص.

يتناوؿ ىذا الفصؿ مف الدراسة عضوية فمسطيف في األمـ المتحدة مف خالؿ دراسة

مراحؿ العضوية بشكؿ تاريخي متسمسؿ وحيثياتيا المختمفة ،والعمؿ عمى تحميؿ جوانبيا ،مف

خالؿ :المبحث األوؿ :ويتناوؿ عضوية منظمة التحرير الفمسطينية ككياف مراقب في األمـ
المتحدة منذ سنة 1974ـ كممثؿ شرعي ووحيد عف الشعب الفمسطيني معترؼ بو دولياً،
واشكالية حصوؿ فمسطيف عمى العضوية الكاممة سنة 2111ـ ،والمبحث الثاني :ويتناوؿ

الوصوؿ لمرحمة عضوية فمسطيف كدولة مراقب غير عضو في األمـ المتحدة سنة 2112ـ،
وحيثياتيا ،والمبحث الثالث :ويتناوؿ أىمية حصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة المراقب،

واآلثار السياسية والقانونية المترتبة عمى ذلؾ مف وجيات نظر مختمفة إيجابياً وسمبياً.
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 2.2عضوية منظمة التحرير الفمسطينية ككيان مراقب في األمم المتحدة سنة
0974م ،واشكالية العضوية الكاممة سنة 2100م.

 2.2.0عالقة فمسطين بييئة األمم المتحدة:
بػػدأت عالقػػة ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة السياسػػية والقانونيػػة مػػع القضػػية الفمسػػطينية فػػور وضػػع

حكومة االنتداب البريطػاني موضػوع انتػدابيا لفمسػطيف ""British Mandate for Palestine
عمى جدوؿ أعماؿ الجمعية العامػة ،لمبػت فػي مصػيره واسػتم ارره ،ولحسػـ الجمعيػة العامػة لممسػألة

الفمسػ ػػطينية ،وتسػ ػػوية وضػ ػػعيا القػ ػػانوني فػ ػػور زواؿ االنتػ ػػداب البريطػ ػػاني نيائي ػ ػاً عنيػ ػػا (ال ػ ػريس،
2112ـ).

وبناء عمى ذلؾ قررت الجمعية العامة في العاـ 1947ـ تشكيؿ المجنة الخاصة لألمـ
ً
المتحدة بشأف فمسطيف "إنسكوب" " ،"U.N.C.O.Pوبعد استماع ىذه المجنة إلى كؿ مف سمطة
االنتداب والعرب والييود ،أعدت تقري اًر إلى الجمعية العامة بينت فيو مواقؼ العرب والييود،

وحجـ كؿ فئة منيـ ،وقدمت خاللو اقتراحيف مختمفيف ،األوؿ ،وىو قرار األغمبية ،وينص عمى
إنشاء دولتيف في فمسطيف ،وتكوف مدينة القدس تحت إشراؼ األمـ المتحدة ،أما الثاني ،وىو

قرار األقمية ،فييدؼ إلى إنشاء دولة اتحادية فيدرالية ،مكونة مف دولتيف عربية ،وأخرى ييودية،

وقد قبمت الجمعية العامة االقتراح األوؿ وطرحتو لمتصويت ،بينما رفضت االقتراح الثاني

(عمرو2118 ،ـ ،ص.)12-11

وبيذا الصدد ،أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة " "General Assemblyخالؿ

دورتيا الثانية (الريس2112 ،ـ) المنعقدة بتاريخ  29نوفمبر 1947ـ قرارىا الشيير رقـ 181
الذي أصدرتو األمـ المتحدة ،ويقضي بإقامة دولة ييودية ،وأخرى عربية في فمسطيف (منصور،

2004ـ ،ص ،)83حيث ُمنحت األولى بموجب ىذا القرار حوالي ( )%56.47مف إجمالي
وخصص
مساحة فمسطيف ،في حيف ُمنحت الثانية ما نسبتو ( )%42.88مف مساحة فمسطيفُ ،
ما تبقى والبالغ نسبتو ( )%1.65مف مجمؿ اإلقميـ الفمسطيني لمدينة القدس التي تـ وضعيا

استناداً لمضموف القرار تحت نظاـ الوصاية الدولية* (الريس2112 ،ـ).

*

نظاـ الوصاية الدولية :ىو مصطمح سياسي قانوني دولي؛ يقصد بو خضوع إقميـ معيف إلدارة دولة أخرى،

طبقاً لشروط خاصة ،تتضمنيا اتفاقية تعقد بينيما ويشرؼ عمى تنفيذىا "مجمس الوصاية" التابع لمنظمة األمـ
المتحدة.
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ترى الباحثة أف ىذا القرار رقـ  181يعتبر ىو السند القانوني الذي قامت عمى أساسو

بناء عمى قرار مف األمـ المتحدة،
دولة "إسرائيؿ" ،وىي الدولة الوحيدة في العالـ التي أُنشئت ً
وفي المقابؿ لـ يتـ إنشاء دولة لمفمسطينييف والتي نص عمييا القرار.
اء في حؿ
لـ تكف ىيئة األمـ المتحدة منذ نشأتيا بعيدة عف القضية الفمسطينية سو ً
المشكالت الناشئة عف الصراع عمى فمسطيف وأطرافو "الشعب الفمسطيني ،الييود واالنتداب
البريطاني" أو مف خالؿ صدور قرار التقسيـ رقـ  ،181ثـ واكبت األمـ المتحدة مراحؿ تطور
القضية الفمسطينية بعد نكبة 1948ـ ،وحتى اليوـ ،إف تمثيؿ فمسطيف في األمـ المتحدة يأتي في

اء أكانت الصادرة عف
سياؽ الق اررات المتعددة التي أخذتيا األمـ المتحدة بخصوص فمسطيف سو ً
مجمس األمف أـ الجمعية العامة (التمباني2115 ،ـ ،ص.)2

 2.2.2نشأة منظمة التحرير الفمسطينية (م.ت.ف) ،ورؤيتيا لمدولة الفمسطينية:
مف الضرورة بمكاف تناوؿ نشأة منظمة التحرير الفمسطينية ،ورؤيتيا لمدولة الفمسطينية،
وذلؾ مف أجؿ فيـ تكوينيا ،وتوجييا الذي خوليا لمحصوؿ عمى عضوية الكياف المراقب في

األمـ المتحدة.

 2.2.2.0نشأة منظمة التحرير الفمسطينية:
منذ أواخر الخمسينيات وأوائؿ الستينيات مف القرف العشريف أخذت الساحة الفمسطينية
تموج بالحركات والمنظمات الفدائية والسياسية ،التي تسعى لتحرير فمسطيف مثؿ حركة فتح

وغيرىا ،وقد خشيت األنظمة العربية ،ػوخصوصاً مصر أف يفمت زماـ القضية الفمسطينية مف

يدىا ،فبادرت إلى محاولة إيجاد شكؿ مؤسسي تمثيمي لمفمسطينييف ،ل ُيبقي األمور تحت السيطرة
قدر اإلمكاف (صالح2114 ،ـ ،أ ،ص.)14
قاـ "أحمد الشقيري" مندوب فمسطيف لدى جامعة الدوؿ العربية المعيف ،والمكمؼ منيا
ببحث القضية الفمسطينية مف جميع جوانبيا ،مستفيداً مف الدعـ المصري ،ومف حماسة

الفمسطينييف إلنشاء كياف خاص بيـ ،بالقياـ بثالثيف جولة في مناطؽ التجمعات الفمسطينيةػ،
وقاـ خالؿ ىذه الجوالت بوضع "الميثاؽ القومي الفمسطيني" ،و"النظاـ األساسي" لمنظمة

التحرير الفمسطينية (برىـ2117 ،ـ ،ص ،)43وأجرى ترتيبات عقد مؤتمر فمسطيني عاـ في

وسمي بػ"المجمس الوطني األوؿ"،
القدس ،والذي انعقد في ( 28مايو 2 -يونيو سنة 1964ـ)ُ ،
وىو الذي أعمف إنشاء "منظمة التحرير الفمسطينية" ،وانتُخب أحمد الشقيري خاللو رئيساً ليا ،وقد
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أقر "الميثاؽ القومي الفمسطيني" ،واعداد الشعب الفمسطيني عسكرياً لمقياـ بدوره في تحرير
وطنو ،وانشاء "الصندوؽ القومي الفمسطيني" (الشيخ خميؿ2113 ،ـ).

لقد أكد الميثاؽ القومي الفمسطيني عمى عروبة فمسطيف ،وحؽ أبناء فمسطيف في أرضيـ،

ورفض المشروع الصييوني ،ورفض االعتراؼ بالدولة الييودية الصييونية ،ورفض قرار تقسيـ

فمسطيف (خمؼ1996 ،ـ ،ص.)75-73

في الوقت نفسو نظرت المنظمات الفدائية الفمسطينية (فتح وغيرىا) إلى "ـ.ت.ؼ" نظرة

ٍّ
وعدتيا نتاج الواقع العربي بضعفو وتمزقو ،وخشيت أف تكوف أداة لييمنة األنظمة
شؾ وتوجُّسّ ،
العربية عمى الساحة الفمسطينية ،ولذلؾ لـ تندمج ىذه المنظمات أو تشارؾ في "ـ.ت.ؼ"،
واكتفت "فتح" بتمثيؿ فردي رمزي في المجمس الوطني كموطئ قدـ ،ولتكوف عمى اطالع بما

يجري ،وعمى الرغـ مف الصعوبات الكثيرة إال أف "ـ.ت.ؼ" نجحت في تثبيت مؤسساتيا،
وأصبحت الجية األوسع تمثيالً لمشعب الفمسطيني (صالح2118 ،ـ).
عنػدما حػػدثت ىزيمػػة حػرب 1967ـ وتػػـ احػػتالؿ مػا تبقػػى مػػف فمسػطيف( :الضػػفة الغربيػػة
والقدس الشرقية وقطاع غزة) ،وانكشؼ مػدى الضػعؼ فػي األنظمػة العربيػة ،وتالشػت اآلمػاؿ فػي

الشعارات القومية لتحرير فمسطيفَ ،ش َػع َر الفمسػطينيوف بوجػوب أخػذ زمػاـ المبػادرة ،والػتخمص مػف
حال ػػة الييمن ػػة والوص ػػاية العربي ػػة ،وب ػػدأت جي ػػوداً حثيث ػػة إلع ػػادة ص ػػياغة "ـ.ت.ؼ" ،والعالق ػػات

الداخمية الفمسطينية (صالح2114 ،ـ ،أ ،ص ،)16ومنيا إجراء تغيير في البنية الييكمية لمنظمة
التحري ػػر الفمس ػػطينية واع ػػادة بن ػػاء أجيزتي ػػا ،وتغيي ػػر اسػ ػػـ "الميثػ ػػاؽ الق ػػومي الفمس ػػطيني" ليص ػػبح

المتمسػ ػكة بالشخص ػػية
"الميث ػػاؽ ال ػػوطني الفمس ػػطيني" ،وى ػػو م ػػا يعن ػػي إبػ ػراز النزعػ ػػة الفمسػ ػػطينية
ّ
الفمسػػطينية ،وفػػي خطػػوة لمػػتخمص مػػف وصػػؼ المنظمػػة بأنيػػا ص ػػنيعة النظ ػػاـ العربػػي الرسػػمي،
ورفض كؿ أشكاؿ الوصاية والتبعية ،باعتبار أف الشعب الفمسطيني ىو صاحب الحؽ األوؿ فػي

تحرير وطنو (الحوراني1981 ،ـ ،ص ،)136وقػد نجحػت ىػذه الجيػود بػدخوؿ معظػـ المنظمػات

الفدائيػػة إلػػى منظمػػة التحريػػر وخصوصػاً "حركػػة فػػتح" ،وقػػاـ "أحمػػد الشػػقيري" بتقػػديـ اسػػتقالتو بعػػد

حػػرب حزي ػراف سػػنة 1967ـ ،ثػػـ تػػولى رئاسػػة المنظمػػة "يحي ػى حمػػودة" ،ثػػـ تػػولى "ياسػػر عرفػػات"

زعيـ "حركة فتح" رئاسة المنظمة سنة 1968ـ (صالح2114 ،ـ ،أ ،ص.)17-16
 2.2.2.2رؤية منظمة التحرير الفمسطينية لمدولة الفمسطينية:

لقد تأسست منظمة التحرير الفمسطينية بيدؼ تحرير فمسطيف "كاممة" ،وأتى ميثاقيا
القومي الفمسطيني لتثبيت ىذا اليدؼ الذي نشأت مف أجمو ،وأكد عميو ميثاقيا الوطني
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الفمسطيني الذي أُقر سنة 1968ـ ،ثـ تبنت منظمة التحرير سنة 1974ـ البرنامج المرحمي،
والقائـ عمى فكرة "إنشاء دولة فمسطينية عمى أي بقعة محررة مف أرض فمسطػيف" (الغندور،

2112ـ) ،حيث بررت "ـ.ت.ؼ" ذلؾ بأف ميزاف القوى المحمي والدولي يتطمب تجاوباً فمسطينياً

بيذا االتجاه ،مع إقرارىا بعدـ كفاية الكفاح المسمح وحده لتقرير المصير ،وفشؿ مشروع "الدولة

الديمقراطية" التي يتعايش فييا المسمموف والمسيحيوف والييود ،وبالتالي القناعة بضرورة التقسيـ:
(الدولتيف) ،وضرورة تبني موقؼ واقعي ،وبالتالي ضرورة التركيز عمى الجيود الدبموماسية
لتسوية الصراع (تواـ2113 ،ـ ،ص ،)41،39وقػد فػتح ىػذا التحػوؿ الجػوىري البػاب أماـ

المنظمة لمدخوؿ في األمـ المتحدة كمراقب وفػؽ القػرار رقـ ( 3237د )29-المقر في 22

نوفمبر 1974ـ ،ثـ أعمنت منظمة التحرير قبوليا حؿ الدولتيف تزامناً مع إعالف االستقالؿ
بتاريخ  15نوفمبر 1988ـ (الغندور2112 ،ـ).

 2.2.3عضوية منظمة التحرير الفمسطينية في األمم المتحدة:
شكؿ العاـ 1974ـ نقطة التحوؿ المفصمية في تاريخ القضية الفمسطينية ببعدىا الدولي

الرسمي ،ولعؿ أحد أىـ األحداث فيو ىو منح منظمة التحرير الفمسطينية مركز مراقب في األمـ

المتحدة ،حيث راحت تشغؿ حي اًز في النظاـ الدولي الرسمي (تواـ2113 ،ـ ،ص.)47-46

 2.2.3.0حصول منظمة التحرير الفمسطينية عمى صفة كيان (عضو) مراقب في األمم
المتحدة:

ُدعيػػت منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية كممثػػؿ لمشػػعب الفمسػػطيني لحضػػور اجتماعػػات األمػػـ
المتحدة بمقتضى القػرار رقػـ (( )3211د )29.لمجمعيػة العامػة بتػاريخ  14أكتػوبر 1974ـ الػذي
يػػدعو منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية إلػػى المشػػاركة فػػي مػػداوالتيا ،والػػذي يػػنص عمػػى "أف الجمعيػػة

العام ػػة لألم ػػـ المتح ػػدة ،إذ ت ػػرى أف الش ػػعب الفمس ػػطيني ى ػػو الط ػػرؼ األساس ػػي المعن ػػي بقض ػػية

فمسطيف ،تدعو منظمة التحرير الفمسطينية الممثمة لمشعب الفمسطيني إلػى االشػتراؾ فػي مػداوالت
الجمعية العامػة بشػأف قضػية فمسػطيف فػي جمسػاتيا العامػة" ،وبػذلؾ نالحػظ أف ىػذا القػرار قػد أكػد

أف الشعب الفمسطيني ،ىو الطرؼ الرئيس في القضية الفمسطينية (وادي2113 ،ـ).

يػػذكر أف ىػػذا الق ػرار رقػػـ ( )3211باإلضػػافة إلػػى الق ػرار رقػػـ  3236الصػػادر بتػػاريخ 22

نوفمبر 1974ـ الخاص بالحقوؽ الثابتة لمشعب الفمسطيني قد أصدرتيما الجمعيػة العامػة بفضػؿ

نجػاح جيػػود الػػدوؿ العربيػػة ودوؿ حركػػة عػػدـ االنحيػػاز ودوؿ منظمػػة المػػؤتمر اإلسػػالمي ،والػػدوؿ

االشتراكية والدوؿ الصديقة األخرى (وذلؾ بعد حرب 1973ـ) في إدراج بند قضية فمسطيف عمى
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جػػدوؿ أعمػػاؿ الجمعيػػة العامػػة فػػي دورتيػػا التاسػػعة والعش ػريف (سػػبتمبر -ديسػػمبر 1974ـ) كبنػػد

مسػػتقؿ عػػف البنػػود األخػػرى التػػي ليػػا صػػمة بقضػػية فمسػػطيف أو تفرعاتيػػا (الموسػػوعة الفمسػػطينية،

2114ـ).
يذكر أف منظمة التحرير الفمسطينية قد تمكنت مف الحصوؿ عمى صفة الممثؿ الشرعي

الوحيد لمشعب الفمسطيني بقرار تاريخي في مؤتمر القمة العربي في الرباط بالمغرب بتاريخ 26
أكتوبر 1974ـ ،األمر الذي أعطى أىمية قانونية ودبموماسية ليذا االعتراؼ إلى شخص

"ـ.ت.ؼ" ،التي اعتبرت في حالة "دولة طور التكويف" ،وىي مف أىـ مفاىيـ التطور لمنظرية

العصرية الحديثة لمقانوف الدولي ،التي ال تختمؼ كثي اًر عف الدولة المستقمة ذات السيادة القائمة
فعال عمى أرض الواقع ،إال إنيا بدالً مف أف تتمتع بسيادة الدولة ،فإنيا تتمتع بسيادة الشعب

الوطنية ،والتي ستتحوؿ مباشرة إلى سيادة الدولة مع انتياء مرحمة تكوينيا ،وتحرير أراضييا مف
االحتالؿ (وادي2113 ،ـ).
يذكر أنو قد تال ذلؾ إلقاء الرئيس "ياسر عرفات" بصفتو رئيس منظمة التحرير
الفمسطينية خطاباً شيي اًر في األمـ المتحدة بتاريخ  13نوفمبر 1974ـ ،تمكف مف خاللو كسب

تأييد العالـ لمقضية الفمسطينية ،وأعاد االعتبار كامالً ليا (نصر اهلل1976 ،ـ ،ص ،)445وىنا

اقتباس مما ألقاه في ىذا الخطاب" :أتوجو إليكـ بأف تمكنوا شعبنا مف إقامة سمطتو الوطنية
المستقمة ،وتأسيس كيانو الوطني عمى أرضو ،لقد جئتكـ يا سيادة الرئيس بغصف الزيتوف مع
بندقية ثائر ،فال تسقطوا الغصف األخضر مف يدي ،سيادة الرئيس :الحرب تندلع مف فمسطيف
والسالـ يبدأ مف فمسطيف" (مركز المعمومات الوطني الفمسطيني ،د.ت ،أ) ،وقد أطمؽ المراقبوف

األمريكيوف عمى ىذا اليوـ "يوـ عرفات" "( "Arafat Dayتواـ2113 ،ـ ،ص.)47

و بيذا الخطاب تعتبر منظمة التحرير الفمسطينية ،أوؿ كياف غير دولة عضو في األمـ
المتحدة يستطيع مخاطبة األمـ المتحدة ،حيث لـ يكف يسمح بمخاطبة الجمعية العامة قبؿ تاريخ
إلقاء ىذا الخطاب إال لمدوؿ األعضاء (الشعيبي1979 ،ـ ،ص.)255

يذكر أف "ـ.ت.ؼ" استطاعت فرض نفسيا كممثؿ شرعي ووحيد لمشعب الفمسطيني،

وانتزاع اعتراؼ بذلؾ ،والحصوؿ عمى عضوية كاممة في جامعة الدوؿ العربية ومنظمة المؤتمر
اإلسالمي ،ودوؿ عدـ االنحياز ،األمر الذي ميد لدعوتيا كعضو مراقب في الجمعية العامة
لألمـ المتحدة ،وحضور الجمسات الخاصة بقضية فمسطيف في ظؿ اختالؿ لموازيف القوى

العالمية والتوجو العربي لعقد اتفاقيات سالـ لحؿ قضايا الصراع العربي-اإلسرائيمي ،مما دفع
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"ـ.ت.ؼ" النتياج إستراتيجية المفاوضات عمى أساس قواعد القانوف الدولي ،وق اررات الشرعية

الدولية (ثابت2114 ،ـ ،ص.)55

وقد جددت الجمعية العامة في ق ارراىا رقـ ( 3236د )29.بتاريخ  22نوفمبر 1974ـ،

عزميا عمى أف تشارؾ منظمة التحرير الفمسطينية في أعماؿ الجمعية العامة ،وأقرت أنيا "تطمب
إلى األميف العاـ أف يقيـ اتصاالت مع (ـ.ت.ؼ) في كؿ الشؤوف المتعمقة بقضية فمسطيف".

ثـ استطاعت "ـ.ت.ؼ" الحصوؿ عمى صفة عضو (كياف) مراقب في األمـ المتحدة بناء

ودعيت إلى
عمى قرار الجمعية العامة رقـ ( 3237د )29.الصادر بتاريخ  22نوفمبر 1974ـُ ،
المشاركة في دورات وأعماؿ كؿ المؤتمرات الدولية (عيسى2114 ،ـ) ،يذكر أف ىناؾ مراجع

تطمؽ عمى وضعية منظمة التحرير في األمـ المتحدة "مراقب دائـ" بدالً مف كياف مراقب

(التمباني ،الفميت2112 ،ـ ،ص ،)35كما يذكر في ىذا السياؽ ،أنو وباألساس فقد بدأ نظاـ

العضوية المراقبة تجاه الدوؿ غير األعضاء ،ومف ثـ لكيانات دولية لـ تستقر ليا بعد صفة

السيادة واالعتراؼ الدولي بيا ،وقد كانت "ـ.ت.ؼ" األولى مف بيف حركات التحرر الوطني
عمى ىذا الصعيد (تواـ2113 ،ـ ،ص.)161
مع ىذا االعتراؼ قامت المنظمة بفتح مكاتب ليا في العديد مف الدوؿ األجنبية المختمفة،

حيث توالت االعترافات بيا ،وأصبح المجتمع الدولي ينظر ليا بطريقة مختمفة عف فترة ما قبؿ
االعتراؼ بيا في األمـ المتحدة سنة 1974ـ ،حيث قامت العديد مف الدوؿ المستضيفة لمكاتب
منظمة التحرير الفمسطينية التي كانت ال تتمتع بصفة رسمية أو دبموماسية ،وكانت فقط تربطيا

عالقات قنصمية ،أو عالقات صداقة بمنظمات المجتمع المدني ىناؾ ،برفع المستوى التمثيمي
إلى مستوى سفارة وعمى رأس ىذه الدوؿ "االتحاد السوفيتي" سابقاً ،وكذلؾ العديد مف الدوؿ

العربية واألجنبية (وادي2113 ،ـ).

ثـ ُدعيت منظمة التحرير الفمسطينية إلى المشاركة في جميع المفاوضات التي تجري
بشأف الشرؽ األوسط تحت رعاية األمـ المتحدة عمى قدـ المساواة مع سائر األطراؼ ،بمقتضى
قرار الجمعية العامة رقـ ( 3375د )31.الصادر في  11نوفمبر 1975ـ ،وتمتعت كذلؾ

منظمة التحرير الفمسطينية بصفة المراقب ،والنظاـ المرافؽ ليا في كؿ مف منظمة الصحة

العالمية ،ومنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعموـ والثقافة (عيسى2114 ،ـ).
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وعندما أعمنت "ـ.ت.ؼ" استقالؿ فمسطيف في  15نوفمبر 1988ـ اعترفت بيا أكثر مف

وحولت كثير منيا مكاتب "ـ.ت.ؼ" فييا إلى سفارات لدولة فمسطيف رغـ
 121دولة في العالـَّ ،

أف ىذه الدولة لـ تقـ بعد عمى األرض (صالح2114 ،ـ ،أ ،ص.)17

يذكر أنو قد استعيض عف تسمية "منظمة التحرير" في األمـ المتحدة بتسمية "بعثة

المراقبة الدائمة لفمسطيف" "Permanent Observer Mission of Palestine to the
" United Nationsبقرار مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ 1988ـ (الجزيرة نت،
2112ـ).

لقد كانت والزالت منظمة التحرير الفمسطينية ىي الممثؿ الشرعي ،والوحيد لمشعب

الفمسطيني حسب ق اررات الجامعة العربية ،والعضو المراقب في األمـ المتحدة بصفتيا حركة

تحرر ،والممثؿ الدبموماسي في عدة منظمات ودوؿ عمى مستويات مختمفة ،ولكف مف الجية
األخرى فإنو وبعد تأسيس السمطة الوطنية الفمسطينية بعد اتفاقية أوسمو سنة 1993ـ ،وانشاء

و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي ثـ و ازرة الخارجية مع إقرار قانوف السمؾ الدبموماسي ،أحدث ذلؾ

تراجعا لدور الدائرة السياسية في "ـ.ت.ؼ" ،وتنامي دور و ازرة الخارجية محميا (عبد الحي،
2114ـ ،ص.)3-2

 2.2.4إشكالية العضوية الكاممة لدولة فمسطين في األمم المتحدة سنة2100م:
إف الجيود السياسية والدبموماسية الفمسطينية لالعتراؼ بدولة فمسطيف ليست بجديدة عمى
القيادة الفمسطينية ،فمنذ نشأة الدولة الفمسطينية في عيد الرئيس "ياسر عرفات" ،بذلت القيادة

الفمسطينية جيوداً محمومة لمحصوؿ عمى صيغة دولة معترؼ بيا مف قبؿ "إسرائيؿ" ،والمجتمع

الدولي (أبو نحؿ2112 ،ـ ،ص.)57

ولذلؾ فقد سعت السمطة الوطنية الفمسطينية لمحصوؿ عمى العضوية الكاممة في األمـ

المتحدة سنة 2111ـ بما عرؼ وقتيا ب"استحقاؽ أيموؿ" ،وقد اعتبر د .نبيؿ شعث –عضو
سابؽ في المجنة المركزية بحركة فتح" -أف التوجو الفمسطيني لمحصوؿ عمى العضوية الكاممة
في األمـ المتحدة سنة 2111ـ يعتبر بمثابة تنفيذ لجزء مف إستراتيجية فمسطينية متبعة منذ

2119ـ ،وىي تتكوف مف أربعة عناصر :أوالً -استمرار النضاؿ الشعبي عمى األرض ،ثانياً-
تصعيد العمؿ والحراؾ الدولي بكؿ أشكالو الشعبية والرسمية ،والسعي لمزيد مف التدويؿ لمقضية

الفمسطينية ،ثالثاً -االستمرار في بناء المؤسسات الفمسطينية واالقتصاد الفمسطيني ،ورابعاً-
تحقيؽ الوحدة الوطنية الفمسطينية (مقابمة تمفزيونية مع شعث2111 ،ـ).
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 2.2.4.0شروط اكتساب العضوية الكاممة في األمم المتحدة:
وفقاً لممادة  4مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،فالعضوية مفتوحة لجميع الدوؿ المحبة لمسالـ والتي
تقبؿ االلتزامات الواردة في ميثاؽ األمـ المتحدة ،ويتـ قبوؿ الدوؿ في عضوية األمـ المتحدة

بناء عمى توصية مف مجمس األمف ،ويوجد نوعيف مف الشروط
بموجب قرار مف الجمعية العامة ً
الواجب انطباقيا ،وتوفرىا لدى الدولة حتى تكتسب عضوية األمـ المتحدة ،وىي:
 2.2.4.0.0الشروط الموضوعية:
ىناؾ خمسة شروط موضوعية يجب أف تتوفر الكتساب عضوية األمـ المتحدة ،إذ يجب عمى
الدولة مقدمة الطمب ما يمي (القاؽ2112 ،ـ):
 أف تكوف دولة.
 أف تكوف محبة لمسالـ.
 أف تقبؿ االلتزامات المنصوص عمييا في ميثاؽ األمـ المتحدة.
 أف تكوف قادرة عمى تنفيذ ىذه االلتزامات.
 أف تكوف عمى استعداد لمقياـ بذلؾ.
وفيما يتعمؽ بمدى انطباؽ ىذه الشروط عمى دولة فمسطيف ،فأما بخصوص صفة

الدولة ،فمف الجدير بالذكر أنو قد كشفت السوابؽ المتعمقة باكتساب العضوية في األمـ المتحدة

اء أكانت العضوية األصمية ،أـ العضوية الالحقة ،عف تساىؿ األمـ المتحدة عند تقصي
سو ً
صفة الدولة فيمف يطمب االنضماـ ،فيناؾ دوؿ لـ تكف مستقمة بعد وقد قبؿ انضماميا ،مثؿ
اليند ،والفمبيف (الدقاؽ ،حسف1991 ،ـ ،ص.)291
أما فيما يخص صفة أف تكوف "دولة محبة لمسالـ" ،فإف فمسطيف تستوفي ىذا الشرط في

ضوء التزاميا بإيجاد حؿ شامؿ وسممي لمصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي ،والتزاميا باستئناؼ
المفاوضات فيما يتعمؽ بالوضع النيائي لكافة القضايا المطروحة ضمف شروط متفؽ عمييا دولياً
عمى أساس ق اررات األمـ المتحدة (إسماعيؿ2112 ،ـ ،ص.)48

عبرت دولة فمسطيف مسبقاً عف التزاميا ب"ميثاؽ األمـ المتحدة" في إعالف
كما ّ
االستقالؿ الفمسطيني بتاريخ  15نوفمبر 1988ـ ،وينص اإلعالف بوضوح عمى أف دولة

فمسطيف ممتزمة "بأىداؼ ومبادئ األمـ المتحدة" ،و"باإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف"،
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و"بسياسة ومبادئ عدـ االنحياز" ،كما قبمت دولة فمسطيف أيضاً بجميع االلتزامات الواردة في
**

"معاىدة جنيؼ الرابعة لعاـ 1949ـ "* ،و"الئحة الىاي لمحرب البرية لعاـ 1917ـ "

(عريقات2111 ،ـ( ،في ضوء ذلؾ ،فإف فمسطيف قد استوفت شروط قبوؿ عضويتيا في األمـ

المتحدة.

 2.2.4.0.2الشروط اإلجرائية:
طبقاً لممادة ( )2/4مف ميثاؽ األمـ المتحدة يتطمب مف الدوؿ الراغبة في االنضماـ إلى

األمـ المتحدة مجموعة مف اإلجراءات ،وىي (الموقع الرسمي لألمـ المتحدة ،د.ت ،ج):

 تقدـ الدولة طمباً إلى األميف العاـ ،ورسالة تتضمف تصريحاً رسمياً أنيا تقبؿ االلتزامات
الواردة في الميثاؽ.

 ينظر مجمس األمف في الطمب ،ويجب أف تحصؿ أي توصية بقبوؿ االنضماـ عمى أصوات
إيجابيػ ػػة ؿ 9أعضػ ػػاء فػ ػػي المجمػ ػػس مػ ػػف أصػ ػػؿ  ،15بشػ ػػرط أال يصػ ػػوت أي مػ ػػف األعضػ ػػاء
ال ػ ػػدائميف الخمس ػ ػػة( :االتح ػ ػػاد الروس ػ ػػي ،الص ػ ػػيف" ،فرنس ػ ػػا"" ،بريطاني ػ ػػا" ،الوالي ػ ػػات المتح ػ ػػدة

األمريكية) ضد الطمب.

 في حاؿ توصية مجمس األمف بقبوؿ االنضماـ تقدـ التوصية إلى الجمعية العامة لقبوؿ دولة
جديدة.

 تصبح العضوية نافذة بتاريخ اعتماد قرار القبوؿ.
وبما أف األمـ المتحدة ال تعتبر دولة وال حكومة ،وبالتالي ال تممؾ أي سمطة لالعتراؼ

بدوؿ أو حكومات ،وكمنظمة مكونة مف دوؿ مستقمة ،فإف قبوؿ األمـ المتحدة انضماـ دولة
جديدة إلى عضويتيا ال يشكؿ اعترافاً بالدولة بالمعنى القانوني أو السياسي ،بؿ ىو إقرار بالحؽ

في الصفة التمثيمية ،حيث إف االعتراؼ ىو مسألة سيادية خاصة بقرار كؿ دولة منفردة (القاؽ،

* معاىدة جنيؼ الرابعة لعاـ (1949ـ) :تعتبر عمالً إنسانياً ميماً لمجنة الدولية لمصميب األحمر الدولي،

تتعمؽ بحماية األشخاص المدنييف أثناء الحرب ،تستيدؼ التأكيد عمى أف كرامة الشخص اإلنساني يجب أف
تحترـ حتى في سعير نار األعماؿ العدائية ،وتتكوف االتفاقية مف مائو وتسع وخمسيف مادة وثالثة مالحؽ.

** الئحة الىاي لمحرب البرية لعاـ (1917ـ) :ىي معاىدة تـ االتفاؽ عمييا في مؤتمر السالـ ب "الىاي
بيولندا" ،تعنى بشأف حقوؽ وواجبات الدوؿ المحايدة ،واألشخاص المحايديف في حالة الحرب البرية.
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2112ـ) ،فمكؿ دولة ذات سيادة ،السمطة لالعتراؼ بدوؿ أخرى عبر تبادؿ الرسائؿ الدبموماسية
أو عبر إنشاء العالقات الدبموماسية ).(Kelsen, 1941, p605

 2.2.4.2استيفاء فمسطين لشروط إقامة الدولة والحصول عمى العضوية الكاممة في األمم
المتحدة:

في ضوء ما سبؽ مف شروط موضوعية واجرائية ،فإف فمسطيف قد استوفت جميع المعايير
القانونية إلقامة الدولة ،وىي عمى أتـ االستعداد لالنضماـ إلى المجتمع الدولي ،وىي مؤىمة كي

تصبح دولة بموجب معاىدة "مونتفيديو* لسنة "The Montevideo Convention on "1933

 the Rights and Duties of States treatyحوؿ حقوؽ الدوؿ وواجباتيا ،حيث تشتمؿ

المعاىدة عمى معايير إقامة الدولة ،ووفقاً إلى ىذه المعاىدة يتوجب عمى الدولة أف تمتمؾ أربعة
شروط ىي :سكاف دائميف؛ منطقة جغرافية محددة؛ حكومة؛ قدرة إلقامة عالقات مع دوؿ أخرى

(عريقات2111 ،ـ).
تيدؼ ىذه المعايير إلى إظيار ما إذا كانت وحدة جغرافية معينة تمتمؾ "الفعالية" الالزمة
تـ فييا
كي تعمؿ ككياف مستقؿ يحكـ ذاتو ،وعمى الرغـ مف ىذه المعايير ،تكثر الحاالت التي ّ
االعتراؼ بدوؿ لـ تستوؼ ىذه الشروط أو المتطمبات ).(Crawford, 2006, p46
تتفؽ الباحثة مع وجية النظر التي ترى أف معايير المعاىدة السابقة تنطبؽ عمى دولة
فمسطيف ،وتجدر اإلشارة ىنا بخصوص "المنطقة الجغرافية المحددة" أنو عمى سبيؿ المثاؿ،
بعض حدود "إسرائيؿ" واليند والصيف تبقى غير محددة ،لكف ىذا لـ يمنع مف اعتراؼ الدوؿ

األخرى بيا ،وبالتالي فإف ىذا الشرط ليس عائقاً إلقامة الدولة الفمسطينية ،كما لـ يكف كذلؾ
عائقا أماـ الكياف اإلسرائيمي الذي سبؽ وتـ قيامو عمى أثر نكبة الشعب الفمسطيني.

كما أف دولة فمسطيف تمتمؾ الفعالية الالزمة لتكوف كياف مستقؿ يحكـ ذاتو ،ويعزز مف
ذلؾ أف لدييا القدرة عمى إقامة عالقات دولية ،حيث اعترفت بيا أكثر مف  135دولة حوؿ
*

معاىدة "مونتفيديو" :ىي اتفاقية خاصة بحقوؽ وواجبات الدوؿ ،تـ االتفاؽ عمييا في "مونتفيديو باألورجواي"

سنة (1933ـ) خالؿ المؤتمر الدولي لمدوؿ األمريكية ،وقد أقر فييا الرئيس "روزفمت" سياسة حسف الجوار،
األكثر شيرة فييا ىي المادة  ،1التي تحدد المعايير األربعة لمدولة والتي تـ االعتراؼ بيا مف قبؿ المنظمات
الدولية (وىي المذكورة في النص أعاله) باإلضافة إلى الجممة األولى مف المادة  3التي تنص صراحة عمى أف

"ا لوجود السياسي لمدولة مستقؿ عف اعتراؼ الدوؿ األخرى" ،باإلضافة لحظر فرض القوة العسكرية لكسب
االعتراؼ بالسيادة.
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العالـ (عريقات2111 ،ـ) ،وليا بعثات دبموماسية في مختمؼ أنحاء العالـ ،باإلضافة إلى أنيا
عضو في الكثير المنظمات الدولية ،كما أنيا تمتمؾ مؤسسات حكومية متطورة ،وجياز شرطة

يمتمؾ صالحية فوؽ أجزاء ميمة مف األراضي الفمسطينية ،يعمؿ عمى بسط األمف والنظاـ العاـ

(صافي2111 ،ـ) ،وقد أكدت التقارير الصادرة عف البنؾ الدولي وصندوؽ النقد الدولي واألمـ
المتحدة عمى أىمية فمسطيف في الحكـ ،واستعداد مؤسساتيا الوطنية لمحكـ.

تجدر اإلشارة إلى أف استمرار االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية يعيؽ ىذه

الفاعمية،

والقدرة

عمى

تطوير

مؤسسات

الدولة

في

فمسطيف،

وينطوي

عمى

حرماف الشعب الفمسطيني مف حقو المعترؼ بو في تقرير المصير (عريقات2111 ،ـ)،
ولكف يمكف تجاوز ىذا المعيؽ مف خالؿ "الشرعية" التي صادؽ عمييا المجتمع الدولي حيث
تمعب دو اًر ميماً في االعتراؼ بالدولة ،والتي يمكف أف تطغى عمى عدـ فعالية السيطرة

).(Quigley, 2010, p238-239

بناء عمى ما سبؽ ترى الباحثة أف مف حؽ دولة فمسطيف التوجو إلى األمـ المتحدة،
ً
ومطالبتيا باالعتراؼ بيا كدولة كاممة العضوية عمى قدـ المساواة مع جميع الدوؿ األخرى،

وذلؾ إعماالً لكافة الق اررات الدولية الخاصة بالقضية الفمسطينية ،والحؽ في تقرير المصير

والحؽ في إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة.

 2.2.4.3المرجعية األساسية لطمب العضوية الكاممة لفمسطين في األمم المتحدة:
 تبنت الخطوة الفمسطينية الشرعية الدولية ،وق ارراتيا كمرجعية أساسية لموصوؿ إلى الحقوؽ
الوطنية ،حيث استندت وثيقة طمب العضوية عمى قرار الجمعية العامة رقـ  181لسنة
1947ـ ،وقرار الجمعية العامة رقـ  ،194والقاضي بحؿ قضية الالجئيف بالتعويض أو

العودة إلى ديارىـ في أقرب وقت يكوف فيو ىذا األمر قابالً لمتنفيذ ،باعتبار أف الالجئيف ىـ
الذيف خرجوا مف ديارىـ "منذ العاـ 1948ـ " وليس "في العاـ 1948ـ " ،أي أف وصؼ
الالجئ ىنا ينطبؽ عمى أنساؿ (أبناء وأحفاد) الالجئيف ،وذوييـ بما يشمؿ أكثر مف 5

مالييف الجئ فمسطيني ،إلى جانب إعالف االستقالؿ الصادر عف المجمس الوطني
الفمسطيني المنعقد في الجزائر سنة 1988ـ (أبو عابد2112 ،ـ).

ٍ
مجموعة
أي نظاـ مؤسس عمى مرتكزات قانونية أو أخالقية أو قيمية ينعقد حوليا إجماع
* الشرعية :ىي صفة َّ

معينة أو أغمب أفرادىا ،نظ اًر لما يجمع بينيـ مف تمؾ األسس ،وما توفره مف إنصاؼ وعدالة في تنظيـ
المعامالت بينيـ وحماية حدوٍد دنيا مف الحقوؽ لكؿ و ٍ
احد منيـ.
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وتجدر اإلشارة ىنا إلى أنو تـ التأكيد عمى القرار  194أكثر مف  121مرة في الجمعية

العامة باألمـ المتحدة ،مع رفض اسرائيؿ تنفيذه ،ولـ تقـ األمـ المتحدة بأي درجة مف درجات

اإللزاـ لػ"إسرائيؿ" بتنفيذ القرار ،مع العمـ أف أحد شروط دخوؿ "إسرائيؿ" في عضوية األمـ
المتحدة ىو تنفيذ حؽ العودة ،واسرائيؿ وافقت عمى ذلؾ ،لكنو عندما انضـ إلى األمـ المتحدة لـ
ينفذه ولـ يمزمو أحد بذلؾ (صالح2114 ،ـ ،ب ،ص .)48

إف ق اررات الجمعية العامة أرقاـ  181و  ،194إنما تشكؿ سنداً قانونياً ميماً لحؽ الشعب

الفمسطيني في تقرير مصيره ،وانشاء دولتو واالعتراؼ باستقاللو (أبو جعفر2118 ،ـ،
ص ،)118وقد جاءت مجمؿ تمؾ الوثائؽ لتكرس تمسؾ الفمسطينييف بثوابتيـ الوطنية ،واصرارىـ
عمى نيؿ حقوقيـ في العودة ،والسيادة عمى مقدراتيـ وثرواتيـ ضمف حدود مستقمة عاصمتيا

القدس الشريؼ ،واإلفراج عف أسراىـ في سجوف االحتالؿ ،ووقؼ وانياء االحتالؿ والعدواف
اإلسرائيمي ،بفؾ الحصار عف الضفة الغربية وقطاع غزة ،ووقؼ بناء المستوطنات ،ومصادرة
األراضي وتيويدىا (أبو عابد2112 ،ـ).

 والجدير بالذكر أف فمسطيف معترؼ بيا كعضو يتمتع بالعضوية الكاممة في العديد مف
الييئات اإلقميمية والدولية ،ممثمة لفمسطيف ولحقوؽ ومصالح الشعب الفمسطيني ،مثؿ

جامعة الدوؿ العربية ،وكذلؾ في حركة عدـ االنحياز ومنظمة التعاوف اإلسالمي،

ومجموعة اؿ" *"77وغيرىا مف المنظمات الدولية (حمامي2112 ،ـ ،أ) ،وبالتالي
يضيؼ ذلؾ قوة تستند عمييا لممطالبة بالعضوية الكاممة.

 2.2.4.4تقدم السمطة الوطنية الفمسطينية بطمب الحصول عمى العضوية الكاممة في األمم
المتحدة سنة2100م:

بناء عمى كؿ ما سبؽ ،فقد تشكمت رؤية لدى السمطة الوطنية الفمسطينية دفعتيا نحو
ً
ضرورة التوجو إلى مجمس األمف باألمـ المتحدة سنة 2111ـ لمحصوؿ عمى العضوية الكاممة،
والذي عرؼ وقتيا بػ"استحقاؽ أيموؿ".

*

مجموعة اؿ :)Group of 77( :77ىي تحالؼ مجموعة مف الدوؿ النامية .وىدؼ ىذه المجموعة ىو ترقية

المصالح االقتصادية ألعضائيا مجتمعة ،باإلضافة إلى خمؽ قدرة تفاوضية مشتركة ضمف نطاؽ األمـ المتحدة.

مؤسسا (دوؿ عدـ االنحياز سابقاً) ولكف
عضوا
كانت نواة تأسيس المجموعة في األصؿ تتكوف مف 77
ً
ً
المجموعة توسعت لتضـ حالياً  131دولة.
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وتتمثؿ أىمية ىذا التوجو في إعادة االعتبار لألبعاد القانونية لقضية فمسطيف ،وتأكيد

االعتراؼ بفمسطيف كدولة محتمة ،وتوسيع دائرة الوسطاء في مسار التفاوض الفمسطيني
(األزعر2111 ،ـ ،ص.)81
بتاريخ  23سبتمبر 2111ـ قُدـ طمب مف قبؿ الرئيس "محمود عباس" بوصفو رئيس
فمسطيف لألميف العاـ لألمـ المتحدة مف أجؿ االنضماـ إلى عضوية األمـ المتحدة كدولة كاممة
العضوية وفؽ اإلجراءات المتبعة في ميثاؽ األمـ المتحدة والنظاـ الداخمي لمجمعية العامة

والنظاـ الداخمي المؤقت (الغندور2112 ،ـ).

إف التوجو الفمسطيني نحو الحصوؿ عمى العضوية الكاممة في األمـ المتحدة قائـ عمى

أساس االعتراؼ بدولة "إسرائيؿ" ،وأف الدولة الفمسطينية ستقاـ عمى جزء مف التراب الفمسطيني،

وأف ىدؼ االستقالؿ الوطني خيار ال رجعة عنو ميما كانت التضحيات (أبو سعدة ،أبو نحؿ،
2111ـ ،ص.)1
ويذكر في ىذا السياؽ أنو تـ طرح مقترح بديؿ لمعضوية الكاممة مف قبؿ مبعوث المجنة
الرباعية الدولية "توني بمير" ،وذلؾ لمنح فمسطيف مكانة جديدة أقؿ مف دولة مراقبة تحت اسـ

" "Attribution For a Stateأي "إسناد مف أجؿ الدولة" ،وذلؾ مف خالؿ طمب تقدمو

"الرباعية" إلى األمـ المتحدة ،بحيث تمنح امتيازات خاصة ليذه المكانة مثؿ الحصوؿ عمى
عضوية عدد مف أبرز الوكاالت والمؤسسات التابعة لألمـ المتحدة ،مثؿ( :البنؾ الدولي

وصندوؽ النقد الدولي وغيرىا) ،مع استبعاد الوكاالت التي يتمكف فييا الفمسطينيوف مف مالحقة
"إسرائيؿ" قضائياً بتيمة ارتكاب جرائـ حرب " "War Crimesمثؿ محكمة الجنايات الدولية،
وقد رفض الجانب الفمسطيني ىذا المقترح (بمكبير2111 ،ـ).

 2.2.4.5أسباب فشل حصول فمسطين عمى العضوية الكاممة في األمم المتحدة:
إف أي طمب لمحصوؿ عمى العضوية الكاممة في األمـ المتحدة يقدـ إلى مجمس األمف،
قد يواجو ثالثة احتماالت ،وىي (البسيوني2116 ،ـ ،ص:)52
 إصدار توصية إيجابية مف مجمس األمف (قبوؿ الطمب).
 عدـ الحصوؿ عمى األصوات القانونية التسعة المطموبة لمموافقة عمى الطمب (بما فييـ
الدوؿ الخمس دائمة العضوية).

 استخداـ دولة أو أكثر مف الدوؿ دائمة العضوية في مجمس األمف حؽ النقض "الفيتو".
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وقد فشمت فمسطيف في الحصوؿ عمى العضوية الكاممة بسبب عدـ اكتماؿ النصاب

القانوني في لجنة قبوؿ األعضاء التابعة لمجمس األمف ،التي وصمت إلى موافقة  8دوؿ فقط
عمى قبوؿ العضوية( :أي أقؿ بصوت واحد فقط مف العدد المطموب) ،مقابؿ رفض الواليات

المتحدة األمريكية " "United Stated of America U.S.Aليذه الخطوة ،وممارسة الضغط

واإلكراه عمى بعض الدوؿ لمنعيا مف مساندة فمسطيف ،باإلضافة إلى تيديدىا باستخداـ حؽ

النقض "الفيتو" في حاؿ اكتماؿ النصاب القانوني (وادي2113 ،ـ).
وفي ىذا إشارة إلى أف تمتع الدوؿ الكبرى الخمس -المنتصرة بالحرب العالمية الثانية-
دائمة العضوية في مجمس األمف بحؽ الفيتو ،واشتراط موافقتيا عمى أي قرار مف المسائؿ غير
اإلجرائية ىو امتياز يحقؽ عدـ المساواة الذي يقوـ عميو التنظيـ الدولي ،كما أف التعسؼ في

استخداـ حؽ النقض يعرقؿ أداء المنظمة الدولية لواجبيا األساسي ،وىو "حفظ السمـ واألمف
الدولييف" ،مما يؤدي إلى عدـ حصوؿ الشعوب المغموبة والضعيفة عمى حقوقيا ،فقد حرـ

البعض مف استقاللو ومف استرداد حقو في تقرير مصيره ،كما حرـ البعض مف استرجاع أوطانو

المحتمة ،كما ىو حاؿ فمسطيف (الزاممي2113 ،ـ).
وفي ىذا السياؽ تؤكد الباحثة التحيز التاـ لػ"الواليات المتحدة األمريكية" عبر عقود طويمة

لػ"إسرائيؿ" ،واستخداميا بكثرة ،وبشكؿ غير مبرر لحؽ النقض "الفيتو" في مجمس األمف ،حيث
استخدمتو حوالي  42مرة حتى تاريخ إجراء الدراسة في الدفاع عف "إسرائيؿ" ضد حقوؽ

الفمسطينييف المشروعة .وقد ّبررت "الواليات المتحدة األمريكية" موقفيا مف رفضيا لمعضوية
الكاممة بأف الدولة الفمسطينية لف تتحقؽ سوى عبر المفاوضات المباشرة ،وأف التوجو نحو األمـ
سوءا وعنفاً بيف الطرفيف وسيعرقؿ عممية السالـ ،وىو حديث ما فتئ
المتحدة لف يزيد الوضع إال ً
الجانب األمريكي يردده ،متجاىالً ما يجري عمى أرض الواقع متمثالً بسياسة الغطرسة

اإلسرائيمية والتطرؼ والعنؼ واالستيطاف ،باإلضافة إلى التجاىؿ التاـ مف دولة االحتالؿ

اإلسرائيمي لجميع االتفاقيات والمواثيؽ والقوانيف الدولية الصادرة عف مؤسسات األمـ المتحدة.

يذكر فيما يتعمؽ بق اررات ودور مجمػس األمػف تجػاه القضػية الفمسػطينية ،وفػي تطػور ميػـ،
أنو وبتاريخ  23ديسمبر 2116ـ قد تبنى مجمس األمف القرار رقـ  2334الػذي يػديف االسػتيطاف
وذلػؾ بأغمبيػػة سػػاحقة (وعػػدـ معارضػة الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لمقػرار فػػي سػػابقة مػػف نوعيػػا)،
وقػػد أكػػد الق ػرار عمػػى أنػو ال يوجػػد صػػالحية قانونيػػة إلقامػػة "إس ػرائيؿ" لممسػػتوطنات فػػي األ ارضػػي
الفمسػ ػ ػ ػ ػػطينية المحتمػ ػ ػ ػ ػػة منػ ػ ػ ػ ػػذ عػ ػ ػ ػ ػػاـ 1967ـ ،بمػ ػ ػ ػ ػػا فييػ ػ ػ ػ ػػا القػ ػ ػ ػ ػػدس الش ػ ػ ػ ػ ػرقية ،وأنيػ ػ ػ ػ ػػا تشػ ػ ػ ػ ػػكؿ
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انتياكاً صارخا بموجب القػانوف الػدولي وعقبػة رئيسػة أمػاـ رؤيػة دولتػيف تعيشػاف جنبػاً إلػى جنػب

فػػي سػػالـ وأمػػف داخػػؿ حػػدود معتػػرؼ بيػػا دولي ػاً ،وطالػػب مجمػػس األمػػف "إس ػرائيؿ" وقػػؼ جميػػع
األنشػػطة االس ػػتيطانية فػػي األ ارض ػػي الفمسػػطينية المحتم ػػة فػػو اًر وبش ػػكؿ كامػػؿ ،بم ػػا فييػػا الق ػػدس

الشرقية ،وأكد أنو لف يعترؼ بأي تغييرات عمػى خطػوط ال اربػع مػف حزيػراف /يونيػو 1967ـ ،بمػا
ف ػ ػػي ذل ػ ػػؾ م ػ ػػا يتعم ػ ػػؽ بالق ػ ػػدس غي ػ ػػر تم ػ ػػؾ المتف ػ ػػؽ عميي ػ ػػا ب ػ ػػيف الج ػ ػػانبيف خ ػ ػػالؿ المفاوض ػ ػػات
) ،(UN official website, 2016وىػو مػا اعتبرتػو السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية بمثابػة "صػفعة
كبي ػرة لمسياسػػة اإلس ػرائيمية ،وادانػػة بإجمػػاع دولػػي كامػػؿ لالسػػتيطاف ،ودعػػـ قػػوي لحػػؿ الػػدولتيف"
(ممحػػـ2117 ،ـ) ،كمػػا اعتبػػر الػػبعض أف الق ػرار  2334بمثابػػة انتصػػار لق ػرار الجمعيػػة العامػػة
لألمـ المتحدة رقـ ( (67/19المعترؼ بدولة فمسطيف عمى خطوط الرابع مف حزيراف /يونيػو سػنة
1967ـ بعاص ػػمتيا الق ػػدس الشػ ػرقية ،كعض ػػو م ارق ػػب ف ػػي الجمعي ػػة العام ػػة لألم ػػـ المتح ػػدة س ػػنة
2112ـ (مطر2116 ،ـ) ،فيما ينتظر ىذا القرار –برأي الباحثة -التطبيؽ عمى أرض الواقع مف
خالؿ وضع حد لمبناء والتوسع في المستوطنات اإلسرائيمية غير القانونيػة المبنيػة عمػى األ ارضػي
الفمسطينية المحتمة عاـ 1967ـ ،حتى ال يكوف مصيره كغيره مف قػ اررات مجمػس األمػف الخاصػة
بالقضية الفمسطينية.
أما في إطار الحديث عف عجز مجمس األمف في اتخاذ ق اررات بشأف قضايا جوىرية،
ترى الباحثة أنو مف األىمية بمكاف تناوؿ أحد جوانب الخمؿ في "اختصاصات مجمس األمف"
التي تؤدي إلى ىذا العجز ،وكمثاؿ عمى ذلؾ المادة ( )24مف ميثاؽ األمـ المتحدة لتسوية
المنازعات بيف الدوؿ ،والتي جاء فييا في الفقرة األولى:
"رغبة في أف يكوف العمؿ الذي تقوـ بو منظمة األمـ المتحدة سريعاً وفعاالً ،يعيد

أعضاء تمؾ الييئة إلى مجمس األمف بالتبعات الرئيسة في أمر "حفظ السمـ واألمف الدولييف"،
*

ويعترفوف بأف ىذا المجمس يعمؿ باسميـ عند قيامو بواجباتو التي تفرضيا عميو تمؾ التبعات"

إف ىذه الفقرة األولى غير موفقة ،فيي تقوؿ أف المجمس يعمؿ كنائب عند الدوؿ
وباسميـ جميعاً ،والحقيقة أف المجمس ليس نائباً عف األعضاء بؿ ىو فرع مف فروع األمـ

المتحدة ،فمف غير المعقوؿ أف توافؽ الدوؿ ،وتقبؿ بموقؼ مجمس األمف الذي يحمي العدواف
*

(انظر ميثاؽ األمـ المتحدة ،الفصؿ الخامس ،المادة http://www.un.org/ar/sections/un- ،24

.)charter/chapter-v/index.html

31

اإلسرائيمي عمى الشعب الفمسطيني مف خالؿ عجزه عف اتخاذ ق اررات تمنع االستيطاف وتمزـ
"إسرائيؿ" بالجالء عف األراضي الفمسطينية ،واقامة دولة فمسطينية مستقمة استناداً إلى ق اررات
األمـ المتحدة منذ العاـ 1948ـ (العشاوي2118 ،ـ ،ص.)39

في ضوء ما سبؽ ،يمكف القوؿ أف قبوؿ فمسطيف كدولة كاممة العضوية في األمـ
المتحدة تعتبر مسألة سياسية بحتة تحسـ بالتصويت ،وليس استناداً إلى نصوص ميثاؽ األمـ

المتحدة ولوائح الجمعية العامة ،أو حسب انطباؽ عناصر قياـ الدوؿ ومعايير االعتراؼ بيا،
ودليؿ ذلؾ أيضاً ،حصوؿ "إسرائيؿ" عمى العضوية الكاممة أي وضع "دولة عضو" بتاريخ 11

مايو 1949ـ دوف توفر شروط العضوية فييا آنذاؾ وال حتى في يومنا ىذا ،فػ"القوة التصويتية"
ىي التي منحت العضوية لػ"إسرائيؿ" المعتدية (أبو كوش2111 ،ـ).
اعتبر د.نبيؿ شعث  -عضو المجنة المركزية في حركة فتح -أف فشؿ المسعى في
الحصوؿ عمى العضوية الكاممة سنة 2111ـ ىو فشؿ مؤقت ،حيث إف فمسطيف ستظؿ تسعى
حتى تحصؿ عمى العضوية الكاممة ،وأنيا ستترجـ العضوية غير الكاممة إلى عضوية كاممة في
كافة مؤسسات األمـ المتحدة ،كما أكد أف فمسطيف ال تسعى إلى استقالؿ مف خالؿ مجمس
األمف وال مف خالؿ الجمعية العامة ،بؿ تسعى إلى مزيد مف الدعـ والحشد الدولييف مف خالؿ
اعترافيـ بيا كعضو كامؿ العضوية ،ألنو قد تـ إعالف ىذه الدولة بالفعؿ سنة 1988ـ (مقابمة
تمفزيونية مع شعث ،)2111 ،حيث يرى شعث أنو يجب التمييز بيف قبوؿ دولة فمسطيف كعضو
في األمـ المتحدة ،وبيف قياـ دوؿ العالـ باالعتراؼ بدولة فمسطيف عمى خطوط الرابع مف
حزيراف /يونيو عاـ 1967ـ وعاصمتيا القدس الشرقية ،فقبوؿ العضوية ""Admittance
شيء ،واالعتراؼ " "Recognitionشيء آخر (حمامي2112 ،ـ ،أ).
تؤكد الباحثة صحة وجية النظر السابقة ،فبالفعؿ لقد ترجـ ىذا اإلصرار عمى الحصوؿ
عمى عضوية الدولة الكاممة في األمـ المتحدة ،مف خالؿ الحصوؿ عمى العضوية الكاممة في
العديد مف المنظمات الدولية ،كما قبمت فمسطيف مرحمياً بعضوية الدولة المراقبة بتاريخ 29

نوفمبر 2112ـ (زيداف2113 ،ـ).

