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 ورويب: حليف للوالايت املتحدةاالحتاد األ
 )*(بني الغياب واملبادرة عرب أرجاء العامل اإلسالمي

 

  ::  ****مقدمةمقدمة
، أوضح أحد املفكرين القوميني (1)يف مقالة مهمة

العرب مدى اختالف املصاحل بني االحتاد األورويب 
ودوله خاصة فرنسا وأملانيا وأسبانيا وبني الوالايت 

دة العمل املعمول هبا يف املنطقة املتحدة يف أجن
اإلسالمية، حيث إنه بعد احلرب الباردة وانتصار 
الوالايت املتحدة على االحتاد السوفييت، وجدت 
أمريكا أن اخلريطة العاملية غري مرسومة ابلشكل الذي 
حيقق مصاحلها هي كدولة عظمى؛ لذا عملت اإلدارة 

دة رسم األمريكية، خاصة اإلدارة األخرية، على إعا
خريطة الشرق األوسط ابلشكل الذي يناسب حتقيق 
مصاحلها يف املنطقة العربية واإلسالمية. وقد تضمن 
إعادة رسم هذه اخلريطة أيًضا إعادة توزيع األدوار 
العاملية على األطراف الدولية: أورواب، الصني، الياابن، 

 روسيا، إسرائيل.
رب وعندما اهنار االحتاد السوفيييت وانتهت احل

الباردة بدأت الوالايت املتحدة األمريكية تبحث عن 
الذي حيتمل أن يقف يف وجهها غًدا. وعملت  العدو

وسائل اإلعالم األمريكية على خلق هذا العدو من 
خالل تصوير "اإلسالم" كعدو الغد، ابلرغم من دخول 
معظم الدول اإلسالمية يف عالقات اسرتاتيجية مع 

"اإلسالم الحظ أن هذه املقولة: الوالايت املتحدة. وامل
ظهرت قبل ظهور أسامة  و عدو اليوم"أعدو الغد 

بن الدن كممثل لإلسالم الذي هو عدو ألمريكا. 
ولكن مع الدراسات الكثرية وقيام الكثري من املثقفني 
األوروبيني واألمريكني على حد سواء بدراسات 

 أن العدو احلقيقي ملصاحل أورواب رأى كثريونمتعمقة 
                                                 

ق املادة العلمية كٌل من: جنوان األشول، ايمسني زين شارك يف توثي **
 العابدين، أجمد جربيل، حممد اجلوهري، حممد كمال، نسمة شرارة.

هو الوالايت املتحدة. ومن انحية اثنية وجدت 
أورواب الغربية وخاصة الوالايت املتحدة األمريكية أن 

أملانيا وفرنسا وأسبانيا هي حالًيا من أول العوائق 
لتحقيق مصاحلها. وابلتايل جند اآلن الكثري من 
الكتاابت األوروبية ُتدرَّس يف اجلامعات تؤكد هذا 

ال يف الوالايت املتحدة االجتاه، وكذلك هو احل
من -األمريكية. وبرغم من حماولة الدول األوروبية 

الرجوع إىل مركز التحكم  -خالل االحتاد األورويب
العاملي، إال أن عدم وجود سياسة خارجية موحدة يف  
كثري من األحيان أضعف كثريًا هذه الدول عن حتقيق 

 هذا احللم.
د مالمح وما يعنينا هنا يف هذا التقرير هو رص

، على ضوء 2008الدور األورويب خالل عام 
 تساؤالت عدة، وهي على النحو التايل:

الذي ُرسم لالحتاد األورويب ودوله على  الدورما  -
املستوى العاملي بشكل عام وعلى مستوى الدول 

 اإلسالمية بشكل خاص؟
ما الشكل احلايل هلذا الدور يف كل قضية من  -

هل يوجد تشابه أم يوجد  قضااي العامل اإلسالمي:
 تنوع يف أشكاله؟

ما األسباب اليت أدت إىل قبول أورواب ودوهلا هبذا  -
الدور؟ بل هل رضت دول أورواب هبذا الدور أم 

 يوجد إرهاصات للخروج منه؟
هل تساهم الدول اإلسالمية يف حتقيق ما رسم  -

ألورواب من خالل أمريكا أم  أهنا تعمل على 
أزق؟ وهل من مصلحة الدول اخلروج من هذا امل

الشكل احلايل لطبيعة األدوار  استمراراإلسالمية 
 العاملية؟

جمموعة من األدوار، بعضها مبادر التقرير يرصد و 
بعض الدول مثل  وبعضها غري مبادر. فإذا كانت
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طالق مبادرات وابلتدخل املنفرد يف  إبقامت فرنسا 
، إال ميكثري من اآلحيان يف بعض قضااي العامل اإلسال

حال  اختذه الدور األمريكيالشكل احلايل الذي أن 
املناطق دور يف بعض  ألوروابن يكون أدون أيًضا 

دور مساعد للدور جمرد األخرى، أو أن يكون هلا 
 األمريكي.

 

الدور  مساندةغياب املبادرة األوروبية و  -أوالا 
 األمريكي

اق العر و إيران،  يتضح هذا امللمح يف املناطق التالية:
 .وابكستان وأفغانستان

 امللف النووي اإليراين: -1
تعد القضية النووية اإليرانية من أهم القضااي 
املطروحة على الساحة الدولية، ويرى الكثري من 

ومها: إيران  هلا طرفان؛احمللليني أن هذه القضية 
والوالايت املتحدة، مث أتيت األطراف األخرى بغرض 

لية على القرارات املتخذة. إسباغ مفهوم الشرعية الدو 
ويظهر من مواقف الدول األوروبية من امللف النووي 
اإليراين الشكل التارخيي للعالقات األوروبية األمريكية؛ 

 وهي كالتايل: 
تقرتب دائًما وجهات النظر الربيطانية من 
األمريكية، ودائًما ما يكون هناك توافق واضح بني 

ختالف ولكن الطرفني، وال يعين ذلك غياب اال
. أما ابلنسبة لباقي الدول (2)وجوده يعد ضئياًل جدًّا

األوروبية واالحتاد األورويب، فنجد استمرار التعاون مع 
إيران وخاصة التعاون التجاري والنفطي. فيصرح 

اإليطايل يف طهران ابلعالقات الطيبة مع السفري 
  ، تنفي2008يونيو  17. وكذلك يف (3)إيران

ش الناطقة ابسم املمثل األعلى للسياسة كريستينا غاال
اخلارجية يف االحتاد األورويب خافيري سوالان ما أعلنه 

، مستشار البيت األبيض لألمن القومي ستيفن هاديل
حول استعداد وزراء خارجية دول االحتاد إلعالن فرض 

بىن البيت األبيض قد . و (4)إيران علىعقوابت جديدة 

يس األمريكي جورج بوش إعالنه على اعتبار أن الرئ
يف جولته األوروبية يف إقناع حلفائه يف القارة « جنح»

طوة. كذلك يظهر يف جلهة اخلطاب األورويب هبذه اخل
مع طهران، ففي الوقت الذي تتخذ فيه واشطن هلجة 
احلدة, تستخدم األطراف األوروبية هلجة التفاوض 

 املستمر للوصول إىل أفضل النتائج. 
التجميد مقابل "اليت عرفت بصيغة  ويف احملاداثت

واليت تعين جتميد فرض عقوابت على طهران  "التجميد
مقابل جتميد االخرية لنشاطها النووي، ظهر األمر كما 

علنت كل من الوالايت املتحدة أُفسر سابقا: حيث 
وبريطانيا استعدادها الفوري لفرض عقوابت مشددة 

ة احلوافز يف الرد على سل ؤعلى طهران بسبب التباط
األوروبية املقدمة وعلى الصيغة السابقة يف حني أعطى 

  .(5)دترسل الر سبوعني لطهران حىت خفري سوالان فرتة أ
وابلرغم من التصرحيات اليت أطلقت عن استعداد 
دول االحتاد األورويب للمشاركة يف فرض العقوابت من 
جانب منفرد إذا ما رفضت روسيا والصني تطبيقها، 

وجود سيناريو واحد من اثنني:  لوضع يشري إىلاإال أن 
أمريكي برتتيب األدوار -إما أن يوجد تنسيق أورويب

حيث تظهر أمريكا ممسكًة العصا وأورواب ممسكة 
اجلزرة؛ أي مبعىن آخر تشديد من أمريكا يقابله تراٍخ 
ورغبة يف التفاوض من جانب الدول األوروبية ابستثناء 

ريق التفاوض مع إيران، بريطانيا وذلك لعدم غلق ط
ويعد التطور األخري الذي قامت به الدول األوروبية 
واالحتاد األورويب من تبين عقوابت مشددة إضافية مع 
 الوالايت املتحدة دلياًل على وجود التوافق بني اجلهتني. 
أو وهو السيناريو الثاين: أنه ال يوجد تنسيق بني 

موقف  ا تتخذانبريطاني الطرفني وأن أمريكا وحليفتها
التشديد منهًجا يف التعاون مع إيران، بينما ترى الدول 
األوروبية األخرى عدم غلق الباب كلية مع إيران 
بسبب املصاحل االقتصادية وحاجة الدول األوروبية 

وضات ذات للغاز اإليراين، وابلتايل يتخذون من املفا
 العايل أحيااًن منهًجا للتعاون مع طهران.  يقاعاإل
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 العراق: -2
ضعف  2008بينت التقارير نصف السنوية لعام 

السياسة األوروبية املوحدة جتاه العراق بشكل واضح، 
وال يوجد على السطح سوى الدور الربيطاين املساند 
للوجود والسياسة األمريكية يف العراق، وظهر ذلك 
جليًّا يف رفض بريطانيا على لسان رئيس وزرائها وضع 

، حاب القوات الربيطانية من العراقجدول زمين النس
جندي بريطاين. جاء  4100واليت يصل عددها إىل 

ويف  .2008يوليو 18ذلك يف زايرته للعراق يف 
تصرحياته رأى براون، رئيس الوزراء الربيطاين، أن 

هداف أربعة أالتواجد الربيطاين يف العراق مهم إلجناز 
 ،لعراقيمن واجليش اوهي تدريب قوات األ ؛يف العراق

وحتقيق تنمية اجتماعية  ،جراء انتخاابت حمليةإو 
واستخدام مطار البصرة  ،واقتصادية يف هذه املنطقة

وابلرغم من التصرحيات الربيطانية . (6)غراض املدنيةلأل
املتكررة برغبنتها يف ختفيض وجودها العسكري يف 
العراق وإبحداث "تغيري جذري" يف "املهمة" الربيطانية 

، إال أن املتحدث 2009ق يف مطلع عام يف العرا
ابسم وزارة الدفاع الربيطانية أكد أنه ال يوجد شكل 
حمدد للخطط املستقبلية هلذا التغيري اجلذري، وقد أكد 

أن التغيري يف مهمة القوات الربيطانية سيعتمد أيًضا 
على الظروف على األرض وخطط الشركاء يف 

ة من حكومة التحالف واملشاركة العسكرية املطلوب
كما أكد موافقة الوالايت املتحدة األمريكية   العراق.

 .(7)على املقرتحات الربيطانية السابقة
ىل إن بريطانيا تطمح ويرى احملللون السياسيون أ

ساسي يف التنمية االقتصادية يف جنوب ألعب دور 
جنبية على االستثمار هنا تشجع الشركات األأو  ،العراق

يف جمال النفط بل يف مجيع يف هذه املنطقة ليس 
 اجملاالت. 

غياب دور االحتاد األورويب يف املسألة  ويالحظ
العراقية، وكذلك دور كل من فرنسا وأملانيا، وترك هذه 

املسألة برمتها للوالايت املتحدة األمريكية بشكل كلي 
ولربيطانيا )اليت تقوم ابلتنسيق مع الوالايت املتحدة يف 

أن هذا  ويبدوبشكل جزئي.  سياستها حيال العراق(
يؤكد املقولة القائلة أبن االحتاد األورويب خيتفي كفاعل 
دويل يف املناطق ذات التواجد األمريكي الكثيف، وقد 
يرجع ذلك لعدم وجود سياسة خارجية أوروبية موحدة 
حيال العراق تستطيع أن تفرض تواجدها على األرض 

 يف مقابل السياسة األمريكية.
قد يرجع عدم التواجد الفرنسي  ،أخرى ومن انحية

قة إىل رغبة فرنسا حتت قيادة ساركوزي يف يف هذه املنط
إىل دورها التارخيي؛ أي العودة إىل الرتكيز على العودة 

مناطق النفوذ التقليدية الفرنسية: منطقة الشام واملغرب 
العريب؛ حيث جتد مساحة كبرية للحركة والفعل على 

ا ابلنسبة ألملانيا: فيالحظ أيًضا املستوى الدويل. أم
عودهتا إىل دورها التارخيي وتركيزها على العمل داخل 
أورواب بشكل أكثر كثافة من اللعب على املستوى 

 العاملي.
 

 :ابكستان -3
اقتصر الدور األورويب يف األزمات اليت واجهتها 

والنصف األول  2007ابكستان خالل أواخر عام 
رشادات إىل الرئيس برفيز على توجيه اإل 2008من 

. (8)مشرف إبعمال دولة القانون وحتقيق الدميقراطية
املالحظ أن ابكستان هي اليت تسعى إىل الدخول يف 
عالقات قوية مع دول االحتاد األورويب وخاصة بعد 
إصابة الروابط االسرتاتيجة بني ابكستان والوالايت 

اهلند املتحدة ابلضعف واحنياز الوالايت املتحدة إىل 
وقد ظهر ذلك جليًّا يف زايرة الرئيس الباكستاين لبعض 
الدول األوروبية )بلجيكا، فرنسا، بريطانيا( يف يناير 

، ولقد كان هدف هذه الزايرة هو تصحيح 2008
صورة ابكستان عند الدول األوروبية وبداية عالقات 

 .(9)اسرتاتيجية معها
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ولقد سامهت جمموعة من العوامل على تفكك 
وضاع ى الروابط األمريكية الباكستانية من أمهها األُعر 

برفيز الداخلية الباكستانية والرتاجع احلاد يف شعبية 
بسبب إعمال قوانني الطوارئ، وانتهاكات  فمشر  

اغتيال بوتو. وتعد هذه حقوق االنسان، وكذلك 
العوامل األخرية من انحية أخرى سبًبا قوايًّ يف عزوف 

أيًضا عن الدخول يف عالقات  دول االحتاد األورويب
قوة املعامالت اسرتاتيجية مع ابكستان، ابلرغم من 

 .(10)ت دوالرالتجارية واليت تصل إىل تسعة مليار 
وابلتايل جند أن ابكستان حتاول دفع أورواب أبن 

سيا خاصة يف آ جنوبيكون هلا دور يف منطقة 
النزاعات بني أفغانستان وابكستان و اهلند، إال أنه 

د الكثري من العوامل اليت حتول دون ذلك من يوج
أمهها أن هذه املنطقة منطقة تواجد أمريكي كثيف ال 
ميكن ألورواب اقتحامها دون تنسيق مسبق ومتفق على  

 كل جوانبه مع أمريكا.
وبعد التغريات السياسية يف ابكستان، عقب انتهاء 
حكم برويز مشرف، دخلت ابكستان مرحلة عدم 

تصاعد ؛ من أمهها عدد من العواملنتيجة استقرار 
مما زاد من توتر  أتثريات األوضاع يف أفغانستان عليها،

مع الوالايت املتحدة األمريكية بصفة العالقات 
دور أورويب مميز جتاه هذه األوضاع  تجلَّ ومل ي خاصة.

