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فلسطين وأوروبا والذهاب
إلى األمم المتحدة
خالد الجندي ،وروري ميللر

■

�أ ــ ( خال��د الجن��دي) :فل�سطي��ن تذه��ب �إلى الأمم
المتحدة:

االس��تراتيجية الفلس��طينية الجدي��دة .يخطط
محم��ود عباس رئي��س الس��لطة الفلس��طينية
للذهاب إلى األُمم المتحدة في ش��هر س��بتمبر 2011
عضوا
ليطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة
ً
كامل العضوي��ة في األُم��م المتحدة .وه��ذه الخطوة
تغيي��را راديكالياً ف��ي برنامج الس��لطة ومنظمة
تعد
ً
ّ
التحري��ر؛ ألنها تعن��ي أنه��ا ال تريد االس��تمرار في
مساعي مفاوضات الس�لام المضنية والعبثية ،وتريد
تجاوزها رأس��اً إلى الدولة .فعلى أثر فشل مفاوضات
ُ
الش��تاء الماض��ي ( ،)2010قام��ت منظم��ة التحرير
بزعام��ة عباس وفتح بحمل ٍة دولي�� ٍة للحصول على دعمٍ
■

ترجمتان عن مجلة.Foreign Affairs: Sep-Oct. 2011, PP. 8-13, 108-114 :
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عالمي يتيح لها التوج��ه إلى األمم المتحدة ومجل��س األمن إن اقتضى
ٍّ
األمر من أجل االعتراف بالدولة الفلس��طينية في ح��دود العام .1967
وتقول منظمة التحرير :إنه إذا فش��ل المسعى أمام مجلس األمن بسبب
الڤيتو األميركي المؤ َّكد؛ فإنّ المنظمة مس��تعدة للذهاب للجمعية العامة
لألمم المتحدة للغرض نفس��ه .فمن طريق أكثرية الثلثين أمام الجمعية
العامة تس��تطيع المنظمة الحصول على قرا ٍر غير ُملزم بالعضوية ،وهذا
أمر يت ُّم في الحاالت التي ال يتوافر فيه��ا اإلجماع بمجلس األمن ،ويراد
ٌ
الحفاظ على الس�لام والتعاون ،كما هو واجب المؤسس��ات الدولية في
مثل هذه الحالة .لق��د تجنبت منظمة التحرير هذا األمر من قبل ،وهي
تيح لها الحصول
تريد اآلن الحصول على أكثرية ف��ي الجمعية العامةُ ،ت ُ
على صف��ة «الدولة غير العضو» باألمم المتحدة ،مثل كوس��وفو وتايوان
ودولة الڤاتيكان .وقد أفادت الس��لطة الفلس��طينية في توجهها الجديد
مهمين :األول إعالن رئيس الوزراء س�لام فياض قبل عامين
من عاملين َّ
المؤسس��ية والدس��تورية خالل
عن مس��عى وخطة إلنجاز االس��تعدادات
َّ
عامين .وقد أعطى ذلك السلـطة الفلس��طينية لوناً وهدفاً واستراتيجية
حققت نتائج .والثاني التوجه إلعادة الوحدة بين غزة والضفة من خالل
التصالُ��ح مع حماس بع��د خصامٍ دامٍ عل��ى مدى أربع س��نوات .ومع أن
فضال عن أن ُتط َّب��ق؛ فإنها أثارت رفضاً من
نجز بعد،
ً
المصالحة ل��م ُت َ
يتم؛
جانب إسرائيل وتحفظات من جانب واشنطن؛ لكنّ التصالُح إن لم ّ
فإنّ مشروع الدولة يظ ُّل وهماً من األَوهام.