لقد تـ وضع العراقيؿ أماـ دولة فمسطيف المحتمة لمحصوؿ عمى حقوقيا المشروعة التي
اعترفت بيا ،وأيدتيا األمـ المتحدة ،وأصدرت بحقيا العديد مف الق اررات الدولية التي تجاىمتيا
"إسرائيؿ" ،وضربت بيا عرض الحائط ولـ تمتزـ بتنفيذىا إلى اآلف في تحدي لممجتمع الدولي
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(أميف2112 ،ـ) ،بيذا ،يكوف قد تـ استثناء فمسطيف مف الحصوؿ عمى العضوية الكاممة في
األمـ المتحدة كسائر الدوؿ ،مما تسبب في انحراؼ عمؿ مجمس األمف واألمـ المتحدة عف روح
وقواعد القانوف الدولي ،كما لـ يتـ إلزاـ "إسرائيؿ" باحتراـ الحقوؽ الفمسطينية وقياـ دولة فمسطيف،
وذلؾ منذ عاـ 1947ـ تاريخ صدور قرار التقسيـ  ،181وحتى تاريخ إجراء الدراسة (وادي،
2113ـ) ،وفي ىذا أيضاً إخالؿ بأحد أىـ أىداؼ األمـ المتحدة والذي ينص عمى "حفظ السمـ
واألمف في المجتمع الدولي" (األسطؿ2116 ،ـ ،ص.)441

 2.2.4.6مدى إمكانية استخدام القرار " 337التحاد من أجل السالم" "The Uniting for
" Peace resolutionلمحصول عمى العضوية الكاممة:
بدايةً يجب اإلشارة إلى أنو في حاؿ إصرار القيادة الفمسطينية عمى المضي قدماً مف أجؿ

الحصوؿ عمى العضوية الكاممة مف خالؿ مجمس األمف ،يكوف أماميا خيار إعادة تقديـ الطمب
مرات متعددة ،وىناؾ سوابؽ متعددة لدوؿ تقدمت بطمب العضوية ألكثر مف مرة حتى
نالت العضوية الكاممة ،وذلؾ الحتماؿ تغير مواقؼ الدوؿ األعضاء في مجمس األمف
(البسيوني2116 ،ـ ،ص ،)52مثؿ األردف ،الياباف" ،فيتناـ"" ،إيرلندا"" ،كوريا الشمالية"" ،كوريا
الجنوبية"" ،فنمندا"" ،إيطاليا" ،ليبيا وغيرىا ،حيث استخدمت الدوؿ دائمة العضوية "الفيتو" ضد
طمبات عضويتيا ،وذلؾ ألىداؼ سياسية فقط وليست قانونية ثـ نالت ىذه الدوؿ العضوية
الكاممة الحقاً (ثابت2114 ،ـ ،ص( )86مع اإلشارة إلى أف تكرار الطمب غير ممزـ لمجمس

األمف) ،أما في حالة تكرار الطمب الفمسطيني لمجمس األمف فإنو سيواجو عمى األغمب التعطيؿ
والمماطمة (البسيوني2116 ،ـ ،ص ،)52السيما بسبب االنحياز األمريكي لمطرؼ اإلسرائيمي.
ومف ىنا ،ترى الباحثة أنو تبرز أىمية الخيار اآلخر ،أال وىو التوجو إلى الجمعية العامة
لألمـ المتحدة لمحصوؿ عمى العضوية الكاممة ،حيث يحؽ لمجمعية العامة أف تمجأ في حالة
صدور توصية سمبية مف مجمس األمف بخصوص قبوؿ عضوية الدوؿ اتباع بعض الخيارات
واإلجراءات القانونية ،ومنيا أف تستعيف باإلجراء المعروؼ باسـ "متحدوف مف أجؿ السالـ" وذلؾ
بموجب القرار رقـ  337الصادر عف الجمعية العامة في األمـ المتحدة في دورتيا الخامسة سنة
1951ـ ،ومما جاء في نص القرار" :أنو في أية حالة يخفؽ فييا مجمس األمف ،بسبب عدـ
توفر اإلجماع بيف أعضائو الخمسة دائمي العضوية في التصرؼ كما ىو مطموب لمحفاظ عمى
األمف والسمـ الدولييف ،يمكف لمجمعية العامة أف تبحث المسألة بسرعة وقد تصدر أي توصيات
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تراىا ضرورية مف أجؿ استعادة األمف والسمـ الدولييف" ،وذلؾ بشرط وجود تيديد أو خرؽ لمسالـ
واألمف الدولييف*.
يذكر أف الجمعية العامة قد عقدت عدة دورات استثنائية بموجب اختصاصيا "متحدوف
مف أجؿ السالـ" ،ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ :عاـ 1956ـ في استجابة ألزمة قناة السويس،
الحرب المبنانية في عاـ 1958ـ ،وأربع دورات جميعيا متعمقة باالحتالؿ اإلسرائيمي ،مف ضمنيا
الرد عمى االحتالؿ اإلسرائيمي في حرب عاـ 1967ـ ،والغزو اإلسرائيمي واحتالؿ لبناف،
ومجازر صب ار وشاتيال عاـ 1982ـ (بينيس2111 ،ـ ،ص.)6
يعتبر القرار " 377متحدوف مف أجؿ السالـ" مف أقوى البدائؿ التي يفضؿ لجوء القيادة
الفمسطينية إلييا ،وىي تأتي في المرتبة الثانية بعد الطمب المباشر لمعضوية الكاممة ،حيث إف
ىذا الخيار قادر عمى تحقيؽ اليدؼ الفمسطيني المتمثؿ في الحصوؿ عمى عضوية دائمة في
األمـ المتحدة وتجاوز الفيتو األمريكي في مجمس األمف.
يتطمب القرار " 337متحدوف مف أجؿ السالـ" الحصوؿ عمى أغمبية األصوات في
الجمعية العامة في المرة األولى مف أجؿ قبوؿ العمؿ بيذا القرار ،وتكوف بتصويت إيجابي مف
ثمثي األعضاء في الجمعية العامة ،وكذلؾ الحصوؿ عمى نفس النسبة في المرة الثانية
بالتصويت اإليجابي عمى قرار عضوية فمسطيف في األمـ المتحدة (ثابت2014 ،ـ ،ص،)92
حيث يتوجب عمى القيادة الفمسطينية امتالؾ القدرة الدبموماسية عمى حشد التأييد الدولي الالزـ
ليذه الخطوة (الزعنوف2011 ،ـ ،ص ،)3مف جية أخرى يتطمب ذلؾ توفر اإلرادة السياسية لدى
الجمعية العامة لتبني التوجو الفمسطيني ،وكذلؾ توافر اإلرادة السياسية الفمسطينية والعربية التي
ليا دور ميـ في إنجاح مثؿ ىذه الخطوة ،يجدر اإلشارة ىنا إلى احتمالية تبايف استجابة الدوؿ
لمضغوط الموجية مف الدوؿ األعضاء في مجمس األمف ،والتي قد تعارض مثؿ ىذه الخطوة،
ولكف يبقى المجوء إلى ىذا البديؿ محط دراسة وتقييـ القيادة الفمسطينية وفؽ الظروؼ السياسية
المواكبة والتي سيستخدـ فييا ،وذلؾ لموصوؿ إلى أفضؿ النتائج المرجوة (ثابت2014 ،ـ،
ص.)93-92
*

انظر قرار األمـ المتحدة رقـ  A/RES/377(V)AAالمعنوف تحت موضوع متحدوف مف أجؿ السالـ

” ،“Uniting for peaceفي دورتيا الخامسة بتاريخ  3نوفمبر  ،1951الموقع الرسمي لألمـ المتحدة ،رابط
http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/5
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ولكف قد تبقى العقبة األساسية التي تواجو طمب العضوية الكاممة لفمسطيف عبر الجمعية
العامة ىي االنقساـ في الجمعية العامة حوؿ مدى انطباؽ قرار "متحدوف مف أجؿ السالـ" عمى
موضوع العضوية الكاممة لفمسطيف ،أي إذا ما يشكؿ امتناع مجمس األمف عف إصدار توصية
إيجابية بخصوص العضوية الكاممة لفمسطيف "تيديداً لألمف والسمـ الدولييف" أـ ال ،وىذه العقبة
يمكف مواجيتيا مف خالؿ تقديـ الجمعية العامة لطمب رأي استشاري مف محكمة العدؿ الدولية

لمعرفة مدى انطباؽ الق ارر  337عمى طمب فمسطيف لمعضوية الكاممة (البسيوني2116 ،ـ،
ص.)54
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 2.3عضوية فمسطين كدولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة سنة 2102م
 2.3.0شروط الحصول عمى عضوية الدولة المراقب في األمم المتحدة
":"Non-Member Observer State
إف الحصوؿ عمى عضوية الدولة المراقب في األمـ المتحدة ال يتطمب سوى غالبية

بسيطة في الجمعية العمومية ،وال يمكف لمدوؿ الكبرى في مجمس األمف استخداـ حؽ النقض
"الفيتو" " "Vetoإلجياض الطمب كما ىو الحاؿ بالنسبة لوضع "دولة كاممة العضوية".
وتعود ىذه الممارسة إلى عاـ 1946ـ ،عندما وافؽ األميف العاـ عمى تعييف الحكومة
السويسرية "دولة مراقباً دائماً" لدى األمـ المتحدة ،والتي أصبحت دولةً كاممةً العضوية بتاريخ
 11سبتمبر( 2112الجزيرة نت2112 ،ـ).

وليس ىناؾ أي أحكاـ بخصوص الدولة غير العضو في ميثاؽ األمـ المتحدة ،والشرط
الوحيد لقبوؿ دولة ليست ليا صفة عضوية في األمـ المتحدة أف تكوف عضواً في واحدة أو أكثر
مف وكاالت األمـ المتحدة المتخصصة ،وىي مف الشروط التي تضعيا الجمعية العامة وفؽ

تصوراتيا لكؿ حالة (ثابت2114 ،ـ ،ص.)66
يذكر تاريخياً أنو ومنذ إنشاء األمـ المتحدة ،فقد مرت عدة دوؿ بصفة "مراقب" فييا قبؿ

أف تصبح دوؿ "كاممة العضوية" ،أال وىي:

("سويس ار"" ،فيتناـ الشمالية"" ،فيتناـ الجنوبية"" ،كوريا الشمالية"" ،كوريا الجنوبية"،

"بنجالديش"" ،النمسا"" ،فنمندا"" ،غينيا بيساو"" ،ألمانيا الشرقية"" ،ألمانيا الغربية"" ،الياباف"،
"إيطاليا"" ،إسبانيا") (.)Henckaerts, 1996, p155
أما في الوقت الحالي ،فال يوجد سوى دولتيف تتمتعاف بصفة دولة مراقب غير

عضو" "Non-member Observer Statesفي الجمعية العامة في األمـ المتحدة ،وىما
عمى التوالي :دولة "الفاتيكاف" (الكرسي الرسولي) " "Holy Seeالتي أصبحت دولة مراقب منذ

تاريخ  6أبريؿ 1964ـ ،ودولة فمسطيف منذ تاريخ  29نوفمبر 2112ـ ،كما يشارؾ عدد كبير

مف المنظمات الدولية واإلقميمية وحركات التحرر كمراقبيف دائميف في عمؿ الجمعية العامة،

ودوراتيا السنوية (وادي2113 ،ـ).
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 2.3.2حقوق وامتيازات الدولة المراقب في األمم المتحدة:
يعود الكثير مف الحقوؽ واالمتيازات الممنوحة لمػدوؿ المراقبػة مػف خػالؿ الممارسػة العمميػة

في األمػـ المتحػدة ،حيػث يحػؽ لمػدوؿ بصػفة م ارقػب االنضػماـ لالتفاقػات الدوليػة لحقػوؽ اإلنسػاف
والمعاىػ ػػدات الدوليػ ػػة م ػ ػػف خػ ػػالؿ الييئ ػ ػػات التعاقديػ ػػة ،كم ػ ػػا يسػ ػػمح لي ػ ػػا بالمشػ ػػاركة بالمح ػ ػػاورات
والمداوالت والتصويت عمى بعض اإلجراءات ،ولكف ال يحؽ ليػا التصػويت عمػى قػ اررات الييئػات

والوكػػاالت والمنظمػػات التابعػػة لألم ػػـ المتحػػدة ،وال يسػػمح بانتخابيػػا ف ػػي مناصػػب بيػػذه الييئ ػػات
(البسيوني2116 ،ـ ،ص.)41
عمى الرغـ مف أف كثي اًر مف الحقوؽ واالمتيازات التي تتمتع بيا الدولة المراقب في األمـ

المتحدة ترجع إلى الممارسة العممية عمى أرض الواقع ،إال إنو تبمور بيذا الصدد ثالثة ق اررات،
وىي (وادي2113 ،ـ):
 قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ ( )314/54بتاريخ  16يونيو 2114ـ المعنوف
(مشاركة الكرسي الرسولي في أعماؿ األمـ المتحدة) :حيث يعتبر ق ار اًر مفصمياً ،وأوؿ قرار
مكتوب أحدث تحوالً ميماً بخصوص حقوؽ وامتيازات الدوؿ بصفة مراقب ،حيث أقرت
الجمعية العامة بموجب ىذا القرار منحيا الحقوؽ واالمتيازات لممشاركة في كؿ مف:

مؤتمرات األمـ المتحدة ،دورات وأعماؿ الجمعية العامة ،والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت

إشراؼ الجمعية العامة أو ىيئات أخرى تابعة لألمـ المتحدة ،وطمبت إلى األميف العاـ أف
يضع األسس واإلجراءات ذات العالقة لتنفيذىا ىذا القرار.

 قرار المجمس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمـ المتحدة سنة1977ـ :حيث قرر المجمس

االقتصادي واالجتماعي حضور الكرسي الرسولي (دولة الفاتيكاف) بصفتيا "عضو مراقب"

جمسات لجاف المجمس االقتصادي واالجتماعي عمى أساس مماثؿ لألسس المنصوص عمييا

في االختصاصات ذات الصمة السارية عمى الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة التي ليست
أعضاء في المجاف اإلقميمية.
 قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة بشأف مشاركة الكرسي الرسولي (دولة الفاتيكاف) في

ميزانية األمـ المتحدة سنة2113ـ :حيث ساىـ الكرسي الرسولي مالياً في اإلدارة العامة

باألمـ المتحدة بصفتو دولة مراقب غير عضو ،وذلؾ وفقا لجدوؿ األنصبة المالية المقررة

مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة.
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ويمكف إجماؿ حقوؽ وامتيازات الدوؿ المراقبة( :غير كاممة العضوية) فيما يمي (التمباني،

الفميت2112 ،ـ ،ص:)32

 حضور اجتماعات الجمعية العامة.
 حضور المجاف الرئيسة لمجمعية العامة.
 حؽ إلقاء البيانات ،وىو حؽ كاف محصور تقميدياً عمى الدوؿ األعضاء دوف غيرىـ ،ويشمؿ
ىذا الحؽ ما يمي:

 مخاطبة الجمعية العامة. مخاطبة مجمس األمف. حؽ الرد واإلجابة.
 الحؽ في تقديـ المقترحات.
 الحصوؿ عمى المزايا والحصانات ،وىي نفسيا مزايا وحصانات الدوؿ األعضاء ،وىي:
 الحؽ في دخوؿ إقميـ الواليات المتحدة (دولة المقر). الحؽ في التنقؿ في إقميـ الواليات المتحدة (دولة المقر). الحصانة القضائية المتعمقة بكممات وأعماؿ أعضاء البعثة الدائمة باألمـ المتحدة. -حرمة محفوظات البعثات ووثائقيا.

 2.3.3دوافع تقدم السمطة الوطنية الفمسطينية بطمب الحصول عمى عضوية الدولة
المراقب في األمم المتحدة:
إف العديد مف الدوافع واألسباب دفعت قيادة ـ.ت.ؼ والرئيس محمود عباس "أبو مازف"
والسمطة الوطنية الفمسطينية التي تمثميا و ازرة الخارجية الفمسطينية إلى نقؿ ممؼ الدولة
الفمسطينية إلى منبر األمـ المتحدة ،ولعؿ أىميا ما يمي:

 التأكيد عمى حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير ،واقامة دولتو المستقمة والحصوؿ

عمى االعتراؼ الدولي بيا لتشكؿ ىذه العضوية أداة نضالية جديدة يستخدميا الشعب

الفمسطيني نحو إنياء االحتالؿ ،وتحصيؿ الحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني (التمباني،
الفميت2112 ،ـ ،ص.)2
38

إف حؽ تقرير المصير يعني حؽ الشعوب في حرية تقرير مركزىا السياسي ،ومكانتيا في

المجتمع الدولي وتحقيؽ نماؤىا االقتصادي واالجتماعي والثقافي ،وذلؾ دوف أي تدخؿ أجنبي،
ويندرج تحت ىذا الحؽ "حؽ الشعوب المستعمرة في التحرر ،واختيار شكؿ النظاـ الذي تراه

مالئماً" (النحاؿ ،الشوبكي2115 ،ـ ،ص.)412 ،411

ويحتؿ مبدأ تقرير المصير مكانة ميمة مف بيف مبادئ القانوف الدولي المنصوص عمييا
في المادتيف األولى والثانية مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،والتي يطمؽ عمييا "مبادئ التعايش

السممي" (سعد اهلل1989 ،ـ ،ص ،)2كما أف الجمعية العامة لألمـ المتحدة قامت بإصدار القرار
رقـ  2625بتاريخ  24نوفمبر 1971ـ حيث جمعت جميع المواد والمبادئ التي اتخذتيا بشأف
حؽ تقرير المصير في قرار واحد ،وقد اتخذت الجمعية العامة ىذا القرار باإلجماع ،مما شكؿ

دليالً عمى قانونية ،وأىمية حؽ تقرير المصير لمشعوب (الف ار2119 ،ـ ،ص.)25

 إف فشؿ المفاوضات يعد السبب األساسي لتوجو القيادة الفمسطينية إلى األمـ المتحدة،
إضافة إلى االنتياكات اإلسرائيمية لالتفاقات الموقعة بيف منظمة التحرير الفمسطينية
و"إسرائيؿ" ،بما في ذلؾ إعالف المبادئ واالتفاؽ المرحمي.
 قياـ الحكومات اإلسرائيمية بتحويؿ الواقع الديموغرافي والجغرافي لألراضي الفمسطينية
المحتمة ،ترسيخا السيطرة اإلسرائيمية عمى األراضي الفمسطينية وصوال إلى ضميا ،واستمرار

"إسرائيؿ" في تشريد الفمسطينييف مف ىذه األراضي ،كما حققت "إسرائيؿ" ىذا اليدؼ مف

خالؿ إقامة جدار الفصؿ العنصري* ""Separation Barrier or Separation Wall

(عريقات2111 ،ـ) ،الذي أصدرت بشأنو محكمة العدؿ الدولية فتوى بتاريخ  9يوليو
2114ـ تؤكد أف بناء الجدار خرؽ لمقانوف الػدولي ومخالفػة اللتزامات "إسرائيؿ" وواجباتيا

الدولية ،وقضت بضرورة إزالتو وتعويض المتضػرريف منػو (العارضة2117 ،ـ ،ص.)123

 باإلضافة إلى قياـ "إسرائيؿ" ببناء المستوطنات ،وسياسة اإلغالؽ عمى الرغـ مف االلتزامات

التي تعيدت بيا بموجب القانوف الدولي واالتفاقات المبرمة ،وفي العاـ 2111ـ أجاز األمر

العسكري اإلسرائيمي رقـ  1651مف الناحية القانونية سيطرة "إسرائيؿ" وسمطتيا فوؽ أراضي
* جدار الفصؿ العنصري :ويسمى أيضاً الجدار العازؿ ،وىو جدار شرعت "إسرائيؿ" ببنائو منذ سنة 2112ـ

عمى أ ارضي الضفة الغربية ،مف أجؿ عزليا عف األراضي المحتمة عاـ 1948ـ ،مدفوعة بذلؾ بحجج أمنية،

وقد أصدرت محكمة العدؿ الدولية التابعة لألمـ المتحدة رأياً استشارياً سنة 2114ـ يقضي بعدـ شرعية الجدار
وىو قرار غير ممزـ لػ"إسرائيؿ".
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الضفة الغربية بما فييا المناطؽ التي كاف مف المفترض أف تخضع لمسيطرة الفمسطينية

بموجب االتفاؽ المرحمي (عريقات2111 ،ـ).

ويعتبر جميع ما سبؽ مما تقوـ بو "إسرائيؿ" باطالً " "Illegalحسب الق اررات الدولية

والقوانيف ،فقد أوضح مجمس األمف في ق ارره رقـ  465لسنة 1981ـ "أف جميع التدابير التي

اتخػذتيا "إسرائيؿ" لتغيير المظاىر الديمغرافية والجغرافية لألراضي العربية والفمسطينية المحتمة
منذ 1967ـ بصورة غير شرعية ليست ليا أية صفة قانونية" (العارضة2117 ،ـ ،ص.)55
 باإلضافة لقياـ السمطات اإلسرائيمية عمى مدى سنوات االحتالؿ بتقييد حركة السكاف
والبضائع بيف المجتمعات الفمسطينية في األراضي الفمسطينية المحتمة مف ناحية ،وبيف

األراضي الفمسطينية المحتمة وبقية العالـ مف ناحية أخرى ،حيث يوجد أكثر مف  551حاج اًز
عسكرياً يعيؽ حركة المواطنيف الفمسطينييف في األراضي الفمسطينية المحتمة ،كذلؾ يبقى

قطاع غزة منعزالً تماماً عف العالـ الخارجي ،كما قامت "إسرائيؿ" بعزؿ القدس الشرقية عف
بقية أراضي الضفة الغربية (عريقات2111 ،ـ).

وىذا بالتالي كاف مف شأنو تالشي ،وتآكؿ الحؿ القائـ عمى أساس الدولتيف جنباً إلى

جنب ،فبينما بقي الفمسطينيوف ثابتيف في التزاماتيـ في الوصوؿ إلى اتفاؽ سالـ يستند إلى الحؿ

القائـ عمى أساس الدولتيف وفقاً لمقرار  ،181استمرت "إسرائيؿ" في إطالة أمد احتالليا لألراضي
الفمسطينية (البسيوني2116 ،ـ ،ص.)61

 مف األىمية بمكاف الحديث أيضاً عف أمر ميـ أال وىو "اتفاقية أوسمو" سنة 1993ـ ،والتي
كانت تيدؼ إلنياء االحتالؿ بناء عمى القرار رقـ  242الصادر عف مجمس األمف ،ولكنيا

أنتجت سمطة فمسطينية مقيدة ومحدودة الصالحيات عمى الضفة الغربية وقطاع غزة ،مما

زاد األمر تعقيداً بالنسبة لمسمطة الوطنية الفمسطينية (سعد الديف2115 ،ـ).

إف ىذه القيود التي أفرزتيا اتفاقية "أوسمو" تتطابؽ ورؤية المفكر الفمسطيني إدوارد سعيد

حيث وصؼ اتفاقية "أوسمو" بأنيا "فرساي الفمسطينية" ،وأنو مف غير الممكف أف تقدـ تقرير
مصير حقيقي لمفمسطينييف ،ألف تقرير المصير يعني الحرية ،والسيادة ،والمساواة ،وىذا ما لـ
تقدمو االتفاقية عمى أرض الواقع ).(Shlaim, 2013

إف مبرر قياـ واستمرار السمطة حمميا مشروعاً قوامو التحوؿ مف سمطة حكـ ذاتي عمى

مناطؽ مجزأة إلى دولة وطنية ذات سيادة عمى إقميـ سياسي وجغرافي( :الضفة الغربية ،و قطاع

غزة ،وشرقي القدس) ،وحدود معترؼ بيا وفؽ خطوط سنة 1967ـ ،وح ّؿ لقضية الالجئيف وفؽ
40

القرار  ،194إال أف ك ّؿ ذلؾ لـ يتحقؽ منو شيء ،فمـ يتغير وضع السمطة منذ تأسيسيا ،خالفاً
لتوقعات "أوسمو" ،مما أثقؿ السمطة بالتزامات ىذه االتفاقية ،وسمح ذلؾ بانفالت االحتالؿ
اإلسرائيمي ،واغراؽ المساحة المخصصة إلقامة الدولة الفمسطينية بالمستوطنات والطرؽ

االلتفافية والحواجز ،سعياً إلى تطبيؽ الرؤية اإلسرائيمية لمكياف الفمسطيني كإطار حكـ ذاتي

" "Autonomyمعني بالسكاف (سعد الديف2115 ،ـ) ،ترى الباحثة أف ىذا الوضع شكؿ أزمةً
بالنسبة لمسمطة الوطنية الفمسطينية جعميا تبحث عف حؿ بديؿ ،فتوجيت إلى منبر األمـ

المتحدة حتى يضطمع المجتمع الدولي بمسؤولياتو تجاه حؿ عادؿ ودائـ لمقضية الفمسطينية.

 تضيؼ الباحثة إلى ذلؾ ،حالة االنقساـ الفمسطيني ،والتي انعكست سمباً عمى المجتمع
الفمسطيني منذ العاـ 2117ـ وأدت إلى تراجع االىتماـ بالقضية الفمسطينية ،ولذلؾ كاف

يتوجب احتواء حالة غضب الشارع الفمسطيني ،وانقسامو مف خالؿ االلتفاؼ نحو المصمحة

الوطنية مف جميع أطياؼ الشعب الفمسطيني وتوحيد صفيـ وكممتيـ ،واعادة االعتبار
لمقضية الفمسطينية واالىتماـ بيا.

 كما ترى الباحثة أف ثورات الربيع العربي والتغيرات السياسية واألمنية في العالـ العربي،
وانشغاؿ كؿ دولة عربية بمشاكميا الخاصة كاف دافعاً لمتحرؾ دولياً إلعادة القضية

الفمسطينية إلى صدارة القضايا واالىتمامات الدولية ،بعد أف أصابيا التراجع والجمود
واإلىماؿ مف قبؿ الدوؿ األخرى.

 ترى الباحثة أيضا أف الفمسطينييف قد قاموا بالتوجو إلى األمـ المتحدة لطمب الحصوؿ عمى
عضوية الدولة المراقب كدعوة منيـ إلى المجتمع الدولي لتحمؿ مسؤولياتو ،واعماالً لمبدأ

المساواة بيف الدوؿ في األمـ المتحدة ،ومف أجؿ إحراز تقدـ في القضايا األساسية لمشعب

الفمسطيني ،ومنيا الحؽ في تقرير المصير ،ولضماف عدـ انييار الحؿ القائـ عمى أساس
دولتيف تعيشاف جنباً إلى جنب بسالـ.
يمكف القوؿ إذف :أف ىذه األوضاع السيئة المتمثمة إجماالً في تعثر المفاوضات بيف

الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي ،إضافةً إلى السياسة االستيطانية إلسرائيؿ ،وانتياكاتيا المتكررة

لمقانوف الدولي وق اررات األمـ المتحدة والى جانب تراجع القضية الفمسطينية دولياً ،كانت األسباب

الرئيسة وراء توجو الرئيس محمود عباس والسمطة الوطنية الفمسطينية نحو األمـ المتحدة لطمب
عضوية الدولة المراقب.
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 2.3.4تقدم السمطة الوطنية الفمسطينية بطمب عضوية فمسطين كدولة مراقب في األمم
المتحدة والحصول عمييا:
بطمب مف الرئيس محمود عباس قاـ مندوب السوداف بتاريخ  29نوفمبر 2112ـ بتقديـ
مشروع قرار "حوؿ وضع فمسطيف في األمـ المتحدة" ،نيابةً عف مجموعة مف الدوؿ التي تبنت

المشروع منيا "األرجنتيف" ،واإلمارات ،ومصر ،والمغرب ،و"إندونيسيا" ،و"كوريا الجنوبية"،
و"زيمبابوي" ،وغيرىا مف الدوؿ" ،بيدؼ رفع مكانة فمسطيف في األمـ المتحدة مف كياف مراقب

إلى دولة مراقب ،ويؤكد عمى الحقوؽ غير القابمة لمتصرؼ لمشعب الفمسطيني ،وحقو في تقرير
مصيره واقامة دولتو (موقع شبكة إسراج2012 ،ـ).

في ضوء ذلؾ الطمب عمى أعضاء الجمعية العامة في األمـ المتحدة فقد تمت صياغة

قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ ( )19/67حوؿ( :مركز فمسطيف في األمـ المتحدة)
لمتصويت عميو في اجتماعيا السابع والستيف بتاريخ  29نوفمبر 2112ـ ،وجاءت نتائج

التصويت لصالح منح فمسطيف صفة دولة غير عضو "مراقب" في األمـ المتحدة ،ويرقي القرار

مرتبة فمسطيف مف كياف مراقب غير عضو إلى دولة مراقب غير عضو (وادي2113 ،ـ) ،وقد

قاـ األميف العاـ لألمـ المتحدة "باف كيموف" بإعالف فمسطيف دولة مراقب غير عضو في األمـ

المتحدة بذات الجمسة* (موقع شبكة إسراج2012 ،ـ) ،وقد أيد القرار  138دولة ،وعارضتو 9
دوؿ ،وامتنع عف التصويت  41دولة ،وتغيبت خمس دوؿ* (وادي.)2113 ،
وبيذا أصبحت فمسطيف الدولة رقـ  194في الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،ويصادؼ

ىذا الرقـ التسمسمي لمعضوية قرار الجمعية العامة باألمـ المتحدة رقـ  194الصادر عف األمـ
المتحدة بتاريخ  11ديسمبر 1948ـ والذي ينص عمى "تقرير حؽ الالجئيف الفمسطينييف في

العودة إلى ديارىـ".

يذكر أف القرار الذي أقرتو الجمعية العامة إلعالف فمسطيف دولة مراقب قد تضمف نصاً

يعرب عف "األمؿ بأف ينظر مجمس األمف إيجاباً في قبوؿ طمب الدولة كاممة العضوية في األمـ

*

لالطالع عمى النص الكامؿ لقرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ ( )19/67حوؿ "مركز فمسطيف في األمـ

المتحدة" في اجتماعيا السابع والستيف بتاريخ في  29نوفمبر (2112ـ) يرجى مراجعة المالحؽ ،الممحؽ
رقـ(.)1
*

لالطالع عمى أسماء الدوؿ كاممة مصنفة إلى مؤيدة ومعارضة وممتنعة ومتغيبة ،يرجي مراجعة المالحؽ،

الممحؽ رقـ (.)2
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المتحدة الذي قدمو الرئيس الفمسطيني محمود عباس سابقاً في سبتمبر 2111ـ وتعثر في

مجمس األمف" (الموقع الرسمي لألمـ المتحدة ،د.ت ،ب).

يشار إلى أف فمسطيف قد مارست حقيا في التصويت ألوؿ مرة بموجب صالحياتيا

الجديدة في األمـ المتحدة بتاريخ  18نوفمبر 2113ـ ،بالتصويت النتخاب أحد قضاة محكمة

الجزاء الدولية الخاصة ب"يوغوسالفيا" السابقة (أبو كريـ.)2115 ،

ترى الباحثة أنو مف المالحظ أف العدد الكبير مف الدوؿ المؤيدة لمقرار يعكس حجـ

التعاطؼ والتأييد الدولييف لمقضية الفمسطينية ،وايماف تمؾ الدوؿ بحؽ فمسطيف العادؿ في
الحصوؿ عمى عضوية الدولة المراقب واقامة دولة مستقمة ،كما يالحظ أف قضية فمسطيف لـ
تعد قضية الدوؿ العربية واإلسالمية فقط بؿ ىي محط اىتماـ كؿ دوؿ العالـ ،فعدد الدوؿ

العربية واإلسالمية التي أيدت القرار  51دولة تقريباً مقارنة بالعدد اإلجمالي لمدوؿ المؤيدة لمقرار

وىو  138دولة ،كما أنو مف الجدير بالذكر أف الدوؿ المعارضة كاف عمى رأسيا"( :أمريكا"

و"كندا" و"إسرائيؿ") ،وىي مواقؼ متوقعة ليذه الدوؿ ،وأما باقي الدوؿ المعارضة فيي دوؿ
صغيرة ليست ذات ثقؿ سياسي ،كما يذكر أف غالبية الدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي قد

صوتت لصالح القرار ،مما يؤكد عمى اإلدراؾ األوروبي السميـ والتوجو بجدية نحو دعـ القضية
ّ
الفمسطينية ،واالعتراؼ بالدولة الفمسطينية.
وبالتالي فإف ىذا االعتراؼ ىو بمثابة إقرار مف المجتمع الدولي بأف "إسرائيؿ" ىي دولة

االحتالؿ الوحيدة في العالـ ،وىو قرار ضمني كذلؾ بالظمـ التاريخي الذي مارسو المجتمع
الدولي-بقصد أو بغير قصد -بحؽ الشعب الفمسطيني منذ العاـ 1948ـ (الطراونة2112 ،ـ).
كما وتشير الباحثة إلى أف تاريخ الحصوؿ عمى عضوية الدولة المراقب يصادؼ تاريخ

اليوـ العالمي لمتضامف مع الشعب الفمسطيني "International Day of Solidarity with
 "the Palestinian peopleلمتذكير بالقرار  181الصادر أيضاً في التاريخ نفسو وىو 29
نوفمبر 1947ـ والقاضي بتقسيـ فمسطيف ،وىذا ما أشار إليو الرئيس محمود عباس في خطابو
أماـ الجمعية العامة بتاريخ  29نوفمبر 2112ـ قبيؿ التصويت ،حيث قاؿ" :بعد  65عاماً وفي

اليوـ نفسو الذي أقرتو ىيئتكـ الموقرة يوماً لمتضامف الدولي مع الشعب الفمسطيني ،فإف الجمعية
العامة تقؼ أماـ واجب أخالقي ،وأماـ استحقاؽ تاريخي لـ يعد الوفاء بو يحتمؿ تأجيالً ،وأماـ
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متطمب عممي إلنقاذ فرص السالـ ،ال يتقبؿ طابعو الممح انتظا اًر" ،وطالب الرئيس محمود

عباس بػ"إصدار شيادة ميالد دولة فمسطيف"* (مجمة شؤوف فمسطينية2113 ،ـ ،ص.)296

 2.3.5العتراف بفمسطين دولة مراقب بين "النظرية المنشئة" "The Constitutive
 "theoryو"النظرية المقررة" ":"The Declarative theory

حيث تجدر اإلشارة إلى أنو يوجد التباسات تعبر عنيا المكانة القانونية الدولية لمدولة
الفمسطينية التي منحتيا األمـ المتحدة لمبعثة الفمسطينية فييا سنة 2112ـ (أي الدولة المراقب)،
وىو أمر محؿ نقاش قانوني معقد بيف نظريتيف قانونيتيف ىما :النظرية المنشئة ،والنظرية المقررة

(عبد الحي2114 ،ـ ،ص.)3

حيث تتبايف االتجاىات الفقيية حياؿ اآلثار القانونية وااللتزامات المتأتية عف االعتراؼ

بالدولة بيف ىاتيف النظريتيف ،وأما "النظرية التأسيسية" أو "المنشئة" فيي ترى أف االعتراؼ

"يرتب أث اًر ميماً وىو ُمنشئٌ لمدولة الجديدة ويمنحيا الشخصية القانونية الدولية ،إذ بدونو تعتبر
الدولة غير كاممة حتى مع توافر عناصرىا الثالث( :الشعب ،اإلقميـ ،الحكومة) ،إذ يجب
اعتراؼ الدوؿ الموجودة سمفاً بالدولة الجديدة ،لكي تكتسب وصؼ الدولة" (قبعة2113 ،ـ،

ص.)31

في المقابؿ ترى "النظرية المقررة" أو "االعتراؼ الكاشؼ" أف وجود الدولة سابؽ عف
االعتراؼ بيا ،وأف االعتراؼ "ال يؤدي إلى إنشاء الدولة ،وانما يؤدي إلى حجية ونفاذ تصرفاتيا

في الدائرة الدولية" (صداقة2119 ،ـ ،ص ،)313حيث إنو بمجرد "استكماؿ عناصرىا الثالث
تصبح الدولة ذات شخصية قانونية دولية وتخاطبيا أحكاـ القانوني الدولي العاـ ويترتب عمييا

حقوؽ والتزامات (قبعة2113 ،ـ ،ص.)31
وتتفؽ الباحثة مع النظرية المقررة( :االعتراؼ الكاشؼ) ،والتي ترى أنيا تنطبؽ عمى
حالة الدولة الفمسطينية ،حيث إف اعتراؼ الدوؿ األعضاء في الجمعية العامة باألمـ المتحدة

بالدولة الفمسطينية كدولة مراقب ما ىو إال اعتراؼ كاشؼ ألف فمسطيف ىي دولة مستكممة

لمعناصر الثالث المتعارؼ عمييا لمدولة( :الشعب ،اإلقميـ ،الحكومة) ،وقد عرؼ الدكتور كماؿ
األسطؿ الدولة بأنيا "مجموعة مف األفراد يقيموف بصفة دائمة في إقميـ معيف ،وتسيطر عمييـ

*

لالطالع عمى النص الكامؿ الذي ألقاه الرئيس محمود عباس أماـ الجمعية العامة باألمـ المتحدة بتاريخ 29

نوفمبر (2112ـ) يرجى مراجعة المالحؽ ،الممحؽ رقـ (.)3
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ىيئة منظمة استقر الناس عمى تسميتيا الحكومة" (األسطؿ2113 ،ـ ،ص ،)173وىذا التعريؼ

بما يشتممو مف عناصر ومقومات الدولة ينطبؽ عمى الدولة الفمسطينية ،وتبيف ذلؾ الباحثة مف
خالؿ تحميميا ،حيث ترى أف:
العنصر األوؿ وىو الشعب (السكاف " ،)"Populationحيث يتكوف مف الفمسطينييف

المقيميف داخؿ حدود األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 1967ـ ،كما أف حؽ الشعب الفمسطيني
في تقرير المصير ىو حؽ معترؼ بو دولياً.
أما العنصر الثاني وىو اإلقميـ (األرض " ،)"Landحيث إنو وحسب القرار 242
الصادر عف األمـ المتحدة سنة 1967ـ ،فإف أراضي الدولة الفمسطينية ىي األراضي المعترؼ

بيا عمى خطوط الرابع مف حزيراف /يونيو 1967ـ بما في ذلؾ القدس الشرقية ،والتي يتوجب

عمى االحتالؿ االنسحاب منيا.

وأما العنصر الثالث ،وىو الحكومة (السمطة السياسية "،)"Political Authority

والمتمثمة بالسمطة الوطنية الفمسطينية التي تولت الحكـ منذ سنة 1994ـ ،والتي يقيـ معيا

المجتمع الدولي واألمـ المتحدة عالقات رسمية ،واعترافات متبادلة منذ اتفاقية "أوسمو" سنة

1993ـ الموقعة بيف منظمة التحرير الفمسطينية و"إسرائيؿ" ،حيث نصت عمى إقامة سمطة حكـ

ذاتي انتقالي والتي عرفت فيما بعد بػ"السمطة الوطنية الفمسطينية".

إلى جانب عنصر السيادة " "Sovereigntyالذي يعتبره البعض عنصر رابع لقياـ

الدولة ،أف االحتالؿ اإلسرائيمي يعتبر حاجباً لسيادة الدولة الفمسطينية؛ لكنو ال ينيي شخصيتيا
القانونية (األسطؿ2117 ،ـ ،ص ،)88-87ولذلؾ فإف االعتراؼ الدولي بالدولة الفمسطينية

كعضو مراقب سيكوف لو أثر كاشؼ لمسيادة ،ولمشخصية القانونية لمدولة الفمسطينية ،باإلضافة

إلى أنو تـ بالفعؿ إعالف استقالؿ الدولة الفمسطينية سنة 1988ـ في الجزائر ،واعتراؼ الكثير

مف دوؿ العالـ بيا إنما يؤكد عمى أف رفع مكانة فمسطيف في األمـ المتحدة مف كياف مراقب

(عضو مراقب) إلى دولة مراقب ما ىو إال اعتراؼ كاشؼ ،وليس منشئ لمدولة الفمسطينية
(جرغوف2113 ،ـ).
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 2.4اآلثار السياسية والقانونية لحصول فمسطين عمى عضوية الدولة المراقب
في األمم المتحدة

يتناوؿ ىذا المبحث اآلثار المترتبة عمى حصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة المراقب
سنة 2112ـ ،فمنيا ما يتعمؽ بأثر ذلؾ عمى مكانة ودور منظمة التحرير الفمسطينية في األمـ

المتحدة ،ومنيا ما يخص اآلثار السياسية والقانونية لممكانة الجديدة لفمسطيف عمى الصعيد

الفمسطيني بشكؿ عاـ واالستحقاقات وااللتزامات السياسية المتوقعة ،وأخرى تتعمؽ بانعكاس

العضوية عمى الجانب اإلسرائيمي ،وذلؾ مف خالؿ عدة مطالب.

 2.4.0أىمية حصول فمسطين عمى عضوية الدولة المراقب في األمم المتحدة:
ينطوي منح فمسطيف صفة الدولة المراقب غير العضو في األمـ المتحدة عمى دالالت

رمزية وسياسية وقانونية ميمة (يونس2112 ،ـ) ،حيث اعتبر المراقبوف السياسيوف أف قرار
الجمعية العامة لألمـ المتحدة بشأف تغيير وضع فمسطيف مف كياف مراقب إلى دولة مراقب ىو

انتصار لمفمسطينييف ،وذلؾ لسبب جوىري ومصيري أال وىو أف األراضي الفمسطينية لـ
بمثابة
ٌ
تعد "أراض متنازع عمييا" ،فضالً عف أف دولة فمسطيف تستطيع محاكمة مجرمي الحرب

اإلسرائيمييف أماـ محكمة الجنايات الدولية (القاؽ2112 ،ـ).

كما أف ىذه الخطوة تعطي لدولة فمسطيف التمكيف الالزـ ،وتعزز فرص نجاحيا في
الحصوؿ عمى العضوية الكاممة مستقبالً ،وتشجع الدوؿ التي كانت تتحفظ عمى االعتراؼ بدولة
فمسطيف اف تعترؼ بيا وتتعامؿ معيا (ثابت2114 ،ـ ،ص.)67

إف عضوية الدولة المراقب ترسخ الحؿ القائـ عمى أساس الدولتيف ،كما وتعزز ىذه

الخطوة فرص الوصوؿ إلى حؿ عادؿ وشامؿ ،عمى أساس المرجعيات الدولية المتفؽ عمييا مف
خالؿ التأكيد عمى الق اررات الدولية ذات العالقة مثؿ قرار مجمس األمف  ،242كما تنسجـ ىذه

الخطوة مع مبادرة السالـ العربية سنة 2112ـ ،والتي تعد باالعتراؼ العربي بػ"إس ارئيؿ" واقامة
عالقات دبموماسية طبيعية بيف الدوؿ العربية و"إسرائيؿ" حاؿ إنياء احتالليا لألراضي العربية

عاـ 1967ـ والتوصؿ إلى حؿ عادؿ ومتفؽ عميو لقضية الالجئيف .وبيذا ،يعتبر االعتراؼ

الدولي بدولة فمسطيف ترسيخاً ليذه المرجعيات (دائرة اإلعالـ والثقافة بغزة -حركة فتح،
2113ـ).
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ترى الباحثة أف قرار منح فمسطيف صفة الدولة المراقبة ،وحصولو عمى أغمبية األصوات

في الجمعية العامة باألمـ المتحدة إنما يمثؿ قيمة مضافة لمقرار ،كما أنو يكشؼ رغبة غالبية
ابتداء مف قرار التقسيـ  181سنة
الدوؿ بتصحيح مسار التاريخ المجحؼ بحؽ الفمسطينييف
ً
1947ـ ،كما يعتبر انتصار دبموماسي عمى دولة االحتالؿ اإلسرائيمي ،وحميفتيا األولى
"الواليات المتحدة األمريكية" التي لطالما حاولت جاىدة إلفشاؿ ىذا المشروع.

بالرغـ مف عدـ االحتراـ الذي يتعامؿ بو قادة "إسرائيؿ" مع الشرعية الدولية ،وعدـ

االنصياع لمق ار ارت األممية ،السيما القرار رقـ ( :194الذي ينص عمى حؽ العودة لالجئيف
الفمسطينييف) ،والقرار رقـ ( :242الذي ينص عمى انسحاب الجيش الصييوني مف األراضي
المحتمة سنة 1967ـ ،والقرار رقـ ( :338الذي ينص عمى وقؼ إطالؽ النار عقب

حرب1973ـ) ،وتنفيذ القرار  ،242يبقى القرار باعتبار فمسطيف دولة مراقبة ،قوة قانونية دولية
كبرى ،ويفتح أماميا مجاالت سياسية ودبموماسية وقضائية واسعة لمدفاع عف حقوؽ الشعب

يتـ استغالليا وتوظيفيا عمى نحو يمكف
الفمسطيني (زيداف2113 ،ـ) ،حيث يجب أف ّ
متقدماً دائماً عمى
الفمسطينييف مف إعادة االعتبار لقضيتيـ ،السيما العمؿ عمى أف تكوف بنداً ّ
جدوؿ أعماؿ المجتمع الدولي ،الذي يشيد تطورات مثيرة تقمب األولويات رأساً عمى عقب

(يونس2112 ،ـ).

 2.4.2أثر حصول فمسطين عمى عضوية الدولة المراقب عمى مكانة منظمة التحرير
الفمسطينية في األمم المتحدة:
يمكف الحديث ىنا عف وجيتي نظر مختمفتيف كمياً فيما يخص اآلثار المترتبة عمى

حصوؿ فمسطيف عمى مقعد دولة مراقب في األمـ المتحدة عمى المكانة السياسية والقانونية

لمنظمة التحرير الفمسطينية ،والمتيف يمكف إجماليما كالتالي:

 2.4.2.0وجية النظر األولى (تعتقد بعدم المساس بمكانة "م.ت.ف" في األمم المتحدة بعد
حصول فمسطين عمى عضوية الدولة المراقب):

تتفؽ الباحثة مع مؤيدي ىذا الرأي ،حيث إف ترقية مركز فمسطيف إلى "دولة مراقب غير

عضو" ،ال تمس بتاتاً بالمكانة السياسية والقانونية لمنظمة التحرير الفمسطينية ،بما في ذلؾ

صفتيا التمثيمية لمشعب الفمسطيني والق اررات المتصمة بحقوقو ،فالقرار رقـ ( )19/67قد اتخذ

نصاً "دوف المساس بحقوؽ منظمة التحرير الفمسطينية المكتسبة وامتيازاتيا ،ودورىا في األمـ
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المتحدة بصفتيا ممثؿ الشعب الفمسطيني ،وذلؾ وفقاً لمق اررات ذات الصمة بالموضوع والممارسة

المعموؿ بيا في ىذا الشأف" ،تماماً مثؿ قرار استخداـ اسـ "بعثة المراقبة الدائمة لفمسطيف" بدالً

مف اسـ "ـ.ت.ؼ" الذي أُتخذ في العاـ 1988ـ "دوف المساس بمركز المراقب لػمنظمة التحرير

الفمسطينية ووظائفيا في منظمة األمـ المتحدة" (جرغوف2113 ،ـ).

إف حصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة المراقب في األمـ المتحدة ،وحصر ىذه الدولة
عؿ خطوط 1967ـ لف تفقد منظمة التحرير الفمسطينية أىمية تمثيميا لعموـ الشعب الفمسطيني؛

ألف الشعب حر في اختيار الجية التي تمثمو (األزعر2111 ،ـ ،ص.)85

 2.4.2.2وجية النظر الثانية (ترى أن حصول فمسطين عمى عضوية الدولة المراقب سيؤثر
سمباً عمى مكانة "م.ت.ف" في األمم المتحدة):

حيث يرى مؤيدو ىذا الرأي أف وضع منظمة التحرير الفمسطينية في األمـ المتحدة ىو
وضع لـ تتمتع بو أي حركة تحرر وطني أخرى في تاريخ األمـ المتحدة ،حيث تستطيع منظمة

التحرير دعوة مجمس األمف عمى سبيؿ المثاؿ لالنعقاد عمى أساس المادة ( )37مف النظاـ
الداخمي لممجمس والمقتصرة عمى الدوؿ ،وغير ذلؾ (الغندور2112 ،ـ).
كما يعتقد أصحاب ىذا الرأي أف إسناد تمثيؿ الشعب الفمسطيني إلى "دولة فمسطيف"

يعني في المقابؿ إلغاء وضع "ـ.ت.ؼ" في الجمعية العامة ،إذ ال يجوز أف يمثؿ ذات الشعب
لدى األمـ المتحدة أكثر مف طرؼ ،فحتى بافتراض التمسؾ باسـ منظمة التحرير لفظياً ،فإف
ذلؾ لف يقمؿ مف خطر المساس بشمولية مفيوـ وحدة ووحدانية التمثيؿ الذي تتمتع بو منظمة

التحرير الفمسطينية (حمامي2112 ،ـ ،ب) ،وبالتالي فإف نقؿ تمثيؿ الشعب الفمسطيني في
األمـ المتحدة مف منظمة التحرير الفمسطينية إلى دولة فمسطيف سيمغي الوظيفػة القانونػية التػي
تتمػتع بيا منظمػة التحرير في األمـ المتحدة( :منذ االعتراؼ بيا سنة 1974ـ) كممثؿ لمشعب

الفمسطيني (مركز الشؤوف الفمسطينية2112 ،ـ) ،األمر الذي يؤدي إلى ذوباف اليوية الفمسطينية
في ظؿ مشروع توطيف وتجنيس الالجئيف في الدوؿ المقيميف بيا أو ترحيميـ إلى أقاليـ جديدة

تقبؿ استيعابيـ ،وىو ما ستكوف لو تداعياتو السياسية والقانونية عمى الحقوؽ التاريخية لمشعب

الفمسطيني (الغندور2112 ،ـ).

في ضوء ذلؾ فإف الباحثة ترى أف منظمة التحرير ما زالت تحتفظ بمكانتيا السياسية
والتاريخية في األمـ المتحدة ،وتفند االدعاء بأف حصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة المراقب

يؤثر سمباً عمى مكانة منظمة التحرير الفمسطينية أو ينتقص منيا ،ذلؾ أف الدولة الفمسطينية
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تمثؿ الفمسطينييف المقيميف عمى أرضيا وداخؿ حدودىا ،بينما منظمة التحرير تمثؿ الفمسطينييف

في الوطف والشتات ،ويمكف تشبيو العالقة بيف الدولة الفمسطينية ومنظمة التحرير ،بعالقة

المنظمة الصييونية بدولة "إسرائيؿ" حيث استمرت المنظمة الصييونية برعاية الييود في الشتات

" "Diasporaحتى بعد قياـ دولة "إسرائيؿ" ،في حيف مارست "إسرائيؿ" سيادتيا داخؿ حدود

الدولة ،وكذلؾ ينطبؽ الحاؿ بالنسبة لمنظمة التحرير الفمسطينية ودولة فمسطيف ،مف خالؿ ىذه
المقاربة يتبيف عدـ انتفاء صفة تمثيؿ المنظمة لمشعب الفمسطيني ،وضرورة استمرار دور منظمة
التحرير طالما لـ تحؿ قضية الالجئيف بشكؿ خاص ،والقضية الفمسطينية بشكؿ عاـ ،ما يحفظ

حؽ الالجئيف في العودة إلى ديارىـ وممتمكاتيـ وعدـ ذوباف اليوية الفمسطينية.
فالصفة الجديدة بذاتيا ال تنطوي عمى انتقاص أو مساس بحؽ العودة لمالجئيف

الفمسطينييف ،فقد تضمف خطاب الرئيس "محمود عباس" الذي ألقاه خالؿ جمسة التصويت عمى
طمب الحصوؿ عمى الدولة المراقب إشارةً إلى حؽ العودة وقرار الجمعية العامة رقـ 194
كأساس لحؿ مشكمة الالجئيف (يونس2112 ،ـ) ،كما أف ديباجة القرار رقـ ( )67/19قد أكدت
عمى "حؿ مشكمة الالجئيف الفمسطينييف عمى نحو عادؿ وفقاً لمقرار ( "194جرغوف2113 ،ـ).
كما ترى منظمة العفو الدولية في تعميقيا عمى حصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة

تأثير عمى المركز والوضع القانوني لقضية الالجئيف
المراقب ،أف ىذا االعت ارؼ لف يكوف لو ٌ
وحؽ العودة ،فيو حؽ مكفوؿ لكؿ الالجئيف بشكؿ فردي ،وال يمكف المساس بو سواء نالت
فمسطيف العضوية أـ ال (أبو نحؿ2115 ،ـ ،ص.)13

 2.4.3اآلثار السياسية والقانونية المترتبة عمى حصول فمسطين عمى عضوية الدولة
المراقب عمى الصعيد الفمسطيني:

يوجد عدة وجيات نظر مختمفة حوؿ ىذه اآلثار ،فمنيا ما تعتقد بانعكاس ىذه العضوية
وبناء عميو
إيجاباً ومنيا ما تعتقد بانعكاسيا سمباً عمى القضية الفمسطينية والدولة الفمسطينية،
ً
يمكف تقسيـ اآلثار السياسية والقانونية إلى آثار إيجابية وأخرى سمبية كما يمي:
 2.4.3.0اآلثار السياسية والقانونية (اإليجابية):
وىي تنقسـ إلى مجموعتيف ،حقوؽ وواجبات مترتبة عمى الصفة الجديدة لدولة فمسطيف ،وىي
كالتالي:
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أول :الحقوق والمكاسب والمتيازات:
سيحوؿ مكانة فمسطيف في األمـ المتحدة مف كياف
 إف انضماـ فمسطيف إلى األمـ المتحدة ّ
إلى دولة ،وسيعزز ىذا نضاليا التاريخي بإقامة الدولة مف داخؿ أجيزة األمـ المتحدة،
ووكاالتيا المتخصصة*.

 إف حصوؿ فمسطيف عمى الدولة غير العضو مف شأنو المساىمة في التعاوف الدولي القائـ
والمتمثؿ في إنياء االحتالؿ ،ومف شأنو تكريس حؽ تقرير المصير ،ونيؿ الشعب

الفمسطيني لحقوقو المشروعة (الغندور2112 ،ـ).
 أصبحت السمطة الوطنية الفمسطينية بحكـ ىذه الصفة الجديدة شخص مف أشخاص القانوف
تعد "سمطة"
الدولي العاـ " ،"Subjects of International Lawوبالتالي لـ ُ
"- "Authorityوفؽ تسمية "أوسمو" العاـ 1994ـ ،كذلؾ بطبيعة الحاؿ لـ تَ ُعد "منظمة
تحرير" (زيداف2113 ،ـ).

 اعتراؼ المجتمع الدولي بفمسطيف كدولة يؤىميا لالنضماـ والتوقيع عمى االتفاقات
والمعاىدات في المجاالت المختمفة والمشاركة النشطة في اجتماعات األمـ المتحدة
ووكاالتيا المتخصصة وأجساميا المختمفة ،السيما الجمعية العامة كممتقى ميـ لمتفاعؿ

السياسي والعالقات الدولية ،مف دوف وساطة دولية عربية أو إسالمية (يونس2112 ،ـ)،
حيث يحؽ ليا حضور اجتماعات الجمعية العامة لألمـ المتحدة دوف أف يكوف ليا الحؽ

ويعامؿ
في التصويت ،إال إنيا تحضر كؿ االجتماعات وتتبادؿ كافة الوثائؽ مع اآلخريفُ ،

رئيس فمسطيف ورئيس ـ.ت.ؼ ورئيس السمطة الوطنية الفمسطينية كرئيس دولة (عيسى،
2116ـ).
 الصفة الجديدة التي حظيت بيا فمسطيف ليا أىميةٌ كبيرةٌ فيما يتعمؽ باالقتصاد الفمسطيني،
حيث تستطيع فمسطيف أف تنضـ إلى اتفاقيات التجارة الدولية ،وأف تبرـ اتفاقيات ثنائية أو
متعددة مع دوؿ أخرى ،وىذا يحرر االقتصاد الفمسطيني بعض الشيء مف التبعية لالقتصاد

اإلسرائيمي ،وىذا يعد مقدمة لالستقالؿ التاـ.

*

لالطالع عمى األجيزة الرئيسية والفرعية يرجى مراجعة الممحؽ رقـ ( :)5مخطط الييكؿ الوظيفي لمنظومة

األمـ المتحدة.
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 االعتراؼ الدولي بفمسطيف يعني أف فمسطيف مف حقيا بموجب القانوف الدولي أف تصبح

طرفاً في اتفاقية "فيينا" ،وتتبادؿ التمثيؿ الدبموماسي والقنصمي مع اآلخريف بحرية تامة،
األمر الذي يعطي حصانة وامتيازات لبعثاتيا ودبموماسيتيا في كافة دوؿ العالـ ،وذلؾ

يساىـ بالمحصمة في رفع تمثيؿ المكاتب إلى قنصميات وسفارات (دائرة اإلعالـ والثقافة

بغزة-حركة فتح2113 ،ـ).

 إف االعتراؼ بفمسطيف بيذه الصفة الجديدة لو أىمية كبيرة عمى صعيد القضاء الدولي،
اء أكاف في محكمة العدؿ الدولية " "The International Court of Justiceأـ
سو ً
المحاكـ الجنائية الدولية " ،"International Criminal Courtsبمعنى أف فمسطيف
تستطيع أف تقيـ دعاوى أماـ محكمة العدؿ الدولية فيما يتعمؽ ببعض القضايا مثؿ
االستيطاف والجدار والمياه والحدود والالجئيف (عيسى2116 ،ـ) ،و َّ
لعؿ األثر األىـ في
سياؽ انعكاسات القرار الدولي ،ىو حؽ الدولة الفمسطينية باالنضماـ إلى "معاىدة روما

تـ بموجبيا إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ،وىذه المحكمة ىي التي
لمعاـ 1998ـ " التي َّ

تالحؽ ُمرتكبي الجرائـ الدولية ،وأىميا :جرائـ الحرب ،وجرائـ اإلبادة ،وجريمة العدواف،
والجرائـ ضد اإلنسانية ،وكؿ ىذه الجرائـ ترتكبيا "إسرائيؿ" بحؽ الشعب الفمسطيني (زيداف،

2113ـ)( ،عمما أف فمسطيف قد انضمت فعمياً لممحكمة الجنائية الدولية في الىاي في

أبريؿ 2115ـ (ىمامي2117 ،ـ) ،كما حصمت فمسطيف عمى العضوية الكاممة في محكمة

التحكيـ الدائمة في "ىولندا" سنة2116ـ) (وكالة فمسطيف اليوـ اإلخبارية2115 ،ـ).

 لدولة فمسطيف الحؽ في مناقشة جميع القضايا ،والرد عمى االدعاءات التي تثار بخصوص
ٍ
خاصة
القضية الفمسطينية أو أي قضية أخرى مف قبؿ أي عضو في الجمعية العمومية وب
دولة االحتالؿ اإلسرائيمي (عيسى2116 ،ـ).

 وفقاً ألحكاـ القانوف الدولي تحوؿ األراضي الفمسطينية المحتمة مف "أراضي متنازع عمييا"

إلى "دولة تحت االحتالؿ" مما يفرض عمى األمـ المتحدة ومجمس األمف اتخاذ اإلجراءات
الكفيمة بإنياء العدواف الواقع عمى الشعب الفمسطيني في دولة فمسطيف المحتمة مف قبؿ

االحتالؿ اإلسرائيمي ،كما أف ىذا الوضع يسمب مف االحتالؿ قدرتو عمى مواصمة سياستو
االستيطانية ،ويكسب الفمسطينييف مشروعية مقاومة االحتالؿ (أبو حبمة2115 ،ـ ،أ) ،كما

يصبح الشعب الفمسطيني داخؿ ىذه األراضي شعباً تحت االحتالؿ ،األمر الذي يدفع

المجتمع الدولي إلى تحمؿ مسؤولياتو إذا كاف أحد األعضاء محتالً مف قبؿ دولة أخرى،
بمعنى أف المجتمع الدولي معني بالمساىمة الفعالة في توفير مقومات العيش الكريـ وتنمية
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الثروات لمبمد المحتؿ ،وايصاؿ المساعدات لو دوف تدخؿ مف دولة االحتالؿ ،كوف "إسرائيؿ"
حتى ىذه المحظة تطمب كؿ شيء مف خالليا وبالتنسيؽ معيا (عيسى2116 ،ـ).

 يعتبر القرار الدولي باالعتراؼ بفمسطيف بمثابة أثر كاشؼ لمق اررات السابقة الصادرة عف

المجتمع الدولي ،والتي تقر بحؽ الشعب الفمسطيني في إقامة دولتو المستقمة عمى ترابو

الوطني ،ومنيا الق ارريف  242و ،338والق اررات الخاصة بالالجئيف ،بمعنى أف االعتراؼ
األخير بمثابة تأكيد عمى الق اررات الدولية السابقة (الطراونة2112 ،ـ).
 االعتراؼ الدولي بفمسطيف ُيسيؿ الطريؽ الستكماؿ اإلجراءات الخاصة باالستقالؿ التاـ،
مثؿ إصدار الجنسية أو العممة الفمسطينية وغير ذلؾ.
 تعزز ىذه الخطوة مف سيادة فمسطيف عمى مجاليا الجوي ومياىيا اإلقميمية ،والتي تعتدي

عمييا "إسرائيؿ" باستمرار ،كونيا تخترؽ المجاؿ الجوي الفمسطيني بمناسبة وبدوف مناسبة،

فمف المعموـ أف مف عناصر الدولة وفقاً ألحكاـ القانوف الدولي ،سيادتيا عمى اإلقميـ:
(البري والبحري والجوي) ،ووجود شعب وسيادة وطنية ،وبالمحصمة فإف ىذا القرار يضع
المبنات األولى لالستقالؿ التاـ وفؽ أحكاـ القانوف الدولي (عيسى2116 ،ـ) ،ويمكف

اإلشارة ىنا إلى أف أنواع السيادة حسب القانوف الدولي ىي :سيادة فعمية ،سيادة قانونية،
سيادة ناقصة ،وسيادة كاممة (األسطؿ2113 ،ـ ،ص ،)181وتمتمؾ فمسطيف النوع الثالث،
وىو السيادة الناقصة بسبب االحتالؿ اإلسرائيمي ألراضي الدولة الفمسطينية.
 بعد انضماـ فمسطيف كعضو مراقب في الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،وعضو كامؿ
العضوية في "اليونيسكو" ،فإف الصفة الجديدة تتيح ليا العضوية في باقي المنظمات الدولية
والوكاالت المتخصصة مثؿ منظمة العمؿ الدولية ،ومنظمة الصحة العالمية ،والمنظمات

األخرى ،والتي ليا برامج حالياً في األراضي العربية المحتمة بحيث يمكف تطوير ىذه

البرامج وكأنيا مع أية دولة أخرى ،السيما وأف توفير الغذاء والدواء والتعميـ ،وكؿ ما يمزـ

لبقاء ونماء السكاف في اإلقميـ المحتؿ ،مسؤولية دولة االحتالؿ والمجتمع الدولي (عيسى،

2116ـ) ،يذكر أيضاً أف فمسطيف انضمت في ديسمبر 2116ـ إلى المنظمة الدولية

لألجيزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة "االنتوساي" كعضو كامؿ العضوية (وكالة معاً

اإلخبارية2116 ،ـ).

 إف اعتراؼ المجتمع الدولي بفمسطيف ،لو فوائد جمة عمى دوؿ الجوار ومنيا عمى سبيؿ

المثاؿ (األردف) حيث سقط خيار الوطف البديؿ الذي كانت تحتج بو "إسرائيؿ" ،خصوصاً
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وكرس مفيوـ أف العالقة بيف األردف وفمسطيف عالقة دولة بدولة
اليميف اإلسرائيميّ ،
(عيسى2116 ،ـ).
 تحريؾ المسئولية الدولية إللزاـ سمطات االحتالؿ االسرائيمي بإصالح األضرار الناجمة عف

اء أكاف عف طريؽ إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ وقوع
العدواف غير المشروع ،سو ً
الفعؿ غير المشروع المتمثؿ في العدواف والجرائـ ضد اإلنسانية وجرائـ اإلبادة الجماعية ،أـ
التعويض المالي عف كافة األضرار الناجمة عف األفعاؿ غير المشروعة ،أو بالترضية،
ٍ
خاصة فيما يتعمؽ باألضرار المعنوية أو األدبية ،فوفقاً لقواعد القانوف الدولي اإلنساني،
وب
يقع عمى عاتؽ االحتالؿ التزاماف مدنياف ،األوؿ ضرورة التوقؼ الفوري عف االنتياكات

واألعماؿ غير المشروعة ،أما الثاني التعويض العيني والمالي عف انتياكات االحتالؿ

(عبد العاطي2116 ،ـ).

ختاماً ،فإف قرار ترقية مركز فمسطيف يستعيد ،ويؤكد بمغة شديدة الوضوح عمى عناصر

الحقوؽ الثابتة غير القابمة لمتصرؼ لمشعب الفمسطيني إعماالً لمبدأ المساواة في الحقوؽ بيف

الشعوب وحقيا في تقرير المصير استرشاداً بمقاصد ميثاؽ األمـ المتحدة ومبادئو ،ومنيا مبدأ

عدـ جواز االستيالء عمى األراضي بالقوة ،وصوف السالـ الدولي وتوطيد أركانو عمى أساس

الحرية والمساواة والعدؿ واحتراـ حقوؽ اإلنساف األساسية (جرغوف2113 ،ـ).
 2.4.3.0.0ثانيا :الواجبات واللتزامات:

ومف جية اخرى تترتب عمى دولة فمسطيف مجموعة مف الواجبات وااللتزامات بعد

حصوليا عمى عضوية الدولة المراقب ،ومنيا:

واجب عدـ التدخؿ ،وواجب احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية ،وواجب االمتناع

عف إثارة االضطرابات الداخمية ،وواجب عدـ تيديد السمـ والنظاـ الدولييف واإلقميمييف ،وواجب

تسوية المنازعات الدولية بالطرؽ السممية ،وواجب االمتناع عف المجوء إلى الحرب ،وواجب

االمتناع عف مساعدة الدولة المعتدية وواجب التعاوف مع األمـ المتحدة في نظاـ األمف الجماعي،
وواجب االمتناع عف االعتراؼ بالتوسع اإلقميمي ،وواجب تنفيذ االلتزامات الدولية بحسف نية،
وواجب التقيد بالقانوف الدولي ،وواجب الحيمولة دوف التموث البيئي ،وواجب مكافحة اإلرىاب وغير

ذلؾ (قبعة2113 ،ـ ،ص.)35

53

 2.4.3.2التداعيات والمخاطر المحتممة:
عمى الرغـ مف اآلثار اإليجابية التي يحمميا حصوؿ فمسطيف عمى دولة بصفة مراقب في

األمـ المتحدة ،إال إف البعض يرى أنو يحمؿ في طياتو العديد مف المخاطر والتداعيات عمى
القضية الفمسطينية ،والوضع الفمسطيني ،أو أنو ال يحمؿ دالالت ذات معنى ،ومف ىذه اآلثار
السمبية ما يمي (الغندور2112 ،ـ):

 بقاء االحتالؿ اإلسرائيمي مستعيناً بمغة القوة ،وبالدعـ األمريكي ،وبالتعامؿ الدولي مع
"إسرائيؿ" ككياف فوؽ القانوف.

