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دعو القرار الحكومة البلجيكية حرفّياً إىل اتخاذ التدابري التالية:

1ـ اتخــاذ مبــادرات مــع دول أخــرى عــى مســتوى أورويب ومســتوى متعــدد األطــراف مــن أجــل ثنــي إرسائيــل عــن 

القيــام بضــم أراٍض فلســطينية أو جــزء منهــا. 

2ـ لعــب دور قيــادي عــى املســتوى األورويب واملتعــدد األطــراف بهــدف وضــع قامئــة إلجــراءات مضــادة فعالــة تهــدف 

إىل الــرد بشــكل متناســب مــع كل ضــم إرسائيــي ألراٍض فلســطينية محتلــة. 

3ـ  إذا ثبــت أن الوصــول إلجــاع أمــر مســتحيل داخــل الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب، فــإن املطلــوب هــو بنــاء 

تحالــف مــن عــدة دول تتقاســم نفــس األفــكار، يقــوم بتحضــر ردود فعــل ممكنــة، وبتقديــم إجابــة متناســبة مــع 

كل ضــم إرسائيــي. 

4ـ اتخــاذ ودعــم مبــادرات مناســبة يف املحافــل الدوليــة ذات الصلــة، عــى وجــه الخصــوص يف مجلس األمــن والجمعية 

العامــة لألمــم املتحــدة، تؤكــد عــى اإلجــاع الــدويل املتعلــق بســيادة القانــون الــدويل واملعايــر املتعلقــة بالــراع 

الفلســطيني- اإلرسائيــي. 

5ـ مشاورة مجلس النواب وإعالمه بشكل نشيط ومنتظم حول تنفيذ اإلجراءات املشار إليها يف القرار. 

ــون  ــة والسياســية يف نــص القــرار، تشــر جميعهــا إىل القان ــاك سلســلة مــن املســوغات القانوني بطبيعــة الحــال، هن

ــر املصــر للشــعب  ــة بحــق تقري ــك املنادي ــة الفلســطينية، وخاصــة تل ــة الخاصــة بالقضي ــرارات األممي ــدويل والق ال

الفلســطيني وقيــام دولتــه املســتقلة ورفــض االســتيطان وإدانتــه، باإلضافــة إىل توصيــات املجالــس األوروبيــة املختلفــة 

وبيانــات الحكومــة البلجيكيــة، التــي تســر جميعهــا يف هــذا االتجــاه.

وقــد نــال القــرار موافقــة 101 نائــب، مــن  أصــل 150 نائبــاً، عــدد أعضــاء الربملــان، فيــا امتنــع عــن التصويــت 39، 

ومل يصــوت أحــد ضــد القــرار، وغــاب عــرة نــواب.

تشكيل الربملان الفيدرايل   

يســمى الربملــان الفيــدرايل، ألن هنــاك خمســة برملانــات إقليميــة بلجيكيــة تتبــع الخمســة أقاليــم التــي تتكــون منهــا اململكــة 

البلجيكيــة، ولــكل إقليــم حكومــة وبرملــان، ويتــم انتخــاب هــذا الربملــان بشــكل مبــارش مــن الشــعب البلجيــي، حيــث يصوت 

املواطــن البلجيــي يف نفــس الوقــت لثالثــة مجالــس نيابيــة: برملــان اإلقليــم الــذي يعيــش فيــه، والربملــان الفيــدرايل الــذي 

يجمــع كل البلجيكيــن، والربملــان األورويب. 

أقــدم الربملــان الفيــدرايل البلجيــي، فجــر يــوم الجمعــة 26 حزيــران )يونيــو( 2020، عــى مقاربــة جديــدة 

للقضيــة الفلســطينية، باعتــاده، بأغلبيــة مريحــة، قــراراً قدمتــه املجموعــة الربملانيــة لحــزب الخــر. وبــال 

شــك، فــإن أي قــرار برملــاين، وخاصــة يف هــذه املرحلــة، يُديــن االحتــالل ويطالــب باتخــاد إجــراءات؛ هــو 

أمــر هــام. وردود الفعــل الفلســطينية املرحبــة بهــذا القــرار تــدل عــى أهميتــه، وخاصــة يف هــذا التوقيــت. 

ــا  ــن فهــم أعمــق لهــذا القــرار وم ــا لتكوي ــد اإلشــارة له ــات األخــرى، مــن املفي ــاك بعــض الحيثي لكــن هن

يحمــل يف طياتــه يف األفــق القريــب جــّداً



وآخــر انتخابــات تريعيــة متــت يف 26 أيــار )مايــو( 2019 أفــرزت يف الربملــان الفيــدرايل التوجهات السياســية الرئيســية 

التالية: 

1. اليمن القومي واليمن املتطرف، ويتوزع عى حزبن ممثلن بـ 42 مقعداً.