إنّ استراتيجية الرئيس عباس إلعال ٍن عن الدولة من األُمم المتحدة
ته��دد بصراع سياس��ي ودبلوماس��ي مع إس��رائيل ،وبخصوم�� ٍة علنية مع
ّ
الواليات المتحدة ،وربم��ا مع المجتمع الدولي .وق��د ذكر وزير الدفاع
اإلس��رائيلي إيهود باراك أنّ خط��وة عباس هي بمثابة تس��ونامي يجرف
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عملية الس�لام ،كما أنّ الرئيس أوباما أنذر الس��لطة الفلس��طينية بأنّ
مساعيها لنزع الش��رعية عن إسرائيل ستفش��ل! ويصر األميركيون وقوى
أوروبية كبرى على أنّ الدولة الفلس��طينية الموع��ودة ال ينبغي أن تقوم
التفاوض مع إس��رائيل .والواقع أنّ هذا التحرك من جانب
إلاّ من خالل
ُ
الس��لطة والمنظمة ما كان ينبغي أن يؤدي إل��ى مواجهة؛ فالذهاب إلى
األُمم المتح��دة ال يعني قيام الدولة ،وهناك من��ذ العام الماضي زهاء
الـ 120دولة اعترفت بدولة فلس��طين .وبحس��ب القوانين الدولية ،فإنّ
العناصر األربع��ة الالزمة لقي��ام أي دولة موجودةٌ في حالة فلس��طين:
أرض
فهناك
ش��عب فلس��طيني ،وهناك سلطة وطنية فلس��طينية ،وهناك ٌ
ٌ
تسيطر عليها تلك الس��لطة في الضفة وغزة .وهناك قدرة على الدخول
في عالقات مع الدول األخرى (من خالل منظمة التحرير)؛ َب ْي َد أنّ ذلك
كلَّه يبقى في النهاية رهناً بمجلس األم��ن ،ولذا فإنّ خطة الدولة تبقى
رمزي ًة أو شكلية.
إنّ استراتيجية منظمة التحرير والسلطة ما أتت من فراغ؛ بل جاءت
من المعاناة على مدى عقدين من الزمان من المفاوضات المتقطعة مع
إس��رائيل والواليات المتحدة ،والتي لم تجلب س�لاماً وال دولة؛ بل على
العكس من ذلك ،زاد االحتالل اإلس��رائيلي قوة ،وازدادت المستوطنات،
وجاء الس��ور الواقي ،وزاد عدد المعتقلين الفلسطينيين وضحايا الشعب
ومحاصرة .وهكذا فإنّ اعتزام عباس
الفلس��طيني ،وما تزال غزة
ً
فقيرة ُ
ناجم عن اليأس
وصحبه مصالحة حماس والذه��اب إلى األمم المتحدة
ٌ
من حصول أمرين :نجاح الواليات المتحدة في إقناع إس��رائيل بالسالم،
عاجزة عن ضبط األوض��اع بالضفة إذا بقي
واالقتناع بأنّ فتح س��تكون
ً
بكل م��ا طلب منهم :ضبط
الوضع على جموده .لقد قام الفلس��طينيون ّ
التفاوض.
األمن وإقامة المؤسسات ووضعها تحت الرقابة ،واالستمرار في
ُ
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وفي مقابل ذلك م��ا تمكنت الواليات المتحدة من إقناع إس��رائيل بأداء
وحل قضاي��ا الوضع النهائي،
التزاماته��ا فيما يتصل بإنه��اء االحتاللّ ،
شك أنّ خيبة أمل منظمة
واالتفاق على إقامة الدولتين المتجاورتين .وال َّ
التحرير والسلطة مستمرة منذ س��نوات؛ لكنها تزايدت وانفجرت خالل
رئاس��ة باراك أوبام��ا .كان��ت اإلدارة األميركية في البداي��ة ال تعارض
ش��هرا تجنب عباس العودة
لكن خالل 18
ً
الذهاب إلى األُمم المتحدة؛ ْ
إلى المفاوضات بدون تحديد مرجعية واضحة لعملية الس�لام ،وإيقاف
االستيطان .وقد خضعت منظمة التحرير نتيجة الضعف الشديد لضغوط
ٍ
لمفاوضات غير مباش��رة ،ثم في
الواليات المتحدة ،فوافقت على العودة
ٍ
مفاوضات مباشر ٍة ما أدت
سبتمپر عام  2010دخلت لمدة أس��بوعين في
إلى نتيج ٍة ،فانس��حبت منها ،فقد فش��لت إدارة أوباما في إقناع حكومة
إس��رائيل حتى بوقف جزئي لالس��تيطان ،وتراجعت ع��ن وعودها بذلك؛
بل إنها في فبراير عام  2011اس��تخدمت حقّ الڤيت��و في مجلس األمن
في مواجهة ش��كوى السلطة من االس��تيطان .وهكذا ثبت لعباس وسلطته
أنّ الواليات المتحدة ليس��ت على اس��تعداد لممارس��ة أدن��ى الضغوط
على إس��رائيل ،وليس��ت على اس��تعداد لالس��تجابة الحتياجات السلطة
أمام ش��عبها .وهكذا أعلن المالكي وزير الخارجية الفلسطيني في شهر
مارس عام  2011أنّ السياس��ات التي كانت متبع ًة إزاء عملية الس�لام
وصلت إل��ى نهاياتها .وحدثت الخط��وة الثانية من جانب الس��لطة بعد
قطع المفاوضاتّ ،إبان حدوث الربيع العربي ،وس��قوط الرئيس حس��ني
أحست السلطة بتضاؤل ش��رعيتها مع ذهاب حليفها األقوى.