 تيديد دولة االحتالؿ بحؿ السمطة ووقؼ تحويؿ أمواؿ الضرائب إلى السمطة الوطنية
الفمسطينية.
 قد تتـ مالحقة المقاومة الفمسطينية قضائياً ودولياً ،فقد يرفع الكياف الصييوني دعاوى دولية
عمى الفمسطينييف ضد ما يعرؼ بأعماؿ العنؼ التي ستأتي مف المناطؽ الفمسطينية.

 الخوؼ مف أف ترسيـ الحدود واعالف االعتراؼ بالدولة الفمسطينية عمى أساس خطوط عاـ

بأر ٍ
1967ـ سيشطب أي مطمب لمفمسطينييف ا
ض أخرى ،األمر الذي يعتبره البعض تنازالً
عف فمسطيف التاريخية.

 يعتبر البعض أف مشروع الدولة يعني تقسيـ القدس ،ويشكؿ تنازالً عف حؽ الفمسطينييف في
القدس الغربية.

 إف رفع صفة فمسطيف إلى دولة مراقب لف يؤدي إلى تمتع دولة فمسطيف بالحؽ في
التصويت في ىيئات األمـ المتحدة الرئيسة ،بما في ذلؾ في الجمعية العامة ،ولف يسمح

بانتخابيا لمناصب أو أف تتولى مناصب في ىذه الييئات.
 كما يرى البعض أنو ليس مف المتوقع أف يؤدي االعتراؼ بفمسطيف كدولة مراقب إلى
انسحاب إسرائيمي مف األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 1967ـ ،أو تسميـ المعابر الحدودية

إلى الفمسطينييف ،أو سيطرة الدولة عمى الموارد الطبيعية ،أو المجاؿ الجوي ،أو الصادرات
والواردات ،أو ضماف حرية الحركة (حمامي2112 ،ـ ،ب).
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 2.4.4انعكاسات حصول فمسطين عمى عضوية الدولة المراقب سنة 2102م عمى دولة
"إسرائيل" (من وجية نظر إسرائيمية):
إف لحصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة المراقب آثا اًر سياسية عمى دولة "إسرائيؿ" ،والتي أيضاً
يوجد اختالفات حوليا ،حيث يرى البعض إنيا تشكؿ خط اًر عمى "إسرائيؿ" ،وعمى العكس مف

ذلؾ فيناؾ مف يرى أنيا تمعب دو اًر لصالح "إسرائيؿ" ،ويمكف إجماليا فيما يمي:
 2.4.4.0اآلثار السمبية المحتممة:

ترى وجية النظر اإلسرائيمية (المعارضة) لمحصوؿ عمى عضوية فمسطيف ،والتي ترى

أنيا تشكؿ خط اًر عمى "إسرائيؿ" ،أف ذلؾ يعود لألسباب التالية (أبو ناىية2114 ،ـ):


سياسياً " :"Politicallyإف نتيجة التصويت في الجمعية العمومية التابعة لألمـ المتحدة
تعتبر بمثابة ىزيمة سياسية إلسرائيؿ ،وبداية لتدخؿ دولي إذا استمر سيدفع باتجاه ممارسة

ضغوط وفرض عقوبات عمييا لمتوصؿ إلى حؿ وفؽ الرؤية الفمسطينية مف دوف أف يأخ َذ
بعيف االعتبار المطالب السياسية والقانونية واألمنية اإلسرائيمية.



قانونياً " :"Legallyاعتبرت اسرائيؿ أف االعتراؼ بعضوية دولة فمسطيف كمراقب سيدفع

الفمسطينييف إلى االنضماـ إلى المؤسسات الدولية األخرى خاصة محكمة الجنايات الدولية
(والتي بالفعؿ انضمت ليا) ،ما يعني تقديـ شكاوى قضائية ضد القيادات األمنية والسياسية
عمى جرائـ الحرب المرتكبة ضد الفمسطينييف.



كما أف االعتراؼ بالدولة الفمسطينية يفقد "إسرائيؿ" أحد عناصر الضغط عمى الفمسطينييف

لالعتراؼ بيا ،كدولة ديمقراطية ذات أغمبية ييودية.

الطرؼ اإلسرائيمي أف االعتراؼ سيؤدي لدفف
 دبموماسياً " :"Diplomaticallyيرى
ُ
المفاوضات المباشرة مع السمطة إلى األبد ،واعطاء دور لممؤسسات الدولية التي ستعمؿ
عمى تقميص مساحة المساومة السياسية والعسكرية اإلسرائيمية ،نظ اًر لمحقوؽ الدولية في

مناطؽ الدولة المعمف عنيا.


حدودياً " :"Boardersوترى "إسرائيؿ" أف حصوؿ الفمسطينييف عمى مكانة دولة ىي
بداية لفرض حؿ دولتيف لشعبيف بشروط غير مريحة ليا ،وأف ترسيـ الحدود مع

الفمسطينييف سيكوف بشكؿ أحادي الجانب ،وليس وفؽ اتفاؽ بيف الجانبيف وال يتضمف

55

تنازالت فمسطينية في القضايا الجوىرية مثؿ القدس ،وحؽ العودة والتسويات األمنية

والحدود والمياه.


لالعترؼ الدولي ،يعتبر بداية لتوجو فمسطيني وعربي واسالمي أو دولي
ا
إف رفض "إسرائيؿ"

لفرض عقوبات دولية عمى "إسرائيؿ" ،مثؿ العقوبات التي فُرضت عمى جنوب إفريقيا ،وأدت

في نياية المطاؼ إلى نياية النظاـ العنصري (اليندي2113 ،ـ ،ص.)223
 2.4.4.2اآلثار اإليجابية المحتممة:

في المقابؿ رأى البعض "أف اعتراؼ األمـ المتحدة بالدولة الفمسطينية فرصة تحقؽ

لػ"إسرائيؿ" أىدافاً عديدة خاصة إذا تطور االعتراؼ إلى خطوات عممية تترجـ إلى حقائؽ عمى
األرض" ،ومف ذلؾ أنو (اليندي2113 ،ـ ،ص:)222

ُ يمكف "إسرائيؿ" مف إنشاء دولة ذات أغمبية ييودية كبيرة وديمقراطية.
ُ يحوؿ الصراع مع الفمسطينييف مف شعب محتؿ ضد دولة احتالؿ ،إلى خالؼ حدودي بيف
دولتيف.
 ربما يؤدي اإلعالف عف الدولة إلى ت ارجع االىتماـ الدولي بالقضية الفمسطينية ،كونيا
تحولت لخالؼ حدودي بيف دولتيف.
 يؤجؿ بحث قضايا الحؿ النيائي ،وىي المشكمة األكثر إزعاجاً لمطرفيف مثؿ القدس،
والحدود ،وحؽ العودة ،ويمنح "إسرائيؿ" فرصةً لمبحث عف حموؿ خالقة ،وىي بظروؼ

مريحة.
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 2.4.5خالصة الفصل الثاني:
أدى فشؿ المفاوضات بيف الطرفيف اإلسرائيمي والفمسطيني ،واستمرار "إسرائيؿ" في

سياستيا االستيطانية المتطرفة ،وتراجع القضية الفمسطينية دولياً ،إلى توجو ـ.ت.ؼ نحو طمب

الحصوؿ عمى عضوية الدولة المراقب سنة 2112ـ وترقية مكانة فمسطيف مف كياف مراقب إلى
دولة مراقب في األمـ المتحدة ،وذلؾ بعد فشميا في الحصوؿ عمى العضوية الكاممة سنة

2111ـ بسبب عدـ حصوليا عمى األصوات الالزمة في مجمس األمف ،ورغـ اعتقاد الكثيريف

بأف حصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة المراقب في األمـ المتحدة تعتبر خطوة رمزية وليست

ذات داللة عمى أرض الواقع ،إال إنيا وبكؿ المقاييس تشكؿ انتصا اًر فمسطينيا ،وخطوة ميمة مف

أجؿ تحقيؽ االعتراؼ النيائي والكامؿ والفعمي بالدولة الفمسطينية ،كما أنيا قد ساىمت في إعادة
القضية الفمسطينية لممربع األوؿ مف دائرة اىتماـ المجتمع الدولي وسط تراجع لالىتماـ بيا فيما

سبؽ ،كما اعتبر ىذا النجاح بمثابة ىزيمة دبموماسية وسياسية لمجانب اإلسرائيمي.

إف حصوؿ فمسطيف عمى االمتيازات السياسية والقانونية المذكورة سابقاً ،وباألخص إنياء

االدعاء اإلسرائيمي أف األراضي الفمسطينية ىي "أراضي متنازع عمييا" ،حيث أصبحت "دولة

تحت االحتالؿ" ،باإلضافة إلى انضماميا لممنظمات الدولية واالتفاقيات والمعاىدات الدولية،

وباألخص معاىدة روما ،يشكؿ أىمية بالغة في سبيؿ الحصوؿ عمى الحقوؽ الفمسطينية
ومحاسبة ومعاقبة الجانب اإلسرائيمي عمى انتياكاتو المستمرة وعدـ وفاءه بالق اررات والمواثيؽ

الدولية ،مع التأكيد عمى عدـ المساس بالمكانة القانونية والسياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية
بعد حصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة المراقب.
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 3لفال لثالث
دحتا

دادبي د لقض

لف سط ي

الفصل الثالث

التحاد األوروبي والقضية الفمسطينية
 3.1مقدمة:
دور ممموسػ ػاً ف ػػي عممي ػػة التس ػػوية الس ػػممية لمقض ػػية
لع ػػب االتح ػػاد األوروب ػػي بش ػػكؿ ع ػػاـ اً

الفمسػ ػػطينية ،وذلػ ػػؾ عمػ ػػى الػ ػػرغـ مػ ػػف الييمنػ ػػة األمريكيػ ػػة عمػ ػػى مسػ ػػار المفاوضػ ػػات الفمسػ ػػطينية
اإلسرائيمية.
وقد تعرضت سياسػة االتحػاد األوروبػي تجػاه القضػية الفمسػطينية لتغيػرات ممحوظػة بمػرور

الػػزمف ،فقػػد كػػاف المممحػػاف األساسػػياف ليػػذا التغييػػر :بمػػورة سياسػػة أوروبيػػة موحػػدة تجػػاه الص ػراع
العربي– اإلسرائيمي " ،"Israeli-Palestinian Conflictثـ التحوؿ في اتجاه التماىي الكامؿ
مع السياسة األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط بشكؿ عاـ (سميـ2111 ،ـ).

إف ىػػذا االتجػػاه األخيػػر قػػد تغيػػر بحمػػوؿ سػػنة 2112ـ تزامن ػاً مػػع تصػػويت غالبيػػة دوؿ

االتحػػاد األوروبػػي لصػػالح حصػػوؿ فمسػػطيف عمػػى عضػػوية الدولػػة الم ارقػػب فػػي األمػػـ المتحػػدة ثػػـ
جميع التطورات السياسية التي تمت ذلؾ ،حيػث أصػبحت سياسػة االتحػاد األوروبػي تجػاه القضػية

الفمسطينية أكثر إيجابية ،وأكثر استقاللية عف السياسة األمريكية.
يتناوؿ ىذا الفصؿ استعراضاً تاريخياً وتحميمياً لسياسة االتحاد األوروبي ،تجاه القضية

الفمسطينية منذ فترة السبعينيات وحتى سنة 2116ـ ،حيث يتناوؿ المبحث األوؿ سياسة االتحاد
األوروبي تجاه القضية الفمسطينية وأىـ مبادرات التسوية لمقضية الفمسطينية ،ويتناوؿ المبحث
الثاني دور االتحاد األوروبي في تسوية القضية الفمسطينية مع التطرؽ إلى السياسات الفردية

لبعض الدوؿ األوروبية الكبرى لما ليا مف تأثير عمى مواقؼ االتحاد األوروبي ،وتأثير عمى

القضية الفمسطينية ،كما يتناوؿ المبحث الثالث موقؼ االتحاد األوروبي مف التصويت عمى قرار
قبوؿ فمسطيف كدولة مراقب في األمـ المتحدة سنة2112ـ.
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 3.2سياسة التحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية
يعتبر االتحاد األوروبي حسب األدبيات التي تناولت دراستو مف أىـ الفواعؿ الدولييف
المؤثريف في حؿ القضية الفمسطينية والصراع العربي-اإلسرائيمي ،واحالؿ السالـ بشكؿ عاـ في

منطقة الشرؽ األوسط ،وموقفو الثابت مف الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي ىو مبدأ حؿ الدولتيف
تعيشاف جنباً إلى جنب بسالـ ،وقد قاـ بطرح ورعاية العديد مف المبادرات لتسوية ىذا الصراع،

بدءاً مف تبني وثيقة شوماف 1971ـ ،مرو اًر بإعالف البندقية 1981ـ ،مؤتمر مدريد 1991ـ،
اتفاقية الشراكة األورومتوسطية 1995ـ ،قمة فمورنسا 1996ـ ،ودوره في المجنة الرباعية

وخارطة الطريؽ 2111ـ ،وغير ذلؾ ،وصوالً إلى موقفو مف عضوية فمسطيف كدولة مراقب
باألمـ المتحدة حيث صوتت غالبية دوؿ االتحاد األوروبي لصالح القرار سنة 2112ـ وما تال

ذلؾ مف تطورات سياسية ميمة.

 3.2.0تعريف التحاد األوروبي ":"European Union: EU
مف الضرورة بمكاف وقبؿ الحديث عف سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية،

التعرؼ إلى االتحاد األوروبي ،ونشأتو ،وىيكميتو.

يوصؼ االتحاد األوروبي بأنو تكت ٌؿ سياسي واقتصادي أوروبي بدأ مساره منذ عاـ 1951ـ،
والعممة المتداولة فيو ىي "اليورو" منذ سنة 2112ـ ،يتخذ االتحاد العاصمة البمجيكية

"بروكسؿ" مق اًر دائماً ألمانتو العامة ولممفوضية األوروبية ،ومدينة "ستراسبورغ" الفرنسية مق ار
لبرلمانو األوروبي (موسوعة الجزيرة2112 ،ـ) ،وىو ييدؼ إلى السالـ ،واالزدىار ،والحرية

لمواطني دولو األعضاء في عالـ أكثر إنصافاً وأمناً (موقع بعثة الشرطة األوروبية ،د.ت).
 3.2.0.0نشأة التحاد األوروبي:

أسيمت أحداث وتطورات عديدة منذ انتياء الحرب العالمية الثانية ،في بمورة فكرة إنشاء

االتحاد األوروبي ،ففي  5يونيو 1947ـ اقترح الجنراؿ األمريكي "جورج مارشاؿ" مساعدة

أمريكية قيمتيا ثالثة مميارات دوالر لدوؿ القارة األوروبية التي دمرت بعد الحرب العالمية الثانية،
ولتسييؿ إدارتيا أسست اتفاقية باريس في  6أبريؿ 1948ـ المنظمة األوروبية لمتعاوف

االقتصادي التي أصبحت في سنة 1961ـ منظمة التعاوف واإلنماء االقتصادي.

وبعد سنة أنشئ مجمس أوروبا ،ثـ تـ توقيع معاىدات سنة 1951ـ أُنشئت مف خالليا

الجماعة األوروبية لمفحـ والصمب "( "European Coal and Steel Communityخضر،
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2113ـ ،ص ،)422-421وقد ميدت لقياـ االتحاد األوروبي ،إف ىذه الجماعة التي ضمت كؿ

"مف "فرنسا" ،وجميورية "ألمانيا االتحادية" ،و"إيطاليا" ،و"ىولندا" ،و"لوكسمبورج" ،و"بمجيكا" ،قد
كانت تجربة اولى لالندماج األوروبي.

ولكف تمؾ المحاوالت كانت ال تزاؿ بعيدة عف تشكيؿ مجموعة سياسية حقيقية ،وفي 25

مارس 1957ـ وقعت الدوؿ السابقة معاىدات روما التي أنشأت المجموعة االقتصادية األوروبية
" "European Economic Communityوالمجموعة األوروبية لمطاقة الذرية "European

"( Atomic Energy Communityمركز الزيتونة لمد ارسات واالستشارات ،2111 ،ص،)7
مع اإلشارة ىنا إلى أنو تـ دمج "جماعة الفحـ والصمب" و"الجماعة االقتصادية األوروبية"

لتشكال معاً السوؽ األوروبية المشتركة (صدوؽ ،باكنا ،أوفيست2114 ،ـ ،ص.)4

شكمت معاىدة "ماستريخت" نقطة تحوؿ فارقة في تطور تجربة االندماج األوروبية حيث
تحولت الجماعة األوروبية إلى االتحاد األوروبي كمنظمة إقميمية دولية ،وقد نصت المعاىدة

عمى سياسية أمنية ودفاعية أوروبية مشتركة (إسماعيؿ2111 ،ـ ،ص.)2

ومما الشؾ فيو أف معاىدة االتحاد األوروبي أو ما يعرؼ باتفاقية ومعاىدة "ماستريخت"،

" "Maastricht treatyىي االتفاقية المؤسسة لالتحاد األوروبي ،وأىـ تغيير في تاريخو منذ
تأسيس المجموعة األوروبية في نياية الخمسينات ،وقد تـ االتفاؽ عمى ىذه المعاىدة مف قبؿ

المجمس األوروبي حيث تـ توقيعيا في "ماستريخت" بتاريخ  7فبراير 1992ـ ودخمت حيز

التنفيذ سنة 1993ـ ،لقد أدخمت معاىدة االتحاد األوروبي عدة تغييرات عمى قوانيف المجموعة

األوروبية ،التي كانت تشكؿ نواة االتحاد األوروبي (مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات،
2111ـ ،ص.)8

ثـ وقعت دوؿ االتحاد عمى معاىدتيف جديدتيف عمقتا ما جاء في اتفاقية "ماستريخت" وىما
معاىدة "أمسترداـ" سنة 1997ـ ومعاىدة "نيس" سنة 2111ـ ،وذلؾ لبناء سياستو مف الداخؿ
ألجؿ تفعيؿ سياستو الخارجية ثـ الوصوؿ لبناء كياف أوروبي موحد (طافش2111 ،ـ ،ص.)14

يضـ االتحاد األوروبي حالياً  27دولة -بعد انسحاب "بريطانيا" منو سنة 2116ـ -

وىي تغطي مساحة كبيرة مف القارة األوروبية ،بحيث يقارب تعداد سكانيا نصؼ مميار نسمة

(مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات2111 ،ـ ،ص.)8

أما الدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي حتى وقت إجراء الدراسة سنة 2116ـ ،فيي:
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"ألمانيا"" ،إيطاليا"" ،بمجيكا"" ،فرنسا"" ،لوكسمبورغ"" ،ىولندا"" ،الدنمارؾ"" ،جميورية

إيرلندا"" ،اليوناف"" ،إسبانيا"" ،البرتغاؿ"" ،السويد"" ،النمسا"" ،فنمندا"" ،إستونيا"" ،بولندا"" ،التشيؾ"،
"سموفاكيا"" ،سموفينيا"" ،قبرص"" ،التفيا"" ،ليتوانيا"" ،مالطا"" ،المجر"" ،بمغاريا"" ،رومانيا"،
"كرواتيا" (الزماري2014 ،ـ).

يذكر أف مف الدوؿ المرشحة لالنضماـ لالتحاد األوروبي كؿ مف "تركيا"" ،أيسمندا"" ،صربيا"،
و"مقدونيا".
 3.2.0.2أىداف التحاد األوروبي وىيكميتو:
 3.2.0.2.0أىداف التحاد األوروبي:
طنة أوروبية
 تؤكد أدبيات االتحاد األوروبي أف أىدافو الرئيسة تتمخص في تأسيس موا َ
تضمف الحقوؽ األساسية والحقوؽ المدنية والسياسية ،وذلؾ إلى جانب العمؿ عمى ضماف

مبادئ الحرية واألمف والعدؿ.
 يضاؼ إلى ذلؾ دعـ التقدـ االقتصادي واالجتماعي مف خالؿ التأسيس لسوؽ مشتركة
وعممة موحدة ،وترسيخ أسس التنمية اإلقميمية وقضايا حماية البيئة.
 كما ييدؼ االتحاد األوروبي إلى تقوية دور أوروبا في العالـ ،عبر بمورة مواقؼ سياسية
وأمنية موحدة ،وتقوية العالقات مع الييئات والمنظمات والدوؿ لتحقيؽ تمؾ األىداؼ

المشتركة (موسوعة الجزيرة2112 ،ـ).
 3.2.0.2.2ىيكمية التحاد األوروبي:
تتضمف المؤسسات الرئيسة لالتحاد األوروبي :البرلماف األوروبي ،والمجمس األوروبي،
ومجمس االتحاد األوروبي ،والمفوضية األوروبية ،وىي كالتالي (موقع بعثة الشرطة األوروبية

د.ت):

 البرلمان األوروبي ""The European Parliament
يتـ انتخابو كؿ  5سنوات مف قبؿ شعوب االتحاد األوروبي لتمثيؿ مصالحيـ ،وتكمف
الميمة الرئيسة لمبرلماف األوروبي في إصدار القوانيف األوروبية عمى ضوء المقترحات المقدمة
مف المفوضية األوروبية ،ويشارؾ البرلماف األوروبي مجمس االتحاد األوروبي في المسؤولية،
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كما ويتقاسـ البرلماف ومجمس االتحاد األوروبي المسؤولية بشأف إقرار الموازنة السنوية لالتحاد

األوروبي.

 المجمس األوروبي ""The Council of Europe
يتكوف مف رؤساء الدوؿ أو رؤساء حكومات الدوؿ األعضاء ،باإلضافة إلى رئيس

المفوضية األوروبية ،ويشارؾ الممثؿ األعمى لمسياسة الخارجية واألمنية لالتحاد في عممو،
ويحدد المجمس األوروبي اتجاه وأولويات السياسات العامة لالتحاد األوروبي ،إال إنو ال يضطمع

بمياـ تشريعية.
 مجمس التحاد األوروبي""The Council of the European Union
يعتبر الجية الرئيسة التخاذ القرار داخؿ االتحاد األوروبي ،ويشارؾ البرلماف األوروبي

مسؤولية إصدار قوانيف االتحاد األوروبي ،ويتكوف مجمس االتحاد األوروبي مف وزراء مف
الحكومات الوطنية لمدوؿ أعضاء االتحاد األوروبي.
 المفوضية األوروبية ""The European Commission
تعتبر الييئة التنفيذية لالتحاد األوروبي وتمثؿ مصالحو ككؿ ،وتقوـ المفوضية بإعداد
مشاريع القوانيف األوروبية الجديدة ،وتحيميا إلى البرلماف األوروبي والى المجمس ،كما وتضع

موضع التنفيذ السياسات المشتركة لالتحاد األوروبي ،وتدير أمواؿ وبرامج االتحاد األوروبي،
كما وتمارس المفوضية دورىا "كوصي عمى المعاىدات" بحيث تتأكد مف تقيد الجميع
بالمعاىدات وبالقوانيف األوروبية.
 باإلضافة إلى أجيزة أخرى وىي (موسوعة الجزيرة2112 ،ـ):
 محكمة العدؿ وىي جياز قضائي يشرؼ عمى احتراـ التشريعات والقوانيف الخاصة
باالتحاد.

 ديواف المحاسبات وىو جياز رقابي يشرؼ عمى مراقبة ميزانية االتحاد.
 باإلضافة إلى عدة أجيزة أخرى عمى غرار المجنة االقتصادية واالجتماعية ،والبنؾ
المركزي األوروبي ،وبنؾ االستثمار األوروبي.

أما بالنسبة لرئاسة االتحاد األوروبي ،فيخضع االتحاد لنظاـ الرئاسة الدورية حيث تتعاقب

الدوؿ األعضاء عمى رئاستو لمدة ستة أشير.
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 3.2.2رؤية ال تحاد األوروبي لتسوية القضية الفمسطينية وأسباب ودوافع الىتمام بيا
 3.2.2.0رؤية التحاد األوروبي تجاه تسوية القضية الفمسطينية "The Palestinian
" Causeوعممية السالم ":"Peace process

يؤكد االتحاد األوروبي عمى مجموعة مف المبادئ والركائز في رؤيتو لحؿ القضية

الفمسطينية ،وفي جميع مبادرات التسوية السممية لمصراع الفمسطيني -اإلسرائيمي ،والتي تتمثؿ

في:

 االستناد إلى ق اررات األمـ المتحدة  242و ،338والتأكيد عمى حؽ الشعب الفمسطيني بتقرير

مصيره ،وتحقيؽ األمف مف خالؿ حؿ إقامة الدولة الفمسطينية عمى خطوط حزيراف /يونيو
1967ـ جنباً إلى جنب مع "إسرائيؿ" ،وىذا ىو الموقؼ الثابت الذي لطالما أكد االتحاد

األوروبي عميو م ار اًر وتك ار اًر ،والذي تقبؿ بو فمسطيف ولكف بالمقابؿ فإف "إسرائيؿ" تفعؿ كؿ

ما يعرقؿ ويفشؿ حؿ الدولتيف وكؿ االتفاقيات والمعاىدات التي يقوـ االتحاد األوروبي

بطرحيا بيف الجانبيف (سميـ2111 ،ـ).
 األخذ بعيف االعتبار أف أمف "إسرائيؿ" ىو أحد المنطمقات اإلستراتيجية لمموقؼ األوروبي
مف القضية الفمسطينية (مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات2111 ،ـ ،ص.)61
 الرفض األوروبي لسياسة التوسع في االستيطاف " ،"The Israeli settlementواعتبارىا
غير شرعية وتتعارض مع جيود السالـ.

 أف القدس الشرقية جزٌء مف األراضي الفمسطينية المحتمة سنة 1967ـ (الجاسور2117 ،ـ،
ص.)239
 3.2.2.2أسباب ودوافع اىتمام التحاد األوروبي بتسوية القضية الفمسطينية:
حيث يمكف الحديث عف أىـ ىذه األسباب كما يمي (طافش2010 ،ـ ،ص:)53
دور محوري في السياسة التي
 رغبة االتحاد األوروبي (خاصة "فرنسا") في أف يكوف ألوروبا ٌ
تتعمؽ بمنطقة الشرؽ األوسط.
 االقتناع األوروبي بعدـ البقاء مكتوفي األيدي تجاه ما يحدث في الجنوب مف اضطرابات

اقتصادية وأمنية ،وأنيـ بالفعؿ قد أخطئوا عندما أداروا ظيرىـ لممنطقة العربية لسنوات

طويمة ،وتركوا الساحة فارغة أماـ الدبموماسية األمريكية.
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 مخاوؼ االتحاد األوروبي مف أف استمرار الصراع في الشرؽ األوسط السيما الصراع
الفمسطيني-اإلسرائيمي ييدد مصالحو في المنطقة ،باإلضافة لمخاوفو مف انتقاؿ الخطر

داخؿ االتحاد األوروبي بواسطة الجاليات العربية المقيمة في االتحاد األوروبي.

 3.2.3مراحل تطور سياسة التحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية:
يمكف تقسيـ مراحؿ تطور سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية إلى أربعة

مراحؿ أو فترات زمنية تختمؼ عف بعضيا إلى حد ما فيما يخص تطور الموقؼ األوروبي
كالتالي:
 3.2.3.0المرحمة األولى :من سنة 0971م حتى نياية الثمانينات:

تبدلت خالليا نظرة أوروبا لمقضية الفمسطينية مف قضية الجئيف إلى قضية وطنية،
حيث ّ
وحؽ
ولقد لعبت أوروبا دو اًر ميماً لترويج فكرتي المفاوضات مع منظمة التحرير الفمسطينية
ّ
الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره ،حيث كانت في بعض األحياف تقؼ في طميعة المواقؼ

الغربية (جريش2111 ،ـ ،ص.)3-2

 وثيقة شومان ":Schuman Document" 1971
لقد تميزت ىذه المرحمة بػ"وثيقة شوماف" سنة1971ـ( :نسبة إلى "موريس شوماف" وزير

خارجية "فرنسا" آنذاؾ) كوثيقة أوروبية أولى تعاطت مع القضية الفمسطينية كقضية الجئيف بينما
لـ تذكر حؽ تقرير المصير ،وال منظمة التحرير الفمسطينية (الرحباني2111 ،ـ ،ص.)9

إف وثيقة شوماف قد ضمت المجموعة األوروبية بأعضائيا الستة في ذلؾ الوقت"( :فرنسا"،

قؼ
"ألمانيا" "إيطاليا"" ،ىولندا"" ،بمجيكا ولوكسمبورج") ،وىي المرة األولى التي يكوف ألوروبا مو ٌ
في الشؤوف الخارجية ،وذلؾ لـ يكف سيالً نظ اًر لوجود تبايف في المواقؼ السياسية السيما بيف:
"فرنسا" "الديغولية" و"ألمانيا" و"ىولندا" الداعمة لػ"إسرائيؿ" (Kassir, Mardam-Bey, 1993,

.)p101-102

وفي  13مايو 1971ـ ،تبنى وزراء الخارجية الستة في المجموعة األوروبية ،وثيقة شوماف

التي تستند إلى قرار األمـ المتحدة  242الصادر في  22نوفمبر 1967ـ ،ونقاطو األساسية ىي
(خضر2113 ،ـ ،ص:)434-432
 -انسحاب "إسرائيؿ" مف األراضي المحتمة في عاـ 1967ـ.
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 حؽ الالجئيف العرب في العودة إلى أرضيـ أو اختيار التعويض ليـ. إنشاء مناطؽ منزوعة السالح عمى جانبي حدود "إسرائيؿ". وجود قوات دولية ،باستثناء القوى العظمى األربع ،في المناطؽ المنزوعة السالح. إعالن البندقية ":"Venice Declaration 1980
بع ػػد حػ ػوالي عش ػػر س ػػنوات أُص ػػدر إع ػػالف البندقي ػػة ،ال ػػذي طال ػػب بح ػػؿ ع ػػادؿ لمقض ػػية

الفمسػ ػػطينية ،وحػ ػػؽ الفمسػ ػػطينييف فػ ػػي إقامػ ػػة دولػ ػػتيـ المسػ ػػتقمة ،وقػ ػػد ىاجمػ ػػو األمريكػ ػػاف ورفضػ ػػو
اإلسرائيميوف بشدة (الرحباني2111 ،ـ ،ص.)9
فبعػد تعثػر المسػار الفمسػطيني حسػب اتفاقيػات "كامػب ديفيػد" "،"Camp David Accords
وتضػخـ النشػاط االسػتيطاني اإلسػرائيمي ،حػدث تقػػدـ جديػد لمموقػؼ الدبموماسػي األوروبػي ،وذلػػؾ

حيف أصدر المجمس األوروبي المنعقد في مدينة البندقية اإليطالية سػنة 1981ـ قػ ار اًر نػص عمػى

ما يمي (كماؿ ،ني ار2111 ،ـ ،ص:)16

 تجديد اإلدانة لالحتالؿ اإلسرائيمي الذي تـ سنة 1967ـ. االعتراؼ الصريح بحؽ الشعب الفمسطيني في إقامة دولتو إلى جانب دولة "إسرائيؿ". االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي لمشعب الفمسطيني ،لكف ليس كممثؿحصري ليذا األخير.

 قمة مدريد لمسالم "Madrid Peace Summit" 1989
بعدما أعمنت الواليات المتحدة األمريكية فتح حوار لو داللتو مع منظمة التحرير
الفمسطينية ،رأت المجموعة األوروبية لممرة األولى ،أف منظمة التحرير يجب أف تدعى إلى
مسار السالـ ،وأف تشارؾ فيو ،ولذلؾ اغتنمت المجموعة األوروبية مناسبة قمة "مدريد" إلصدار

نداء ممحاً إلى السمطات اإلسرائيمية لوضع حد
إعالف طويؿ يذكر بموقفيا التقميدي ويطمؽ " ً
لمتدابير القمعية ،واحتراـ أحكاـ اتفاقية "جنيؼ" (مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات2112 ،ـ،

ص.)13
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 3.2.3.2المرحمة الثانية :من التسعينيات وحتى انييار عممية السالم العربي -اإلسرائيمي
سنة2110م:

حيث تميزت بمؤتمر مدريد وباتفاقية "أوسمو" ،والشراكة المتوسطية ،حيث قاـ االتحاد

األوروبي بزيادة التفاعؿ مع منظمة التحرير الفمسطينية ،ثـ مشاركتو في تمويؿ السمطة الوطنية

الفمسطينية ،ولكنو خسر فيما بعد الدور السياسي لصالح الواليات المتحدة (جريش2111 ،ـ،
ص.)4-3
 مؤتمر مدريد لمسالم :"Madrid Peace Conference" 1991
مع انتياء حرب الخميج الثانية في بداية عقد التسعينيات مف القرف العشريف ،أعمنت
وعدد مف الدوؿ األوروبية عف بدء مشروع كبير يرمي إلى إحالؿ
الواليات المتحدة األمريكية،
ٌ
السالـ في منطقة الشرؽ األوسط ،والبحث عف طرؽ لحؿ القضية الفمسطينية ،وذلؾ مف خالؿ
مفاوضات ثنائية وجماعية تميد إلعالف قياـ الدولة الفمسطينية (مركز الزيتونة لمدراسات

واالستشارات2112 ،ـ ،ص ،)14في الوقت الذي أثّر ضرب قوات التحالؼ الغربي لمعراؽ،
وقوتو العسكرية -التي كاف يحسب ليا الحساب في أي مواجية مع "إسرائيؿ" -عمى القوة العربية

العسكرية ضد "إسرائيؿ" ،وىذا يعني أف الخيار العسكري أصبح مستبعداً عند الجانب العربي،

فقد زاد في المقابؿ الخيار التفاوضي السممي مع "إسرائيؿ" لحؿ الصراع العربي–اإلسرائيمي،

باإلضافة إلى أف االنفراج الدولي الذي حدث بعد انتياء الحرب الباردة ،خمؽ مناخاً سياسياً

جديداً في العالقات الدولية ،مف حيث التوجو نحو حؿ الخالفات عف طريؽ المفاوضات وليس

الحرب ،مما أثر عمى موقؼ الدوؿ العربية التي كانت ترفض التفاوض بشكؿ مباشر مع
"إسرائيؿ" في السابؽ (الموسوعة الفمسطينية2114 ،ـ).

شمؿ مؤتمر مدريد محادثات ثنائية تجري بيف أطراؼ النزاع العربية( :لبناف ،سوريا،

األردف ،فمسطيف) ،و"إسرائيؿ" ،وأخرى متعددة األطراؼ تبحث المواضيع التي يتطمب حميا
تعاوف كؿ األطراؼ (عبد اهلل2116 ،ـ).
عمى الرغـ مف أف مشاركة الدوؿ األوروبية في مؤتمر مدريد لـ تكف فاعمة ،حيث حضرت
في قاعة المؤتمر كأي وفد آخر مدعو (دور مراقب) ،إال إنيا اعتبرت انعقاده في عاصمة

أوروبية بمثابة تحوؿ ميـ في الدور الذي تطمح بأف تمعبو في عممية السالـ في الشرؽ األوسط،

وتراجعاً عف الموقؼ اإلسرائيمي السابؽ الرافض أي دور أوروبي في المنطقة ،ولكف سرعاف ما
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قامت الواليات المتحدة األمريكية بتيميش ىذا الدور (مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات،

2112ـ ،ص.)14

أكدت المجموعة األوروبية خالؿ ىذا المؤتمر التزاميا بمبدأ "األرض مقابؿ السالم

" ،" Land For Peace Principleكما التزمت بنيج المفاوضات المباشرة عمى أساس

الق ارريف  242و 338في مسار مزدوج بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف مف جية ،وبيف العرب
و"إسرائيؿ" مف جية أخرى (مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات2111 ،ـ ،ص.)21
اتفاقية أوسمو :"Oslo Accords" 1993
سري في فيال "خاشقجي" بباريس بيف
خمفية عف االتفاقية :في عاـ 1991ـ ُعقد اجتماع ِّ
"أرييؿ شاروف" و"بساـ أبو شريؼ" و"مرواف كنفاني" كاف عمى جدولو إقامة حكـ ذاتي فمسطيني
في قطاع غزة ،وقد دخمت النرويج عمى خط المفاوضات ثـ عقدت مباحثات سرية مع

"ـ.ت.ؼ" ،وفي ديسمبر 1992ـ بدأت الترتيبات العممية لممفاوضات السرية.

بتاريخ  13سبتمبر 1993ـ تـ التوقيع الرسمي عمى اتفاقية "أوسمو" في "واشنطف" برعاية

أمريكية (مركز الزيتونة لمدراسات2112 ،ـ ،ص ،)15وقد ُسميت اتفاقية "أوسمو" بيذا االسـ
السرية عاـ 1991ـ (مؤسسة
نسبة إلى مدينة "أوسمو" النرويجية التي تمت فييا المحادثات ّ
الدراسات الفمسطينية ،د.ت) ،ووقعيا عف الجانب الفمسطيني "محمود عباس" أميف سر المجنة

التنفيذية لػ "ـ.ت.ؼ" ،ووقعيا عف الجانب اإلسرائيمي "شمعوف بيريز" وزير الخارجية ،كما وقعيا
وزي ار خارجية "أمريكا" و"روسيا" كشاىديف ،وتعتبر اتفاقية "أوسمو" ىي أوؿ اتفاقية موقعة بيف

"إسرائيؿ" ومنظمة التحرير الفمسطينية (الياس2114 ،ـ).

يذكر أف اتفاقية "أوسمو" قد أدت إلى انقساـ بالصؼ الفمسطيني بيف مؤيديف ومعارضيف،

فبينما اصطفت فتح إلى جانب منظمة التحرير ،في المقابؿ عارضتيا الفصائؿ الفمسطينية

األخرى وعمى رأسيا حماس والجياد ،كما تجدر اإلشارة إلى أف توقيع االتفاقية بيف ممثمي
الشعب الفمسطيني الرسمييف و"إسرائيؿ" قد فتح الباب إلقامة عالقات دبموماسية بيف العديد مف

الدوؿ العربية و"إسرائيؿ" (زايد2111 ،ـ ،ص.)321

وقد تبع ىذه االتفاقية المزيد مف االتفاقيات والمعاىدات والبروتوكوالت ،مثؿ اتفاؽ غزة-

أريحا ،وبروتوكوؿ "باريس" االقتصادي ،الذيف تـ ضميـ إلى معاىدة تالية سميت ب"أوسمو،"2

وعرفت رسمياً باسـ "إعالف المبادئ حوؿ ترتيبات الحكـ الذاتي االنتقالي" أو "تفاىمات أوسمو"
ُ
(موقع الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف.)2115 ،
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قضى ىذا االتفاؽ بإقامة سمطة حكـ ذاتي محدود لمفمسطينييف في الضفة الغربية وقطاع

غزة لفترة خمس سنوات ،واشترط أف تبدأ قبؿ بداية العاـ الثالث مف الحكـ الذاتي المفاوضات

عمى الوضع النيائي لمضفة والقطاع ،بحيث يفترض أف تؤدي إلى تسوية دائمة تقوـ عمى أساس

ق ارري مجمس األمف الدولي ( )242و (( )338مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات2112 ،ـ،
ص ،)15كما تعيدت السمطة الفمسطينية بعدـ المجوء إلى المقاومة المسمحة ضد "إسرائيؿ"،
جدير بالذكر أنو لـ يتـ اإلشارة في االتفاقية إلى حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني ،أو

اض محتمة مما يعزز االعتقاد بأنيا أر ٍ
اإلشارة إلى أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة أنيا أر ٍ
اض

متنازع عمييا (زايد2111 ،ـ ،ص.)321
أما بالنسبة لموقف التحاد األوروبي من اتفاقية "أوسمو" ،فكان كالتالي:
رغـ تراجع االتحاد األوروبي إلى المقعد الخمفي في ىذه المحادثات ،حيث لـ يسيـ إال في

المباحثات المتعددة األطراؼ مف خالؿ لجاف خاصة متعمقة بقضايا الالجئيف والمياه ونزع أسمحة
الدمار الشامؿ ،والتي عقدت معظـ اجتماعاتيا في العواصـ األوروبية (مبيضيف2117 ،ـ،

ص ،)23-22إال أف االتحاد األوروبي أيد اتفاقية "أوسمو" ،التي أدت إلى زيادة التعاطؼ مع
منظمة التحرير الفمسطينية داخؿ مؤسسات صنع القرار في االتحاد األوروبي وباألخص البرلماف

األوروبي (إسماعيؿ2111 ،ـ ،ص.)22

ويذكر أف الدوؿ األوروبية قد تابعت نشاطيا بعد توقيع اتفاقية "أوسمو" في أكثر مف
مجاؿ ،منيا قياـ االتحاد األوروبي بتمويؿ العممية السممية ،مف خالؿ تقديمو لمدعـ المالي
لمسمطة الوطنية الفمسطينية واالقتصاد الفمسطيني (بني فضؿ2119 ،ـ ،ص.)54

وقد أدت اتفاقية "أوسمو" إلى فتح ثالثة مف أبواب المبادرة األوروبية ،وىي:
أوالً :دعـ االتحاد األوروبي لعممية السالـ مف خالؿ تمويؿ إدارة السمطة الوطنية الفمسطينية،
واالقتصاد الفمسطيني (كماؿ ،ني ار2111 ،ـ ،ص ،)175حيث أشار المجمس األوروبي المجتمع

في "كورفو" اليونانية في تقريره لسنة 1995ـ إلى أف االتحاد األوروبي أصبح أوؿ كتمة ممولة

لعممية السالـ مف خالؿ دعميا لمسمطة الوطنية الفمسطينية (مركز الزيتونة لمدراسات

واالستشارات2112 ،ـ ،ص.)15
ثانياً :تعزيز عالقات التعاوف بيف االتحاد األوروبي و"إسرائيؿ" لتصؿ إلى توقيع اتفاقية الشراكة
االقتصادية بينيما.
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ثالثا :اإلعداد لمشروع متوسطي يحقؽ التكامؿ االقتصادي بيف دوؿ المتوسط ،التكامؿ الذي لـ
يكف ممكنا في ظؿ الصراع العربي -اإلسرائيمي (كماؿ ،ني ار2111 ،ـ ،ص.)175
 اتفاقية الشراكة األوروبية المتوسطية "1995 "EUROMEDم:
استمر الدور األوروبي محدوداً ،حتى تاريخ طرح فكرة الشراكة األوروبية-المتوسطية ،التي

جاءت بمبادرة أوروبية ،وذلؾ بدافع المصالح التي أممت عمى أوروبا ضرورة البدء بالحوار مف

أجؿ االستقرار السياسي واألمني (مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات2112 ،ـ ،ص)15؛ ذلؾ
أف السالـ في حوض المتوسط ال يمكف فصمو عف السالـ في الشرؽ األوسط ،وأف استقرار

أوروبا مرتبط باستقرار جنوب المتوسط (مبيضيف2117 ،ـ ،ص.)23

كما أدركت دوؿ االتحاد األوروبي أف مصالحيا باتت مختمفة عف المصالح األمريكية في

المنطقة العربية المطمة عمى البحر المتوسط ،وقد تأكد ىذا االختالؼ مف خالؿ التيميش الذي

قصدتو اإلدارة األمريكية لالتحاد األوروبي في مؤتمر مدريد لمسالـ سنة 1991ـ ،وكنتيجة ليذا

التيميش بدأ االتحاد يبحث عف صيغة جديدة تربطو بدوؿ جنوب المتوسط (خضر2113 ،ـ،

ص.)514

لذلؾ فقد تـ التوصؿ إلى الشراكة "األورومتوسطية" التي تجسدت بصيغة مشروع متكامؿ،

والذي عبر عنو في مؤتمر "برشمونة" بتاريخ  28نوفمبر 1995ـ (نوفؿ2113 ،ـ ،ص،)46
والذي نص عمى إجراء مفاوضات بيف االتحاد األوروبي ،والدوؿ المتوسطية لعقد اتفاقات شراكة

أو اتحادات جمركية ،حيث جرى توقيع اتفاقية مع "إسرائيؿ" سنة 1995ـ ،ومع "ـ.ت.ؼ" نيابة

عف السمطة الوطنية الفمسطينية سنة 1997ـ (مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات2111 ،ـ،

ص.)15
رغـ أف الرغبة األوروبية في تحقيؽ األمف واالستقرار في منطقة المتوسط كانت اليدؼ

األساسي لمشراكة المتوسطية ،فقد كاف االتفاؽ مع االتحاد األوروبي رغبةً سياسية فمسطينية

أيضا ،وذلؾ مف أجؿ فرض جسـ سياسي فمسطيني عمى الخريطة الدولية ،وتثبيت الحضور
الفمسطيني في الشراكة عمى أنيا عضو كامؿ العضوية مثؿ باقي الدوؿ المتوسطية ،وىنا برزت

العب آخر يعيؽ مسار التنفيذ ،وىو "إسرائيؿ" ،وذلؾ
المشكمة في تنفيذ االتفاؽ ،حيث كاف ىناؾ
ٌ
بحكـ وجوده كقوة احتالؿ ومسيطر عمى جميع المداخؿ والمعابر ،ونقاط االتصاؿ الفمسطينية مع

العالـ الخارجي (و ازرة االقتصاد الفمسطينية ،د.ت) ،يضاؼ إلى تمؾ األىداؼ أيضاً سعي
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االتحاد األوروبي مف خالؿ السياسة المتوسطية إلى دمج "إسرائيؿ" في الوطف العربي سياسياً
واقتصادياً قبؿ الوصوؿ إلى التسوية السياسية (بني فضؿ2119 ،ـ ،ص.)59

إف مف أىـ قواعد االتفاقية األورومتوسطية ما يمي :زرع بذرة الشراكة االقتصادية

والمالية ،والبدء بالعمؿ التدريجي عمى تأسيس منطقة لمتجارة الحرة يتـ التوصؿ إلييا عاـ

2111ـ ،باإلضافة إلى بحث آليات الشراكة وسبؿ العمؿ مف أجؿ إرساء روح التعاوف التي
تستند عمى الحوار في جميع المياديف االجتماعية واالقتصادية والثقافية والعممية والتأكيد عمى
احتراـ حقوؽ اإلنساف ،وروح التعاوف والتفاىـ مع اآلخر مف خالؿ حوار الحضارات والتبادالت

االجتماعية (و ازرة االقتصاد الفمسطينية ،د.ت).
نتج عف اتفاقية الشراكة األوروبية المتوسطية ،زيادة الدعـ الذي يقدمو االتحاد األوروبي

لمقضية الفمسطينية عمى الصعيديف االقتصادي والسياسي ،حيث كانت السمطة الوطنية
الفمسطينية أحد أطراؼ االتفاقية كما أشرنا ،وبالتالي أدى ذلؾ إلى اعتراؼ االتحاد بحؽ

كياف مستقؿ ،لو شرعية التوقيع عمى االتفاقيات التي تدعـ قضاياىـ،
الفمسطينييف بأف يكوف ليـ ٌ
وتجعؿ منيـ دولة شرؽ أوسطية عمى اتصاؿ بالمنظومة األوروبية (نوفؿ2113 ،ـ ،ص.)48
 قمة فمورنسا 0996م ""Florence Summit
أكد االتحاد األوروبي خالؿ انعقاد قمتو في مدينة "فمورنسا" اإليطالية في  22يونيو
ٍ
خاصة بما يتعمؽ "بحؽ الفمسطينييف بتقرير
1996ـ عمى وجوب دعـ السالـ العادؿ والشامؿ ،وب
مصيرىـ" ومبدأ "األرض مقابؿ السالـ" ،مع كؿ ما يترتب عمى ذلؾ ،كما حذر مف خطورة

السياسات اإلسرائيمية (إسماعيؿ2111 ،ـ ،ص ،)23إف بيذا االعتراؼ بحؽ تقرير المصير
لمشعب الفمسطيني تكوف قمة "فمورنسا" قد تركت جميع الخيارات قائمة (بما في ذلؾ إقامة دولة

فمسطينية مستقمة) ،وقد أصبح البياف الصادر عف قمة فمورنسا ىو المحطة الرئيسة في انطالؽ
الدور األوروبي في عممية السالـ في الشرؽ األوسط ،والمرجعية السياسية التي يستند عمييا

الحقاً (حتي1997 ،ـ ،ص.)6-5
وفيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية ،فقد أشار البياف الختامي لقمة فمورنسا إلى عدة نقاط
يذكر منيا ):(Council of the European Union, 1996
 إف عممية السالـ ىي الطريؽ الوحيد ألمف "إسرائيؿ" ،والفمسطينييف والدوؿ المجاورة،وسالمتيـ.

 ضرورة احتراـ االتفاقيات الموقعة وتنفيذىا.71

 إف المفاوضات الناجحة يجب أف تستند إلى ق اررات مجمس األمف أرقاـ  ،338 ،242وعمىأساس مبدأ" :األرض مقابؿ السالـ" ،و "حؽ الفمسطينييف في تقرير مصيرىـ".

يتضح مما سبؽ ذكره في ىذه المرحمة ،أف ىناؾ محاوالت محدودة مف االتحاد األوروبي

لمعب دور سياسي مميز ولكنو لـ يخرج عف إطار سياسة اإلعالنات في ماعدا فكرة الشراكة
المتوسطية التي أدت عموماً لزيادة دوره االقتصادي أكثر مف السياسي ،وبذلؾ لـ ينفرد االتحاد
األوروبي بسياسة خارجية متميزة أو فاعمة تجاه القضية الفمسطينية رغـ عشرات البيانات
واالتفاقيات التي تؤكد موقفيا السياسي الثابت ،مف حؿ الدولتيف وتنفيذ الق اررات األممية.

إنما ُيعزى ما سبؽ إلى قبوؿ االتحاد األوروبي بالتقسيـ الوظيفي الذي حدده لو األميركيوف،
يؤمف التمويؿ ،ولكف يبرر األوروبيوف
الدور السياسي ،بينما االتحاد األوروبي ّ
حيث تأخذ أمريكا َ
ذلؾ بأنيـ ال يريدوف منافسة الدور األميركي في الشرؽ األوسط بؿ التكامؿ معو ،وبيف التنافسية

والتكاممية اختار األوروبيوف تيميش أنفسيـ بذريعة التكاممية (الرحباني2111 ،ـ ،ص.)13
 3.2.3.3المرحمة الثالثة :فتتمثل مع بداية األلفية الثانية ،وتنتيي بحمول سنة2101م:
وتتمثؿ في التقارب األوروبي اإلسرائيمي ،وغياب االتحاد األوروبي عف حؿ القضية
الفمسطينية ،وقد بدأت بعد كؿ مف زيارة "أرييؿ شاروف" " "Ariel Sharonالمسجد األقصى،
واندالع االنتفاضة الفمسطينية الثانية في  28سبتمبر 2111ـ ،وبعد فشؿ مفاوضات "كامب

ديفيد" في يوليو 2111ـ ،تخمميا جيوداً أوروبية ليست بالمستوى السابؽ أو المطموب ،ومنيا
تقديـ المبعوث األوروبي لمسالـ "ميجيؿ انخؿ موراتينوس" ،وطاقمو وثيقة غير رسمية لحؿ

الص ارع بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف بعد تشاور الممثميف الفمسطينييف واإلسرائيمييف المذيف
تواجدوا في طابا في يناير 2111ـ (مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات2111 ،ـ ،ص.)27-26

ُيذكر أنو عندما كثفت "إسرائيؿ" مف حممتيا الدولية ضد السمطة الوطنية الفمسطينية
والمنظمات الفمسطينية ،وذلؾ لمنع االتصاالت بيف المسؤوليف األوروبييف والقيادة الفمسطينية بعد
اندالع االنتفاضة ،وإلدراج حركة حماس في قائمة المنظمات اإلرىابية ،فقد حالؼ "إسرائيؿ"
النجاح في فرض سياسة المقاطعة ضد الرئيس ياسر عرفات عمى االتحاد األوروبي ،وىذا يؤكد
حصوؿ تغيير سمبي في الموقؼ األوروبي مف القضية الفمسطينية في ىذه المرحمة (مبيضيف،
2117ـ ،ص.)47-46
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ثـ جاءت أحداث  11سبتمبر 2111ـ ،لتبمور سمات ىذه المرحمة الثالثة أكثر ،فقد عمؿ

االتحاد األوروبي خالليا عمى دعـ السياسة األمريكية الجديدة في الشرؽ األوسط ،مع وجود
تقارب بيف االتحاد األوروبي و"إسرائيؿ" ،ولـ يكف ليذه المرحمة مف محصمة سوى تعطيؿ فرص

حؿ الصراع ،ومنح "إسرائيؿ" الوقت الالزـ الحتالؿ األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 1967ـ،

وانتيت تقريباً مع حموؿ سنة 2111ـ حيث عقدت جولة مف المفاوضات اإلسرائيمية-

الفمسطينية ،غاب عنيا االتحاد األوروبي (سميـ2111 ،ـ).

ويمكف الحديث عف أىـ المبادرات السياسة والمواقؼ األوروبية مف القضية الفمسطينية في
ىذه المرحمة كالتالي (مع اإلشارة إلى أنيا كانت في أغمبيا لصالح الطرؼ اإلسرائيمي ،وأنيا لـ

تفض إلى نتائج ممموسة):

 المجنة الرباعية وخريطة الطريق ":"Quartet and Road Map
ولعؿ ما يؤكد ما سبؽ قولو مف تبعية االتحاد األوروبي لمسياسة األمريكية ،أنو تـ

تشكيؿ المجنة الرباعية " "Quartetفي أواخر سنة 2111ـ ،ووضع خطة خارطة الطريؽ
" "Road Mapسنة 2112ـ إلرضاء العرب شكمياً ،واق ار اًر مف االتحاد األوروبي بالمصالح
اإلستراتيجية لمواليات المتحدة في الشرؽ األوسط ،حيث إف االتحاد ال يطرح نفسو منافساً ،بؿ
يرى دوره مكمالً لدور الواليات المتحدة (حالسة2116 ،ـ).

تعرؼ المجنة الرباعية بأنيا "تجمع غير رسمي مؤلؼ مف الواليات المتحدة واالتحاد

األوروبي واألمـ المتحدة وروسيا ،وقد برز لموجود أواخر سنة 2111ـ ،كاف اليدؼ المبدئي ليذه
المجنة مساعدة اإلسرائيمييف والفمسطينييف عمى تطبيؽ "توصيات ميتشؿ"* و"خطة
*

توصيات "ميتشؿ" :ىو تقرير أصدرتو لجنة "ميتشؿ" لتقصي الحقائؽ سنة 2111ـ والتي قد تشكمت في مؤتمر

سالـ الشرؽ األوسط الذي انعقد في شرـ الشيخ بمصر في (أكتوبر) 2111ـ لبحث أسباب اندالع انتفاضة
األقصى في فمسطيف أواخر شير (سبتمبر) 2111ـ ،وسميت بيذا االسـ نسبة إلى رئيس المجنة "جورج ميتشؿ"،
وىو دبموماسي أمريكي وعضو سابؽ في مجمس الشيوخ األمريكي ،وقد كمفة الرئيس "بؿ كمنتوف" لتولي ىذه

الميمة ،وممخص ىذه التوصيات ىو أنو عمى حكومة "إسرائيؿ" والسمطة الوطنية الفمسطينية أف تعمال بسرعة
وحزـ لوقؼ أعماؿ العنؼ ،بعد ذلؾ ،يجب أف تكوف أىدافيما الفورية إعادة بناء الثقة واستئناؼ المفاوضات،
جمد كؿ النشاط االستيطاني،
ومف أجؿ ذلؾ عمييما أف تستأنفا التعاوف األمني فو اًر ،وعمى حكومة "إسرائيؿ" أف تُ ّ
بما في ذلؾ "النمو الطبيعي" لممستوطنات القائمة ،وأف السمطة الوطنية الفمسطينية عمييا أف تمنع العمميات
اإلرىابية ومعاقبة مرتكبييا ،وغير ذلؾ مف حماية األماكف المقدسة ودعـ عمؿ المنظمات غير الحكومية

وتوصيات أخرى تتعمؽ باستتباب األمف.
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عمؿ تينت"* ،وأمميا بذلؾ وضع نياية لمعنؼ المصاحب لالنتفاضة ،واستئناؼ عممية السالـ

(إسماعيؿ2111 ،ـ ،ص.)27-26

وقد اجتيد االتحاد األوروبي مف خالؿ عضويتو في ىذه المجنة في أف يبمور موقفو

ويحدد رؤيتو لمدولة الفمسطينية ،فعبر عف ىذا التصور في النقاط التالية (عبد العاطي،
2115ـ):

 السبيؿ إلى إقامة الدولة الفمسطينية عبر المفاوضات.
 المبدأ الحاكـ الذي تنطمؽ منو المفاوضات الرامية إلى إقامة ىذه الدولة ىو "األرض مقابؿ
السالـ".
 اإلطار القانوني الذي تستند إلى مرجعيتو أي مفاوضات تتـ بيف الطرفيف الفمسطيني

واإلسرائيمي بغرض التوصؿ إلى صيغة لمدولة المنشودة ىو ق اررات األمـ المتحدة وال سيما

الق اررات أرقاـ (.)1379 ،338 ،242
 اعتماد مبادرة األمير عبد اهلل التي تبناىا العرب في قمة بيروت عاـ 2112ـ (المبادرة
العربية) ،والداعية إلى التطبيع الكامؿ بيف العرب و"إسرائيؿ" ضمف إطار لمتسوية النيائية
لمقضية الفمسطينية.

 اعتماد خارطة الطريؽ والمجنة الرباعية كآليات معتمدة لتنفيذ رؤية الدولة الفمسطينية.
وقد تـ صياغة خطة خارطة الطريؽ مف خالؿ دمج الصياغة األوروبية بالصياغة

األمريكية لصالح الصياغة األمريكية المنسقة إسرائيمياً ،وتـ اإلعالف عف النص الرسمي ليا

*

خطة عمؿ تينت :نسبة إلى "جورج تينت" وىو مدير وكالة المخابرات المركزية األمريكية أثناء والية الرئيس

األمريكي "جورج بوش" -االبف وارتبطت باسـ "جورج تينت" خطة لوقؼ إطالؽ النار وافقت عميو الحكومة
اإلسرائيمية والسمطة الوطنية الفمسطينية وأصبحت سارية المفعوؿ اعتبا اًر مف  13يونيو 2111ـ ،وفييا تؤكد
األجيزة األمنية اإلسرائيمية والفمسطينية عمى التزاميا باالتفاقات األمنية التي تـ التوصؿ إلييا في شرـ الشيخ في

أكتوبر  2111والتي أكدىا تقرير لجنة "جورج ميتشؿ" الصادر في أبريؿ 2111ـ .وتقوـ خطة العمؿ ىذه عمى
أساس أف يمتزـ الجانباف بوقؼ متبادؿ وشامؿ إلطالؽ النار ،ينطبؽ عمى جميع أشكاؿ العنؼ ،وذلؾ بما ينسجـ
مع التصريحات العمنية لزعيمي الجانبيف ،واضافةً إلى ذلؾ ،تقوـ المجنة األمنية المشتركة المشار إلييا في
الخطة بتسوية المشاكؿ التي قد تنشأ أثناء تطبيؽ خطة العمؿ ىذه ،وتوافؽ األجيزة األمنية في "إسرائيؿ"

والسمطة الوطنية الفمسطينية عمى البدء ،عمى الفور ،بالخطوات األمنية المحددة تالياً مف أجؿ العودة إلى التعاوف

األمني.
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حدد خارطة الطريؽ خطوات يجب عمى الطرفيف اتخاذىا لمتوصؿ إلى
رسمياً سنة 2113ـ ،وتُ ّ
تسوية ،والجدوؿ الزمني التخاذىا تحت رعاية الرباعية الدولية ،حيث تدعو إلى البدء بمحادثات
عمى ثالثة مراحؿ لموصوؿ إلى إقامة دولة فمسطينية بحموؿ سنة 2115ـ (مركز الزيتونة

لمدراسات واالستشارات2112 ،ـ ،ص ،)21وىذه المراحؿ ىي:

 المرحمة األولى :تمبية الشروط المسبقة إلقامة دولة فمسطينية مثؿ االعتراؼ المتبادؿ ،ووقؼالعنؼ واإلرىاب ،وتجميد االستيطاف ،وبناء المؤسسات الفمسطينية.
 المرحمة الثانية :إنشاء دولة فمسطينية ذات حدود مؤقتة. المرحمة الثالثة :إنياء الصراع اإلسرائيمي -الفمسطيني ،واالتفاؽ حوؿ الوضع الدائـ،واالعتراؼ بدولة فمسطينية ذات حدود دائمة.

وقد اعتبر االتحاد األوروبي أف مشاركتو مع بقية أعضاء الرباعية في وضع خطة الطريؽ

بمراحميا الثالثة قد شكمت نجاحاً دبموماسياً ،ولو جزئياً لسياستيا (بني فضؿ2119 ،ـ،

ص.)111-97

 موقف التحاد األوروبي من الجدار الفاصل (:)Separation Wall
بعد إقداـ "إسرائيؿ" عمى بناء الجدار الفاصؿ فقد طالبت دوؿ االتحاد األوروبي بوقؼ
ىذا البناء ،ودعمت طمب الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،الذي قدـ لػ"إسرائيؿ" عاـ 2113ـ لوقؼ
بناء الجدار ،وازالة ما تـ بناؤه آلثاره السمبية في إطار خارطة الطريؽ .ولكف بعد تبني الجمعية
العامة في  8ديسمبر 2113ـ ق ار اًر باألغمبية يطالب محكمة العدؿ الدولية بتقديـ رأي استشاري
بخصوص ىذا الجدار الذي تبنتو "إسرائيؿ" في الضفة الغربية ،فإف الدوؿ األوروبية امتنعت عف

انتصار لػ"إسرائيؿ" ،وكانت حجة
التصويت ،مما أدى إلى تفسيره مف قبؿ "إسرائيؿ" بأنو
ٌ
األوروبييف في ذلؾ باعتبار القرار غير مالئـ ألنو ال يساعد في دفع الحوار السياسي بيف
الطرفيف (مبيضيف2117 ،ـ ،ص.)29
 موقف التحاد األوروبي من مؤتمر "أنابوليس" الدولي لمسالم 2117م " Annapolis
 "Peace Conferenceالمنعقد في الوليات المتحدة األمريكية:
مع بداية سنة 2117ـ دعت "إسبانيا" إلى عقد مؤتمر دولي لمسالـ ،وحدد االتحاد
األوروبي في بياف لو في  22يناير 2117ـ إطار التسوية بضرورة "إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي
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الذي بدأ في عاـ 1967ـ ،واقامة دولة فمسطينية مستقمة وديمقراطية قابمة لمحياة تعيش جنباً إلى

جنب مع "إسرائيؿ" ،وباقي الدوؿ المجاورة ليا في أمف وسالـ".