 .، كما سيليجتاه أفغانستان بقدر ما جتلى
 

 أفغانستان:  -4
 مام األورويباالهت يتنام 2008شهد عام 

ابألوضاع ىف أفغانستان وجتديد االلتزام إبعادة 
زايرة خافري ذلك االستقرار داخلها. وقد دللت على 

كان   ، واليت2008ان إىل أفغانستان ىف إبريل سوال
هدفها حتسني اجلهود الدولية ملساعدة أفغانستان. 

 عدة أمور: إىلهذا االهتمام  يوميكن إرجاع  تنام
حللف  يؤشرات على الفشل العسكر هناك م -أوالا 

الناتو داخل أفغانستان، وحتقق هذا الفشل قد يؤثر 

ابلسلب على وحدة الناتو. وقد أكدت على ذلك 
أفغانستان  هنزام الناتو يفاإيالان بت إيل ابلقول "

ستقرار للعامل اقد يكون هناية التحالف وصدر عدم 
 . (11)"الغريب

سيا؛ آطقة وسط هتمام أروراب بنما يتنام -ااثنيا 
هناك  وذلك بعد أحداث جورجيا، وابلتايل

من أجل  حماوالت من جانب االحتاد األورويب
تقليل االعتماد على روسيا، وأتمني مصادر طاقة 

سيا، وعلى رأسها البرتول آجديدة ىف منطقة وسط 
 .يوالغاز الطبيع

ا ملنتدى جتماعً ا 2008وقد شهد سبتمرب 
شارك فيه ي ا والذسيآوسط  -االحتاد األورويب

سيا ومنها أفغانستان آالعديد من دول وسط 
رهاب، ملناقشة جمموعة من القضااي وعلى رأسها اإل

 سلحة النووية، االجتار ابلبشر، االجتار يفنتشار األا
 من الطاقة والبيئة. أاملخدرات، 

على يد الرئيس -شهد هذا العام حماولة فرنسا  -ااثلثا 
وضع فرنسا كقوة  عادةإ -يساركوز  يالفرنس

وة عسكرية داخل حلف قعظمى بصفة عامة، وك
الناتو، حيث هناك أتكيد من جانبه على ضرورة 

عادة إل ي، كشرط أساسدعم الدفاع األورويب
للناتو وإلرسال مزيد  ياالندماج ىف اهليكل العسكر 

 من اجلنود الفرنسيني إىل أفغانستان.
ور الدوقد كان اجلدال املسيطر هذا العام هو 

 احيث شهد وعودً  ؛األوروىب العسكرى ىف أفغانستان
وروبية ملزيد من اجلنود إىل إبرسال عدد من الدول األ

نقسم هذا افرنسا وأملانيا. وقد  اأفغانستان، وعلى رأسه
 :اتجتاهااجلدال إىل عدة 

: يدعم أنصار هذا االجتاه املزيد من االجتاه األول
ستان ابعتبار ذلك ىف أفغان األورويب يالتواجد العسكر 

"طاملا ، احلل الوحيد لتحقيق االستقرار ىف املنطقة
ستخدام القوة، اوروبية حقيقة ضرورة ترفض الدول األ
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 التعامل مع األوضاع يف فسوف تفشل يف
 . (12)أفغانستان"

بقيادة الوالايت -وهو االجتاه الذى يدعمه الناتو
نعكس ىف أجندة اوالذى  -املتحدة، كندا وبريطانيا

؛ حيث 2008إبريل  4-2الفرتة  جتماع الناتو يفا
وروبية إلرسال مزيد هناك ضغوط على الدول األأن 

وجودين ىف األماكن من اجلنود، وإعادة نشر اجلنود امل
األكثر خطورة يف جنوب وغرب أفغانستان، وهي 

نفوذ طالبان واألعمال  املناطق اليت يتزايد فيها
 العسكرية ضد قوات إيساف.

أتثري  يف: يتشكك أنصار هذا االجتاه ه الثاىناالجتا
إرسال أورواب مزيد من اجلنود إىل أفغانستان؛ وذلك 

مقارنة  ممت إرساهل ذينبسبب ضعف عدد اجلنود ال
 حبجم املشكلة.

: يرى أنصار هذا االجتاه أن األمر االجتاه الثالث
إىل  ميتم إرساهل ذينال نيوروبيال يتعلق بعدد اجلنود األ

 ورويباأل ياالسرتاتيج هوإمنا بغياب التوج ،تانأفغانس
أفغانستان مما يضغف من  وضاع يفالتعامل مع األ يف

 .  يتواجدها العسكر  ةفاعلي
أمام  هخطاب يف يساركوز  يوقد أكد الرئيس الفرنس

على ضرورة  2008مارس  26 يف الربملان األورويب
جتاه  ة، متماسكة ومتكاملةسرتاتيجية واضحا تبين

فغان وحكومتهم الشرعية من بناء نستان تسمح لألفغاأ
السالم، وضرورة الربط ما بني هذه االسرتاتيجية 

 وإرسال مزيد من اجلنود إىل أفغانستان.
طرحت هذا العام  شكاليات اليتولعل من أهم اإل

التعامل مع األوضاع  وروبية يفها الدول األهتواج واليت
 أفغانستان: يف
مل والرتابط ما بني ضرورة العمل على التكا -1

فاحلكومات  دوات حول أفغانستان.الغاايت واأل
 تلف حول الغاايت املراد حتقيقها يفختوروبية األ

أفغانستان )القضاء على القاعدة، إقامة دولة 
ستخدامها ايتم  دوات اليتواأل، دميقراطية...(

. (دوات التنمويةلتحقيقها )األداة العكسرية، األ
ألفغانستان على ان ىف زايرته فقد أكد خافري سوال

أن "مشكلة أفغانستان حتتاج أكثر من جهود 
يقوم على  يقرتاب عاملا عسكرية.. جيب تبين

حكم القانون، التنمية، إعادة البناء، منو 
 .(13)ودعم التعليم" يقتصادا

ضرورة العمل مع أطراف أخرى إلعادة االستقرار  -2
ول ىف املنطقة وعلى رأسها األفغان أنفسهم، ود

إقليمية لديها مصاحل ىف حتقيق هذا االستقرار 
 داخل أفغانستان مثل اهلند. 

ويف مقابل هذا اجلدل حول الدور العسكري 
األورويب، استمرت اجلهود األوروبية يف الرتكيز على 

، وعدم االستقرار يف أفغانستان عالج جذور اإلرهاب
ة وذلك وفق الرؤية األوروبية اليت ختتلف عن رؤية إدار 

اليت ركزت على جتليات اإلرهاب ممثلة يف القاعدة  بوش
 .العسكرية ابألساس داةاأل، كما ركزت على وطالبان

ولقد هنج االحتاد األورويب جتاه أفغانستان هنًجا 
صراعات العامل اليت يتدخل فيها إىل  يناظر هنجه جتاه

النهج الذي يويل  وهوجانب الوالايت املتحدة، 
التنمية وبناء املؤسسات الداخلية.. لعمليات االهتمام 

ولقد عربت عن ذلك بوضوح بياانت قمم اجمللس 
. ونذكر منها على سبيل األورويب واجتماعته املتوالية

فبالنظر إىل بيان جملس  .2008بيان مايو  املثال
االحتاد األورويب عن أفغانستان الصادر يف بروكسل 

 كان ذلك قبل انعقادو ، (14)2008مايو  27،26
 .2008يونية  12مؤمتر ابريس للماحنني يف 

 ولقد تبىن اجمللس النتائج التالية:
مبساندة ممتدة طويلة  االحتاد األورويباستمرار التزام  -

واهلدف يف أفغانستان  ،األجل حلكومة أفغانستان
هو مساندة احلكومة يف إقامة دولة قادرة على أداء 

رتم وظائفها بطريقة مستدامة، وتقدم األمن وحت
 القانون وحقوق اإلنسان وتدعم التنمية.
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ويرحب البيان ابلتقدم يف بناء املؤسسات السياسية  -
حكومة وشعب  بنيوالصحة والتعليم ابلتعاون 

أفغانستان واجملتمع الدويل وذلك ابلرغم من 
يف جمال البيئة واحلكم  ةاستمرار التحدايت وخاص

يف  اجليد، ابلنظر إىل العوامل الكامنة املتمثلة
الفساد وافتقاد األمن واليت مازالت تنال من عمل 

 حكومة أفغانستان.

التأكيد على أمهية املنهج املوحد بني اجلماعة  -
الدولية لتحقيق األهداف املشرتكة وابلتنسيق 
الكامل مع حكومة أفغانستان وابلتجانس بني 

نة والعسكرية ومن مث يدعو اجمللس ياألساليب املد
وتوسيع نطاق  UNAMAإىل تدعيم قدرة 

 وجودها عرب البالد وخاصة يف اجلنوب والغرب.
التذكرة بدفع احرتام حقوق اإلنسان وحرية  -

وتطبيق احلكومة  اجلنسنيالصحافة واملساواة بني 
لاللتزامات الدولية ابحرتام حقوق اإلنسان مع 

 إللغاء عقوبة املوت يف أفغانستان.مساندة كاملة 
وخاصة  ،الدميقراطية التأكيد على أمهية العملية -

واالنتخاابت الربملانية  2009انتخاابت الرائسة 
. وعلى أن االحتاد األورويب مستعد 2010

 النتخاابت.لعداد ملساعدة اإل

حكومة أفغانستان لتحمل  اولذا فإن اجمللس دع -
مسئولية أكرب من أجل إعادة البناء والتنمية، ودعا 

ندة اجمللس إىل ضرورة تقدمي أقصى دعم ومسا
ين يف االعتبار قدرة ذخآ ،احننياملممكنة من جانب 

مع ضرورة  املعوانتاحلكومة على امتصاص هذه 
وضع اسرتاتيجية للمحاسبة أتخذ يف االعتبار 
مقاومة الفساد على كل املستوايت وإقامة إدارة 
مهنية فاعلة قابلة للمحاسبة، مع االهتمام بتدعيم 

انحية، وتطبيق موارد وسلطات األجهزة احمللية من 
من  اسرتاتيجية وطنية للسيطرة على املخدرات

 .انحية أخرى

وتطبيق  طنيةمساندة اسرتاتيجية التنمية الو   -
 .فعالية املساعدات الالزمة لتحقيقاألولوايت 

يب و احرتام القانون واستعداد االحتاد األور ضرورة   -
للمسامهة بفعالية يف إصالح الشرطة من خالل 

ورويب للشرطة يف أفغانستان مهمة االحتاد األ
EUpolنرتبول.، مع التعاون مع األ 

فإن دور أورواب يف أفغانستان تظل  خالصة القول: -
اعتبارات القوة الصلدة اليت تركز عليها  هتتنازع

اليت ترنو الناعمة واعتبارات القوة  الوالايت املتحدة
إليها دائًما التوجهات األوروبية، كما اتضح على 

من خربات الدور األورويب جتاه الصراعات التوايل، 
عرب العقد األخري من القرن العشرين والعقد األول 
من القرن الواحد والعشرين. إال أنه من املالحظ 
أيًضا أن التوجهات األوروبية كانت تدرك عمق 
التحدايت اليت تواجهها يف أفغانستان، والنامجة عن 

ن فشل الناجم ع–استمرار تدهور الوضع األمين 
احلل العسكري اخلارجي من انحية، والنامجة أيًضا 
عن الفساد وعدم الكفاءة املستشرية يف األوضاع 
الداخلية يف ظل ضعف حكومات الوالايت حتت 

، ويف ظل اهتزاز حكومة  نضغط معارضة طالبا
دائها واستشراء أكرازي املركزية وتزايد االنتقاد لسوء 

وبني أورواب  الفساد مع تزايد االختالف بينها
 والوالايت املتحدة.

هذا ولقد ربط االحتاد األورويب بني دوره يف  -
أفغانستان وبني أمن االحتاد والدفاع عنه. ومن أهم 

 اخاصً  مالمح هذا الربط أن االحتاد قد عني ممثالً 
له لشئون أفغانستان، وعلى أساس أن أمهية دوره 

أن تنبع من طبيعة الوضع يف أفغانستان الذي ميكن 
يتدهور وينال من سياسة األمن واخلارجية املشرتكة 

وكان  ددهتا معاهدة االحتاد األورويب.حواليت 
مهام املبعوث اخلاص كل ستة أشهر  دداالحتاد حي

 ،يف نطاق أعمال سياسة األمن واخلارجية املشرتكة
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يف أغسطس وحىت  2008ومت آخر جتديد عام 
 .(15)2009فرباير 

 2008ألورويب يف أكتوبر  االحتاد اكذلك عنيَّ  -
رئيًسا جديًدا للقوة األوروبية الداعمة للشرطة يف 
أفغانستان وهو عسكري دامناركي ذو خربات 
سابقة يف السودان والعراق وكوسوفا وكرواتيا وتيمور 

 .(16)الشرقية
 

جماالت مبادرة الدور األورويب: توزيع األدوار  -ااثني  
 والفرص مع الوالايت املتحدة.. بني القيود
على ساحة القضااي وتظهر هذه اجملاالت ابألساس 

. حقيقة وساحة الصراع العريب اإلسرائيلي األفريقية
توجد ساحات أخرى للمبادرة األوروبية، كما يف 
 البلقان، والنزاع القربصي بني تركيا واليوانن، واإلرهاب
؛ واملوقف من العرب واملسلمني على ساحة أورواب

 االحتاد األورويب، العالقات مع دول انضمام تركيا إىل
، وابلطبع املوقف من واملتوسط بصفة عامة مشال أفريقيا

قبل وبعد انتخاب  زمات السياسية املتكررة يف لبناناأل
... إال أن التقرير  ميشيل سليمان رئيًسا للجمهورية

اجلزئية على ساحة التسوية  هسيقتصر يف هذ
ة الراهنة من الصراع ملرحل)ا الفلسطينية-اإلسرائيلية

(، مع إشارة سريعة ملالمح املوقف اإلسرائيلي-العريب
 .من دارفور

 

 االحتاد األورويب ودارفور: -1
حيال قضية دارفور  نقسم اهتمام االحتاد األورويبا

جانب خاص بتشاد، وجانب خاص ؛ إىل جانبني
 ابلسودان.

