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 ةمقدم

كرئيس الواليات المتحدة ال علن أ اف قرار  6/12/2018تاري    خ ب ية دونالد ترامبمير االعير

كلسفارة ال ل نقلمن ما يتبعه و ل، رسائيبالقدس عاصمة ل  ، قدسإىل البيب أتل  منية مير

ي   وذلك
 
ي  ةكلمف

 
افنه حان الوقت إقول ن أأ فيها: "أود قال بيض بيت ال الألقاها ف  لالعير

ا م يوفو الرؤساء السابقون تعهدوا بنقل السفارة لكنهم ل .لرسائيل  عاصمة بالقدس

 1. "بوعودهم

 يع
 
ر عالن هذا ال  د اجع عنعىل  ا مؤرس  ة  انتظار نتيجة المفاوضات، باعتبارها  الير الركير 

ي ساسية لحل القضية الفلسطينية خالل فير ال 
-2001بوش ) الرئيسير  السابقير  جورج تر

 . (2009-2017وباما )أ( وباراك 2009

ات  سبق هذا الحدث اجععن احتمال مؤرس  ، الير ي  عن حل الدولتير 
، 15/2/2017  تاري    خفف 

ك مع رئيس الوزراء ال  ترامبرصح  ي مشير
ي رسائيخالل مؤتمر صحف 

 
ىلي بنيامير  نتنياهو ف

 . "وعىل حل الدولة الواحدة ،: "أنا منفتح عىل حل الدولتير  البيت البيض

ت القيادة الفلسطينيةا   عتير
 
 لم تعد راعييات المتحدة الوال  أن

ر
بعد اتخاذها ية السالم ملعل ة

 ل 
ر
اف بالقدس عاصمة يس السلطة الفلسطينية بترصي    ح لرئظهر ذلك و  ل،رسائيقرار االعير

 إتمثل  الجراءات فيه: "هذهقال  محمود عباس
ر
يات المتحدة من بانسحاب الوال  ا عالن

ي 
  2". للسالم كانت تلعبه خالل العقود الماضية كراع    ممارسة الدور التر

                                                           
 https://goo.gl/EZCN3s. 6/12/2017ل، موقع بي بي سي عربي، سرائيخطاب إعالن ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إل 1
. 6/12/2017قرار دونالد ترامب في نقل السفارة للقدس، قناة الحياة،  كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول 2

https://goo.gl/bDNZvq  
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المنظومة الدولية  حو نتجه ت فهي  ،الفلسطينية وترصيحاتها حركات القيادة تإىل وبالنظر 

ي االتحاد المن بينهم  بديل للسالم، للبحث عن راع   وزير ، رياض المالكي  رصح إذ  ،وروتر

ي الخارجية 
ي  ،الفلسطيت 

 
  23/01/2018 بتاري    خ "زنيو  يورو "مع وكالة  راها جأمقابلة ف

 
 أن

ي "مؤهل" للعب  االتحاد  ي الجانبير  دور الراعي للعملية السياسية بير  الوروتر
 الفلسطيت 

. ىلي رسائيال و 
بخيار حل  ا كهتمس  أعلنت و  "ترامب"قرار الوروبية الدول  ترفض وقد  3

 . الدولتير  كأساس لحل الرصاع

ي ظل هذه الظروف
 
  ،ف

ر
ي حول ماهية دور االتحاد  تطرح هذه الورقة تساؤال ي  الوروتر

 
عملية ف

ي ظل التطورات  سالمال
 
 ؟الراهنةف

 

ي واللجوء الموقف ا
 لقانون الدوىلي إىل الفلسطيب 

ي  تبلور 
متعددة الطراف تشمل  إىل المطالبة بآلية الراعي البديل،بشأن  الموقف الفلسطيت 

ي  ي عباسالرئيس  . وهو ما عير  عنهوال تستبعد الواليات المتحدة ،االتحاد الوروتر
 
 خطابه، ، ف

ي اجتماع مجلس المن 
 
بإيجاد آلية دولية متعددة الطراف  بالمطالبة 20/2/2018بتاري    خ ف

عية الدولية مرجعيتها  ،تنبثق عن مؤتمر دوىلي  ،لحل القضية ي لم يتطرق و  . وتكون الش 
 
ف

طالب و  ،لالنفراد بالرعاية ا جهة بعينهأو دعوة  ،خطابه إىل استثناء الواليات المتحدة

اف بدولة فلسطير    االعير
ر
 . ضاتمام المفاو أعقبة ذلك يكون  أنا ، رافض

                                                           
 ،23/1/2018 وزير الخارجية الفلسطيني "االتحاد األوروبي مؤهل للعب دور الراعي للعملية السياسية"، موقع يورو نيوز، 3

https://goo.gl/1nAZze 
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ي 
 
اف بالدولة الفلسطينية، ودعم عضوية فلسطير  ف ويمكن أن تشكل الدعوة لالعير

ي المرحلة المقبلة. 
 
