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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 
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ــاد  ــث االحت ــي ح ــا االلكترون ــى موقعه ــرته عل ــذي نش ــب ال ــذا التعقي ــالل ه ــن خ ــة م ــات الدولي ــة األزم ــاول مجموع حت

األوروبــي والــدول األعضــاء فيــه علــى الضغــط علــى إســرائيل مبــا يتماشــى مــع سياســات االحتــاد األوروبــي بشــأن الصراع 

الفلســطيني اإلســرائيلي ويحــول دون تفاقمــه أكثــر فأكثــر. تــدرك اجملموعــة أن التوصــل إلــى حــل فعــال للصــراع فــي 

فلســطني وإســرائيل ســوف يتطلــب حتــوالً منوذجيــاً غيــر مرجــح فــي السياســة الدوليــة، إال أن احلاجــة الكبيــرة ملنــع 

الصــراع مــن التفاقــم جتعــل مــن الضــرورة أن يعمــل االحتــاد األوروبــي مــع الواليــات املتحــدة وغيرهــا مــن الــدول مــن أجــل 

اتخــاذ خطــوات مــن شــأنها التخفيــف مــن تأثيــر ضــم إســرائيل للضفــة الغربيــة احملتلــة بحكــم األمــر الواقــع ودعــم 

ــة  ــة للصــراع تعطــي األولوي ــى اعتمــاد مقارب ــد اجملــال السياســي الفلســطيني، والعمــل فــي الوقــت نفســه عل جتدي

الحتــرام حقــوق اإلســرائيليني والفلســطينيني علــى قــدم املســاواة.

توصيات مجموعة األزمات لالحتاد األوروبي 

أوردت مجموعــة األزمــات الدوليــة عــدة توصيــات لالحتــاد األوروبــي اشــتملت علــى نقــاط حتيــط بالصــراع الفلســطيني 

اإلســرائيلي ومجرياتــه مــن عــدة جوانــب. جــاء االســتيطان فــي مقدمــة اقتراحــات اجملموعــة حيــث دعــت االحتــاد األوروبــي 

ــن  ــوم م ــتوطنني املدع ــف املس ــدي لعن ــازل، والتص ــدم املن ــتوطنات وه ــاء املس ــف بن ــرائيل لوق ــى إس ــط عل ــى الضغ إل

ــي  ــم التاريخ ــروط التفاه ــزام بش ــرقية، وااللت ــدس الش ــكان الق ــن س ــطينيني م ــرد الفلس ــن ط ــاع ع ــة، واالمتن الدول

املعــروف بالوضــع الراهــن فــي احلــرم الشــريف، وإلغــاء تصنيــف اإلرهــاب عــن مؤسســات اجملتمــع املدنــي الفلســطيني 

الســتة التــي كانــت إســرائيل قــد وصفتهــا باإلرهــاب فــي وقــت ســابق. ومــن ثــم تطرقــت اجملموعــة لألوضــاع الداخليــة 

الفلســطينية، فأشــارت إلــى ضــرورة الدفــع باجتــاه املصاحلــة الفلســطينية، وتشــجيع الســلطة الفلســطينية علــى 

عقــد االنتخابــات، وتوســعة اجملتمــع املدنــي الفلســطيني وتوفيــر احلمايــة لــه. وأخيــراً، قدمــت اجملموعــة مقترحــاً يتعلــق 

ــطينية  ــلطة الفلس ــرائيل والس ــع إس ــي م ــاون األوروب ــط التع ــى رب ــي إل ــاد األوروب ــت االحت ــث دع ــراع حي ــي الص بجانب

بأهــداف االحتــاد األوروبــي مثــل اســتبعاد النشــاط االســتيطاني غيــر القانونــي مــن االتفاقيــات الثنائيــة، وثنــي إســرائيل 

عــن تقييــد وصــول التمويــل إلــى الســلطة الفلســطينية والتوقــف عــن تضييــق اخلنــاق علــى مؤسســات اجملتمــع املدني 

الفلســطيني. 

 

 تطورات الصراع احلالية 

كانــت األحــداث األخيــرة فــي مدينــة القــدس احملتلــة والضفــة الغربيــة والعــدوان األخيــر علــى قطــاع غــزة مبثابــة تذكيــر 

قــوي بــأن الوضــع الراهــن للصــراع خطيــر وأنــه بــات يأخــذ منحــى أكثــر حــدة وانتشــاراً خاصــة مــع انــدالع االحتجاجــات 

فــي الضفــة الغربيــة والداخــل احملتــل علــى نطــاق واســع. ســاهمت التهديــدات بطــرد العائــالت الفلســطينية مــن حــي 

الشــيخ جــراج، والقيــود املفروضــة علــى حركــة الفلســطينيني فــي املدينــة املقدســة ومحيطهــا وخاصــة فــي شــهر 

رمضــان، ومنــع املقدســيني مــن التصويــت فــي االنتخابــات الفلســطينية التــي كان مــن املقــرر عقدهــا فــي العــام 2021 
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فــي تــردي األوضــاع فــي مدينــة القــدس. ولــم تنتــهِ األمــور عنــد هــذا احلــد، بــل تأجــج الصــراع أكثــر وأســفر عــن عــدوان 

جديــد طــال قطــاع غــزة احملاصــر.