كما رسـ االتحاد األوروبي مالمح توجياتو اإلستراتيجية تجاه التسوية في بياف أصدره
في  25نوفمبر 2117ـ أي قبيؿ انعقاد مؤتمر "أنابوليس الدولي لمسالـ" ،تحت اسـ "بناء دولة
لمسالـ في الشرؽ األوسط :إستراتيجية عمؿ االتحاد األوروبي "State building for Peace:
"( An EU Action Strategyمركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات2112 ،ـ ،ص ،)21كما
حدد األسس التي يقوـ عمييا السالـ وىي :األرض مقابؿ السالـ ،وق اررات مجمس األمف الدولي
ذات الصمة ،ومبادرة السالـ العربية* ،وخارطة الطريؽ ،واالتفاقات السابقة بيف الفمسطينييف
و"إسرائيؿ" ،ودعت ىذه الخطة اإلستراتيجية إلى التعيد بالمساعدة طبقاً لنتائج "أنابوليس" ،ومنيا

المساىمة في وحدة وتواصؿ الدولة الفمسطينية ،والعمؿ عمى إيجاد حؿ لقضية القدس والالجئيف

(عبد الحي2118 ،ـ ،ص.)253
 المبادرة السويدية 2119م (:)The Swedish Initiative
شكمت مسودة القرار الذي طرحتو الرئاسة السويدية لالتحاد األوروبي بشأف دولة
فمسطينية تشمؿ الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتيا القدس الشرقية ،انعطافاً كبي اًر في خط
الدبموماسية األوروبية في ىذه المرحمة -أي ما بعد سنة 2111ـ  -يشار إلى أنو ،وبشكؿ عاـ

ومنذ مؤتمر مدريد 1991ـ ،لـ تبرز مواقؼ تشير بنزعة استقاللية عف السياسات األميركية

الشرؽ أوسطية بيذه الصراحة ،ويعد ذلؾ إنجا اًز أوروبياً رفع فيو سقؼ "خارطة الطريؽ"

المحدودة (زغموؿ2111 ،ـ ،ص ،)111وقد أثارت المبادرة ردود فعؿ إسرائيمية غاضبة ،حيث
حذرت "إسرائيؿ" مف أف المبادرة ستؤدي إلى تيميش دور االتحاد األوروبي ،وقدرتو عمى

المشاركة كوسيط ميـ في عممية السالـ (مخيمر2111 ،ـ ،ص.)81-81

*

مبادرة السالـ العربية :ىي مبادرة أطمقيا الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز ممؾ السعودية سنة  2112لمسالـ في

دوليا عمى خطوط 1967
الشرؽ األوسط بيف "إسرائيؿ" والفمسطينييف ،ىدفيا إنشاء دولة فمسطينية معترؼ بيا ً
وعودة الالجئيف وانسحاب مف ىضبة الجوالف المحتمة ،مقابؿ اعتراؼ وتطبيع العالقات بيف الدوؿ العربية مع
تأييدا
"إسرائيؿ" ،وقد تـ اإلعالف عف مبادرة السالـ العربية في القمة العربية في بيروت .وقد نالت ىذه المبادرة ً

عر ًبيا واسالميا واسعا ،ولكف تكمف المشكمة في تطبيقيا أف "إسرائيؿ" تريد اف تطبع الدوؿ العربية العالقات معيا
ثـ تنسحب "إسرائيؿ" تبعاً لذلؾ مف األراضي التي احتمتيا سنة  1967وىذا ما رفضتو فمسطيف والدوؿ العربية
التي أرادت الخطوات بالترتيب.
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وتحت تأثير الموبي الصييوني في دوؿ االتحاد األوروبي فقد تـ حذؼ ما ينص صراحة

عمى أف القدس الشرقية يجب أف تكوف عاصمة لمدولة الفمسطينية ،ودعا بدالً مف ذلؾ لجعؿ

القدس عاصمة لكؿ مف "إسرائيؿ" والدولة الفمسطينية المستقبمية كجزء مف أي تسوية سممية يتـ
التوصؿ إلييا عف طريؽ التفاوض (عبد اهلل2111 ،ـ).

يشار إلى أنو رغـ أف الموقؼ الرسمي لالتحاد األوروبي لـ يتغير خالؿ المرحمة الثالثة
طور عالقاتو القوية( :السياسية ،االقتصادية والعسكرية)
وىو "ح ّؿ الدولتيف جنباً إلى جنب" ،فقد ّ
مع "إسرائيؿ" بالرغـ مف سياسة "إسرائيؿ" في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 1967ـ:
(استعمار ،حواجز تفتيش ،اعتقاالت ،وغير ذلؾ) ،ورفض االتحاد أي ضغط جدي عمى

"إسرائيؿ" ،حيث بدأ أعضاء االتحاد يقيموف عالقات واتفاقات ثنائية معيا (جريش2111 ،ـ،

ص.)6

تغير النظرة األوروبية لمقضية
تُعزى أسباب ىذا االنقالب في الموقؼ األوروبي إلى ّ
الفمسطينية ،فبينما كاف ُينظر إلييا سابقًا خالؿ السبعينات والثمانينات إلى أنيا قضية بيف قوة

احتالؿ وشعب ُمحتؿ ،فقد تحولت النظرة بعد أحداث  11سبتمبر 2111ـ لتصبح فمسطيف ىي
إحدى الجبيات في صراع الحضارات بيف الغرب واإلسالـ (الرحباني2111 ،ـ ،ص.)11

 3.2.3.4المرحمة الرابعة منذ سنة 2102م وحتى وقت إجراء الدراسة سنة2106م:
حيث ترى الباحثة باعتقادىا الخاص ،أنو قد بدأت بوادر مرحمة جديدة حيث لعب االتحاد
دور أكثر أىميةً واستقالالً عف السياسة األمريكية في الشرؽ األوسط غير المستقر
األوروبي اً
عامة ،وىي الفترة ما بيف 2112ـ حتى وقت إجراء الدراسة 2116ـ ،كذلؾ تطورت سياستيا

إيجابياً تجاه القضية الفمسطينية حيث بات االتحاد األوروبي أكثر إدراكا لمحقوؽ الفمسطينية
وأكثر تأثي اًر ،فقد سادت حالة مف الممؿ السياسي والتغير عمى المستوييف الرسمي والشعبي في

دوؿ االتحاد األوروبي تجاه سياسة دولة االحتالؿ تجاه الشعب الفمسطيني وباألخص بسبب
االستيطاف ،وقد بدأت ىذه التطورات مع تأييد غالبية دوؿ االتحاد األوروبي-وعمى رأسيا دوؿ

مف أوروبا الغربية -لحصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة المراقب في األمـ المتحدة سنة
2112ـ ،مما تعتبر بوادر بداية منعطؼ جديد في سياسة االتحاد األوروبي الذي لطالما كاف

تابعاً لمسياسة األمريكية ويدور في فمكيا ،فقد كاف موقفو مف التصويت مخالفاً لمموقؼ األمريكي

المتحيز لػ"إسرائيؿ" ،والذي يعتبر المعارض األوؿ لحصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة المراقب
في األمـ المتحدة ،مرو اًر باالعترافات البرلمانية األوروبية بالدولة الفمسطينية سنة 2114ـ،
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وصوال إلى المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي لمسالـ سنة 2116ـ وعدة تطورات أخرى (سوؼ
يتـ التحدث عف جميع مؤشرات ىذا التغير الحاصؿ في سياسة االتحاد األوروبي ،وأىمية ذلؾ

في الفصؿ الرابع).
تجدر اإلشارة في ىذا السياؽ إلى محاولة جادة مف االتحاد األوروبي في ىذه المرحمة

لفمسطيني قدماً في ديسمبر 2113ـ ،تمثمت في
لدفع عممية السالـ بيف الطرفيف اإلسرائيمي وا
ُ
عرض االتحاد األوروبي عمى فمسطيف الحصوؿ عمى مكانة "دولة غير عضو في االتحاد
األوروبي مع امتيازات خاصة" ،وىي أعمى صفة يمكف أف تحصؿ عمييا دولة مف خارج االتحاد

األوروبي ،وذلؾ في حاؿ تـ التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،كما عرض

االتحاد األوروبي عمى "إسرائيؿ" مكانة مماثمة بالشروط نفسيا ،مع تحذيرىا مف االستمرار في
التوسع االستيطاني في الضفة الغربية والقدس (صالحات2115 ،ـ ،ص.)112

وبما أف القانوف الطبيعي والقانوف الدولي الذي نشأ أوروبياً وامتد إلى العالـ ،يؤكد عمى

أف" :المقاومة حؽ وواجب مقدس" ،فقد بات عمى االتحاد األوروبي اليوـ في سياساتو الخارجية
االنسجاـ مع تاريخ األوروبييف وقيميـ وثقافتيـ وقوانينيـ ،وىذا يتطمب منيـ االعتراؼ بحؽ

الشعب الفمسطيني في تحرير أرضو ،وحقو المشروع في المقاومة (الرحباني2111 ،ـ ،ص،)15

لذلؾ ترى الباحثة أنو يتوجب عمى االتحاد األوروبي الحقاً في ىذه المرحمة -إذا كاف يعتقد أف
مفتاح السالـ العادؿ والشامؿ ىو قياـ دولة فمسطينية مستقمة -أف يضغط عمى "إسرائيؿ" بشكؿ

جدي مف أجؿ الوصوؿ إلى نتائج ممموسة.

وترى الباحثة في ختاـ الحديث عف جميع المراحؿ التي مرت بيا سياسة االتحاد

األوروبي تجاه القضية الفمسطينية ،ومف خالؿ استعراض مبادرات التسوية األوروبية ،فقد
تطورت سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية ،فبعد أف كاف ينظر لمقضية

الفمسطينية أنيا قضية الجئيف أصبح يطالب بحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير واقامة
الدولة الفمسطينية ،رغـ وجود فترات عبرت عف تراجع السياسة األوروبية تجاه القضية

الفمسطينية ،ولكف جميع المبادرات السياسية التي طرحيا االتحاد األوروبي في ىذه المراحؿ

المختمفة قد تـ المماطمة في تطبيقيا ،كما كاف يتـ تأجيؿ قضايا الحؿ الدائـ -وىي األصعب-

إلى فترات الحقة في كؿ اتفاقية ،ما أدى إلى إفشاليا ،وكؿ ذلؾ يرجع إلى التعنت اإلسرائيمي
في تطبيقيا باإلضافة إلى تجاىمو الكثير مف بنودىا ،وىذا األمر يمكف تفسيره مف خالؿ نظرية

القوة ،حيث إف "إسرائيؿ" كدولة تمتمؾ القوة العسكرية واالقتصادية ،وتتفوؽ بذلؾ عمى الطرؼ
الفمسطيني ال بؿ والعربي أيضاً ،ترى نفسيا دولة فوؽ القانوف ،إلى جانب مساندة وتحيز
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الواليات المتحدة األمريكية ليا ،إضافةً إلى عدـ استقاللية سياسة االتحاد األوروبي لفترات طويمة
عف السياسة األمريكية ،وىذا أدى في نياية المطاؼ إلى االستيتار في تطبيؽ الق اررات األممية

ارف  242و ،338وعدـ االنسحاب مف األراضي الفمسطينية المحتمة سنة 1967ـ
وبخاصة القر ا
وعدـ االلتزاـ بمبدأ حؿ الدولتيف عمى ىذا األساس ،مما جعؿ ىذه الجيود األوروبية ال تثمر
بالنياية كما ىو مطموب ،وكاف الخاسر األساسي ىو الجانب الفمسطيني.

إف الطريقة التي تتعامؿ بيا دولة االحتالؿ اإلسرائيمي مع الفمسطينييف ،واستخفافيا

بسعييـ خمؼ القانوف الدولي ،باإلضافة إلى عدـ التزاميا بتطبيؽ االتفاقيات ،إنما مرده إلى

اعتقاد "إسرائيؿ" بأف القانوف ال ُيطبؽ إال عمى الضعفاء ،وىذا يتطابؽ مع رأي المفكر "مارتف
وايت" ،الذي يعتقد ب"تفوؽ فكرة القوة عمى فكرة الحؽ" ،يذكر أف "وايت" كاف مف منظري ما
يعرؼ في عالـ السياسة الدولية بػ"نظرية القوة" حيث "البقاء لألقوى فقط" ،وىذا يذكر "بالنظرية

الداروينية" ،التي تـ تطبيقيا في مجاؿ السياسة والعالقات الدولية ،حيث يمنح األقوى حؽ

التعدي عمى الضعيؼ (الفاتح2115 ،ـ).
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 3.3دور التحاد األوروبي في القضية الفمسطينية
منذ سبعينات القرف الماضي واالتحاد األوروبي يعتمد عمى سياسة التمويؿ ،والدعـ
االقتصادي إلثبات نفسو وتعزيز وجوده في الساحة الدولية ،ومازاؿ فاعالً اقتصادياً ومموالً أكثر

منو فاعالً سياسياً ،ويعود ذلؾ إلى مسؤوليو وآلياتو (أبو العز2114 ،ـ) ،ولكف ما زاؿ االتحاد

األوروبي يحمؿ المبادئ نفسيا التي تقوـ باألساس عمى حؿ الدولتيف ،وىو أكبر مانح لجيود

بناء الدولة الفمسطينية (مركز البياف لمدراسات والتخطيط2115 ،ـ ،ص.)12

حيث تيدؼ سياسة االتحاد األوروبي إلى التعاوف السياسي مع السمطة الوطنية
الفمسطينية ،إضافةً إلى أف الدعـ المالي واالقتصادي مف دوؿ االتحاد األوروبي موجو أيضاً
لخمؽ ظروؼ تدعـ تنفيذ حؿ الدولتيف (ىاور2115 ،ـ ،ص.)149

 3.3.0طبيعة دور التحاد األوروبي في القضية الفمسطينية:
 3.3.0.0الدور القتصادي لالتحاد األوروبي في القضية الفمسطينية:
بما أف الدور األساسي الذي يقوـ بو االتحاد األوروبي في حؿ القضية الفمسطينية
والصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي–كما ُذكر سابقاً -يرتكز عمى التمويؿ ،وبالتالي فدوره األساسي

ىو الدور االقتصادي ،ولذلؾ سنتناوؿ طبيعة ىذا الدور وأىدافو.

 3.3.0.0.0طبيعة الدور القتصادي لالتحاد األوروبي في القضية الفمسطينية:
لقد اىتـ االتحاد األوروبي بشكؿ أساسػي فػي دوره االقتصػادي الػداعـ لعمميػة السػالـ التػي

ػداء مػػف سػػبتمبر 1991ـ ،وفػػي إطػػار ىػػذا الػػدور االقتصػػادي األوروبػػي،
تأسسػػت فػػي "مدريػػد" ابتػ ً
جاءت أيضاً المساعدات الميمة التي قدميا االتحػاد األوروبػي وأعضػائو بطريقػة انفراديػة لمسػمطة

الفمسػػطينية (خػػالؼ ،نػػافع1997 ،ـ ،ص ،)215ومػػع التوقيػػع عمػػى اتفاقيػػة "أوسػػمو" 1993ـ فقػػد
أصػػبح الػػدور األوروبػػي أكثػػر تحديػػداً ،حيػػث أصػػبح ىنػػاؾ تقسػػيـ ضػػمني لػػألدوار بػػيف كػػؿ مػػف
الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة واالتحػػاد األوروبػػي ،حيػػث أصػػبحت الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ىػػي

المموؿ لػ"إسرائيؿ" ،بينما لعب االتحاد األوروبي دور الراعي المتميػز لمسػمطة الوطنيػة الفمسػطينية

(مػػاركو2112 ،ـ ،ص ،)74لقػػد سػػاىـ االتحػػاد األوروبػػي بب ػرامج التنميػػة منػػذ العػػاـ 1993ـ مػػف
خالؿ تقديـ منح لمسمطة الوطنية الفمسطينية شممت مساعدات لمالجئيف ،وتمويؿ مشاريع مشتركة

مػ ػػع المنظمػ ػػات األوروبيػ ػػة غيػ ػػر الحكوميػ ػػة ،ومسػ ػػاعدات مػ ػػف البنػ ػػؾ الػ ػػدولي (فيمػ ػػي1994 ،ـ،

ص ،)116باإلضافة إلى مشاريع زراعة وانتاج وبنية ومياه وتعمػيـ ،وبنػاء المؤسسػات والمسػاعدة
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الفني ػػة والبح ػػوث وغي ػػر ذل ػػؾ (إس ػػماعيؿ2111 ،ـ ،ص ،)15كم ػػا أف إع ػػالف برش ػػمونة ال ػػذي ت ػػـ
إعالنو في العاـ 1995ـ تعامؿ فيو االتحاد األوروبي مع السمطة الوطنية الفمسػطينية كشػريؾ لػو

كامػػؿ الحقػػوؽ ،والػػدعـ عمػػى قػػدـ المسػػاواة كبػػاقي دوؿ الشػػرؽ األوسػػط (صػػحيفة الحيػػاة الجديػػدة،
2117ـ).

وب ػػذلؾ يكػ ػوف االتح ػػاد األوروب ػػي م ػػف أوؿ األطػ ػراؼ الت ػػي تحرك ػػت من ػػذ تأس ػػيس الس ػػمطة
الوطنيػة الفمسػطينية بيػػدؼ تطػوير االقتصػاد الفمسػػطيني ،وتحقيػؽ تعػاوف اقتصػػادي إقميمػي تكػػوف

في ػػو الري ػػادة لالتح ػػاد األوروب ػػي فػ ػي إط ػػار المفاوض ػػات متع ػػددة األطػ ػراؼ (إس ػػماعيؿ2111 ،ـ،
ص.)15
 3.3.0.0.2أىداف الدعم القتصادي األوروبي لمطرف الفمسطيني :
يعتبر االتحاد األوروبي أحد أكبر المانحيف لمسمطة الفمسطينية ،إف اليدؼ األساسي

المعمف مف ىذه المساعدات االقتصادية ىو بناء دولة فمسطينية ديمقراطية ومستقمة وقابمة لمحياة،
تعيش جنباً إلى جنب مع دولة "إسرائيؿ" في سالـ وأمف ،ولكف يضاؼ إلى ىذا اليدؼ المعمف

جممة مف األىداؼ األخرى ،وىي (صالحات2115 ،ـ ،ص:)111-119

 دعػػـ مسػػار التسػػوية السػػممية بػػيف الفمسػػطينييف و"إس ػرائيؿ" ،مػػف خػػالؿ دفػػع عجمػػة االقتصػػاد
الفمسطيني والمساىمة فػي تنفيػذ المشػاريع التػي مػف المفتػرض أف تعمػؿ عمػى تحسػيف مسػتوى

المعيشة ،ونوعية الحياة لمفمسطينييف.

 التػػأثير عمػػى المواقػػؼ السياسػػية الفمسػػطينية ،مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ أسػػموب الترغيػػب بالمغريػػات
المادية (المساومة) ،وربط الفمسطينييف بالمعونات الخارجية ،مف أجػؿ تسػييؿ قبػوليـ بشػروط
التسوية السممية ،بما ينسجـ مع نظرة االتحاد األوروبي.
 إبق ػ ػػاء الس ػ ػػمطة الوطني ػ ػػة الفمس ػ ػػطينية ف ػ ػػي حال ػ ػػة تمكني ػ ػػا م ػ ػػف القي ػ ػػاـ ب ػ ػػإدارة ش ػ ػػؤوف الس ػ ػػكاف
الفمسػػطينييف ،وتقػػديـ الخػػدمات األساسػػية لمم ػواطنيف كالصػػحة والتعمػػيـ وغيػػر ذلػػؾ ،والضػػغط
عمييػا لتنفيػذ االلت ازمػات األمنيػة وفقػاً لالتفاقيػػات الموقعػة ،حيػث إف "إسػرائيؿ" بحاجػة لمتنسػػيؽ

األمني مع السمطة الوطنية الفمسطينية.
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 3.3.0.2الدور السياسي لالتحاد األوروبي في القضية الفمسطينية:
 3.3.0.2.0طبيعة الدور السياسي لالتحاد األ وروبي في القضية الفمسطينية:
ترى الباحثة أف االتحاد األوروبي قد حاوؿ لعب دور سياسي مف خالؿ تقديمو لمعديد مف

مبادرات التسوية –كما أوردنا سابقاً -ورؤى لحؿ الصراع الفمسطيني -اإلسرائيمي ،باإلضافة إلى
تبنيو مبدأ الحؿ القائـ عمى "دولتيف تعيشاف جنباً إلى جنب بسالـ وأمف" وتأكيده عمى ىذا المبدأ

دائما ،إلى جانب تبنيو الق اررات األممية الخاصة بالقضية الفمسطينية السيما  242و ،338كما
حاوؿ لعب دور سياسي تجاه الصراع وحؿ القضية الفمسطينية مف خالؿ مشاركتو في المجنة

الرباعية ،ومحاولتو لمعب دور سياسي غير مباشر مف خالؿ محاولة التأثير عمى الموقؼ
السياسي الفمسطيني وتطور العممية السممية مف خالؿ الدعـ المالي لمسمطة الفمسطينية.

ولكف رغـ التصريحات األوروبية "المتقدمة" تجاه القضية الفمسطينية ،إال إف االتحاد
األوروبي لـ يستطع تحقيؽ أي نفوذ سياسي عمى أطراؼ الصراع ،وتبعاً لذلؾ لـ ينجح في تنفيذ

بياناتو وسياساتو -التي تناولناىا سابقاً مف خالؿ مبادرات التسوية لمقضية الفمسطينية-

(أبو العز2114 ،ـ) ،رغـ أف االتحاد يمتمؾ الكثير مف الوسائؿ السياسية واالقتصادية
واإلعالمية بؿ والعممية لمضغط عمى "إسرائيؿ" (الحمد2115 ،ـ).

فقد عانى االتحاد األوروبي مف ىوة واضحة بيف السياسات والطموحات المعمنة ،والدور
الفعمي ليذه السياسات عمى أرض الواقع (الرحباني2111 ،ـ ،ص ،)12فال الدولة الفمسطينية
الموعودة أُقيمت ،وال االستيطاف توقؼ ،وال توقفت السياسات أحادية الجانب في القدس ،بؿ عمى
العكس تعايشت "إسرائيؿ" مع االنتقادات األوروبية المفظية (سميماف2116 ،ـ) ،ورغـ محدودية
ىذا الدور السياسي فما زاؿ االتحاد األوروبي ممتزماً بالدور االقتصادي لما لو مف انعكاسات

ميمة عمى المستوى السياسي ،فيو لف يستطيع وقؼ مساعداتو إلدراكو أوالً ،أف خطوتو تعني
فقدانو مكانو عمى طاولة المفاوضات .ثانياً ،وقؼ المساعدات يعني انييار األجيزة األمنية
الفمسطينية ،وبالتالي انييار عممية السالـ وتنامي اإلرىاب ووقؼ التعاوف لقمعو .وأخي اًر ،وقؼ
المساعدات يعني فقداف اإلحساس بالراحة النفسية التي تمنحيا المساعدات األوروبية لصناع

القرار األوروبييف لتعويضيـ عف عجزىـ السياسي (أبو العز2114 ،ـ).
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 3.3.0.2.2أىمية الدور السياسي لالتحاد األ وروبي في القضية الفمسطينية:
رغـ محدودية الدور السياسي تجاه القضية الفمسطينية ،إال إنو يبقى ذو أىمية في األمور

اآلتية (مبيضيف2117 ،ـ ،ص:)31

 يساىـ الدور األوروبي في تنفيس االحتقاف الذي قد يحصؿ أحياناً في العالقات العربية
األمريكية في إطار المفاوضات ،والذي قد يسببو غياب التجاوب األمريكي مع متطمبات
الوضع أو انشغاؿ الواليات المتحدة بقضايا بعيدة عف الشرؽ األوسط.

 يدعـ ىذا الدور باتجاه تحريؾ العممية السممية والرجوع إلى المفاوضات.
 امتالؾ االتحاد األوروبي لمعديد مف األوراؽ الميمة إضافة إلى وزنو السياسي االقتصادي
عمى صعيد عالقاتو مع "إسرائيؿ" ،والتي مف الممكف توظيفيا إذا أراد لمصمحة ىذا الدور.
 وكذلؾ فإف الدور السياسي األوروبي لو أىمية خاصة تتمثؿ في تشجيع االتحاد األوروبي

عمى الحوار الفمسطيني-اإلسرائيمي ،وعقد المؤتمرات المتخصصة لمبحث عف حموؿ

لممشكالت التي تواجو عممية السالـ ،وذلؾ بخمؽ نوع مف الثقة بيف الطرفيف.

 3.3.2أسباب ضعف الدور السياسي لالتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية:
 طبيعة العالقة بيف كؿ مف الدور األوروبي والدور األمريكي في عممية السالـ ،فقد اتسـ
الدور األوروبي في عممية التسوية السياسية لمصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي ،والقضية

الفمسطينية بأنو الدور المكمؿ أو المساعد لمدور األمريكي ،فيو ال يقوـ بدور منافس لمدور

األمريكي في المنطقة ،حيث يبرر االتحاد األوروبي ،ذلؾ بأنو يريد تثبيت موقع سياسي لو
في عممية السالـ ببطء تفادياً ألي رفض أمريكي أو إسرائيمي (إسماعيؿ2111 ،ـ ،ص،)6
وذلؾ بسبب عدـ االرتياح األمريكي ألي دور أوروبي فاعؿ ومؤثر في عممية السالـ في

الشرؽ األوسط ،حيث ترى الواليات المتحدة األمريكية في الدور األوروبي منافساً ليا ،ولذلؾ
ترفض أي دور أوروبي مستقؿ (صالحات2115 ،ـ ،ص.)95

 أيضاً بسبب حجـ المصالح اإلستراتيجية المشتركة بيف االتحاد األوروبي والواليات المتحدة
األمريكية ،وادراؾ االتحاد األوروبي لطبيعة العالقة الخاصة التي تربط الواليات المتحدة

بػ"إسرائيؿ" مف ناحية أخرى ،باإلضافة إلى وجود تطابؽ أمريكي -إسرائيمي كامؿ لتيميش

الدور السياسي األوروبي في عممية التسوية (نافعة2114 ،ـ ،ص ،)531-529وتبعاً لذلؾ
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فقد عجز االتحاد األوروبي عف بمورة سياسة أوروبية مستقمة عف السياسة األمريكية في

المنطقة العربية بشكؿ عاـ (طافش2111 ،ـ ،ص ،)53والقضية الفمسطينية بشكؿ خاص.

 بسبب العالقات األوروبية اإلسرائيمية ،فإف دوؿ االتحاد األوروبي تدرؾ أنيا ال تستطيع
الذىاب بعيداً في معاقبة "إسرائيؿ" عمى سموكيا العنيؼ ضد الفمسطينييف ،وعمى تدميرىا

بنيتيـ التحتية في األراضي الفمسطينية المحتمة ،والتي بنيت بأمواؿ االتحاد األوروبي ،رغبةً

منيا في الحفاظ عمى شعرة معاوية معيا ،إلدراكيا أف االنتقاد المفرط قد يحرميا مف أي دور

مستقبمي في المنطقة (أبو العز2114 ،ـ) ،يذكر أف االتحاد األوروبي يوصؼ بأنو أكبر
شريؾ تجاري لػ"إسرائيؿ" ،وغالباً ما يصور نفسو كصديؽ في بعض األحياف لدولة "إسرائيؿ"

( ،)Rosen, 2016كما أف مواقؼ الدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي تؤثر عمى طبيعة
عالقة "إسرائيؿ" بمؤسسات االتحاد األوروبي ،حيث إف ق اررات االتحاد تصدر بموافقة ىذه

الدوؿ في سياؽ عالقة "إسرائيؿ" باالتحاد ،حيث لدى "تؿ أبيب" مجموعة مف الدوؿ الصديقة

التي تعتمد عمييا في دفع مصالحيا لألماـ وفي تخفيؼ أي نقد ليا (أبو سيؼ2114 ،ـ،

ص ،)523يضاؼ إلى ما سبؽ القمؽ األوروبي مف ردة الفعؿ السمبية اإلسرائيمية ألي مبادرة

سياسية تقوـ بيا دوؿ االتحاد األوروبي تجاه عممية السالـ ،مما يعد عامالً إضافياً لتقييد

الدور السياسي األوروبي في القضية الفمسطينية ،وذلؾ ألف "إسرائيؿ" ترى –مف وجية
نظرىا -أف االتحاد األوروبي يبني سياساتو عمى أساس الق اررات الدولية التي ال تصب

لصالح "إسرائيؿ" ،وليذا السبب حالت "إسرائيؿ" دوف مشاركة االتحاد األوروبي في عممية
التسوية ،بينما تفضؿ حؿ الصراع عبر المفاوضات الثنائية المباشرة أو القبوؿ بتدخؿ
الواليات المتحدة األمريكية فقط كطرؼ ثالث (سميـ2111 ،ـ).

 شكؿ الوضع اإلقميمي العربي تحدياً آخ اًر ،حيث إف بداية ضعؼ الدور األوروبي إنما يعود

لمتفكؾ العربي الذي لـ يساعد الدور األوروبي في العممية السممية ،حيث أدى انقساـ العالـ
العربي بعد غزو العراؽ لمكويت سنة 1991ـ إلى إضعاؼ الموقؼ العربي السياسي

المشترؾ ،وخضوع القرار العربي لمييمنة األمريكية ،فمـ تكف الدوؿ العربية تعير المبادرات
السياسية األوروبية اىتماماً كبي اًر ،حيث رأت بالواليات المتحدة األمريكية أنيا صاحبة التأثير

السياسي األكبر (بني فضؿ2119 ،ـ ،ص ،)55كما اعتقدت معظـ الدوؿ العربية ،ورغـ
فقدانيا لالتحاد السوفييتي كحميؼ ليا وكثقؿ موازف لمواليات المتحدة األمريكية -ورغـ أف
األخيرة ستستمر في محاباتيا لػ"إسرائيؿ" -فإنيا تفضؿ البقاء إلى جانب القوة العظمى

الوحيدة ،عمى األقؿ إلى أف تتحسف الحالة العربية (الشاعري2116 ،ـ ،ص.)214
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 كما رأى البعض أف الفمسطينييف مف جانبيـ ساىموا في إضعاؼ الدور األوروبي ،وذلؾ لعدة
أسباب منيا طرقيـ ألبواب الدوؿ األوروبية بشكؿ منفرد ،ومحاولة المعب عمى التناقضات

األوروبية بما يخدـ القضية الفمسطينية ،وعمى الرغـ مف رغبتيـ في رؤية موقؼ أوروبي

أقوى ،فيُـ حقيقةً لـ يدعموه بقوة لعمميـ أف المراىنة عمى الموقؼ األوروبي خاسرة ،إلدراكيـ
أف مفاتيح المعبة في يد الواليات المتحدة األمريكية (أبو العز2114 ،ـ).
 كما يشار إلى أف االنقساـ الفمسطيني الداخمي أدى إلى إضعاؼ الدور السياسي لالتحاد

األوروبي أيضاً ،حيث يخضع قطاع غزة لحكومة حماس منذ العاـ 2117ـ ،وىي حكومة ال
يعترؼ بيا االتحاد األوروبي ،وبالتالي ال ينسؽ معيا فيما يتعمؽ بدوره السياسي والتنموي في

فمسطيف (صالحات2115 ،ـ ،ص.)128-127

باإلضافة إلى وجود اختالؼ بيف الرؤيتيف األوروبية والفمسطينية لموعد إقامة الدولة
الفمسطينية ،فبينما تصر السمطة الوطنية الفمسطينية عمى إقامتيا في أقرب وقت ممكف

وجيوزيتيا الدائمة لذلؾ ،إال إف االتحاد األوروبي ال يراىا جاىزةً بعد ،كما أنو دائماً ما يربط ذلؾ

بالمفاوضات المباشرة بيف الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي.

 عجز االتحاد األوروبي عف بمورة سياسة خارجية أوروبية موحدة وواضحة نظ اًر لوجود عدة

عبر تحميؿ عممية صنع
انقسامات داخمية في ىياكمو التنظيمية (النواوي2111 ،ـ ،ص ،)113ف ْ
الق ارر في االتحاد األوروبي ،نجد أف ضعؼ الدور السياسي األوروبي في عممية السالـ ،ىو
نتيجة عوامؿ داخمية أوروبية بالدرجة األولى ،ناجمة عف تفاعؿ ثالثة أنماط مف الصراعات

والخالفات ،أوجدتيا آلية صنع القرار في االتحاد األوروبي ،وىي كالتالي:
 -أوالً :الخالؼ الناتج عف تبايف مواقؼ وآراء دوؿ أعضاء االتحاد األوروبي تجاه أطراؼ

الصراع ،باإلضافة إلى اختالؼ الدوؿ األعضاء حوؿ طبيعة الدور األوروبي ،وما إذا كاف
منافساً أو مكمالً لمدور األمريكي في المنطقة.

فيناؾ دوؿ مؤيدة عمى طوؿ الخط لػ"إسرائيؿ" ،وتحاوؿ حماية مصالحيا في االتحاد بأي طريقة،
مدفوعة بعقدة الذنب "اليولوكوستية" والمصالح ،وتأتي"( :ألمانيا" و"ىولندا" و"بولندا"

و"تشيكوسموفاكيا") وبعض األعضاء الجدد في االتحاد عمى رأس ىذه القائمة (أبو العز،
2114ـ)( ،حيث تـ استغالؿ "اليولوكوست" " "Holocaustمف قبؿ الييود لدفع أوروبا بقبوؿ

إنشاء دولة "إسرائيؿ" ،حيث إف القرب في الفترة الزمنية ما بيف اليولوكوست وقياـ دولة "إسرائيؿ"
كاف لو بالغ األثر في تقوية عالقتيما وربطيما ببعض) ( ،)Friesel, 1996باإلضافة الى
85

"بريطانيا" والتي ساعد وعدىا البمفوري في إيجاد دولة "اسرائيؿ" ،وىي امتداد لمموقؼ األمريكي

وتتماىى معو( ،مع التنويو إلى أف انسحاب "بريطانيا" مف االتحاد األوروبي سنة 2116ـ).

في المقابؿ ىناؾ أعضاء يدعموف المواقؼ العربية والفمسطينية نسبياً ،عمى رأس تمؾ الدوؿ

تقؼ"( :فرنسا" و"إسبانيا" و"إيطاليا" و"اليوناف") ،لكنيـ ال يتخذوف خطوات كافية (أبو العز،
2114ـ).

أما بخصوص االختالؼ بيف األعضاء حوؿ ماىية الدور األوروبي بيف منافس أو مكمؿ

لمدور األمريكي ،فيوجد ثالثة تيارات رئيسة :تيار يتطمع لمعب دور أوروبي مباشر وأكثر فاعمية
في العممية السممية تمثمو كؿ مف"( :فرنسا" و"إيطاليا" و"إسبانيا" و"إيرلندا") (مبيضيف2117 ،ـ،

ص ،)42وتيار يرغب بأداء دور أوروبي مع تحفظو عمى أال يؤدي ىذا الدور إلى خالؼ مع
الواليات المتحدة األمريكية تمثمو "بريطانيا" حيث تحكـ موقؼ ىذا التيار كؿ مف االعتبارات

األطمسية التقميدية وعالقتيا مع الواليات المتحدة ،وتيار آخر يفضؿ المراىنة كمياً عمى الدور

األمريكي ويكتفي بالدور الداعـ لو وتمثمو كؿ مف"( :ألمانيا" و"بمجيكا" و"ىولندا" و"الدنمارؾ")
(الحاج2115 ،ـ ،ص.)318
أماـ ىذه التيارات المختمفة حوؿ الدور السياسي لالتحاد األوروبي في عممية السالـ،

ازدادت القيود المفروضة عمى التدخؿ األوروبي في حؿ ،وانياء الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي
(مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات2111 ،ـ ،ص.)8
كما بدا واضحاً مما سبؽ أف التيار الذي تقوده "فرنسا" ،تدعمو"( :إيطاليا" و"إسبانيا"

و"ايرلندا") ،الذي يعتبر التيار األكثر أوروبية ،ويدعو إلى تبني سياسة خارجية مستقمة،

والمشاركة بدور أكبر في العممية السممية المستندة إلى اتفاقية "أوسمو" ،لـ يقوى عمى مواجية

التياراف الرافضاف"( :بريطانيا" و"ألمانيا") لممارسة االتحاد األوروبي دور سياسي مستقؿ ،حيث
تكتفي ىذه الدوؿ بالدور األمريكي في العممية السممية (طافش2111 ،ـ ،ص.)57
ومف أىـ نتائج ىذا المستوى مف الصراع بيف دوؿ االتحاد األوروبي :أف البيانات
والق اررات األوروبية ،وبسبب التغيير والتعديؿ المتكرر في صياغاتيا إلرضاء جميع األعضاء،

قد أفرغت مف مضمونيا ،باإلضافة إلى أف عدـ قدرة الدوؿ األعضاء عمى اإلجماع عمى رأي
تجاه أطراؼ الصراع يدفعيا إلى تبني المبادرات الفردية أو الثنائية خارج نطاؽ االتحاد لمحفاظ

عمى مصالحيا (أبو العز2114 ،ـ).
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ولعؿ ىذا يفسر تبايف المواقؼ األوروبية تجاه العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عاـ

2119ـ ،وتبايف تصويت الدوؿ األوروبية في األمـ المتحدة تجاه "تقرير جولدستوف"*.

ومف األمثمة األخرى ،التبايف في مواقؼ الدوؿ األوروبية بخصوص جدار الفصؿ

العنصري ،ففي حيف صوتت كؿ مف"( :فرنسا" و"إسبانيا") في مجمس األمف لصالح قرار يديف
"إسرائيؿ" لبنائيا الجدار ويدعوىا إلى وقؼ "بنائو والغاء قرار البناء" ،فقد امتنعت عف التصويت

"ألمانيا" و"بريطانيا" (مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات2111 ،ـ ،ص.)29
 ثانياً :الخالؼ بيف الدوؿ األعضاء ،ومؤسسات االتحاد األوروبي( :المجمس األوروبيوالمفوضية والبرلماف) حوؿ سياسات االتحاد وبرامجو وأولوياتو في المنطقة.

فدور المفوضية السياسي ُمحجـ لعدـ امتالكيا القرار النيائي فيما يتعمؽ بالسياسة
الخارجية التي تصنؼ عمى أنيا سياسات عميا خارج نطاؽ صالحيات المفوضية ،كما أف
تحجيـ دور المفوضية عائد إلى عدـ رغبة الدوؿ األعضاء في منح مسؤولييا صالحيات قد

تطغى عمى رموز الدوؿ األعضاء وق ارراتيا السيادية ،أو تعريض مصالحيا لمخطر (أبو العز،
2114ـ) ،حيث ترى الدوؿ األوروبية أف أي امتيازات تحصؿ عمييا السياسة الخارجية األوروبية

الموحدة ىي انتقاص مف سياساتيا الوطنية ،مما أدى لعدـ القدرة عمى صوغ سياسة أوروبية

موحدة ،ومما يدؿ عمى ذلؾ تحفظيا في جممة المواقؼ مف القضية الفمسطينية (الالوندي،
*

تقرير "جولدستوف" :سمي كذلؾ نسبة إلى القاضي "ريتشارد جولدستوف" مف جنوب إفريقيا( :وىو ييودي

األصؿ) ،والذي عينو مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة رئيساً لبعثة التحقيؽ حوؿ الجرائـ التي ارتكبت
خالؿ الحرب عمى قطاع غزة في الفترة مف  27ديسمبر2118ـ حتى  18يناير 2119ـ ،وتمثمت سمطة البعثة
في "التحقيؽ في جميع انتياكات القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني ،التي تكوف قد ارتُكبت
في أي وقت في سياؽ الحرب ،ومف أىـ ما كشؼ عنو تقرير "جولدستوف" سنة 2119ـ ،المؤلؼ مف 611

صفحة ،أف "الجيش اإلسرائيمي ارتكب أفعاالً تصؿ إلى جرائـ حرب ،وربما بشكؿ أو بآخر جرائـ ضد اإلنسانية".

وجاء في التقرير أيضاً أف "إسرائيؿ" "لـ تتخذ االحتياطات الالزمة المنصوص عمييا في القانوف الدولي لمحد مف
الخسائر في األرواح البشرية وفي اإلصابات التي تناؿ المدنييف والخسائر المادية" ،كما اعتبر أف إطالؽ

الصواريخ مف جانب النشطاء الفمسطينييف عمى مناطؽ ليس بيا أىداؼ عسكرية في "إسرائيؿ" مف شأنو أف يعد
وبناء عمى ذلؾ أوصى التقرير مجمس األمف الدولي بمطالبة
أيضاً جرائـ حرب ،وربما جرائـ ضد اإلنسانية.
ً
"إسرائيؿ" ببدء تحقيقات "مستقمة وتتفؽ مع المعايير الدولية" في احتماؿ ارتكاب جرائـ حرب عمى أيدي قواتيا،
وتشكيؿ لجنة مف خبراء حقوؽ اإلنساف لمراقبة مثؿ ىذه اإلجراءات .وشدد عمى أنو إذا تقاعست "إسرائيؿ" عف
القياـ بذلؾ؛ فيجب عمى مجمس األمف ( 15عضواً) أف يحيؿ الوضع في قطاع غزة إلى مدعي المحكمة

الجنائية الدولية في "الىاي".
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2114ـ ،ص ،)142،131ولعؿ ذلؾ يفسر رفض الدوؿ األعضاء عددا مف مشاريع الق اررات

التي تطرحيا المفوضية ،والسيما تعميؽ اتفاقية الشراكة األوروبية مع "إسرائيؿ" النتياؾ األخيرة
حقوؽ اإلنساف في األراضي الفمسطينية ،وتدميرىا البنية التحتية الفمسطينية التي ُبنيت بأمواؿ
االتحاد األوروبي.
إف مف أبرز نتائج ىذا الصراع ،تشتت األولويات األوروبية بيف األمف واالستقرار مف
جية ،والديمقراطية وحقوؽ اإلنساف مف جية أخرى ،ففي حيف تركز المفوضية والبرلماف
األوروبي عمى دعـ برامج الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف ومحاربة الفساد ،تفضؿ الدوؿ األعضاء

دعـ مصالحيا وحمفائيا في المنطقة لتثبيت األمف واالستقرار مف خالؿ عممية السالـ ،حتى ولو

كاف عمى حساب الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف (أبو العز2114 ،ـ).

وإلنياء ىذا الصراع بيف الدوؿ القومية ومؤسسات االتحاد الفوؽ قومية ،يتوجب تعزيز
دور ىذه األخيرة وخروجيا مف األبواب الضيقة لتدخؿ مجاالت السياسة الخارجية ،وغيرىا مما
يعتبر حك اًر عمى سيادة الدوؿ (مقمد2115 ،ـ ،ص.)64

 ثالثاً :الخالؼ فيما بيف المؤسسات األوروبية نفسيا ،والناجـ عف آلية صنع القرار ،واالختالؿفي موازيف القوى الذي أوجدتو ىذه اآللية ،وىو كالتالي:

إف الخالؼ في ىذا المستوى يقع بيف المفوضية األوروبية والبرلماف األوروبي ،وىو
صراع بيف مؤسستيف ال تممكاف رأياً في السياسة الخارجية بسبب صالحياتيما المقيدة بمعاىدات

االتحاد األوروبي ،إف اختالؼ المواقؼ بيف المؤسستيف ُيظير التناقض الواضح في سياسات
االتحاد األوروبي تجاه المنطقة والصراع بيف القيـ والمصالح (أبو العز2114 ،ـ) ،ولكف دستور
االتحاد األوروبي نص عمى ضرورة قياـ البرلماف األوروبي بمناقشة ما يخص السياسة المشتركة

في مجاؿ السياسة الخارجية واألمف (كماؿ ،ني ار2111 ،ـ ،ص.)769

إف ق اررات البرلماف األوروبي المنتخب أعضاؤه مباشرة مف مواطني االتحاد األوروبي

جرةً في انتقاد انتياكات حقوؽ اإلنساف ،وىو مف دعا إلى مقاطعة المنتجات الزراعية
أكثر أ
المستوردة مف المستوطنات اإلسرائيمية ،وكاف وراء الحممة التي دفعت االتحاد األوروبي إلى
تعميؽ اتصاالتو ،ودعمو لممؤسسات اإلسرائيمية التي تعمؿ في ىذه المستوطنات.

ورغـ أف توصيات البرلماف األوروبي تؤكد عمى أف غالبية الشعوب األوروبية مؤيدة لمحقوؽ
الفمسطينية ،إال إف توصياتو تبقى "استرشادية" ليس إال ،في حيف أف ق اررات المفوضية
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"برجماتية" منفعية ،وتحاوؿ مف خالليا مراعاة مصالح االتحاد والدوؿ األعضاء (أبو العز،
2114ـ).

 3.3.3مواقف الدول الكبرى في التحاد األوروبي من القضية الفمسطينية"( :بريطانيا"،
"ألمانيا"" ،فرنسا" كنماذج):

لـ ينظر االتحاد األوروبي قط إلى سياستو تجاه القضية الفمسطينية كسياسة مستقمة
بذاتيا ،بؿ كاف ينظر إلييا بوصفيا جزءاً مف سياسة أشمؿ وأكبر لتشمؿ المنطقة العربية ،أو

الشرؽ األوسط (مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات2111 ،ـ ،ص ،)5ولكف لدوؿ االتحاد
دور متزايداً في التسوية السياسية
األوروبي والدوؿ العربية مصمحة مشتركة في أف يمعب االتحاد اً

لمصراع (إسماعيؿ2111 ،ـ ،ص.)2

وقد لعبت القوى الكبرى في دوؿ االتحاد األوروبي والمتمثمة في"( :بريطانيا" و"فرنسا"
ار ميمة في التأثير عمى السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي تجاه مختمؼ القضايا
و"ألمانيا") أدو اً
بشكؿ عاـ ،وكذلؾ األمر فيما يخص القضية الفمسطينية ،ولكنيا شيدت تبايف في مواقفيا تجاه

الحؿ ،ولكي تتمكف ىذه الدوؿ مف صياغة سياسة أوروبية موحدة ،سعت إلى التوفيؽ النسبي
بيف مواقفيا المتباينة في مختمؼ القضايا ،ومنيا قضية السالـ في الشرؽ األوسط ،والصراع

الفمسطيني-اإلسرائيمي والقضية الفمسطينية (النواوي2111 ،ـ ،ص ،)113فمنذ أف ُدعي الرئيس
الراحؿ ياسر عرفات في  14نوفمبر 1974ـ لحضور أعماؿ الدورة التاسعة والعشريف لمجمعية

العامة لألمـ المتحدة ،وتـ التصويت في  22نوفمبر 1974ـ عمى القرار  3236حوؿ حؽ
الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره ،والقرار رقـ  3237حوؿ إعطاء منظمة التحرير

الفمسطينية ،وضع المراقب الدائـ في األمـ المتحدة ،لـ تتوصؿ الدوؿ األوروبية في المجموعة
االقتصادية األوروبية إلى التفاىـ حوؿ المعنى الذي تعطيو الحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني

الوارد في "بياف بروكسؿ" الصادر في  6أكتوبر 1973ـ ،إذ أيدت"( :فرنسا" و"إيرلندا"
و"إيطاليا") دعوة منظمة التحرير الفمسطينية إلى المشاركة في أعماؿ الجمعية العامة؛ غير أف
ثماني دوؿ صوتت ضد القرار (مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات2112 ،ـ ،ص.)9

وبسبب ىذا التبايف بيف مراكز النفوذ الكبرى"( :بريطانيا"" ،ألمانيا"" ،فرنسا") فيما يخص

مستمر حتى اآلف ،وقد ظير في
سياستيا أو موقفيا تجاه حؿ القضية الفمسطينية الذي ما زاؿ
اً

عدة مناسبات ومواقؼ ،فمف األىمية بمكاف معرفة الركائز األساسية التي تصوغ عمى أساسيا

ىذه الدوؿ سياساتيا تجاه القضية الفمسطينية ،وىي كالتالي:
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 3.3.3.0موقف "بريطانيا" ":"United Kingdom
في البداية يجب التنويو بأف "بريطانيا" قد خرجت مف االتحاد األوروبي في يونيو

2116ـ ،وذلؾ بعد أف جرى استفتاء في بريطانيا ،وكاف نتيجتو لصالح الخروج مف االتحاد

فالبد مف تناوؿ الموقؼ البريطاني تجاه القضية
األوروبي (عبد العاؿ2116 ،ـ) ،ورغـ ذلؾ
َ
الفمسطينية طواؿ سنوات عضويتو باعتباره مف أقوى دوؿ االتحاد األوروبي إلى جانب "فرنسا"
و"ألمانيا".

باألساس ترفض بريطانيا الفكرة بأف يكوف االتحاد األوروبي ىو األساس في تنسيؽ

السياسات الخارجية ،ومنيا ما يخص القضية الفمسطينية( ،وقد عرؼ كما أشرنا سابقاً أف
بريطانيا ىي األكثر تحي اًز وقرباً مف دولة "إسرائيؿ" منذ االنتداب البريطاني ،كما قامت "بريطانيا"

بالمساعدة بشكؿ كبير في تنفيذ قرار التقسيـ  ،)Halpern, 1961, p375( )181في الوقت
ٍ
خاصة إذا
ذاتو تخشى "بريطانيا" مف السيطرة الفرنسية عمى السياسات الخارجية األوروبية وب

كانت ىذه السياسات تتعارض مع السياسات األميركية ،ألف "بريطانيا" اختارت دائماً أف تكوف

حميؼ لمواليات المتحدة ،ولو ضد السياسات األوروبية كما حصؿ في العراؽ سنة 2113ـ ،مف

جدا بالواليات
ىنا تحاوؿ "بريطانيا" موازنة عالقتيا باالتحاد األوروبي مع عالقتيا الخاصة ً
المتحدة األمريكية التي ليا األولوية بالنسبة لمبريطانييف (الرحباني2111 ،ـ ،ص.)9
وبغض النظر عف حرب العراؽ 2113ـ ،فإف "بريطانيا" تحرص عمى صورتيا كدولة
ّ
ممتزمة بالقانوف الدولي ،وىي إذ تتحسب مف ممارسة أي ضغط عمى "إسرائيؿ" لدفعيا لاللتزاـ
بالقانوف الدولي ،واذ تتحسب أيضاً مف توضيح الحقوؽ الفمسطينية بحسب القانوف الدولي ،إال

أنيا ال تممؾ خيا اًر في كونيا مجبرة عمى اتخاذ موقؼ ما بخصوص مستجدات القضية

الفمسطينية؛ بشكؿ عاـ فإف "بريطانيا" تختار مواقؼ معينة بحيث يمكف ليا تبريرىا في إطار
القانوف الدولي (ىيوجو2111 ،ـ).

عموماً ،يمكف تمخيص الموقؼ البريطاني تجاه القضية الفمسطينية بالنقاط التالية (طافش،
2111ـ ،ص:)56-55

 االستمرار في العممية السممية عمى أساس إقامة الدولتيف كما ىو منصوص عمييا في
خارطة الطريؽ.

 دعـ لمفمسطينييف في امتالؾ بنية تحتية سياسية واقتصادية وأمنية إلنشاء دولة قابمة لمحياة.
 دعـ االنسحابات اإلسرائيمية ،مع األخذ بعيف االعتبار أمف "إسرائيؿ".
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 3.3.3.2موقف "ألمانيا" ": "Germany
إف عالقة "ألمانيا" الجيدة بػ"إسرائيؿ" تبدو أولوية في سياستيا الخارجية في الشرؽ

األوسط ،لذا تحاوؿ "ألمانيا" أف تكوف السياسة الخارجية تجاه الفمسطينييف بالتحديد مف خالؿ
االتحاد األوروبي ،بسبب عقدتيا التاريخية أي "اليولوكوست" ،إذ ترى أف مف واجبيا تأييد قياـ

دولة إسرائيمية ،وتجنب اتخاذ أي خطوة أو موقؼ قد يبدو ضد اإلسرائيمييف ،لذا فيي تريد أف
يكوف الموقؼ مف القضية الفمسطينية مف خالؿ مؤسسات االتحاد األوروبي ،لكي يتاح ليا أخذ

موقؼ متوازف مع العرب واإلبقاء عمى عالقاتيا الجيدة مع "إسرائيؿ" بدوف اىتزاز (الرحباني،

2111ـ ،ص.)12

ولكف تبدو مواقؼ "ألمانيا" تجاه القضية الفمسطينية ضعيفة وغير منصفة وأكثر تحي اًز

لمجانب اإلسرائيمي ،وقد عبرت عف ىذا التحيز المستشارة "أنجيال ميركؿ" سنة 2115ـ مف
خالؿ تصريحيا بأف حؿ الدولتيف غير ممكف في ىذه المرحمة ،مما يعتبر موافقاً لرؤية "بنياميف
نتنياىو" وحكومتو اليمينية المتطرفة (مصطفى2116 ،ـ ،ص.)125

بالتالي يمكف الحديث عف أىـ الركائز أو المحركات األساسية لمسياسة األلمانية تجاه
القضية الفمسطينية كاآلتي:
المحرؾ األكبر في صياغة وممارسة السياسة األلمانية تجاه القضية الفمسطينية ناتج
 إف
ّ
عف العالقة الخاصة بيف "ألمانيا" و"إسرائيؿ" ،والناجمة بشكؿ أساسي عف العالقات
التجارية المتميزة بيف الطرفيف ،حيث تعتبر "ألمانيا" ثاني أكبر شريؾ اقتصادي لػ"إسرائيؿ"
بعد الواليات المتحدة األمريكية ،باإلضافة إلى عقدة الذنب بسبب المحرقة النازية لمييود

"اليولوكوست" رغـ مرور أكثر مف سبعيف عاـ عمييا ،إذ تواصؿ "ألمانيا" ،منذ تأسيس
مدىا بأحدث األسمحة ودعميا دولياً ،والتغاضي عف
عالقاتيا مع "إسرائيؿ" سنة 1965ـّ ،
جرائميا في األراضي الفمسطينية المحتمة (سميماف2116 ،ـ).

 باإلضافة إلى ذلؾ ،فإف "ألمانيا" تحاوؿ الحفاظ عمى توازنيا الدائـ ما بيف أمف "إسرائيؿ"
مف ناحية ،وقناعتيا بحؽ الفمسطينييف في تقرير المصير مف ناحية أخرى ،وذلؾ مف

خالؿ دولة فمسطينية.
 كما أف لػ"ألمانيا" رؤية خاصة تجاه الدور السياسي لمواليات المتحدة األمريكية في إدارة
الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي باعتباره دو اًر جوىرياً وأساسياً لموصوؿ إلى أي تسوية

سياسية بعيدة المدى (طافش2111 ،ـ ،ص.)56
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ترى الباحثة فيما يخص عقدة الذنب األلمانية تجاه الييود بسبب "اليولوكوست" ،ورغـ

الضغوط اإلسرائيمية المستمرة بيذا الشأف واستخداميا كورقة ابتزاز ،إنما ىي قضية منفصمة،
وعمى "ألمانيا" أال تقحميا في سياستيا الخارجية عند حؿ الصراع الفمسطيني–اإلسرائيمي وفي
موقفيا تجاه القضية الفمسطينية ،وأف عمييا أف تتخذ موقؼ أكثر اتزاناً وحزماً وانصافاً تجاه

القضية الفمسطينية ،تماشياً مع مكانة وثقؿ "ألمانيا" ،والتزاماً منيا بالق اررات األممية الصادرة عف

األمـ المتحدة ،والتي ىي أحد أعضاءىا ،باإلضافة إلى وجوب التماشي مع منظومة القيـ
وحقوؽ اإلنساف التي يدعو ليا االتحاد األوروبي ككؿ ،والتي ىي أحد أبرز دولو.

 3.3.3.3موقف "فرنسا" ":"France
يسود لدى الفرنسييف شعور قوي باليوية األوروبية ،لكنيـ أيضاً يؤيدوف بعض

االستقاللية الخاصة بيـ ،فبالرغـ مف تحبيذ "فرنسا" لسياسة أوروبية خارجية فاعمة وموحدة ،إال

إف الروابط التاريخية لػ"فرنسا" مع العرب تجعميا تستقؿ بموقفيا عف االتحاد األوروبي في قضية
الصراع العربي-اإلسرائيمي ،وتاريخياً( :أي منذ "شارؿ ديغوؿ" حتى "فرنسوا ميتراف") كاف

الموقؼ الفرنسي متعاطفًا مع القضية الفمسطينية وذلؾ مف خالؿ المساىمة في صياغة القرار
 ،242ومف خالؿ محاولة توحيد الموقؼ األوروبي تجاه إقامة عالقات وروابط متينة مع العرب،

جدا مع وصوؿ الرئيس "نيكوال ساركوزي"
وقد ظير التبدؿ في الموقؼ الفرنسي بشكؿ واضح ً
(الرحباني2111 ،ـ ،ص ،)13-12حيث إف الموقؼ الفرنسي الذي لطالما بدا مسانداً وداعماً
لمقضية الفمسطينية بدأ بالتغير ،وأصبح أكثر تقارباً مع السياسة األمريكية ،وتوجياتيا حياؿ

المنطقة العربية والفمسطينية (الكيالي2119 ،ـ ،ص.)233

وضوحا بيف الفرنسييف ،وباقي األوروبييف ىو رغبة "فرنسا" بموقؼ
إف االختالؼ األكثر
ً
متميز عف األمريكاف في السياسة الخارجية ،بينما ترغب الدوؿ األوروبية األخرى بالوقوؼ إلى

جانب الواليات المتحدة األمريكية ،واعطائيا القيادة في تحديد الخيارات السياسية في السياسة

الخارجية تجاه الشرؽ األوسط (الرحباني2111 ،ـ ،ص.)13

تاريخياً ،تيتـ "فرنسا" بالصراع الفمسطيني– اإلسرائيمي أكثر مف باقي الدوؿ األوروبية،

لعدة أسباب منيا( :اجتماعية ،وديموغرافية ،وتاريخية ،واقتصادية) ،فيي تحتضف الجالية
وذلؾ ّ
الييودية األكبر في أوروبا ،كما أنيا تحتضف حوالي  2مميوف و 911ألؼ مسمـ ينحدر معظميـ

مف المغرب العربي ،والسبب التاريخي يعود إلى حقبة االستعمار ،فالمسألة االستعمارية تتقاطع
مع عالقة "فرنسا" بالشرؽ األوسط في كافة الجوانب ،فيي ورثت لبناف وسوريا بعد تفكيؾ
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اإلمبراطورية العثمانية واتفاقية "سايكس بيكو" سنة 1916ـ ،مع أنيا كانت طامعةً بشكؿ خاص

في فمسطيف (سيفير2111 ،ـ ،ص ،)2-1كما أنيا تسعى إلى تعميؽ مصالحيا االقتصادية في
العالـ العربي عبر بوابة القضية الفمسطينية.

ويمكف القوؿ أف السياسة الفرنسية في المنطقة العربية ،والتي تعتبر القضية الفمسطينية

جزءاً منيا ،قد مرت بعدة تغيرات حيث تحولت مف السياسة االستعمارية المعادية إلى سياسة
صداقة وتعاوف معيا (طافش2111 ،ـ ،ص ،)54فمع بداية حرب االستقالؿ الجزائرية ،دخمت

قدمت "فرنسا":
"فرنسا" في عالقة عداء مع العالـ العربي ،وبدأت تدعـ السياسة اإلسرائيمية ،لقد ّ
مد ديغوؿ يده
(الجميورية الرابعة) الدعـ لدولة "إسرائيؿ" ،ولكف ذلؾ حتى سنة 1962ـ ،عندما ّ
ولكف ىذه القطيعة
مف جديد إلى العالـ العربي وتخمّص مف العالقات الحميمة مع "إسرائيؿ"،
ّ
كانت رمزية ،فمـ تتأثّر مثالً العالقات االقتصادية بينيما (سيفير2111 ،ـ ،ص ،)6-3ثـ كاف

عاـ 1967ـ مفصمياً ،حيث شكؿ البداية األكثر تقرباً مف القضية الفمسطينية (بوقنطار،

1987ـ ،ص ،)19حيث كاف شاىداً عمى االنقالب الدبموماسي بيف "فرنسا" و"إسرائيؿ" بعد أف

حمؿ الجنراؿ "ديغوؿ" "إسرائيؿ" مسؤولية عدواف حزيراف /يونيو سنة 1967ـ ،كما كاف عاـ
ّ
الظيور الفمسطيني في المجتمع الفرنسي بعد أف كاف الفمسطيني غير موجود عمى اإلطالؽ قبؿ

ىذا العاـ ،وكانت "فرنسا" َّأوؿ دولة غربية تمتقي رسمياً مع "ياسر عرفات" (سيفير2111 ،ـ،

ص.)7-6

كما تطور الموقؼ الفرنسي عمى إثر حرب أكتوبر 1973ـ ،حيث سعت "فرنسا" إلى

بمورة موقؼ أوروبي موحد في المنطقة العربية لكي تُعطي نفسيا ثقالً في الساحة الدولية تجاه
القضية الفمسطينية (طافش2111 ،ـ ،ص ،)54كما أيدت المؤتمر الدولي لمسالـ الذي ُعقد في
"مدريد" لتسوية الصراع العربي-اإلسرائيمي ،وذلؾ لضماف مصالحيا الحيوية ،ونفوذىا مف
التيميش في المنطقة العربية (الحاج2115 ،ـ ،ص.)119-114

ويمكف إجماالً الحديث عف المنطمقات األساسية لمموقؼ الفرنسي الثابت الذي عبرت عنو

مف خالؿ االتحاد األوروبي ،وىي (ساف برو2113 ،ـ ،ص:)21-19

 تبني اآلتي :ق اررات مجمس األمف ( ،)242 ،338مبدأ األرض مقابؿ السالـ ،اتفاقيات
"أوسمو" ،ومبادرة السالـ العربية2112ـ.