 المنظمات الدولية، أساس المطالب الفلسطينية من أوروبا ف

 

ي الموقف   يةمن القضية الفلسطين األوروب 

ي نقطة تحول  1980عام اليعد 
 
ي موقف االتحاد الف كان يسىم حينها المجموعة ) وروتر

صدار إمن خالل  ،تجاه القضية الفلسطينيةسياسة خارجية واضحة ت  ، فتبالوروبية(

ي بقر أالذي  "البندقية" إعالن
ي حق الشعب الفلسطيت 

 
هف اف بمنظمة  ،تقرير مصير واالعير

عي ووحيد التحرير كممثل 
ي للرس 

 . شعب الفلسطيت 

ي بعد ذلك تفعيل دورها المجموعة دول  حاولت 
 
ي  1991عام ال ف

 
ي ، مؤتمر مدريد ف

ظهرت  التر

ي من خالل المشاركة  ،كعضو مراقبوالفعلية  الرسمية  الوروبيةالمساهمة فيه 
 
العديد من ف

 . طرافال اللجان متعددة 

ي دورها  عت أوروبا من خالل المؤتمر لتفعيلسو 
 
طينيير  بير  الفلس عملية السالمف

ي المنطقةوروبية ل فشلت الجهود الو ، 4ليير  رسائيوال 
 
فشل مؤتمر ، كما حالل السالم ف

 . طرافمدريد بإيجاد صيغة متفق عليها بير  ال 

ي ما أ
 
ي السلو و أمحادثات ف

 
ي نحرص الدور ال، فا1993ام عف ي المباحثات  وروتر

 
متعددة ف

ي  متعلقة بقضايا الالجئير  والمياه، من خالل لجان خاصة ،الطراف
عقدت معظم  التر

ي العواصم الوروبية. 
 
 اجتماعاتها ف

                                                           
 /aiYqD4https://goo.gl. 28/10/2015الفلسطينية،  ، الموسوعة1991مؤتمر مدريد للسالم  4
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ي الموقف ال
ي من بفر  وروتر

ر
دولة  قامةل مؤيد  و ، فهولم يتغير  ا القضية الفلسطينية ثابت

" ك ولتحقيق ذلك ،فلسطينية وفق "حل الدولتير  ي  اشير ي االتحاد الوروتر
 
ي  2001 عامالف

 
ف

مم تحدة وال روسيا والواليات المومن  ه" المكونة منالدولية "اللجنة الرباعية تشكيل

الدولة  إقامةلحل الرصاع و  الوحيدةلمفاوضات الوسيلة االرباعية أن ترى . و المتحدة

عية الدولية  . لها  طار مرجعي إك  الفلسطينية وفق قرارات الش 

ي 
ي الرافضيأتر  ترامب قرار ل موقف االتحاد الوروتر

ر
وروبية لحل هذه الرؤية الإىل ا استناد

"ؤ ية القدس ال يمكن إنهاعىل أن قض كيدها أ ، وتالرصاع   ،ها إال بموجب "حل الدولتير 
ر
 ا وبعيد

ي فيديريكا  ترصح إذ  عن التفرد بالقرار،
يت  الممثل العىل لسياسة المن والشؤون  ،موغير

ي اال 
 
ي الخارجية ف ي بأن " تحاد الوروتر عن بالغ قلقه إزاء إعالن الرئيس  يعرباالتحاد الوروتر

كي ال   5. ذلك من تداعيات عىل فرص السالم" وما يمكن أن ينتج عن  ترامب حول القدس،مير

اف بالقدس  كل إن حكومتها ال تدعم قرار ترامب االعير وقالت المستشارة اللمانية أنجيال مير

تل، ونقل رسائيعاصمة ل  ي تغريدها، قولها المتحدث باسم ،ستيفن سايير
 
موقع عىل  ةف

لن وضع القدس ال يمكن  ،هذا الموقف ن الحكومة اللمانية "ال تدعمأيها جاء ف "تويير "

