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الملخص

تهد ه هددلد ال اسددة للددد تحلالددا و اوتحددا الو وبددي ددي عمليددة السدديم ال لسددالال ية ا س دراماللية ،مددن ددي ت د تالددو موق د

الو وبي و و د ي تلك العملية ،وبيان أهمال ه ،والكش

اوتحددا

عن العواما المؤثرة ي هدلا الد و  ،للدد جاند لردراأ أهدل المحد ات ال دي تسدهل دي رلدو ة هدلا

ال و  .واع م ال حث الم هج ال حلاللي بصو ة أساسية ،ل حلالا ال و الو وبدي دي عمليدة السديم ،وت داو هدلا الموندوال ندمن ثيثدة محداو أساسدية،
اهد ل المحددو الو م هددا ر د مددوجم ل الددو ات موقد

المحددو الثدداني العوامددا المؤ ددة لمح و ددة

اوتحددا الو وبددي و و د مددن عمليددة السدديم ،وندداق

ال و السياسي ليتحا الو وبي ي عملية السيم ،م ريدان أهميدة هدلا الد و مدن ال دااال الن السياسدية واوق صدا ة ،أمدا المحدو الثالدث وال الدر ،دد
كم علد تحلالا مح ات الموق

الو وبي و و د ي تلك العملية.

اناللق ال حث من رنية أساسدية م ا هدا أن الد و السياسدي ليتحدا الو وبدي دي مسدا ال سدومة و سد ل مد أهميدة و د اوق صدا ي
و عالال دده ،روص د ه أكبددر اعددل للعمليددة السددلمية ،وةلددك ن ي ددة ع د ة عوامددا تح د مددن عاليددة و د السياسددي ،وال ددي د د

علددد أسددها العامددا ا س د ارماللي

والعاما المرمكي والعاما الو وبي اللاتي ،للد جان الأمات ال ي عاني م ها اوتحا الو وبي مؤ ارً.
و ان هددد ال حددث للددد ع د ة ن ددامج ،تمثددا أررأهددا ددي ونددوق وتد د م الموق د

الو وبددي مددن مسددا ال سددومة السددلمية ،مددن ددي

الداممة علد اا ال ول الن ،لكدن بدالرغل مدن ةلدك ،دد بددي الد و السياسدي ليتحدا الو وبدي غالدر عدا

ددرق

م دده

دي مسدا ال سدومة ،وو سد ل مد أهميدة و د

اوق صا ي و عالال ه ،روص ه المانح والممو الو للعملية السلمية ،كمدا أههدرت ال دامج أن مح و دة هدلا الد و تعدو لعد ة عوامدا ،دد

علدد أسدها

العامدا ا سدراماللي والمرمكددي الد ار ر لي و عددا ومدؤثر ومسد دا ليتحددا الو وبددي ددي مسددا ال سدومة السددلمية ،للددد جاند الأمددات والمشدكيت
ال ي عص ت مؤ ار باوتحا الو وبي ،و ي مد م ها أأمة اليجئالن وأأمة روج ررمالانيا من عضومة اوتحدا  ،ال دي أندع ت اه مدام اوتحدا بالعمليدة
السلمية ي الشرق الوسط.
الكلمات المفتاحية :اوتحدا الو وبدي ،عمليدة السديم ال لسدالال ية ا سدراماللية ،الم اوندات ال لسدالال ية ا سدراماللية ،الد و السياسدي ،الد و اوق صدا ي،
المساع ات اوق صا ة.
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المقدمة
شده ماللد تسدعال يات الددرن الماندي انالديق الم اوندات وعمليدة السديم ردالن لسدرامالا والعدر  ،وةلدك رهد ه اددا
الصدراال العربددي ا سدراماللي مددن ددي الم اونددات ،و رد أت جددووت الم اونددات مد انعدددا مددؤتمر م مد للسدديم ددي تشدرمن
أو  /أك ددوبر م ددن ع ددام  ،1991ث ددل توالددت ال ددووت ال اونددية ،وبعد د ددوأ ا ددم العمددا ا سد دراماللي باون خابددات ال شد درم ية
ا س دراماللية عددام  ،1992أجددرت اكومددة لس درامالا م اونددات س درمة م د م امددة ال حرمددر ال لسددالال ية ،ن ددل ع هددا ال وصددا للددد
لعين الم ا ئ ال لسدالال ي ا سدراماللي المشد ر ت ات داق أوسدلوذ ،الدلي تدل ال وهيد عليده دي العاصدمة المرمكيدة واشد الن دي
أ لو  /سب مبر عام  ،1993وعلد أساسه جرت جووت كثالدرة مدن الم اوندات ردالن ال دانبالن ا سدراماللي وال لسدالال ي ،أ ضدت
للد لقامة السلالة الو ية ال لسالال ية ال ي تسدلمت ا ا ة المحليدة للسدكان ال لسدالال الالن دي الضد ة الغربيدة وقالداال غدمة ،وتدل
هددلا اوت دداق لاالددة الدضددا ا الخي يددة الكبددر  ،مثددا الدد ل والمسد و ات والحد و واليجئددالن للددد م اونددات الوند

بموجد
ال هامي.

وانخرط اوتحا الو وبي بدوة ي عملية السيم م ل اناليق ها ،وكان المانح الو لل ان
لنشدا المؤسسدات اليأمدة

ال لسالال ي ،لمسداع ته علدد

ا ة شدؤون السدكان ،ولضدمان ن داق مسددا ال سدومة ،و ضدي عدن و د كمدانح وممدو

اوتحددا الو وبددي رددل المسدداعي السياسددية لد

دد ادداو

الم اونددات رددالن ال ددانبالن ال لسددالال ي وا س دراماللي ق د ما ،ولهددلا عددالن م عوثداً

أو وبياً اصاً لعملية السيم م ل العام  ،1996كما أنه كان جم اً من الل ة الرباعية للسيم ال دي تشدكلت عدام  ،2002هدلا
للددد جان د

لعددين اوتحددا لر م دده للحددا الداممددة علددد اددا ال د ول الن بصددو ة أساسددية مددن ددي الم اونددات رددالن ال ددانبالن

ال لسددالال ي وا س دراماللي ،و ددوق ةلددك د د ت د ا اوتحددا الو وبددي ددي عمليددة ا صدديق المؤسسدداتي ددي مؤسسددات السددلالة
ال لسالال ية ،وق م عماً كبال اًر لهلا الغرض ،ره ه لصيق الدضا ال لسالال ي ،وتالومر الب ية ال ح ية للمؤسسات ال لسدالال ية،
وت د م

عددل مواأنددة السددلالة ال لسدالال ية ل مكال هددا مددن د

الشددر ة ال لسددالال ية ،للددد جاند

ال ميددة والحما ددة اوج ماعيددة .وقد مددر الموق د
ا س دراماللي ،ان دددا مددن كوندده م ددر م ارق د
المحالدات ال در  ،اصدة مدن دي

وات د

المددوه الن ،وت الددل ر درامج

والد و الو وبددي ر الددو ات ع د ة ددي محالددات مسددا ال سددومة ال لسددالال ي
ددي مددؤتمر م م د  ،ومددن ممددو

ددي ات دداق أوسددلو ،للددد شدداه ومشددا

دي

و د دي تشدكالا الرباعيدة ال وليدة عدام  ،2002كمدا تمكدن اوتحدا الو وبدي مدن رلددو ة

م دده الوانددحة للح ددا الس ددلمي ،عب ددر لعددين رد درلالن ع ددام  ،1999الم علددق بال ول ددة ال لس ددالال ية ،و ددر سياسددة اوسد د يالان

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)5العدد (2019 /)2
2

| 253

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaup/vol5/iss2/9

Salahat: E.U Involvement in the Palestinian- Israeli Peace Process: A Crit

أنس صالحات

دور االتحاد األوروبي...