 

 ةبعد مداوالت دامت ست اجلانب اخلاص بتشاد: -أ
إىل قرار بنشر القوات  توصل االحتاد األورويبأشهر 

هبدف محاية  -2008وذلك ىف فرباير  -تشاد يف
خيم الالجئني من دارفور، وتسمى القوات الىت مت 

، European Union Force (EUFOR)إرساهلا ابلـ

على أن يتم ، يجند 3500 منا يقرب وتتكون مم
وقد توافق إرسال . 2009سحبها ىف مارس 

ع قيام املتمردين ابهلجوم على العاصمة القوات م
وتعترب هذه القوات من أكرب ة إجنامينا، التشادي

يتم إرساهلا منذ البوسنة،  اليت قوات االحتاد األورويب
حيث أن تشاد  ؛ختالف األوضاع بني احلالتنيامع 

دولة صحراوية، مساحتها اجلغرافية أكرب بكثري من 
ما يقرب من وروبية البوسنة، وتبعد القوات األ

وهو ميناء  -يقرب ميناء حبر أكيلومرت من   1700
صعب وصول ي وابلتايل ،ونري ديواال ىف الكام

 . (17)ليهاإاملعوانت 
نصب اهتمام ا اجلانب اخلاص ابلسودان: -ب

ابلسودان على دعم عملية السالم  االحتاد األورويب
 :يوذلك من عدة نواح يوالتحول الدميقراط

ىف  أول تعداد سكاين دعم االحتاد األورويب -1
والذى تضمن  ،2008السودان ىف إبريل 

ألول مرة مشال وجنوب السودان. وقد قامت 
 يورو نيياملفوضية األوروبية بتخصيص أربعة مال

 من أجل دعم هذه العملية. 
 6مت عقد مؤمتر للدول املاحنة ىف أوسلو ىف  -2

وروبية ؛ حيث قررت املفوضية األ2008مايو 
مليون يورو للسودان  300من خالله منح 

اخلمس القادمة، وهو ما ميثل السنوات عرب 
  ثالث أضعاف ماقدمه االحتاد األورويب

)  2008كمساعدات إنسانية للسودان ىف 
مليون يورو(. وقد أصدر لويس  100
للتنمية  مفوض االحتاد األورويب -مايكل

نسانية بيان ىف هذا املؤمتر حيث واملساعدات اإل
ة على "ضرورة دعم جهود السودان الدول املاحن

 ".يالتحول الدميقراط يف

 اقرارً  2008نوفمرب  يف أصدر االحتاد األورويب -3
 بدعم جلنة االنتخاابت ىف السودان.
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ساسية أوقد شهد هذا العام بروز ثالث قضااي 
 وأزمة دارفور: خاصة ابالحتاد األورويب

قضية حجم ودور قوات االحتاد  -القضية األوىل
 :دارفور يف يباألورو 

شهد هذا العام بروز اجلدل حول حجم القوات 
إىل  جيب إرساهلا من جانب االحتاد األورويب اليت

 دارفور، ودور هذه القوات. 
 هناك من  ؛فبالنسبة حلجم القوات األوروبية

بضرورة زايدة عدد القوات، حيث ال  ييناد
تشاد من خالل التواجد  ميكن هتدئة األوضاع يف

لضعيف، وأن ضعف هذا التواجد ا يالعسكر 
سيكون له أاثر خارجية سلبية على االحتاد 

وعلى رأسها زايدة عدد الالجئني إىل  األورويب
 يرهابية وتنامعمال اإلزايدة األو أورواب، 
 الكراهية. 

 فقد أما ابلنسبة لدور قوات االحتاد األورويب ،
نشأ جدل تبلور ىف إشكالية هل جيب أن يقتصر 

وروبية على محاية خيم الالجئني األدور القوات 
أم جيب أن ميتد حلماية املدنيني والنشطاء 

 تشاد.  نسانيني ودعم األمن يفاإل
الغضب من جانب  يفقد شهدت هذه الفرتة تنام

غاثة، متهمني قوات االحتاد األوروىب بعض منظمات اإل
املتحدث  -ابلتخاذل ىف محايتهم. وقد رد دان هارمن

دور القوات هو محاية خيم  نأب -EUFORابسم 
تشاد  نسانية يفالالجئني، وأن محاية املنظمات اإل

 جيب أن يتم  بناء على الطلب منها".  
إحدى - OXFAMوقد أصدرت منظمة 

قوات فيه تطالب  اتقريرً  -غاثة ىف دارفورمنظمات اإل
بضرورة دعم الشرطة التشادية من أجل  االحتاد األورويب

ضد املدنيني؛ حيث أن   يللعنف املتفش يالتصد
القوات األوروبية ليس لديها سلطة التحرايت 
البوليسية، فضاًل عن عدم إمكانية تدخلها داخل 

 املخيمات. 

 

إدانة عمر البشري وموقف االحتاد  -القضية الثانية
 :األورويب

أاثر إدانة عمر البشري من جانب احملكمة اجلنائية 
 -عية ىف دارفورابدة اجلماالدولية بتهمة جرائم اإل

العديد من االنتقادات هذا العام جتاه ضعف موقف 
ختاذ امن قضية إدانة البشري، وعدم  االحتاد األورويب

حيال هذه القضية. وقد  اوحامسً  اواضحً  ًفااالحتاد موق
 16 يف جتماع وزراء خارجية االحتاد األورويباأصدر 
 مينأكد فيه قلقه حيال التدهور األ بياانً  2008يونيو 

ختاذ إجراءات ضد من ال يتعاون االسودان وضرورة  يف
ختاذ االحتاد امع احملكمة. ولكن مل يعقب هذا البيان 

واضح ولكن االكتفاء  حترك قانوين يأ األورويب
نسانية التابعة لالحتاد ة اإليغالق مكتب املفوضإب

ECHO دارفور وترحيل أعضائها على أن يظل  يف
 السودان.قية ىف ب ااملكتب مفتوحً 

 

ومنظمات  عالقة االحتاد األورويب -القضية الثالثة
 أفريقيا حفظ السالم يف

 أوضحت أزمة دارفور ضرورة عمل االحتاد األورويب
مم خرى وعلى رأسها األمع املنظمات الدولية األ

حفظ السالم. وقد ظهر  يف يفريقاملتحدة واالحتاد األ
حيث  ؛ةهبذه القضي من جانب االحتاد األورويب يوع

وزارة اخلارجية  مؤمتر يف 2008أكتوبر  عقد يف
مم واأل الفرنسية حول التعاون بني االحتاد األورويب

حد املسئولني أحفظ السالم. وقد أصدر  املتحدة يف
 حيث على أن "االحتاد األورويب امن االحتاد تصرحيً 

  لألمم املتحدة..". يًّاسرتاتيجا ليس بديالً 
 

 الفلسطينية:-سرائيليةاإل عملية التسوية -2
 -الفردية واجلماعية–املبادرات األوروبية فإن 

أكدت مسارًا أساسيًّا اختذه الدور  2008خالل 
التسوية األورويب منذ انفراد الوالايت املتحدة إبدارة 

؛ أال وهو الرتاجع حنو مواقف الوالايت السلمية
ل املتحدة، وتقلص الدور املتوازن الذي لعبته أورواب طوا
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الثمانينيات وآتكل الدور املساند لقضية حقوق 
الشعب الفلسطيين والذي كان يتقدم املواقف 
األمريكية منذ منتصف السبعينيات. بل إن الدور 

مبناسبة مرور ستني عاًما على أتسيس  ،األورويب شهد
إسرائيل، تزايد اإلعالن عن التحالف مع إسرائيل 

ر األورويب يف واحلفاظ على أمنها على حنو وضع الدو 
سلة الدور األمريكي، مع بعض االستثناءات وخاصة 
مع فرنسا. وبدرجة ازدادت تبلورًا مع رائسة ساركوزي، 
ابلرغم من كل مؤشرات اهتمامه بدعم العالقات 

 األمريكية.-الفرنسية
 لور مالمح الدور األورويب جتاه عملية التسويةبتتو 

من خالل  2008الفلسطينية عرب العام  –اإلسرائيلية 
: الدور من خالل اللجنة الرابعية، ومن األبعاد التالية

، ومن خالل الكربى منفردةخالل الدول األوروبية 
 آليات االحتاد األورويب ذاته.

 

 اللجنة الرابعية واألدوار املنفردة: -أ
من خالل اللجنة  دورًااالحتاد األورويب  ميارس

ايت املتحدة واليت يعد طرفًا فيها مع الوال ،الرابعية
األمريكية واألمم املتحدة وروسيا. ويعد طوين بلري هو 

. واملتابع للدور (18)املتحدث الرمسي عن هذه اللجنة
األورويب يالحظ عدم فاعليته مع الطرف اإلسرائيلي 
بشكل كبري وأن الساحة للحسم تركت للوالايت 
املتحدة األمريكية و ذلك كان واضًحا على مستوى 

ة الدولية  وعلى أداء االحتاد األورويب ودوله أداء الرابعي
 -أو مل ترغب–منفردة. فعلى سبيل املثال مل تستطع 

اللجنة وال االحتاد األورويب إلزام إسرائيل مبا صدر عن 
اعترب  الذي  دويلال هاكمة العدل الدولية وتنفيذ قرار حم
. بل (19)الغيًّاا مرً أقامة اجلدار الفاصل يف فلسطني إ

 2008يونيو  24بدعوة إسرائيل يف لجنة الاكتفت 
السالم بتجميد النشاط لتحقيق  قدًماابلعمل 

االستيطاين اإلسرائيلي يف الضفة الغربية وإىل تفكيك  
. 2001كل املواقع اليت أنشئت منذ مارس/آذار عام 

ومن األمهية مبكان ذكر الضغوطات اليت توجهها 
خاص  الرابعية بشكل عام واالحتاد األورويب بشكل

إىل حركة محاس لتنفيذ الشروط )كما سنرى الحًقا( 
الثالثة مقابل قيام إسرائيل بفك احلصار املفروض على 

واالعرتاف  ،نبذ العنف غزة، وهذه الشروط هي:
 .(20)وااللتزام ابالتفاقيات السابقة ،إبسرائيل

على املستوى الفردي جند أن بريطانيا اختذت أيًضا 
رويب سياسة املعوانت املالية مثلها مثل االحتاد األو 

للسلطة الفلسطينية وسيلة للشعور ابلرضى عن 
سياستها اجتاه القضية الفلسطينة، حيث وصلت 

( مليون دوالر 60املساعدات الربيطانية األخرية إىل )
. ويف الوقت الذي قامت فيه بريطانيا جبهد  (21)أمريكي

كبري يف إصدار عقوابت ملزمة على إيران  لوقف 
جمها النووي ال توجد أي مؤشرات على قيام بران

بريطانيا ابختاذ إجراء فعلي يلزم فيه إسرائيل ابختاذ 
خطوات جادة ابجتاة القضية بل إن حدود الفعل 
الربيطاين توقف عند التنديد بسياسة إسرائيل 
اإلستيطانية ودعوهتا إىل جتميد بناء املستوطنات، 

. وعلى النقيض والتعامل مع الفلسطينيني بعدالة أكثر
أكد رئيس الوزراء الربيطاين يف خطابه يف الكنيست 

على ضرورة وجود  2008يوليو  21اإلسرائيلي يف 
عالقات قوية مع إسرائيل وعلى ضروة التعاون املكثف 
معها، وكدليل على ذلك ألقى كلمته يف الكنست 
اإلسرائيلي يف سابقة تعد هي األوىل من نوعها يف 

 اتريخ بريطانيا. 
فقد قام الرئيس الفرنسي  لفرنساأما ابلنسبة 

، وتعد 2008يونيو  23ساركوزي بزايرة إسرائيل يف 
هذه الزايرة هي الزايرة الثانية لرئيس فرنسي إلسرائيل 

، وقد مشل برانمج 1982فرانسوا ميرتان عام منذ زايرة 
الزايرة قيام ساركوزي إبلقاء خطاب يف الكنيست 

ى أن أمن إسرائيل غري قابل اإلسرائيلي أكد فيه عل
الرئيس ساركوزي على ضرورة  كما أكد .(22)للمساومة

إحالل السالم قيام كل من أورواب وفرنسا ابملساعدة يف 
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من خالل التنمية االقتصادية واملبادرات السياسية 
أن وتوفري الضماانت لكل األطراف املعنية، ورأى 

من دون السالم بني الفلسطينيني وإسرائيل لن يتحقق 
إجياد حل لقضية الالجئني الفلسطينيني واالعرتاف 

 .ابلقدس عاصمة لدولتني
وتدعيًما لرغبة فرنسا يف أن يكون هلا دور يف 

 برانر كوشنريعملية السالم، قام وزير اخلارجية 
ابالتصال حبركة محاس انطالقا من ضرورة االتصال 

اإلسرائيلي، -حبماس كطرف من أطراف الصراع العريب
كن قد قوبلت هذه االتصاالت ابنتقاد شديد من ول

جانب كل من احلكومة اإلسرائيلية واإلدارة األمريكية، 
إال أن فرنسا أكدت أبن األمر مقتصر على اتصاالت 

إريي كما صرح –ال إقامة "عالقات"، كما أهنا أكدت 
على  -ميكل املتحدث ابسم وزارة اخلارجية اإلسرائيلية

يف موقف فرنسا فيما يتعلق  أنه ال يوجد أي تغيري
. ويرى احملللون أن قيام فرنسا هبذه االتصاالت حبماس

يعد مؤشرًا لرغبة ساركوزي يف قيام فرنسا بلعب دور يف 
 .اإلسرائيلي-الصراع العريب

الوزراء : فقد قام رئيس ألملانياأما ابلنسبة 
وذلك يف  2008اإلسرائيلي بزايرة أملانيا يف فرباير 

األملانية اإلسرائيلية خللق إطار جديد  إطار اجلهود
ويعد أهم ما نتج عن هذه الزايرة  .لعالقتهما الثنائية

هو اإلعالن عن أتسيس جملس وزاري مشرتك حلكوميت 
حيث من املخطط أن جيتمع هذا اجمللس  ؛البلدين

سنوايًّ ابلتناوب بني برلني وتل أبيب، وتتمحور أهداف 
 البلدين يف كافة اجمللس حول تطوير العالقات بني

ا أكثر اجملاالت وهو ما يعطي العالقات الثنائية وضعً 
متيزًا وجيعل إسرائيل على قدم املساواة مع كل من فرنسا 

ملانيا معها جمالس أل يوجدوإسبانيا وإيطاليا وروسيا اليت 
  وزارية حكومية مشرتكة.