مبارك .فقد ّ
والبرلم��ان الفلس��طيني ما اجتمع من��ذ العام  ،2007كم��ا أنّ صحيفة
قدمت تنازالت
الغارديان وقناة الجزيرة نشرتا وثائق مفادها أنّ السلطة ّ
كثيرة إلسرائيل دون جدوى .ومع انتشار موجات الربيع العربي ،وتصاعد
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اهل الرأي العام.
التذمر الفلسطيني ما عاد بوسع المنظمة والسلطة َت َج ُ
كان المطلب الفلسطيني الش��عبي الرئيس االتجاه للمصالحة مع حماس
إلنهاء االنقس��ام ،والتمكين من الخروج من االحتالل .وقد س��ادت تلك
الدعوة في الشارع بالضفة الغربية ،ولذلك أقبل عبّاس بإشراف السلطة
المصرية الجديدة عل��ى التصالح مع حماس ،رغم إدراكه أنّ الكونغرس
األميركي قد يقطع المس��اعدات ،كما أنه ربما عانى من مقاطع ٍة دولية،
وربما ما كان اتف��اق المصالحة ُمعيناً في التوجه إل��ى األُمم المتحدة،
استمر االنقسام.
أقل صدقي ًة إذا
لكنّ الذهاب إليها يكون ّ
ّ
فس��ر بعض المراقبين اتجاه الفلسطينيين
وهكذا ثبت لعبا�س و�سلطته
ّ
� ّأن �أميركا لي�ست على ا�ستعداد
إلى األُمم المتحدة بأنه محاول ٌة للحصول على
لممار�سة �أدنى ال�ضغوط على
اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلة أو
�إ�سرائيل ،ولي�ست على ا�ستعداد
أنه ع��ودةٌ عن االعتراف بإس��رائيل .وهذا كله
لال�ستجابة الحتياجات
ال�سلطة �أمام �شعبها
غير صحيح؛ بل إنه ما كان المس��ار المفضل
لمنظمة التحري��ر؛ فالواقع أنّ عباس��اً و َفتْ ًحا
كانا يفض�لان مفاوضات جدية مع إس��رائيل
عل��ى االتفاق مع حم��اس؛ إذ إنّه بخالف ش��رعية حم��اس القائمة على
المقاومة ،فإنّ ش��رعية فتح قائمة على الوعد بالحصول على الدولة من
خالل عملية الس�لام؛ َب ْي َد أنّ الفش��ل المس��تمر في الحصول على شيء
من خالل التفاوض أيام أوباما دفع المنظم��ة لالندفاع في هذا التو ُّجه
وكس��ب بعض المنافذ من الواليات المتحدة وإسرائيل.