ا س دراماللي وب ددا ال د ا علددد أ انددي الض د ة الغربيددة ،واس د مر اوتحددا الو وبددي ر د د ل المسدداع ات لل لسددالال الالن ،وةلددك
للح دداى عل ددد بد ددا عملي ددة الس دديم قامم ددة ،وللح دداى عل ددد مؤسس ددات الس ددلالة ال لس ددالال ية وتدوم ه ددا ،لب ددا نا ددام مؤسس دداتي
مد ار ددي ،وتعمدددت الحاجددة لل د و الو وبددي م د ان د وال ان انددة القصددد ،وبدالددت م ا اتدده ومد رااتدده اان درة للالددر الن،
ره ه ال وصا للد ته مة واس عا ة مسا ال اوض رالن ال انبالن ال لسالال ي وا سراماللي ،وبالرغل من أن م ا اتده لدل تد ح ت
سيمة ،2005 ،ص 149-148ذ .وبالرغل من أهمية ما د مه من مساع ات وتموما ،إن و د السياسي العملي دد غالر
عا ت اد مسا ال سومة السلمية.

مشكلة البحث
م ل اناليق الم اونات ي ر ا ة عد ال سعال يات ،انخرط اوتحا الو وبي ي عملية السيم ،وق ررأ و د
بصو ة اصة ي عملية السيم ال لسالال ية ا سراماللية ،م ل ال وهي علد ات اهية أوسلو عام  ،1993و تبلو هلا ال و ي
تلك العملية نمن مسا من ،الو  :سياسي من ي ا عين عن موق ه و م ه للحا اللي راد م اس ا للدضية ال لسالال ية،
و رق بعر الم ا ات ،وتعالالن م عوث أو وبي اص لعملية السيم م ل العام  ،1996للد جان

عضوم ه ي الل ة

الرباعية ال ي تشكلت ره ه ا شراه علد عملية السيم ،ونمان ال مام ال راه بما ل اوت اق عليه .أما المسا الثاني
كان اق صا ا تمومليا ،من ي تد ل المساع ات لل ان

ال لسالال ي ،لب ا المؤسسات ال لسالال ية وت الل الط ا صيق

وتأهالا الشر ة ال لسالال ية والدضا  ،وإعا ة تأهالا الب ية ال ح ية ،و عل مشا م الحما ة اوج ماعية للعاميت ال دالرة وغالرها
من ال وان  ،ولد ررأ هلا ال و اوق صا ي ليتحا الو وبي بصو ة أكثر ونوااً و عالية وتأثال اًر من و د السياسي.
و ي هلا ا

دا تشدالر سديمة ت2005ذ iللدد أن ت ربدة المسداع ات الو وبيدة دي ل دا عمليدة السديم ،تعد رمد ة مدن

نوعها ل هة ت اوأها له اه المسداع ات ال وليدة المعهدو ة ،ال دي تهد ه للدد السديالرة وتحدالدق ال دوة ،و اا دوا الصدراال مدن
ددي تعادديل ال وام د الم وقعددة مددن عمليددة السدديم ،ولضددمان اسد م ار ها واش د المؤم د ن لهددا ،روص د ها عمليددة قاممددة ومس د مرة
وم ال د ة للالددر الن ،ت ح د ن ام هددا مددن ددي الم اونددات ،لو أن هددلا اونخ دراط الكبالددر ليتحددا الو وبددي يمددا علددق ر د و د
كمسدداع ومددانح ،لددل تدارلدده جددة م اس د ة وم دداهرة لدده مددن اونخ دراط السياسددي ،الددلي بدددي مح د و اً لددل
المواق

والر  ،وتش ي ال راه علد اوس م ار

ي مسا ال سومة السلمية.
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وب ددا ً عليدده ،ديمكن تح د د مشددكلة ه ددلا ال حددث ددي م اقشددة الدد و الددلي ل دده اوتح ددا الو وب ددي ددي عمليددة الس دديم
عدن أهميدة هدلا الد و  ،والعوامدا المدؤثرة يده ،للدد جاند

ال لسالال ية ا سراماللية وتحلاللده ،والكشد

درأ مح اتده وموجهاتده،
لر ا

وةلك من ي ا جابة عن السؤا الرميس ال الي:
كيف واأن اوتحا الو وبي رالن المساع ات اوق صا ة وأ وا د السياسية؟
و ي ل ا هلا السؤا الرميس ،ت بثق السئلة ال رعية ال الية:
 -ما هي أررأ تالو ات الموق

الو وبي من عملية السيم ال لسالال ية ا سراماللية م ل اناليق ها عام 1991؟

 -ما هي العواما المؤثرة ي موق

اوتحا الو وبي و و د ي عملية السيم؟

 ما أهمية ال و الو وبي ي عملية السيم ،وما هي -ما أررأ مرتكمات موق

م ه لحا الصراال ال لسالال ي ا سراماللي؟

اوتحا الو وبي من عملية السيم ال لسالال ية ا سراماللية ومح اته؟

 -ما هي ق ة اوتحا الو وبي ي لعا ة عملية السيم ال لسالال ية -ا سراماللية للد سارق عه ها؟

أهمية البحث
ك سد

هددلا ال حددث أهمال دده مددن أهميددة المون دوال الددلي عال دده ،والم علددق ر د و اوتحددا الو وبددي ددي عمليددة السدديم

ال لسالال ية ا سراماللية ،الر ال ااث نرو ة تحري هلا ال و ومعر ة بيع ه ،روص

اوتحا الو وبي وو ةات ا ت ا ات

تا مخية وجغ ار ية واق صا ة ي الم الدة ،ولهلا من المهل ال عدره للدد بيعدة هدلا الد و وت د تالدو د دي م ارادا عمليدة
السدديم ال لسددالال ية ا س دراماللية ومحالاتهددا الم ع د ة  ،و هددل العوامددا المددؤثرة يدده ومرتك امتدده والمح د ات ال ددي تحكمدده ،وأهمال دده
وس م ار العملية السلمية وإن ااها  ،هلا للد جان

الد اعة بأهمية أن ضالل اوتحا الو وبدي رد و سياسدي أكثدر عاليدة

ددي مسددا ال سددومة السددلمية ،وةلددك للح د مددن الهيم ددة المرمكيددة اصددة ددي هددا انحيدداأ الموق د
وسا رة ،ي ها ل ا ة الرميس ترام  ،للد لسرامالا ،تلك ا ا ة ال ي قر ت -وبما خال

المرمكددي بصددو ة وانددحة

ما جدت عليده ا ا ات المرمكيدة

السددابدة -اوع دراه با لد د ل عاصددمة س درامالا وندددا الس د ا ة المرمكيددة للالهددا ،و ددر ال يددا ة ال لسددالال ية لهددلا اونحيدداأ ،رددا
وق ار ها بع م ال عا ي م ال و المرمكي.
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لهلا تبدرأ أهميدة الد و الو وبدي دي عمليدة السديم ،ل دو الر ندوال مدن ال ع دة لي دراه الراعيدة لعمليدة السديم ،وتدأمالن
جددة مدبولددة مددن ال دواأن لي دراه ال وليددة الراعيددة ل لددك العمليددة ،ولهددلا ددإن ال عددره للددد بيعددة و اوتحددا الو وبددي ددي
عمليددة السدديم ،والكشد

عددن أهمال دده ومح اتدده والعوامددا المددؤثرة يدده ،سدهل ددي تح د وسدداما ال عددا ي مد هددلا الد و  ،بمددا

ضددمن ت عاللدده وتالددومرد وتعادديل ل ارياتدده ،لكسددر ميم ددة ال د و المرمكددي وانحيدداأد لمصددلحة لس درامالا .و ددي نددو مددا سددبق،
مك ا ل اأ أهمية هلا ال حث ي ال داط ال الية:
 .1الحاجة للد تحري ال و الو وبي ي عملية السيم ال لسالال ية -ا سراماللية ومعر ة بيع ه.
 .2لرراأ أهمية ال و الو وبي ي عملية السيم علد المس ومالن اوق صا ي والسياسي.
 .3لهها العواما المؤثرة ي و اوتحا الو وبي ي عملية السيم ال لسالال ية -ا سراماللية.
عن أررأ المح ات ال ي تح

 .4الكش

الموق

وال و الو بي ت اد عملية السيم.