ولتفعيل النتائج اليت توصل إليها الطرفان األملاين 
يلي يف زايرة أوملرت ألملانيا قامت املستشارة واإلسرائ

األملانية مريكل بعد شهر بزايرة إسرائيل، ويرى احملللون 

يف إحداث نقلة  اجلانبنيأن هذه الزايرة تعين رغبة 
نوعية يف عالقتهما الثنائية وذلك للوصول إىل أتسيس 
"شراكة اسرتاتيجية". كما يوصف احملللون هذه الزايرة 

-ية إلسرائيل لدعم العالقات األملانيةبزايرة اترخي
ل إلسرائيل ة. واجلدير ابلذكر أن زايرة مريكاإلسرائيلي

واكبت احتفال الدولة العربية ابلذكرى الستني 
مل و  ،تأسيسها ورافقها نصف عدد الوزراء يف حكومتهال

جتتمع برئيس السلطة الفلسطينية، بل إهنا صرحت قبل 
تتمسك مبوقفها املتعلق مبقاطعة أبن أملانيا  أملانيامغادرة 

 منظمة محاس اإلسالمية "الراديكالية". 
وكوسيلة -واملالحظ أن مريكل يف هذه الزايرة 

مل  -لتحقيق هدف التقارب االسرتاتيجي مع إسرائيل
تقم بتوجيه أي انتقادات علنية لسياسة احلكومة 
اإلسرائيلية، بل إهنا أكدت على التزام أملانيا أبمن 

، على أساس أن املساس أو التهديد إلسرائيل إسرائيل
 .(23)ألملانيايعد هتديًدا 

 مؤمترًا دوليًّاواجلدير ابلذكر أن برلني استضافت 
 24املنعقد يف  لشرطة والقضاء يف الضفة الغربيةلدعم ا

املؤمتر لتوفري يونيو، ولقد سعت برلني من خالل هذا 
مليون دوالر ملساعدة  242 تعهدات بدفع مبلغ

 . (24)لشرطة الفلسطينية والنظام القضائي الفلسطيينا
من السابق يتضح لنا عدم فاعلية التحركات اليت 

والدول  -يف الرابعية–يقوم هبا كل من االحتاد األورويب 
-العريباألوروبية يف الوصول إىل حل للصراع 

؛ ويرجع ذلك ابألساس إىل ختلي هذه اإلسرائيلي
بد أن يتصف هبا اليت ال-األطراف عن احليادية 

يف عالقاهتا ابألطراف اإلسرائيلية  -الوسيط
والفلسطينية، ويتضح ذلك جليًّا يف التطمينات اليت 
تصدر عن الدول األوروبية وكذلك يف غض  الطرف 
عن االنتهاكات اإلسرائيلية خاصة فيما يتعلق 
ابالستيطان ويف قطاع غزة، وقيامها يف ذات الوقت 

لفلسطينية وخاصة محاس ابلضغط على األطراف ا
 للتعاون مع إسرائيل.



 : حليف للواليات المتحدةبياالتحاد األورو                              أ.د. نادية مصطفى                           
 أ. نجوان األشول

 مركز الحضارة للدراسات السياسية                   695                                  في العالم           أمتي

 

آليات االحتاد األورويب وإدارة عملية التسوية  -ب
 الفلسطينية: –اإلسرائيلية 

امتدادات للدور األورويب  2008شهد العام 
الفلسطينية -عملية إدارة التسوية اإلسرائيليةالسابق يف 

، واليت دخلت منعطًفا آخر بعد 1993منذ 
. 2006لتشريعية اليت فازت فيها محاس االنتخاابت ا

استمرار  :هيوتتمثل هذه االمتدادات يف مالمح 
مساندة السلطة الفلسطينية املمثلة ملا يسمى خط 
االعتدال واملفاوضات السلمية، يف مقابل خط املقاومة 
العسكرية ورفض التفاوض بدون شروط مسبقة، الرتكيز 

ديل اإلنساين يف على متويل عملية التسوية السلمية والب
ظل مجود أفق احلل السياسي، كل هذا يف ظل جتدد 
أوهام دور جديد ألورواب يف ظل الرائسة الفرنسية 
لالحتاد األورويب خالل النصف الثاين من العام من 
انحية، ويف ظل متسك السلطة الفلسطينية بتواصل 
املفاوضات مع إسرائيل رغًما عن حصار غزة 

املستمرة على شعبها وعلى  واملمارسات العدوانية
 املقاومة ورغم الوضع اإلنساين املتدهور يف غزة.

ومن أهم املمارسات الدالة على هذه املالمح ما 
 يلي:
واالقتصار  مجود املبادرة حول أفق احلل السياسي-1

على أتكيد مبادئ املواقف اجلماعية األوروبية يف 
زراء البياانت الرمسية الصادرة عن اجتماعات جملس و 

اخلارجية، واملفوض العام للسياسة اخلارجية واألمن، 
 وقمة اجمللس األورويب.

وتتمحور هذه املبادئ حول أتكيد رفض 
ابعتباره  1967االسيتطان اإلسرائيلي خارج حدود 

عائًقا لعملية التفاوض، أتكيد حق إسرائيل يف الدفاع 
عن النفس ومحاية أمنها، والدعوة لوضع حد فوري 

شكال العنف املسلح، التمسك حبل الدولتني لكافة أ
وتشجيع االستمرار يف التفاوض ودور اللجنة 

. هذا، ولقد حاز موضوع االستيطان (25)الرابعية

ألوروبية ااهتمام الدول  -بصفة خاصة–اإلسرائيلي 
فرادى، وخاصة من جانب الرائسة الفرنسية لالحتاد؛ 

ب عن حيث أصدرت األخرية بيااًن ابسم االحتاد يعر 
انتقاده الستمرار األنشطة االستيطانية يف القدس بعد 
املصادقة على بناء وحدات سكنية جديدة يف 
مستوطنة جبل أبو غنيم، واعترب البيان أن هذه 
األنشطة متس مبصداقية العملية السياسية اجلارية بني 

 .(26)إسرائيل وفلسطني
ويف املقابل مل تنقطع مطالبات الدول األوروبية 

برفع احلصار عن  -وخاصة فرنسا وبريطانيا-ى الكرب 
غزة والتعبري عن القلق من تدهور الوضع اإلنساين 

 )كما سنرى(.
هذا ومن انحية أخرى، سعت فرنسا لتحريك 

ن املبادرة األوروبية. فمنذ أن تولت الرائسة، وفضاًل ع
، فإن وزير خارجية مبادرة االحتاد من أجل املتوسط

ورويب على وضع خارطة طريق فرنسا حث االحتاد األ
الصراع، وهي لن تكون  حللجديدة للشرق األوسط 

 .(27)بديلة خلريطة بوش ولكن مكملة هلا
مساندة السلطة الفلسطينية من خالل متويل ما -2

وتطوير قدرات الشرطة  يسمى "اقتصاد السالم"
 الفلسطينية، ودعم دور منظمات اجملتمع املدين.

واملقاطعة  2006ت فبعد فوز محاس يف انتخااب
الدولية للسلطة الفلسطينية، اجتهت آليات اجلهات 

إىل جتاوز  -ومنها االحتاد األورويب-الدولية املاحنة 
حكومة محاس وتوفري سبل أخرى ملواصلة املعوانت. 

بني محاس والسلطة  2007وبعد أحداث صيف 
الفلسطينية يف رام هللا وتكريس "االنفصال" بني الضفة 

د التعاون الدويل مع احلكومة الفلسطينية يف وغزة، عا
الضفة، وخاصة بعد مؤمتر مينا ابوليس وبعد مؤمتر 

 7.7، الذي قرر 2007ابريس للماحنني يف ديسمرب 
مليار دوالر لصاحل السلطة كما قرر دعم عملية التنمية 
يف الضفة، وليس دعم ميزانية السلطة، ولضمان عدم 

 ".رهابينيوصول معوانت ملا أمسوهم "اإل
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بعبارة أخرى أضحت معوانت االحتاد األورويب يف 
شكل برامج للتنمية يف الضفة وليست يف شكل 
نقدي، وكذلك يف شكل معوانت إنسانية لقطاع غزة 
ومن خالل األونروا وليس من خالل ما يسمى 
احلكومة املقالة يف غزة، يف نفس الوقت فلقد فرض 

غزة من األمسنت  تاداالحتاد األورويب قيوًدا على وار 
 .(28)وغريه

بعد أشهر من –ولقد استمرت املفوضية األوروبية 
انعقاد مؤمتر املاحنني يف ابريس، يف اإلعراب عن 
اهتمامها بدعم حكومة فياض من أجل إرساء قواعد 
الدولة الفلسطينية املستقلة ودعم عملية السالم. هذا 
ولقد تدفقت تيارات املعونة األوروبية؛ حيث قدم 
االحتاد األورويب، بعد ثالثة أشهر من مؤمتر املاحنني، 

مليون يورو دعًما خلطة اإلصالح والتنمية، منها  300
 .(29)مليون يورو خلزينة السلطة الفلسطينية 176

ملتابعة  9/7/2008وخالل املؤمتر الذي انعقد يف 
مؤمتر ابريس للماحنني )الذي انعقد يف ديسمرب 

ساندة السلطة ( جرى التأكيد على م2007
الفلسطينية برائسة حممود عباس يف جماالت التنمية 
وتعزيز األمن وسلطة الدولة. وإذا كان املؤمتر قد بنيَّ  

مليون دوالر يف شكل  920كيف مت تقدمي حنو 
مساعدة مباشرة يف املوازنة الفلسطينية، وحنو بليون 
دوالر لتمويل عدد من املشاريع، فإن االحتاد األوريب 

 حىتمليون يورو  440جانًبا كبريًا منها ) حتمل
(. هذا ولقد أشاد البيان الصادر 2008أغسطس 

عن املؤمتر جبهود السلطة لتصحيح األوضاع املالية 
واملوازنة، على الرغم من صعوبة القيود والضغوط 
اخلارجية، إال أنه من انحية أخرى، حض السلطة 

م بني الفلسطينية على التقشف حفاظًا على االنسجا
 .(30)اإلنفاق والعائدات واملسامهات املستقبلية

من وجهة –بعبارة أخرى، فإن املعوانت ارتبطت 
ابإلعداد ملتطلبات احلل السياسي  -النظر األوروبية

وتنفيًذا لشروط الرابعية، أال وهي إرساء قواعد الدولة 
 قبل إقامتها.

واقرتن هبذه املعوانت وجه آخر للعملة، أال وهو 
ات الشرطة الفلسطينية وذلك إبرسال بعثة دعم قو 

يف إشاعة  -كما مت اإلعالن عنها-أوروبية للمساعدة 
األمن يف األراضي الفلسطينية وذلك كسبيل للمساعدة 

 .(31)يف بناء ثقة إسرائيل ابإلجراءات األمنية
وجيدر اإلشارة إىل أنه يف نفس الوقت الذي  ،هذا

اسية والسياسية ركزت فيه فرنسا على األبعاد الدبلوم
للدور األوريب، فلقد برز دور بريطانيا يف الوجه الثاين 
للعملة؛ أي املتصل بتمويل العملية السياسية. ففي 
تقرير أصدرته حكومة بريطانيا حتت عنوان "األوجه 
االقتصادية للسالم يف الشرق األوسط"، دعت 
احلكومة الربيطانية إىل دعم الفلسطينيني ماليَّا 

 كسبيل لدعم جهود وإحالل السالم بينهم واقتصادايًّ 
وبني إسرائيل، وعلى أساس أن استمرار املعوانت هو 
شرط تقوية االقتصاد يف األراضي الفلسطينية احملتلة 

 وحتسني أحوال الفلسطينيني يف األراضي احملتلة.
وكان هذا التقرير نتاج عمل سنتني سعيًّا لتقدمي 

و مستدام يف األراضي خريطة طريق اقتصادية لتحقيق من
الفلسطينية احملتلة. واقرتح التقرير تسهيل حركة الناس 
والبضائع يف الضفة، وإعطاء قوة دفع للمفاوضات 

 حول تنمية حقول الغاز يف غزة.
ولقد اعرتض املفوض الفلسطيين على إعطاء 
التقرير أولوية للجانب واالقتصادي من عملية السالم 

ا سبيل لدعم اخلريطة إال أن بريطانيا أكدت أهن
 .(32)السياسية

دور الربملان األورويب وهيئات اجملتمع املدين -3
 .األوروبية يف مساندة حقوق اإلنسان الفلسطيين

أصدر الربملان األورويب قرارًا يدعو إسرائيل لرفع فقد 
احلصار عن غزة والتوقف عن عمليات االغتياالت 

اإلرهاب يف وهو أمر اعتربته إسرائيل سبياًل لزايدة 
 .(33)أورواب
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كذلك طالب الربملان األورويب أيًضا إبطالق سراح 
ألف أسري فلسطيين، على أساس أن قضية  11

املعتقلني السياسيني الفلسطينيني تعرقل أي تقارب أو 
تفاهم فلسطيين مع إسرائيل، وأن إطالق سراحهم  

 .(34)البد وأن يؤدي إىل ختفيف العنف
ملطالب املان األوريب هذا، ولقد كان قرار الرب 

إسرائيل ابإلفراج عن األسرى هو أول قرار يتبناه 
الربملان يف هذا الصدد. ولفت الربملان النظر إىل أن 
عالقة االحتاد إبسرائيل واتفاقية الشراكة األورومتوسطية 
مبنية على احرتام حقوق اإلنسان واملبادئ الدميقراطية، 

وى العالقة بني ولقد شدد الربملان على أن رفع مست
االحتاد وإسرائيل مرهون ابحرتام إسرائيل لكل التزاماهتا 
وفًقا للقانون الدويل. وجدير ابلذكر أن القرار نص 
أيًضا على أن حق إسرائيل يف الدفاع عن مواطنيها ال 

 .(35)يسمح خبرق القانون اإلنساين
هذا وكانت إسرائيل، فضاًل عن ضغوطها على 

ما سنرى الحًقا(، قد أبدت الربملان األورويب )ك
رفضها وحتفظها على كيفية إنفاق األموال األوروبية 
العامة يف متويل االحتاد األورويب للجمعيات األهلية 
داخل فلسطني والعاملة أساًسا يف جمال حقوق 
اإلنسان، وكان التساؤل هل هذا التمويل خيفف من 

ويف  ؟الصراع أم يدفع سياسة ومشاركة االحتاد األورويب
ذلك إشارة إىل ضغوط مجعيات حقوق اإلنسان 

األوروبية لتوجيه النظر الدول الفلسطينية والعربية على 
إىل انتهاكات إسرائيل حلقوق اإلنسان الفلسطيين 

 )كما سنرى الحًقا(. 
فمن أهم املؤشرات على دور أوراب  ،وأخرياا-4

هو التلويح إبمكانية احلوار مع حركة  2008خالل 
 صاتشروط حمددة، وذلك استمرارًا إلرها وفق محاس
من التساؤل سابقة يف نفس التوجه، ويف إطار  أعوام

حول إمكانيات حوار األوروبيني مع اإلسالميني بصفة 
عامة يف املنطقة العربية، وهو التساؤل الذي شغل 

اهتمام املراقبني واحملللني خالل األعوام الثالثة 
 .(36)السابقة

ل مثعض الدول األوروبية فمن انحية استمرت ب
بريطانيا يف التعبري عن قلقها من التداعيات اإلنسانية 

كما –حلصار غزة، ووصل األمر يف بعض األحيان 
حدث من جانب وزير خارجية فرنسا حني زايرته 

إىل دعوة احلكومة اإلسرائيلية  -(37)إسرائيل والضفة
 رفع احلصار عن غزة.