من أجل الضغط ْ
فقبول عضوية فلسطين باألُمم المتحدة سوف يحوّل النزاع إلى نزا ٍع بين
دولتين تعتدي إحداهما على األُخرى ،كما أنه س��يفتح المجال للش��كوى
في المنظمات الدولية األُخرى مثل مجلس حقوق اإلنسان ومحكمة العدل
الدولية والمحكمة الجنائية الدولية .والمعروف أنّ العضوية الكاملة لن
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تكون ُمتاح ًة لدولة فلس��طين؛ لك��نّ المأمول نقل النزاع إلى المس��توى
الدولي ،وجعل مسألة حدود عام  1967مسأل ًة دولية .وقد وعدت دولتان
مثل فرنسا وإسبانيا المنظمة بالموافقة على اللجوء إلى األُمم المتحدة،
تقرير للبنك
��د المفاوضات حتى س��بتمبر  .2011وقد ذك��ر
إن لم َت ُع ْ
ٌ
الدولي في س��بتمبر عام  2010أنّ فلس��طين صارت في موق ٍف يس��مح
الدولي
لها بإقام��ة الدولة .وألنّ األمن ما يزال متحققاً؛ ف��إنّ المجتمع
َّ
يس��تطيع أن يتجاوز عدم توا ُفر بعض الش��روط مثل غياب المؤسس��ات
التشريعية ،وضعف مؤسسات المحاسبة والمراقبة .وبذلك ال تعود العقبة
بين الفلس��طينيين والدولة غير االحتالل اإلسرائيلي .ثم إنه منذ انتشار
الربيع العربي وحركاته ،ما عاد عباس يرى ضماناً لش��رعيته إلاّ الرأي
العام الفلسطيني ،ثم إنّ حماساً بداخل صف المصالحة يمكن أن تكون
أكثر انضباطاً منها خارجه .وقد تجن��ب عباس في اتفاق المصالحة ك َّل
ما يمكن أن يمنع الع��ودة إلى المفاوضات .ولذا فإنّ عباس��اً يعتقد أنه
ما يزال ضمن إمكانية العودة للمفاوضات ،ورهان المنظمة على الوحدة
واألمم المتحدة المقصود بـه تحس��ين الموقع تجاه إس��رائيل والواليات
المتحدة .المراد إذن ـ في نظر عباس ومساعديه على األقل ـ هو تسوية
الملعب وتحس��ينه ولي��س مغادرته .وباس��تمرار يذكر الفلس��طينيون أنّ
يفضلون الحصول
الذهاب لألُمم المتحدة ه��و خيارهم األخير ،وأنه��م ّ
على الدولة من طريق التفاوض.
إنّ التح��دي الرئي��س الذي يواجه عباس��اً وصحب��ه ال يأتي من
أوس��اط ش��باب فتح ،وال من أَوس��اط حماس؛ بل من أَوساط الجيل
الفلسطيني الجديد الذي يريد الخالص من الجيل القديم ُكلّه؛ ففي
نظر الجيل الجديد م��ا عادت المنظمة تمثّل الث��ورة على االحتالل؛
بل إنها من مخلَّفات النظام العربي القديم .وما انطلقت التظاهرات
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الفلس��طينية على المدى األَوس��ع مثل البلدان العربية األُخرى ،لكن
إش��ارات دال�� ٌة في التح��ركات ضد الج��دار الع��ازل ،وضد
هناك
ٌ
المس��توطنات؛ إذ قد تتجه التحركات قريباً ضد الس��لطة ،كما ضد
جديد يق��ول :إن األولوية لي��س للدولة بل
منطق
االحت�لال .فهناك
ٌ
ٌ
للحرية ،ولي��س للمفاوضات بل للحقوق .وهكذا ف��إنّ تو ُّجه المنظمة
إل��ى األُمم المتحدة هو ـ في ٍ
جزء منه ـ نتيج��ة هذه المخاوف .وقد
قال صائ��ب عريقات ـ كبي��ر المفاوضين الفلس��طينيين مرة ـ  :إننا
نذهب إلى األُم��م المتحدة حتى ال يق��ال :إننا فش��لْنا .إنّ الذهاب
إلى األمم المتحدة لن ُيزيل االحت�لال ولن يقيم الدولة؛ لكنه يتيح
حل الدولتين مطروحاً ،بعد أن تهددته المستوطنات المتكاثرة
إبقاء ّ
وتضاعف نقاط التفتيش والمراقبة.
والمتوس��عة ،ومصادرة األراضي،
ُ
وهذه الدوافع هي التي تقف وراء التردد في إصالح منظمة التحرير،
بإدخال حماس وجهات أ ُخرى إليها.