 .5ل ا كيفيددة تالددومر ال د و الو وبددي بع د الوقددوه علددد ا يد دده ومعر ددة المح د ات والعوامددا المددؤثرة يدده والمح د ة
ل عالال ه.

أهداف البحث
كمددن الهد د ه الددرميس له ددلا ال حددث ددي اسددة موقد د

اوتح ددا الو وب ددي مددن عملي ددة الس دديم ال لس ددالال ية ا سد دراماللية

وتحلالله .و ي سياق هلا اله ه العام ت بلو اله اه ال رعية ال الية:
 ال عره للد تالو موق -الكش

اوتحا الو وبي من عملية السيم ال لسالال ية -ا سراماللية.

عن أهمية و اوتحا الو وبي ي عملية السيم.

 ريان العواما المخ ل ة المؤثرة ي موق لرراأ أهل المح ات ال ي تسهل ي تح -الكش

اوتحا الو وبي و و د ي مسا ال سومة السلمية.
الموق

السياسي ليتحا الو وبي من عملية السيم.

عن ال هو الو وبية الم علدة ر الومر و د ت اد عملية السيم .وت عالله.
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-

ريددان لمكانيددة مسدداهمة ال ان د

ال لسددالال ي ت دداد د اوتحددا الو وبددي ل الددومر و د السياسددي ددي مسددا العمليددة

السلمية.

المفاهيم
أوال :االتحاد األوروبي
ع اوتحا الو وبي جم ية وليدة ضدل دي عضدوم ه  28ولدة بعد انضدمام كرواتيدا لليده دي عدام  ،2013و دي ادا
اس كما انسحا

ررمالانيا من عضومة اوتحا ص ح ع

وله  27ولدة .ومشدالر عبد الدرايل ت2014ذ للدد أن جدلو هدلا

اوتحا تم للد ر ا ة رة الخمسال يات من الدرن الماني ،ع ما تل تشكالا ال ماعة الو وبية لل حل والصل

عام ،1951

وةلك بم ا ة من بعر ال و الو وبية الهامة مثا ألمانيا و رنسا وإ الاليا ،و ي العدام  1957تدل تشدكالا ال ماعدة الو وبيدة
للالاقة الل مة و دا لمعاه ة وما ،لكن اوناليقة الح ي ية ليتحدا الو وبدي بصدو ته الراه دة كاندت مد ال وهيد علدد معاهد ة
ماس د ر ت عددام  ،1992ال ددي تع د اوت اهيددة المؤسسددة ليتحددا الو وبددي ،وصددوو للددد ات اهيددة لشددبونة عددام  2009ال ددي تددل
اوت اق يلها علد لج ار بعر ا صياات ي اوتحا  ،واوتحدا الو وبدي عد الثالدث عالميداً مدن االدث المسدااة ،ومبلد
ع سكانه قرابة  700ملالون نسمة.
ولضددمان ن دداق ت ربددة اوتحددا وتحدالددق أه ا دده ،دد تددل تشددكالا عد مددن المؤسسددات ،أهمهددا م لددس اوتحددا  ،والم ونددية
الو وبيددة ،ومحكمددة اوتحددا الو وبددي ،والب ددك المركددمي الو وبددي ،للددد جان د

بعددر الجه دمة والمؤسسددات ال ددر  ،لكددن

المؤسسددات الهددل ال ددي ع م د علالهددا بدددا اوتحددا  ،ت مثددا ددي م لددس اوتحددا الو وبددي ،والم ونددية الو وبيددة ،والبرلمددان
الو وبي تمدل  ،2015 ،ص64ذ.
ثانيا :عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية
و وجد تعرمددف محد

لعمليددة السدديم ال لسددالال ية ا سدراماللية ،لكددن هددلا الم هددوم شددالر للددد العمليددة ال اونددية وسلسددلة

المحا ثات رالن ولة لسدرامالا وممثلدي الشدع

ال لسدالال ي ،وبصدو ة اصدة هيدا ة م امدة ال حرمدر ال لسدالال ية ،وقد رد أت تلدك

العمليدة مد انالديق مدؤتمر م مد للسديم عدام  ،1991ومدرت بع د مدن المحالدات وصدوو للدد المرالدة الراه دة ال دي توق ددت
الها الم ااثات رالن ال انبالن ،وو دا ل درمر أع د موقد ال ممدرة علدد شد كة ا ن رندت ت 2013ذ دإن عمليدة السديم ال لسدالال ية
ا س دراماللية شدده ت ع د اً مددن المحالددات ،تمثددا أررأهددا ددي ال وهي د علددد ات اهيددة أوسددلو عددام  ،1993رددالن م امددة ل حرمددر
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ال لسددالال ية والحكومددة ا سدراماللية ،و ددي العددام  1994تددل ال وهيد علددد أو ات اهيددة ت الل ددة لهددلا اوت دداق ددي الددداهرة ،وال ددي تددل
بموجبهددا ندددا بعددر الصدديايات للسددلالة ال لسددالال ية ،و ددي العددام  1995تددل ال وهي د علددد ات اهيددة أوسددلو  2ال ددي سددمحت
بإعددا ة اون شددا ا س دراماللي ددي الض د ة الغربيددة ،واس د يم السددلالة ال لسددالال ية ل ا ة شددؤون السددكان ددي م د ن الض د ة الغربيددة،
وبحلو العام  2000شلت جولة الم اونات ادو ال سدومة ال هاميدة دي كامد

الد بالوو دات الم حد ة المرمكيدة ،مدا أسدهل

ي ان وال اون انة ال لسالال ية الثانية ي أ لو  /سب مبر عام  ،2000واس مرت محاووت لنداة الم اوندات،
ت اونية ي ابا ر ا ة عام  2001لك ها شلت ،و ي العام  2003تدل ل ديق الدة ا دة الالرمدق نشدا

درت جولدة
ولدة لسدالال ية

بحلددو العددام  ،2005لكددن الم اونددات تعثددرت اصددة بع د ددوأ اركددة امددال باون خابددات ال ش درم ية عددام  ،2006و ش د ت
لسرامالا اربا علد غمة مالل عام  ،2009ومن ةلك الوقت شلت مخ ل

الم ا ات الها دة للدد لايدا عمليدة السديم وبددي

الون علد ما هو عليه.