2ـ اليمن الليربايل املكون من ثالثة أحزاب، وهو ممثل بـ 38 عضواً.

3ـ اليسار والخر املكون من ثالثة أحزاب، وهو ممثل بـ 52 عضواً. 

4ـ تيار مسيحي إنساين وفرانكفوين ممثل بحزبن وله سبعة نواب. 

وحتــى يعتمــد أي قــرار، يجــب أن يحصــل عــى أغلبيــة مــن 76 صوتــاً، أو أكــر، وبالتــايل، فــإن أي قــرار يقدمــه أي 

حــزب مــن اليســار أو الخــر يجــب أن يحصــل عــى موافقــة مــن نــواب مــن اليمــن. 

الحكومة الفيدرالية البلجيكية  

يف التاريــخ الســيايس البلجيــي، هنــاك أمثلــة عديــدة تشــر إىل صعوبــة تشــكيل حكومــة فيدراليــة، واملثــال األخــر هــو 

الحكومــة الحاليــة، حيثــت مل تنجــح املفاوضــات بــن مختلــف الكتــل للوصــول إىل تشــكيل حكومــة تعكــس الواقــع 

الجديــد ملجلــس النــواب، بعــد االنتخابــات التريعيــة يف أيــار )مايــو( 2019، والحكومــة الحاليــة هــي حكومــة تســير 

أعــال، وتضــم ثالثــة أحــزاب مــن اليمــن الليــربايل متتلــك 38 نائبــاً مــن أصــل 150، لذلــك، يطلــق عليهــا »حكومــة 

أقليــة«، وهــي الحكومــة التــي كانــت موجــودة قبــل االنتخابــات. 

مــع ذلــك، ومــع جائحــة كورونــا، منحــت الكتــل الرئيســية يف الربملــان، مــن ميــن ويســار، »ســلطات خاصــة« لحكومــة األقليــة، 

وصادقــت عليهــا يف الربملــان، وبنــاًء عليــه، أدت رئيســة الحكومــة صــويف ويليمــس القســم أمــام ملــك البلجيكيــن فيليــب 

)هــذا لقبــه، وليــس ملــك بلجيــكا(، يف بدايــة األزمــة، لكــن حــددت األحــزاب السياســية أن »الســلطات الخاصــة« املمنوحــة 

مــن الكتــل السياســية ســتنتهي قريبــاً يف 30 حزيــران )يونيــو(، إال اذا تــم متديــد هــذه املـُـّدة أو الوصــول إىل صيغــة جديــدة. 

وتجــري حاليّــاً مفاوضــات مكثفــة بــن األحــزاب للوصــول إىل مخــرج.

أمــام هــذا الوضــع الخــاص، فــإن الربملــان يكتســب قــوة إضافيــة مل تكــن موجــودة يف الســابق، ألن النــواب الذيــن ميثلــون 

األحــزاب املشــكلة للحكومــة، هــم أقليــة يف الربملــان، لذلــك، يطلــق عليهــا »حكومــة أقليــة«. 

التصويت عىل القرار الخاص بفلسطني 

يف ظــل هــذا الواقــع الســيايس البلجيــي املتشــابك، الــذي ليــس مــن الســهل الوصــول مــن خاللــه إىل حكومــة عاديــة 

ــن خاصــن بفلســطن: األول مقــدم مــن  ــة بشــأن فلســطن عــرب مروعــي قراري ــت املــداوالت الربملاني مســتقرة، أت

الحــزب االشــرايك ويدعــو بلجيــكا إىل االعــراف بدولــة فلســطن، ومــروع آخــر مقــدم مــن حــزب الخــر، يدعــو 

إىل وضــع »قامئــة إجــراءات معاكســة«، وهــي مبعنــى آخــر »قامئــة عقوبــات«، كــا وضــع موقــع اإلذاعــة والتلفزيــون 

البلجيــي، كعنــوان يف تناولــه للقــرار ورشح الجلســة الربملانيــة الكاملــة التــي تــم التصويــت فيهــا عــى القــرار. 



اعتمــد القــراران يف اجتاعــن للجنــة العالقــات الخارجيــة للربملــان البلجيــي قبل أســابيع قليلــة، بعد نقاش مســتفيض، 

وســبقت هذيــن االجتاعــن جلســتا اســتاع منفصلتان للســفرين الفلســطيني واإلرسائيــي يف بلجيكا.