يذهب الفلس��طينيون إذن إلى مجلس األمن ،فالجمعي��ة العامة في
ٍ
اعتراف بدول ٍة في حدود عام .1967
شهر سبتمپر  ،2011للحصول على
ٍ
أهمها
ومن غير المر َّج��ح أن ينجحوا في تحركهم هذا ألس��بابٍ مختلفة ّ
الفيتو األميركي .إنما من المؤ َّكد ـ أياً تك��ن نتائج هذا التحرك ـ أنهم
لن يع��ودوا إلى مفاوض��ات عملية الس�لام القديمة .وه��م يبدون اآلن
عد التوجه
مكتئبين ومتوتري��ن؛ لكنهم غي��ر انتحاريين ،وقد ال يمك��ن ّ
ثمارا ملحوظة .فللمرة األولى منذ
إلى األمم المتحدة نجاح��اً؛ لكنه آتى
ً
ٍ
س��نوات يبادرون هم إلى وضع جدول األعمال ،وليس الواليات المتحدة
أو إس��رائيل .فما كان أوباما ليعلن في مطلع عام  2011أنّ حدود الـ 67
هي حدود الدولة الفلس��طينية لوال إدراكه أنّ الفلسطينيين متجهون إلى
تعاطفاً وتقوية للش��رعية في
األمم المتحدة .ثم إنّ هذا التحرك أحدث ُ
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أوس��اط الفلس��طينيين ،وإن يكن ذلك مؤقتاً .وقد حصل الفلس��طينيون
على تأييد الجامعة العربي��ة ،والحكومة المصرية الجدي��دة ،والمملكة
شك في طياتها مخاطر؛
العربية السعودية .إنّ هذه المحاولة تحمل وال ّ
إذ ليس من المعروف كيف سيس��لك الفلس��طينيون إذا فشلوا في األُمم
المتحدة ،وقد تح��دث معاونو عباس عن عدة إمكاني��ات :مثل المطالبة
حل الس��لطة
بوضع األراضي الفلس��طينية تحت الحماية الدولية ،ومثل ّ
الفلس��طينية ،ومثل اإلعالن عن أنّ األراضي الفلس��طينية ما تزال تحت
االحتالل ،وعلى إس��رائيل مس��ؤوليات الس��لطة المحتلة .إنم��ا ألنّ هذه
التماس��ك
االحتماالت بقي��ت غامضة المنحى؛ ف��إنّ هذا يدلُّ على عدم
ُ
في األجندة الفلسطينية المستقبلية .والتحدي اآلخر اندالع الخصومة مع
إس��رائيل والواليات المتحدة س��واء قبل الذهاب لألُمم المتحدة أو بعد
ذلك .وقد قال الكونغرس األميركي من قبل :إنه س��يقطع المس��اعدات
عن الس��لطة إذا تصالحت مع حم��اس ،أو ذهبت إل��ى األُمم المتحدة،
بضم بعض األراضي بالضفة الغربية ،وبإلغاء
ّ
وهدد مسؤولون إسرائيليون ّ
االتفاقيات القائمة مع الس��لطة ،وتستطيع إس��رائيل إفشال االتفاق بين
جر حماس إلى مواجه ٍة جديدة .ثم إنّ
فتح وحماس أو تعطيله من طريق ّ
القادة الفلسطينيين ما قالوا ماذا س��يفعلون إذا اندلع العنف من جديد
بعد األُمم المتح��دة ،أو إذا نفّذ األميركيون واإلس��رائيليون تهديداتهم.
والتحدي الثال��ث أو الرابع أنّ خطوة المنظمة س��وف ترفع من توقُّعات
الفلس��طينيين ،فإذا فش��لت المبادرة فإنّ ش��رعية المنظمة س��وف تقع
أكثر تحت التهديد ،وس��يعتقد فلس��طينيون كثيرون ـ مع فش��ل الخطوة
وسيؤدي التوتر الناجم عن
الس��لمي لم َي ُع ْد ممكناً،
الجديدة ـ أنّ الح َّل
َّ
ّ
ٍ
هذا اإلدراك إلى
تحشيد يشبه تحشدات الربيع العربي ،وقد يؤدي أيضاً
إلى اندالع العنف وصعود المتطرفين.