" ي إطار حل الدولتير 
 
 6. التفاوض بشأنه إال ف

ي المواقف الوروبية 
لسطينية وفق رؤيتها لحل تجاه الحداث المتعلقة بالقضية الفتأتر

"الرصاع،  ي تقوم عىل "حل الدولتير 
ولكن اقتصار هذه المواقف عىل الترصيحات  ،التر

 م ا منها دورر والبيانات جعل 
ر
ي  كمال

كي لمنافسة الدور ال  ،ال يسع ،ا وغالبر  ،ال يرتفر  حتر وال  ،مير

 .  لمستوى دوره االقتصادي والتمويىلي

                                                           
 https://goo.gl/ULJ2aT. 6/12/2017، 24ل، موقع فرانس سرائيإدانات عربية وغربية العتراف ترامب بالقدس عاصمة إل 5
 المصدر السابق. 6
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 ة الخارجيةوروبيألا محددات السياسة

ي االتحاد دور ب تحكمي    : عدة محدداتالخارجية  وسياسته الوروتر

كبر  عىل االقتصاد
 البر

ي تكت  يعد االتحاد االوروتر
ر
 ، مما ا ، أكير منه سياسير وىلبالدرجة ال ا اقتصادير ال

 
من تأثير  حد

 لرؤية السياسية الخارجيةإىل اقد يفتال سيما أنه  ،تجاه القضية الفلسطينية مواقفه

 . المتبلورة

 

ي  ي لمركزية اإىل افتقار االتحاد األوروب 
 
 اتخاذ القرارف

 داخل االتحاد  الممثل العىل لسياسة المن والشؤون الخارجيةوجود الرغم من عىل  

ي  كة لالتحاد  من خالل العمل عىلتتخذ  تإال أن القرارا ،الوروتر الدمج بير  المصلحة المشير

وهذا  ،تقريب وجهات النظر بينها ل سعي إىل الإضافة  ،لوطنية للدول العضاء والمصلحة ا

ام الدول ال ، يؤثر عىل فاعلية القرارات بدوره  . ها بعضاء ومدى الير 

 

 من القضية الفلسطينية ألعضاءاتباين مواقف الدول 

ي ن التباين إ
 
يجاد إمن مقدرته عىل  ضعف  أ ة الفلسطينيةمن القضي عضاءموقف الدول ال ف

مبادرات  ليجاد وروبية الرغم من جميع المحاوالت العىل ف ،وفاعلةة سياسية واضحة خط

ي عملية السالم، االتحاد ول د دور ز يتعز شأنها من 
 
 أال إ ف

 
يع اتفاقات بعد توق تركز ها اطنش ن

ة للسلطواالقتصادي لدعم الماىلي العملية السلمية، من خالل تقديم ا تمويلأوسلو عىل 
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ي تقريره لسنة إذ ، الفلسطينية
 
ي كورفو اليونانية ف

 
ي المجتمع ف  1995أشار المجلس الوروتر

ي أصبح أول كتلة ممولة لعملية السالم من خالل دعمها  للسلطة إىل أن االتحاد الوروتر

  7الفلسطينية. 

ي 
 
ي عالقات التعاون مع ، مقابلالوف  لتصل إىل توقيع اتفاقية "،لإرسائي"عزز االتحاد الوروتر

اكة   االقتصادية بينهما. الش 

فرنسا  تسع، إذ ية توضح مدى التباينلسطينتجاه القضية الفعضاء ل ن سياسات الدول اإ

ي وور لتطوير الدور ال يطاليا إ ومعها  إيمانويل الفرنسي الرئيس من خالل دعوة  جاء ذلكو  ،تر

ي  ،وااليطاىلي الفرنسي  ان،كد المندوبأ كما   ،منالنعقاد جلسة لمجلس ال  ماكرون
 
ترصي    ح ف

ك عنوانه "ال نوافق" عىل قرار الرئيس ال  كي مشير قية أ كيد عىلأ والت ،مير ن القدس الش 

 . عاصمة دولة فلسطير  المحتلة

 لمانيا أتعمل  ،خرىأمن جهة 
ر
وازن يضمن الحفاظ عىل مصالحها مع الدول عىل خلق ت مثال

ي مواقف االتحاد  لمن خال ،العربية
ي تبت  ي  الفلسطينيير  تجاه  الوروتر

 
مقابل دعمها ف

ي لرسائيل 
 
لمان الصو  قرار ترامب، لمانيا أ فيهرفضت الوقت الذي  . وف ي ت الير

بتاري    خ  لمات 

 8. عىل سياسة التوازن للحفاظ ،عىل قرار يهودية دولة االحتالل 26/4/2018

ي ذلكوروبية ن للعديد من الدول الاك
 
اف بدولة فلسطير  دراس موقف مغاير، بما ف  ،ة االعير

ي اجتماع 
لمان ا قدمت قرارر  14/1/2018المنعقد بتاري    خ الحكومة السلوفينية فف  للير