وريب موقف ومن انحية أخرى، اختذ االحتاد األ
السلطة الفلسطينية يف شأن معرب رفع دعًما حملمود 
عباس يف مواجهة محاس، وذلك منذ أن اندلع النزاع 

. (38)على املعرب وسحب االحتاد األورويب مراقبيه
وتكررت التحفظات األوروبية على مشاركة محاس يف 
ضبط احلدود مع مصر، بعد اجتياح أهل غزة معرب 

 .(39)رفح
لثة، جرت اتصاالت أوروبية من أجل ومن انحية اث

دعم التهدئة ورفع احلصار، ومن أجل إجياد أشكال 
من املفاوضات غري املباشرة بني محاس وإسرائيل، يف 
نفس الوقت الذي أبدت تركيا حتمسها للوساطة بني 

 .(40)الطرفني
هذا، ولقد اعرتضت إسرائيل بقوة على ما صدر 

ل وزير خارجية عن بعض وزراء خارجية أوروبيني، مث
من دعوة إسرائيل للتفاوض مع محاس على –إيطاليا 

يف أساس أن السالم يف رام هللا يتوقف على السالم 
ستواجه صعوبة بدون غزة، ومن مث فإن عملية السالم 

 .(41)التفاوض مع من حيكمون غزة
خالل –هذا، وكان خفري سوالان قد اقرتح أيًضا 

 إطار صفقة شاملة االتفاق مع محاس يف -أزمة املعابر
لوقف إطالق الصواريخ وإعادة فتح املعابر بعد وضع 

 .(42)ترتيبات أمنية جديدة يف حمور فيالدلفيا
صدرت كذلك بعض دعوات أوروبية إلهناء 
العقوابت اإلسرائيلية على غزة ولكن من منطلقات 
أخرى غري إنسانية، فلقد قال بلري أمام اجتماع جلنة 
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ملان األورويب أن سياسة احلصار الشرق األوسط يف الرب 
قد فشلت يف قطاع غزة وهناك حاجة السرتاتيجية 
خمتلفة تساند االسرتاتيجية املطبقة حىت اآلن يف الضفة 
الداعمة لألجهزة األمنية الفلسطينية ولإلسراع بوترية 

 .(43)املعوانت املالية
ويف إطار اآلراء الناقدة لفشل جهود اللجنة 

ئيس األمريكي السابق جيمي كارتر الرابعية، طالب الر 
االحتاد األوريب أن يتخذ موقًفا مستقاًل من حصار 
غزة، ووصف احلصار املفروض من اللجنة على غزة 
أبنه من أكرب اجلرائم ضد حقوق اإلنسان، وطالب  
كارتر إبعادة تقييم االحتاد األورويب موقفه، إذا وافقت 

ر وحترتم محاس على اهلدنة وأن ترفع إسرائيل احلصا
 .(44)حقوق الفلسطينيني

ويف املقابل تواترت األنباء عن قيام مستوايت 
أوروبية عليا، فرنسية وإيطالية، وسويسرية ونورجيية 
إبجراء اتصاالت مع محاس متهيًدا ملبادرة فرنسية 
جديدة لتسوية الصراع. وحني طالبت محاس ابإلعالن 

ا، أكد عن احلوار معها وإهناء العزلة املفروضة عليه
األوروبيون عدم قدرهتم يف الوقت الراهن على جتاوز 
السياسة األمريكية، وأن التغيري لن يتم قبل هناية إدارة 

 .(45)بوش
واجلدير ابلذكر أن تكثيف االتصاالت األوروبية 
مع محاس قد سبق تويل فرنسا لرائسة االحتاد، وهو 
األمر الذي آاثر آمال حول هذه الرائسة. إال أن 

ئيل مل تكف عن انتقاداهتا وهجومها على هذه إسرا
االتصاالت بني االحتاد األورويب ومحاس، واليت أعلنت 
محاس عن تكثفها. ولقد أصدر مكتب وزيرة اخلارجية 
اإلسرائيلية بيااًن يؤكد فيه أن ساركوزي أحاطها أبنه ال 
اتصاالت مع محاس. واعتربت إسرائيل هذه 

تطرفني، يف حني جيب االتصاالت دعًما أوروبًيا للم
على االحتاد األورويب أن يدعم املعتدلني وال يظهر أي 

 .(46)قبول حلماس كالعب شرعي يف املنطقة

وإذا كانت املؤشرات األربع السابقة متثل وجًها 
بني أساليب أتثري االحتاد األوريب على مسار يللعملة 

عملية التسوية من خالل قنوات غري تقليدية، إال أن 
كيف تسعى أورواب لتوفري البيئة أيًضا  وجه يبني هذا ال

تستجيب لشروط إسرائيل لدفع التسوية  االيت تعتقد أهن
من أجل أفق سياسي للحل. وهو األمر الذي ما أدى 

 إال ملزيد من التسويف اإلسرائيلي.
ومن انحية أخرى، كان للعملة وجه آخر يبني 

ر على عدم اجتاه االحتاد األورويب إىل الضغط املباش
إسرائيل وعلى حنو زاد من مجود الوضع ومل يؤِد إىل 
حتريكه كما كان االحتاد األورويب أيمل يف تصرحياته 

 املعلنة.
 13/7/2008فإذا كانت قمة األورومتوسطية 

قد أدت إىل تزايد التوقعات اإلجيابية عن إمكانية 
حدوث نوع من التحريك لعملية السالم نتيجة 

وملرت وعباس الكبرية جتاه دور اإلعالن عن توقعات أ
فرنسا يف ظل قيادة ساركوزي، خالل رائستها االحتاد 
األورويب. وكذلك مع تزايد التوقعات من جراء بداية 
حوار سوري إسرائيلي غري مباشر بوساطة فرنسية 
وتركية، إال أن التحدايت املهددة لعملية التسوية 

 .(47)التفاوضية ظلت كبرية
ة من املؤشرات على تنامي وميكن تسجيل جمموع

هذه التهديدات خالل الربع األخري من العام على 
 النحو التايل:

وكالة(  21( اهتم تقرير لوكاالت اإلغاثة الدولية )1)
اللجنة  (48)2008صدر يف أواخر سبتمرب 

الرابعية ابلفشل يف مهمتها وحثها التقرير على 
بذل مزيد من اجلهود حىت ال تنهار عملية 

. ويف نفس الوقت الذي ظلت اإلدارة السالم
األمريكية تعرب عن سعيها للتوصل إىل اتفاق 

، فإن تقرير الوكاالت 2008مع هناية العام 
اإلغاثية بنيَّ كيف أن فشل اللجنة الرابعية يف 
إخضاع إسرائيل للمحاسبة فيما يتعلق بتوسيع 
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نشاطها االستيطاين يعد من أهم عوامل هتديد 
 الهنيار.عملية السالم اب

( استمر منو النشاط االستيطاين اإلسرائيلي يف 2)
الضفة الغربية، وابلرغم من استمرار أتكيد الدول 
األوروبية على ضرورة وقف إسرائيل االستيطان، 
إال أهنا احجمت عن توجيه لوم أو ضغط مباشر 
على إسرائيل هبذا الشأن خمافة ما قد يصيب 

العكس جند عملية السالم من اهنيار. بل على 
أن وزير الدولة الربيطاين املسئول عن الشرق 
األوسط ومشال أفريقيا يف وزارة اخلارجية يعلن عن 
أمله أن يعيد العرب طرح مبادرة السالم العربية 
ليؤكدوا التزامهم هبا ابلتزامن مع التغريات 
السياسية يف واشنطن وتل أبيب. ومل يكن أتكيد 

 وضرورة إيقاف أورواب االلتزام حبل الدولتني
  1967إسرائيل تيار املستوطنات خارج حدود 

كافيًّا لكسر اجلمود والتدهور، وفق الرؤية 
األوروبية، بل يستلزم األمر حتريك عريب 

 .(49)جديد
( أعربت اجلامعة العربية عن حتفظاهتا على أداء 3)

الرابعية الدولية اليت اقتصرت يف ختام اجتماعها 
على الدعوة  2008 يف شرم الشيخ يف نوفمرب

لالستمرار يف مباحثات السالم اإلسرائيلية 
الفلسطينية على أساس نتائج مؤمتر أانبوليس مع 
اإلعالن عن اجتماع قادم يف موسكو يف ربيع 

، مما اعتربه املراقبون اعرتافًا أبنه لن يتم 2009
التوصل إىل أي حل قبل تغيري اإلدارة األمريكية. 

م لألمم املتحدة ما توصل ولقد خلص األمني العا
إليه الفلسطينيون واإلسرائيليون حىت ذلك الوقت 
أبهنما قد وصلوا إىل اتفاق على أنه لن يكون 
هناك اتفاق سالم بينهما إال بعد حل مجيع 
القضااي الرئيسية املتعلقة وتشمل القدس وحدود 

 .(50)الدولة الفلسطينية ومصري الالجئني

رويب ومؤسساته وع دول االحتاد األو ( خض4)
ري مواقف كان ميكن أن يلضغوط إسرائيل لعدم تغ
، أو متثل مبادرة أوروبية متثل ضغطًا على إسرائيل

 .جديدة للحركة
نفت بريطانيا وجود أي حوار مع  ،فمن انحية

محاس مؤكدة االستعداد هلذا احلوار يف حال نبذت 
احلركة العنف واحرتمت القرارات الدولية، ويف نفس 

أكدت أن املستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة الوقت 
الغربية غري قانونية وتشكل عقبة رئيسية أمام العملية 

 السلمية.
هذا وكانت وزيرة خارجية إسرائيل قد أعربت لوزير 
اخلارجية الربيطاين خالل زايرته األراضي الفلسطينية 
وإسرائيل عن رفضها نية بريطانيا فرض قيود على 

ربية ومن مث غج يف مستوطنات الضفة الالبضائع اليت تنت
رفض وضع عالمات خاصة عليها يف احلوانيت 

 .(51)الربيطانية
من  -ساركوزي–حترك فرنسا  ،ومن انحية اثنية

أجل التأكد من استمرار متسك الدول العربية مببادرة 
السالم وإعادة طرحها ابلرغم من التغريات يف واشنطن 

لزايرة  ني املراقبويف تل أبيب. ومن هنا جاء تفسري
، ابعتبار أن 27/11/2008ساركوزي للسعودية يف 

ومن  ،السعودية هي صاحبة هذه املبادرة من انحية
أن إسرائيل قد وافقت أخريًا عليها إىل نظرًا انحية اثنية 

مما اعتربه  اجتماعات االحتاد من أجل املتوسطخالل 
. األوروبيون حينئذ فرصة كبرية على العرب انتهازها

ومن انحية أخرى سعى ساركوزي لشرح أسلوب تعامله 
مع سوراي للعاهل السعودي وهو األسلوب الذي أاثر 

قلًقا كبريًا لدى الرايض  -وفًقا لبعض األوساط–
والقاهرة... إال أن القلق املصري قد هدأ بعد أن 
أوضح ساركوزي ملبارك هدف فرنسا إال وهو إفساح 

بعبارة  (52)ها إبيرانالطريق أمام سوراي لفك ارتباط
دف هبأخرى كانت أورواب توظف عملية السالم 

 .ليس كهدف يف حد ذاهتاو واء إيران احت
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تعرض االحتاد األورويب لضغوط  ،ومن انحية اثلثة
وزيرة اخلارجية اإلسرائيلية لعدم تبين اسرتاتيجية عمل 
جديدة كان من املقرر أن يعتمدها جملس يف ديسمرب 

حتاد ووزراء خارجية االحتاد . فلقد أعد اال2008
ووزارة اخلارجية الفرنسية وثيقة داخلية تتضمن برانمج 
عمل يتعلق مبسرية السالم وأتيت هذه الوثيقة حتت 

اسرتاتيجية عمل االحتاد األورويب لتحقيق عنوان "
". السالم يف الشرق األوسط: الطريق إىل األمام

وسط" ونص هذه الوثيقة نقاًل عن "جريدة الشرق األ
 :(53)هو كاآليت

 اهدفً  األوسط الشرق مبنطقة الشامل السالم حتقيق ميثل"
 املفاوضات من عام وبعد. األورويب لالحتاد ابلنسبة ااسرتاتيجيًّ 

 مؤمتر أعقاب يف والفلسطينيني، اإلسرائيليني بني املكثفة الثنائية
 سوراي بني مباشرة غري حماداثت يف للشروع وابلنظر أانبوليس،

 االستقرار حتقيق جهود على عالوة تركيا، رعاية حتت ائيلوإسر 
 ابعتباره ابملنطقة الراهن الوضع إىل األورويب االحتاد ينظر بلبنان،
 لتحمل استعداده االحتاد ويبدي. إهدارها ينبغي ال مثينة فرصة
 األوروبية املصاحل متليه ملا اطبقا  الصعيد، هذا على ولياتهمسئ

 أي تقوم أن ينبغي األورويب، لالحتاد ابلنسبة. املعنية احليوية
 االتفاق مت اليت املبادئ أساس على للصراع وعادلة دائمة تسوية
 السالم، مقابل األرض مبدأ ذلك يف مبا ،مدريد يف عليها

 338و 242 أرقام املتحدة لألمم التابع األمن جملس وقرارات
 ةوخط العربية السالم مبادرة جانب إىل ،1515و 1397و

 األطراف بني إبرامها مت اليت السابقة واالتفاقات الطريق خارطة
 إقامة خالل من فقط يتحقق إسرائيل أمن ضمان إن. املعنية
 وعليه،. البقاء على وقادرة ودميقراطية مستقلة فلسطينية دولة

 بني املفاوضات دعم على الرتكيز يف األورويب االحتاد سيستمر
 توفري على عالوة فلسطينية، دولة بناء جهود ومساعدة اجلانبني

 تعزيز على نعمل وسوف. االنتقالية املرحلة خالل هلا الدعم
 تطرأ اليت التطورات ضوء يف أولوايتنا وتعديل احلالية نشاطاتنا

. املعنية األطراف مع ابلتعاون ابملنطقة، السياسية العملية على
 ثاينال تشرين /نوفمرب يف «العمل اسرتاتيجية» إقرار ومنذ

 أكرب من اواحدً  يعد الذي األورويب، االحتاد اضطلع ،2007
  اإسهامً  وقدم رائد بدور الرابعية، اللجنة وعضو املاحنة اجلهات

 ادعمً  تنظيمها مت اليت الكربى، األحداث من العديد يف اكبريً 
 ،(2007 نوفمرب) أانبوليس مؤمتر خاصة السياسية، للعملية

 كانون  /ديسمرب) الفلسطينية للدولة املاحنة للجهات ابريس مؤمتر
 يف اخلاص القطاع لتعزيز حلم بيت مؤمتر ،(2007 األول

 القطاع إصالح لدعم برلني مؤمتر ،(2008 أاير/مايو) فلسطني
 على اجتماعني إىل إضافة ،(2008 حزيران/يونيو) األمين

( 2008 مايو) لندن يف اخلاصة االرتباط للجنة الوزراء مستوى
 التطورات أن شك وال(. 2008 أيلول /سبتمرب) ونيويورك
 إلجراء املناسب اإلطار خلق يف جوهرايًّ  ادورً  تلعب امليدانية

 االلتزام واإلسرائيليني الفلسطينيني وعلى. انجحة مفاوضات
 جتنب ذلك يف مبا الطريق، خارطة خطة إطار يف مبسؤولياهتم
 الثنائية العملية تقويض شأهنا من اليت والقرارات اإلجراءات

 إقرار الضروري ومن. دولتني على يقوم حل إقرار وإمكانية
 تلك ذلك يف مبا االستيطانية، األنشطة جلميع كامل  جتميد
 مستوى لتحسني الرامية اجلهود وتعزيز الشرقية، ابلقدس اجلارية