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ٍ
تحديات للمنظمة والس��لطة ـ
على أنّ هذه المبادرة ـ التي تتضمن
ٍ
تحديات للواليات المتحدة وإلسرائيل؛ فهزيمة الفلسطينيين
تحمل أيضاً
انتصارا ألميركا وإسرائيل؛
في األُمم المتحدة ستبدو في المدى القصير
ً
عدت
لكنّ ذل��ك غير صحيح ف��ي
المدي ْين :المتوس��ط والطوي��ل؛ فقد ّ
َ
خاص ًة لها ،وليس من الحكمة في شيء
واشنطن ح َّل الدولتين سياس��ي ًة ّ
أن تتص��دى هي بنفس��ها لهذا الخي��ار ،في هذه اللحظة الحاس��مة في
التاريخ والحاضر العربي .إنّ ذلك س��يتهدد موقعه��ا في العالم الدولي
الع ْزلة
والعربي .وستغامر إسرائيل بالمزيد من ُ
�إنّ التحدي الرئي�س الذي
إذا لجأت لخيارات الضم وإلغ��اء االتفاقيات
يواجه عبا�س ًا و�صحبه
المعقودة؛ ذلك أنّ هذه اإلجراءات سوف تد ِّمر
ال ي�أتي من �أو�ساط �شباب
فتح ،وال من �أَو�ساط
السلطة الفلسطينية ،وستعجز إسرائيل عن أن
حما�س؛ بل من �أَو�ساط
تكون دول�� ًة يهودي�� ًة أو ديمقراطية .ومن جه ٍة
الجيل الفل�سطيني الجديد
قدمت
أ ُخرى فإنّ الوالي��ات المتح��دة ـ التي ّ
ٍ
ومبادرات في الس��نوات الماضية ـ
عدة أفكا ٍر
ال تس��تطيع اآلن أن تتخلَّى عنها دون بدائل؛ ذلك أن التخلّي سوف يعني
حل الدولتين أدراج الرياح .وهكذا
انهيار السلطة الفلس��طينية ،وذهاب ّ
فبد ًال من أن ترى وش��نطن في المصالحة مع حم��اس ،واالتجاه لألمم
تهديدا لسياس��اتها ،يكون عليه��ا اس��تخدامهما للتقدم بح ٍّل
المتح��دة،
ً
الحل
للنزاع الذي طال أ َ َم ُده .ال بد من سياس�� ٍة قوي ٍة تس��تعين بمريدي
ّ
اإلقليميين ـ مثل األردن ومصر والسعودية ـ تس��تهدف إنهاء هذا النزاع
بالش��مولية والعزيم��ة الضروريتين .وال ح�� َّل من هذا الن��وع إلاّ بإنهاء
محددة .ال بديل عن ح ٍل في المدى
االحتالل ،وإقامة الدولة في مواعيد َّ
ِ
والالسلْم
المنظور ،أو تنشب الحروب واالضطرابات؛ ألنّ زمن الالحرب
قد انقضى إلى غير رجعة.