نتائــج تصويــت الجلســة الكاملــة للربملــان الفيــدرايل، فجــر يــوم الجمعــة، أظهــرت موافقــة 101 نائــب، وهــو عمليّــاً 

ضعــف عــدد كتلــة اليســار والخــر، البالــغ -كــا ســبقت اإلشــارة إليــه- 52 عضــواً، مــع امتنــاع 39 عضــواً وعــدم 

وجــود أي صــوت ضــد، وهــذا مــؤرش ذو داللــة بــن حالــة االســتياء مــن السياســة اإلرسئيليــة يف كل األوســاط السياســية 

البلجيكيــة قاطبــة، مبــا يف ذلــك املؤيــدة تَقليديـّـاً لهــا، وإن بدرجــات مختلفــة.

كيف تم ذلك؟ 

ــي  ــيحي الدميقراط ــار املس ــن التي ــواب م ــبعة ن ــم س ــاف له ــم 52، يُض ــغ عدده ــر، البال ــار والخ ــواب اليس أدىل ن

والفرانكفــوين، بصوتهــم لصالــح القــرار ليصــل العــدد إىل 59، لكــن ذلــك ال يكفــي ملــرور القــرار، فأتــت جميــع أصــوات 

ــدد إىل 97  ــل الع ــيطة، يص ــبة بس ــت ِحس ــرار، وإذا أجري ــح الق ــب يف صال ــا 38 لتص ــغ عدده ــربايل البال ــن اللي اليم

صوتــاً، معنــى ذلــك أن هنــاك أعضــاء مــن حــزب اليمــن القومــيNVA  صوتــوا لصالــح القــرار، رغــم أن قــرار الحــزب 

ــاك انقســاماً داخــل هــذا الحــزب، وهــو األول يف  ــاً ألن هن ــس غريب ــت ضــد، وهــذا لي ــس التصوي ــاع ولي هــو االمتن

الربملــان )بـــ 24 عضــواً(، وهنــاك نـُـّواب مــن هــذا الحــزب وقّعــوا عــى عريضــة ألكــر مــن ألــف نائــب أورويب يدينــون 

االســتيطان والضــم. 

ملاذا صّوت اليمني مع اليسار والخرض بشأن فلسطني؟ 

يف كواليــس املــداوالت بــن كتلــة الخــر وكتــل أحــزاب اليمــن الليــربايل، وقبــل تقديــم الخــر لقرارهــم الجتــاع 

ــروع  ــي مل ــرة يف األص ــت يف فق ــدة كان ــة واح ــع كلم ــى رف ــر ع ــو الخ ــق ممثل ــة، واف ــات الخارجي ــة العالق لجن

والقــرار، والفقــرة هــي: اتخــاذ مبــادرات مــع دول أخــرى عــىل مســتوى أورويب ومســتوى متعــدد األطــراف 

مــن أجــل ثنــي إرسائيــل عــن القيــام بضــم أراٍض فلســطينية أو جــزء منهــا. 

يف النــص األصــي، كانــت هنــاك كلمــة اتخــاذ مبــادرات عــى مســتوى بلجيــكا وعــى مســتوى دول أخــرى، وتــم رفــع 

كلمــة »بلجيــكا عــى«، مــن أجــل ضــان تصويــت اليمــن الليــربايل لصالــح القــرار.

ودامئــاً يف الكواليــس، قبــل يــوم واحــد، أي األربعــاء مســاًء، قبــل انعقــاد الجلســة العامــة للربملــان الخميــس، التــي 

اســتمرت حتــى فجــر الجمعــة، طلــب مســؤول حكومــي رفيــع، االجتــاع مبمثلــن عــن الخــر وطلــب منهــم رفــع 

فقــرة مــن نــص القــرار يف املســوغات تشــر إىل ضــم روســيا لشــبه جزيــرة القــرم، واتخــاذ عقوبــات مــن قبــل االتحــاد 

األورويب ضــد روســيا يف مجــاالت عديــدة وتطالــب باتخــاذ مقاربــة مشــابهة تجــاه الضــم اإلرسائيــي، إذ كان هنــاك 

رفــض قاطــع مــن هــذا املســؤول لهــذه الفقــرة، وطلــب حذفهــا، وإال، فلــن تصــوت أحــزاب اليمــن الليــربايل، وبالتــايل، 

لــن ميــر القــرار. وأمــام هــذا املوقــف، وافــق الخــر عــى رفــع هــذه الفقــرة، ليــس فقــط إلنجــاح القــرار وحصولــه 