 إزالة وكذلك اإلرهاب، وحماربة الفلسطيين األمين القطاع أداء
 االحتاد سيمضي السياق، هذا ويف. داألفرا حركة أمام العقبات
. الرابعية اللجنة خالل من الرقايب دوره من ويعزز اقدمً  األورويب

 اتفاق إىل التوصل على املعنية األطراف مساعدة أجل ومن
 من املزيد إحراز على وتشجيعها ممكن، وقت أقرب يف بينها

 بدعم األورويب االحتاد يتعهد اإلقليمي، املستوى على التقدم
 ذلك يف مبا وملموس، جاد أبسلوب احلالية السالم جهود
 االستمرار على املتحدة الوالايت وتشجيع التنفيذ، مرحلة خالل

 وثيقة روابط بناء ذلك يف مبا ،«السالم ىلإ السعي» التزامها يف
 املشاركة لضمان العملي، ابجملال األورويب االحتاد وبني بينها

 الشركاء مع والتنسيق التعاون يزوتعز  الرابعية، للجنة النشيطة
 مضي ومع. العربية السالم مبادرة تدعيم خاصة وبصورة العرب،
 يف للمساعدة استعداده األورويب االحتاد يبدي ا،قدمً  العملية
 يف. السالم مثار وقطف اإلقليمية األطراف مجيع تطلعات حتقيق

 ـ األورويب الشراكة جملس اجتماع أعقاب ويف اإلطار، هذا
 مع العمل يف االحتاد سيستمر ،2008 يونيو يف إلسرائيليا

 لبناء السعي مع الثنائية، العالقات حتديث أجل من إسرائيل،
 سيعمل كما.  2009 عام اجلانبني بني وقوية جديدة شراكة
 إسرائيل وتشجيع الفلسطينية ابلسلطة عالقاته تعزيز على االحتاد

 االحتاد بني املؤقتة اكةالشر  اتفاق تنفيذ أمام العقبات رفع على
 الدولة إقامة ومبجرد. الفلسطينية التحرير ومنظمة األورويب

 االحتاد سيسعى كاماًل،  اقانونيًّ  كياانً   تصبح حبيث الفلسطينية،
 .معها كامل  شراكة اتفاق إلبرام األورويب

 منذ: وغزة الغربية الضفة يف فلسطينية دولة بناء جهود دعم* 
 أمثرت األورويب، ابالحتاد اخلاصة «لعملا اسرتاتيجية» إقرار
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 عن األعضاء والدول األوروبية املفوضية بذلتها اليت اجلهود
 إىل وإضافة. الفلسطينيني إىل يورو مليار يتجاوز ما تقدمي

 األكرب النصيب ختصيص مت والطارئة، اإلنسانية مساعداتنا
 وسوف. الدولة بناء جلهود هبا أسهمنا اليت األموال، من

 دولة لبناء الداعمة جهوده يف اقدمً  األورويب االحتاد ضيمي
 وقطاع الغربية الضفة يف اجغرافيًّ  ومتواصلة موحدة فلسطينية

 األطراف التزام متابعة يف الرقابية جهوده إطار يف غزة،
 مؤمترات ومقررات الطريق، خارطة خطة إطار يف بتعهداهتا
 .وبرلني وابريس أانبوليس

 يف: ودميقراطية حديثة فلسطينية اتمؤسس إقامة دعم* 
 اووفقً  ،2007 ديسمرب يف ابريس مؤمتر انعقاد أعقاب

 االحتاد سيستمر الفلسطينية، والتنمية اإلصالح خلطة
 الفلسطينية، املؤسسات تعزيز إىل املوجه دعمه يف األورويب
 للسلطة الدويل املايل الدعم مستوى لرفع وجهوده

 املساعي كانت  العقد، على يديز  ما مدار على. الفلسطينية
 اجلهود مقدمة يف الرشيد واحلكم املؤسسات لبناء الشاملة

 الفلسطينية، السلطة لتمكني األورويب االحتاد بذهلا اليت
 اسرتاتيجية جمموعة» إطار يف عمله خالل من خاصة
 كثف  السابق، العام خالل. احمللي األساس ذات «احلكم
 أولوايت مع يتواءم مبا يد،الصع هذا على نشاطاته االحتاد
 الصحة مبجاالت املثال سبيل على الفلسطينية، السلطة
 .العامة املالية اإلدارة وتعزيز والتعليم

 يف: القانون وحكم األمنية األجهزة تعزيز جهود دعم* 
 اجلهود إىل وابلنظر ،2008 يونيو يف برلني مؤمتر أعقاب

 ظهرت واليت الفلسطينية، السلطة بذلتها اليت امللموسة
 حنو ابلفعل األورويب االحتاد عمد الغربية، الضفة يف نتائجها
 ا،حاليًّ  هناك املوجودة الشرطة بعثة عمل نطاق توسيع
 بناء وإعادة والتجهيز التدريب جماالت يغطي حبيث

 وفر كما.  التدريبية واملنشآت والسجون الشرطة منشآت
. احملاكم ومديري واملدعني للقضاة التدريب األورويب االحتاد
 املدنية للشرطة نقدمها اليت املساعدات استكمال وسيتم

 احلدود إدارة جلهود أوسع دعم توفري خالل من الفلسطينية،
 نظام إقامة على املساعدة ذلك يف مبا القانون، حكم وفرض
 السلطة أحرزت السابق، العام خالل. فاعل وقضائي جزائي

 مبدن فاعلة أمن قوات نشر صعيد على اتقدمً  الفلسطينية
 الفرتة وخالل. الغربية الضفة داخل جوهرية أمهية ذات

 إىل الفلسطيين األمين الوجود نطاق توسيع ينبغي القادمة،
 .املدن هذه وراء ما

 االحتاد يؤمن: البقاء على وقادرة مزدهرة فلسطينية دولة دعم* 
 الصمود على اخلاص القطاع قدرة تدعيم بضرورة األورويب

 على ابلنفع سيعود القطاع هذا توسع أن واملؤكد بتكار،واال
 الذي الدعم على نبين وسوف. واإلسرائيليني الفلسطينيني

 بيت مؤمتر خالل الفلسطيين اخلاص القطاع إىل توجيهه مت
 ائتمانية ضماانت توفري ذلك يف مبا ،2008 أبريل يف حلم

 مثل أن شك وال. التجاري النشاط وتيسري مهين وتدريب
 السلطة عوائد على إجيابية نتائج ستخلف اجلهود هذه

 نوفمرب يف املربم والوصول احلركة التفاق اوتبعً . الفلسطينية
 يف ابلغ تراجع حدوث األورويب االحتاد ينتظر ،2005

 «املواطنني» حركة على املفروضة والقيود العقبات حجم
 األنشطة كامل  جتميد االحتاد ينتظر ،اأيضً . والتنقل

 ،«للمستوطنات» الطبيعي النمو ذلك يف مبا ستيطانية،اال
  عقبة تشكل أنشطة وهي الشرقية، القدس ذلك ويشمل

 وسوف. البقاء على قادرة فلسطينية دولة بناء أمام كربى
 إىل واضحة رسائل توجيه يف األورويب االحتاد يستمر

 التأثري من املزيد ملمارسة العملية السبل ودراسة إسرائيل
 «أوضاع يف النظر ذلك يف مبا» القضااي، هذه خبصوص

 .املستوطنات من الواردة السلع

 وفرت ،2008 عام خالل: غزة يف األوضاع حتسني دعم* 
 تضمن ا،إنسانيًّ  ادعمً  يورو مليون 125 األوروبية املفوضية
 الالجئني وتشغيل غوث وكالة عمل يف اإلسهام

 وقدمت(. ااألنرو ) املتحدة لألمم التابعة الفلسطينيني
 الطاقة منشأة لتشغيل الالزم الوقود األوروبية املفوضية
 توفري يف األورويب االحتاد يستمر وسوف. غزة يف الرئيسة

 سكان ختدم مشروعات لتنفيذ اإلنساين والدعم املساعدة
 الضروري من. والتعليم الصحة بقطاعي خاصة غزة،

 إعادة وتنبغي غزة، يف املربمة ابهلدنة االلتزام يف االستمرار
 اإلنسانية الواردات تدفق لضمان ابنتظام املعابر فتح

 نشاطها غزة استعادة لضمان الضرورية والتجارية
 إلعادة استعداده اجمددً  األورويب االحتاد ويعلن. االقتصادي

 االحتاد يساند كما.  احلدودية ابملساعدة املعنية بعثته تفعيل
 الرئيس أطلقها اليت ةالفلسطيني الداخلية املصاحلة مبادرة
 ذلك، إىل إضافة. هبا الوساطة دور مصر وتولت عباس
 جلعاد سراح إلطالق املصرية اجلهود األورويب االحتاد يدعم

 .شاليط

 على عالوة: الثقة وبناء الصراعات تسوية جهود دعم* 
 غري ومن ،«الفلسطينية» الدولة بناء جهود مساندهتا
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 االحتاد فإن نتائجها، على التأثري أو املفاوضات يف التدخل
 جانب إىل كربى،  إسهامات لتقدمي استعداد على األورويب

 اتفاق تنفيذ خيص ما يف الدويل، اجملتمع أطراف ابقي
 يف األورويب االحتاد سيشرع االستعداد، أجل ومن. سالم
 ما ذلك يف مبا تقدميها، مبقدوره اليت اإلسهامات حتديد
 القيام خالل ومن. والقدس نيوالالجئ األمن بقضااي يتعلق

 خلق يف اإلسهام يف األورويب االحتاد أيمل بذلك،
 على املعنية األطراف مساعدة بغرض إجيابية، ديناميكية

 يناقش وسوف. احملورية القضااي بشأن جوهرية قرارات اختاذ
 والشركاء األطراف مع احملتملة اإلسهامات هذه االحتاد

 ما إذا: األمنية االتفاقات. هابتقدمي التعهد قبل املعنيني،
 استعداد على األورويب االحتاد سيكون ذلك، منه طُلب

 الرتتيبات من نظام بناء يف املناسب الوقت يف لإلسهام
 يف املعنية األطراف بني عليها االتفاق سيتم اليت األمنية

 الراهنة جهوده على وبناءً . دائمة تسوية إقرار جهود إطار
 يدرس القانون، وحكم الفلسطينية مناأل لقوات الداعمة
 وإذا. أكرب بدرجة اإلسهامات هذه تعزيز األورويب االحتاد

 وحال املعنية األطراف من طلب على وبناءً  األمر، لزم ما
 إجراءاهتا مع يتواءم ملا اطبقً  املشاركة اجلهات مجيع موافقة

 الدول قبل من اإلضافية اإلسهامات فإن الداخلية،
 أو شرطية أو مدنية عناصر تتضمن قد حتادابال األعضاء
 بصورة الدولية العناصر تكليف املمكن ومن. عسكرية

 الفلسطينية، األمن لقوات إضايف تدريب توفري مبهمة رئيسة
 كامل  بشكل االضطالع من القوات هذه تتمكن حبيث

 املنشأة الفلسطينية ابلدولة اخلاصة املناطق على مبسؤولياهتا
 كال  قطعها اليت التعهدات تنفيذ مراقبة لىع عالوة ،احديثً 

 التوجه، هذا مثل تنمية أجل ومن. نفسيهما على الطرفني
 املعنية، األطراف مع وثيقة اتصاالت االحتاد جيري سوف

 املعنيني اآلخرين والشركاء املتحدة الوالايت وكذلك
 تتناول هنائية تسوية إىل للتوصل ادعمً : الالجئون. ابلقضية

 ابلعدالة يتميز عليه متفق أبسلوب جئنيالال قضية
 استعداد، على األورويب االحتاد فإن والواقعية، واإلنصاف

 دولية آلية تفعيل أو /و خلق يف املساعدة األمر، لزم إذا
 معاجلة ذلك يف مبا األطراف، جبميع املعنية الرتتيبات لتنفيذ
 يلتعد ذلك يستلزم وقد. للقضية واملالية اللوجستية األبعاد
 كامل  بشكل االحتاد وسينسق. األنروا هبا تضطلع اليت املهام

 اجلهود، هذه إطار يف الدوليني والشركاء املعنية األطراف مع
: الشرقية القدس. األعباء يف املتكافئ التشارك أساس على

 الفلسطينية الدولة بناء جهود من جوهري عنصر يرتبط
. لدولتني ستقبليةامل العاصمة ابعتبارها القدس، وضع بتسوية
 األورويب االحتاد دعم عديدة، سنوات مدار وعلى

 الفلسطينيني ختص اجتماعية ومراكز ومدارس مستشفيات
 النشاطات، هذه تعزيز يتم وسوف. الشرقية القدس داخل

 خارطة خطة تتوقع ومثلما. السياسية العملية إطار يف
 تاملؤسسا فتح إعادة على بنشاط االحتاد سيعمل الطريق،

 .الشرق بيت فيها مبا الفلسطينية،

 التسوية تستلزم: اإلقليمي والتعاون الشامل السالم دعم* 
 إقليمي توجه اختاذ اإلسرائيلي ـ العريب للصراع الشاملة
 حباجة وحنن. الفلسطيين ـ اإلسرائيلي الصراع تسوية يكمل
 أانبوليس، عن تولد الذي الزخم على لإلبقاء فقط ليس
 بلبنان يتصل فيما املؤمتر هذا إجنازات على لبناءل اأيضً  وإمنا

 احملاداثت على التشجيع ضرورة على عالوة وسورية،
 جانب من قوي إسهام يصاحبها وأن السورية ـ اإلسرائيلية

 الصدد هذا يف الرئيسة األهداف وتتمثل. األورويب االحتاد
 وإسرائيل سورية بني سالم اتفاق إقرار إىل التوصل دعم: يف
 من لبنان داخل االستقرار وحتقيق وإسرائيل، لبنان نيوب

 انتخاابت وإجراء الدوحة اتفاق لبنود الكامل التنفيذ خالل
 مبا وسورية، لبنان بني العالقات وتطبيع ،2009 عام عامة

 لقرار الكامل والتنفيذ احلدود، إبدارة يتعلق ما ذلك يف
 مبزارع علقاملت 1701 رقم املتحدة لألمم التابع األمن جملس
 فيما. وسورية األورويب االحتاد بني العالقات وتنمية شبعا،
 االحتاد فإن ا،نطاقً  األوسع اإلقليمي األمين ابلبعد يتعلق

 ترتيبات إقرار لدعم املمكنة السبل بدراسة يتعهد األورويب
 املتحدة الوالايت مع الوثيق ابلتعاون إقليمية، تعاونية أمنية

 بصورة نعمل وسوف. وغريهم لعربا والشركاء وإسرائيل
 العربية، اجلامعة ذلك يف مبا العرب، الشركاء مع وثيقة

 ينظر الصدد، هذا ويف. ونشيطة شاملة عملية لصياغة
 اعنصرً  ابعتبارها العربية السالم مبادرة إىل األورويب االحتاد

 سالم إقرار حنو اقدمً  السالم عملية حتريك مبقدوره اابرزً 
 ."األوسط الشرق يف املوش ودائم عادل

 

لخص مسار توجه تومن الواضح أن هذه الوثيقة 
حمددة مكامن  ،وسياسة االحتاد األورويب حنو القضية