 إقامة دولة فمسطينية ديمقراطية مستقمة قادرة عمى البقاء.

 التوصؿ لحؿ عادؿ لكافة المسائؿ العالقة والمرتبطة بالوضع الدائـ ،وذلؾ مف خالؿ
المفاوضات.
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 3.4موقف التحاد األوروبي من التصويت عمى قرار قبول فمسطين كدولة
مراقب سنة 2102م

إف قرار االعتراؼ الدولي بفمسطيف كدولة مراقب غير عضو قد تبيف مف خاللو وجود
تحوؿ كبير في مواقؼ بعض دوؿ االتحاد األوروبي (الطراونة2112 ،ـ) ،سوؼ نرى في ىذا

المبحث بوادر ىذا التحوؿ مف خالؿ تصويت غالبية دوؿ االتحاد األوروبي لصالح القرار.

 3.4.0خمفية حول موقف دول التحاد األوروبي من عضوية فمسطين في األمم
المتحدة:
ترى الباحثة أنو ومنذ أف طمبت فمسطيف الحصوؿ عمى العضوية الكاممة سنة 2111ـ

وعرضت ذلؾ عمى مجمس األمف في األمـ المتحدة ،لـ يخرج االتحاد األوروبي بموقؼ موحد
تجاه التصويت لالعتراؼ بالعضوية الكاممة لمدولة الفمسطينية في األمـ المتحدة ،ويرجع ذلؾ

لعدة أسباب أىميا تعرض عدة دوؿ في االتحاد األوروبي لضغوطات مف اإلدارة األمريكية
والموبيات الييودية في أوروبا أيضا.
ورغـ ذلؾ فقد اعتبر البرلماف األوروبي طمب عضوية دولة فمسطيف الذي تقدمت بو

السمطة الوطنية الفمسطينية لدى األمـ المتحدة شرعياً (مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات،

2112ـ ،ص.)23

لذلؾ فقد وجد االتحاد األوروبي الحقاً ،عند طمب فمسطيف الحصوؿ عمى عضوية الدولة

المراقب سنة 2112ـ ،أف في طرح األمر عمى الجمعية العامة الحؿ األمثؿ لتجنب االنقساـ

السابؽ داخؿ االتحاد األوروبي.

وقد سبؽ أف أشرنا إلى أف "فرنسا" عرضت عمى الرئيس "محمود عباس" سنة 2111ـ
التوجو إلى الجمعية العامة ،ليس مف أجؿ االعتراؼ بالدولة الفمسطينية ،بؿ لتحسيف وضع
منظمة التحرير الفمسطينية في الجمعية العامة ،وأنو مف الممكف أف تدعـ الدوؿ األوروبية ىذا

المطمب الفمسطيني (كنفاني2111 ،ـ) ،وىذا يشير إلى أنيا أقرب في تأييدىا لمعضوية المراقبة

مف العضوية الكاممة.

أما بخصوص موقؼ االتحاد األوروبي قبيؿ التصويت عمى عضوية الدولة المراقب،
فيجب القوؿ أنو ورغـ موقؼ االتحاد األوروبي بشكؿ عاـ مف الدولة الفمسطينية ،وصدور أكثر
مف بياف باسـ رئاسة االتحاد األوروبي ،والمجمس األوروبي والبرلماف األوروبي يتضمف كافة
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العناصر التي تتوافؽ عمييا دوؿ االتحاد األوروبي مف التمسؾ بمبدأ حؿ الدولتيف عمى خطوط
1967ـ وعمى أساس ق اررات الشرعية الدولية ذات العالقة ،وادانة ورفض االستيطاف اإلسرائيمي
ورفض ضـ القدس ،والدعوة لتنفيذ ميثاؽ "جنيؼ" الرابع لعاـ 1949ـ عمى األراضي الفمسطينية

المحتمة ،وادانة ُعنؼ المستوطنيف ،ودعمو الستم ارر بناء مؤسسات الدولة الفمسطينية ،إال إف
ىذه المواقؼ لـ تُنيى حالة االنقساـ بيف دوؿ االتحاد األوروبي حوؿ عضوية الدولة المراقب
قبيؿ التوجو لألمـ المتحدة (عريقات2112 ،ـ ،ص ،)26-25حيث ىددت "بريطانيا" وىي
عضو دائـ في مجمس األمف ،باالمتناع عف التصويت إذا لـ تتـ تمبية شروطيا السيما عودة

الفمسطينييف إلى طاولة المفاوضات لبحث إقامة دولة فمسطينية ،كما أنيا عمقت قبوؿ عضوية
فمسطيف في األمـ المتحدة بالحصوؿ عمى ضمانات بأف الفمسطينييف سيعدلوف عف حقيـ

بالمجوء إلى الييئات القضائية الدولية لمقاضاة "إسرائيؿ" ،وخصوصاً المحكمة الجنائية الدولية

(وكالة فمسطيف اليوـ اإلخبارية2112 ،ـ).

في الجية المقابمة فقد كانت مف أوائؿ الدوؿ التي أعمنت أنيا ستصوت لصالح الطمب
الفمسطيني كؿ مف"( :فرنسا" و"إسبانيا" و"النرويج" و"النمسا" و"الدنمارؾ" و"اليوناف") ،فقد بينت

"فرنسا" باألخص أف الموقؼ الثابت ليا منذ سنوات طويمة ىو االعتراؼ بالدولة الفمسطينية ،ليذا

السبب فقد أكدت "فرنسا" مسبقاً عمى موافقتيا عمى القرار عندما تطرح ىذه المسألة لمتصويت.

يذكر أنو قد سبؽ وظير االنقساـ األوروبي أيضاً عند التصويت عمى عضوية فمسطيف

في "اليونسكو"( :منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعموـ والثقافة) ،والتي قد حصمت عمييا فمسطيف
بالفعؿ بتاريخ  1أكتوبر 2111ـ (وكالة فمسطيف اليوـ اإلخبارية2112 ،ـ).

 3.4.2مواقف الدول األعضاء في التحاد األوروبي من التصويت عمى القرار عند
طرحو عمى الجمعية العامة في األمم المتحدة:
توجيت دوؿ االتحاد األوروبي والبالغ عددىا  27دولة عند التصويت عمى عضوية الدولة

المراقب (حيث لـ تكف "كرواتيا" عضواً بعد في االتحاد األوروبي ،حيث انضمت سنة 2113ـ)،
إلى ىيئة األمـ المتحدة بتاريخ  29نوفمبر 2112ـ لمتصويت عمى قرار الجمعية العامة رقـ
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( )67/19حوؿ "مركز فمسطيف في األمـ المتحدة" ،ورفع مكانة فمسطيف لتحصؿ عمى عضوية
الدولة المراقب في األمـ المتحدة ،وكانت نتائج تصويتيـ تجاه القرار كالتالي*:

جدول رقم ( )1نتائج تصويت دول التحاد األوروبي عمى قرار قبول فمسطين كدولة مراقب
في األمم المتحدة سنة 2102م

الدول التي صوتت ب"نعم"

الدول التي صوتت بـ"ل"

الدول الممتنعة عن التصويت

"فرنسا" ،إيطاليا ،السويد ،إسبانيا ،بمجيكا،

جميورية التشيؾ

المممكة المتحدة لبريطانيا العظمى

اليوناف ،البرتغاؿ ،النمسا ،لوكسمبورغ،

وايرلندا الشمالية ،ألمانيا ،سموفيينيا،

الدنمارؾ ،أيسمندا ،فنمندا ،قبرص ،مالطا،

سموفاكيا ،رومانيا ،بمغاريا ،ىولندا،

إيرلندا.

بولندا ،إستونيا ،ىنغاريا ،التفيا

ترى الباحثة فيما يخص الدوؿ التي أيدت القرار ،أف تصويت دوؿ أوروبا الغربية عمى

وجو الخصوص لصالح القرار ،وباألخص دوؿ مثؿ "فرنسا" التي تعتبر حميؼ وشريؾ اقتصادي
لػ"إسرائيؿ" ،إنما يعتبر إشارة حوؿ تغير الفت في السياسية الدولية واألوروبية لصالح القضية
الفمسطينية.

كما ترى أنو بخصوص الدوؿ التي امتنعت عف التصويت ،فيذا يعني أف موقفيا غير
واضح ،وأنيا عمى األغمب كانت تتجو لمتصويت إلى صالح القرار ،ولكف بفعؿ الضغوطات

األمريكية واإلسرائيمية فقد فضمت أف تمتنع عف التصويت في محاولة منيا أف تقؼ في
كبير داخؿ ىذه الدوؿ ،وتستطيع ممارسة ضغوطات
المنتصؼ ،حيث إف "إسرائيؿ" تممؾ نفوذاً اً

متنوعة عمى السياسييف والبرلمانييف ووسائؿ اإلعالـ فييا لتحييدىـ ،أو كسب تأييدىـ لمواقفيا

(جرابعة2116 ،ـ ،ص.)8

كما أنو مف الجدير بالذكر اإلشارة ىنا إلى الضغوطات التي مارستيا "إسرائيؿ" عمى

العديد مف الدوؿ ومنيا دوؿ االتحاد األوروبي ،حيث َوضعت وثيقة ُسميت "إعاقة الخطوة
الفمسطينية في األمـ المتحدة – توجييات لمعمؿ" أكدت فييا أف عمى "إسرائيؿ" تقميؿ عدد الدوؿ
ٍ
خاصة الدوؿ األوروبية منيا ،مف خالؿ إظيار أف ىدؼ الخطوة
التي ستعترؼ بفمسطيف وب
الفمسطينية ىو المس بشرعية دولة "إسرائيؿ" ،وتحطيـ المبدأ الذي قامت عميو المفاوضات ،كما

أكدت عمى ضرورة التوجو لكؿ مراكز القوى ،والمنظمات الييودية ،والمنظمات غير الحكومية

*

قامت الباحثة بفرز نتائج تصويت دوؿ االتحاد األوروبي مف بيف كافة الدوؿ التي صوتت تجاه قرار الجمعية

العامة باألمـ المتحدة ،بناء عمى الجدوؿ الموجود في المالحؽ -ممحؽ رقـ (.-)2
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الصديقة لػ"إسرائيؿ" وألي دولة ميما قؿ شأنيا بيدؼ إقناع ىذه الدوؿ بعدـ التصويت أو
االمتناع عف التصويت عمى ضـ فمسطيف كدولة مراقب (اليندي2113 ،ـ ،ص.)221

كما ترى الباحثة فيما يخص الدولة األوروبية الوحيدة المعارضة لمقرار وىي "التشيؾ"،

فترى الباحثة أنيا دولة ليست ذات ثقؿ سياسي بشكؿ عاـ كما أف موقفيا السياسي كاف أم اًر

متوقعاً وذلؾ ألنو تربطيا بػ"إسرائيؿ" عالقات متينة ،رغـ أنيا اعترفت رسمياً بفمسطيف قبؿ
انضماميا لالتحاد األوروبي.

وبالتالي فإنو بمقارنة ىذه الدولة المعارضة ،والدوؿ الممتنعة مع مجموع الدوؿ المؤيدة
لمقرار ،والتي مف ضمنيا دوؿ مف "أوروبا الغربية" ،يتبيف أف االتحاد األوروبي يتجو نحو نصرة
القضية الفمسطينية ،وتبني سياسة أكثر إيجابية تجاىيا ،فيناؾ اتفاؽ عمى ضرورة وجود إطار

جديد لممفاوضات الفمسطينية-اإلسرائيمية ،حيث فقدت الكثير مف الدوؿ األوروبية الثقة إلى حد
ما بالمفاوضات المباشرة فقط كوسيمة لحؿ القضية الفمسطينية حيث سادىا الجمود والفشؿ ،كما

أنيا فقدت الثقة بجدية الطرؼ اإلسرائيمي في رغبتو بالوصوؿ إلى سالـ دائـ عمى أساس حؿ

الدولتيف ،فيو ما فتئ ينتيؾ كافة االتفاقيات ،وحقوؽ اإلنساف ،باألخص في ظؿ التوسع
االستيطاني المستمر ،األمر الذي يتعارض مع مبادئ دوؿ االتحاد األوروبي الذي أصبح يسعى

لدور فعاؿ ،خالؽ وايجابي وأكثر تجاوباً مع آراء ومطالب الشعوب األوروبية.

ترى الباحثة أنو مف الضرورة بمكاف أيضاً ،الحديث عف دور الدبموماسية الفمسطينية بقيادة

الرئيس محمود عباس التي لـ تأ ُؿ جيداً إلقناع االتحاد األوروبي بالتصويت لصالح القرار،
وذلؾ بسبب وجود أىمية خاصة لالتحاد األوروبي ،وامتالكو ثقؿ سياسي في األمـ المتحدة،

وبناء عميو فقد قاـ "الرئيس محمود عباس" بجيود دبموماسية
إضافةً إلى وجود عدة حمفاء لو،
ً
كبيرة مف خالؿ إرساؿ عدة وفود إلى دوؿ االتحاد األوروبي ،وذلؾ لحشد الدعـ السياسي
لممسعى الفمسطيني لالنضماـ إلى األمـ المتحدة والحصوؿ عمى عضوية الدولة المراقب ،حتى

أُطمؽ عمى تمؾ الجيود الدبموماسية في العديد مف األحياف "الدبموماسية الفمسطينية اليجومية"،
والتي في ذات الوقت تفوقت عمى الدبموماسية اإلسرائيمية التي أثبتت فشميا بعد نجاح فمسطيف
في الحصوؿ عمى عضوية الدولة المراقب.

إف الدبموماسية الفمسطينية ليست كما ىو معتاد في باقي الدوؿ حيث تكوف بالغالب
الدبموماسية مسؤولية و ازرة الخارجية ،بينما في فمسطيف ،فإف المنظومة الدبموماسية الفمسطينية
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تشمؿ العديد مف المؤسسات التي تنضـ لمعمؿ الدبموماسي الفمسطيني ،وىي المنظومة التي
يقودىا الرئيس محمود عباس مباشرة (حسيف2116 ،ـ).

يذكر أف القيادة الفمسطينية بتوجيو مف الرئيس عباس قد ركزت أنشطتيا الدبموماسية فيما

يتعمؽ باالتحاد األوروبي بشكؿ خاص عمى الدوؿ األوروبية المؤثرة مثؿ"( :فرنسا"" ،بريطانيا"،

"ألمانيا"" ،إيطاليا") ،وذلؾ قبؿ تقديـ طمب العضوية بعدة أشير (ثابت2114 ،ـ ،ص.)69

لقد نجح الرئيس عباس في العودة بقوة إلى المسرحيف العربي والدولي ،والحصوؿ عمى

عضوية الدولة المراقب بأغمبية األصوات في الجمعية العامة باألمـ المتحدة ألنو لـ يأبو
تعرض لو قبؿ الحصوؿ عمى عضوية الدولة المراقب لثنيو
باإلرىاب اإلسرائيمي النفسي الذي ّ
عف موقفو و توجيو ،كما لـ يخضع لالبتزاز األمريكي الذي مارستو اإلدارة األمريكية برئاسة

الرئيس باراؾ اوباما لموصوؿ إلى اليدؼ نفسو ،وقد شكؿ ىذا اإلنجاز الدبموماسي لمرئيس عباس
خيبة أمؿ لمجانب اإلسرائيمي.
وقد أطمؽ عمى الرئيس عباس لقب "إرىابي سياسي" مف قبؿ "افيغدور ليبرماف" وزير
الخارجية اإلسرائيمي ،وذلؾ بعد ذىابو الى االمـ المتحدة ،وىو المقب الذي عززتو " تسيبي

ليفني" عميمة الموساد السابقة ،عندما وصفت خطوة عباس بالذىاب إلى األمـ المتحدة بأنيا

"ىجوـ إرىابي إستراتيجي" ،يذكر أف الرئيس عباس يجمع بيف رئاسة عدة مؤسسات فمسطينية
منيا :الدولة الفمسطينية ،والسمطة الوطنية الفمسطينية ،وحركة فتح ،ومنظمة التحرير الفمسطينية،

والقوات المسمحة (عطواف2112 ،ـ).
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 3.4.3خالصة الفصل الثالث:
مف خالؿ ىذا الفصؿ تبيف أف سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية عامةً،

ونحو االعتراؼ بالدولة الفمسطينية خاصةً قد تطورت ،وذلؾ بعد عقود طويمة مف سياسة إصدار
البيانات والتوصيات وعقد االتفاقيات بيف األطراؼ " ،"Declaratory Policyوالتي لـ تُ ِ
فض

إلى أي حؿ جدي لمقضية الفمسطينية ،وبعد تركيز االتحاد األوروبي أيضاً عمى الدور

االقتصادي وتمويؿ دعـ السمطة الوطنية الفمسطينية فقط ،وتيميش دوره السياسي لرفض اإلدارة

األمريكية أف يكوف لالتحاد األوروبي أي دور في إدارة الصراع بالشرؽ األوسط عامة والصراع

الفمسطيني-اإلسرائيمي خاصة ،باإلضافة إلى التعقيدات في آليات اتخاذ الق اررات في االتحاد
األوروبي والتباينات في مواقؼ الدوؿ األعضاء فيو ،وكذلؾ دور الموبيات الييودية في العالـ.

لقد خطى االتحاد األوروبي خطوة جديدة ،ودخؿ منحنى سياسي جديد بدأ مع تصويت

أغمبية دولو لصالح قرار حصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة المراقب في األمـ المتحدة سنة
تعبير عف رغبتو الجادة في دفع عممية
2112ـ ،وذلؾ
السالـ قدماً ،وانقاذ حؿ الدولتيف ،وايماناً
اً
ُ
منو بضرورة إقامة الدولة الفمسطينية والمساىمة في حؿ القضية الفمسطينية ،وىذا يعد بمثابة
تحدي لإلدارة األمريكية التي عارضت حصوؿ فمسطيف عمى العضوية.
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 4لفال ل بع
تط ا ا

دحتا

دادبي جتاه لقض

لف سط ي بعي حا ل ف سطني ع ى عض
ليدل مل ب ي 2112و

الفصل الرابع

تطور سياسة التحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية بعد حصول
فمسطين عمى عضوية الدولة المراقب سنة 2102م
 4.1مقدمة:
منذ حصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة المراقب في األمـ المتحدة سنة 2112ـ ،ووقوع
المدمرة عمى قطاع غزة سنة 2114ـ ،وصوالً إلى انييار جيود السالـ التي
الحرب اإلسرائيمية
ّ
رعاىا وزير الخارجية األميركي "جوف كيري" في عاـ 2114ـ ،توصمت دوؿ االتحاد األوروبي
إلى إدراؾ حقيقة عدـ جدية "إسرائيؿ" في إعادة إحياء السالـ رغـ كؿ المبادرات واالتفاقات التي
رعاىا االتحاد األوروبي بيف الجانبيف.

وتأكيداً عمى موقؼ دوؿ االتحاد األوروبي اإليجابي بعد أف شجعت السمطة الوطنية

الفمسطينية بالتوجو نحو األمـ المتحدة سنة 2112ـ وتأييد أغمبية ىذه الدوؿ لقرار حصوؿ

فمسطيف عمى صفة دولة مراقب ،فقد تطورت سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية

في الفترة ما بيف (2116-2112ـ) ،ومف ىذه التطورات اعتراؼ أحد عشر برلمانا أوروبيِّا
بالدولة الفمسطينية باإلضافة إلى اعتراؼ حكومة "السويد" رسمياً بفمسطيف سنة 2114ـ،
والمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي لمسالـ سنة 2116ـ ،باإلضافة إلى تنامي حركة التضامف

مع الشعب الفمسطيني ،وكذلؾ نمو حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات عمى

دولة "إسرائيؿ" " "B.D.Sداخؿ دوؿ االتحاد األوروبي واستجابة االتحاد لبعض مطالبيما ،وقد
أكدت ىذه التطورات جميعيا رفض االتحاد األوروبي لسياسة االستيطاف اإلسرائيمية ،واص ارره

عمى مبدأ الدولتيف ،واقامة الدولة الفمسطينية عمى خطوط سنة 1967ـ ،وقد تـ تناوؿ ىذه

التطورات السياسية الميمة كؿ عمى حدة ،مف خالؿ عدة مباحث في ىذا الفصؿ ،حيث يتناوؿ
المبحث األوؿ اعترافات البرلمانات األوروبية بالدولة الفمسطينية ،وأسبابيا ،ودالالت ذلؾ ،أما

المبحث الثاني فيتناوؿ مبادرة السالـ الفرنسية ،وأسباب قياـ فرنسا بالدعوة النعقاد المؤتمر
الدولي لمسالـ ،وأىمية ذلؾ لمجانب الفمسطيني ،ويتناوؿ المبحث الثالث تجاوب االتحاد
األوروبي مع حركة المقاطعة لدولة االحتالؿ وأىـ إنجازاتيا باإلضافة إلى تناوؿ حركة التضامف
مع الشعب الفمسطيني ،كما يتناوؿ المبحث الرابع رؤية استشرافية لمسياسة األوروبية مف خالؿ

سيناريوىات مستقبمية بخصوص اعتراؼ دوؿ االتحاد األوروبي بالدولة الفمسطينية.
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 4.2اعترافات البرلمانات األوروبية بالدولة الفمسطينية ودللت ذلك
شيدت برلمانات دوؿ االتحاد األوروبي خالؿ سنتي 2114ـ و2115ـ حركة واسعة مف
االعترافات بدولة فمسطيف "European Parliament Recognitions of Palestinian

 ،"Statehood In Principleوىو يعتبر حراكاً يستحؽ الدراسة ،ألف ىذه البرلمانات ولزمف

ليس بعيد كانت تعد "إسرائيؿ" دولة صديقة وحميمة ليا ،وكانت تساندىا حتى في ادعاءاتيا التي

روجتيا بأنيا دولة ُمعتدى عمييا مف قبؿ األمة العربية التي تعيش وسطيا وعمى أرضيا ومف
ّ
قبؿ المقاومة الفمسطينية ،وىي برلمانات ذات الدوؿ التي دعمت قرار إنشاء دولة لمييود عمى
أرض فمسطيف عاـ 1948ـ بصدور قرار مجمس األمف رقـ  181لمعاـ 1947ـ (أبو ناصر،

2115ـ).

إذا كاف لتصويت الدوؿ في الجمعية العامة باألمـ المتحدة عمى قرار ترقية مكانة

فمسطيف إلى دولة مراقب سنة 2112ـ عالمة ومعنى في السياسة الدولية ،فإف لتصويت
البرلمانات األوروبية معناه وعالمتو في السياسة األوروبية ،كما أف نتائج التصويت في الجمعية

العامة وفي البرلمانات األوروبية كانت بأغمبية ساحقة ،رغـ أف تصويت الجمعية العامة غير

ممزـ لمجمس األمف؛ وأف نتائج تصويت البرلمانات األوروبية غير ممزمة لحكوماتيا ،لكنيا تعتبر
عالمات عمى طريؽ االعتراؼ الدولي بالدولة الفمسطينية (البطؿ2114 ،ـ).

إف ىذه االعترافات البرلمانية بالدولة الفمسطينية تؤكد عمى أف سياسة االتحاد األوروبي تتجو

نحو التغير فيما يخص القضية الفمسطينية ،والتي تؤكد أيضا عمى اإلرادة الشعبية لدوؿ االتحاد
األوروبي الداعمة لمحؽ الفمسطيني (الريفي2116 ،ـ).
وسيتـ تناوؿ موضوع االعترافات البرلمانية لدوؿ االتحاد األوروبي ،وذلؾ لمعرفة
حيثياتيا ودوافعيا وأىميتيا.

 4.2.0الدينامية األوروبية تجاه العتراف بالدولة الفمسطينية:
تدرجت مواقؼ الدوؿ األوروبية والمجمس األوروبي مف اإلنكار الكامؿ لمحقوؽ
ّ
الفمسطينية في عاـ 1971ـ إلى بدء االعتراؼ بالحقوؽ المشروعة لمفمسطينييف عاـ 1973ـ ؛
ومف ثََّـ األخذ بعيف االعتبار حاجة الفمسطينييف إلى وطف " "Homelandعاـ 1977ـ ؛ ثـ
تطورت المواقؼ األوروبية مع االعتراؼ الصريح بحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير في
ّ

إعالف البندقية 1981ـ ؛ وذلؾ قبيؿ بدء المفاوضات المباشرة ما بيف "ـ.ت.ؼ" و"إسرائيؿ"،
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ميمة عندما أعمف التزامو بإقامة دولة
عاما خطا االتحاد األوروبي خطوة َّ
وبعد ما يقرب العشريف ً
فمسطينية ذات سيادة؛ وذلؾ في اجتماع لممجمس األوروبي في "برليف" سنة 1999ـ (Persson,
). 2013, p144

ميما في محاولة دفع عممية السالـ إلى األماـ ،ومحاولة
َّأدى االتحاد األوروبي ًا
دور ِّ
التوصؿ إلى اتفاؽ مقبوؿ لمطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي عمى أساس دولتيف لشعبيف؛ وعمى

الرغـ مف جيوده ألكثر مف عشريف عاماً ،حدث عكس ما يرجو مف مبادرات السالـ ،حيث

تيديدا حقيقيِّا لفرص إقامة دولة
توسعت "إسرائيؿ" في االستيطاف وتيويد مدينة القدس؛ مما شكؿ
ً
ّ
فمسطينية قابمة لمحياة (موقع الجزيرة نت2114 ،ـ) ،وعمى الرغـ مف المرونة الكبيرة التي يبدييا

الجانب الفمسطيني ال تزاؿ قضايا الحدود ،واألمف ،والمياه ،ووضعية مدينة القدس ،والالجئيف،
واالستيطاف عقبات رئيسة تقؼ أماـ أي اتفاؽ.

بعد فشؿ توجو السمطة الوطنية الفمسطينية إلى مجمس األمف سنة 2111ـ لمحصوؿ عمى

عضػػوية الدولػػة الكاممػػة؛ وبػػدعـ مػػف بعػػض الػػدوؿ األوروبيػػة ،توجيػػت السػػمطة مجػ ّػد ًدا لمجمعيػػة
العموميػػة ،التػػي صػ ّػوتت لمنحيػػا مكانػػة دولػػة م ارقػػب فػػي  29نػػوفمبر 2112ـ (جرابعػػة2116 ،ـ،

ص ،)4-5حيػػث صػ ّػوتت معظػػـ دوؿ االتحػػاد األوروبػػي كمػػا أش ػرناً سػػابقاً لصػػالح الق ػرار ،ثػػـ تػػال
ذلؾ تطور آخر فػي سياسػة االتحػاد األوروبػي تجػاه القضػية الفمسػطينية عامػة والدولػة الفمسػطينية

خاص ػػة ،تمثػ ػػؿ ب ػػاعتراؼ العديػػػد م ػػف البرلمانػ ػػات األوروبي ػػة بالدول ػػة الفمس ػػطينية س ػػنة (2114ـ،
2115ـ).

 4.2.2اعترافات البرلمانات األوروبية بالدولة الفمسطينية:
في البداية أعمنت "السويد" االعتراؼ رسميِّا بالدولة الفمسطينية كدولة مستقمة ذات سيادة
طبقًا لخطوط عاـ 1967ـ ،وبدء التبادؿ والتمثيؿ الدبموماسي بيف الجانبيف ،وقد خمَّؼ ىذا القرار
جدالً كبي اًر وراءه بسبب وزنيا داخؿ أوروبا وسمعتيا كدولة محايدة ومساندة لمحريات (صحيفة

الحدث2115 ،ـ)؛ وقد عممت "السويد" ذلؾ بأنو "نابع مف إيمانيا بحؽ الفمسطينييف في الحصوؿ
عمى دولة مستقمة تجسد نضاليـ" (جرابعة2116 ،ـ ،ص.)3

يذكر أف باعتراؼ الحكومة السويدية رسمياً بدولة فمسطيف ،تصبح بذلؾ أوؿ دولة في

أوروبا الغربية تعترؼ بفمسطيف ،والثامنة في االتحاد األوروبي ،عمماً بأف الدوؿ األوروبية السبع

األخرى اعترفت بدولة فمسطيف قبؿ انضماميا إلى االتحاد األوروبي ،وىي"( :التشيؾ"،
و"المجر" ،و"بولندا" ،و"بمغاريا" ،و"رومانيا" ،و"مالطا" ،و"قبرص") (سعد الديف2115 ،ـ).
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ثـ تتالت بعد ذلؾ االعترافات البرلمانية مف دوؿ االتحاد األوروبي (مف دوؿ أوروبا

الغربية) بالدولة الفمسطينية عمى خطوط الرابع مف حزيراف /يونيو 1967ـ ،حيث شممت ىذه

االعترافات البرلماف البريطاني ،واإلسباني ،والفرنسي ،واإليرلندي ،والبمجيكي ،والبرتغالي،

وبرلماف لكسمبورغ ،وايطاليا ،واليوناف ،والبرلماف األوروبي (جرابعة2116 ،ـ ،ص.)3
 4.2.2.0التسمسل الزمني لالعترافات البرلمانية األوروبية بالدولة الفمسطينية:

فيما يمي قائمة متسمسمة بالبرلمانات األوروبية التي اعترفت رمزيِّا بالدولة الفمسطينية،
توضح نسبة التصويت عمى القرار ،وتاريخو في كؿ برلماف (مركز المعمومات الوطني

الفمسطيني -وفا( ،د.ت) ،ب):

جدول رقم ()2

قائمة متسمسمة بالبرلمانات األوروبية التي اعترفت رمزيًّا بالدولة الفمسطينية سنة 2104م2105،م:
البرلمان

تاريخ العتراف

المؤيدون المعارضون الممتنعون

.1

البرلماف البريطاني

 14أكتوبر 2114ـ

274

12

طبيعة
العتراف
رمزي

.2

البرلماف اإلسباني

 18نوفمبر 2114ـ

319

2

1

رمزي

.3

البرلماف الفرنسي

 2ديسمبر 2114ـ

339

151

16

رمزي

.4

برلماف إقميـ والوني

 11ديسمبر 2114ـ

-

-

-

رمزي

.5

البرلماف اإليرلندي

 11ديسمبر 2114ـ

-

-

-

رمزي

.6

البرلماف البرتغالي

 12ديسمبر 2114ـ

203

9

5

رمزي

.7

برلماف إقميـ بروكسؿ

 13ديسمبر 2114ـ

56

11

12

رمزي

.8

البرلماف األوروبي

 17ديسمبر 2114ـ

498

88

البمجيكي

البمجيكي

رمزي

.9

برلماف لكسمبورغ

 17ديسمبر 2114ـ

34

3

23

رمزي

.10

البرلماف اإليطالي

 27فبراير 2115ـ

300

45

56

رمزي

.11

البرلماف اليوناني

 22ديسمبر 2115ـ

باإلجماع

00

00

رمزي
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 4.2.2.2طبيعة وصيغ العترافات البرلمانية األوروبية بالدولة الفمسطينية:
ػجعت أو حثّ ػت فييػػا
لقػػد أتػػت ىػػذه االعت ارفػػات عمػػى شػػكؿ ق ػ اررات غيػػر ممزمػػة؛ حيػػث شػ ّ
البرلمانات حكوماتيا االعتراؼ رسمياً بالدولة الفمسػطينية ضػمف حػؿ شػامؿ لمصػراع الفمسػطيني-
اإلسرائيمي قائـ عمى أساس المفاوضات وحؿ الدولتيف وليس بمعزؿ عنو؛ وذلػؾ خػالؿ الفتػرة مػف

أكتػػوبر 2114ـ حتػػى ديسػػمبر 2115ـ (جرابعػػة2116 ،ـ ،ص ،)4وجػػاءت الخطػػوة األبػػرز فػػي
تص ػػويت البرلم ػػاف األوروب ػػي لمص ػػمحة مش ػػروع قػ ػرار ي ػػدعـ االعتػ ػراؼ بدول ػػة فمس ػػطيف ،وتَض ػػمف

مشػػروع القػرار المقػ ّػدـ مػػف قبػػؿ عػػدة كتػػؿ سياسػػية أوروبيػػة ،دعػػـ االعتػراؼ بدولػػة فمسػػطيف بشػػكؿ
مبدئي ،وموازاة ىذا االعتراؼ بتقدـ محادثات السػالـ بػيف الجػانبيف الفمسػطيني واإلسػرائيمي ،عمػى
أسػػاس حػػؿ الػػدولتيف عمػػى خطػػوط عػػاـ 1967ـ ،وقػػد اعتػػرى موقػػؼ البرلمػػاف األوروبػػي صػػيغة

"الدعـ" " ،"Supportوليس "االعتراؼ" " ،"Recognitionأو "اإللزاـ" في معرض حديثػو عػف
دولػػة فمسػػطيف ،ممػػا يتػػرؾ خيػػار القػرار لػػدوؿ االتحػػاد األوروبػػي نفسػػيا فػػي اتخػػاذ مػػا يناسػػبيا مػػف
إجػراء وفػػؽ سياسػػاتيا وتوجياتيػػا (سػػعد الػػديف2115 ،ـ) ،مػع تأكيػػده فػػي قػرار االعتػراؼ عمػػى أف

"المستوطنات اإلسرائيمية غير قانونية حسب القػانوف الػدولي ،وأف القػدس الشػرقية عاصػمة لمدولػة
الفمسطينية" (شػعث2114 ،ـ) ،وقػد جػاء قػرار البرلمػاف األوروبػي بػاالعتراؼ بدولػة فمسػطيف وفػؽ

ق ػ اررات الشػػرعية الدوليػػة ،ليؤكػػد عمػػى التأييػػد الػػدولي المتسػػع رقعتػػو يوم ػاً بعػػد يػػوـ وأىميػػة دعػػـ
الشعب الفمسطيني بتقرير مصيره وحقو في إقامة دولتو المستقمة وعاصمتيا القػدس الشػريؼ وفػؽ
الق ارريف الدولييف  338 ،242عمى خطوط سنة 1967ـ (الريفي2116 ،ـ).
رغػػـ أىميػػة ىػػذه االعت ارفػػات البرلمانيػػة بالدولػػة الفمسػػطينية ،فيجػػدر اإلشػػارة إل ػى أف صػػيغ
االعترافات جاءت غير حاسمة ،والشؾ أف العامؿ اإلسرائيمي كاف دائماً ىو الحاضر الغائب فػي

النقاشػػات فػػي البرلمانػػات األوروبيػػة والتػػي أثّػرت بالتػػالي عمػػى شػػكؿ االعت ارفػػات ،باإلضػػافة إلػػى
الرغبة فػي إحػداث توازنػات محػددة داخػؿ البرلمانػات  -وعػدـ اسػتعداد طػرؼ بعينػو تحمػؿ تبعػات

ىذه الخطوة داخمياً وخارجياً -فيما بيف مف ىػـ مػع االعتػراؼ بالدولػة الفمسػطينية ومػف ىػـ ضػده،

مم ػػا أفض ػػى إل ػػى ص ػػياغات توفيقي ػػة لالعت ارف ػػات البرلماني ػػة (زي ػػادة2116 ،ـ) ،م ػػع األخ ػػذ بع ػػيف
االعتب ػػار أني ػػا اعت ارف ػػات غي ػػر ممزم ػػة لمحكوم ػػات األوروبي ػػة ،ولك ػػف ى ػػذه الحكوم ػػات الديمقراطي ػػة
يفتػػرض أف تأخػػذ ىػػذه الق ػ اررات بعػػيف االعتبػػار كونيػػا تعبػػر عػػف إرادة شػػعوبيا (موقػػع إرـ نيػػوز

اإلخب ػػاري2114 ،ـ) ،وم ػػف األمثم ػػة عم ػػى ص ػػيغ اعت ارف ػػات بع ػػض البرلمان ػػات األوروبي ػػة م ػػا يم ػػي
(زيادة2116 ،ـ):
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 اعتـــــــــراف البرلمـــــــــان األوروبـــــــــي" :إف البرلمػ ػ ػ ػػاف األوروبػ ػ ػ ػػي يػ ػ ػ ػػدعـ مػ ػ ػ ػػف حيػ ػ ػ ػػث المبػ ػ ػ ػػدأ
" "Supports in Principleاالعتػراؼ بالدولػة الفمسػطينية وحػؿ الػدولتيف ،ويعتقػد أف ذلػؾ
ينبغػػي أف يسػػير جنب ػاً إلػػى جنػػب مػػع التطػػور فػػي محادثػػات السػػالـ التػػي ينبغػػي دفعيػػا إلػػى

األماـ".

 اعتراف البرلمان اليوناني" :إف البرلماف اليوناني يتعيد بدعـ اإلجراءات الضرورية لالعتراؼ
بالدولة الفمسطينية " The Greek Parliament Pledges to Promote all the

" Necessary Procedures to Recognize the State of Palestineوعمؿ كؿ
الجيود الدبموماسية الالزمة الستئناؼ فوري لمحادثات سالـ ذات مصداقية بيف الجانبيف".

 اعتراف البرلمان الفرنسي :حيث دعا الحكومة الفرنسية إلى "استخداـ االعتراؼ بالدولة
الفمسطينية بيدؼ حؿ الصراع نيائياً".
 اعتراف البرلمان اإلسباني :دعا إلى "االعتراؼ بالدولة الفمسطينية عمى أف يكوف نتيجة
لعممية تفاوضية بيف الطرفيف "This Recognition Should be the Consequence
" ،of a Process Negotiated Between the Partiesبحيث تضمف األمف والسالـ
لمجميع".

 اعتراف البرلمان اإليطالي :حيث دعا إلى "تأييد إقامة دولة فمسطينية "Support the
" Establishment of a Palestinian Stateتعيش بسالـ وأمف وازدىار بجانب دولة

"إسرائيؿ" عمى قاعدة االعتراؼ المتبادؿ وااللتزاـ المتبادؿ بضماف أف يعيش كؿ المواطنيف
بأماف مف جميع أشكاؿ العنؼ واإلرىاب".

 اعتراف البرلمان البمجيكي :دعا البرلماف "إلى االعتراؼ بالدولة الفمسطينية في الوقت
المناسب " ،"At the Right Timeمع األخذ بعيف االعتبار عدة مسائؿ :االنعكاس
اإليجابي لذلؾ عمى إعادة إطالؽ المفاوضات بيف الطرفيف ،وتأثير ذلؾ عمى التعاوف داخؿ

االتحاد األوروبي ،ووجود حكومة فمسطينية تمارس صالحياتيا عمى كامؿ أراضي الدولة

الفمسطينية".

 4.2.3أسباب توجو البرلمانات األوروبية لالعتراف بالدولة الفمسطينية:
جاءت موجة االعترافات والتوصيات غير الممزمة التي اتخذتيا بعض البرلمانات
وحساس مرت بو
األوروبية لالعتراؼ بدولة فمسطيف – عمى الرغـ مف رمزيتيا -في وقت دقيؽ ّ
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المنطقة العربية بشكؿ عاـ -حيث ثورات الربيع العربي– والقضية الفمسطينية بشكؿ خاص بعد
العدواف عمى قطاع غزة سنة 2114ـ ،ضمف حالة استياء شديدة تشيدىا دوؿ االتحاد األوروبي

ضد ممارسات دولة االحتالؿ بحؽ الشعب الفمسطيني ،ويقينيا بأف "إسرائيؿ" ىي المسؤوؿ

الرئيس عف فشؿ العممية السممية ،ومع زيادة التضامف مع الشعب الفمسطيني ،ورفض الشعوب

األوروبية لمسياسات التي تتبناىا الحكومات األوروبية تجاه الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي (أبو
ناصر2115 ،ـ).
وبحسب الدكتور محمود جرابعة فإف توجو برلمانات بعض دوؿ االتحاد األوروبي نحو
االعتراؼ بالدولة الفمسطينية ،لو عدة تفسيرات ودالالت ،ومنيا (جرابعة2116 ،ـ ،ص:)6-5
 تالشي خيار حل الدولتين الذي دعمو التحاد األوروبي :حيث بدأت بعض دوؿ االتحاد
عاما ،بدأ تدريجيِّا
األوروبي تدرؾ أف خيار حؿ الدولتيف الذي دعمتو ألكثر مف ثالثيف ً
ٍ
خاصة مع توسع االستيطاف وتوقؼ عممية السالـ؛ وىو ما َعبَّر عنو االتحاد
يتالشى ،وب
األوروبي في أكتوبر 2114ـ عندما أعمف أنو "لف يعترؼ بأي تغييرات عمى خطوط ما قبؿ

1967ـ ،بما في ذلؾ القدس ،غير تمؾ التي اتفؽ عمييا الطرفاف" ،فالدوؿ األوروبية ال
ترغب في أف ترى فشؿ حؿ الدولتيف حقيقة ماثمة ،وبالتالي إضافة أزمة جديدة إلى منطقة

الشرؽ األوسط ،خاصة في ظؿ أزمة الالجئيف التي باتت تعصؼ بدوؿ االتحاد وتيدد
وحدتيا وأمنيا.

 سعي التحاد األوروبي لمحيمولة دون انييار السمطة الوطنية الفمسطينية :حيث تخشى
األطراؼ األوروبية مف تدىور األوضاع في الضفة الغربية بصورة يمكف أف تطيح بالسمطة
الوطنية الفمسطينية وبالتالي انييارىا؛ فمـ ِ
تأت االعترافات األوروبية فقط مف باب إعادة
أيضا -كرسالة دعـ وتأييد واضحة
إحياء عممية السالـ ،والتأكيد عمى حؿ الدولتيف؛ بؿ ً -
لمرئيس الفمسطيني محمود عباس لمحفاظ عمى السمطة الوطنية الفمسطينية ومنع انييارىا؛
حتى ال يظير بديؿ فمسطيني قد يرفض عممية السالـ وحؿ الدولتيف.

 تغير في المزاج األوروبي عمى المستوى الشعبي :لقد بدأت حركة مف التمممؿ والرفض
الشعبي األوروبي تظير ،وبوضوح ،تجاه السياسات اإلسرائيمية ضد الفمسطينييف؛ وذلؾ منذ

المدمرة عمى قطاع غزة عاـ 2114ـ ؛ ونتيجة لذلؾ ،تعززت كثافة
الحرب اإلسرائيمية
ّ
حمالت التضامف والوقفات االحتجاجية والمسيرات الداعمة لمحقوؽ الفمسطينية والمطالِبة
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بإنياء االحتالؿ اإلسرائيمي ،وكانت ىذه بداية التغير التدريجي في المزاج األوروبي عمى

المستوى الشعبي تجاه "إسرائيؿ".

وقد أشارت صحيفة "الجاردياف" " "The Guardianإلى أف ىذه التحركات نحو

االعتراؼ بدولة فمسطيف ظيرت نتيجة شعور متزايد باإلحباط في دوؿ االتحاد األوروبي بسبب
استمرار بناء المستوطنات مف ِقبؿ "إسرائيؿ" ،وعدـ إحراز تقدـ في عممية السالـ
( ،)Beaumont, 2014كما أظير استطالع رأي قامت بو ىيئة اإلذاعة البريطانية

تفاعا ِّ
حادا في العداء لمسياسات اإلسرائيمية تجاه األراضي الفمسطينية؛
"بي.بي.سي" أف ىناؾ ار ً
حيث إف "ما بيف ثمثي وثالثة أرباع الناس في"( :بريطانيا" و"إسبانيا" و"ألمانيا" و"فرنسا"
و"إيطاليا") لدييـ آراء سمبية تجاه السياسة اإلسرائيمية" (موقع الجزيرة نت2114 ،ـ).

 إف توجو البرلمانات األوروبية لالعتراؼ بالدولة الفمسطينية نابع مف إيمانيا بمنظومة القيـ
واحتراميا -أكثر مف الواليات المتحدة األمريكية -مما يجعميا تتجو صوب دعـ الشعوب

لنيؿ حقوقيا.

 يضاؼ إلى ما سبؽ حالة الممؿ األوروبي -عمى المستوى السياسي الرسمي -مف سياسة
حكومة "نتنياىو" ،وفي محاولة لمضغط عمييا وذلؾ حتى تقدـ شيئاً في المفاوضات ،ولكف

الحكومة اإلسرائيمية لـ تقبؿ بوقؼ االستيطاف ،ولـ تقـ بتجديد المفاوضات (مقابمة مع
شعباف.)2116 ،
 كما تنـ ىذه االعترافات البرلمانية عف ازدياد المؤازريف لمقضية الفمسطينية والمؤمنيف بحقوؽ
الشعب الفمسطيني ،فقد بات "أصدقاء فمسطيف" في كؿ األحزاب ،حتى أشدىا تعصباً
وانحيا اًز إلى "إسرائيؿ" ،وأصبح عدد البرلمانييف المؤيديف لقضية الشعب الفمسطيني بالمئات
وبشكؿ عمني بعد أف كانوا ال يتجاوزوف أصابع اليد (أبو ناصر2115 ،ـ) ،فمـ يقتصر

المؤازروف عمى تيارات الوسط واليسار المتضامنة تقميدياً مع قضية الشعب الفمسطيني ،وانما
عززتيا تحالفات أخرى جديدة ،مما ترتب عميو اعتراؼ البرلمانات األوروبية بالدولة

الفمسطينية تعبي اًر عف إرادة الشعوب األوروبية واستجابةً ليا (سعد الديف2115 ،ـ).
 يرى البعض أنو قد عزز ىذه التوجو نحو االعتراؼ بالدولة الفمسطينية ورفض االستيطاف

مرت بيا عدة دوؿ باالتحاد األوروبي مما جعميا غير قادرة عمى
األزمة االقتصادية التي ّ
تمويؿ جرائـ االحتالؿ اإلسرائيمي (أبو ناصر2115 ،ـ)( ،في إشارة مف دوؿ االتحاد
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األوروبي لرفضيا قياـ دولة االحتالؿ بيدـ العديد مف المنشآت المبنية عمى األراضي

الممولة مف االتحاد األوروبي).
الفمسطينية و ّ

 كما تد ّؿ ىذه االعترافات البرلمانية عمى تنامي السموؾ اإليجابي لميسار األوروبي حياؿ
القضايا العربية ،إذ طرح تجمع كتؿ اليسار في البرلماف األوروبي مبادرة ترمي إلى
االعتراؼ بفمسطيف دولة في حدود 1967ـ (سعيد2115 ،ـ) ،األمر الذي يمكف العمؿ عميو
واستغاللو مف أجؿ ضماف مؤازريف ومؤيديف لممطالب العادلة لمشعب الفمسطيني بما يضمف

حمفاء وأصدقاء داخؿ األحزاب والبرلمانات والحكومات ،وبالتالي التأثير عمى سياسة دوؿ
االتحاد األوروبي.
 أما فيما يخص اعتراؼ مجمس العموـ البريطاني بالدولة الفمسطينية ،فيو أمر يستحؽ

التحميؿ ،ذلؾ أف "بريطانيا" ُعرفت بتحيزىا الدائـ لػ"إسرائيؿ" ،كما أنيا ىي مف أصدر وعد
"بمفور" ،لذا فإف ىذا االعتراؼ برأي الباحثة يعتبر بمثابة إقرار (غير رسمي) بمسؤوليتيا
التاريخية ،ويمكف تفسير ىذا التغير الالفت لمنظر بأنو يعود لجممة مف األسباب منيا الجيود

الوطنية الحثيثة التي قادتيا الشرعية الفمسطينية برئاسة "محمود عباس" ،وفضح سياسات

وانتياكات "إسرائيؿ" ضد الشعب الفمسطيني ،وأيضاً بفضؿ دعـ أنصار السالـ األممييف،
حيث بادروا بإرساؿ رسالة ألعضاء مجمس العموـ البريطاني ،طالبوىـ فييا باالعتراؼ

بالدولة الفمسطينية (أبو ناصر2115 ،ـ).

 4.2.4أىمية العترافات البرلمانية األوروبية بالدولة الفمسطينية:

 رغـ أف خطوة "االعتراؼ" تعتبر رمزية أخالقية غير ممزمة رسمياً بإجراءات تنفيذية ،فإنيا
منتصر لعدالة القضية الفمسطينية في مواجية االحتالؿ.
ًا
تمثؿ في المحصمة رًأيا شعبياً أوروبياً
 كما أنيا تشكؿ عنص اًر ضاغطاً عمى الحكومات األوروبية التخاذ خطوات سياسية جادة
مساندة لممسعى الفمسطيني الحثيث إلنجاز الدولة المستقمة ،عمى أساس أف المجالس النيابية

حر ،وبالتالي فإنيا تترجـ ق ارراتيا ومواقفيا
األوروبية تضـ نخبة منتخبة شعبياً ،انتخاباً ديمقراطياً ّاً
تبعا لممزاج الشعبي العاـ ،مما يجسد المكانة النوعية والمساحة الواسعة التي باتت القضية
ً
الفمسطينية تحتميا لدى الرأي العاـ األوروبي (سعد الديف2115 ،ـ) ،حيث إف البرلمانات
األوروبية ىي برلمانات ديمقراطية حقيقية تستمد سمطاتيا مف الشعب وتقرر باسـ الشعب،

وبالتالي فإف ق ارراتيا عمى الرغـ مف أنيا غير ممزمة لمحكومات إال أنيا ميمة ،ألنيا تضع
تحوؿ ما ىو غير ممزـ إلى ممزـ ،وا ّف تجربة "السويد" التي
حكوماتيا في موقؼ محرج ،وقد ّ
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أُعمنت رغـ الضغوط اإلسرائيمية باالعتراؼ بالدولة الفمسطينية ليست ببعيدة في إمكانية تكرارىا

(أبو ناصر.)2115 ،

 تعتبر االعترافات البرلمانية بالدولة الفمسطينية خطوة ميمة في الطريؽ الصحيح ،حيث يتوقع

أ ف تميد ىذه الق اررات في نياية المطاؼ الكتساب اعتراؼ نيائي ورسمي بالدولة الفمسطينية،
وىو ما تعبر "إسرائيؿ" عف خشيتيا منو ،وتساندىا كؿ مف الواليات المتحدة و"ألمانيا" وبعض

الدوؿ التي ترى أف ىذا االعتراؼ يجب أف يعقب وليس يسبؽ تحقيؽ سالـ شامؿ (صحيفة

الحدث2115 ،ـ).

 يضاؼ إلى ذلؾ أف االعترافات البرلمانية تعتبر في األساس اعترافاً بحدود الدولة الفمسطينية
عمى خطوط العاـ 1967ـ ،ورسالة ميمة لحكومة االحتالؿ اإلسرائيمي لتدرؾ أف الموقؼ الدولي

في طريقو إلى رفع صوتو والخروج عف العباءة األمريكية واستباقيا بالتحدث عف معارضتو
لالحتالؿ وممارسة انتياؾ حقوؽ اإلنساف الفمسطيني ،فالمجتمع األوروبي أصبح يعي أىمية
دوره السياسي في التأثير عمى صناع القرار السياسي بالعالـ التباع سياسة أكثر عدالً تجاه

مشكمة فمسطيف ،لذلؾ تعتبر االعترافات البرلمانية خطوة ميمة إلسناد الكفاح الفمسطيني نحو

إقامة الدولة الفمسطينية ،وكضغط حقيقي لتطبيؽ حؿ الدولتيف (العقاد2114 ،ـ).

 وترى الباحثة أف ىذه االعترافات البرلمانية األوروبية والتي تعكس مواقؼ إيجابية لدوؿ
خر يضاؼ إلى حصوؿ فمسطيف عمى
االتحاد األوروبي إنما تعتبر مكسباً دبموماسياً فمسطينياً آ اً
عضوية الدولة المراقب في األمـ المتحدة سنة 2112ـ ،والتي جاءت نتيجة جيود دبموماسية

كبيرة مف الجانب الفمسطيني.

 إف االعترافات البرلمانية بالدولة الفمسطينية مف شأنيا أف تضغط عمى "إسرائيؿ" ألجؿ االلتزاـ
باتفاقيات السالـ.

 سوؼ تسيـ أيضاً في تنشيط حمالت المقاطعة االقتصادية والثقافية لمنتجات المستوطنات

اإلسرائيمية وجامعاتيا وفعاليتيا الفنية والرياضية ،ومف ثـ دفعيا إلى وقؼ العنؼ والقمع ضد
الفمسطينييف (صحيفة الحدث2115 ،ـ).

 تبقى التوصيات المتزايدة التي تدفع بيا البرلمانات األوروبية إلى حكوماتيا بأف تعترؼ بدولة

فمسطيف تطو اًر تراكمياً ذا شأف ،كما أف أجواءىا العامة تتيح فرصاً لمقضية الفمسطينية عبر
تحريؾ بعض المواقؼ ،وكسر الجمود ،عمى األقؿ لدى بعض األطراؼ السياسية ،دوف أف

برمتيا متعمقة
يتجاوز ذلؾ حقيقة أنيا اعترافات رمزية وليست فعمية ،ومع ذلؾ؛ تبقى المسألة ّ
بقدرة الساحة الفمسطينية عمى استثمار االعترافات وتطويرىا ورفع سقوفيا (شاكر2115 ،ـ) أي
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أنو جانب ميـ يقع عمى عاتؽ القيادة الفمسطينية ،ولإلشارة إلى أىمية ىذه االعترافات ،فقد

سارعت الواليات المتحدة بانتقادىا ،حيث اعتبرتيا جيداً ضائعاً ال يسيـ في عممية السالـ ،وأنيا

تعطى إشارات خاطئة لمجانب الفمسطيني ،إف ىذا االنتقاد يؤكد عمى استمرار انحياز "واشنطف"

إلى "إسرائيؿ" عمى حساب الحقوؽ الفمسطينية (سعيد2115 ،ـ).
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 4.3مبادرة السالم الفرنسية
 4.3.0تعريف بالمبادرة الفرنسية وأىدافيا األساسية:
تعتبر المبادرة الفرنسية التي طُرحت لممرة األولى سنة 2115ـ ،وأُعيد طرحيا سنة

2116ـ بيدؼ "الحفاظ عمى حؿ الدولتيف ووضعو موضع التنفيذ" ،واحدة مف أبرز الجيود
األوروبية لالعتراؼ بالدولة الفمسطينية التي ال تزاؿ تخضع لالحتالؿ اإلسرائيمي المباشر

(جرابعة2116 ،ـ ،ص.)3

ويمكف تعريؼ المبادرة الفرنسية – والتي ىي اختصار لمبادرة السالـ الفرنسية في الشرؽ

األوسط "The French Middle-East Peace Initiative" -بأنيا ":مبادرة سالـ بقيادة
"فرنسا" تدعو إلى عقد مؤتمر دولي لمسالـ " ،"International Peace Conferenceيتبعو
مفاوضات ثنائية مباشرة بيف طرفي الصراع – الفمسطينييف واإلسرائيمييف – برعاية مجموعة دعـ

مكونة مف االتحاد األوروبي وجامعة الدوؿ العربية ومجمس األمف الدولي ،تقوـ ىذه
دولية ّ
المفاوضات عمى أساس حؿ الدولتيف وبناء عمى ق اررات الشرعية الدولية ،وتحديد سقؼ زمني
لممفاوضات ال يزيد عف عاميف ،حيث تنتيي بدولة فمسطينية مستقمة عمى أساس خطوط يونيو/

حزيراف 1967ـ ،وأف القدس عاصمة لمدولتيف (القططي2116 ،ـ) ،واعتبرت "فرنسا" أف ىذه

المبادرة ليست لصنع السالـ ولكنيا لدفع الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي ليصنعا السالـ (وكالة

فمسطيف اليوـ2115 ،ـ) ،وأنيا بمثابة تسوية نيائية وليست اتفاقاً مؤقتاً (رشيد2116 ،ـ).

وعدا معمقًا" مف "باريس"
وفي حاؿ فشمت المفاوضات بعد انقضاء العاميف فإف ىناؾ " ً

باالعتراؼ بالدولة الفمسطينية (جرابعة2116 ،ـ ،ص ،)3مع اإلشارة إلى أف "فرنسا" قد سحبت
فيما بعد ىذا الوعد وتراجعت عنو ،وذلؾ مف أجؿ إقناع "إسرائيؿ" بقبوؿ المبادرة الفرنسية
(صحيفة فمسطيف2116 ،ـ).

في البداية ظيرت جذور فكرة "المبادرة الفرنسية" في سنة 2114ـ ،عندما طرحت "فرنسا"
مشروع قرار في مجمس األمف يتضمف المبادئ واألسس والمعايير التي مف المفترض أف تحكـ

مسيرة السالـ لضماف نجاحيا ،ولكف مشروع القرار ىذا عارضتو "أمريكا" و"إسرائيؿ" ،وتحفظت
عميو "ألمانيا" و"بريطانيا" ،ولـ تستطع القيادة الفمسطينية أف تقبمو لتضمنو بعض النقاط التي
تمس بالحقوؽ الوطنية الفمسطينية ،مثؿ قبوؿ "إسرائيؿ" كػ"دولة ييودية" ،عمى الرغـ مف تضمنو
ّ
بعض النقاط اإليجابية ،مثؿ تحديد جدوؿ لممفاوضات وآخر لتنفيذ ما ُيتفؽ عميو ،وتشكيؿ
مجموعة دولية لتواكب المفاوضات وتساعد عمى إنجاحيا ،ألف المفاوضات الثنائية مف دوف
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تدخؿ دولي لـ ِّ
تؤد إلى اتفاؽ كما ىو معموـ (مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات2116 ،ـ،

ص.)1

جدير بالذكر أف مف أىـ دوافع التحرؾ الفرنسي وطرحو لممبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر

دولي لمسالـ ىو فشؿ المفاوضات الفمسطينية-اإلسرائيمية التي كانت ترعاىا اإلدارة األمريكية،

حيث توقفت في أبريؿ مف العاـ 2114ـ بعد رفض دولة االحتالؿ اإلسرائيمي وقؼ االستيطاف،
أساسا لممفاوضات (شبكة القدس نت2116 ،ـ) ،وباإلضافة إلى
وقبوؿ خطوط عاـ 1967ـ
ً
ذلؾ يرى أستاذ اإلعالـ بجامعة بيرزيت نشأت األقطش أف ،لدى االتحاد األوروبي عامةً
و"فرنسا" خاصةً قناعة بضرورة حؿ القضية الفمسطينية مف منطمؽ شعورىا بأنيا ستدفع ثمف

الفوضى في الشرؽ األوسط خصوصاً بعد أزمة تدفؽ الالجئيف (مقابمة تمفزيونية مع األقطش،

2116ـ).

لذلؾ فقد جددت "فرنسا" تحركيا السياسي سنة 2116ـ فجاءت "المبادرة الفرنسية" والتي

ظيرت ضمف سياؽ أوروبي ساده اعتراؼ عدة برلمانات أوروبية بالدولة الفمسطينية ،وقد تضمف
ىذا التحرؾ ما يمي :أوالً :ضرورة اتفاؽ المجموعة الدولية عمى مرجعية المفاوضات ،مف خالؿ

تـ عقده فعالً في  3يونيو 2116ـ،
عقد اجتماع دولي دوف مشاركة "إسرائيؿ" وفمسطيف ،وقد ّ
ثانياً :عقد مؤتمر دولي يسبقو تشكيؿ فرؽ عمؿ حوؿ األمف والتعاوف اإلقميمي واالقتصادي
ومقومات الدولة (جرابعة2116 ،ـ ،ص ،)3-1وقد عقد ىذا المؤتمر الدولي الذي عرؼ باسـ

"مؤتمر باريس" بتاريخ  15يناير 2117ـ في العاصمة الفرنسية "باريس" (وكالة معاً2117 ،ـ).

وصوت مجمس االتحاد األوروبي في يونيو 2116ـ عمى تبني المبادرة الفرنسية بشكؿ
ّ
رسمي ،حيث جاء في إعالف المجمس" :يبارؾ المجمس اإلعالف المشترؾ لمبادرة السالـ في

الشرؽ األوسط والتي تـ تبنييا في اجتماع وزراء الخارجية في "باريس" في  3يونيو 2116ـ،
ويؤكد المجمس دعمو لحؿ عادؿ ودائـ وشامؿ لمصراع اإلسرائيمي-الفمسطيني ولمسالـ واالستقرار

في المنطقة" ،لقد جاء ىذا التبني لممبادرة الفرنسية كصفعة لمدبموماسية اإلسرائيمية التي بذلت

جيوداً إلفشاؿ القرار األوروبي بتحويؿ المبادرة مف مبادرة فرنسية إلى مبادرة أوروبية تقودىا

"فرنسا" (شمحت2116 ،ـ).

رحبت السمطة الوطنية الفمسطينية بالمبادرة الفرنسية ،كما طالب الرئيس محمود
وقد ّ
عباس بأف تكوف المبادرة العربية لمسالـ مرجعية لمؤتمر "باريس الدولي لمسالـ" باإلضافة إلى
الق اررات الدولية وخطة خارطة الطريؽ واالتفاقات الموقعة سابقا بيف الجانبيف (موقع قناة العربية
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لألخبار2116 ،ـ) ،بينما اعترضت "إسرائيؿ" عمى كثير مف بنودىا بحجة أمف "إسرائيؿ" وغير
ذلؾ ،لكنيا كانت تستخدـ ىذا الرفض لترويض المبادرة وجعميا تقترب أكثر مف الشروط
واإلمالءات اإلسرائيمية (وكالة فمسطيف اليوـ2115 ،ـ) ،باإلضافة إلى أنيا ترفضيا مف حيث

الشكؿ والمضموف ،فيي ترفضيا مف حيث الشكؿ بحجة أنيا -أي "إسرائيؿ" -تؤيد مفاوضات

مباشرة وثنائية مع الفمسطينييف مف دوف عقد مؤتمرات دولية أو تدويؿ الصراع الفمسطيني-

اإلسرائيمي ،وترفضيا مف حيث المضموف؛ ألف المبادرة تضع باألساس جدوالً زمنياً إلنياء
االحتالؿ واقامة الدولة الفمسطينية ،وتنطمؽ أصال مف مبدأ حؿ الدولتيف (شمحت2116 ،ـ).

 4.3.2العوامل التي دفعت "فرنسا" لطرح المبادرة الفرنسية:
في سياؽ تحميؿ العوامؿ التي دفعت "فرنسا" لطرح المبادرة الفرنسية ،يمكننا طرح عدة
وجيات نظر مختمفة ،ومنيا:
 أف "فرنسا" تسعى لمأل الفراغ الناشئ منذ فشؿ محاوالت وزير الخارجية األميركي "جوف
كيري" ،التوسط التفاؽ إسرائيمي–فمسطيني سنة 2114ـ ،ومع قرار اإلدارة األميركية
باالمتناع عف محاولة أخرى إلحياء المسيرة السياسية اإلسرائيمية–الفمسطينية ،وىي تعمؿ
عمى نحو حثيث بيدؼ استئناؼ المسيرة بمبادرتيا ِ(شتايف ،بروـ2116 ،ـ) ،ويذكر أف فشؿ

"كيري" في دوره وتوقؼ المفاوضات إنما يعود إلى رفض دولة االحتالؿ اإلسرائيمي وقؼ
أساسا لممفاوضات ،واإلفراج عف أسرى قدماء في
االستيطاف وقبوؿ خطوط عاـ 1967ـ
ً
سجونيا (شبكة القدس نت2116 ،ـ).