الدراسات السابقة
ااددي مون دوال و اوتحددا الو وبددي ددي عمليددة السدديم ر د عر المعال ددات ال حثيددة ال ددي اه مددت بإلدددا الضددو علددد
بيعددة هددلا الد و وا د و د ،وأه ا دده و عالال دده .دد سددعت اسددة ال ددا ي ت2018ذ iiللددد تحلالددا مواق د

الد و الو وبيددة مددن

وبال دت ال اسدة الد و
الدضية ال لسالال ية وبيان ت اقضها عبر قدرن مدن الممدان ،م دل صد و وعد رل دو الشدهالر عدام ّ ،1917
الو وبددي -وبصددو ة اصددة البرمالدداني -دي المسدداهمة ددي لقامددة ولددة لس درامالا علددد أ ض لسددالالن ،ثددل تعرنددت ل الددو
الموق

الو وبي من الدضدية ال لسدالال ية ،وأهدل المحالدات ال دي مدر رهدا ،و لصدت ال اسدة للدد ت داقر هدلا الموقد  ،وعد م

اعلال ه يما علق بحا الدضية ال لسالال ية الدامل علد لقامة ال ولة ال لسالال ية المس دلة ،واللي أتي ي ها انشدغا العدر
وال لسالال الالن باندساماتهل ومشكيتهل ال ا لية ،وتراج الدضية ال لسالال ية عن سلل الولومات العربية وال ولية.
وه ت اسة ماللو ت 2017ذ iiiللد تحلالا موق

ال و ال اعلدة دي اوتحدا الو وبدي مدن الدضدية ال لسدالال ية ،م دل

العددام  1970وصددوو للددد انالدديق اون انددة ال لسددالال ية الثانيددة عددام  ،2000و لصددت ال اسددة ددي ن ام هددا للددد أن الموقد
السياسي ل و اوتحا الو وبي ع م د ما بال س ة للموق

المرمكي ،لكن و د ي العملية السياسية والسدلمية بددي مهمشداً،

وأن اوتح ددا الو وب ددي س ددالر ددي موق دده م ددن الدض ددية ال لس ددالال ية وعملي ددة الس دديم ،ون ل ا لمح دداووت تص ددفية الدض ددية
ال لسالال ية.
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ومددن جه هددا ااولددت اسددة أرددو جددام ت2017ذ ، ivال عددره للددد أثددر الدددروض والمسدداع ات الو وبيددة ددي اوق صددا
ال لسدالال ي ،وتأثالرهددا دي الوندداال اوق صدا ة والسياسددية دي لسددالالن ،وإردراأ ال عد اوق صدا ي للد و الو وبدي ددي عمليددة
ال سومة السلمية .وان هت ال اسة للد ع ة ن دامج ،أههدرت أهميدة المسداع ات الو وبيدة وإ ارال هدا علدد اوق صدا ال لسدالال ي
وتحدالق ال مية ،بخاصة ي م اوت تموما ع م المواأنة ال لسالال ية ،مدا م ّكدن مدن د

واتد

المدوه الن ،للدد جاند

عدل

ررامج المساع ات اوج ماعية ،ال ي أسهمت ي ال خفيف من اد ة ال ددر وال الالدة دي لسدالالن ،و عدل ا صدياات الهيكليدة
ي مؤسسات السلالة الو ية ال لسالال ية.
وه ت اسة ت Ahtisaari, 2017ذ vللد الكشد

عدن و اوتحدا الو وبدي دي ادا ال امعدات ال وليدة ،مد ال ركالدم

علد و د ي اا الصراال ال لسدالال ي – ا سدراماللي ،وقد كدمت ال اسدة علدد الد و السياسدي ليتحدا الو وبدي دي العمليدة
السياسية رالن ال انبالن ال لسالال ي وا سراماللي .وكش ت ن امج ال اسة عن أهمية ال و الو وبي ي ر ا السديم ،بدالرغل مدن
اون اأات المح و ة وال سيالة ،وأك ت ن ام ها أن ت عالا ال و الو وبدي علدد المسد و العدالمي يمدا علدق بدإاي السديم،
الل د

وجددو مددا ك ددي مددن ا ا ة السياسددية لل د و العضددا  ،م د أهميددة أن كددون هددلا ال د و م و ددا أ ضددا بددإ ا ة المددل

الم ح ة ،ال ي وج

علالها اتخاة ا ج ار ات العملية لص

السيم.

أمددا اسددة تPersson, 2009ذ ، viد د ه د ت للددد ال حددث ددي كيفيددة تصددو اوتحددا الو وبددي للسدديم العددا
الصدراال العربددي -ا سدراماللي ،وةلددك علددد مد

ددي

أ بعددالن عامداً ،بعد اددر العدام  ،1967و صد م اراددا تالددو تصددو اوتحددا

الو وبي ل حدالق السيم العا  ،وصووً للد تأ ال اوتحا الو وبي اددوق ال لسدالال الالن دي مما سدة ادهدل الكامدا دي تدرمدر
المصد ددالر .و لصد ددت ال اسد ددة ،د ددي ن ام هد ددا ،للد ددد أن موق د د

اوتحد ددا الو وبد ددي وتصد ددو د ل حدالد ددق السد دديم العد ددا

للص د دراال

ال لسالال ي -ا سراماللي ،تالو بات اد تأ الد اوتحدا الو وبدي ل ولدة لسدالال ية ،واوع دراه بأهميدة ادا الد ول الن روصد ه اديً
عا وً ل حدالق السيم ،وأههرت ال امج أ ضا أنه بالرغل من قوة ال و اوق صا ي ليتحا الو وبي ي مسدا عمليدة السديم
رالن ال انبالن ،لو أنه واجه صعوبات ي ت اوأ لص ا البيانات وا عينات ،ل الل ما راد سديماً عدا وً دي الصدراال العربدي
ا سراماللي.
وسعت اسة مبيضالن ت2007ذ

vii

للد حص السياسة الو وبية ت داد عمليدة السديم ردالن ال لسدالال الالن وا سدراماللالالن،

وةلك دي ال درة المم د ة ردالن عدامي  1993للدد عدام  ،2007والكشد

8

عدن مد

عاليدة و اوتحدا الو وبدي أو مح و ده

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)5العدد (2019 /)2

| 259

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaup/vol5/iss2/9

Salahat: E.U Involvement in the Palestinian- Israeli Peace Process: A Crit

أنس صالحات

دور االتحاد األوروبي...
ي تلك العملية ،بالمدا نة م ال و المرمكي ،والكش

عن مح ات هدلا الد و علدد المسد و الد ولي وا قليمدي والد ا لي،

وق أ ضت ال اسة ،ي ن ام ها ،للد ع م اوتحا الو وبي ي الولوج بدوة ي العملية السلمية وال دأثالر دي مسدا ها ،وعد م
مد ته علد ال يام ر و سياسي واأي ال و اوق صا ي اللي دوم بده ،وأ جعدت ال اسدة ةلدك للدد عد ة عوامدا تمثدا أررأهدا
ددي ميم ددة الوو ددات الم حد ة علددد تلددك العمليددة ،للددد جاند

نددع

قد ة اوتحددا الو وبددي علددد رلددو ة سياسددة ا جيددة وااد ة

وال ددا ن ددي سياسددات و اوتحددا الو وبددي ت دداد عمليددة ال سددومة ،للددد جاند
عا

الددر ر ا سدراماللي لي و سياسددي أو وبددي

ي تلك العملية.
وااولددت اسددة سدديمة ت2005ذ

viii

الكش د

عددن الم غال درات والعوامددا المددؤثرة ددي و اوتحددا الو وبددي ددي عمليددة

السيم ال لسالال ية ا سراماللية ،وال عره للد بيعة ال و السياسي واوق صدا ي ليتحدا  ،وم اللداتده الساسدية ،والكشد
اعلية هلا ال و وق ته علد ال أثالر ل

م
ه ددا

عدن

ر ي الصراال ،وق ان هت ال اسة للد ع من ال امج ،تمثا أررأها ي أن

و مددن هددامالن ليتحددا الو وبددي ت دداد عمليددة السدديم ،الو  :سياسددي ،والثدداني :اق صددا ي ،وكش د ت ال ددامج أن ال د و

اوق صددا ي ع د كبال د ار وهامددا وأس دهل ددي الح دداى علددد اس د م ار مة العمليددة السددلمية ،بددالرغل مددن ع د م اعليددة ال د و السياس دي
ليتحا  ،واللي ع بدالرغل مدن عد م عالال ده و ا ملحوهدا وواندحا ،تالدو عبدر الدممن مدن و الم ارقد