عــى أغلبيــة مريحــة، وتحديــداً مــن نــواب اليمــن الفيــدرايل الذيــن يشــكلون الحكومــة، ولكــن لرفــع حظــوظ هــذا 

ــن  ــذه م ــة، يف تنفي ــبة للحكوم ــذ بالنس ــة بالتنفي ــر ملزم ــة غ ــاف، توصي ــة املط ــو يف نهاي ــان، وه ــن الربمل ــرار م الق

الحكومــة ويف أرسع وقــت، وخاصــة قبــل تاريــخ 30 حزيــران، تاريــخ انتهــاء »الســلطات الخاصــة« املمنوحــة للحكومة، 

وقبــل تاريــخ 1 متــوز )يوليــو(، التاريــخ املعلــن لتنفيــذ خطــة الضــم اإلرسائيليــة.



ما معنى ذلك؟ 

بــإرصار املســؤول الحكومــي، رفعــت الفقــرة املتعلقــة بروســيا وجــزر القــرم، فالحكومــة البلجيكيــة تريــد أن تقلــل 

مــن حــدة املواجهــة السياســية والدبلوماســية القادمــة مــع إرسائيــل ولــويب الضغــط الداخــي يف بلجيــكا املرتبــط بهــا، 

وتقــدم الحكومــة البلجيكيــة عــى اتخــاذ خطــوات يف تطبيــق قــرار الربملــان، الــذي تــم عمليـّـاً التفــاوض بشــأنه معهــا 

مبــارشة، وقــد اختــارت أن يتــم العمــل عــى املســتوى األورويب، أو مســتوى أورويب، مــع دول تتقاســم نفــس األفــكار، 

وليــس عــى مســتوى ثنــايئ بلجيــي، وهــذا ينســجم متامــاً مــع تحــرك الدبلوماســية البلجيكيــة يف إطــار تحــرك قــادة 

دول االتحــاد األورويب يف مواجهــة قــرار الضــم. 

وإذا أقدمــت الحكومــة البلجيكيــة عــى تبنــي القــرار ومحاولــة تطبيقــه عــى مســتوى أورويب، فإنهــا ستســجل لنفســها 

عالمــة عــى املســتوى األورويب والــدويل. 

االعرتاف بدولة فلسطني 

ــات  ــة العالق ــل لجن ــن قب ــاده م ــم اعت ــن الحــزب االشــرايك، وت ــدم م ــرار مق ــرر مناقشــة مــروع ق ــن املق كان م

الخارجيــة، يدعــو إىل اعــراف بلجيــكا بدولــة فلســطن، ولكــن تــم ســحبه بنــاء عــى طلــب مــن  رئيــس املجموعــة 

االشــراكية يف بدايــة جلســة الربملــان، إلحالتــه مــن جديــد إىل لجنــة العالقــات الخارجيــة يف الربملــان، حيــث تقــدم حزب

MR ، مــن اليمــن الليــربايل، املشــارك لحكومــة الفيدراليــة البلجيكيــة، وقبــل ســاعة مــن بــدء الجلســة، باقراحــات 

تعديــل للوصــول إىل توافــق يقــود لحصــول هــذا املــروع عــى أغلبيــة مريحــة، قــد تقــود الحكومــة البلجيكيــة إىل 

اعتــاد هــذا القــرار.

ــول نقــاش هــذه املقرحــات الحقــاً، وإال، فــإن مصــر قــراره ســيكون الرفــض،  وقــد اضطــر الحــزب االشــرايك إىل قب

ــل القــوى السياســية يف الربملــان. ــاً لتمثي طبق

مــع العلــم أنــه كان مــن األجــدر تقديــم طلــب التعديــالت خــالل انعقــاد اجتاعــات لجنــة العالقــات الخارجيــة، لكــن 

ملــاذا تــم تقديــم الطلــب قبــل ســاعة واحــدة مــن بدايــة الجلســة؟ 

أحــد التفســرات أن اليمــن الليــربايل، أي الحكومــة الحاليــة، معنــي بالوصــول لصيغــة مــع الحــزب االشــرايك بشــأن 

ــة فلســطن، ولكــن األســبوع املقبــل كــا تــم اإلعــالن عنــه، أي بعــد مــرور تاريــخ 1 يوليــو )متــوز(،  االعــراف بدول

التاريــخ املعلــن لبــدء إجــراءات الضــم، الــذي -إن تــم- سيشــكل بدايــة مقاربــة جديــدة بلجيكيــة وأوروبيــة للقضيــة 

الفلســطينية، وملخــص هــذه املقاربــة بدايــة انتهــاء »حصانــة« إرسائيــل عــى كافــة املســتويات.