 محاولة دوؿ االتحاد األوروبي بقيادة "فرنسا" الحفاظ عمى الوضع الراىف ،وعدـ تدىوره إلى

مواجية شاممة فمسطينية– إسرائيمية ،واإلبقاء عمى ما يسمى بػ"ح ّؿ الدولتيف" انتظا اًر لتوفر
ظروؼ أخرى لتحقيقو مستقبالً .فاليدؼ مف إبقاء خيار الدولة الفمسطينية عمى قيد الحياة
لوجود قناعة فرنسية وأوروبية ودولية بأف موت "ح ّؿ الدولتيف" بالرغـ مف تراجع االىتماـ
بالقضية الفمسطينية ييدد األمف واالستقرار ،ويغذي اإلرىاب ،ويشجع عمى تواصؿ موجات

اليجرة (مركز الزيتونة لمدراسات واالستشا ارت2116 ،ـ ،ص.)3

 كما تيدؼ المبادرة الفرنسية إلى احتواء حالة الغضب الفمسطينية مف تصاعد اليجوـ
االستيطاني اإلسرائيمي والمصحوب بالقمع واإلذالؿ اليومي عمى حواجز االحتالؿ وسياسات

التمييز العنصري.
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 أو أنو قد تـ طرح ىذه المبادرة مف أجؿ االلتفاؼ عمى تنامي المقاطعة األوروبية غير
الرسمية لمنتجات المستوطنات اإلسرائيمية المقامة عمى أراضي الضفة الغربية والقدس

والجوالف السوري ،واتساعيا لتشمؿ الجامعات ،األمر الذي أقمؽ الحكومة اإلسرائيمية (وكالة

فمسطيف اليوـ2115 ،ـ).

 كما يرى البعض أف "فرنسا" تريد مف تحركيا تحقيؽ نجاح ىي بحاجة لو ،وخصوصاً بعد
فشميا في سوريا -حيث فشمت الحكومة الفرنسية في تمرير قرار في مجمس األمف لوقؼ
إطالؽ النار في سوريا -لذلؾ يكفي الدبموماسية الفرنسية في الحد األدنى أف تنجح في

جراء ما يحدث في منطقة الوطف العربي
تحريؾ ممؼ القضية الفمسطينية ّ
المجمد والمتراجع ّ
(مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات2116 ،ـ ،ص.)3
 ترى الباحثة مف وجية نظرىا الخاصة ،أف "فرنسا" تريد لعب دور أكثر أىمية ومحورية عمى
المستوييف األوروبي والدولي ،ودفع االتحاد األوروبي لمعب دور اكثر تأثي ار واستقاللية عف

الدور األمريكي ،وذلؾ مف خالؿ تدخميا في قضايا ىامة مثؿ القضية الفمسطينية.

 4.3.3أسباب رفض "إسرائيل" لممبادرة الفرنسية:
بينما لقيت المبادرة الفرنسية استحساناً دولياً وعربياً ،وتأييداً وقبوالً فمسطينياً ،فقد قوبمت

بالرفض اإلسرائيمي بؿ ومحاولتو إفشاليا -وقياساً عمى ذلؾ أيضاً أي مشروع أو مبادرة سالـ

تطرح بيف الطرفيف -ذلؾ ليس لمجرد أف المبادرة الفرنسية ال تمبي المتطمبات األمنية لدولة
"إسرائيؿ" كما يدعي اإلسرائيمييف أو غير ذلؾ مف عراقيؿ تجعؿ المبادرة ال تراوح مكانيا ،بؿ
يعود ذلؾ إلى جممة مف األسباب الحقيقية وراء ىذا الرفض اإلسرائيمي ،ومنيا:

 أف المبادرة الفرنسية تستند في مرجعيتيا إلى ق اررات األمـ المتحدة والقوانيف الدولية إلحالؿ
السالـ ،وىذا ما ترفضو "إسرائيؿ" بطبيعة الحاؿ (أبو حبمة2115 ،ـ ،ب).
 أف "إسرائيؿ" ال ترغب بأف يكوف ىناؾ سابقة بأف تجري المفاوضات تحت أي رعاية دولية،
تجنبا ألية التزامات ،وىي تحرص عمى أف يكوف الوسيط فقط محصو ار بالراعي األمريكي

الذي كاف دوما منحا از إلى "إسرائيؿ" ،فيما ُيترؾ الفمسطينييف عرضة لمضغط اإلسرائيمي.

 ال يوجد أولوية في حكومة "نتينياىو" المتطرفة إلجراء مفاوضات والتوصؿ إلى اتفاؽ مع
السمطة الوطنية الفمسطينية حوؿ قضايا الوضع النيائي ،وانما األولوية ىي الستغالؿ
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ظروؼ الفوضى في الدوؿ العربية ،ألجؿ استكماؿ تيويد القدس المحتمة لتكوف عاصمة

موحدة لمدولة الييودية (وكالة فمسطيف اليوـ اإلخبارية2115 ،ـ).

 كما أف عقدة األمف والتوسع االستيطاني واالستيالء عمى األراضي وسياسة االعتقاؿ
السياسي والخنؽ االقتصادي ،والعمؿ عمى تجسيد االنقساـ والفصؿ الجغرافي بيف الضفة

الغربية وقطاع غزة ىي التي تحكـ وتسيطر عمى العقمية اإلسرائيمية ،بالتالي ىي ترفض
أي مبادرة تسعى إلى وقؼ المشروع االستيطاني.
خطر
 إف "إسرائيؿ" تنظر بمنظار واحد ومف زاوية واحدة ،وىو أف قياـ دولة فمسطينية يشكؿ
اً
ويعجؿ في إنياء وجودىا ،مما يجعميا ترفض أي مبادرة تدعو إلقامة ىذه
عمى "إسرائيؿ" ُ
الدولة (أبو حبمة2115 ،ـ ،ب) ،وىذا يتطابؽ مع رأي رئيسة حزب "ميرتس" "زىافا
غالئوف" التي رأت "أف رفض "نتنياىو" لممبادرة الفرنسية يمثؿ دليالً عمى أف حديثو عف حؿ

الدولتيف ىو مجرد أكاذيب" (شمحت2116 ،ـ).

عزز مف رفض حكومة "نتنياىو" لممبادرة الفرنسية تفضيميا لما تسميو "الحؿ اإلقميمي"،
 لقد ّ
خصوصاً بعد خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعوتو لتحويؿ السالـ البارد
إلى سالـ دافئ ،وأف يكوف مدخؿ ىذا الحؿ مفاوضات عربية -إسرائيمية ،وتكوف القضية

الفمسطينية مخرجاً ثانوياً نيائياً لو (مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات2116 ،ـ،
ص.)4

 كما يأتي الرفض اإلسرائيمي لممبادرة الفرنسية ولعقد المؤتمر الدولي لمسالـ مف موقؼ
ومنطمؽ إسرائيمي عاـ يرمي إلى منع تدويؿ الصراع الفمسطيني -اإلسرائيمي ،في إطار

خطاب يحاوؿ أف يسوؽ بأف القضية الفمسطينية ليست القضية الممحة والمركزية في منطقة

الشرؽ األوسط (شمحت2116 ،ـ).

 عممت حكومات "إسرائيؿ" المتتالية عمى إفشاؿ أي مبادرة أو أفكار مف شأنيا أف تخترؽ
الموقؼ اإلسرائيمي ،فيي ترفض الحموؿ السممية ،وترفض أي مشاريع دولية في ىذا

االتجاه ،حيث إف تركيبة الحكومة اإلسرائيمية تؤكد أنيا حكومة عنصرية متطرفة ،وىي
بعيدة عف التجاوب مع المحاوالت الدولية لتقريب وجيات النظر بيف الفمسطينييف

واإلسرائيمييف ،ألجؿ التوصؿ لتسويو تكوف مرجعيتيا ق اررات األمـ المتحدة (أبو حبمة،
2115ـ ،ب) ،وقد كتب محمموف سياسيوف في صحيفة "ىآرتز" " "Haartezالعبرية حوؿ
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"أف "فرنسا" تعمـ بأف المبادرة الفرنسية ال طائؿ منيا ولكنيا تستخدميا إلحراج "إسرائيؿ"
وتممؽ األنظمة العربية" (.)Maroun, 2116

 كما ترى الباحثة أف حالة التشرذـ الفمسطينية والعربية قد شجعت "إسرائيؿ" عمى تعنتيا
ورفضيا لممبادرة الفرنسية.

 4.3.4المؤتمر الدولي لمسالم في الشرق األوسط 2107م

"International

":Middle-East Peace Conference
بعد االجتماع الوزاري الذي عقد بتاريخ  3يونيو 2116ـ ،التقى المشاركوف في المؤتمر

الدولي لمسالـ في "باريس" بتاريخ  15يناير 2117ـ والذي أطمؽ البعض عميو مؤتمر "باريس"،
حيث يعتبر ىذا المؤتمر المرحمة الثانية مف المبادرة الفرنسية ،وقد انطمقت أعماؿ المؤتمر

بمشاركة وزراء خارجية وممثميف عف سبعيف دولة ،دوف حضور الفمسطينييف أو اإلسرائيمييف،
حيث رفضت "إسرائيؿ" المشاركة فيو ،بينما اتفؽ الطرفاف الفمسطيني والفرنسي عمى المقاء الحقاً

(موقع الجزيرة نت2117 ،ـ) ،كما شارؾ في المؤتمر خمس منظمات دولية وىي :جامعة الدوؿ

العربية ،واألمـ المتحدة ،واالتحاد األوروبي ،واالتحاد اإلفريقي ،ومنظمة التعاوف اإلسالمي

(ىمامي و أسالخانوفا2117 ،ـ) ،وذلؾ لبحث آليات تنفيذ المرجعيات الدولية وامكانية عقد
المفاوضات الثنائية بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف (موقع الجزيرة نت2117 ،ـ) ،ويؤكد مؤتمر

"باريس" -بشكؿ أساسي -عمى مرجعية "حؿ الدولتيف" ،و"سحب غطاء الشرعية عف االستيطاف
اإلسرائيمي" (جمعة2117 ،ـ).

أما بخصوص نتائج المؤتمر ،فقد ركز البياف الختامي لممؤتمر عمى النقاط اآلتية (وكالة
معا2117 ،ـ):
 دعـ المشاركيف في المؤتمر لحؿ عادؿ ودائـ وشامؿ لمصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي.
 وأف حالً تفاوضياً لدولتيف ىما "إسرائيؿ" وفمسطيف تعيشاف جنبا إلى جنب بسالـ وأمف ىو
الطريؽ الوحيد لتحقيؽ السالـ الدائـ.

 وقؼ استمرار أعماؿ العنؼ والنشاط االستيطاني لمبدء بمفاوضات مباشرة وىادفة.
 حؽ الفمسطينييف بالدولة والسيادة وانياء االحتالؿ الذي بدأ عاـ 1967ـ بشكؿ كامؿ ،وتمبية
احتياجات "إسرائيؿ" لألمف.
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 حؿ جميع قضايا الحؿ النيائي عمى أساس قرار مجمس األمف رقـ  242لعاـ 1967ـ،
والقرار رقـ  338لعاـ 1973ـ ،وق اررات مجمس األمف األخرى ذات العالقة.

 التأكيد عمى أىمية مبادرة السالـ العربية لعاـ 2112ـ كإطار شامؿ لحؿ الصراع العربي-
اإلسرائيمي.

 التأكيد عمى أىمية قرار مجمس األمف رقـ ( )2334الصادر بتاريخ  23ديسمبر 2116ـ،
الذي يديف بوضوح النشاط االستيطاني والتحريض وكافة أعماؿ العنؼ واإلرىاب.
 التأكيد عمى أىمية وتوصيات المجنة الرباعية بتاريخ  1يوليو 2116ـ ،ومبادئ وزير
الخارجية األميركي "جوف كيري" لحؿ الدولتيف بتاريخ  28ديسمبر 2116ـ.
 ضرورة معالجة الوضع اإلنساني واألمني الخطير في قطاع غزة ،واتخاذ خطوات سريعة
لتحسيف الوضع فيو.

 أىمية التزاـ اإلسرائيمييف والفمسطينييف بالقانوف الدولي ،والقانوف الدولي اإلنساني ،وقانوف
حقوؽ اإلنساف.

 العمؿ عمى استدامة المفاوضات مف خالؿ مشاركة أوروبية متخصصة ورفيعة المستوى،
وحوافز سياسية واقتصادية ،ومشاركة أوسع في االستثمار في القطاع الخاص ،ودعـ مزيد

مف الجيود مف قبؿ األطراؼ لتحسيف التعاوف االقتصادي واالستمرار بالدعـ المالي لمسمطة
الفمسطينية لبناء البنية التحتية القتصاد فمسطيني قابؿ لمحياة.
 دعـ وتعزيز الخطوات الفمسطينية لممارسة مسؤوليات الدولة مف خالؿ تعزيز مسؤولياتيا
وقدراتيا المؤسسية بما في ذلؾ تقديـ الخدمات.
َ جمع منتديات المجتمع المدني اإلسرائيمية والفمسطينية مف أجؿ تعزيز الحوار بيف األطراؼ،
واعادة إحياء الرأي العاـ وتعزيز دور المجتمع المدني لدى الجانبيف.

 4.3.5أىمية المبادرة الفرنسية والمؤتمر الدولي لمسالم بالنسبة لمجانب الفمسطيني:
 بداية فإف أىمية عقد ىذا المؤتمر تكمف في تجديد المجتمع الدولي لمكانة القضية الفمسطينية

عمى الصعيد الدولي باعتبارىا مركز الصراع ،والقضية المركزية في منطقة الشرؽ األوسط،

ورغبتو في إيجاد حؿ ليا ،بعدما ُغيبت نتيجة انشغاؿ العالـ بالصراعات األخرى المشتعمة
في المنطقة (والسيما أحداث الربيع العربي) (غفري2117 ،ـ).
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بالنسبة
 تبرز أىمية المؤتمر الدولي لمسالـ الذي تدعو المبادرة الفرنسية إلى عقده ّ
الدولية الصادرة
أىمية تنفيذ الق اررات
ّ
ميمة لتأكيد ّ
لمفمسطينييف في أنو يش ّكؿ مناسبة ّ
دولية ّ
العامة لألمـ المتّحدة الّتي تصب في الصالح
الجمعية
الدولي و
عف مجمس األمف
ّ
ّ
ّ
القوات
أىميا قرار مجمس األمف رقـ  ،242والّذي ّ
الفمسطيني ،و ّ
نص عمى ضرورة انسحاب ّ

ائيمية مف األراضي الّتي احتُمت عاـ 1967ـ (أبو جالؿ2116 ،ـ) ،ويرى د .رياض
اإلسر ّ
العيمة أف "المؤتمر الدولي لمسالـ قد أكد عمى كؿ ما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية مف ق اررات،
والسيما قرار مجمس األمف رقـ ( )2334لعاـ 2116ـ ،لذلؾ يجب أف تكوف ىناؾ

إستراتيجية شاممة موحدة ومدعومة عربياً واسالمياً مف أجؿ الضغط عمى االحتالؿ لاللتزاـ
بتنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو ،وىو إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة".

 ويرى المحمؿ السياسي إبراىيـ المدىوف أف "المؤتمر الدولي لمسالـ يؤكد أف االحتالؿ
اإلسرائيمي بدأ يتكشؼ لمدوؿ ورصيده يتآكؿ لدى حمفائو ومنيـ "أوروبا" التي أقامت ىذا

الكياف ودعمتو ،حيث أصبح موقفيا مختمفا" (عبيد2117 ،ـ).

 إف عقد المؤتمر بالعاصمة الفرنسية وبيذا الحشد الدولي الكبير بمثابة رسالة دولية تحدد

معالـ السالـ المقبوؿ والممكف والقائـ عمى حؿ الدولتيف ،والذي يعطي الشعب الفمسطيني

حقو بإقامة دولتو عمى حدود الرابع مف حزيراف /يونيو 1967ـ (زنداح2117 ،ـ).

 كما تبرز أىمية ىذه المبادرة الفرنسية لمجانب الفمسطيني حيث تعتبر أوؿ خطة جادة لتوسيع
المشاركة الدولية في مفاوضات السالـ ،حيث احتكر األمريكيوف -بطمب "إسرائيمي" -رعاية

المفاوضات منذ البدء ،ولكنيـ لـ يفمحوا في إلزاـ "إسرائيؿ" باتفاقات "أوسمو" ،حيث أف
الواليات المتحدة األمريكية غير معنية بالضغط عمى "إسرائيؿ" ،بؿ إف السياسة األمريكية

شجعت الكياف عمى تدمير كؿ ما تبقى مف اتفاقات "أوسمو"
المنحازة لػ"إسرائيؿ" ّ
(البرغوثي2116 ،ـ).
 بشكؿ عاـ تعتبر المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي لمسالـ أكبر دليؿ عمى فشؿ الجيود
اإلسرائيمية في التأثير عمى مواقؼ دوؿ االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية مف خالؿ

محاولة "إسرائيؿ" الربط بيف اإلرىاب والنضاؿ الفمسطيني ،حيث رفضت دوؿ مثؿ"( :إيطاليا

و"فرنسا" واليوناف") مثؿ ىذا الربط ،كما أنيا ترفض االستيطاف اإلسرائيمي (مصطفى،
2116ـ ،ص.)117
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ترى الباحثة في ختاـ الحديث عف المبادرة الفرنسية ،أف مف خالؿ طرح "فرنسا" لممبادرة

الفرنسية إلى جانب تبني ىذه المبادرة مف قبؿ االتحاد األوروبي سنة 2116ـ ،باإلضافة إلى
مشاركة دوؿ االتحاد األوروبي في المؤتمر الدولي لمسالـ سنة 2117ـ ،فقد عبر االتحاد

األوروبي عف اتجاىو نحو سياسة أكثر استقاللية عف السياسة األمريكية الرافضة لتولي االتحاد

األوروبي ألي دور سياسي ىاـ في إدارة قضايا منطقة الشرؽ األوسط والسيما الصراع

الفمسطيني -اإلسرائيمي وحؿ القضية الفمسطينية ،كما يعتبر ىذا التوجو دليؿ فشؿ دولة االحتالؿ

اإلسرائيمي الذي لطالما رفض الدور األوروبي في عممية التسوية ومارس الكثير مف الضغوطات
عميو ،لمنع عقد المؤتمر الدولي لمسالـ ،مع اإلشارة إلى أف رفض الجانب اإلسرائيمي لممشاركة
في ىذا المؤتمر قد أضعؼ إلى حد ما مف القدرة عمى االستفادة مف مخرجاتو وتوصياتو والعمؿ

عمى تطبيقيا ،ولكف تبقى أىمية ىذا المؤتمر تتركز بشكؿ أساسي في انعقاده ،مما يعيد القضية

الفمسطينية إلى مربع االىتماـ الدولي ،كما أف المشاركة الدولية الواسعة في ىذا المؤتمر تعتبر

قيمة مضافة إلى ذلؾ ،يظؿ تحصيؿ ما نص عميو المؤتمر الدولي لمسالـ رىف قدرة القيادة
الفمسطينية باإلضافة إلى األطراؼ المشاركة في ىذا المؤتمر عمى االستفادة مف نتائجو.
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 4.4التحاد األوروبي وتجاوبو مع حركة مقاطعة "إسرائيل" وحركة التضامن
مع الشعب الفمسطيني

منذ تصويت الدوؿ األوروبية في المجنة المتعمقة بالشؤوف االجتماعية والثقافية واإلنسانية
التابعة لمجمعية العامة في األمـ المتحدة في نوفمبر 2113ـ لمصمحة قرار يؤكد حؽ الشعب

الفمسطيني في تقرير المصير ،مرو اًر برصد التغير العاـ في المزاج السياسي األوروبي الرافض

لسياسة "إسرائيؿ" تجاه الشعب الفمسطيني وسياستو االستيطانية ،حيث يعتبر االتحاد األوروبي
أف المستوطنات غير قانونية وفقاً لمقانوف الدولي وعقبة رئيسة أماـ حؿ الدولتيف واقامة دولة
فمسطينية قابمة لمبقاء واالستم اررية عمى خطوط العاـ 1967ـ ،ولذلؾ فقد اتجو االتحاد األوروبي
لفرض مقاطعة لمنتجات ىذه المستوطنات والتعاوف البحثي مع المؤسسات األكاديمية المقامة

عمييا كنوع مف العقوبة والرفض لسياسة االستيطاف اإلسرائيمي (عبد الكريـ2114 ،ـ).

 4.4.0تجاوب التحاد األوروبي ودولو مع حركة مقاطعة "إسرائيل" ""B.D.S
 4.4.0.0تعريف بحركة المقاطعة:
ىي حممة المقاطعة* وسحب االستثمارات وفرض العقوبات عمى "إسرائيؿ" ( Boycott,
 ،)Divestment and Sanctions Against Israelوالتي صارت تعرؼ اختصا اًر "بحممة
المقاطعة الدولية لػ"إسرائيؿ" أو "( "B.D.Sموقع حركة المقاطعة  ،BDSد.ت).

إف حركة المقاطعة ليست حزباً سياسياً وال حركة أيديولوجية بحسب نشطاء الحركة ،بؿ

ىي حركة حقوؽ إنساف عالمية ذات قيادة ومرجعية فمسطينية ،وىي تعتمد عمى الجيود الطوعية

لألفراد والمؤسسات المؤيدة لحقوؽ اإلنساف واعالء شأف القانوف الدولي ،وىي ليست حك اًر عمى
طرؼ سياسي أو أيديولوجي أو غير ذلؾ.

أطمقت حممة المقاطعة مف قبؿ  171اتحاداً فمسطينياً ،وأحزاباً سياسية ،وشبكات

لمالجئيف ،ومنظمات لممرأة ،ومؤسسات مينية ،ولجاف المقاومة الشعبية ،وغيرىا مف أجساـ
المجتمع المدني الفمسطيني (زيداف2116 ،ـ).

*
عرؼ معجـ "ميرياـ -ويبستر" كممة مقاطعة " "Boycottبأنيا" رفض شراء أو مشاركة (شيء)
المقاطعةّ :
كطريقة لمتعبير عف االحتجاج ،واالمتناع عف استخداـ بضائع أو خدمات (شركة ،دولة ..إلخ) حتى يحدث

تغيير".
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تيدؼ حركة المقاطعة "( "B.D.Sفي الدوؿ التي تنشط فييا) إلى إنياء الدعـ الدولي

النتياكات "إسرائيؿ" لمقانوف الدولي مف خالؿ إجبار الشركاء والمؤسسات والحكومات عمى تغيير

سياساتيـ ،فكمما أصبحت "إسرائيؿ" ومؤسساتيا وشركاؤىا معزولة أكثر كمما أصبح صعباً عمييا
أف تمارس االضطياد والقمع بحؽ الفمسطينييف ،وىي مدعومة بذلؾ مف اتحادات ،وكنائس،
ومف منظمات المجتمع المدني ،وحركات تمثؿ المالييف في جميع قارات العالـ (موقع حركة

المقاطعة  ،BDSد.ت) تمتد جذور حركة المقاطعة " "B.D.Sفي تاريخ المقاومة الشعبية
واألىمية الفمسطينية عمى مدى عقود ،كانت بدايتيا الفعمية حيف دعت مؤسسات المجتمع المدني

الفمسطينية سنة 2115ـ إلى مقاطعة "إسرائيؿ" وسحب االستثمارات منيا ،وفرض العقوبات

عمييا ،كنوع مف الضغط غير العنيؼ عمى "إسرائيؿ" (زيداف2113 ،ـ).

لقد تشكمت حممة المقاطعة بشكؿ أساسي عمى قاعدة أف المستوطنات اإلسرائيمية المقامة

عمى األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 1967ـ غير شرعية " ،"Illegalوبالتالي فإف كؿ
منتجاتيا غير قانونية وغير شرعية ومخالفة لمقانوف الدولي باعتبار أف األراضي الفمسطينية

محتمة وال يجوز لدولة االحتالؿ ممارسة أية استثمارات اقتصادية أو زراعية أو صناعية أو

أكاديمية فييا (حمداف2114 ،ـ).

وتستميـ الحركة أىدافيا واستراتيجياتيا مف حركة الحقوؽ المدنية في الواليات المتحدة

األميركية بقيادة "مارتف لوثر كينغ"*( ،والتي كاف ىدفيا األساسي تجريـ التمييز العنصري ضد

األمريكاف األفارقة) ،كما تستميميا مف حركة النضاؿ ضد نظاـ الفصؿ العنصري في جنوب
إفريقيا بقيادة "نيمسوف مانديال" (جرابعة2115 ،ـ ،ص ،)3حيث فُرضت مقاطعة دولية لنظاـ
الفصؿ العنصري (األبارتيايد)** " ،"Apartheidشممت النواحي االقتصادية والثقافية

*

مارتف لوثر كينغ (جونيور) :ىو زعيـ أمريكي مف أصوؿ إفريقية ،وناشط سياسي إنساني ،مف المطالبيف بإنياء

السود في عاـ (1964ـ) حصؿ عمى جائزة نوبؿ لمسالـ ،تـ اغتيالو في عاـ (1968ـ)
التمييز العنصري ضد ّ
مف قبؿ أحد العنصرييف البيض.
**

األبارتيايد :باإلنجميزية " ،"Apartheidومصدر الكممة ىو أفريقي ويعني" الفصؿ" وىي كممة مقابمة

لمكممات اإلنجميزية " "hood / apartأي الشقيف ،وترمز الكممة في األصؿ لمنظاـ القانوني لمعزؿ العنصري

الذي فرضو الحزب الوطني في جنوب أفريقيا بيف األعواـ (1948ـ) وبدايات العاـ (1994ـ) ،حيث تحكمت

األقمية البيضاء باألغمبية مف السكاف السود ،وصنفت السكاف إلى جماعات عرقية تحوي جماعات السود،
البيض ،الممونوف والينود ،وعززت الفروقات بواسطة وضع السكاف بتجمعات عرقية سميت بػ"البانتوستانات"

" ،"Bantustanوفرقت في الخدمات والحقوؽ بيف البيض والسود ،وسقط وانتيى ىذا النظاـ حيف وافقت الدولة

عمى إشراؾ كؿ األعراؽ في االنتخابات التي جرت في عاـ (1994ـ) حيث فاز حزب المؤتمر الوطني

األفريقي بقيادة "نيمسوف مانديال".
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والرياضية ،حيث بدأت إجراءات عزلو سنة 1951ـ ،ويذكر أف أبرز دولة حافظت عمى

عالقاتيا مع نظاـ الفصؿ العنصري في جنوب إفريقيا ىي "إسرائيؿ" ،حيث استمرت بتصدير

السالح ليذا النظاـ في ظؿ المقاطعة االقتصادية الدولية المفروضة عميو (زيداف2116 ،ـ).
تصور
تنبع أىمية المقاطعة مف أنيا تركز عمى نقطة ضعؼ "إسرائيؿ" ،التي تتصور أو ّ

أنيا نقطة قوتيا ،وىي أف "إسرائيؿ" واحة الحضارة والديمقراطية ،وأنيا تتمتع بالقيـ األخالقية
العالية ،وتحترـ حقوؽ اإلنساف وحرياتو ،وتمتزـ بالقانوف الدولي والشرعية الدولية ،رغـ كؿ ما
تقوـ بو مف جرائـ وحصار وتدمير وتمييز عنصري ومخالفات لمقانوف والقيـ ،وليس كما تدعي

بأنيا تدافع عف نفسيا (عدواف2115 ،ـ).
 4.4.0.2اإلجراءات العقابية التي تطالب حركة المقاطعة" "B.D.Sبتطبيقيا ضد
"إسرائيل" :

حيث تشمؿ اإلجراءات العقابية حسب الموقع الرسمي لحركة المقاطعة ما يمي

():(BDS Movement Website, (n.d.
 المقاطعة ":"Boycott

وتشمؿ مقاطعة المؤسسات والنشاطات األكاديمية والثقافية والرياضية اإلسرائيمية ،كما

تشمؿ مقاطعة بضائع الشركات اإلسرائيمية والشركات العالمية المتواطئة في انتياكات "إسرائيؿ"

لمقانوف الدولي.

 سحب الستثمارات":"Divestment
تشمؿ بيع األسيـ واالمتناع عف االستثمار في الشركات اإلسرائيمية والشركات الدولية

المتورطة في جرائـ "إسرائيؿ" بحؽ الشعب الفمسطيني.
 فرض العقوبات ":"Sanctions

ُيقصد بيا اإلجراءات العقابية التي تتخذىا الحكومات والمؤسسات الرسمية واألممية ضد
دولة أو جية تنتيؾ القانوف الدولي بيدؼ إجبارىا عمى وقؼ ىذه االنتياكات ،وتشمؿ العقوبات

العسكرية والتجارية والمالية واالقتصادية واألكاديمية والثقافية وغيرىا.
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 4.4.0.3المطالب األساسية لحركة المقاطعة:
إف حركة المقاطعة تدعو دوؿ العالـ إلى التجاوب معيا وتنفيذ اإلجراءات الثالثة السابقة

حتى تنصاع "إسرائيؿ" لمقانوف الدولي ولمبادئ حقوؽ اإلنساف العالمية (،(Rosenberg, 2014
وذلؾ مف أجؿ تنفيذ ثالثة مطالب أساسية تم ّكف الشعب الفمسطيني مف حقو في تقرير المصير،

أال وىي ((:(BDS Movement Website , (n.d.

 إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي العربية ،وتفكيؾ الجدار العازؿ.
 إعطاء الحقوؽ األساسية لمفمسطينييف الذيف يحمموف الجنسية اإلسرائيمية (ويطمؽ عمييـ أيضاً
العرب داخؿ الخط األخضر وىـ :مواطنوف متساووف وليـ الحؽ الكامؿ بنيؿ حقوقيـ كاممة

أيضاً) (خطيب2004 ،ـ ،ص ،)41وذلؾ مف خالؿ حصوليـ عمى المساواة التامة مع
مواطني دولة "إسرائيؿ".

نص قرار
 احتراـ وصوف حقوؽ الالجئيف الفمسطينييف بالعودة إلى ديارىـ وممتمكاتيـ كما ّ
األمـ المتحدة رقـ .194
مف المالحظ أف أىداؼ ومطالب الحركة الثالثة ترتكز عمى مطالب ومظمومية جميع

الفمسطينييف ،وليس فقط فمسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة الذيف ِّ
يشكموف فقط ( )%38مف

مجموع الفمسطينييف في العالـ ،حيث تيدؼ الحركة أيضاً إلى تنفيذ مطالب فمسطينيي الشتات
ِّ
(يشكموف تقر ًيبا ( )%51مف مجموع الفمسطينييف) ،ومطالب الفمسطينييف المقيميف في "إسرائيؿ"
ِّ
(يشكموف ( )%12مف مجموع الفمسطينييف) والذيف يتعرضوف لتمييز عنصري
منذ عاـ 1948ـ
مت ٍ
ناـ مف ِقبؿ المجتمع اإلسرائيمي (جرابعة2115 ،ـ ،ص.)3

 4.4.0.4تأثير حممة المقاطعة عمى سياسة التحاد األوروبي ،ومؤشرات ذلك:
ترى الباحثة أف فاعمية ونجاح حركة المقاطعة ظير بشكؿ واضح خالؿ الفترة الواقعة ما
بيف (2116-2112ـ) ،حيث تعتقد أف حصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة المراقب في األمـ

المتحدة سنة 2112ـ قد ساىـ في تقوية خيارات المالحقة لالحتالؿ اإلسرائيمي ،ومف ىذا
األساس استمدت حركة المقاطعة زخماً أكبر وانتشا اًر أوسع ونجاحاً أكثر خصوصاً في دوؿ

االتحاد األوروبي ،حيث نجحت في فرض عدة أشكاؿ مف المقاطعة عمى دولة "إسرائيؿ" سواء

أكانت اقتصادية أـ أكاديمية وثقافية ،وذلؾ مف خالؿ التأثير عمى المستوى الشعبي ،وفي أوساط
متعددة أخرى مثؿ األحزاب والبرلمانييف وشخصيات سياسية ومؤسسات وغير ذلؾ مف
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متضامنيف مع القضية الفمسطينية وحقوؽ اإلنساف ،وسيبرز ذلؾ مف خالؿ استعراض عدة

مؤشرات ودالئؿ.

وكاف مف أىـ التأثيرات لحممة المقاطعة عمى سياسة االتحاد األوروبي تجاه "إسرائيؿ" أف

أصدر االتحاد األوروبي مذكرة في يوليو 2113ـ تتضمف مبادئ توجييية تحدد شروط دعـ
االتحاد األوروبي لممؤسسات اإلسرائيمية أو ألنشطتيا في األراضي التي تحتميا "إسرائيؿ" منذ

حزيراف /يونيو 1967ـ (طمب2113 ،ـ) ،إف اليدؼ مف ىذه التوجييات ىو "ضماف االحتراـ
لبنود القانوف الدولي المتعمقة بعدـ اعتراؼ االتحاد األوروبي بسيادة "إسرائيؿ" عمى األراضي

التي تحتميا منذ العاـ 1967ـ وىي مرتفعات الجوالف وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس

الشرقية" (حسف وآخروف2114 ،ـ ،ص ،)22حيث تتضمف ىذه التوجييات أف المنح التي
يقدميا االتحاد األوروبي ستمنح فقط لمكيانات اإلسرائيمية التي أنشئت في خطوط ما قبؿ العاـ

1967ـ (طمب2113 ،ـ) ،تأتي ىذه التوجيات ضمف سياسة االتحاد األوروبي اليادفة إلى

تحديد المساحات الجغرافية أو الحدود" "Territorial Scopeبيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف،

وباختصار القرار يعني عدـ اعتبار االتحاد األوروبي أف المستوطنات جزء مف دولة "إسرائيؿ"

(أبو العز2115 ،ـ).

أما بخصوص مؤشرات تأثير حركة المقاطعة " "B.D.Sفي عزؿ "إسرائيؿ" (عمى مستوى
دوؿ االتحاد األوروبي) ،ورغـ أنو مف الصعب سرد كؿ إنجازات حركة المقاطعة خالؿ عقدىا

األوؿ ،ولكف نشير لعدد منيا خالؿ الفترة ما بيف (2116-2112ـ) عمى سبيؿ المثاؿ ال
الحصر:
 4.4.0.4.0عمى المستوى األكاديمي والثقافي:
 سارت حركة المقاطعة لػ"إسرائيؿ" عمى المستوييف األكاديمي والثقافي عمى خطى النشطاء

المناىضيف لنظاـ الفصؿ العنصري الجنوب إفريقي والذيف دعوا الفنانيف وال ُكتاب والمؤسسات
الثقافية إلى مقاطعة ىذا النظاـ ثقافياً ،حيث تحث الحممة العامميف الثقافييف الدولييف
والمؤسسات الثقافية الدولية ،بما في ذلؾ النقابات والجمعيات عمى مقاطعة و/أو العمؿ عمى

إلغاء الفعاليات أو األنشطة أو المشاريع التي تشمؿ "إسرائيؿ" أو مجموعات الموبي أو

المؤسسات الثقافية اإلسرائيمية ().(BDS Movement Website, (n.d.

 إف مف أىـ أشكاؿ المقاطعة األكاديمية أو البحثية عمى سبيؿ المثاؿ مشروع "ىورايزوف
ىدد االتحاد األوروبي سنة 2113ـ بمنع "إسرائيؿ" مف
2121ـ" أو "األفؽ 2121ـ" ،والذي ّ
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االنضماـ إليو في حاؿ كانت االتفاقية ستشمؿ المستوطنات في الضفة والجوالف ،ويذكر أف
المزايا المالية مف المشروع والمخصصة لدعـ البحث العممي في "إسرائيؿ" تقدر بأكثر مف

ثالثة مميارات شيكؿ (طمب2013 ،ـ) ،وفي نياية المطاؼ تـ التوصؿ إلى صيغة تشمؿ

تعيد إسرائيمي "غير مكتوب" بالشروط األوروبية م ّكنيا مف االنضماـ إلى االتفاقية سنة
2114ـ (عبد الرحمف2114 ،ـ).
ويضاؼ إلى ذلؾ العديد مف أشكاؿ المقاطعة في ىذا اإلطار كما يمي (حمداف2114 ،ـ):
األرضي المحتمة
 قرار مف الحكومة األلمانية باستثناء جميع الييئات اإلسرائيمية العاممة في ا
(بما فييا القدس الشرقية) مف جميع العقود المستقبمية في مجاؿ التكنولوجيا والبحث العممي.
 توقيع ألؼ شخصية ثقافية وفنية بريطانية عمى ميثاؽ لممقاطعة الثقافية لػ"إسرائيؿ" حتى
ينتيي القمع اإلسرائيمي لمفمسطينييف.

 توقيع ( )1211أكاديمي في جامعات "إسبانيا" عمى بيانات تدعو لممقاطعة األكاديمية الشاممة
لػ"إسرائيؿ".

 تبنى آالؼ األكاديمييف والفنانيف في "إسبانيا" و"إيرلندا" مقاطعة "إسرائيؿ" ،كما تعيد مئات

األكاديمييف البريطانييف بمقاطعة "إسرائيؿ" أكاديمياً وااللتزاـ بنداء المجتمع الفمسطيني

لممقاطعة.

 4.4.0.4.2عمى المستوى القتصادي:
إف المقاطعة االقتصادية ىي شكؿ مف أشكاؿ االحتجاج والنضاؿ السممي مف خالؿ

رفض منيجي وامتناع طوعي عف استيالؾ منتجات شركة أو دولة ما ،أو إقامة أي عالقة
اقتصادية معيا ،وذلؾ لمضغط عمييا أو إرغاميا عمى االستجابة لمطالب محددة ،كتغيير مواقفيا

أو سياساتيا تجاه بعض القضايا ،أو إنياء احتالؿ أرض ما ،أو وقؼ العدواف عمى بمد ما،
وذلؾ لما تستطيع إلحاقو بيا مف أضرار اقتصادية ،كتراجع حجـ المبيعات والصادرات ،وما
يترتب عمى ذلؾ مف آثار سياسية واجتماعية (موسوعة الجزيرة2115 ،ـ).
إف التأثير االقتصادي ىو األىـ في ىذه الحممة ،ألف االحتالؿ يحاوؿ تغطية تكاليؼ
احتاللو مف استثمارات مالية كبيرة في األراضي المحتمة ،لذلؾ فإف حممة المقاطعة االقتصادية

لػ"إسرائيؿ" يجب أف تتصاعد ،ألنيا تُمحؽ الضرر األكبر باالحتالؿ ودولتو باعتبار أف المحور
االقتصادي لو تأثيراتو وانعكاساتو عمى المستويات األخرى ،حيث إف إلحاؽ الخسائر بدولة
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االحتالؿ ،وخفض أرباحيا سيدفعيا في نياية المطاؼ إلى إعادة النظر في االستيطاف وانتاجات
المستوطنات (حمداف2114 ،ـ).

 بشكؿ عاـ أشار تقرير مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية ( )UNCTADإلى انخفاض

االستثمارات األجنبية المباشرة في االقتصاد اإلسرائيمي خالؿ العاـ 2114ـ بنسبة ()%46

عدات التقرير ىذا االنخفاض الحاد إلى أنو يعود
مقارنة مع العاـ 2113ـ ،وعزت إحدى ُم ّ
إلى العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة سنة 2114ـ ،ونمو تأثير حركة المقاطعة ""B.D.S
(منظمة التحرير الفمسطينية2116 ،ـ).

 كما توقعت مؤسسة "راند" البحثية األمريكية أف تُمحؽ حركة المقاطعة " "B.D.Sخسارة
بالناتج القومي اإلسرائيمي بنسبة ( % 2-1أي بيف  28و 56مميار دوالر) خالؿ السنوات
العشر القادمة ،إذا استمرت حركة المقاطعة في صعودىا ،كما حذرت وكالة "موديز" -وىي
إحدى الوكاالت ال ارئدة في التصنيؼ االئتماني -مف أف "االقتصاد اإلسرائيمي قد يعاني في

حاؿ اكتساب حركة المقاطعة زخما أكبر" ،فيما توقع تقرير حكومي إسرائيمي أف حركة

المقاطعة قد تُكبد االقتصاد اإلسرائيمي خسارة سنوية بقيمة  1.4مميار دوالر (زيداف،
2116ـ).
 أما عمى مستوى دوؿ االتحاد األوروبي ،وبالتزامف مع حصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة
المراقب سنة 2112ـ ،فقد أدت إستراتيجية الحركة ونشاطيا الفاعؿ فييا إلى خمخمة نسبية
واضطراب في بعض الشركات اإلسرائيمية أو المستثمرة فييا؛ مما قمَّؿ مف أرباحيا وبالتالي
قدرتيا عمى الحفاظ عمى قيـ سوقية عالية (جرابعة2116 ،ـ ،ص ،)5فقد أشارت المعطيات

إلى حدوث انخفاض في التصدير اإلسرائيمي لمنتجات المستوطنات ألوروبا بنسبة 71
بالمائة (زيداف2116 ،ـ) ،كما أنو وبحسب "المكتب المركزي اإلسرائيمي لإلحصاء "فقد

خسر االقتصاد اإلسرائيمي نتيجة حممة المقاطعة األوروبية لممنتجات الزراعية القادمة مف

قدر بػ( )6مميارات دوالر في 2113ـ و2114ـ (جرابعة،
المستوطنات اإلسرائيمية ما ُي ّ
2115ـ ،ص.)5
 لقد تمقى االحتالؿ اإلسرائيمي ضربة بشكؿ أساسي في دوؿ االتحاد األوروبي ،ولعؿ كاف
أبرزىا في كؿ مف ("فرنسا" و"إيطاليا" وبمجيكا") ،وحدث تباطؤ في "بريطانيا وىولندا" ،وذلؾ

بسبب قرار االتحاد األوروبي سنة 2115ـ بوضع عالمات تميز البضائع القادمة مف
المستوطنات اإلسرائيمية في األراضي المحتمة عاـ 1967ـ ،وقد جاء ىذا كمو نتيجة ضغط
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ونجاح حركة المقاطعة في دوؿ االتحاد األوروبي (طمب2113 ،ـ) ،ويذكر أف مساعي

"إسرائيؿ" في التأثير عمى الموقؼ األوروبي تجاه وسـ منتجات المستوطنات قد باءت
بالفشؿ (مصطفى2116 ،ـ ،ص.)117
 قياـ أحد أكبر صناديؽ االستثمارات في العالـ ،وىو الصندوؽ الحكومي النرويجي
( 811مميار دوالر) بسحب استثماراتو مف شركتيف إسرائيميتيف ،باإلضافة إلى ثاني أكبر

صندوؽ تقاعدي في "ىولندا" (والذي يعرؼ اختصا اًر بالمغة اليولندية " )"PGGMوتبمغ

قيمة استثماراتو حوالي  200مميار دوالر ،فقد قاـ بسحب استثماراتو مف البنوؾ اإلسرائيمية
الكبرى.
 انسحاب بعض شركات اإلنشاءات األوروبية العمالقة مف التنافس إلنشاء ميناءيف في أسدود
وحيفا خشيةً مف أف تشمميما حمالت المقاطعة (طمب2113 ،ـ).

 باإلضافة إلى قياـ مصرفيف أوروبييف كبيريف ىما بنؾ "نوردا" السويدي وىو البنؾ األكبر في
الدوؿ اإلسكندنافية ،وبنؾ "دنسكا بانؾ" األكبر في "الدنمارؾ" -وىو مف أكبر البنوؾ في

شماؿ القارة األوروبية -بمقاطعة البنوؾ اإلسرائيمية "مزراحي -طفحوت" ،و"بوعميـ"
و"ليئومي" ،ووضعيا عمى القائمة السوداء ،وذلؾ عمى خمفية نشاطاتيا في المستوطنات

(صحيفة الحياة الجديدة2114 ،ـ).

 انسحاب الشركتيف الفرنسيتيف "بوما" و"سافيج" مف المشاركة في مشروع القطار الكيربائي
بالقدس المحتمة ،كما صوت ( )63عضو برلماف في االتحاد األوروبي لصالح إلغاء اتفاقية

التجارة الحرة مع دولة االحتالؿ سنة 2115ـ (طمب2113 ،ـ).
ولبياف مدى أىمية التوجيات األوروبية في ىذا الشأف ،يجدر االنتباه إلى العامؿ

االقتصادي في عالقات "إسرائيؿ" الخارجية ،إذ يعتمد اقتصادىا بصورة كبيرة عمى التصدير إلى
األسواؽ العالمية ،وىو ارتياف يحتّـ عمى "إسرائيؿ" ضماف تدفؽ منتجاتيا إلى ىذه األسواؽ،
ولذلؾ فيي تسعى إلى تجنب أي تأثيرات سياسية عمى ىذا المسار ،فاالتحاد األوروبي يستوعب
نحو ثمث حجـ الصادرات اإلسرائيمية البالغة سنوياً بما يقدر ب 91مميار دوالر (عبد الكريـ،

2114ـ).
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 4.4.0.4.3عمى المستوى العسكري:
قامت "إسبانيا" بإيقاؼ تصدير السالح إلى "إسرائيؿ" بشكؿ مؤقت أثناء الحرب عمى

قطاع غزة سنة 2114ـ ،كما ارتفعت أصوات سياسييف بريطانييف وألماف وفرنسييف ،بالدعوة إلى
فرض حظر عسكري عمى "إسرائيؿ" (طمب2113 ،ـ) ،وترى الباحثة أف فرض المقاطعة عمى

المستوى العسكري يحتاج إلى جيود دوؿ وليس أفراد ،ولذلؾ فإف مف المستبعد حدوث ىذا النوع

مف المقاطعة سواء عمى المدى القريب أو المتوسط.

 4.4.0.5مستقبل حركة مقاطعة "إسرائيل" ":"B.D.S
لقد استطاعت حركة المقاطعة " "B.D.Sأف توصؿ المقاطعة إلى مرحمة قريبة مف

االنفجار في وجو "إسرائيؿ" ،واضطرت األخيرة متعمدة إلى تجنب الحديث عنيا عمى المستوى

اإلعالمي خوفاً مف لفت نظر العالـ إلييا مف ناحية ،ولمعرفة قادة "إسرائيؿ" أف المواجية لف
تكوف في صالحيـ مف ناحية ثانية ،ومف أولئؾ القادة الرئيس السابؽ "شمعوف بيريس" الذي

صرح بأف" المقاطعة االقتصادية أخطر عمى "إسرائيؿ" مف التيديدات األمنية" (زيداف2116 ،ـ).

كما أثبتت حركة المقاطعة " "B.D.Sجدواىا بشكؿ الفت ،حيث باتت "إسرائيؿ" تعتبرىا

"تيديداً إستراتيجياً" لنظاميا ،ففي سنة 2113ـ قررت الحكومة اإلسرائيمية نقؿ ممؼ محاربة
حركة المقاطعة مف و ازرة الخارجية إلى و ازرة الشؤوف اإلستراتيجية (طمب2113 ،ـ).

ربما لـ تجبر حركة المقاطعة "إسرائيؿ" إلى اآلف عمى الركوع أماـ المطالب الفمسطينية،

مستقبال في
تكز حيويِّا في تراكـ اإلنجازات التي يمكف البناء عمييا
ولكنيا -بكؿ تأكيد -تشكؿ مر ًا
ً

التأثير عمى ق اررات "إسرائيؿ" اإلستراتيجية ،وبالتالي تغيير قواعد المعبة (جرابعة2115 ،ـ،

ص ،)8فتراكـ اإلنجازات يمكف أف ُيحدث اضطرًابا في السوؽ اإلسرائيمية أو التدفقات
االستثمارية ،وىو ما يمكف أف ِّ
يشكؿ خطوة أُولى يمكف أف تؤدي -مع الوقت -إلى تصاعد

ويحد مف قدرة الشركات اإلسرائيمية أو المستثمريف
المقاطعة ضد "إسرائيؿ" بكافة أشكاليا،
ّ
األجانب عمى االستخداـ الفَعَّاؿ واألمثؿ لموارد السوؽ (زيداف2116 ،ـ) ،في مثؿ ىذا الوضع،
ستجد "إسرائيؿ" صعوبة في التخفيؼ مف مخاوؼ المستثمريف ،والتي مف شأنيا أف تؤدي إلى
يدا مف الشركات إلى المقاطعة ،خاصة تمؾ التي
انخفاض قيمة الشركات
المستيدفة أو تدفع مز ً
َ
تتخوؼ مف المالحقة القانونية في بمدانيا إذا أقامت عالقات تجارية مع المستوطنات ،والسيما
ّ
الشركات الموجودة في دوؿ االتحاد األوروبي ،فإذا توقعت ىذه الشركات أنيا سوؼ تكوف

ُعرضة لممقاطعة ،فإنيا قد تُ ِ
حجـ منذ البداية عمى االستثمار أو الدخوؿ في شراكات متوسطة أو
ْ
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طويمة األمد في "إسرائيؿ" (جرابعة2115 ،ـ ،ص ،)8وخاصة أف ( )17دولة أوروبية قد

نصحت شركاتيا ومواطنييا بعدـ التورط في مشاريع إسرائيمية باألراضي المحتمة عاـ 1967ـ

(الرجوب2114 ،ـ).
باإلجماؿ تتوقع الباحثة أف تستمر حركة المقاطعة في جني ثمارىا مف خالؿ ضغط

الشعوب األوروبية ومناصرييا عمى صناع القرار السياسي في دوؿ االتحاد األوروبي لصالح
الحقوؽ والمطالب الفمسطينية العادلة ،مما سيؤدي إلى وضعيـ في زاوية صعبة ال يمكف

اليروب منيا أو تجاىميـ لمواقع الجديد الذي يتطمب احتراـ قيـ العدالة واعالء كممة الشعوب،
مما يؤدي إلى زيادة االستجابة لمطالب المقاطعة والعزلة الدولية لدولة االحتالؿ اإلسرائيمي ،ألف

تغير مزاجيا العاـ نحو "إسرائيؿ" -ليا ثقؿ وكممة مؤثرة لدى
الشعوب وخاصة األوروبية -والتي ّ
برلماناتيا وحكوماتيا ،وىي لـ تعد تؤمف بفكرة "حؽ "إسرائيؿ" في الدفاع عف نفسيا" بال مبررات
حقيقية ،بؿ قد اندثرت ىذه الفكرة بشكؿ عميؽ بعد سنوات طويمة مف خداع الرأي العاـ األوروبي
بسبب الدفاع عنيا مف قبؿ الدوؿ المؤيدة لػ"إسرائيؿ" ،وباألخص بعد الحروب الدامية عمى قطاع

غزة وبناء المستوطنات والجدار العازؿ في الضفة الغربية ،فالرواية اإلسرائيمية لـ تعد قابمة

لمتصديؽ وال لمتعاطؼ معيا.

وقد تراجعت مكانة "إسرائيؿ" العالمية بشكؿ حاد تبعاً لذلؾ ،فحسب استطالعات الرأي

العاـ العالمي ) (Globe Scanالتي تجرييا "بي .بي .سي" كؿ عاـ فقد أظيرت أف "إسرائيؿ"
باتت تنافس كوريا الشمالية عمى موقع ثالث أو رابع أسوأ دولة في العالـ مف حيث الشعبية

(حمداف2114 ،ـ).
إف الشعوب األوروبية ومناصرييا مف صناع القرار السياسي سوؼ يضغطوف لصالح

إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة عمى خطوط عاـ 1967ـ ،وازالة المستوطنات ووقؼ البناء
والتوسع فييا (.)Berenbaum, 2014
وترى الباحثة أف حركة المقاطعة سوؼ تستمر باالنتشار والنجاح حتى لو اتُيمت الحركة
ومناصرييا بمعاداة السامية أو ما يعرؼ ب"الالسامية" "( "Anti-Semitismوىو مصطمح
لوصؼ العداء لمييود كمجموعة عرقية أو دينية) ،في محاولة مف "إسرائيؿ" لمواجية حركة

المقاطعة -باألخص في دوؿ االتحاد األوروبي -ورغـ أيضاً محاوالت "إسرائيؿ" المستمرة

لمحاربة حممة المقاطعة ،حيث تعتبرىا جزءاً مف نزع الشرعية عنيا وليس فقط عف المستوطنات

(مصطفى2116 ،ـ ،ص.)116
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إف نجاحات الحركة المتتالية سواء عمى الصعيد االقتصادي أـ األكاديمي ،أدت إلى

كبير
ؤشر ًا
زيادة في زخـ التغطية اإلخبارية لنشاطات الحركة وانجازاتيا ،وىو ما يمكف اعتباره م اً
عمى نجاح الحركة ،وذلؾ أف التغطية اإلعالمية المستمرة والمتزايدة قد تؤدي تدريجيِّا إلى عدة
نتائج منيا :إبراز قدرة الحركة عمى فرض أجندتيا عمى الساحة الدولية ،وزيادة الوعي والتوسع

في تعبئة المؤيديف لممقاطعة (جرابعة2115 ،ـ ،ص.)8

كما أنو مف المتوقع أف تؤدي حركة المقاطعة لػ"إسرائيؿ" إلى زيادة عزلة دولة االحتالؿ

اإلسرائيمي ورفض سياستيا العنصرية واجبارىا عمى االنصياع إلى المجتمع الدولي ،ومما يؤكد
إمكانية حدوث ذلؾ ىو أف العقوبات األوروبية عمى "إسرائيؿ" تذكر بحمالت المقاطعة التي

تعرض ليا نظاـ "األبارتيايد"– في جنوب إفريقيا -في سنواتو األخيرة ،حيث بدأ األمر كمقاطعة
َ
أكاديمية غير منظمة في "بريطانيا" ودوؿ في إفريقيا لمنظاـ األبيض ،انتشر تدريجياً إلى
مجاالت الرياضة والترفيو ثـ االستثمارات ،فقطع عالقات تجارية ،واضطر آخر حميفيف لذلؾ

النظاـ ،الواليات المتحدة األمريكية و"إسرائيؿ" ،إلى المقاطعة الشاممة ،ثـ سقوط نظاـ
"األبارتيايد" العنصري (زيداف2116 ،ـ).

 4.4.2تجاوب التحاد األوروبي ودولو مع حركة التضامن مع الشعب الفمسطيني
":"I.S.M
 4.4.2.0تعريف بحركة التضامن مع الشعب الفمسطيني :
إف حركة التضامف مع الشعب الفمسطيني "The International Solidarity

 "Movement I.S.Mىي حركة دولية ذات مرجعية فمسطينية ،أُنشئت سنة 2111ـ ،وتعمؿ

عمى دعـ وتعزيز المقاومة الشعبية إلى جانب الفمسطينيوف حيث تمتزـ بالتصدي لمقير
واالضطياد والتشريد الممنيج الذي يتعرض لو السكاف الفمسطينييف مف دولة االحتالؿ ،وذلؾ

باستخداـ أساليب غير عنيفة ،وىي تطالب "إسرائيؿ" باحتراـ القانوف الدولي ،وانياء االحتالؿ،
ووضع نياية لنظاـ الفصؿ العنصري بحؽ الفمسطينييف (International solidarity

)) ،Movement organization, (n.d.وتضـ الحركة في طياتيا العديد مف األفراد
والجماعات المناصرة لمشعب الفمسطيني في دوؿ االتحاد األوروبي مف اتحادات عمالية وطالبية
ومنظمات مناىضة الحروب وغير ذلؾ (أبو عياش2114 ،ـ).
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إف مف أرقى أشكاؿ التضامف ،عندما يتعامؿ المتضامنوف مع قضية التضامف كأنيا

قضيتيـ ،وىذا ما ينطبؽ عمى حركة التضامف مع الشعب الفمسطيني ،حيث تتعامؿ ىذه الحركة
مع القضية الفمسطينية بكؿ جزئياتيا ،أي بشمولية ،مف دعـ الالجئيف وحقيـ في العودة،
والوقوؼ ضد االستيطاف نفسو ،وضد جدار الفصؿ ودعـ إزالتو ،والتضامف مع الشعب

الفمسطيني إنسانياً ،واقتصادياً ،واجتماعياً ،والتضامف معو سياسياً ،مما سيعود بالفائدة عمى

المستوى السياسي وتحريؾ القضية الفمسطينية عمى المستوى الدولي (أبو غوش2118 ،ـ،

ص.)8

 4.4.2.2أىمية دور حركة التضامن مع الشعب الفمسطيني (عمى مستوى دول التحاد
األوروبي):

 لقد أصبحت حركة التضامف العباً ميماً فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية ،كما استعادت

الحركة زخميا بعد الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة 2114ـ بشكؿ كبير في دوؿ االتحاد
األوروبي ،فقد أسيمت ىذه الحرب في خسارة "إسرائيؿ" قطاعات شعبية واسعة في دوؿ
االتحاد األوروبي ،وقد أُجري استطالعاً لمرأي مف قبؿ شركة "يوجوؼ لقياس الرأي العاـ" -
وىي شركة دولية لألبحاث مقرىا في المممكة المتحدة -لصالح صحيفة "صنداي تايمز" سنة

2114ـ ،أشار إلى أف ( )%62مف البريطانييف يروف أف "إسرائيؿ" ترتكب جرائـ حرب في
قطاع غزة (أبو عياش2114 ،ـ).

 أصبح نشاط الحركة األوروبية لمتضامف مع الشعب الفمسطيني يمتد بفضؿ حممة المقاطعة
إلى إطار أكثر تأثي اًر واستم اررية مف مجرد تظاىرات احتجاجية عند اشتعاؿ األحداث أو
مجرد تدخؿ في نقاشات سياسية ودبموماسية ،وىذا ما يعني أيضاً أف الحركة األوروبية

لمتضامف ليست جزءاً ىامشياً مف الصراع أو طرفاً ثالثاً ذا تأثير محدود ،بؿ صارت جزءاً
زجت بنفسيا طوعاً لدعـ القضية الفمسطينية وردع االنتياكات اإلسرائيمية (مع
منو ،حيث ّ
تمتد أيضاً خارج االتحاد األوروبي)
اإلشارة ىنا إلى أف ىذه الحممة دولية ،أي أف نشاطاتيا ّ

(الشياؿ2111 ،ـ).

 كما اتسعت رقعة التضامف مع الشعب الفمسطيني ،واتسعت قاعدتو الشعبية في الدوؿ

المختمفة ،حيث كاف مقتص اًر عمى التقدمييف والشيوعييف والقوى االشتراكية ،وأصبح اآلف
يشمؿ العديد مف المواطنيف في الدوؿ المختمفة ،وىـ يعرفوف تفاصيؿ القضية الفمسطينية
ويدينوف ما ترتكبو "إسرائيؿ" ضد أبناء الشعب الفمسطيني (األخرس2115 ،ـ ،ص.)11
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 وتعمؿ حركة التضامف بفاعمية عالية في إطاريف أساسييف ،ىما :زيادة وعي المواطف

األوروبي بمعاناة الشعب الفمسطيني في ظؿ االحتالؿ اإلسرائيمي ،وبحقوقو المسموبة،
وتشجيع حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات ضد "إسرائيؿ" (أبو عياش،

2114ـ).

بغض النظر عف جغرافية
 إف ج ّؿ ما يعني حركة التضامف ىو إنياء االستيطاف والعنصرية،
ّ
فمسطيف تحديداً ،فيذه القيـ ىي قيـ عالمية ،ال يمكف حصر تبنييا بزماف أو مكاف معينيف،
وليذا أصبحت حممة المقاطعة الدولية لػ"إسرائيؿ" ىي الخيار اإلستراتيجي لحركة التضامف

مع الشعب الفمسطيني (شياؿ2111 ،ـ).
 4.4.2.3فرص نجاح حركة التضامن مع الشعب الفمسطيني (عمى مستوى دول التحاد
األوروبي):

تتفؽ الباحثة مع وجية النظر التي ترى أنو وعمى الرغـ مما تقوـ بو حركة التضامف مف

دور كاف أجدر أف تقوـ بو المنظمات الدولية العاجزة عف تطبيؽ الق اررات الصادرة عنيا
والخاصة بالقضية الفمسطينية (أبو عياش2114 ،ـ) ،إال أف تفعيؿ حركة التضامف مع نضاؿ

وحقوؽ الشعب الفمسطيني يبقى ضرورة ميمة ،وذلؾ يتطمب تضافر العديد مف األطراؼ الدولية

والعربية المؤثرة ،التي تمتمؾ بالفعؿ الوسائؿ الالزمة طبقاً اللتزاماتيا القانونية والسياسية
واألخالقية التي تؤىميا لمقياـ بدورىا مف خالؿ المتابعة الجادة ،وذلؾ مف أجؿ ضماف حماية

المدنييف ومحاسبة االحتالؿ وتفعيؿ قياـ ىيئات منظمة األمـ المتحدة والمنظمات اإلقميمية
بواجباتيا ،مما يؤدي إلى تفعيؿ أشكاؿ الدعـ اإلنساني والشعبي واإلعالمي والحقوقي لمحركة

ولمشعب الفمسطيني (عبد العاطي2115 ،ـ).

أما عمى مستوى االتحاد األوروبي فيتطمب تطوير ىذا التعاطؼ نسجع عالقات أوسع
عمى المستوى الشعبي مثؿ قطاعات النقابات والجامعات وشباب األحزاب في االتحاد األوروبي،

والذي يمكف أف يكوف لو تأثير مستقبمي عمى مواقؼ صناع القرار األوروبييف تجاه القضية
الفمسطينية (أبو عياش2114 ،ـ) ،وذلؾ أيضاً ضروري -بحسب الباحثة -لمواجية تيمة
الالسامية الجاىزة دائماً لدى "إسرائيؿ" والتي تُتيـ بيا ىذه الحركة في أماكف نشاطيا ،خاصة في
دوؿ االتحاد األوروبي بيدؼ إفشاؿ الحركة ،ولمواجية محاوالت التصدي ليا عبر شركاء
مؤيديف لػ"إسرائيؿ".
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مف جية أخرى ،ترى الباحثة أف عمى السمطة الوطنية الفمسطينية أف تعمؿ باتجاه دعـ

حممة التضامف مع حقوؽ الشعب الفمسطيني ،وذلؾ مف خالؿ دعـ وتنمية الدبموماسية الشعبية
كمكمؿ لمدبموماسية الرسمية التي تركز عمييا ،وذلؾ مف خالؿ االستفادة مف وجود الجاليات

الفمسطينية في دوؿ االتحاد األوروبي والدور الذي مف الممكف أف تؤديو ،باإلضافة إلى مناصري

ومؤيدي الحقوؽ الفمسطينية العادلة فييا ،حيث إف إعادة بمورة العمؿ السياسي بيذا الشكؿ،
واالستفادة مف دعـ الشعوب األوروبية وتضامنيا مع الشعب الفمسطيني وحقوقو سيؤدي إلى

نتائج أفضؿ بال شؾ.