للدد و المشدا ،

عبر مشا ك ه ي الل ة الرباعيدة ال وليدة لعمليدة السديم ،وعملده المسد مر لضدمان ال وصدا للدد ات اقدات بدالرغل مدن الموقد
المرمكي وا سراماللي السلبي من المشا كة الو وبية السياسية ال اعلة ي عملية السيم.
ومن المياظ علد ال اسات السدابدة تركالمهدا علدد جواند

محد ة ت علدق رد و اوتحدا الو وبدي ايدا عمليدة السديم

رالن ا سراماللالالن وال لسالال الالن ،م ها ما كم علد ال ع اوق صا ي وأررأت أهمال ه ل عل العمليدة السياسدية واسد م ار ها ،وم هدا
ما عالج ال و السياسي ليتحا الو وبي وكش

عن م

عالال ه ،لكن بصو ة عامة لل ت

تلك ال اسات تالدو الموقد

الو وبي من عملية السيم ،وتالو عالال ه بالرغل من الم يدات الكثالرة ال ي تعرقله ،هلا للد جان
اوق صددا ي وال ان د

ع م الدربط ردالن ال اند

السياسددي لل د و الو وبددي ددي عمليددة ال سددومة السددلمية ،ولهددلا تحدداو هددلد ال اسددة ت د تالددو موق د

اوتحا الو وبي من عمليدة السديم ،وتركدم علدد ال درابط ردالن الد و من السياسدي واوق صدا ي ليتحدا الو وبدي ايدا مسدا
ال سومة السلمية .ومن ه ا تك س

هلد ال اسة مكان ها الممالمة رالن ال اسدات السدابدة ،ال دي ناقشدت عيقدة اوتحدا الو وبدي

و و د ت اد عملية السيم ال لسالال ية -ا سراماللية ،وةلك ر ركالمهدا علدد الد و من اوق صدا ي والسياسدي ليتحدا الو وبدي دي
تلددك العمليددة ،للددد جان د

تركالددم هددلد ال اسددة علددد كيفيددة مواأنددة اوتحددا الو وبددي رددالن و د اوق صددا ي و و د السياسددي،
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والكش

عن العواما المؤثرة ي و د السياسدي ،وإبدامده موق دا ند ي ا و دواأي و د اوق صدا ي دي عمليدة السديم ،وال حدث

ي كيفية تالومر هلا ال و وت عالله.

فرضيات البحث
حاو ال حث ا

ا ال رنيات ال الية:

 .1بددالرغل مددن تالددو الموق د

السياسددي ليتحددا الو وبددي وونددواه ،لو أن اوتحددا لددل د مكن مددن اتخدداة م ددا ات

مس د دلة ،تمك دده مددن ترجمددة موق دده السياسددي مددن عمليددة السدديم للددد سياسددات عمليددة ،تسدداع د ددي د ال دراه
للوصو للد تسومة سلمية مدبولة للصراال.
 .2بالرغل من ال و اوق صا ي الكبالر ليتحا الو وبي ،والمسداع ات الهامدة ال دي دد مها روصد ه أكبدر جهدة وليدة
مانحة لمسا ال سومة السلمية ،إنه و وج و سياسي مؤثر و عا ليتحا الو وبدي دي مسدا ال سدومة سد ل
م ا ل و د اوق صا ي.
 .3شكا العاما ا سراماللي والعاما المرمكي ،تح ات تك ح من ق ة اوتحا الو وبي علد رلدو ة و سياسدي عدا
ومؤثر ي عملية السيم ال لسالال ية ا سراماللية.
 .4لعد

العامدا الدلاتي الو وبدي الد ا لي ،الم مثدا دي ا د يه أولومدات الد و الو وبيدة ومصدالحها ،عداميً عالدا

ق ة اوتحا الو وبي علد لع

و ا سياسي أكثر عالية ي عملية السيم ال لسالال ية -ا سراماللية.

 .5الأمات ال ي عاني م ها اوتحا الو وبي ،مثا أأمة الد ون لد عر و اوتحدا  ،وأأمدة تد ق اليجئدالن ،و دروج
ررمالانيددا مددن اوتحددا  ،أثددرت ددي عاليددة ال د و السياسددي الددلي مكددن أن ل دده اوتحددا الو وبددي ددي مسددا عمليددة
السيم ال لسالال ية -ا سراماللية.

منهجية البحث
نا د ار للالبيعددة ال حلالليددة لهددلد ال اسددة ،إنهددا تع م د علددد م ه يددة تحلالليددة ،تدددوم علددد جم د المعلومددات والبيانددات مددن
مصا

م ع ة ،وتبومبها وتحلاللها وصوو للد ال امج ،وةلك ل سالر تالو ات الموق

ا س دراماللية ،و هددل هددلا الموق د

ومرتك امتدده ومح اتدده والعوامددا المددؤثرة يدده ،ولهددلا تددل الرج دوال للددد مصددا
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ت اولت هلا المونوال ،م ها مصدا

أوليدة مثدا البياندات وا عيندات الصدا ة عدن اوتحدا الو وبدي ،ومصدا

البحاث وال اسات ال ي تالرقت لهلا المونوال ،للد جان

ثانومدة ،مثدا

بعر ال دا مر الم شو ة عبر ش كة ا ن رنت.

تطور موقف االتحاد األوروبي من عملية السالم
لل تكن ال و الو وبية بعال ة عن الصراال ال امر ي م الدة الشرق الوسط ،م ل هيام لسرامالا كان ل لك ال و مواق ها،
وكانددت ت د عو للددد اددا الص دراال العربددي ا س دراماللي مددن ددي ال دداوض رددالن ال دراه المع يددة .ولهددلا وم ددل انالدديق جددووت
الم اونات ي العام  1991،اصة مؤتمر م م للسيم عام  -1991اللي شا

يه و

لسدالال ي ندمن الو د ال ندي

ال لسددالال ي المش د ر  -اع بددرت الم موعددة الو وبيددة أن هددلا ا د ث هددام ،اصددة أن المددؤتمر عد د ددي العاصددمة ا س د انية
م م  ،و ي المؤتمر أك ت الم موعة الو وبية علد اه مامها بإن اق الم اوندات ،وال مامهدا بمبد أ ال ض مداردا السديم،
والم اونات الم اشرة علد أسال ق ار ي م لس المن  242و 338تنو ا ،2003 ،ص 49ذ.
وبع د ال وهي د علددد ات اهيددة أوسددلو رددالن م امددة ال حرمددر ال لسددالال ية والحكومددة ا س دراماللية عددام  ،1993أتيحددت رص دة
ليتحددا الو وبددي  -الددلي كددان ق د تشددكا عددام  1992بع د ال وهيد علددد ات اهيددة ماس د ر ت ،-لاللع د

و ا أكبددر ددي العمليددة

الس ددلمية ومس ددا ال س ددومة ر ددالن ال لس ددالال الالن وا سد دراماللالالن ،اص ددة ددي م ددا ال موم ددا وتدد د ل المعون ددات للس ددلالة الو ي ددة
ال لسددالال ية ،للددد جاند

ل دديق م ددا ة الشدراكة الم وسددالية ،عدد اوتحددا الو وبددي ات اهيددة شدراكة م د لسدرامالا عددام ،1995

ومد م امددة ال حرمددر ال لسددالال ية عددام  .1997ولددل خددا مسددا ال سددومة مددن ال عثددر اصددة ددي العددام  1996بعد ددوأ اددم
الليكددو رمعامددة ر يددامالن ن يدداهو بددالحكل ددي لسدرامالا ،المددر الددلي د اوتحددا الو وبددي ل شدديط مسدداعيه ال رلوماسددية نددداة
العمليددة السددلمية ،ولهددلا عددالن اوتحددا الو وبددي ددي العددام 1996