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ب ــ (روري ميللر) :م�شكلة فل�سطين الأوروبية:

وس��ط هذا الخمود في مسار العملية الس��لمية يكون من الضروري
الق��ول :إنّ الرئيس األميركي ب��اراك أوباما يتحمل الج��زء األكبر من
جدا عندما قال في مطلع واليته:
المس��ؤولية؛ فاإلس��رائيليون انزعجوا ً
إنّ على إس��رائيل تجميد االس��تيطان ،ثم عندما قال ف��ي مايو :2011
إنّ حدود الدولة الفلس��طينية ه��ي حدود العام  .1967والفلس��طينيون
بحل الدولتين ،كما وعد
منزعجون ً
جدا من أنّ أوباما وعد في القاهرة ّ
بإيقاف المستوطنات ،وما حصل ش��يء ٌ من ذلك .وذهاب محمود عباس
منزعج مما
لمصالحة حم��اس وإلى األُمم المتح��دةُ ،يظهران كم ه��و
ٌ
صار إلي��ه األمر مع الرئي��س األميركي الواعد .وبالنظ��ر لهذا المأزق
طالب أوروبا بالتدخُّل .فقد قال عمرو موسى
الحاصل؛ فإنّ أطرافاً ً
عدة ُت ُ
األمين العام الس��ابق للجامع��ة العربية :إنّ على أوروب��ا أن تأخذ على
عاتقها مس��ؤولية عملية الس�لام ،كما أنّ الملك عبد اهلل الثاني طلب
م��ن األوروبيين التدخ��ل إلزالة العقب��ات من أمام عملية الس�لام .وال
ٍ
اس��تحثاث وتش��جيع؛ فقد ذكر
يحتاج األوروبيون من هذه الناحية إلى
وزيرا خارجية فرنس��ا وإس��بانيا قبل عام أنّ على أوروبا التدخل؛ ألنها
صديق ٌة للطرفين ،وألنّ ْأمنها القوم��ي يحتاج لذلكَ .ب ْي َد أنه ال االتحاد
األوروبي ،وال أ ٌّي م��ن أعضائه قادر على القيام به��ذه المهمة؛ فأوروبا
سوف تظل وراء الواليات المتحدة بهذا السياق ،أياً يكن نجاح الرئيس
األميركي في الموضوع أو عدم نجاحه .والذي أراه أنه بد ًال من التدخل
ال��ذي لن يفي��د ،يكون عل��ى أوروبا االس��تمرار في قي��ادة عملية دعم
السلطة الفلس��طينية لبناء دولتها العتيدة ومؤسس��اتها الراعية .وبهذا
المعنى سيكون اإلسهام األوروبي أكثر جدي ًة وفائدة .فالح ُّل القائم على
الدولتي��ن في نظر خافيير س��والنا قبل عامين حيو ٌّي ألم��ن أوروبا .ثم
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المصدر الرئيس للشرق األوس��ط ،وهي تتلقّى من هناك
إنّ أوروبا هي
ِّ
الطاق��ة .ويعلم األوروبي��ون أنّ اس��تمرار النزاع أو تفا ُقمه س��يزيد من
ثوران المس��لمين بالداخل األوروبي .وهذا هو رأ ْي المستشارة األلمانية
ميركل في حدي ٍث لها م��ع نتنياهو في العام الماض��ي .ولذلك ما كان
غريباً أن تقول المس��ؤولة عن السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي:
إ ِّن ح َّل النزاع الفلس��طيني /اإلسرائيلي هو أولوي ٌة اس��تراتيجي ٌة ألوروبا؛
فهذا الح ُّل هو الذي يؤ ِّمنُ االس��تقرار في المنطقة ،ولذلك فقد بادرت
الدول األوروبية الكبرى لطرح ع��دة إمكانيات ومبادرات لتحريك عملية
الس�لام .وما بقيت تصريحات األوروبيين مجرد أقوال ،بل منذ اتفاقية
مليارا ونصف المليار
أوسلو عام  1993دفعت أوروبا للسلطة الفلسطينية
ً
دوالر ،وهذا يش��كّل أكثر من  %50من احتياجات السلطة الفلسطينية.
وفي الع��ام  2010دفع االتحاد األوروبي لس�لام في��اض رئيس الوزراء
الفلس��طيني ـ لتمويل خططه في بناء مؤسس��ات الدولة العتيدة ـ 430
مليون دوالر ،في حين دفع��ت الواليات المتح��دة  200مليون ،واليابان
 100مليون .وقد ص��ارت أوروبا الش��ريك التجاري الرئيس إلس��رائيل
صدرت إسرائيل إلى أوروبا ما مقداره  30بليون
أيضاً .ففي العام َّ 2009
دوالر .إنما رغم هذا الدعم الكبير للسلطة الفلسطينية وإلسرائيل؛ فإنّ
أوروبا ما استطاعت ممارسة أي تأثي ٍر سياسي إيجابي في عملية السالم.