في ختاـ الحديث عف حركة التضامف ،يمكف القوؿ إنو واف كانت ىذه الحركة تفتقر إلى

القوة السياسية التي تمكنيا مف إجبار "إسرائيؿ" عمى تطبيؽ ق اررات األمـ المتحدة الخاصة

بالقضية الفمسطينية ،إال أف جيودىا عمى مستويي المقاطعة والتأثير في الرأي العاـ العالمي

عامة ،واألوروبي خاصة ال يستياف بيا (أبو عياش2114 ،ـ).

 4.4.3اإلستراتيجية اإلسرائيمية لمواجية التطورات السياسية األوروبية تجاه القضية
الفمسطينية:
والتي تتمثؿ في مواجية ومحاولة "إسرائيؿ" إفشاؿ كؿ مف االعترافات البرلمانية األوروبية

بالدولة الفمسطينية ،والمبادرة الفرنسية ،وحركة المقاطعة لدولة االحتالؿ.

فعمى الرغـ مف رمزية االعترافات البرلمانية األوروبية وعدـ إلزاميتيا ،فإف "إسرائيؿ"

وحمفاءىا في الغرب يقوموف بحمالت منظمة ومنسقة لمنع تراكميا أو تحوليا إلى إنجاز فعمي

وأداة ضغط حقيقية عمى األمف واالقتصاد اإلسرائيمي؛ باإلضافة إلى محاربة "إسرائيؿ" حركة
المقاطعة بسبب نموىا في األوساط األوروبية ونجاحيا بفرض عدة عقوبات أو أشكاؿ لممقاطعة

عمى "إسرائيؿ" مف ناحية اقتصادية أو أكاديمية وثقافية ،باإلضافة لتأثيرىا عمى الرأي العاـ أي
عمى المستوى الشعبي ،باإلضافة إلى محاولة االحتالؿ إلفشاؿ المبادرة الفرنسية والحيمولة دوف
عقد المؤتمر الدولي.

ولمواجية ىذه التحديات ،والمحافظة عمى شرعية "إسرائيؿ" ومكانتيا عمى المستوى
الدولي ،تقوـ اإلستراتيجية اإلسرائيمية في المواجية عمى عدة مرتكزات أساسية ،ومنيا (جرابعة،
2116ـ ،ص:)7-6
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 تنشيط الحمفاء لمواجية االعترافات البرلمانية :ال تزاؿ "إسرائيؿ" تتمتع بنفوذ واسع وكبير
داخؿ الدوؿ األوروبية ومؤسسات صنع القرار فييا ،مما يضمف ليا ممارسة الضغط الكافي

إلفراغ أي مشاريع قرارات أو تحركات سياسية مف مضمونيا ،فبالنسبة إلى االعترافات

البرلمانية نالحظ أف "إسرائيؿ" ضغطت -مف خالؿ سفاراتيا وحمفائيا ضمف النخب

السياسية األوروبية -مف أجؿ تعديؿ المشاريع األصمية لمق اررات لتخدـ مصالحيا بالدرجة

األساسية وتتطابؽ مع مواقفيا وسياساتيا المعمنة؛ مثؿ إفراغ قرار اعتراؼ البرلماف اإليطالي
بالدولة الفمسطينية مف مضمونو؛ وذلؾ مف خالؿ ربط مسألة االعتراؼ بالمفاوضات

المباشرة ما بيف الجانبيف ،أي أف القرار أخذ بعيف االعتبار المتطمبات اإلسرائيمية أكثر مف

الفمسطينية.

 مواجية تطور االعتراؼ بالدولة الفمسطينية باستخداـ الوسائؿ الدبموماسية ،حيث قامت و ازرة
الخارجية اإلسرائيمية بوضع ىدؼ مواجية الخطوات الفمسطينية عمى المستوى الدولي فيما

يتعمؽ بموضوع االعتراؼ بفمسطيف عمى قائمة أىدافيا السياسية والدبموماسية لمعاـ 2115ـ

(مصطفى2116 ،ـ ،ص.)118
 التصدي لحممة المقاطعة :تخشى "إسرائيؿ" وحمفاؤىا مف أف يتـ استثمار االعترافات الرمزية

في تنشيط وتقوية حممة المقاطعة واعطائيا دفعة إضافية ،لذلؾ تقوـ "إسرائيؿ" ببذؿ
مجيودات واسعة ومستمرة لمحاربة حمالت المقاطعة؛ وذلؾ خوفًا مف نزع شرعيتيا تدريجيِّا
في الغرب ،أو تحوؿ ىذه الحمالت إلى تيديد إستراتيجي يمكف أف يحطـ صورة ومكانة
"إسرائيؿ" في العالـ؛ وفي ىذا السياؽ ،رصدت كؿ مف و ازرتي الشؤوف اإلستراتيجية وو ازرة

الخارجية اإلسرائيمية أكثر مف ( )41مميوف دوالر لمحاربة كافة أشكاؿ المقاطعة ،باإلضافة

إلى بناء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني األوروبي مف جية ،ومحاولة
المنظمة لممقاطعة مف جية أخرى؛ وذلؾ مف خالؿ إستراتيجية تعتمد
إحباط الجيود الشعبية ُ
عمى سف قوانيف لمحاربة حركات المقاطعة ،أو تجنيد حمفائيا والمؤسسات الييودية في الدوؿ
األوروبية لصد حركات المقاطعة( ،وىذا ما سمي بالحرب القانونية ""Legal warfare

ضد حممة الػمقاطعة) (حمداف2114 ،ـ).

 إعادة بناء العالقات اإلستراتيجية لمواجية حممة المقاطعة :تسعى "إسرائيؿ" إلى تقوية
مواقفيا ضمف دوؿ االتحاد األوروبي مف خالؿ بناء عالقات إستراتيجية وتحالفات بإسناد

أميركي مع بعض دوؿ االتحاد األوروبي التي تعتبر تاريخيِّا عمى عالقات جيدة مع
الفمسطينييف؛ فعمى سبيؿ المثاؿ ،تيدؼ "إسرائيؿ" إلى بناء تحالفات إستراتيجية وأمنية
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واقتصادية مع دوؿ شرؽ المتوسط كقبرص واليوناف؛ حيث ييدؼ ىذا التوجو إلى إعادة

صياغة عالقات متينة قائمة عمى أسس ممزمة لالتحاد األوروبي في تعاممو مع "إسرائيؿ"،
وتحييد أي تأثير أو تحوؿ في المواقؼ األوروبية المستقبمية تجاىيا.
ومما يؤكد نجاح ىذا التوجو األخير إعراب اليوناف عف استعداده لدعـ "إسرائيؿ" داخؿ

االتحاد األوروبي ،وقد حاوؿ إثبات ىذا مف خالؿ وقوفو عمى رأس المعارضيف لترميز منتجات
المستوطنات (مصطفى2116 ،ـ ،ص.)131
 تشويو صورة حممة المقاطعة :مف خالؿ اتياميا بالالسامية تارة ،وباالزدواجية األخالقية تارة
أخرى ،أو بتحالفيا مع "التطرؼ اإلسالمي" تارة ثالثة ،وذلؾ بيدؼ نزع الشرعية عنيا ،حيث
إف "إسرائيؿ" ال تخشى مف األبعاد االقتصادية لممقاطعة بقدر ما تخشى مف أبعادىا
ٍ
خاصة في ما يتعمؽ بنزع الشرعية الدولية عف المستوطنات
السياسية والرمزية ،وب
واقتصادىا ،ووضع المستوطنات كعقبة أماـ "حؿ الدولتيف" ،حيث عمدت السفارات

اإلسرائيمية ،ومؤيدوىا إلى محاولة تشويو مؤيدي القضية الفمسطينية مف خالؿ اتياميـ
باإلرىاب ومساندة تنظيـ الدولة اإلسالمية؛ وذلؾ لنزع الشرعية الشعبية عف حركة المقاطعة

مف جية ،وتخويؼ األوروبييف مف االستجابة ليا مف جية أخرى.

 محاربة المقاطعة مف خالؿ العمؿ االستخباراتي :فقد قامت الحكومة اإلسرائيمية بزيادة العمؿ
االستخباراتي مف قبؿ "الموساد والشاباؾ" واالستخبارات العسكرية ضد حركات المقاطعة
حوؿ العالـ ،ومراقبة ناشطي المقاطعة مف أشخاص ومجموعات وجمعيات واتحادات ،وفي

العاـ 2114ـ قررت الحكومة اإلسرائيمية رفع موازنة التصدي لممقاطعة ،وزيادة التجسس
عمى ناشطي المقاطعة ،بالذات في الغرب ،باإلضافة إلى محاولة نزع الشرعية عف الحركة

في البرلمانات "الصديقة لػ"إسرائيؿ" (حمداف2114 ،ـ).

 التصدي لحركة المقاطعة إعالمياً مف خالؿ تجنيد جميع األجساـ الدعائية التابعة لمحكومة
اإلسرائيمية لمعمؿ عمى تحسيف صورة "إسرائيؿ" أماـ العالـ ،وذلؾ لمواجية الجيود الرامية

لنزع الشرعية عنيا ،واستخداـ المساعدات الخارجية لتحقيؽ ذلؾ (مصطفى2116 ،ـ،

ص.)121

 محاوالت "إسرائيؿ" المتكررة إلفشاؿ المبادرة الفرنسية مف خالؿ تأكيدىا عمى أف عقد مؤتمر
دولي لمسالـ سوؼ يدفع بالرئيس "محمود عباس" نحو "اليروب" مف الدخوؿ في مفاوضات
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مباشرة مع "إسرائيؿ" ،في محاولة منيا لثني "فرنسا" عف المبادرة الفرنسية ،ولكف ىذه

المحاوالت باءت بالفشؿ (شمحت2116 ،ـ).

 محاولة إفشاؿ المبادرة الفرنسية ودفع "فرنسا" لمتراجع عنيا مف خالؿ قياـ "إسرائيؿ" بالربط
بيف القضية الفمسطينية والنضاؿ الفمسطيني مف جية واإلرىاب مف جية أخرى ،وقد شبو

دبموماسي إسرائيمي كبير ىذه الجيود الفرنسية لعقد مؤتمر دولي لمسالـ بأف "فرنسا" ستعقد

مؤتمر سالـ مع "داعش" (وىو :اختصار لتنظيـ الدولة اإلسالمية في سوريا والعراؽ،
والمصنؼ عمى قائمة اإلرىاب الدولية) (مصطفى2116 ،ـ ،ص.)124

 محاولة "إسرائيؿ" إليجاد بدائؿ لممبادرة الفرنسية :حيث دعى رئيس الدولة اإلسرائيمية "رؤوبيف
ريفميف" خالؿ خطابو الذي ألقاه في البرلماف األوروبي في يونيو 2116ـ األوروبييف إلى

بذؿ جيود لمعمؿ عمى تأسيس الثقة بيف "إسرائيؿ" والفمسطينييف ،واالبتعاد عف فرض حموؿ

سياسية عمى "إسرائيؿ" ،وأف عمى األوروبييف الدفع بأربع خطوات مف أجؿ بناء ىذه الثقة،

أال وىي (شمحت2116 ،ـ):

ٍ
خاصة مصر واألردف ،مف أجؿ منع التطرؼ ومنع
 تكاتؼ القوى المعتدلة في المنطقة ،وبتسمح الجماعات المتطرفة.

 تطوير االقتصاد الفمسطيني والبنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة. االستثمار في مبادرات اقتصادية مشتركة بيف الطرفيف. -التربية لمعيش المشترؾ بيف الطرفيف.
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 4.5رؤية استشرافية لسياسة التحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية
يتطمب الحديث عف أي سيناريو مستقبمي حوؿ سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية
الفمسطينية أف ندرؾ جيداً أف االتحاد األوروبي يتأرجح بيف وجيتي نظر حوؿ" ىؿ يتحرؾ أـ
ينتظر أمريكا لمتحرؾ" ،ويمكف تفسيرىا كالتالي (مقابمة مع شعباف:)2116 ،

وجية النظر األولى ،وتفترض أف عمى االتحاد األوروبي أف يتحرؾ وأال ينتظر اإلدارة

األمريكية ،فمطالما كاف ال يستطيع التحرؾ بمعزؿ عف السياسة األمريكية فيما سبؽ ،حيث إف
ىناؾ اتجاه يتنامى داخؿ االتحاد األوروبي يرى أف أوروبا تتأثر بالصراع بالشرؽ األوسط أكثر

مف أمريكا ،وىذا يجعميا تتدخؿ أكثر في شؤونو وقضاياه ،والتي منيا بطبيعة الحاؿ القضية

الفمسطينية (السيما مع ازدياد اشتعاؿ منطقة الشرؽ األوسط).

أما وجية النظر األخرى ،فيي ترى أف لدى االتحاد األوروبي ما يكفيو مف المشاكؿ التي

ال تحتمؿ االنتظار ،وأف قضايا الشرؽ األوسط ،ومنيا القضية الفمسطينية–وىي قابمة لمسيطرة-

غير ممحة ،وبالتالي ال داعي لإلصرار عمى التدخؿ فييا ،باألخص مع انشغاؿ االتحاد

األوروبي بقضايا الالجئيف ،وصعود اليميف في السنوات األخيرة ،وكذلؾ أنو ال يستطيع التحرؾ
بدوف موافقة وتنسيؽ مع اإلدارة األمريكية.

 4.5.0سيناريوىات مستقبمية بخصوص اعتراف دول التحاد األوروبي بالدولة
الفمسطينية:

في مقدمة الحديث عف مستقبؿ اعتراؼ دوؿ االتحاد األوروبي بالدولة الفمسطينية
المستقمة ،فإنو مف المعروؼ موقؼ االتحاد األوروبي الداعـ إلقامة الدولة الفمسطينية عمى

خطوط الرابع مف حزيراف /يونيو لمعاـ 1967ـ وعاصمتيا القدس الشرقية ،كما دعت م ار اًر
وتكرار لحؿ إقامة الدولتيف جنباً إلى جنب بسالـ وأمف ،باإلضافة إلى حثيا ،ومطالبتيا األطراؼ

المعنية بتنفيذ الق اررات األممية الخاصة بالقضية الفمسطينية.

فمف خالؿ حديثنا عف أىـ محددات الدور السياسي األوروبي ،تبيف أف االتحاد األوروبي

يشكؿ ىيئة فوؽ قومية تُوحد الدوؿ األوروبية وتمتمؾ عدة سمطات ،إال إنيا ال تمتمؾ صالحية
اتخاذ الق اررات التي تتعمؽ بالسياسة الخارجية لمدوؿ األعضاء ،حيث تعتبرىا الدوؿ األعضاء

أنيا تخص سيادتيا ،مف ذلؾ االعتراؼ بالدوؿ األخرى ،لذلؾ فإف االتحاد األوروبي يستطيع
فقط وضع توصيات أو ق اررات غير ممزمة ،ولعؿ أبرز مثاؿ عمى ذلؾ عدـ استطاعتو بمورة
موقؼ موحد لدوؿ االتحاد األوروبي تجاه التصويت لعضوية فمسطيف كدولة مراقب في األمـ
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المتحدة سنة 2112ـ ،فكانت ىناؾ دوؿ مؤيدة ودوؿ معارضة ،ودوؿ ممتنعة عف التصويت،
لذلؾ يبقى قرار االعتراؼ بالدولة الفمسطينية خاص بكؿ دولة عمى حداً.

وبناء عمى كؿ ما سبؽ في الدراسة تضع الباحثة تصورىا المستقبمي العتراؼ دوؿ
ً
االتحاد األوروبي بالدولة الفمسطينية ضمف ثالثة سيناريوىات أساسية ،وىي:
 4.5.0.0السيناريو األول :العتراف الكامل (عمى مستوى الحكومات):
ترى الباحثة أنو وفي ظؿ اعتراؼ برلمانات  11دولة مف دوؿ االتحاد األوروبي -حتى
تاريخ الدراسة -بالدولة الفمسطينية ،باإلضافة إلى االعتراؼ الكامؿ بيا مف دولة "السويد" ،وفي
ظؿ المشاركة الدولية الواسعة في المؤتمر الدولي لمسالـ الذي عقد سنة 2117ـ والذي أكد عمى

ضرورة إقامة الدولة الفمسطينية عمى خطوط سنة 1967ـ وحؿ الدولتيف ،فإنو مف المرجح ما
يمي:

 قياـ دوؿ االتحاد األوروبي باالعتراؼ الكامؿ بالدولة الفمسطينية ،حتى لو تطمب األمر
بعض الوقت ،فالتجربة السويدية ليست ببعيدة عف التكرار ،وذلؾ كنوع مف الضغط عمى

"إسرائيؿ" بسبب استمرارىا في سياستيا االستيطانية.


وأف ىذا االعتراؼ سيميد مف أجؿ إقامة الدولة الفمسطينية ،والضغط عمى "إسرائيؿ"



فمف الممكف أف تسفر االنتخابات المستقبمية في بعض الدوؿ األوروبية بصعود أحزاب

لالنصياع لمق اررات األممية.

مؤيدة لمعرب ولمقضية الفمسطينية ،ومف المرجح أف تكوف مف أوائؿ دوؿ االتحاد األوروبي

التي تعترؼ رسمياً بالدولة الفمسطينية -بعد "السويد" والدوؿ التي سبقتيا" -فرنسا" ،ثـ باقي

الدوؿ التي اعترفت برلماناتيا بالدولة الفمسطينية مسبقا.

 4.5.0.2السيناريو الثاني :تأجيل العتراف بالدولة الفمسطينية:
تفترض الباحثة في ىذا السيناريو استمرار دوؿ االتحاد األوروبي وبضغط مف "إسرائيؿ"

والواليات المتحدة وباألخص الدوؿ األكثر قرباً لػ"إسرائيؿ" مثؿ" :ألمانيا" و"ىولندا" و"التشيؾ"
بالتسويؼ والتأجيؿ لالعتراؼ بالدولة الفمسطينية عمى اعتبار أف االعتراؼ بحد ذاتو لف يشكؿ

فارقاً أساسياً أو أىمية عمى أرض الواقع في ظؿ بقاء القضايا األساسية بدوف حؿ ،وقد تقترح
في ىذا اإلطار العودة إلى المفاوضات المباشرة بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي لحؿ

القضايا العالقة ،والتي تكوف الدولة الفمسطينية نتيجة ليا وليست سابقة عنيا ،كما أنيا ال تزاؿ
ترى أف إعالف الدولة الفمسطينية مف طرؼ واحد ستكوف لو عواقب وخيمة عمى عممية السالـ.
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كما ترى عدة دوؿ في االتحاد األوروبي في سياؽ ىذا السيناريو ،أف االستيطاف

اإلسرائيمي يعرقؿ قياـ الدولة الفمسطينية عمى خطوط سنة 1967ـ ،حيث إف التياـ المستوطنات
ألراضي الدولة الفمسطينية يشكؿ عقبةً أساسية في ممارسة السيادة الفعمية ليذه الدولة ،لذلؾ

فيي تربط وتؤجؿ االعتراؼ بالدولة الفمسطينية باالنسحاب اإلسرائيمي مف المستوطنات المقامة

عمى أراضي الدولة الفمسطينية ،وترجح الباحثة ىذا السيناريو.
 4.5.0.3السيناريو الثالث :المتناع عن أي حدث:

تفترض الباحثة في ىذا السيناريو أف دوؿ االتحاد األوروبي سوؼ تفضؿ عدـ التصريح

اء أكاف عمى المدى القريب أـ المتوسط ،كما
بأي إمكانية حوؿ االعتراؼ بالدولة الفمسطينية سو ً
أنيا لف تقوـ بربط أي اعتراؼ بأي تسوية أو مفاوضات بيف الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي،
وذلؾ حتى ال تقع في إحراجات أو مسؤولية سياسية مع الفمسطينييف أو أماـ شعوبيا التي باتت

تعرؼ حقيقة الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي وممت مف سياسة التحيز لػ"إسرائيؿ".

لذلؾ يرجح ىذا السيناريو بقاء الوضع عمى ما ىو عميو ،وامتناع دوؿ االتحاد األوروبي

عف اتخاذ أي حدث أو تصريح ،فاالعتراؼ بالدولة الفمسطينية يتطمب إرادة أعمى قد تأتي في
حاؿ موافقة مجمس األمف في األمـ المتحدة عمى قبوؿ فمسطيف كعضو كامؿ العضوية في األمـ
المتحدة ثـ تطبيؽ الق اررات األممية الخاصة بالقضية الفمسطينية بشكؿ عادؿ ،أو في حاؿ قياـ

األمـ المتحدة بتنفيذ دورىا في حماية الشعب الفمسطيني ،والضغط عمى "إسرائيؿ" إلنياء
االستيطاف ،أو إذا تحركت الواليات المتحدة لدفع عممية السالـ واقامة الدولة الفمسطينية ،ويبقى
ىذا أمر مستبعد في الوقت الراىف.

إف ىذا السيناريو يرجح إلى ٍ
حد ما كفة المصالح اإلستراتيجية ،وباألخص االقتصادية

بيف دوؿ االتحاد األوروبي و"إسرائيؿ" مف جية ،ومع الواليات المتحدة األمريكية مف جية أخرى.
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 4.5.2خالصة الفصل الرابع:
تبيف مف خالؿ ىذا الفصؿ الذي تناوؿ أىـ التطورات السياسة مف جانب االتحاد

األوروبي ودولو تجاه القضية الفمسطينية ،وتحديداً فيما يخص الدولة الفمسطينية خالؿ الفترة ما

بيف (2116-2112ـ) ،حيث تناوؿ أثر حصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة المراقب في األمـ

المتحدة سنة 2112ـ عمى سياسة االتحاد األوروبي ،حيث صوتت أغمبية دوؿ االتحاد األوروبي

لصالح حصوليا عمى العضوية ،ثـ تمتو العديد مف التطورات السياسية الميمة مف قبؿ االتحاد

األوروبي السيما االعترافات البرلمانية األوروبية بالدولة الفمسطينية رمزياً وتوصياتيا لمحكومات
باالعتراؼ رسميا بيا ،والمبادرة الفرنسية لدفع عممية السالـ بيف الطرفيف اإلسرائيمي والفمسطيني
مف خالؿ عقد مؤتمر دولي تشارؾ فيو عدة أطراؼ دولية ،وما ليذه المبادرة والمؤتمر الدولي

لمسالـ مف أىمية لمجانب الفمسطيني واالستحقاقات الفمسطينية ،باإلضافة إلى تجاوب االتحاد

األوروبي ،ودولو بشكؿ ممموس لمطالب حركة مقاطعة "إسرائيؿ" وحركة التضامف مع الشعب

الفمسطيني ،حيث اعتبر االتحاد األوروبي أف المستوطنات اإلسرائيمية المقامة عمى األراضي

الفمسطينية المحتمة سنة 1967ـ غير شرعية وتمت مقاطعتيا مف قبؿ دوؿ االتحاد عمى عدة

مستويات اقتصادية وأكاديمية وثقافية ،وما يشكمو ذلؾ مف ضغط عمى "إسرائيؿ" إلنياء
االستيطاف.
إف ىذه التطورات السياسية الحاصمة في الفترة ما بيف (2116-2112ـ) إنما تؤكد عمى
حدوث تغير في المزاج األوروبي ،وحالة االستياء عامةً عمى المستوييف الرسمي والشعبي تجاه

الممارسات اإلسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني ،واقتناعيا بعدـ جدوى المفاوضات ،وضرورة

الضغط عمى "إسرائيؿ" مف أجؿ االنصياع لمق اررات األممية وانياء االستيطاف والعمؿ عمى تنفيذ
حؿ الدولتيف.
كما تناوؿ ىذا الفصؿ رؤية استشرافية لسياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية
مف خالؿ عدة سيناريوىات خاصة باالعتراؼ األوروبي بالدولة الفمسطينية ،وقد رجحت الباحثة

سيناريو تأجيؿ االعتراؼ في الوقت الراىف لحيف عودة المفاوضات بيف الطرفيف.
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 .5 5النتائج والتوصيات

 5.1النتائج:
خمصت الد ارسة إلى العديد مف النتائج الميمة ،والتي يمكف إجماليا في:
 .1شػػيدت سياسػػة االتحػػاد األوروبػػي تجػػاه القضػػية الفمسػػطينية فػػي الفتػرة مػػا بػػيف عػػامي (-2012
2016ـ) تطػػو اًر إيجابي ػاً لصػػالح القضػػية الفمسػػطينية تزامن ػاً مػػع تصػػويت غالبيػػة دولػػو لصػػالح

حصػػوؿ فمس ػػطيف عم ػػى عض ػػوية الدول ػػة الم ارق ػػب ف ػػي األم ػػـ المتح ػػدة س ػػنة 2012ـ ،تمث ػػؿ ف ػػي
االعت ارفػػات البرلمانيػػة بالدولػػة الفمسػػطينية وتجػػاوب دوؿ االتحػػاد مػػع حركػػة المقاطعػػة ،والمبػػادرة

ػر فػػي الم ػزاج األوروبػػي عمػػى المسػػتوييف الرسػػمي والشػػعبي
الفرنسػػية لمسػػالـ ،والتػػي عكسػػت تغيػ اً
تجاه دولة االحتالؿ نتيجة سياستيا االستيطانية وانتياكاتيا المستمرة لحقوؽ لمشعب الفمسطيني.

 .2التأكيد عمى أىمية المبادرة الفرنسية والمؤتمر الدولي لمسالـ الذي يندرج في إطارىا ،لمػا يحممػو
م ػػف تأكي ػػد عم ػػى ح ػػؿ ال ػػدولتيف وح ػػؽ الفمس ػػطينييف ف ػػي إقام ػػة دول ػػتيـ المس ػػتقمة عم ػػى خط ػػوط

1967ـ ،وادانػػة االس ػػتيطاف ،باإلض ػػافة إلػػى تأكي ػػده عم ػػى الق ػ اررات األممي ػػة الخاص ػػة بالقض ػػية

الفمسطينية.

 .3شػ ػػكمت االعت ارفػ ػػات البرلماني ػ ػػة األوروبيػ ػػة بالدولػ ػػة الفمس ػ ػػطينية سػ ػػنة (2015-2014ـ) ،رغ ػ ػػـ

رمزيتيػػا ،باإلضػػافة إلػػى توصػػياتيا لمحكومػػات األوروبيػػة بػػاالعتراؼ الكامػػؿ بالدولػػة الفمسػػطينية،

أىميةً كبيرةً لصالح القضية الفمسطينية بشكؿ عاـ ،واقامة الدولة الفمسطينية بشكؿ خاص.
 .4أىمي ػػة "حرك ػػة المقاطع ػػة لدول ػػة االح ػػتالؿ اإلسػ ػرائيمي ف ػػي كس ػػب تأيي ػػد الػ ػرأي الع ػػاـ األوروب ػػي،
وتوعيتػػو بالقضػػية الفمسػػطينية وضػػرورة مقاطعػػة دولػػة االحػػتالؿ بسػػبب سياسػػتيا االسػػتيطانية،

األمػػر الػػذي أثػػر عمػػى الكثيػػر مػػف المؤسسػػات األوروبيػػة ،وأعضػػاء أح ػزاب سياسػػية وبرلمانػػات

أوروبية ،وعمى موقؼ االتحاد األوروبي بالتػالي ،حيػث قػاـ بفػرض العديػد مػف أشػكاؿ المقاطعػة
لممستوطنات اإلسرائيمية المقامة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 1967ـ ،ممػا أدى إلػى

إيقاع خسائر اقتصادية بدولة "إسرائيؿ".

 .5أف تص ػػويت غالبي ػػة دوؿ االتح ػػاد األوروب ػػي لص ػػالح حص ػػوؿ فمس ػػطيف عم ػػى عض ػػوية الدول ػػة
الم ارق ػػب ف ػػي األم ػػـ المتح ػػدة إنم ػػا يعتب ػػر م ػػف بػ ػوادر اس ػػتقاللية ال ػػدور السياس ػػي األوروب ػػي ع ػػف

السياسة األمريكية التي لطالما كانت تابعة ليا ،حيث كانػت الواليػات المتحػدة األمريكيػة رافضػةً
لحصوؿ فمسطيف عمى عضوية الدولة المراقب.
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 .6أف حص ػػوؿ فمس ػػطيف عمػ ػى عض ػػوية الدول ػػة الم ارق ػػب ف ػػي األم ػػـ المتح ػػدة يعتب ػػر إنج ػػا اًز سياس ػػياً
ونجاحػاً دبموماسػػياً ميمػاً لمفمسػػطينييف لمػا ترتػػب عميػو مػػف آثػار سياسػػية وقانونيػة ميمػػة ال سػػيما
تحويػػؿ األ ارضػػي الفمسػػطينية عمػػى خطػػوط عػػاـ 1967ـ مػػف "أ ارضػػي متنػػازع عمييػػا" إلػػى "دولػػة

تحت االحتالؿ" ،كما إنو ُيشكؿ منطمقاً لحصوليـ عمػى حقػوقيـ الوطنيػة الغيػر قابمػة لمتصػرؼ،
وفي مقدمتيا الدولة الفمسػطينية المسػتقمة ،وىػو يعتبػر أيضػاً بمثابػة المرحمػة التمييديػة لمحصػوؿ

عمى العضوية الكاممة.

 .7أف حصػػوؿ فمسػػطيف عمػػى عضػػوية الدولػػة الم ارقػػب فػػي األمػػـ المتحػػدة لػػـ يػػؤثر عمػػى المكانػػة
السياس ػ ػػية والقانوني ػ ػػة لمنظم ػ ػػة التحري ػ ػػر الفمس ػ ػػطينية بم ػ ػػا ف ػ ػػي ذل ػ ػػؾ ص ػ ػػفتيا التمثيمي ػ ػػة لمش ػ ػػعب
الفمسطيني.

 .8أف عدـ حصوؿ فمسطيف عمػى العضػوية الكاممػة فػي األمػـ المتحػدة يعػود باألسػاس إلػى التحيػز
األمريكػػي لمكيػػاف اإلسػرائيمي ،ممػػا يعرقػػؿ قيػػاـ األمػػـ المتحػػدة بػػدورىا األساسػػي فػػي حفػػظ األمػػف
والسمـ الدولييف ،وىو ينافي مبدأىا األساسي في المساواة بيف الدوؿ.
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 5.2التوصيات:

في ضوء ما سبؽ ،توصي الباحثة باالتي:

 .1دعوة دوؿ االتحاد األوروبي إلى االعتراؼ الكامؿ بالدولة الفمسطينية إسياماً مف ىذه الدوؿ في

تطبيؽ مبدأ وحؿ الدولتيف الذي لطالما دعت لو ،وتماشياً مع مطالب الرأي العاـ األوروبي،
وتوصيات البرلمانات األوروبية.

 .2ضرورة تكثيؼ العمؿ الدبموماسي الفمسطيني عمى المستوييف الرسمي والشعبي في دوؿ االتحاد
األوروبي باإلضافة إلى تفعيؿ دور الجاليات الفمسطينية في ىذه الدوؿ مف أجؿ تغيير
"االعترافات البرلمانية األوروبية" إلى "اعترافات حكومية رسمية" بالدولة الفمسطينية.
 .3تكثيؼ العمؿ السياسي والدبموماسي الفمسطيني مف أجؿ استحقاؽ ما نص عميو مؤتمر السالـ
الدولي في باريس سنة 2017ـ والذي يندرج في إطار المبادرة الفرنسية ،السيما تنفيذ الق اررات

األممية الخاصة بالقضية الفمسطينية ،ووقؼ االستيطاف ،واالستفادة مف مخرجات ىذا المؤتمر
مف أجؿ إقامة الدولة الفمسطينية ،ودفع دوؿ االتحاد األوروبي لالعتراؼ الكامؿ بدولة

فمسطيف.
 .4تشجيع كؿ مف حركة التضامف مع الشعب الفمسطيني ،وحركة المقاطعة لدولة االحتالؿ ،مف
خالؿ حث الدوؿ واألفراد ال سيما في االتحاد األوروبي عمى مقاطعة وعزؿ دولة "إسرائيؿ"

اقتصادياً وعسكرياً وثقافياً ،وضرورة تنسيؽ الدبموماسية الفمسطينية الرسمية لمعمؿ معيا
باألخص في دوؿ االتحاد األوروبي مف أجؿ تعظيـ مكتسباتيا ،وذلؾ مف خالؿ الضغط عمى

البرلمانات والحكومات األوروبية كي تستجيب إلى المطالب والحقوؽ الفمسطينية المشروعة

وانياء االستيطاف.

 .5تفعيؿ الدبموماسية العربية واإلسالمية لدفع االتحاد األوروبي لممارسة دور أكبر في تسوية

القضية الفمسطينية ،وبمورة سياسة محددة وناجحة ،ودفعو التخاذ خطوات أكثر حزماً تجاه

"إسرائيؿ".

 .6المجوء إلى الجمعية العامة باألمـ المتحدة تحت بند "متحدوف مف أجؿ السالـ" "The
" ،Uniting for Peace resolutionوىو االسـ المتعارؼ عميو لقرار الجمعية العامة رقـ

 377لسنة 1950ـ ،كمخرج وحؿ الستمرار استخداـ الواليات المتحدة األمريكية لحؽ النقض
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في مجمس األمف ،وذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى العضوية الكاممة في األمـ المتحدة ،حيث
يصبح القرار الصادر عف الجمعية العامة عندئذ ممزماً ويعادؿ قوة قرار مجمس األمف.

 .7عدـ العودة إلى المفاوضات المباشرة مع دولة االحتالؿ ،وباألخص بعد نقؿ ممػؼ إقامػة الدولػة
الفمسػػطينية إلػػى منبػػر األمػػـ المتحػػدة ،فقػػد أصػػبح الفمسػػطينييف عمػػى د اريػػة بػػأف "إس ػرائيؿ" تتبػػع

سياسػػة "المفاوضػػات م ػػف أجػػؿ المفاوضػػات" وذل ػػؾ مػػف أجػػؿ كس ػػب الوقػػت إلكمػػاؿ مش ػػروعيا
االستيطاني.
 .8إنياء االنقساـ ،ورأب الصدع الفمسطيني مف خالؿ وحدة وطنية فمسطينية ،فال دولة فمسطينية
موحدة بدوف إنياء االنقساـ مف الداخؿ ،وىذا بالتالي يؤدي أيضاً إلى إقناع وجذب المزيد مف

المؤيديف والمؤازريف مف كافة األطراؼ الدولية ،وعمى رأسيا االتحاد األوروبي بضرورة التدخؿ
وحؿ القضية الفمسطينية واقامة الدولة الفمسطينية.
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قائمة المراجع

قائمة المراجع
أولً :القران الكريم:
ثانياً :الوثائق:
 .1مجمة شؤوف فمسطينية (شتاء 2113ـ) .خطاب السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن"
في اجتماع الجمعية العامة في األمم المتحدة في ( 29نوفمبر 2102م) ،.العدد ،251

مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرير الفمسطينية ،تاريخ االطالع2116-11-12 :ـ،

الموقعhttp://www.shuun.ps/page-135-ar.html :

 .2مركز الشؤوف الفمسطينية 25( .نوفمبر 2112ـ) .بيان بخصوص عضوية فمسطين في
األمم المتحدة ،لندف ،بريطانيا ،تاريخ االطالع2116-11-23 :ـ ،الموقع:
https://palaffairs.org

 .3مركز المعمومات الوطني الفمسطيني وفا (د.ت ،أ) .وثيقة خطاب ياسر عرفات أمام

الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  03نوفمبر 0974م ،تاريخ االطالع-12-14 :
2116ـ ،الموقعhttp://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4932 :

 .4الموقع الرسمي لألمـ المتحدة (د.ت ،ب) .وثيقة قرار وضع فمسطين في األمم المتحدة
في اجتماع الجمعية العامة السابع والستين ( 29نوفمبر 2102م) ،ق اررات الجمعية العامة
الدورة السابعة والستوف ،تاريخ االطالع2116-12-14 :ـ ،الموقع:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/479/72/PDF/
N1247972.pdf?OpenElement

ثالثاً :الكتب العربية:
 .5أبو سيؼ ،عاطؼ2114( .ـ) .عالقات إسرائيل الدولية ،السياقات واألدوات ،الختراقات
واإلخفاقات ،المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية (مدار) ،راـ اهلل ،فمسطيف.

 .6أبو نحؿ ،أسامة2112( .ـ) .الدولة الفمسطينية بين الفكرة والواقع العممي .ط .1مركز
باحث لمدراسات الفمسطينية واإلستراتيجية  .بيروت.
 .7األسطؿ ،كماؿ2117( .ـ) .محاضرات في القانون الدولي ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.
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 .8األسطؿ ،كماؿ2113( .ـ) .أصول العموم السياسية في القرن الحادي والعشرين التجديد
في المفاىيم والنظريات والموضوعات .غزة ،فمسطيف.

 .9األسطؿ ،كماؿ2116( .ـ) .الشامل في القانون الدولي العام والمعاصر والمنظمات الدولية
والقميمية في القرن الحادي والعشرين .غزة ،فمسطيف.

 .11إسماعيؿ ،محمد( .نوفمبر 2111ـ) .موقف التحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية
في الفترة من  0993إلى  .2119المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات (معيد

الدوحة) ،قطر.
 .11برو ،شارؿ ساف2113( .ـ) .السياسة الفرنسية تجاه العالم العربي .ط .1مركز اإلمارات
مارت العربية المتحدة.
لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية ،أبو ظبي ،اإل ا
 .12بوقنطار ،حساف1987( .ـ) .السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ عام
0967م .ط .1مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبناف.

 .13الجاسور ،ناظـ2117( .ـ) .تأثير الخالفات األمريكية-األوروبية عمى قضايا األمة
العربية حقبة ما بعد نياية الحرب الباردة .ط .1مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،

لبناف.
 .14الحاج ،عمي2115( .ـ) .سياسات التحاد األوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب
الباردة .ط .1سمسمة أطروحات الدكتوراه .مركز دراسات الوحدة العربي ،بيروت.

 .15حسف ،مازف وآخروف2114( .ـ) .تقييم لسياسات التحاد األوروبي تجاه العالم العربي.
جامعة الدول العربية ،القطاع السياسي ،إدارة أوروبا والتعاون العربي األوروبي ،القاىرة.

 .16خضر ،بشارة2113( .ـ) .أوروبا وفمسطين من الحروب الصميبية حتى اليوم ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
 .17خالؼ ،ىاني .ونافع ،أحمد1997( .ـ) .نحن وأوروبا :شواغل الحاضر وآفاق المستقبل.
مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألىراـ ،القاىرة ،مصر.
 .18خمؼ ،صالح1996( .ـ) .فمسطيني بال ىوية .ط .2دار الجميؿ لمنشر :عماف ،األردف.
 .19خوري ،جورج1976( .ـ) .الوثائق الفمسطينية العربية لعام 0974م .مؤسسة الدراسات
الفمسطينية ،بيروت باالشتراؾ مع مركز الوثاؽ والدراسات ،أبو ظبي.

149

 .21الدقاؽ ،محمد السعيد .حسف ،مصطفى سالمة1991( .ـ) .المنظمات الدولية المعاصرة.
دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.
 .21رشاد تواـ2013( .ـ) .دبموماسية التحرر الوطني التجربة الفمسطيني (مقاربات في

القانون الدولي والعالقات الدولية) ،جامعة بيرزيت ،منتدى بيرزيت لمدراسات اإلستراتيجية،

معيد إبراىيـ أبو لغد لمدراسات الدولية ،فمسطيف.
 .22زايد ،فيد2111( .ـ) .الحروب والتسويات بين الماضي والحاضر :دراسة تحميمية .ط.1
دار يافا العممية لمنشر ،عماف ،األردف.
 .23السنبؿ ،عبد العزيز2113( .ـ) .استشراف مستقبل التعميم عن بعد في المممكة العربية
السعودية ،جامعة الممؾ سعود ،مركز بحوث كمية التربية ،الرياض.

 .24الشاعري ،صالح يحيى2116( .ـ) .تسوية النزاعات الدولية سممياً .ط .1مكتبة مدبولي،
القاىرة ،مصر.

 .25الشعيبي ،عيسى1979( .ـ) .الكيانية الفمسطينية الوعي الذاتي والتطور المؤسساتي
0947م 0977-م .مركز األبحاث -منظمة التحرير الفمسطينية ،بيروت ،لبناف.

 .26صالح ،محسف2114( .ـ ،أ) .منظمة التحرير الفمسطينية والمجمس الوطني الفمسطيني
(تعريف -وثائق -ق اررات) .ط .2مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،لبناف.

 .27صالح ،محسف2114( .ـ ،ب) .مدخل إلى قضية الالجئين الفمسطينيين .مركز األرض
واالنساف لمدراسات واالستشارات-البحريف .ط .1بالتعاوف مع أكاديمية دراسات الالجئيف-

بريطانيا.

 .28صداقة ،صميحة عمي2119( .ـ) .العتراف في القانون الدولي العام المعاصر .دار
النيضة العربية ،القاىرة.
 .29عبد الحي ،وليد2118( .ـ) .القضية الفمسطينية والوضع الدولي في التقرير اإلستراتيجي
الفمسطيني لسنة 2117م .مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت.

 .31عبد الحي ،وليد2114( .ـ) .السياسة الخارجية لمسمطة الفمسطينية 2103-0993م،
دراسة عممية محكمة .مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،لبناف.

 .31العشاوي ،عبد العزيز2118( .ـ) .أبحاث في القانون الدولي الجنائي( .ج .)2دار ىومة
لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر.
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 .32العيمة ،رياض2112( .ـ) .دليل مناىج البحث العممي .جامعة األزىر ،غزة.
 .33كماؿ ،محمد ،ونيرا ،فؤاد2111( .ـ) .صناعة القرار في التحاد األوروبي والعالقات
العربية األوروبية ،ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبناف.

 .34الكيالي ،عبد الحميد2119( .ـ) .دراسات في العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة :عممية
الرصاص المصبوب  /معركة الفرقان  ،27/12/2008- 18/1/2009ط ،1مركز الزيتونة

لمدراسات واالستشا ارت ،بيروت.
 .35الالوندي ،سعيد2114( .ـ ،فبراير) .وفاة األمم المتحدة أزمة المنظمات الدولية في زمن
الييمنة األمريكية .ط .1دار نيضة مصر ،مصر.

 .36مركز البياف لمدراسات والتخطيط (2115ـ) .سياسة التحاد األوروبي الخارجية في
منطقة الشرق األوسط ،العراؽ.

 .37نافعة ،حسف2114( .ـ) .التحاد األوروبي والدروس المستفادة عربياً ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت ،لبناف.

رابعاً :الرسائل واألطروحات العممية:
 .38أبو جعفر ،أحمد2118( .ـ) .دراسة نقدية في قراري الجمعية العامة لألمم المتحدة 080
و 094المتعمقين بالقضية الفمسطينية .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
 .39إسماعيؿ ،ىنادي2112( .ـ) .الدولة الفمسطينية ،نموذج بناء المؤسسات في قيام
الدولة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح ،نابمس ،فمسطيف.

 .41برىـ ،عبد اهلل أحمد2117( .ـ) .إصالح منظمة التحرير الفمسطينية :إشكالية "الييكمة
والبرنامج .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.

 .41بني فضؿ ،عصاـ حمداف2119( .ـ) .دور التحاد األوروبي في التنمية السياسية تجاه
األراضي الفمسطينية المحتمة (2117-0990م) .رسالة ماجستير ،كمية الدراسات العميا،
جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
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 .42ثابت ،أمجد محمد سعود (2114ـ) .بدائل دبموماسية فمسطينية لمواجية التحديات

السياسية لالعتراف بدولة فمسطين في األمم المتحدة ،رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.
 .43سعد اهلل ،عمرو إسماعيؿ1989( .ـ) .مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرىا في ميثاق

وأعمال منظمة األمم المتحدة ،أطروحة لنيؿ الدكتوراه في القانوف الدولي ،كمية الحقوؽ

والعموـ اإلدارية ،جامعة الجزائر ،الجزائر.
 .44صالحات ،أنس2115( .ـ) .دور الدبموماسية الفمسطينية في التأثير عمى مواقف

وسياسات التحاد األوروبي تجاه عممية التنمية السياسية في فمسطين (-2115

2103م) ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.

 .45طافش ،زىير2111( .ـ) .موقف التحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية -0993
2113م ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

 .46العارضة ،ريـ2117( .ـ) .جدار الفصل اإلسرائيمي في القانون الدولي ،رسالة ماجستير.
جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.

خامساً :المؤتمرات العممية واألبحاث والتقارير:
 .47البسيوني ،عبد الرحمف2116( .ـ) .عضوية الدول في منظمة األمم المتحدة فمسطين
نموذجاً .بحث غير منشور ،جامعة أبو بكر بالفايد ،تممساف ،الجزائر.

 .48مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات (2111ـ) .دور التحاد األوروبي في مسار التسوية
السممية لمقضية الفمسطينية ،تقرير معمومات ( ،)16سمسمة تقارير معمومات ،لبناف.

 .49إبراىيـ ،عبد الكريـ .)2114( .تقرير :مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية
مسألة المستوطنات في العالقات األوروبية -اإلسرائيمية .تاريخ االطالع:

-11-6

2116ـ ،متوفر عمى الرابط التاليhttp://www.ecssr.com :
 .51أبو سعدة ،مخيمر ،وأبو نحؿ ،أسامة2111( .ـ) .المواقف الفمسطينية من اعالن الدولة:

ايمول  ،2100ندوة أيموؿ الفمسطيني بيف مسار أوسمو والعودة إلى المؤسسات الدولية،
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات (الدوحة) ،قطر.
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 .51أبو كريـ ،منصور2115( .ـ) .األمم المتحدة نشأتيا وأىدافيا وعالقتيا بالقضية
الفمسطينية ،ورقة عمؿ ضمف دورة تدريبية في التثقيؼ السياسي ،مركز التخطيط

الفمسطيني ،منظمة التحرير الفمسطينية ،غزة ،فمسطيف.
 .52أبو نحؿ ،أسامة2115( .ـ) .تداعيات قبول فمسطين عضواً مراقباً في األمم المتحدة عمى
قضية الالجئين ،بحث مقدـ لمؤتمر فمسطيف في األمـ المتحدة ،جامعة القدس المفتوحة،
تاريخ االطالع2016-10-3 :ـ ،متوفر عمى الرابط

التاليhttp://www.academia.edu:

 .53التمباني محمد ،الفميت ،حسف2112( .ـ) .عضوية الدول في األمم المتحدة دولة فمسطين
حالة تطبيقية ،دراسة غير منشورة ،كمية الحقوؽ ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

 .54التمباني ،محمد2115( .ـ) .مدى إمكانية استخدام قرار التحاد من أجل السالم في رفع
مستوى عضوية فمسطين في األمم المتحدة .ورقة عمؿ ،منظمة التحرير الفمسطينية،
مركز التخطيط الفمسطيني ،دائرة أبحاث األمف القومي ،غزة ،فمسطيف.
 .55الشيخ خميؿ ،نياد محمد 2113( .ـ) .النظام السياسي الفمسطيني :المؤسسات

الفمسطينية السياسية قبل حرب  ،0948بحث ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف ،متوفر
عمى الرابط:

http://site.iugaza.edu.ps/nkhaleel/files/2013/06
المعوقات،
 .56جرابعة ،محمود2115( .ـ) .تقرير :حركة مقاطعة "إسرائيل" :اإلنجازات ،و ِّ

واآلفاق ،مركز الجزيرة لمدراسات ،بتاريخ 8 :يوليو ،تاريخ االطالع2016-12-18 :ـ،

متوفر عمى الرابط التالي:
http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2015/7/8/201578931
48804734Israel-boycott-movement.pdf
 .57جرابعة ،محمود2116( .ـ) .التوجيات األوروبية نحو العتراف بالدولة الفمسطينية،
مركز الجزيرة لمدراسات ،بتاريخ 22 :فبراير ،تاريخ االطالع2016-11-18 :ـ ،متوفر
عمى الرابط التالي:
http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2016/2/22/20162221
2451988621European-Palestinian-State.pdf
 .58جريش ،أليف( .نوفمبر 2111ـ) .خمفيات السياسة الخارجية األوروبية تجاه القضية
الفمسطينية ،ورقة بحثية ضمف مؤتمر السياسة الخارجية األوروبية تجاه القضية
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الفمسطينية ،مركز الزيتونة لمدراسات ،لبناف ،تاريخ االطالع2016-12-16 :ـ ،متوفر
عمى الرابط التاليhttp://www.alzaytouna.net/wp) :

 .59حمامي ،إبراىيـ2112( .ـ ب) .تقرير :خيار منظمة التحرير والسمطة الفمسطينية بالتوجو
لمحصول عمى صفة دولة غير عضو في األمم المتحدة .لندف ،بريطانيا ،مركز الشؤوف

الفمسطيني ،تاريخ االطالع2116-12-21 :ـ ،متوفر عمى الرابط التالي:
.)https://palaffairs.org/documents/PAL_UN.pdf

 .61حمامي ،إبراىيـ2112( .ـ ،أ) .عضوية فمسطين في األمم المتحدة ،مركز باحث
لمدراسات الفمسطينية واإلستراتيجية ،بتاريخ  ،11-27دراسة منشورة عمى موقع مركز باحث
لمدراسات الفمسطينية ،تاريخ االطالع2116-11-1 :ـ ،متوفر عمى الرابط التالي:

()http://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=19977&cid=24
 .61الحوراني ،فيصؿ1981( .ـ) .الفكر السياسي الفمسطيني 0974-0964م .دراسة
لممواثيػؽ الرئيسػية لمنظمػة التحريػر الفمسطينية .وكالة أبو عرفة ،القدس ،فمسطيف.
 .62الزعنوف ،سميـ2011( .ـ) .دراسة قانونية ودولية حـول اسـتحقاق أيمـول 2011م ،د ارسػة
مقدمػػة إلػػى ال ػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس عػػف المجمػػس الػػوطني الفمسػػطيني ،المجمػػس

الوطني الفمسطيني.

 .63سعد الديف ،نادية2115( .ـ) .أداء مؤسسة الرئاسة الفمسطينية 2103-0994ـ ،دراسة
عممية محكمة ،ضمف كتاب التقدير اإلستراتيجي الفمسطيني ،مركز الزيتونة لمدراسات

واالستشارات ،بيروت ،لبناف.

 .64سيفير ،دنيس2111( .ـ) .ورقة بحثية" :فرنسا" والصراع اإلسرائيمي – الفمسطيني.

صفحات مف  11-1مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات2111 ،ـ ،تاريخ االطالع:

2116-11-15ـ ،متوفر عمى الرابط التاليhttp://www.alzaytouna.net/wp- :
 .65شمحت ،أنطواف (2116ـ) .المسعى اإلسرائيمي إلفشال المبادرة الفرنسية ينطمق من

موقف عام يرمي إلى منع تدويل الصراع ،بتاريخ 27 :ديسمبر ،تقدير موقؼ ،المركز

الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية مدار ،راـ اهلل ،فمسطيف.
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 .66شياؿ ،نياؿ2111( .ـ) .المرتكزات الحالية لمتضامن األوروبي مع فمسطين ،ممخصات

أوراق عمل مؤتمر السياسة الخارجية األوروبية تجاه القضية الفمسطينية ،مركز الزيتونة

لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،تاريخ االطالع2116-11-22 :ـ ،متوفر عمى الرابط

التاليhttp://www.alzaytouna.net/2014/03/13 :

 .67صدوؽ ،عبد العزيز ،باكنا ،سيدي عمي ،أوفيست ،محمد2114( .ـ) .بناء التحاد

األوروبي..النشأة..التاريخ..المؤسسات ،بحث قانوني ،كمية االقتصاد والحقوؽ ،سال،

جامعة محمد الخامس ،الرباط ،المغرب ،مركز راشيؿ كوري لحقوؽ اإلنساف ،بتاريخ13 :
مارس ،تاريخ االطالع2016-11-18 :ـ ،متوفر عمى الرابط التالي:
http://rachelcenter.ps/popup.php?action=printnews&id=13154
 .68الطراونة ،محمد2112( .ـ) .العتراف بفمسطين ماذا يعني من وجية نظر القانون

الدولي .تقرير ،موقع مركز عماف لدراسات حقوؽ اإلنساف .تاريخ االطالع -12-24
 ،2116متوفر عمى الرابط التالي:
http://www.achrs.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=989

 .69عبد اهلل ،داود2111( .ـ) .تأثير الموبي اإلسرائيمي عمى السياسة الخارجية األوروبية
تجاه فمسطين .ممخصات أوراؽ عمؿ مؤتمر السياسة الخارجية األوروبية تجاه القضية

الفمسطينية .ورقة بحثية ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،لبناف ،تاريخ

االطالع2116-11-23 :ـ ،متوفر عمى الرابط التالي:
http://www.alzaytouna.net/2014/03/13

 .71عريقات ،صائب( .حزيراف-تشريف أوؿ  .)2112فمسطين دولة غير عضو :اليوم التالي،
دراسة رقـ ( ،)11منظمة التحرير الفمسطينية ،دائرة المفاوضات ،فمسطيف.
 .71عيسى ،حنا2116( .ـ) .اآلثار القانونية والسياسية لنضمام فمسطين لالتفاقيات

والمعاىدات الدولية ،دراسة ،موقع المجموعة  194اإللكتروني ،تاريخ االطالع -9-21

 ،2116الموقع.)http://group194.net/article/70828( :
 .72الغندور ،يعقوب2112( .ـ) .دراسة قانونية حول خطوة حصول فمسطين عمى صفة

(دولة غير عضو) بصفة مراقب لدى األمم المتحدة .و ازرة اإلعالـ الفمسطينية ،تاريخ

النشر -11ديسمبر ،تاريخ االطالع2116-11-24 :ـ ،متوفر عمى الرابط التالي:
http://gmo.ps/ar/?page=news_det&id=101676#.WF5mRvB97IV
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 .73مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات2112( .ـ) .تقرير :الموقف األوروبي من مبادرات
التسوية السممية لمقضية الفمسطينية  .2102-0947بيروت ،لبناف .تاريخ االطالع:

2116-11-2ـ ،متوفر عمى الرابط التالي)http://www.alzaytouna.net/wp-) :
 .74مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات( .يونيو2116 ،ـ) .آفاق المبادرة الفرنسية ،تقرير
إستراتيجي ،رقـ تسمسمي  ،89متوفر عمى الرابط التالي:
http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatchpro/components/com_extrawatch/extrawatch.php?origin=frontend&t
=ask=ajax&action=download&env=ExtraWatchWordpressEnv&file
arabic/data/attachments/St-Assessment/Str-Ass_89_6-16.pdf
 .75المركز الفمسطيني لمصادر حقوؽ المواطنة والالجئيف2115( .ـ) .حل الدولتين ،حل
الدولة الواحدة و حقوق الالجئين الفمسطينيين ،ورقة عمؿ مقدمة الى المقاء التنسيقي

السادس لالئتالؼ الفمسطيني لحؽ العودة ،ىولندا ،متوفرة عمى الرابط التالي:
www.badil.org/ar/...networking.../conferences-tours-ar.html
 .76المكتب الوطني لمدفاع عف األرض ومقاومة االستيطاف2116( .ـ) .التقرير الدوري

لممقاطعة بتاريخ 2106-0-26م ،المكتب الوطني ،منظمة التحرير الفمسطينية ،نابمس،

تاريخ االطالع2116-9-11 :ـ ،متوفر عمى الرابط التالي:
http://www.palestineland.net/index.php/reporte/1187-2016-01-2604-35-14
 .77ىػػاور ،أورليكػػا2015( .ـ) .المػػؤتمر األوؿ :التحـــولت فـــي الـــنيج السياســـي الفمســـطيني،
المػؤتمر الثػاني :نحـو كسـب الـدعم الـدولي مـن أجـل القضـية الفمسـطينية ،مركػز التخطػيط
الفمسطيني ،منظمة التحرير الفمسطينية ،غزة ،فمسطيف.
 .78ىيوجو ،جوف ماؾ( .نوفمبر2111 ،ـ) .السياسة الخارجية البريطانية تجاه القضية
الفمسطينية مع تركيز خاص عمى القرار  .242ورقة بحثية خالؿ مؤتمر السياسة

الخارجية األوروبية تجاه القضية الفمسطينية ،مركز الزيتونة لمدراسات ،تاريخ االطالع:

2116-11-1ـ ،متوفر عمى الرابط التالي:

/http://www.alzaytouna.net/2014/03/13/

 .79وادي ،عبد الحكيـ سميماف2113( .ـ) .وضعية دولة فمسطين في األمم المتحدة عمى
ضوء أحكام القانون الدولي الستحقاقات والستثناءات ،الحمقة رقـ  ،9بتاريخ-16 :

أغسطس ،تاريخ االطالع2016-11-18 :ـ ،متوفر عمى الرابط
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التالي:
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/08/16/303077.html
 .81وادي ،عبد الحكيـ سميماف2113( .ـ) .وضعية دولة فمسطين في األمم المتحدة عمى

ضوء أحكام القانون الدولي الستحقاقات والستثناءات .الحمقة رقـ -31 ،7يوليو ،تاريخ
االطالع2116-9-22 :ـ ،متوفر عمى الرابط التالي:
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/301556.html

 .81وادي ،عبد الحكيـ سميماف2116( .ـ) .وضعية دولة فمسطين في األمم المتحدة عمى

ضوء أحكام القانون الدولي ،الستحقاقات والستثناءات ،الحمقة رقـ ،1تاريخ النشر -22

يونيو ،تاريخ االطالع ،2116-11-5 :دراسة متوفرة عمى الرابط التالي:
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/297906.html
 .82و ازرة االقتصاد الفمسطيني (د.ت) .دراسة وتحميل لتفاق الشراكة األوروبية الفمسطينية.
دراسة حكومية .تاريخ االطالع2116-11-15 :ـ ،متوفر عمى الرابط التالي:
http://www.mne.gov.ps/MneModules/epapers/pal-eur-co.pdf

سادساً :الدوريات والمجالت العممية:
 .83أبو العز ،أمجد2114-1-24( .ـ) .لعبة المصالح اإلستراتيجية في فمسطين .صحيفة
الشرؽ السعودية ،العدد  ،782السنة الثالثة.
 .84أبو غوش ،أحمد( .كانوف األوؿ .)2118 -جدوى التضامن العالمي وأثره عمى القضية

الفمسطينية ،جريدة حؽ العودة ،العدد المزدوج  .31-29السنة السادسة ،المركز الفمسطيني
لمصادر المواطنة والالجئيف (بديؿ).

 .85األخرس ،أسيؿ2115-11-31( .ـ) .تنامي التضامن الشعبي الدولي واستياء من
المواقف السياسية ،صحيفة الحياة الجديدة ،العدد .7195

 .86األزعر ،محمد خالد( .شتاء 2111ـ) .تقييم مشروع العتراف األممي بالدولة الفمسطينية
عبر آليات األمم المتحدة ،مجمة شؤوف عربية ،العدد  ،148جامعة الدوؿ العربية.

 .87البابا ،جماؿ2112( .ـ) .خط اليدنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة واسرائيل ،مجمة
مركز التخطيط الفمسطيني ،العدد ،5،6يناير-يونيو/كانوف الثاني -حزيراف ،السنة الثانية.
 .88بينيس ،فيميس( .آذار 2111ـ) .انتصار الحقوق الفمسطينية في الجمعية العامة :القرار
 " 337التحاد من اجل السالم" جريدة حؽ العودة ،العدد  ،42السنة التاسعة.
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 .89حتي ،ناصيؼ( .يناير 1997ـ) .حدود الدور األوروبي وفرصو في عممية التسوية في
الشرق األوسط .مجمة المستقبؿ العربي ،العدد  ،215مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت.
 .91حالسة ،عبد الحكيـ( .أبريؿ-يونيو 2116ـ) .الدور األ وروبي في عممية التسوية،
النسحاب اإلسرائيمي أحادي الجانب (فك الرتباط) وفوز حركة حماس في النتخابات

التشريعية .مجمة مركز التخطيط الفمسطيني ،العدد  ،22السنة السادسة ،مركز التخطيط
الفمسطيني.
 .91الحمد ،جواد( .ربيع 2115ـ) .السياسة الخارجة األوروبية والمحدد األمريكي .مجمة
دراسات شرؽ أوسطية ،العدد  ،31السنة العاشرة.
 .92خطيب ،فراس (ربيع2114 ،ـ) .ماذا عن فمسطين في الداخل ،مجمة قضايا إسرائيمية،
السنة الرابعة ،العدد  ،14المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ،راـ اهلل ،فمسطيف.
 .93زغموؿ ،خالد سعد( .يناير 2111ـ) .أوروبا واسرائيل :عالقات متوترة .مجمة السياسة
الدولية ،العدد .179
 .94سميـ ،محمد السيد( .أكتوبر 2111ـ) .التحاد األوروبي والصراع العربي  -اإلسرائيمي
فاعمية غائبة .مجمة السياسة الدولية ،العدد  ،182المجمد  ،45مؤسسة األىراـ.

 .95عبد العاؿ ،محمد شوقي (أكتوبر 2116ـ) .مستقبل التنظيم القميمي عقب خروج بريطانيا
من التحاد الوروبي ،مجمة السياسة الدولية ،العدد .216

 .96عمرو ،نعماف .)2118( .التراجع الرسمي في ق اررات األمم المتحدة تجاه القضية

الفمسطينية منذ نشأتيا وحتى حرب أكتوبر 0973م .مجمة جامعة القدس المفتوحة

لألبحاث الدراسات المحكمة ،العدد  ،15جامعة القدس المفتوحة ،الخميؿ ،فمسطيف ،متوفر
عمى الرابط التالي:
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/nuama
nAmro/r2_drNuamanAmro.pdf
 .97الفرا ،عبد الناصر2119( .ـ) .حق تقرير المصير لمشعب الفمسطيني في ضوء الشرعية
الدولية ،بحث محكـ ،مجمة جامعة المنيا ،كمية اآلداب ،العدد . 69

 .98فيمي ،أماني محمود( .يناير 1994ـ) .الدور األوروبي في منطقة الشرق األوسط .مجمة
السياسة الدولية ،العدد .115
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 .99قبعة ،كماؿ( .شتاء2113 ،ـ) .مقتضيات قانونية لما بعد دولة فمسطين المراقبة غير
العضو ،دراسة قانونية ،مجمة شؤوف فمسطينية ،العدد  ،251مركز األبحاث ،منظمة
التحرير الفمسطينية ،لبناف.
 .111ماركو ،جوف( .أبريؿ 2112ـ) .أوروبا والشرق األوسط :رغبة تنتظر القدرة! (رؤية
فرنسية) .مجمة السياسة الدولية ،العدد .148

 .111مبيضيف ،مخمد2117( .ـ) .محددات السياسة األوروبية تجاه عممية التسوية

اإلسرائيمية -الفمسطينية بعد معاىدة ماستريخت عام 0993م .مجمة المنارة ،العدد ،4

المجمد  ،13جامعة آؿ البيت ،األردف.
 .112مخيمر ،أسامة فاروؽ( .يناير 2111ـ) .الموقف األوروبي من التطورات في عممية
السالم .مجمة أوراؽ الشرؽ األوسط ،العدد .47

 .113مصطفى ،ميند2116( .ـ) .مشيد العالقات الخارجية اإلسرائيمية :إخفاقات في المركز

ونجاحات في األطراف .تقرير مدار اإلستراتيجي  :2116المشيد اإلسرائيمي ،2115
المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية مدار ،راـ اهلل ،فمسطيف.