ميغالددا انخددا مو اتال ددول م عوثددا أو وبيددا اصددا لعمليددة

السديم ،لد عل لن داق م اونددات السديم ،عبددر العمدا مد ال دراه ةات الصدلة ،والمسدداع ة علدد تالبالددق اوت اهيدات ال ددي تددل
ال وصددا للالهددا ،ومراه ددة ال دمام ال دراه ر البيدهددا ،ولهددلا مددا ل اوتح دا الو وبددي نددغو ا علددد ال دراه ل حرمددك مسددا
ال سومة ،وق كم اوتحدا ندغاله علدد الالدره المرمكدي ،ل عده نحدو ال حدر
وال وق د

عددن اليم دداوة المرمكيددة ،وع د م نددغالها علددد ال ان د

ن داق م اوندات م

د

واي رين يشدن ،

ا س دراماللي نددداة عمليددة السدديم ،و ددي سددياق هددلا الضددغط

نبهد ت الد و الو وبيددة الوو ددات الم ح د ة للددد الكل ددة الماليددة ال ددي ت كبد ها ن ي ددة ال ددأ الر ددي تالبالددق اوت اهيددات الموقعددة رددالن
ال انبالن ،المر اللي أ

للد ال وصا للد ات اهية واي م ر عام  1998ت ر ي ضا ،2007 ،ص 74-73ذ.
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و ي السياق ةاته أك اوتحا الو وبي علد هام
علد أهمية لنشا

اج ماال الم لس الو وبي ي ررلالن ي آةا مدا ل عدام ،1999

ولدة لسدالال ية مسدالمة وةات سديا ة وقدا ة علدد ال ددا  ،روصد

اق ال لسالال الالن ي تدرمر مصالرهل ،وهو أمر لل ع

ةلدك ندمانة لمدن لسدرامالا ،مؤكد ا علدد

الحكومة ا سراماللية آنلا  ،ال ي قالت لن أو وبا تحداو

درض ادا

سياسي علد لسرامالا ،عرض ال ولة الالهو ة للخالر تمركم المم ونة لل اسات واوس شا ات ،2010 ،ص 17ذ.
الو وبي بال الو ت اد مسا ال سومة دي هدا ان اندة القصدد ال دي اناللددت دي العدام  ،2000عبدر

اس مر الموق

اوتحا الو وبي عدن قلدده مدن الاد اث ال دي تشده ها ال اندي ال لسدالال ية ،و دي ر ا دة الاد اث قد م الم عدوث الو وبدي
لعملية السيم ميغالا ان ا مو اتال ول و قة غالر سمية كر مة لحا الصراال رالن لسرامالا وال لسدالال الالن ،ت ضدمن لقامدة ولدة
لسالال ية علد قرابة  %83من أ اني الض ة الغربية ،وتكون ا و تلك ال ولة و دا للدد ار الد ولي  ،242لو أن هدلد الو قدة
لددل د ل بحثهددا ددي ةلددك الوقددت ،بسددب

ددر ال ان د

ا س دراماللي م اقش د ها ،ن ي ددة ال الددو ات السياسددية ا س دراماللية ال ا لي دة،
ان هدا وو دة

وال حضالر ون خابات ماسة الحكومة ،ضي عن اون خابات المرمكية ال ي اأ رها جو ج روش اورن ،واق د ار

ال درميس كلال ددون ،و لددل تسدداع تلددك ال الددو ات علددد بحددث الو قددة الو وبيددة ت مركددم نمددا لل حددوث وال اسددات ،2013 ،ص
13ذ.
واس مر الموق

الو وبي ال اعل للم دا ات الم علددة ر سدومة الصدراال دي الم الددة ،ومد اع مدا الدمدة العربيدة الم عدد ة

ددي رالددروت ددي نيسددان /أررمددا عددام  2002للم ددا ة العربيددة ،ا د

اوتحددا الو وبددي بالم ددا ة علددد لسددان

الممثددا العلددد للسياسددة الخا جيددة الو وبيددة ،و أ أن الحددا الم اس د

ددا الالر سددوونا

للص دراال ددي الم الدددة هددو لقامددة ول ددالن نددمن سددياق

الم ا ة العربية تمركم المم ونة لل اسات ،2012 ،ص 18ذ.
واال ما تشكلت الل ة الرباعية للسيم ،نمت اوتحا الو وبي ي عضوم ها ،و ه ت الل ة للدد مسداع ة الالدر الن:
ال لسالال ي وا سراماللي علد تالبالق توصيات تدرمر مال شا ،وون ا للع

ي ال اني ال لسالال ية ،للد جاند

محا ثات السيم رالن ال انبالن لل وصا للد اا سلمي للصراال ،وق أع ت الل ة الرباعية الة للسيم ُعر ت باسل

اسد ئ اه
ا دة

الالرمق  ،ال ي ت اولت ثيث مرااا ت هي بإقامة ولدة لسدالال ية بحلدو عدام  ،2005وتالرقدت للدد لجد ار ات و الدوات علدد
الالددر الن ال لسددالال ي وا س دراماللي ال يددام رهددا وصددوو للددد ال سددومة ال هاميددة للص دراال ،لو أن هددلد الخالددة شددلت ولددل تل ددمم رهددا
لسرامالا  ،ال ان

ا سراماللي كان ر ر ال عاما م الرميس ال لسدالال ي اسدر عر دات ،رد عو
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كان در ر كدرة مد ح ال لسدالال الالن تواصديً جغ ار يداً لد ول هل ةات الحد و المؤق دة ،وو مد حهل سديا ة عليدة علدد ال ض ،أمدا
ال ان

ال لسالال ي ،الر أن لسرامالا ونعت تح اات كثالرة علدد الدة ا دة الالرمدق ،اول هدا للدد الدة أم يدة أكثدر مدن

كونها سياسية ،هلا ضي عن ع م غ ة الدرميس ال ارادا اسدر عر دات لجد ار لصدياات مكدن أن تهمد

و د الشخصدي ت

الشداقي ،وأام  ،2003 ،ص5ذ.
واال مددا أعل ددت لس درامالا عددن ال هددا لينسددحا

مددن جاند

واا د مددن قالدداال غ دمة ،وإ ددي أ ب د مس د و ات مددن شددما

الض ة الغربية ،أ اوتحا الو وبي أن تلك الخالة تشكا الوة مهمة ،وممك ها لعدا ة لايدا عمليدة السديم والعدو ة لمسدا
الم اونددات رددالن ال ددانبالن ،وإايددا
الض ة الغربية ،وشدا

الددة ا ددة الالرمددق ،و عددا اوتحددا الو وبددي لس درامالا للددد ت الددل انسددحابات أ ددر ددي

اوتحدا الو وبدي مدن دي بعثدة المراه دة الم علددة بمعبدر دح ،لكدن ال عثدة غدا ت معبدر دح عدام

 2007ن ي ة أا اث الع

ي غمة ،وانسدحا

السدلالة ال لسدالال ية مدن المعبدر ،لو أن اوتحدا الو وبدي اسد مر دي مواق ده

المؤم ة للحا السلمي للصراال ،وبالرغل من انسحا
يه علد

ال عثة الو وبية من معبر ح ،دد أصد

اوتحدا الو وبدي رياندا ؤكد

م ه لحا الصراال ،وإنها اوا ي ا سراماللي ،وإقامة ال ولة ال لسالال ية الدارلة للحياة ،ل ي