أمــا علــى اجلانــب اآلخــر مــن الصــراع، تواصــل احلكومــة اإلســرائيلية اجلديــدة عمليــات توســيع املســتوطنات وهــدم منازل 

الفلســطينيني علــى قــدم وســاق، حيــث أدى تزايــد أعمــال العنــف التــي يرتكبهــا املســتوطنون بحــق الفلســطينيني 

ــد  ــون. ولق ــاد الزيت ــم حص ــاء موس ــيما أثن ــطينيني ال س ــادر رزق الفلس ــر مص ــى تدمي ــرائيل إل ــة إس ــن دول ــة م بحماي

طالــت املمارســات اإلســرائيلية بحــق الفلســطينيني ســت مؤسســات مجتمــع مدنــي فلســطينية ممولــة مــن االحتــاد 

األوروبــي حيــث حظــرت إســرائيل متويلهــا بحجــة انتمائهــا إلــى حــزب اجلبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني الــذي تعتبره 

إســرائيل تنظيمــاً إرهابيــاً. 

تغيير نهج االحتاد األوروبي

يلقــي هــذا التعقيــب مبســؤولية إنهــاء الصــراع ســلمياً أو تخفيــف حــدة التوتــرات علــى أطــراف الصــراع الرئيســية مــع 

اإلشــارة إلــى أن أمــراً كهــذا قــد ال يحــدث دون وجــود ضغــط دولــي.  ومبــا أن االحتــاد األوروبــي يلتــزم الصمــت حيــال مــا 

يحــدث علــى أرض الواقــع فــإن دولــه األعضــاء تتقبــل االحتــالل العســكري اإلســرائيلي وضــم الضفــة الغربيــة بحكــم 

ــون  األمــر الواقــع ممــا يشــكل تناقضــاً مباشــراً مــع هــدف التوصــل إلــى حــل قائــم علــى وجــود دولتــني أو دعــم القان

الدولــي أو التوصــل إلــى حــل تفاوضــي ينهــي الصــراع بشــكل دائــم.

وبالنظــر إلــى كــون االحتــاد األوروبــي املانــح الدولــي األهــم للســلطة الفلســطينية والعبــاً هامــاً فــي قضايــا حــل الصراع 

الفلســطيني اإلســرائيلي، فــال بــد أن يذهــب أبعــد مــن مجــرد تقــدمي تصريحــات شــفوية دون اتخــاذ خطــوات عمليــة 

لتعزيــز سياســاته أو محاســبة أحــد طرفــي الصــراع علــى الســلوكيات التــي تتعــارض مــع الرؤيــة األوروبيــة للصــراع. 

ويلفــت املقــال النظــر إلــى أن محاولــة إدارة الصــراع تقتــرب مــن اإلذعــان للتدهــور املســتمر فــي األوضــاع علــى األرض 

وانتهــاك حقــوق الفلســطينيني بينمــا تقــل احتمــاالت تطبيــق حــل الدولتــني. وتشــدد مجموعــة األزمــات الدوليــة علــى 

جزئيــة ضــرورة دعــم تصريحــات االحتــاد األوروبــي باألفعــال وعــدم االكتفــاء بالــكالم مــن أجــل تهدئــة األوضــاع والتوصــل 

الــى ظــروف مواتيــة إليجــاد حــل للصــراع. وبغــض النظــر عــن شــكل احلــل السياســي الــذي ســينهي الصــراع، تــرى 

اجملموعــة أنــه ال بــد مــن اســتناد اخلطــوات القادمــة إلــى املبــادئ األساســية الحتــرام القانــون الدولــي وحمايــة حقــوق 

اإلنســان علــى جانبــي الصــراع. 

ينتهــي التعقيــب باإلشــارة إلــى أن أي مقاربــة دوليــة جديــدة يفكــر فيهــا االحتــاد األوروبــي ودولــه األعضــاء، ال بــد أن تأخــذ 

فــي حســبانها تعــذر الدفــاع عــن مســار الصــراع احلالــي أكثــر مــن ذلــك، وأن حرمــان الشــعب الفلســطيني مــن صــوت 

وطنــي وحــدوي مــن خــالل تقســيمه لــن يــؤدي إلــى ســالم أو استســالم، وأن أيــاً مــن طرفــي الصــراع لديــه حــق التفــرد 

فــي تقريــر املصيــر.