مقرتحة بعض أساليب العمل،  ،جناز والتحدايتاإل
وعلى حنو بني كيف سعى االحتاد األورويب بقيادة 

أن يعود إىل حالة املبادرة لكسر مجود إىل فرنسية 
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ت القائمة، وذلك يف وقت اجتمعت فيه كل املفاوضا
العوامل حول تكريس هذا اجلمود ابتداًء من احلالة 
العربية إىل احلالة الفلسطينية إىل... وهبذا يقوم االحتاد 
األورويب وخاصة حتت قيادة فرنسية بدور سبق تكراره 

أال وهو  ،الت أخرى من عملية التسويةو من قبل يف ج
دفع ما يسمى عملية السالم  الدور احملافظ على قوة

خوفًا من اهنيارها وخوفًا من تراجع مواقف ما يسمى 
االعتدال. وكان من أهم مالمح هذا الدور هو االجتاه 
للحوار مع اجلانب "املتشدد" يف حماولة جلره إىل 

تنامت األخبار  -وكما سبق ورأينا-االعتدال، وهلذا 
إال أنه  ،عن مفاوضات خلفية بني أوروبيني وبني محاس

، وحتت ينڤاستجابة لضغط وزيرة اخلارجية اإلسرائيلية لي
االحتاد ال يريد أن حييطها بضغوط خالل  أن مربر

و، حتولت الوثيقة نتنياهويف مواجهة  ةاحلملة االنتخابي
أنه  ةإىل جمرد أفكار للنقاش، فلقد أفادت مصادر أوربي

ارجية بىن اجتماع وزراء اخلتبعد أن كان من املتوقع أن ي
 12/12/2008-11الذي يعد لقمة االحتاد يف 

هذه الوثيقة كاسرتاتيجية عمل جديدة، إال أن هذه 
املصادر يف بروكسل وكذلك الناطق ابسم اخلارجية 

، (ية )اليت سامهت جبهد كبري يف إعداد الوثيقةنسر فال
ن االسرتاتيجية األوروبية ستبقى جمرد وثيقة أفاد أب
 .(54)للنقاش

، وافق الربملان األوريب يف رابعة ومن انحية
، أي يف نفس مرحلة اإلعداد 4/12/2008

املشار إليها –السرتاتيجية العمل األوروبية اجلديدة 
يل التصويت على اقرتاح قدمه جملس جعلى أت -اعاليًّ 

أورواب للموافقة على الربوتوكول اخلاص بتعزيز عالقات 
 االحتاد مع إسرائيل.

ثابة رسالة من الربملان يعرب وكان ذلك التأجيل مب
فيها عن عدم رضاه عن استمرار إسرائيل بتجاهل 
االتفاقات املوقعة وخاصة فيما يتعلق ابحرتام حقوق 
اإلنسان والقانون الدويل. وكانت إسرائيل وجمموعات 

قرار بية قد قامت حبملة واسعة إلو ضغط يهودية أور 

هذه ، وستعطي 2008هذه االتفاقية قبل هناية العام 
االتفاقية إسرائيل شبه عضوية يف االحتاد األوريب. وكان 
قرار الربملان مبثابة جناح ملؤسسات حقوق اإلنسان 
العربية والفلسطينية اليت تنشط يف سبيل تعريف 
األوروبني ابنتهاكات حقوق اإلنسان الفلسطيين على 

 .(55)أيدي إسرائيل
إال أنه تزامن مع الضغوط اإلسرائيلية ضد تبين 
اسرتاتيجية العمل األوربية، ضغوطًا أخرى ضد قرار 

فادت مصادر اخلارجية أولذا، فلقد  .الربملان األورويب
الفرنسية أن الوقت مالئم لتعزيز احلوار السياسي بني 
االحتاد األورويب وإسرائيل لرفع مستوى التعاون معها، 
وفق ما تقضى إليه عملية تعزيز العالقات اليت أقر 

خالل اجتماع جملس  2008شهر يونيه مبدأها يف 
الشراكة األورومتوسطية الثامن. وترى ابريس أن تعزيز 
العالقات من شأنه املساعدة على مترير الرسائل إىل 

 اجلانبني اإلسرائيلي والفلسطيين.
ولكن رأى الفلسطينيون أن توقيت تبين تعزيز 

سبب بالعالقات مع إسرائيل ال يتم يف الوقت املناسب 
رار ممارسات إسرائيل وعدم احرتامها اللتزاماهتا استم

 .(56)وفق خارطة الطريق
االحتاد األورويب الدول العربية  وبعد حض   ،وأخريًا

على إعادة طرح املبادرة العربية  -كما سبق اإلشارة–
للسالم وأتكيد التمسك هبا، وبعد الرتاجع عن 
أشكال املبادرة املطلوبة لدفع العملية وخاصة الضغط 
املباشر على إسرائيل، وبعد االكتفاء مبجرد اإلعالن 
عن رفض سياسة االستيطان اإلسرائيلية، فإذا بوزير 
اخلارجية الفرنسي يدعو الدول العربية إىل "التفكري 
بتدابري ثقة" بينها وبني إسرائيل قائاًل أن ذلك من شأنه 
جعل مبادرة السالم العربية قابلة للتطبيق. ودعا العرب 

ية مع إسرائيل مشريًا إىل إمكانية عبادرات تطبيإىل م
فتح خطوط للطريان أو التعاون االقتصادي أو 

ويف املقابل مل يطالب إسرائيل إال بوقف  ،االستثمارات
االستيطان. وجاءت هذه التصرحيات يف حديث  
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الذي  "األورويب-العريب-يف "املنتدى الفرنسي رينكوش
س يف نظمه معهد العامل العريب يف ابري

أمني عام جامعة الدول  فيهوشارك  18/12/2008
وحبضور  ،العربية ومفوضة الشئون اخلارجية يف االحتاد

 . (57)غالبية السفراء العرب املعتمدين يف ابريس
 

البحث عن إعادة النفوذ على الساحة  -اثلثاا
ساركوزي جتاه املتوسط وآليات  ةبني مبادر العاملية: 

 القوة الناعمة
 ت ساركوزي:مبادرا -1

يعد مشروع االحتاد املتوسطي مبادرة فرنسية أعلنها 
ساركوزي بشكل رمسي بعد جناحه يف االنتخاابت 

عقد يف مؤمتر صحفي مشرتك الرائسية الفرنسية خالل 
رئيس  ، ضم كالًّ من2007ديسمرب  20روما يف 

والرئيس الفرنسي  ،الوزراء اإليطايل رومانو برودي
س الوزراء األسباين خوسيه ورئي ،نيكوال ساركوزي

"نداء روما من أجل ومُسي  لويس رودرجييث اثابتريو
ويهدف هذا االحتاد إىل  .(58)االحتاد املتوسطي"

املتوسطية ودفعها خبطوات -تعميق العالقات األوروبية
جريئة إىل األمام من خالل الرتكيز بشكل أساسي 

لف على امللفات االقتصادية بني الطرفني، مث أييت امل
 السياسي يف املرحلة الثانية من هذا االتفاق.

  فكرة،هي فكرة االحتاد املتوسطي،  وابلتايل فإن
بني هتدف إىل السالم واحلوار والتنمية  كما عرضت،

ويهدف االحتاد املتوسطي، حسب ضفيت املتوسط. 
وجهة النظر الفرنسية، إىل ضمان منطقة سالم مع 

املشرتكة والتحكم وضع ضوابط للهجرة وترسيخ التنمية 
 . (59)يف قضااي البيئة

والبد من اإلشارة إىل أن هذا املشروع كان قد 
 حيثُعرض بشكل متهيدي يف عهد  شرياك، 

عرضها رئيس وزرائه دومينيك دوفيلبان يف خطاب 
ألقاه يف معهد العامل العريب، والذي طرح من خالله 

وانبنت  شراكة جديدة على بلدان املغرب العريب.

رة شرياك على عمل طويل، قام به فريق من اخلرباء مباد
 برائسة أمني عام وزارة اخلارجية آنذاك فيليب فور. وال

شك أن هناك رؤى مشرتكة بني الطاقم الذي ساعد 
فكالمها ينظر  ذاك الذي يساعد ساركوزي، شرياك و

إىل مصاحل فرنسا العليا، خاصة ومها ينتميان إىل تيار 
 سياسي واحد.

ابلذكر أن دوفيلبان عرض أربعة حماور  واجلدير
رئيسية لتلك الشراكة اجلديدة املعروضة على بلدان 
االحتاد املغاريب، واليت قال إنه ميكن توسيعها إىل ابقي 

وهي تعزيز مكانة اللغة الفرنسية يف  ؛البلدان املتوسطية
املغرب العريب وتطوير الشراكة يف جمايل التكوين 

تعاون متطور يف قطاع اإلعالم  والبحث العلمي وإرساء
السمعي والبصري وربط عالقات متينة بني املنظمات 

 األهلية يف اجلانبني.
 إىل  ساساأليف  ويرجع مشروع االحتاد املتوسطي

تقرير وضعته خنبة من املخططني، مؤلفة من أكادمييني 
ورجال سياسة ودبلوماسيني بطلب من ساركوزي نفسه 

ا عنوان ، وأطلق عليه اصطالحً ا للرائسةملا كان مرشحً 
ا رمبا ابسم الطبيب والفيلسوف ، تيمنً "تقرير ابن سينا"

 .املسلم املعروف
مثة فوارق جوهرية بني  جيب مالحظة أنهو 

ألن مشروع ساركوزي يتوجه إىل مجيع  ؛املبادرتني
حتاد األورويب )عشرة البلدان املتوسطية الشريكة لال
، وليس جمرد امالً ا شبلدان(، ويعرض عليها احتادً 

املشروع يعكس ولكن البد من اإلشارة إىل أن  .شراكة
يف أن تسرتد فرنسا مكانتها كقوة  بة ساركوزيرغ

خاصة  ,ضمان مصاحلها ىعل تعمل ىمتوسطية كرب 
 وكذلك مواجهة ,فيما يتعلق ابألمن واالستقرار واهلجرة

ا فريقيا الذي أخذ أبعادً أالتمدد األمريكي يف مشال 
أطلقت يف عهد   اليت ,مبادرة ستيوارتسعة منذ وا

إلقامة منطقة جتارة حرة بني  ؛,1998كلينتون عام
وما تالها من  ,واجلزائر وتونس بأمريكا وكل من املغر 

 .اتفاقيات للتعاون األمين واالستخبارايت والعسكري
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األهم من ذلك ما يعكسه املشروع من قلق فرنسي 
أربعة سيناريوهات  بية وفقمن انفجار املنطقة العر 

وتتوقع فيها  ,تطرحها الدوائر الفرنسية ملستقبل املنطقة
أو سيطرة  ،املطلق للهيمنة األمريكية خضوعها

 ،دوهلا املتشددين اإلسالميني علي السلطة يف غالبية
أو التدهور البطيء التدرجيي  ,أو الفوضي غري اخلالقة

  .بكارثة الذي ميكن أن ينتهي
 قف األطراف األورومتوسطيةموا
يف بداية األمر تعرض االحتاد : االحتاد األورويب -1

املتوسطي إىل انتقادات شديدة من جانب الدول 
األوروبية، وخاصة من جانب أملانيا على أساس 

مشروع الشراكة  ان هذا االحتاد سوف يقوض
متوسطية اليت انطلقت يف برشلونة -األورو

ية. وهو من انحية من انح 1995سبانية عام األ
أخرى قد يضعف االحتاد األورويب أو يصبح 

إال أن  .(60)منافًسا له على املدى البعيد
ساركوزي قام بعقد اجتماعات مكثفة مع 
املستشارة األملانية، ابإلضافة إىل قيامه بعرض 
املبادرة للمناقشة يف اجتماع املفوضية األوروبية 

ابلفعل مت وإظهار أن املبادرة قابلة للتعديل. و 
إدخال العديد من التعديالت على املنت األصلي 

 للمبادرة على النحو التايل:
أن يسمى املشروع "عملية برشلونة: االحتاد من  -

 Barcelona Process: Unionأجل املتوسط"

for the Mediterranean  وليس االحتاد
 ."Mediterranean Union"املتوسطي

املرصودة ملنطقة  لن يتم زايدة املستحقات املالية -
جنوب املتوسط، وقد وافقت فرنسا على هذا 
التعديل مضيفة أبهنا سوف تلجأ إىل القطاع 

 اخلاص.

: أحدمها من  - أن يكون لالحتاد اجلديد منسقنين
 االحتاد األورويب واآلخر من جنوب املتوسط.

ترى تركيا أن هذا االحتاد يعد حماولة من : تركيا -2
ضمام إىل االحتاد جانب فرنسا ملنعها من االن

األورويب، من خالل طرح بديل لرتكيا يناسب 
 تكويناهتا كدولة أورومتوسطية.

ابعتبارها ابملبادرة رحبت إسرائيل  :إسرائيل -3
شيمون برييز للشرق األوسط  ملشروع اامتدادً 
 الذي راهن فيه علي ازدهار املنطقة ,اجلديد

 العقل اإلسرائيلي والنفط اخلليجي ىا علاعتمادً 
عن كوهنا  فضالً  ,واليد العاملة العربية الرخيصة

حتقق لإلسرائيليني هدفهم يف التطبيع بدون 
 .سياسية تقدمي تنازالت احلاجة إىل

وافقت معظم الدول العربية  العربية: الدول -4
املتوسطية على االحتاد، إال أن ليبيا كان هلا 
موقف معارض على أساس أنه سيضر بكل من 

 .(61)ربية واألفريقيةالوحدتني الع
 

 نتج عن املؤمتر؟ ذاما
سعى ساركوزي من خالل املؤمتر إىل حتقيق  -1

أهداف اترخيية مثل: املصافحة بني الرئيس 
السوري ورئيس الوزراء اإلسرائيلي، إال أن 

 األول رفض ذلك.

« عملية تعليمية»تعد القمة األورومتوسطية  -2
للرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي يف أكثر من 

ملانيا أانب. فقد أدرك ضرورة التنسيق مع ج
طالق مشروع كبري  إوحلفائه األوروبيني قبل 

كهذا، وتعلم الكثري من حساسيات النزاع 
 اإلسرائيلي وتفاصيله.-العريب

عودة فرنسا كدولة إىل فرض نفوذها يف  -3
منطقتها التارخيية: سوراي، ولبنان، واملغرب 

 .(62)العريب
ا املؤمتر حتقيق استطاعت سوراي من خالل هذ -4

 :(63)جمموعة من األهداف مبساعدة فرنسا
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اللبنانية وإن كانت -عودة العالقات السورية -
 على استحياء.

البدء يف التفكري يف توقيع معاهدة شراكة  -
 .(64)سورية-أوروبية

السورية يف الدور -تالقت النوااي الفرنسية -
الذي ميكن أن تلعبه فرنسا كدولة يف تفعيل 

 اإلسرائيلية.-وريةاملفاوضات الس

 اسياسيًّ  :حمورينللمؤمتر  الرمسيتضمن البيان  -5
عضاء، تشكل  للتعاون بني الدول األواقتصادايًّ 

ضافة لوثيقة عملية برشلونة اليت صدرت يف إ
بعض الفقرات  وهنا. 1995العام 
 :(65)السياسية

: تعمل االطراف على الشاملأسلحة الدمار  -
ون خالية قامة منطقة يف الشرق األوسط تكإ

من اسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية 
طالقها، وتزود بنظام إوالبيولوجية ووسائل 

للتحقق املتبادل والفعال. ومتتنع الدول عن 
بعد من احتياجاهتا أتطوير قدرات عسكرية 

 املشروعة للدفاع.