ج ا للدد ج د

مد

ولة لسرامالا ،و عا اوتحا الو وبي للد عد مؤتمر ولي للسيم ،مؤك ا علد السس ال ي راها م اسد ة لل سدومة السدلمية،
والم مثلة ي مب أ ال ض مدارا السيم ،وق ار ات م لس المن ال ولي ةات الصلة ،والم دا ة العربيدة للسديم ،و الدة ا دة
الالرمق ،واوت اهيات السابدة رالن ال انبالن ال لسالال ي وا سراماللي ت عب الحي ،2013 ،ص 249ذ.
ومددن ال د ر بالددلكر أن اوتحددا الو وبددي اس د مر ددي عددل ال هددو الها ددة للددد لايددا الم اونددات ،وإنعدداش مسددا
ال سومة السلمية رالن ال انبالن ال لسالال ي وا سراماللي ،را
كما أنه ا

بالم دا ة ال دي راهدا أوبامدا للسديم ردالن ال دانبالن عدام ،2011

باس ئ اه الم اونات رالن ال انبالن عام  ،2013وبدالرغل مدن ةلدك دد شدلت تلدك ال ولدة وتوقد

الم اوندات

م ل ةلك الوقت رالن ال انبالن.
مددن ددي مددا سددبق عرندده لددواظ تالددو الموقد

الو وبددي مددن عمليددة ال سددومة السددلمية ،وتبددالن مع ددا رونددوق أن

اوتحا الو وبي ؤم لقامة ولة لسالال ية مس دلة قا ة علد ال دا  ،وهدو موقد

د در للدد اد كبالدر مدن الموقد

الرسدمي

ال لسالال ي.
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محدودية تأثير االتحاد األوروبي في مسار التسوية السلمية
بالرغل من تالو الموق
م

ج

الو وبي من العملية السلمية ،و عمه المس مر لحا الصراال وإقامة ولة لسالال ية ج دا للدد

ولة لسرامالا ،لو أن هلا الموق

هلا الموق

دد م الو ا من ال ااية ال ارمة ،وةلك لع م ق ة اوتحا الو وبي علدد ترجمدة

للدد سياسدات عمليدة ،ومما سدة الضدغوط الكا يدة علدد لسدرامالا لد عها للدبدو بشدروط ال سدومة السدلمية للصدراال،

ولهلا بدد تأثالر اوتحا الو وبي مح و ا ي مسا ال سومة السلمية ،هلا بالرغل من أن اوتحا الو وبي ع ال اعل الكبر
للعمليددة السددلمية ،و المددانح الكبددر لل لسددالال الالن ،لكددن ال ددأثالر السياسددي ليتحددا الو وبددي ددي مسددا ال سددومة السياسددية بدددي
مح و ا ،وو س ل م الثدا المالي اللي دوم به ي عل تلدك العمليدة ،لدل د مكن مدن ترجمدة الثددا المدالي الدلي مثلده دي
مسا ال سومة السلمية ،للد ثدا سياسي مكا ئ له .ومعو ةلك للد م موعة مدن العوامدا والسد ا

ال دي مكدن ل اأهدا يمدا

لي:
أوال :العامل اإلسرائيلي
الم مثا ي ع م غ ة لسرامالا ي أن كون ليتحا الو وبي ثدا سياسدي كبالدر ومدؤثر دي مسدا ال سدومة السدلمية مد
ال لسدالال الالن ،إسدرامالا ترمد اوتحدا الو وبدي اعمدا ماليدا ددط للعمليدة ،ولهدلا كثالد ار مدا ضدت لسدرامالا الم دا ات الو وبيدة
الها ددة للددد تحرمددك العمليددة السددلمية ،وعملددت علددد لنددعاه الد و السياسددي الو وبددي وتح يمدده ،و ضددلت ال د و المرمكددي
عونا ع ه .و ي هلا السياق ر صدياات ت ،2015ص 96ذ أن لسدرامالا تدر دي الموقد
الدضية ال لسالال ية و دا لد ار ات الشرعية ال ولية ،وإقامة و

لسالال ية مسد دلة -تشد يعا للعدر وال لسدالال الالن علدد ال صدل

ي مواق هل ،وع م لر ا أ ة مرونة او الدضا ا الخي ية الكبر رالن ال انبالن ،هلا للد جاند
الو وبددي مددن اددا الدضددية ال لسددالال ية ،هددو أقددر للموقد
ومراعي مصالحها وم الل اتها ،روص

الو وبدي  -الددامل علدد ادا

ال لسددالال ي ،رال مددا تددر ددي الموقد

أن لسدرامالا تدر أن الموقد
المرمكددي أقددر للددد موق هددا،

الوو ات الم ح ة ت هل المصالح ا سراماللية بصو ة أكثر من اوتحا الو وبي.

كما أن اوتحدا الو وبدي مدن جه ده لدل كدن اغ دا دي الصد ام السياسدي مد لسدرامالا والوو دات الم حد ة ،ولهدلا ضدا
لرد د ا مواق دده السياس ددية ون مما س ددة أي و ع ددا للض ددغط عل ددد لسد درامالا ،باسد د ث ا بع ددر ال صد درمحات وبيان ددات ا ان ددة
لمما سدات لسدرامالا دي ال انددي ال لسدالال ية ،لكدن هددلا الموقد

لدل

دداوأ اد و ال صدرمحات والبيانددات ،نحدو اتخداة مواقد

عمليددة ن د تلددك ال صددر ات والمما سددات ،و واجدده اوتحددا الو وبددي صددعوبة كبال درة ددي ت دداوأ لص د ا المواق د
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دور االتحاد األوروبي...
وا عينات ،ل الل تصدو د للسديم العدا

دي الم الددة ،ن ي دة عد م غب ده دي الصد ام مد لسدرامالا ت Persson, 2009,p

21ذ.
ثانيا :العامل األمريكي
الو وبددي مددن عمليددة السدديم ال لسددالال ية ا س دراماللية ،ه ددا

شددكا العامددا المرمكددي رد و د ،كابحددا أمددام تالددو الموقد

الوو دات الم حد ة دي اوسد ار بال ددأثالر

عد م ا تيدداق أمرمكدي لي و أو وبددي مدؤثر و اعددا دي عمليددة السدديم ،االدث ترغد

السياسي ي مسا ال سومة ،رال ما ت ر ليو وبالالن مهمة تموما تلدك العمليدة ،ولهدلا تعمدا الوو دات الم حد ة علدد تح ديل أي
و أو وبدي مسد دا دي عمليددة السديم ،وتحدداو لبددا الد و الو وبدي نددمن ا

دا المرمكددي ،كمدا أنهددا تدر ددي أي و

أو وبددي مس د دا و اعددا ددي العمليددة السددلمية ،ال د ار علددد ال د و المرمك دي والم ددا ات المرمكيددة ،روص د ه س دهل ددي تش د ي
ا ل لسالال الالن علد ال صل
الح يدددة ،وو رغد

وال ع ت ت اد الم ا ات المرمكية الها ة ل سومة الصراال ،واوتحدا الو وبدي مدن جه ده هدل هدلد

ددي الصد ام السياسددي مد الوو ددات الم حد ة ،وقد أكد ددي م اسد ات ع د ة علددد أن و د لدديس رد ي عددن

ال و المرمكي ،وإنما اعما ومكمي له ت مركم المم ونة لل اسات ،2010 ،ص 22-21ذ.
وتددر الوو ددات الم ح د ة أن و اوتحددا الو وبددي و تس د الي أن تلع د
بيعة الصراال الدامل ت الل
رال مددا ت ددوا ر تلددك الد د ة ل د

وسيالاً قا اً علد تدرم

سددو

و هامشددي ددي عمليددة السدديم ،لن

وجهات ال ار رالن ال راه ،وهو ما و تملكده و اوتحدا الو وبدي،

الوو ددات الم ح د ة ،عملددت بال ددالي علددد تح دديل ال د و الو وبددي السياسددي ددي عمليددة السدديم،