أمر يثير قلق األط��راف األوروبية .فالدول األوروبية الـ  27مقتنعة
وهذا ٌ
حل النزاع في الش��رق األوس��ط؛ لكنّ ه��ذا االتفاق ال يتعدى
بضرورة ّ
العموميات؛ إذ هم مختلفون في أمو ٍر كثيرة .وعلى سبـيل المثال ما دعم
األوروبيون الخطط الفرنس��ية لتنظيم محادثات إسرائيلية  /فلسطينية،
قائدة في المجال الشرق أوسطي .على أنّ المشكلة
حتى ال تصبح فرنسا
ً
الرئيسة في هذا األمر أنّ األوروبيين ما اس��تطاعوا إقناع الفلسطينيين
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واإلسرائيليين بأنهم يس��تطيعون أن يكونوا أفضل من الواليات المتحدة
في هذا المجال .فمن وجهة نظر إس��رائيل ال تملك بروكس��ل ما يمكن
مقارنته بما تملكه الواليات المتحدة؛ فقد رأى اإلس��رائيليون تقليدياً أنّ
أميركا حامي ٌة لهم ،وهذا ما ال يس��تطيع األوروبيون ا ِّدعاءه .ففي فبراير
الماضي على س��بيل المثال صوَّتت إدارة أوباما ف��ي مجلس األمن ضد
وأخيرا فإنّ إدارة أوباما
الش��كوى الفلس��طينية من أجل المس��توطنات.
ً
أعلنت عن معارضته��ا لتو ُّجه الفلس��طينيين إلى األُم��م المتحدة ،وقد
حصل ذلك في المرتين رغم التوتر المستمر بين أوباما ونتنياهو ،وهذا
ما ال يس��تطيع األوروبيون االدعاء أنهم قاموا بما يماثله .وكان الجنرال
ديغول على مش��ارف حرب ع��ام  1967قد أعلن انحي��ازه إلى العرب،
وهجر الصداقة التقليدية بين فرنس��ا وإس��رائيل .ثم إنّ إسرائيل تظل
قلق ًة من صعود نزعات العداء للس��امية في أوروبا ،وضآلة الحساس��ية
األوروبية تجاه ذلك .وهذا رغم الميزان التجاري الكبير ،وتظل أوروبا
ضعيف ًة لدى الس��لطة الفلسطينية أيضاً؛ فالفلس��طينيون يعرفون ـ رغم
إعالن األوروبيين عن دعمهم لمطالبه��م ـ أنّ الواليات المتحدة وحدها
هي التي تستطيع الضغط على إسرائيل.
فما الذي ينبغ��ي أن يفعل��ه األوروبيون لدعم عملية الس�لام بين
الطرفين ،والت��ي أعلن وزير الخارجي��ة البريطاني أنه��ا من األهمية
بحيث ال ينبغي السماح بأن تتراجع أو تفشل؟ عليهم أو ًال أن يكفُّوا عن
االنزعاج من التحرك األميركي في العملية السلمية؛ ألنه ضرورةٌ ُقصوى
لس��ائر األطراف .وعليهم أن يدفعوا دو ًال أ ُخرى للدخ��ول في العملية.
س��دوا الطريق على
فهن��اك ما ي��دل عل��ى أنّ األوروبيين ه��م الذين ُّ
التدخُّلين البرازيلي والقَ َطري دون دا ٍع وال س��بب غير أنهم ال يريدون
أن يتدخل اآلخ��رون في منطق�� ٍة يعتبرونها منطقتهم ه��م .والواقع أنّ
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األجدى ـ بد ًال من البحث عن دو ٍر سياس ٍي ألوروبا في الشرق األوسط ـ
اإلقبال على مساعدة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسساته؛ وبخاص ٍة أن
كثيرا م��ن إمكانيات الدعم النقدي.
حدت
األزم��ة النقدية عام َّ 2008
ً
وهكذا فإ َّن أوروبا مه َّيئة للعب دور اس��تراتيجي ل��ه جوانبه االقتصادية
والعمراني��ة ،إنم��ا ال بد من ت��رك اآلراء المس��بقة جانب��اً ،والتوجه
بس��رعة باتجاه بناء الدولة المس��تقلة لجميع أبنائها ،وفي هذا الشأن
ف��إنّ المس��اعدات األوروبية تركت بصماتها على مش��روعات الس��لطة
الفلس��طينية ،وينبغي االس��تمرار فيها ،حتى لو كان ذلك دون اقترا ٍن
فعال.
بدو ٍر
ٍّ
سياسي ّ
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