 .114منصور ،جوني( .ربيع 2004ـ)" .مشروع لم يكتمل داخمياً" الدولة الييودية من

األرجنتين إلى فمسطين ،مجمة قضايا إسرائيمية ،العدد  ،14السنة الرابعة ،المركز
الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ،راـ اهلل ،فمسطيف.

 .115النحاؿ ،محمد ،والشوبكي ،محمد2115( .ـ) .قبول فمسطين دولة غير عضو باألمم
المتحدة وأثره عمى تحقيق المصير ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات اإلسالمية ،المجمد

 ،23العدد  ،1غزة ،فمسطيف.
 .116النواوي ،نيرميف( .أكتوبر2111 ،ـ) .التحاد األوروبي والشرق األوسط .مجمة السياسة
الدولية ،العدد .142
 .117نوفؿ ،أحمد سعيد( .خريؼ2113 ،ـ) .توجيات التحاد األوروبي نحو القضية

الفمسطينية وعممية السالم ،مجمة دراسات شرؽ أوسطية ،العدد  ،25السنة الثامنة ،مركز

دراسات الشرؽ األوسط ،عماف ،األردف.
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 .118اليندي ،عمياف( .شتاء2113 ،ـ) .العتراف بالدولة الفمسطينية في األمم المتحدة-
مواقف إسرائيمية ،مجمة شؤوف فمسطينية ،عدد ،251مركز األبحاث ،منظمة التحرير

الفمسطينية ،لبناف.

سابعاً :الصحف والمجالت اإللكترونية:
 .119أبو حبمة ،عمي2115( .ـ ،أ) .فمسطين دولة تحت الحتالل ما أىمية ذلك في القانون
الدولي .صحيفة دنيا الوطف ،بتاريخ  22سبتمبر ،تاريخ االطالع 2116-12-21ـ،

الموقع.)https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/378991.html :
 .111أبو حبمة ،عمي2115( .ـ ب) .المبادرة الفرنسية لحل القضية الفمسطينية ىل تنجح في
اختراق الموقف اإلسرائيمي ،مقاؿ ،صحيفة رأي اليوـ ،بتاريخ  26يونيو ،تاريخ االطالع

2116-11-22ـhttp://www.raialyoum.com/?p=276284 ،
 .111أبو عابد ،رؤوؼ سميماف2112( .ـ) .الفمسطينيون والذىاب إلى األمم المتحدة :األسباب
واإلرىاصات والتداعيات ،مقاؿ :صحيفة دنيا الوطف ،بتاريخ 25 :فبراير تاريخ االطالع

2116-9-31ـ ،الموقع:

()https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/02/25/252441.html

 .112أبو ناصر ،عدناف2115( .ـ) .معاني ودللت العتراف األوروبي بفمسطين ،مجمة الوحدة
اإلسالمية الشيرية ،العدد  ،157تجمع العمماء المسمميف ،لبناف ،يناير ،تاريخ االطالع:
 ،2116-11-15الموقع:
http://www.wahdaislamyia.org/issues/157/anassaer.htm
 .113أبو ناىية ،أيمف2114( .ـ) .الدولة الفمسطينية في عيون إسرائيمية .صحيفة فمسطيف
اإللكترونية .بتاريخ 18 :أكتوبر ،تاريخ االطالع ،2116-9-31
:)http://felesteen.ps/details/news/125552
 .114أميف ،محمد2112( .ـ) .فمسطين بال دولة أو عضوية .جريدة األىراـ ،العدد ،45961
بتاريخ  7أكتوبر ،تاريخ االطالع  ،2116-12-31الموقع:
http://www.ahram.org.eg/archive/1044/2012/10/07/11/175543.aspx
 .115البرغوثي ،حافظ (2116ـ) .المبادرة الفرنسية آخر بارقة أمل لمفمسطينيين .مجمة السياسة
الدولية ،بتاريخ  3يونيو ،مؤسسة األىراـ لمدراسات ،الموقع:
http://www.siyassa.org.eg/
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 .116البطؿ ،حسف2114( .ـ) .مؤشرات؟! ،مقال ،جريدة األيام الفمسطينية 4 ،ديسمبر
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=e4e1ff9y240001017Ye4e1 ff9
 .117الياس ،حبيب ( ،)2114مشاريع التسوية السممية لمقضية الفمسطينية ،مقاؿ ،صحيفة
دنيا الوطف اإللكترونية ،بتاريخ 8 :أكتوبر ،تاريخ االطالع  ،2116-11-31الموقع:
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/344219.html
 .118بمكبير ،عبد الصمد .)2111( .فمسطين ومعركة العضوية الكاممة باألمم المتحدة ،مقال،
جريدة التحاد الشتراكي .بتاريخ  20سبتمبر ،تاريخ االطالع ( 2116-11-1لالطالع
عمى المقاؿ منشور يرجى العودة إلى موقع مغرب برس اإللكتروني،
http://www.maghress.com/alittihad/135411
 .119جرغوف ،زياد (2116ـ) .قراءة في قرار الجمعية العامة بترقية مركز فمسطين في األمم
المتحدة ،ورقة بحثية صحيفة الحرية ،مركز الحرية لإلعالـ بغزة ،تاريخ االطالع -9-31
http://alhourriah.ps/ar/?page=det&id=18418 ،2116
 .121جمعة ،محمد2117( .ـ) .مؤتمر باريس لدعم عممية السالم  ...حدود "الفرصة" المتاحة،
مقاؿ ،مجمة السياسة الدولية ،مؤسسة األىراـ ،القاىرة ،بتاريخ 15 :يناير ،تاريخ االطالع
 ،2116-11-6الموقع http://acpss.ahram.org.eg/News/5649.aspx :
 .121حمداف ،منتصر2114( .ـ) (BDS) .لمقاطعة "إسرائيل" ..المعركة فتحت ولن تغمق إل
بانتياء الحتالل .تقرير :صحيفة الحياة الجديدة ،فمسطيف ،بتاريخ 7 :يوليو ،تاريخ
االطالع  ،2116-11-17الموقع:
()http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=239538
 .122رشيد ،فايز (2116ـ) .تصفية المبادرة الفرنسية تصفية لمقضية ،مقاؿ ،جريدة الخميج،
مركز الخميج لمدراسات ،بتاريخ 26 :أبريؿ ،تاريخ االطالع ،2116-9-25 :الموقع:
http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/c3a33331-b7444f20-91b6-e398512accc4
 .123الزاممي ،ماجد أحمد2113(.ـ) .تأثير الفيتو لألعضاء الدائمين بمجمس األمن عمى العدالة
الدولية ،ورقة بحثية ،صحيفة الحوار المتمدف اإللكترونية ،مؤسسة الحوار المتمدف ،العدد
 ،4266بتاريخ 5 :نوفمبر ،تاريخ االطالع  21-12-2016الموقع:
/http://www.ahewar.org
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 .124زيادة ،أديب( .ربيع 2116ـ) .البرلمانات األوروبية والعتراف بالدولة الفمسطينية لعبة
التمويو ،تحميل إستراتيجي ،،مجمة دراسات شرؽ أوسطية ،العدد ،75نشر التحميؿ كامال
عمى موقع منتدى التواصؿ األوروبي الفمسطيني ،تاريخ االطالع ،2116-11-25
http://europalforum.org.uk/ar/post/1185
 .125سعد الديف ،نادية2115( .ـ) .العترافات البرلمانية األوروبية بدولة فمسطين ..دللت
رمزية ،مجمة السياسة الدولية ،مؤسسة األىراـ ،القاىرة ،بتاريخ  21يناير ،تاريخ االطالع:
2016-12-4ـ ،الموقع/http://www.siyassa.org.eg :
 .126شمعوف شتايف وشمومو بروـ2116( .ـ) .المبادرة الفرنسية لكسر الجمود السياسي :فرص
وتحديات ،جريدة األياـ ،بتاريخ  8 :أبريؿ ،تاريخ االطالع  ،2116-11-22الموقع :
http://www.alayyam.ps/ar_page.php?id=10c6de05y281468421Y10c6de05

 .127صافي ،مازف2011( .ـ) .لجنة العضوية "النضمام" في األمم المتحدة ،مقاؿ :صحيفة
دنيا الوطف اإللكترونية ،بتاريخ  29سبتمبر ،تاريخ االطالع  ،2016-10-20رابط
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/238677.html

 .128صحيفة الحدث (2115ـ) .ماذا سيجني الفمسطينيون من توالي اعتراف برلمانات أوروبا
بدولتيم ،بتاريخ 23 ،ديسمبر ،تاريخ االطالع 2116-11-28

/http://www.alhadath.ps
 .129صحيفة الحياة الجديدة2117( .ـ) .ممثل البرتغال لدى السمطة يؤكد أن التحاد األوروبي
ممتزم بدعم عممية السالم في الشرق األوسط واقامة الدولة الفمسطينية المستقمة ،خبر

صحفي :صحيفة الحياة الجديدة ،بتاريخ 23 :أكتوبر ،تاريخ االطالع ،2116-11-25
الموقع)http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=53553 :
 .131صحيفة الحياة الجديدة2114( .ـ) .خبر صحفي :أكبر بنكين في شمال أوروبا يقاطعان
المصارف اإلسرائيمية المتعاممة مع المستوطنات ،بتاريخ 1 :فبراير ،تاريخ االطالع:

 ،2116-11-21الموقع:
http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=227234
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 .131صحيفة فمسطيف2116( .ـ)" .فرنسا" لن تعترف بالدولة الفمسطينية تمقائياً في اذا فشمت

مبادرتيا لمسالم .خبر صحفي ،بتاريخ 9 :مارس ،تاريخ االطالع ،2116-12-22

الموقعhttp://felesteen.ps/details/news/160029 :
 .132طمب ،رجا2113( .ـ)" .إسرائيل" والضربات الثالث وكيف نستثمرىا؟! .خبر صحفي:
صحيفة الرأي األردنية ،بتاريخ 2 :ديسمبر ،تاريخ االطالع  ،2116-11-19الموقع:
http://alrai.com/article/619826.html
 .133عبد اهلل ،ياسر2116( .ـ) .خيارات "إسرائيل" لمسالم وضعت قبل اتفاق أوسمو وبعد
النتفاضة األولى .مقاؿ :صحيفة دنيا الوطف اإللكترونية .بتاريخ 6 :أبريؿ ،تاريخ

االطالع ،2116-11-15 :الموقع:
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/04/06/898433.html
 .134عبيد ،إسراء2117( .ـ) .ىل ستمتزم "إسرائيل" بق اررات مؤتمر باريس؟ تقرير اخباري،
صحيفة دنيا الوطف اإللكترونية ،بتاريخ  16يناير ،تاريخ االطالع  ،2117-1-17الموقع:
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/01/16/1009296.html
 .135عدواف ،عدناف( .يوليو 2115ـ) .فاعمية وجدية المقاطعة الدولية لـ"إسرائيل" .مجمة الوحدة
اإلسالمية الشيرية ،العدد  ،163تجمع العمماء المسمميف ،لبناف ،تاريخ االطالع -11-26
 ،2116الموقعhttp://www.wahdaislamyia.org/issues/163/aadwan.htm :

 .136غفري ،محمد (2117ـ) .مؤتمر باريس لمسالم ..يجدد الىتمام بالقضية الفمسطينية
ويخمصيا من التفرد األمريكي ،تقرير ،صحيفة الحدث ،بتاريخ 15 :يناير ،تاريخ االطالع

http://www.alhadath.ps/article/51162/ ،2117-1-18
 .137الفاتح ،مدى2115( .ـ) .نظرية القوة في العالقات الدولية .مقاؿ :صحيفة القدس
العربي ،بتاريخ 23 :سبتمبر ،تاريخ االطالع  ،2116-11-21الموقع:

()http://www.alquds.co.uk/?p=407513

 .138القاؽ ،عبد اهلل2112( .ـ) .أىمية قبول فمسطين كعضو مراقب في األمم المتحدة ،مقاؿ:
جريدة الشاىد اإللكترونية ،بتاريخ 5 :ديسمبر ،تاريخ االطالع  ،2116-9-25الموقع :
.)http://alshahidonline.net/
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 .139كنفاني ،حساـ2111( .ـ) .أوروبا تفضل الجمعية العامة ،مقاؿ :جريدة األخبار المبنانية،
العدد  ،1516بتاريخ  21سبتمبر ،تاريخ االطالع  ،2116-11-22الموقع :
http://www.al-akhbar.com/sites/default/
files/pdfs/20110920/alakhbar20110920.pdf
 .141مصطفى ،ميند 2116( .ـ) .المقاطعة ما زالت بعيدة ،مقاؿ :موقع صحيفة العربي
الجديد ،تاريخ النشر  11سبتمبر ،تاريخ االطالع ،2116-12-21
/https://www.alaraby.co.uk/supplementpalestine/2016/9/11حركة-

المقاطعة-ما-زالت-بعيدة)sthash.Gzxi4CZF.dpuf#

 .141يونس ،عصاـ2112( .ـ) .الدولة غير العضو :مالحظات قانونية وسياسية ،مقاؿ :جريدة
السفير ،العدد  ،32فمسطيف .بتاريخ 12 :ديسمبر ،تاريخ االطالع2116-9-21 :ـ،

الموقعhttp://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2409 :

ثامناً :البرامج التمفزيونية:
 .142مقابمة تمفزيونية مع :األقطش ،نشأت (2116ـ) .ىل ولدت المبادرة الفرنسية لمسالم

ميتة؟ ،برنامج ما وراء الخبر .بتاريخ 3 :يونيو ،تاريخ االطالع  ،2116-12-21لممشاىدة

رابط الحمقة:
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2016/6/3
 .143مقابمة تمفزيونية مع :شعث ،نبيؿ2111( .ـ) .استحقاق أيمول واعالن الدولة الفمسطينية

إستراتيجية أم مجرد تكتيك ،برنامج ما وراء الخبر .لقاء تجريو ليمى الشايب ،قناة الجزيرة،
بتاريخ  19سبتمبر ،تاريخ االطالع  ،2116-11-1لممشاىدة رابط الحمقة:

)http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2011/9/19

تاسعاً :المقابالت:
 .144مقابمة شخصية مع شعبان ،عمر (2016ـ) .مركز باؿ ثينؾ لمدراسات ،أجرتيا الباحثة،
بتاريخ  7ديسمبر ،غزة ،فمسطيف.

عاش ارً :المواقع اإللكترونية:
 .145أبو العز ،أمجد2115( .ـ) .فشل دبموماسية "دفتر الشيكات األوروبية" في فمسطين،
وكالة وطف لألنباء ،بتاريخ 19 :مارس ،تاريخ االطالع 2116-12-21ـ
)http://www.wattan.tv/news/127105.html
164

فرنسية إلحياء
ائيمي لجيود
 .146أبو جالؿ ،رشا2116( .ـ) .قبول
ّ
فمسطيني ورفض إسر ّ
ّ
المفاوضات ،موقع المونيتور اإلخباري بتاريخ 26 :مايو ،تاريخ االطالع ،2116-12-22
http://www.al-monitor.com
 .147أبو عياش ،شادي2114( .ـ) .الفشل اإلسرائيمي في شوارع غزة وأوروبا .وكالة وطف
لألنباء .بتاريخ 15 :أغسطس ،تاريخ االطالع في ،2116-11-22
http://www.wattan.tv/news/101896.html
 .148أبو كوش ،محمد2111( .ـ) .الطريق إلى العضوية الكاممة لدولة فمسطين في األمم

المتحدة ،مقاؿ رأي ،مركز المعمومات الوطني الفمسطيني وفا ،بتاريخ 21 :يوليو ،تاريخ
االطالع ،2116-12-24

)http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=J8CxoTa580319018961aJ8CxoT

 .149دائرة اإلعالـ والثقافة بغزة -حركة فتح ،الييئة القيادية العميا2113( .ـ) .الذكرى األولى
لعتراف األمم المتحدة بدولة فمسطين عضو مراقب .تقرير خاص ،تاريخ زيارة الموقع

)http://www.fateh-gaza.com/ar/?Action=Details&ID=19320 ،2116-12-1
 .151حسيف ،ماىر (2116ـ) .الدبموماسية الفمسطينية :ثورة ودولة ،مقاؿ ،وكالة معا
االخبارية،

بتاريخ

27

ديسمبر،

تاريخ

االطالع:

،2116-12-28

الموقع:

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=883582
 .151دائرة شؤوف المفاوضات ،منظمة التحرير الفمسطينية ( .)2116الحدود ،تاريخ االطالع
 ،2116-11-21الموقع)https://www.nad.ps/ar :
 .152الرجوب ،عوض2114( .ـ) .المقاطعة تمحق خسائر كبيرة بـ"إسرائيل" ،بتاريخ 15
سبتمبر ،تاريخ االطالع  ،2116-11-19موقع الجزيرة نت ،الموقع:
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews
 .153الريس ،ناصر2112( .ـ) .العتراف بالدولة الفمسطينية في ىيئة األمم المتحدة:

الفرص والبدائل واألثر ،مقاؿ منشور في موقع مركز الحؽ لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف،
بتاريخ  14ديسمبر ،تاريخ االطالع2116-9-22 :

الموقع.)/http://www.alhaq.org،:
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 .154الريفي ،محمود 2114( .ـ)" .إسرائيل" وتسونامي العترافات الدولية بدولة فمسطين،
مقاؿ :موقع أمد لإلعالـ ،تاريخ النشر  21ديسمبر ،تاريخ االطالع ،2116-12-24

الموقعhttps://www.amad.ps/ar/Details/54463 :

 .155زماري ،محمد2114( .ـ) .ما ىي دول التحاد األوروبي .موقع موضوع اإللكتروني،
بتاريخ  31سبتمبر ،تاريخ االطالع ،2116-12-13 ،الموقع:
.)http://mawdoo3.com/
 .156زنداح ،وفيؽ2117( .ـ) .مؤتمر باريس  ..ومخرجات اإلرادة الدولية ،مقاؿ :وكالة
قدس نت لألنباء ،بتاريخ  15يناير ،تاريخ االطالع  ،2117-1-17رابط المقاؿ:
http://www.qudsnet.com/
 .157زيداف ،مناؿ2116( .ـ) .حركة مقاطعة "إسرائيل"  .(BDS)...ساحة أُخرى لممقاومة،
تقريرُ ،مناؿ زيداف ،المركز الفمسطيني لممعمومات وفا ،بتاريخ 1 :يونيو ،تاريخ االطالع
،2116-11-17
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=6wi1o3a695414509251a6wi1o3

 .158زيداف ،ناصر2113( .ـ) .اآلثار القانونية لشيادة ميالد فمسطين .مقاؿ :المركز
الفمسطيني لإلعالـ .بتاريخ 3 :يناير ،تاريخ زيارة الموقع ،2116-9-21
https://palinfo.com/2550
 .159سعيد ،كرـ (2115ـ) .اليسار األوروبي والدولة الفمسطينية دللت إيجابية لالعتراف،
بتاريخ 5 :يناير ،تاريخ االطالع2116-11-27 :ـ ،متابعة تحميمية ،مركز األىراـ

لمدراسات السياسية واإلستراتيجية ،الموقع:
http://acpss.ahram.org.eg/News/5405.aspx

 .161سميماف ،روز2116( .ـ) .قراءة في كتاب" العالقات اإلسرائيمية  -األوروبية:

المسؤولية التاريخية ألوروبا عن قضية فمسطين لمكاتب ىيثم مزاحم .تقرير :مركز بيروت

لدراسات الشرؽ األوسط ،بتاريخ 24 :أكتوبر ،تاريخ زيارة الموقع 2116-12-24ـ،

)http://www.beirutme.com/?p=21256

 .161شاكر ،حساـ .)2115( .تصويت اليونان وأسئمة العترافات األوروبية بفمسطين،
مقاؿ :شبكة الجزيرة اإلعالمية ،تاريخ االطالع ،2116-11-25 :الموقع:
http://www.aljazeera.net/
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 .162شبكة الحرية اإلعالمية (2014ـ) .البرلمان األوروبي يصوت لصالح العتراف بالدولة
الفمسطينية ،خبر صحفي ،،بتاريخ  17ديسمبر ،تاريخ االطالع ،2116-11-25
http://hr.ps/ar/66016.html

 .163شبكة قدس نت2116( .ـ) ماذا تعرف عن المبادرة الفرنسية لمسالم بين الفمسطينيين
والحتالل ،تقرير ،بتاريخ 1 :يونيو ،تاريخ االطالع ،2116-11-22
http://www.qudsn.ps/article/93532

 .164صالح ،محسف2118( .ـ) .الشرعية الفمسطينية المستباحة ،مقاؿ :الجزيرة نت ،تاريخ
االطالع http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad- ،2116-12-21
70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/4fc6f519-bb9a-495b-8fa297c27eaab2f6
 .165عبد الرحمف ،حبيبة2114( .ـ)" .إسرائيل" تنضم رسميا لـ"ىورايزون  "2121بشروط.
خبر صحفي :وكالة عرب سوال برس اإلخبارية ،بتاريخ  9يوليو ،تاريخ االطالع -11-19
 ،2116الموقع. https://arabsolaa.com/articles/view/185513.html:

 .166عبد العاطي ،صالح2115( .ـ) .مدير المركز الفمسطيني ألبحاث السياسات

والدراسات اإلستراتيجية "مسارات" "لمبوصمة" ،تحقيؽ صحفي ،وكالة البوصمة اإلخبارية،

أجرى الحوار عبد الفتاح الغميظ ،بتاريخ 27 :أكتوبر ،تاريخ االطالع ،2116-11-17
الموقعhttp://www.albousla.ps/arb/news/View/14712 :
 .167عبد العاطي ،صالح2116( .ـ) خيارات مالحقة ومحاسبة الحتالل بعد حصول

فمسطين عمى عضوية الدولة المراقب في األمم المتحدة .الييئة الدولية لدعم حقوق

الشعب الفمسطيني .تقرير إخباري ،بتاريخ 18 :نوفمبر ،تاريخ االطالع ،2116-12-21
الموقع)http://icspr.ps/ar/?p=9582 :
 .168عبد العاطي ،محمد2115( .ـ)( .التحاد األوروبي والدولة الفمسطينية ،تقرير
إخباري :موقع الجزيرة نت ،بتاريخ  31يوليو ،تاريخ االطالع 2116-12-21ـ:،
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/03ca021e-df6b-46ff-a72484285e448c59
 .169العقاد ،ىاني (2114ـ) .العتراف غير الممزم بالدولة الفمسطينية ،مقاؿ :موقع امد
لإلعالـ ،بتاريخ  23نوفمبر ،تاريخ االطالع 2116-9-25ـ ،الموقع:
https://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=50896
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 .171عطواف ،عبد الباري (2112ـ) .الوصايا الخمس لمرئيس عباس ،مقاؿ :وكالة سما
نيوز االخبارية ،بتاريخ  1ديسمبر ،تاريخ االطالع 2116-8-11ـ ،الموقع:
http://samanews.ps/ar/post/144135 .171
 .172عيسى ،حنا2114( .ـ) .المشاركة الفمسطينية في أنشطة المنظمات الدولية ،مقاؿ:
موقع قدس نت ،بتاريخ  14أبريؿ ،تاريخ االطالع  ،2116-9-22الموقع:
.http://www.qudsnet.com/news/View/271638
 .173القططي ،وليد .)2116( .المبادرة الفرنسية لمسالم ..إعادة إنتاج الفشل ،مقاؿ
سياسي ،وكالة معا اإلخبارية ،تاريخ االطالع  ،2116-12-1الموقع:
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=845533
 .174مركز المعمومات الوطني الفمسطيني ،وفا( .د.ت ،ب) .التسمسل الزمني لالعتراف
بالدولة الفمسطينية ،تاريخ االطالع  ،2116-11-22الموقع:
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9536

 .175مطر ،موفؽ2116( .ـ) .قرار ( )2334اعتراف تمييدي بدولة فمسطين ،مقاؿ رأي،
مركز المعمومات الوطني الفمسطيني وفا ،بتاريخ 25 :ديسمبر ،تاريخ االطالع -1-5
 ،2117الموقع:

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=70WzCGa730443778416a70WzCG

 .176ممحـ ،أحمد2117( .ـ) .رغم ىدميا ومصادرتيا من "إسرائيل" ..لماذا يستمر التحاد
األوروبي بتنفيذ المشاريع في المنطقة (ج)؟ مقاؿ :موقع المونيتور اإلخباري ،بتاريخ 3

يناير ،تاريخ االطالع 2117-1-11ـ الموقعhttp://www.al- :
monitor.com/pulse/ar/originals/2016/12/west-bank-area-c-euprojects-israel-destruction.html#ixzz4UoRHJVVp
 .177موسوعة الجزيرة2112( .ـ) .التحاد األوروبي .بتاريخ 23 :ديسمبر ،تاريخ االطالع
 ،2116-12-12الموقعhttp://www.aljazeera.net/ :
 .178موسوعة الجزيرة2115( ،ـ) .المقاطعة القتصادية ..حرب بال سالح ،،بتاريخ24 :
أغسطس ،تاريخ االطالع 2116-12-31ـ ،الموقعhttp://www.aljazeera.net/ :
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المــالحــق

الممحق رقم (:)0
النص الكامل لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( )09/67حول «مركز فمسطين
في األمم المتحدة» في اجتماعيا السابع والستين بتاريخ في  29نوفمبر :2102

*

الجمعية العامة ،4 December 2012الدورة السابعة والستيف ،البند  37مف جدوؿ األعماؿ،
قضية فمسطيف ،قرار اتخذتو الجمعية العامة في  /29تشريف الثاني نوفمبر  2112دوف اإلحالة

إلى لجنة رئيسة ( .L/67/A28و  - 19/67(1.Addمركز فمسطيف في األمـ المتحدة إف
الجمعية العامة.

إذ تػسترشد بمقاصػد ميثػاؽ األمػـ المتحػدة ومبادئػو ،واذ تؤكػد في ىػذا الػصدد مبػدأ المساواة في

الحقوؽ بيف الشعوب وحقيا في تقرير المصير ،واذ ت ػ ػػشير إلى قرارى ػ ػػا  )2625د 25 -
(الم ػ ػػؤرخ  / 24ت ػ ػػشريف األوؿ أكت ػ ػػوبر ) 1 (1971الذي أكدت فيو ،في جممة أمور ،أف مف
واجب كػؿ دولػة أف تعمػؿ ،مػشتركة مػع غيرىا أو منفردة ،عمى إعماؿ مبدأ المساواة في الحقوؽ
بيف الشعوب وحقيا في تقرير المصير ،واذ تؤكد أىمية صػوف الػسالـ الػدولي وتوطيػد أركانػو

عمػى أسػاس الحريػة والمػساواة والعدؿ واحتراـ حقوؽ اإلنساف األساسية.
واذ تشير إلى قرارىا  )181د ( 2 -المؤرخ  / 29تشريف الثاني نوفمبر ،1947
واذ تعيػد تأكيػد مبػدأ عػدـ جػواز االسػتيالء عمػى األ ارضػي بػالقوة المنػصوص عميػو في الميثاؽ،

واذ تعيد أيضاً تأكيد ق اررات مجمس األمف المتخذة في ىذا الػشأف ،بمػا فييػا القػ اررات المػػؤرخ22

( 338 )1973و 1967نػػوفمبر الثػػاني تػػشريف  /المػػؤرخ 242 )1976( 22ت ػػشريف األوؿ

/أكت ػػوبر  1973و 22( 1979 )446الم ػػؤرخ  /آذار م ػػارس  1979و21 (1981 (478

المػػؤرخ  /آب أغ ػػسطس  1981و( 2112 )1397الم ػػؤرخ  12آذار/مػػارس

( _______________( 1إعالف مبادئ القانوف الدولي المتعمقة بالعالقات الودية والتعاوف
بيف الدوؿ وفقا لميثاؽ األمـ المتحدة  1851( 2118(. A/RES/67/19 2و 2113نػػوفمبر

*

(وثيقة قرار وضع فمسطيف في األمـ المتحدة في اجتماع الجمعية العامة السابع والستيف بتاريخ

 ،2112\11\29ق اررات الجمعية العامة الدورة السابعة والستوف ،الموقع الرسمي لمنظمة األمـ المتحدة،
https://documents-dds)ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/479/72/PDF/N1247972.pdf?OpenElement
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الثػػاني تػػشريف  19 /المػػؤرخ)  1515 )2113و 2112المؤرخ  / 16كانوف األوؿ ديسمبر
2118
واذ تعيد كذلؾ تأكيد انطباؽ اتفاقية جنيػؼ المتعمقػة بحمايػة المػدنييف وقػت الحػرب ،،عمػػى
األرض الفمػػسطينية المحتمػػة ،بمػػا فييػػا القػػدس (( 2المؤرخػػة  /12آب أغػػسطس  1949الشرقية،
بما يشمؿ مسألة ،السجناء

واذ تعيد تأكيد قرارىا  )3236د  (29 -المؤرخ  /22تػشريف الثػاني نػوفمبر  1974وجميػػع

الق ػ اررات ذات الػػصمة بالموضػػوع ،بمػػا فييػػا الق ػرار  146/66المػػؤرخ  19كػػانوف األوؿ/ديسمبر
 ،2111التي تعيد تأكيد حؽ الشعب الفمػسطيني في تقريػر المػصير ،بمػا في ذلػؾ الحؽ في أف
تكوف لو دولتو المستقمة ،فمسطيف
واذ تعيد أيضا تأكيد ق اررييا  176/43المؤرخ  / 15كػانوف األوؿ ديػسمبر  1988و17/66
المػػؤرخ  / 31تػػشريف الثػػاني نػػوفمبر  2111وجميػػع الق اررات المتعمقة بػتػػسوية قػػضية فمسطيف
بالوسائؿ السممية التي تؤكػد ،في جممػة أمػور ،ضػرورة انػسحاب "إسرائيؿ" مػف األرض الفمسطينية

المحتمة منذ عاـ  ،1967بما فييا القدس الشرقية ،واعماؿ حقوؽ الػشعب الفمػسطيني غػير القابمػة
لمتػصرؼ ،وبالدرجػة األولى حقػو في تقريػر المػصير وحقػو في أف تكػوف لػو دولتػو المػستقمة ،وحػؿ

مػشكمة الالجػئيف الفمػسطينييف عمػى نحػو عػادؿ وفقػا لمقػرار ( 194د ( 3 -المػػؤرخ  / 11كػػانوف

األوؿ ديػػسمبر  1948ووق ػؼ جميػػع أنػػشطة االسػػتيطاف اإلس ػرائيمية في األرض الفمسطينية

المحتمة ،بما فييا القدس الشرقية ،وقفا تاما.

واذ تعيػد كػذلؾ تأكيػد قرارىػا  18/66المػؤرخ  / 31تػشريف الثػاني نػوفمبر  2111وجميػع
القػ اررات المتعمقػة بوضػع القػدس.
واذ تػضع في اعتبارىػا أف المجتمع الػدولي ال يعتػرؼ بضـ القدس الشرقية ،واذ تشدد عمى
ضرورة إيجاد وسػيمة عػف طريػؽ المفاوضػات لحػؿ وضػع القدس باعتبارىا عاصمة لمدولتيف3( .
(واذ تشير إلى فتوى محكمة العدؿ الدولية المؤرخة  / 9تموز يوليو . 2114

واذ تعيد تأكيد قرارىا  292/58المؤرخ  / 6أيار مػايو  2114الػذي أكػدت فيػو ،في جممة أمػور،
أف وضػع األرض الفمػسطينية المحتمػة منػذ عػاـ  ،1967بمػا فييػا القػدس الػشرقية ،ال يزاؿ وضع

االحتالؿ العػسكري ،وأف لمػشعب الفمػسطيني ،وفقػا لمقػانوف الػدولي وقػ اررات األمـ المتحدة ذات
الصمة بالموضوع ،الحؽ في تقرير مصيره والسيادة عمى أرضو2_______________ ،

(األمـ المتحدة ،مجموعة المعاىدات A/ES-10/273انظر) ) A/RES/67/19 3 3واذ تػشير
176

إلى ق اررييػا  )3211د ( 29 -المػؤرخ  / 14تػشريف األوؿ أكتػوبر  1974و) 3237د 29 -

(المؤرخ  / 22تشريف الثاني نوفمبر  1974المػذيف دعيػت منظمػة التحريػر الفمسطينية بموجب كؿ

منيما إلى المشاركة في مداوالت الجمعية العامػة بػصفتيا ممثػؿ الػشعب الفمسطيني ومنحت

مركز مراقب.

واذ تػػشير أيػػضا إلى قرارىػػا  177/43المػػؤرخ  / 15كػػانوف األوؿ ديػػسمبر  1988الػذي
اعترفػت بموجبػو ،في جممػة أمػور ،بػإعالف دولػة فمػسطيف الػصادر عػف المجمس الػوطني

الفمسطيني في  / 15تشريف الثاني نػوفمبر  ،1988وقػررت أف يػستعمؿ اسػـ ‘‘فمػسطيف’’ بػدال
مف اسـ ‘‘منظمة التحرير الفمسطينية’’ في منظومة األمـ المتحدة ،دوف المساس بمركػز

الم ارقػب لمنظمة التحرير الفمسطينية ووظائفيا في منظومة األمـ المتحدة.

واذ تضع في اعتبارىا أف المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية أنيطت بيا ،وفقػا لقرار
لممجمس الوطني الفمسطيني ،سمطات ومسؤوليات الحكومة المؤقتة لدولة فمسطيف واذ تشير إلى

قرارىػا  251/52المػؤرخ  / 7تمػوز يوليػو  1998الػذي منحػت بموجبػو حقوؽ وامتيازات إضافية
لفمسطيف بصفتيا مراقبا.
واذ تشير أيضا إلى مبادرة السالـ العربية التي اعتمدىا مجمس جامعة الدوؿ العربيػة في5( ،

(آذار /مارس .2112

واذ تعيد تأكيد التزاميا ،وفقا لمقانوف الدولي ،بالحؿ المتمثؿ في وجود دولتيف ،دولػة فمسطيف

مستقمة ديمقراطية ذات سيادة تتوفر ليػا مقومػات البقػاء متػصمة األ ارضػي تعػيش جنبػا إلى جنب
مع "إسرائيؿ" في سالـ وأمف عمى أساس حدود ما قبؿ عاـ .1967
واذ تضع في اعتبارىا االعتراؼ المتبادؿ المؤرخ  / 9أيموؿ سبتمبر  1993بيف حكومػة دولة

"إسرائيؿ" ومنظمة التحرير الفمسطينية ،ممثمة الشعب الفمسطيني ،واذ تؤكػد حػؽ جميػع دوؿ
المنطقػة في العػيش في سػالـ داخػؿ حػدود آمنػة معتػرؼ بيا دوليا ،واذ تشيد بخطػة الػسمطة

الوطنيػة الفمػسطينية لعػاـ  2119الراميػة إلى بنػاء مؤسػسات الدولة الفمػسطينية المػستقمة في
غػضوف سػنتيف.
واذ ترحػب بالتقييمػات اإليجابيػة الػصادرة عػف البنؾ الدولي واألمػـ المتحػدة وصػندوؽ النقػد

الػدولي في ىػذا الػصدد بػشأف االسػتعداد لمركػز الدولػػة ال ػوارد بيانيا في اسػػتنتاجات رئػػيس لجنػػة
االتػػصاؿ المخصػػصة المؤرخػػة نيػػساف /أبريػػؿ  2111واالستنتاجات التي خمص إلييػا رئػيس
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المجنػة الحقػا ومفادىػا أف السمطة الوطنية الفمسطينية لدييا مف مقومات إقامة دولة قادرة عمى
أداء مياميا ما يتجػاوز الحػد المطمػوب في القطاعػات الرئيسية التي شمميا البحث.

واذ تقر بػأف فمػسطيف تتمتػع بعػضوية كاممػة في منظمػة األمػـ المتحػدة لمتربيػة والعمػـ والثقافة

والمجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسػيا ومجموعػة دوؿ آسػيا والمحػيط اليػادئ وأف فمػسطيف

عػضو كامػؿ العػضوية أيػضا في جامعػة الػدوؿ العربيػة وحركػة بمػداف عػدـ االنحيػاز ومنظمة
التعاوف اإلسالمي ومجموعة الػ  77والصيف.
واذ تقػػر أيػػضا بػػأف دولػػة فمػػسطيف حظيػػت بػػاعتراؼ  132دولػػة ع ػضوا في األمػػـ المتحدة حتى
اآلف.
واذ تحػيط عممػا بتقريػر لجنػة مجمػس األمػف المعنيػة بقبػوؿ األعػضاء الجػدد المػؤرخ 6( ،11

(تشريف الثاني /نوفمبر  2111واذ تؤكػد أف األمػـ المتحػدة عمييػا مػسؤولية دائمػة إزاء قػضية
فمػسطيف إلى أف تحػؿ القضية بجميع جوانبيا عمى نحو مرض.
واذ تعيد تأكيد مبدأ عالمية العضوية في األمـ المتحدة:

 - 1تعيػد تأكيػد حػؽ الػشعب الفمػسطيني في تقريػر المػصير واالسػتقالؿ في دولتػو فمسطيف عمى
األرض الفمسطينية المحتمة منذ عاـ 1967

 - 2تقػرر أف تمػنح فمػسطيف مركػز دولػة غػير عػضو ليػا صػفة الم ارقػب في األمػـ المتحدة ،دوف
المساس بحقوؽ منظمة التحرير الفمسطينية المكتسبة وامتيازاتيا ودورىػا في األمػـ المتحػدة

بػصفتيا ممثػؿ الػشعب الفمػسطيني ،وفقػا لمقػ اررات ذات الػصمة بالموضػوع والممارسػة المعموؿ ىبا

في ىذا الشأف؛
 - 3تعػػرب عػػف األمػػؿ في أف يػػستجيب لمجمس األمػػف لطمػػب الػػذي قدمتػػو دولػػة فمػػسطيف في
 / 23أيمػػوؿ سػػبتمبر  2111مػػف أجػػؿ الحػػصوؿ عمػػى عػػضوية كاممػػة في األمـ المتحدة،

 -4تؤكد عزميا عمى المساىمة في إعماؿ حقػوؽ الػشعب الفمػسطيني غػير القابمػة لمتػصرؼ
والتوصػؿ إلى تػسوية سػممية في الػشرؽ األوسػط تنػيي االحػتالؿ الػذي بػدأ في عػاـ  1967وتحقؽ
رؤية الدولتيف المتمثمة في دولة فمسطيف مستقمة ديمقراطية ذات سػيادة تتػوفر ليػا مقومات البقاء

متصمة األراضي تعيش جنبا إلى جنب مع "إسرائيؿ" في سػالـ وأمػف عمػى أسػاس حدود ما قبؿ
عاـ 1967؛
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 - 5تعرب عف الحاجة الماسػة إلى اسػتئناؼ المفاوضػات وتػسريع وتيرتيا في إطػار عممية السالـ
في الشرؽ األوسط ،عمػى أسػاس قػ اررات األمػـ المتحػدة ذات الػصمة بالموضػوع ومرجعيػػة مػػؤتمر

مدريػػد ،بمػػا فييػػا مبػػدأ األرض مقابػػؿ الػػسالـ ،ومبػػادرة الػػسالـ العربيػػة ( )5وخريطة الطريؽ التي
وضعتيا المجموعة الرباعية إليجاد حؿ دائـ لمصراع اإلسػرائيمي الفمػسطيني ،مف أجؿ تحقيػؽ

تػسوية سػممية عادلػة دائمػة شػاممة بػيف الجػانبيف ( )8عمى أساس وجود دولتيف الفمسطيني
واإلسػرائيمي تفػضي إلى حػؿ كافػة القػضايا األساسػية الػتي لـ تحػؿ بعػد ،أي قػضايا الالجئيف
الفمسطينييف والقدس والمستوطنات والحدود واألمف والمياه؛

 - 6تحث جميع الدوؿ والوكاالت المتخصصة ومؤسػسات منظومػة األمػـ المتحػدة عمى مواصمة
دعـ الشعب الفمسطيني ومػساعدتو عمػى نيػؿ حقػو في تقريػر المػصير واالسػتقالؿ والحرية في
أقرب وقت؛

 - 7تطمب إلى األميف العاـ أف يتخذ التدابير الالزمة لتنفيػذ ىػذا القػرار وأف يقػدـ إلى الجمعية
العامة تقري ار عف التقدـ المحرز في ىذا الصدد في غضوف ثالثة أشير .
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الممحق رقم (:)2
اتجاىات تصويت الدول عمى قرار رقم ( )67/19حول «مركز فمسطين في األمم

المتحدة» الخاصب ترقية مكانة فمسطين من عضو (كيان) مراقب إلى دولة مراقب غير
عضو بتاريخ  29نوفمبر  2102الجمسة السابعة والستين لمجمعية العامة لألمم
المتحدة (وعددىا  093دولة)*:

#
.1

عدد

الدول
138

التصويت

الدول األعضاء في األمم المتحدة

مؤيد

االتحاد الروسي ،األرجنتيف ،األردف ،اإلمارات العربية المتحدة،

البحريف ،الب ارزيؿ ،البرتغاؿ ،الجزائر ،جميورية الدومينيؾ،
الجميورية العربية السورية ،الدانمرؾ ،السنغاؿ ،السوداف ،السويد،
الصوماؿ ،الصيف ،العراؽ ،الغابوف ،الفمبيف ،الكونغو ،الكويت،

المغرب ،المكسيؾ ،أذربيجاف ،أرمينيا ،إسبانيا ،أفغانستاف ،أنتيغوا

وباربودا ،أنغوال ،أوروغواي ،أوزبكستاف ،أوغندا ،إيرلندا ،أيسمندا،

إثيوبيا ،إريتريا ،اإلكوادور ،إندونيسيا ،إيراف (الجميورية
اإلسالمية) ،إيطاليا ،باكستاف ،بروناي دار السالـ ،بمجيكا ،بميز،

بنغالديش ،بوتاف ،بوتسوانا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كمبوديا،
بوليفيا (دولة متعددة القوميات) ،بيرو ،بيالروسيا ،بينيف ،تايالند،

تركمانستاف ،تركيا ،تشاد ،تشيمي ،توفالو ،تونس ،تيمور الشرقية،
وترينيداد وتوباغو ،جامايكا ،جزر القمر ،جزر المالديؼ ،جزر

سميماف ،جميورية إفريقيا الوسطى ،جميورية تنزانيا المتحدة،
جميورية كوريا الشعبية الديمقراطية ،جميورية الوس الديمقراطية

الشعبية ،جنوب السوداف ،جنوب أفريقيا ،جورجيا ،جيبوتي،

*

General Assembly Votes Overwhelmingly to Accord Palestine „NonMember Observer State‟ Status in United Nations, Sixty-seventh General
Assembly, 29 November 2012, UN official website,
https://www.un.org/press/en/2012/ga11317.doc.htm
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دومينيكاف ،الرأس األخضر ،زامبيا ،زيمبابوي ،ساو تومي
وبرينسيبي ،سانت فنسنت وجزر غريناديف ،سانت كيتس ونيفيس،

سانت لوسيا ،سريالنكا ،المممكة العربية السعودية ،السمفادور،

سوازيالند ،سوريناـ ،سويسرا ،سيراليوف ،سيشؿ ،صربيا،
طاجيكستاف ،عماف ،غامبيا ،غانا ،غرينادا ،غويانا ،غينيا ،غينيا

بيساو" ،فرنسا" ،فنزويال ،الجميورية البوليفارية ،فنمندا ،فيتناـ،
قبرص ،قطر ،قيرغيزستاف ،كازاخستاف ،كوبا ،كوت ديفوار،
كوستاريكا ،كينيا ،لبناف ،لوكسمبورغ ،ليبيا ،ليختنشتايف ،ليسوتو،
مالطا ،مالي ،ماليزيا ،مصر ،موريتانيا ،موريشيوس ،موزامبيؽ،

ميانمار ،ناميبيا ،النرويج ،النمسا ،نيباؿ ،النيجر ،نيجيريا،
نيكاراغوا ،نيوزيمندا ،اليند ،ىندوراس ،الياباف ،اليمف ،اليوناف.

.2

9

معارض

"إسرائيؿ" ،الواليات ،المتحدة ،كندا ،جزر مارشاؿ ،ميكرونيزيا،

.3

41

ممتنع عف

ىي ألبانيا ،أندورا ،أستراليا ،جزر البياما ،بربادوس ،البوسنة

.4

5

متغيبة عف

التصويت

ناورو ،باالو ،وبنما ،جميورية التشيؾ.

واليرسؾ ،بمغاريا ،الكاميروف ،كولومبيا ،كرواتيا ،جميورية
الكونغو ،إستونيا ،فيجي ،ألمانيا ،غواتي ماال ،ىايتي ،ىنغاريا،
التفيا ،ليتوانيا ،مالوي ،موناكو ،منغوليا ،الجبؿ األسود ،ىولندا،
بابوا غينيا الجديدة ،باراغواي ،بولندا ،جميورية كوريا ،جميورية

مولدوفا ،رومانيا ،رواندا ،ساموا ،ساف مار ينو ،سنغافورة،

سموفاكيا ،سموفينيا ،جميورية مقدونيا ،توغو ،تونغا ،المممكة
المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ،وفانواتو.
غينيا االستوائية ،كيري باتي ،ليبيريا ،مدغشقر ،أوكرانيا.

الحضور

181

الممحق رقم (:)3
النص الكامل الذي ألقاه الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة باألمم المتحدة
بتاريخ  29نوفمبر :* 2102

السيد رئيس الجمعية العامة
السيدات والسادة،
تجيء فمسطيف اليوـ إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة وىي ما تزاؿ تُضمد ِجراحيا ،وتواصؿ
دفف ُشيدائيا األحباب مف األطفاؿ والنساء والرجاؿ ،ضحايا العدواف اإلسرائيمي ،وتبحث عف
بقايا حياة وسط أنقاض البيوت التي دمرتيا القنابؿ اإلسرائيمية في قطاع غزة ،فأبادت عائالت

بأكممياِ ،
برجاليا ونسائيا وأطفاليا ،واغتالت ذكرياتيـ وأحالميـ وآماليـ ومستقبميـ ،وتوقيـ
لممارسة الحياة العادية ،ولمعيش في ظؿ الحرية والسالـ.
تجيء فمسطيف اليوـ إلى الجمعية العامة ألنيا تُؤمف بالسالـ ،وألف شعبيا وكما أثبتت األياـ
الماضية أحوج ما يكوف إليو.
تجيء فمسطيف اليوـ إلى ىذا المحفؿ الدولي الرفيع؛ ُممثؿ الشرعية الدولية وحامييا ،مؤكديف
قناعتنا بأف األسرة الدولية تقؼ اآلف أماـ الفرصة األخيرة إلنقاذ حؿ الدولتيف.
وتجيء فمسطيف إليكـ اليوـ في لحظة فارقة إقميمياً ودولياً ،كي تكرس حضورىا ،وتحمي إمكانات
وأُسس السالـ العادؿ المأموؿ في منطقتنا.

السيد الرئيس
السيدات والسادة
لقد أكد العدواف اإلسرائيمي عمى أبناء شعبنا في قطاع غزة مرةً أخرى عمى الضرورة االستثنائية
الممحة إلنياء االحتالؿ اإلسرائيمي ،ونيؿ شعبنا حريتوُ واستقاللوُ ،كما أكد ىذا العدواف
والعاجمة و ُ
أيضاً عمى تمسؾ الحكومة اإلسرائيمية بنيج االحتالؿ والقوة الغاشمة والحرب ،ما يفرض عمى
األسرة الدولية االضطالع بمسؤولياتيا نحو الشعب الفمسطيني ونحو السالـ.

*

خطاب السيد الرئيس محمود عباس" أبو مازف "في اجتماع الجمعية العامة في األمـ المتحدة في

 ،2112\11\29وثيقة ،مجمة شؤوف فمسطينية ،صفحة  ،296العدد  ،251شتاء  2113مركز األبحاث التابع
لمنظمة التحرير الفمسطينية،http://www.shuun.ps/page-135-ar.html ،
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ولػيػ ػػذا نػ ػ ػ ػػحف ىػنا الي ػ ػ ػػوـ
وأقوؿ بألـ وحزف شديديف ...لـ يكف ىناؾ بالتأكيد أحد في العالـ بحاجة إلى أف يفقد عشرات
األطفاؿ الفمسطينييف حياتيـ كي تتأكد الحقائؽ التي أشرنا إلييا ،ولـ تكف ىناؾ حاجة آلالؼ
الغارات القاتمة واألطناف مف المتفجرات كي يتذكر العالـ أف ىناؾ احتالالً يجب أف ينتيي ،وأف

ىناؾ شعباً يجب أف يتحرر ،ولـ تكف ىناؾ ضرورة لحرب مدمرة جديدة كي ُندرؾ غياب السالـ.
ولػيػ ػػذا نػ ػ ػ ػػحف ىػنا الي ػ ػ ػػوـ
السيد الرئيس
السيدات والسادة

يد بيا
لقد اجترح الشعب الفمسطيني معجزة النيوض مف رماد النكبة في العاـ  ،1948والتي أُر َ
ِ
كيانو وتيجيرهُ وصوالً إلى استئصاؿ وجوده ومحو حضوره المتجذر في باطف األرض
تدمير
وأعماؽ التاريخ ،وفي تمؾ األياـ السوداء عندما انتزع مئات آالؼ الفمسطينييف مف بيوتيـ وشردوا
داخؿ وطنيـ وخارجو ،وقذؼ بيـ مف كنؼ بالدىـ الجميمة الناىضة إلى مخيمات الالجئيف ،في
واحدة مف أبشع حمالت االستئصاؿ والتطيير العرقي في التاريخ الحديث ،في تمؾ األياـ

السوداء أخذ شعبنا يتطمع إلى األمـ المتحدة كمنارة لألمؿ والرجاء برفع الظمـ وتحقيؽ العدؿ

والسالـ واحقاؽ الحقوؽ ،وما زاؿ شعبنا يؤمف بذلؾ ،وينتظر.
ول ػػيذا نػ ػ ػ ػػحف ىػنا الي ػ ػ ػػوـ
السيدات والسادة

في مسيرة نضالو الوطني الطويمة ،حرص شعبنا عمى تحقيؽ التوافؽ والتماثؿ بيف أىداؼ

وطرائؽ نضالو وبيف القانوف الدولي وروح العصر بمتغيراتو ووقائعو ،وحرص عمى أال يفقد
ِ
وقيمو الراسخة وقدراتو الخالقة عمى البقاء والصمود واإلبداع واألمؿ
إنسانيتو وسمو أخالقياتو
رغـ ىوؿ ما الحقو ويالحقو إلى اآلف مف توابع النكبة وأىواليا.
الممثؿ الشرعي الوحيد لمشعب
ُ
ورغـ جسامة الميمة وثقميا فقد عممت منظمة التحرير الفمسطينية ُ
الفمسطيني وقائدة ثورتو ونضالو وعمى الدواـ عمى تحقيؽ ىذا التوافؽ والتماثؿ.
وعندما أقر المجمس الوطني الفمسطيني عاـ  1988مبادرة السالـ الفمسطينية واعالف االستقالؿ

الذي استند إلى القرار  181الصادر عف ىيئتكـ الموقرة ،فقد كاف بذلؾ وبقيادة الزعيـ الراحؿ
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ياسر عرفات يصادؽ عمى قرار تاريخي صعب وشجاع ُيحدد متطمبات مصالحة تاريخية تطوي
صفحة الحروب واالعتداءات واالحتالؿ.
لـ يكف ذلؾ باألمر الييف ،ولكننا امتمكنا الشجاعة واإلحساس العالي بالمسؤولية التخاذ القرار
العميا لشعبنا ،ولتأكيد تماثمنا وتوافقنا مع الشرعية الدولية ،وىو
الصحيح لحماية المصالح الوطنية ُ
ما لقي في العاـ نفسو ترحيب وتأييد ومباركة ىذه الييئة الرفيعة التي تجتمع اليوـ.
السيدات والسادة
لقد استمعنا واستمعتـ بالتأكيد خالؿ الشيور الماضية إلى سيؿ ال يتوقؼ مف حمالت التيديد
والوعيد اإلسرائيمية رداً عمى مسعانا السممي والسياسي والدبموماسي كي تناؿ فمسطيف مكانة دولة

غير عضو في األمـ المتحدة ،ولقد شاىدتـ بالتأكيد كيؼ تـ تنفيذ جانب مف ىذه التيديدات

وبصورة وحشية ُمروعة قبؿ أياـ في قطاع غزة.

ولـ نسمع مف أي مسؤوؿ إسرائيمي كممةً واحدةً تُبدي ِحرصاً صادقاً عمى إنقاذ عممية السالـ ،بؿ
َش ِيد شعبنا ويشيد تصعيداً غير مسبوؽ في االعتداءات العسكرية والحصار وعمميات االستيطاف
والتطيير العرقي ،وخاصة في القدس الشرقية المحتمة ،واالعتقاالت الواسعة ،واعتداءات
المستوطنيف وغيرىا مف الممارسات التي تستكمؿ مواصفات نظاـ األبرتيايد لالحتالؿ

االستيطاني الذي يقنف وباء العنصرية ويرسخ الكراىية والتحريض.

إف ما يدفع الحكومة اإلسرائيمية إلى التمادي في سياساتيا العدوانية وفي ارتكاب جرائـ الحرب
ينبع مف قناعة لدييا بأنيا فوؽ القانوف الدولي ،وأنيا تمتمؾ حصانة تحمييا مف المحاسبة

والمساءلة ،وىو شعور يغذيو تخاذؿ البعض عف إدانة ووقؼ انتياكاتيا وجرائميا ،ومواقؼ
وسطية تساوي بيف الضحية والجالد.

لقد حانت المحظة كي يقوؿ العالـ بوضوح:كفى لمعدواف واالستيطاف واالحتالؿ.
وليذا نحف ىنا اآلف
السيدات والسادة
لـ ِ
نأت إلى ىنا ساعيف إلى نزع الشرعية عف دولة قائمة بالفعؿ منذ عقود ىي "إسرائيؿ" ،بؿ

لتأكيد شرعية دولة يجب أف تقاـ سريعاً ىي فمسطيف ،ولـ نأت ىنا كي نضيؼ تعقيدات لعممية
السالـ التي قذفت بيا الممارسات اإلسرائيمية إلى غرفة العناية المركزة ،بؿ إلطالؽ فرصة جدية

أخيرة لتحقيؽ السالـ ،وال يستيدؼ مسعانا اإلجياز عمى ما تبقى مف مفاوضات فقدت جدواىا
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ومصداقيتيا ،بؿ ىو محاولة لبث روح جديدة في احتماالتيا ووضع أساس متيف ليا ،استناداً إلى

مرجعيات الق اررات الدولية ،إذا أريد ليا أف تنجح.
السيدات والسادة

باسـ منظمة التحرير الفمسطينية أقوؿ :لف نم ّؿ ولف نك ّؿ ولف يفتَُر تصميمنا عمى مواصمة السعي
لتحقيؽ السالـ العادؿ.
ولكف وقبؿ كؿ شيء وبعد كؿ شيء ،أُؤكد أف شعبنا لف يتنازؿ عف حقوقو الوطنية الثابتة كما

حددتيا ق اررات ىيئات األمـ المتحدة ،وشعبنا متمسؾ بحقو في الدفاع عف نفسو أماـ االعتداءات
واالحتالؿ وسيواصؿ المقاومة الشعبية السممية ،وممحمة الصمود والبناء فوؽ أرضو ،وسينيي

االنقساـ ويعزز وحدتو الوطنية ،ولف نقبؿ إال باستقالؿ دولة فمسطيف وعاصمتيا القدس فوؽ

جميع األراضي التي احتمت عاـ  1967لتعيش بأمف وسالـ إلى جانب دولة "إسرائيؿ" ،وحؿ
قضية الالجئيف عمى أساس القرار  ،194حسب منطوؽ المبادرة العربية لمسالـ.
غير أننا ُنكرر ىنا التحذير مرة أخرى :إف نافذة الفرص تضيؽ ،والوقت ينفد سريعاً ،وحبؿ
الصبر يقصر ،واآلماؿ تذوي ،إف األرواح البريئة التي أزىقتيا القنابؿ اإلسرائيمية ألكثر مف مائة
وثمانية وستيف شييداً معظميـ مف األطفاؿ والنساء وبينيـ  12فرداً مف عائمة واحدة ىي عائمة

الدلو في غزة ،ليي تذكير مؤلـ وجارح لمعالـ بأف االحتالؿ العنصري االستيطاني يجعؿ حؿ
الدولتيف وامكانية السالـ خيا اًر بالغ الصعوبة إف لـ يكف مستحيالً.
إنو وقت العمؿ ولحظة التقدـ إلى األماـ.
ولػيػ ػػذا نػ ػ ػ ػػحف ىػنا الي ػ ػ ػػوـ.
السيد الرئيس
السيدات والسادة
إف العالـ ُمطالب اليوـ بأف ُيجيب عمى سؤاؿ محدد كررناه دائماً:
ىؿ ىناؾ شعب فائض عف الحاجة في منطقتنا؟
أـ أف ىناؾ دولة ناقصة ينبغي المسارعة والتعجيؿ بتجسيدىا فوؽ أرضيا ىي فمسطيف؟

إف العالـ مطالب اليوـ بأف ُيسجؿ نقمة ميمة في مسيرة تصحيح الظمـ التاريخي غير المسبوؽ
الذي أُلحؽ بالشعب الفمسطيني منذ النكبة عاـ .1948
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إف كؿ صوت ُيؤيد مسعانا اليوـ ىو صوت نوعي و ُشجاع ،وكؿ دولة تمنح التأييد اليوـ لطمب
فمسطيف نيؿ مكانة دولة غير عضو تثبت بذلؾ دعميا المبدئي واألخالقي لمحرية وحقوؽ
الشعوب والقانوف الدولي والسالـ.
إف تأييدكـ اليوـ لمسعانا سيبعث رسالة مبشرة لمالييف الفمسطينييف عمى أرض فمسطيف وفي

مخيمات الالجئيف في الوطف والشتات ولألسرى مناضمي الحرية في السجوف اإلسرائيمية بأف

العدالة ممكنة ،وأف األمؿ مبرر ،وأف شعوب العالـ ال تقبؿ باستمرار االحتالؿ.
ولػيػ ػػذا نػ ػ ػ ػػحف ىػنا الي ػ ػ ػػوـ
إف تأييدكـ لمسعانا اليوـ سيكوف سبباً لألمؿ لدى شعب محاصر باحتالؿ استيطاني عنصري،
وبتقاعس يصؿ إلى حد التواطؤ عف لجـ العدوانية اإلسرائيمية ،وبحالة شمؿ يراد فرضيا عمى

إرادة المجتمع الدولي ،فتأييدكـ سيؤكد لشعبنا أنو ليس وحيداً ،وأف رىانو عمى التمسؾ بالشرعية

الدولية لـ ولف يكوف رىاناً خاس اًر.

ونحف في مسعانا اليوـ كي تناؿ فمسطيف مكانة دولة غير عضو في األمـ المتحدةُ ،نجدد التأكيد
أف فمسطيف ستتمسؾ عمى الدواـ باحتراـ ميثاؽ وق اررات األمـ المتحدة والقانوف الدولي اإلنساني

وتكريس

المساواة وضماف الحريات العامة وسيادة القانوف وتعزيز الديمقراطية والتعددية وصيانة وتدعيـ
حقوؽ المرأة.
وكما وعدنا أصدقاءنا واخواننا ،فإننا سنستمر في التشاور معيـ إف صادقت ىيئتكـ الموقرة عمى
طمب رفع مكانة فمسطيف ،وسنتصرؼ بمسؤولية وايجابية في خطواتنا القادمة ،وسنعمؿ عمى
تعزيز التعاوف مع دوؿ وشعوب العالـ مف أجؿ السالـ العادؿ.

السيدات والسادة
قبؿ  65عاماً وفي مثؿ ىذا اليوـ أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة القرار  181الذي قضى
بتقسيـ أرض فمسطيف التاريخية ،وكاف ذلؾ بمثابة شيادة ميالد لدولة "إسرائيؿ".

بعد  65عاماً وفي نفس اليوـ الذي أقرتو ىيئتكـ الموقرة يوماً لمتضامف الدولي مع الشعب

الفمسطيني ،فإف الجمعية العامة تقؼ أماـ واجب أخالقي ال يقبؿ القياـ بأدائو تردداً ،وأماـ

استحقاؽ تاريخي لـ يعد الوفاء بو يحتمؿ تأجيالً ،وأماـ متطمب عممي إلنقاذ فرص السالـ ،ال
يتقبؿ طابعو الممح انتظا اًر.
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السيد الرئيس ،السيدات والسادة
إف الجمعية العامة لألمـ المتحدة مطالبة اليوـ بإصدار شيادة ميالد دولة فمسطيف.
وليذا السبب بشكؿ خاص نحف ىنا اليوـ ،وش ػ ػ ػ ػ ػػك ًار.
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الممحق رقم (:)4
قائمة باألسئمة التي قامت الباحثة باستخداميا في مقابمة مع األستاذ والكاتب عمر
شعبان  -مدير مركز "بال ثينك لمدراسات" ،لإلجابة عن تساؤلت
خاصة بالدراسة ،وىي:
 .1لماذا بادرت البرلمانات األوروبية باالعتراؼ بالدولة الفمسطينية؟
 .2ما مستقبؿ سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفمسطينية؟
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الممحق رقم (:)5
مخطط الييكل الوظيفي لمنظومة األمم المتحدة (األجيزة الرئيسية والفرعية):

الييكؿ التنظيمي لمنظومة األمـ المتحدة ،الموقع الرسمي لألمـ المتحدة:
http://www.un.org/ar/aboutun/structure/org_chart.shtml