                                                           
. 21، 2010سات واالستشارات، بيروت، دور االتحاد األوروبي في مسار التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، مركز الزيتونة للدرا 7

https://goo.gl/AGwDwW 
 
 https://goo.gl/x6AvPh. 28/4/2018ل .. هل تحلها ألمانيا؟، موقع الجزيرة نت، إسرائيعقدة الوجود لدى  8
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اف ة إىل ليير  خالل زيارته رسائيال زير الخارجية اليرلندي و أطلع . كما يتضمن االعير تل الخير

اف بفلسطير  كدولة  9. أبيب بأن إيرلندا تدرس بشكل جدي مسألة االعير

 

كالعالقة األ   األوروبيةية مبر

ر ة العالقة بير  االتحاد الن لطبيعإ ي والواليات المتحدة تأثير ر ا  وروتر اد االتح عىل موقفا كبير

ي من الرصاع، وذلك لحجم المصالح ال اتيجيةال وروتر عدم تطور إىل دى أوهو ما  ،ا بينهم سير

ي من إعالن "الرفض   . موقف فعىلي  إىل "ترامبالوروتر

 

كي األ  ثر الموقفأ ي االتحاد  عىل دور  ىلي رسائياإل  مبر  األوروب 

ي ، ل أي بديل للواليات المتحدة لرعاية عملية السالمإرسائيترفض 
 القوىتعد الحليف  التر

 ،ا لعملية السالمساسر أباتت تراه ، إذ بتحالفها تعتير وجود البديل سيرص  لها، و  والبرز 

 السالم. نه يرفض عملية أخالفه عىل وتتعامل مع كل من ي

ي للرئيس أبو مازن: "الذي قال فيه هو نتنيا ترصي    حذلك من  يتبير   
ن ال بديل عن أ ،رسالتر

كة ال الواليات المتحد سية هناك عملية سيا كونتوال يمكن أن  عملية السالم،لرعاية ية مير

كدون القيادة ال    ،ية لعملية السالم"مير
ر
كمن يرفض الرعاية ال  ن"أا مضيف ية يرفض عملية مير

                                                           
 https://goo.gl/4V5XTx. 21/1/2018دول أوروبية بصدد االعتراف بفلسطين، موقع روسيا اليوم،  4 9
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كي ائب الرئيس ال نمايك بنس، ثناء استقباله لأذلك جاء و  10. السالم برمتها"  خبتاري     مير

21/1/2018 . 

هببنس وصف نتنياهو  ،بالضافة إىل ذلك
 
ما يؤكد أن  ا وهذ ،لرسائيل يق حليف وصد أن

كال  ةالرؤيأي طرف يرفض  بوجود والواليات المتحدة لن تسمحا  لإرسائي لية رسائيية وال مير

  . الملعملية الس

 

 خاتمة

ي ليفتقر دور االتحاد ا  ،تجاه القضية الفلسطينيةالسياسية المستقلة  ةلرؤيإىل اوروتر

كال الهيمنة و  تجاه القضية،فيه عضاء الدول ال  اختالف مواقف منها  عتباراتال   يةمير

ي ترفض أي رؤيال ليةرسائيال 
ي . ومخالفة لتحالفها  ةتر

 
ظل غياب الصيغة الفلسطينية ف

ي تجعل من فرص االتحاد ال ة الخارجيةوروبيلا محددات السياسةكل إن  ، فالواضحة وروتر

 . ة السالمو لرعاية عمليأالسياسي للتطوير من دوره ضعيفة 

ات من خالل دعم الخطو  وروبية،العديد من الدول الر مكانية تطور دو إىل إالظروف  تشير 

اف بإىل  الفلسطينيير  االستجابة لدعوة و  الفلسطينية بالمؤسسات الدولية، دولة االعير

خطة وضع عىل القيادة الفلسطينية  ويعتمد هذا عىل قدرة ساس لعملية السالم،أفلسطير  ك

والعمل عىل  ،انون والمؤسسات الدوليةلقإىل اواضحة تؤهلها من التوجه  إجراءاتضمن 

افات جديدة بدولة فلسطير  لتتمكن من انيل   . مواجهة تفرد الواليات المتحدة بالقرار عير

                                                           
 sfM78https://goo.gl/Z. 11/12/2017لتقي وزراء أوروبا في بروكسل، موقع الجزيرة نت، نتنياهو ي 10