نسان: يؤكد رؤساء الدميوقراطية وحقوق اإل -
زيز الدول واحلكومات تصميمهم على تع

الدميوقراطية والتعددية السياسية بتطوير 
املشاركة يف احلياة السياسية وتبين اجلميع 

 ساسية.نسان واحلرايت األحقوق اإل

الفلسطينية: يؤكد -عملية السالم اإلسرائيلية -
ا دعمهم دً رؤساء الدول واحلكومات جمد  

لعملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية كما ورد 
املتوسطي -ري األورويبيف االجتماع الوزا

الذي عقد يف لشبونة يف تشرين الثاين 
انبوليس. يذكر أا لعملية وطبقً  ،2007

القادة أبن السالم يف الشرق األوسط يتطلب 
ويشعرون ابالرتياح يف هذا  شامالً  حالًّ 

هنما بدأات عالن سوراي وإسرائيل أبالصدد، إل

حماداثت غري مباشرة للسالم برعاية تركية 
رجعية مؤمتر مدريد للسالم، عبارة )وفق م

 .ضافتها اجلانب السوري(إأصر  على 

ا إدانتهم طراف جمددً رهاب: يؤكد األاإل -
رهاب بكل أشكاله وكل مظاهره لإل

وتصميمهم على القضاء عليه ومكافحة 
الذين يدعمونه. وهم يؤكدون تصميمهم على 
بذل كل اجلهود لتسوية النزاعات والقضاء 

هناء إومنها  ؛رهاب(على أسبابه )اإل
وخفض  ،ومكافحة القمع ،االحتالالت

واإلدارة  ،نسانوتشجيع حقوق اإل ،الفقر
ني وحتسني التفاهم ب ،ون العامةئالرشيدة للش

وضمان احرتام كل الدايانت  ،الثقافات
 واملعتقدات.

مشرتكة سينظر  ةويتضمن البيان أتسيس سكراتري
ري املقرر يف يف تكوينها ومتويلها يف االجتماع الوزا

تشرين الثاين )نوفمرب( املقبل،  4و 3مرسيليا يف 
واعتماد مشاريع مشرتكة سيتم االتفاق على معايري 

ومصادر التمويل يف فيها اختيارها والدول املشاركة 
 اجتماعات مقبلة.

 

 العمل الدويل من خالل آليات القوة الناعمة: -2
ودوله، هناك آليات للفعل الدويل لالحتاد األورويب 

يضعف فيها التأثري األمريكي ويزداد الفارق بني 
النهجني األورويب واألمريكي وضوًحا، ومبعىن آخر 

من خالهلا استعادة جزء من أتثريها  أوروابتستطيع  
على املستوى العاملي، ظهر ذلك األمر يف انحيتني 
أساسيتني؛ ومها: قضااي حقوق اإلنسان وقضااي القوة 

 ت الثقافية.الناعمة: العالقا
 

 أ( قضااي حقوق اإلنسان
ابلنظر يف عمل االحتاد  :قضااي حقوق اإلنسان -1

األورويب كمنظمة ودول بشكل متناغم يف القضااي 
اخلاصة حبقوق اإلنسان. كما هو احلال يف تقرير 
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الربملان األورويب عن وضع الدميقراطية وحقوق 
 2008يناير  17اإلنسان يف مصر الصادر يف 

انتقد وضع حقوق اإلنسان يف مصر، والذي 
وذكر حاالت بعينها مثل استمرار سجن أمين 
نور، وحاالت التعذيب يف السجون، واستمرار 
العمل بقانون الطوارئ، وتدخل األمن يف مجيع 

تنامي دور التعصب الديين يف مناحي احلياة، و 
وغريها من القضااي. واملالحظ أن هذا املنطقة 

لهجة مذكرًا احلكومة املصرية التقرير جاء شديد ال
ابلتزاماهتا مع االحتاد األورويب طبًقا لالتفاقيات 

 . (66)األوروبية-املوقَّعة واتفاقية الشراكة املصرية
كما ظهر أيًضا دور االحتاد األورويب ودوله 
يف هذه القضية يف املقابالت اليت جرت بني 
الرئيس الباكستاين من جهة وبعض رؤساء الدول 

منسق السياسة اخلارجية يف االحتاد بيني و األورو 
من جهة أخرى يف شهر  األورويب خافيري سوالان

كل -؛ حيث قام الطرف األخري 2008يناير 
أن قيام عالقات  ابلتأكيد على -على حدة

ابكستانية يتوقف على درجة إعمال -أوروبية
ابكستان للقانون وعدم انتهاك حقوق اإلنسان 

 . (67)فيها
هذه القضية ليست ببعيد  رمي احلرب:قضااي جم -2

عن قضااي حقوق اإلنسان، وألن هذه االخرية 
تعد جزًءا أصياًل يف اجلرائم اإلنسانية اليت تقع، 
وقد عربَّ االحتاد األورويب عن موقفه إزاء هذه 
القضية يف موقفه من الوضع يف إقليم دارفور 
وموقفه من تقاعس احلكومة السودانية يف تعقب 

حيث وجه قادة االحتاد األورويب يف ختام  اجلناة.
حتذيرًا إىل السودان  2008 يونيو 20قمتهم يف 

بفرض مزيد من العقوابت عليه إذا فشل يف 
التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي 
 املختصة مبحاكمة جمرمي احلرب يف دارفور

 .(68)منظمة االمم املتحدةوكذلك 

ايت املتحدة والبد من إيضاح أن الوال
كثر الفاعلني تدخالً أوالصني واألمم املتحدة هي 

يف هذه القضية. ولكن البد من ذكر أن بريطانيا 
قامت ابستضافة حماداثت بني احلكومة وفرق 
املتمردين بشأن تسوية الوضع يف السودان ومل يتم 

 .(69)الوصول إىل حلول حامسة
وهو  ؛دارفور ويعد التطور األخري يف قضية

 مورينو أوكامبور مدعي احملكمة اجلنائية إصدا
لتوقيف الرئيس  2008يوليو  14يف  مذكرة

بتهمة ارتكاب جرائم حرب يف دارفور،  السوداين
من أهم التطورات اليت اتفقت فيها الدول 
األوروبية الرئيسية بشكل قوي متحالفة مع 

. إال أنه بسبب الضغوطات (70)الوالايت املتحدة
ة مت االتفاق على أتجيل مذكرة العربية واإلفريقي

. ولقد صرح ساركوزي يف (71)التوقيف ملدة عام
صحفي مشرتك مع خالل مؤمتر -يناير  25

رئيس جنوب أفريقيا اثبو مبيكي يف بوردو 
أبنه يدعو الرئيس السوداين  -جنوب غرب فرنسا

إىل فهم الرسالة املوجَّهة إليه من احملكمة 
 .(72)اجلنائية

ضااي اليت ظهر فيها االتفاق، واملتابع لكل الق
على مستوى التصرحيات وعلى املستوى الفعلي، 
بني دول  االحتاد األورويب، يالحظ أهنا متعلقة 
بشكل كبري بقضااي حقوق اإلنسان املتعلقة 
ابألوضاع يف الدول العربية واإلسالمية، وال يوجد 
مثل هذا التحرك يف هذه القضية ابجتاه ما ترتكبه 

ملتحدة يف سجن غوانتامنو او ما تفعله الوالايت ا
 إسرائيل يف األراضي احملتلة!!!

ب( آليات القوة الناعمة: جتديد النفوذ التقليدي 
 ألورواب

تعد من أهم الوسائل اليت ظهرت فيها دول االحتاد 
األورويب متفقة بل وأكثر فاعلية على اإلطالق هي 

اإلسالمية، -املشاريع الثقافية األورمتوسطية أو األوروبية
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سواء كانت هذه املشاريع مقرتحة من أورواب أو من 
 إحدى الدول اإلسالمية على النحو التايل:

 

 املشاريع املقرتحة من أورواب:
أعطى االحتاد األورويب أمهية كبرية للكثري من 
األنشطة الثقافية هبدف إحداث التقارب بني ضفيت 

املرياث ع املتوسط. ومن أهم املشاريع اليت أقيمت مشرو 
برانمج ، و   EuroMed Heritageاألورمتوسطي

التواصل األورمتوسطي، وبرانمج الشباب 
األورومتوسطي، وبرانمج املرأة االورومتوسطي. وتلعب 
مؤسسة األانليند االورومتوسطية للحوار بني الثقافات، 

ورًا كبريًا يف جمال توطيد العالقات األورومتوسطية من د
خالل جمموعة من املشروعات خاصة تلك املوجهة إىل 
الشباب؛ ومن أهم املشروعات: جائزة الصحافة 
للحوار بني الثقافات، واجلائزة األورمتوسطية للحوار، 
وبرانمج أدب االطفال، وبرانمج املنح لتنفيذ 

كة، وبرانمج ألف نشاط مشروعات أورومتوسطية مشرت 
 للحوار بني الثقافات.

ابإلضافة إىل وجود الربامج الثقافية اليت تتبناها 
الدول األوروبية بشكل منفرد وتقوم بتنفيذها 
مؤسسات أوروبية عاملة يف الدول اإلسالمية، ومن 
أمهها برامج التبادل الطاليب، أو برامج التدريب 

 احملددة.
ومتوسطية أهنا تركز على ويالحظ على الربامج االور 

فئة الشباب. قد يكون السبب هو العمل على خلق 
جيل جديد ينظر إىل احلوار األورومتوسطي بعني أكثر 
انفتاًحا من اجليل السابق، ولكن ماذا تعين كلمة 

خاصة وأن معظم هذه الربامج يشرتك  "أكثرانفتاحاا"
فيها طالب إسرائيليون إما يعيشون يف إسرائيل أو 

شون خارج إسرائيل؛ وابلتايل فإن الشباب املسلم يعي
يقوم بعملية االختالط والتفاعل الثقايف مع هؤالء 
الشباب، وال يوجد عيب يف هذا التفاعل إذا كان 

وعي بكل القضااي املطروحة  الطالب املسلمون على

على الساحة اإلسالمية والغربية، وعلى وعي ابحلدود 
واحلوار من أجل  بني احلوار من أجل فهم اآلخر

الذوابن يف ثقافة اآلخر ونقد الثقافة اإلسالمية على 
 أسس غربية!!

إىل أي مدى سوف  ويدور تساؤل آخر حول:
تسهم هذه الربامح يف دمج الكيان اإلسرائيلي ابملعىن 

 الشعيب يف املنطقة األوروإسالمية؟
وهل ميكن احلديث عن ثقافة متوسطية حديثة؟ 

وإذا كان من املمكن ذلك  وتراث متوسطي مشرتك؟
فما أتثريه على الثقافة اإلسالمية أو حىت الثقافة 

 العربية؟
 

 املشاريع املقرتحة من الدول اإلسالمية
: يعقد (73)الدوحة للحوار بني األداين مؤمتر -1

هذا املؤمتر سنوايًّ يف الدوحة، حيث مير على 
انعقاده ست سنوات، ويف دورته األخرية واليت 

مبدأ انقش املؤمتر  2008مايو  13عقدت يف 
املساملة يف الدايانت السماوية، والعنف والدفاع 
عن النفس، واإلساءة إىل الرموز الدينية، واملوقف 
 من األداين األخرى، إضافة إىل اإلعالم والعنف.

ويالحظ أن هذا املؤمتر أييت من خالل تبين 
قطر سياسة احلوار بني الثقافات املختلفة من 

لتعايش، وحيضر هذا املؤمتر كل ممثلي أجل ا
الدايانت السماوية من مسلمني وقساوسة وأيًضا 
حاخامات؛ األمر الذي أدى إىل غياب 
شخصيات إسالمية ابرزة عن جلسته االفتتاحية 

. ومن أهم نتائج انعقاد الشيخ القرضاويمثل 
هذا املؤمتر بشكل سنوي ما خرج عن دورته 

لدوحة الدويل مركز اإنشاء اخلامسة؛ وهو 
، الذي يعول عليه أن يلعب للحوار بني األداين

دورًا فاعاًل وعمليًّا يف املستقبل، ابجلمع بني أبناء 
الدايانت الثالث ويسهم يف تقليص املسافات 

 بينهم.

http://www.euromedheritage.net/
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املؤمتر العاملي للحوار و  اإلسالميالعامل  رابطة -2
: يعد دخول السعودية (74)يف مدريد بني األداين
احلوار بني األداين املختلفة والقبول يف مسألة 

ابلتحاور املباشر مع اليهود موضًعا ملفًتا للنظر 
ومثريًا لألسئلة واليت من أمهها: هل هذه املبادرة 

غري  شراكاتمبادرة سعودية خالصة أم أن هناك 
واضحة؟ وهل ستفتح السعودية أذرعها للدخول 

وما اليهودي اإلسرائيلي كما فعلت قطر؟ 
 التدخل السعودي يف هذا اجملال؟ دالالت

 

، 2008يوليو  16عقد املؤمتر الدويل للحوار يف 
شخصية عاملية من مسلمني  200وحضره أكثر من 

ربع حماور رئيسية أملناقشة  ومسيحيني ويهود وبوذيني؛
احلوار وأصوله الدينية واحلضارية  -األول: (75)وهي

، يةلدى أتباع الرساالت اإلهلية والفلسفات الشرق
 -والثالث، احلوار وأمهيته يف اجملتمع اإلنساين -والثاين

وهي قضااي الواقع  ؛املشرتك اإلنساين يف جماالت احلوار
األخالقي وأمهية الدين يف مكافحة اجلرائم واملخدرات 

 -والرابع ،والفساد، ومشكالت األسرة، ومحاية البيئة
 تقومي احلوار وتطويره.

 

 :اهلوامش
                                                 

هذا امللف يتناول ابلتحليل موقف االحتاد األورويب من قضااي العامل  )*(
ي أالكلي للدور اإلسالمي ودوره يف هذه القضااي، ونقصد بدوره هو املعىن 

وحناول من خالل بعض التقارير الوقوف على األسباب  ،اإلجيايب والسليب
 دوار.املؤدية لتبين هذه األ

عداد هذا التقرير على جمموعة من املواقع اإلخبارية إلقد مت االعتماد يف و 
، وقناة اجلزيرة، ورويبحتاد األوهي: هيئة اإلذاعة الربيطانية ،املوقع الرمسي لال

موقع والشرق األوسط، وموقع يب يب سي العربية، قع صحيفة احلياة، مو 
Islamonline.net  و املوقع الرمسي ملؤسسة األان ليند األورومتوسطية،

للحوار بني الثقافات، كما مت اإلعتماد على عدد من التقارير واملقاالت 
و موقع  EuroMescoاملنشورة الصادرة عن بعض هذه املواقع وموقع 

، وموقع DW-WORLD.DEدويتشه فيله األملانية ة مؤسس
European voice. 
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