وارص اوتحا الو وبي من جه ه علد ل نا أمرمكا ،وع م تعرمر عيقاته ا س راتي ية معها للخالر ،اصة أن ه دا
وو أو وبية -مثا ررمالانيا -ت عل وجهة ال ار المرمكية بخصوص الد و الو وبدي الم درض دي عمليدة السديم ،وتدر ر
ت اوأ و الوو ات الم ح ة ت محبو  ،2017 ،ص 34-33ذ.
عبر ةلك عدن عد م غ دة اوتحدا الو وبدي دي الصد ام مد الد و المرمكدي أو تح ده ،وةلدك ت

دا لحداق الضدر

بعيقاته ا س راتي ية م الوو ات الم ح ة ،ي ها ل ا اوتحا الو وبي اونس ام رالن الموق الن ا سراماللي والمرمكي من
الد و السياسدي ليتحددا دي مسدا ال سدومة السدلمية ،وهددلا باع دا ندا مدا أسدهل دي تح دديل قد ة اوتحدا الو وبددي علدد ددرض
م ه لحدا الصدراال ال لسدالال ي ا سدراماللي ،وبددي سدالر لد

السياسدات المرمكيدة ،وإن كدان مدن ال اايدة السياسدية وال ارمدة
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دور االتحاد األوروبي...
عبر البيانات وال صرمحات م د ما للد ا كبالر عن الموق

المرمكدي ،وبدالدت الهيم دة وال دأثالر ال علدي للوو دات الم حد ة دي

مسا ال سومة السلمية.
ثالثا :العامل األوروبي الذاتي
ي هلا الم ا و مكن ت اها العاما اللاتي الو وبي ،ه ا اندسام ي مواق

و اوتحا الو وبي ايدا العمليدة

السدلمية ،كمددا أن تلددك الد و و األددت عدداجمة عددن تعرمددف مصدالحها المشد ركة ددي الم الدددة ،ال ددي مكددن أن رتد
سياسددة ا جيددة واا د ة ،د د تددأ جح الموق د

علالهددا ر ددا

الو وبددي مددن عمليددة السدديم رددالن ثدديث تيددا ات ا ددا اوتحددا الو وبددي ،مثلددت

رنسددا وإ رل د ا وإ الاليددا وإسد انيا اوت دداد الو  ،الد اعي للددد و أو وبددي أكثددر عاليددة ددي عمليددة السدديم ،عبددر أمددا ة ال د ا
الو وبددي وت عالددا و اوتحددا السياسددي ددي تلددك العمليددة ،أمددا اوت دداد الثدداني مثلدده ألمانيددا وهول د ا وبل يكددا والد نما  ،وهددو
تيددا و ملددك اماسددا كبال د ار ل د و سياسددي أو وبددي عددا ومددؤثر ددي العمليددة السددلمية ،وم ضددا ال ركالددم علددد م الدددة أو وبددا
الشرهية ،كما أن هلا ال يا

غاند عن تحمالا لسرامالا مسؤولية تعثر العملية السلمية ،أما ال يدا الثالدث مثلده ررمالانيدا –

ال ددي انسددحبت مددؤ ار مددن اوتحددا الو وبددي ،-االددث د ح ظ ه دلا ال يددا علددد أي و أو وبددي سياسددي ددي عمليددة السدديم،
مس دا عن ال و المرمكي مكن أن ؤ ي للد رروأ ي ات م الوو ات الم ح ة ت لسماعالا ،2013 ،ص 17ذ.
و اوتحا الو وبي لل ت ق علد ان هاج سياسة موا ة ايا الدضية ال لسدالال ية وعمليدة السديم ،ه دا
مواقد

الد و العضدا

دي اوتحدا  ،اصدة ادو كيفيدة ال حدر ل سدومة الصدراال وادا الدضدية ال لسدالال ية ،اه مامدات تلدك

ال د و رهددلا المون دوال كانددت م اوتددة ،ت عددا و د يه المصددالح ،وه ددا كثالددر مددن هددلد ال د و لددل تل ددمم بددالمواق
المعل دة ددي البيانددات الخ اميدة وج ماعددات الد و العضدا
اوتحددا الو وبددي ا

ديه دي

ال ماعيددة

ددي اوتحددا تمحبدو  ،2017 ،ص31ذ .بال مددا تدبددا جميد

ددا العددام لل سددومة السددلمية ل حدالددق السدديم رددالن ال ددانبالن ال لسددالال ي وا سدراماللي ،ن د أن ه ددا

كبال د اًر اددو كيفيددة ال عامددا م د هددلد العمليددة بصددو ة موا د ة ،مكددن مددن يلدده ترجمددة المواق د

و
ي داً

المعل ددة للددد سياسددات عمليددة

جماعية ل و اوتحا الو وبدي ،وهدلا مدا كدان أاد أهدل عوامدا شدا اوتحدا الو وبدي دي تحومدا ن دوةد و و د اوق صدا ي،
للد ن وة و و سياسي ي ل ا عملية السيم ت Persson, 2009,p 22ذ.

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)5العدد (2019 /)2
16

| 267

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaup/vol5/iss2/9

Salahat: E.U Involvement in the Palestinian- Israeli Peace Process: A Crit

أنس صالحات

دور االتحاد األوروبي...
ولهلا نياظ أن اندسام مواقد
ال و اللي وج

و اوتحدا الو وبدي ت داد مسدا ال سدومة السدلمية ،وعد م ات اقهدا علدد بيعدة واد و

علد اوتحا ال يدام بده ،شدكا أ ضدا عداميً هامداً مدن العوامدا ال دي أسدهمت دي لندعاه الد و السياسدي

ال عا والمؤثر ليتحا الو وبي ي العملية السلمية.
رابعا :األزمات التي يعاني منها االتحاد األوروبي
و مكن ت اهدا و الأمدات ال دي عصد ت مدؤ ار باوتحدا الو وبدي ،وتأثالرهدا دي اه مامده بعمليدة السديم دي الشدرق
الوسددط ،م ددل العددام  2010واجدده اوتحددا الو وبددي أأمددات كبالدرة ،كانددت رد ا ها مد أأمددة الد ون الو وبيددة ،و اصددة أأمددة
الالونان والبرتغا وإس انيا وا رل د ا ،وقد كاندت الأمدة الالونانيدة هدي الكثدر للحاادا ،وال دي ت اقمدت بعد ما وصدلت ونهدا ق اربدة
 300مليا

و و ،و أ ت للد ت ر ي ات رالن و اوتحا  ،وبصدو ة اصدة ردالن رنسدا وألمانيدا مدن جهدة ،وبرمالانيدا مدن

جهة أ ر  ،او ا ج ار ات الم علدة ر حما الع ا الم رت ة علد أأمة ال ون ت ن ل ،2014 ،ص 5-4ذ.
وجا ت أأمة ت ق اليجئالن ل مم من الع ا وال ح ات والأمدات ال دي عداني م هدا اوتحدا الو وبدي ،وقد أ ت تلدك
الأمة للد ي ات كبالرة رالن و اوتحا  ،ومشالر مصدال د ت2016ذ للدد أن تلدك الأمدة أ ت ،أ ضدا ،للدد ي دات ا دا
ال ولددة الواا د ة ،و لدددت تح د ا كبال د ار أمددام اوتحددا الو وبددي ككددا ،وأشددغلت و اوتحددا  ،هددلا للددد جان د
باس ا ررمكسدت  ،الدلي أقدر دروج ررمالانيدا مدن عضدومة اوتحدا الو وبدي ،وال دي ترتد

الأمددة الم علدددة

علالهدا تد اعيات كبالدرة ،وتعد ّل تلدك

الأمة الضربة القو ال ي واجهها اوتحا الو وبي م ل تأسيسه.
وو ش دك أن تلددك الأمددات الم ع د ة ال ددي واجههددا اوتحددا الو وبددي ددي السدد وات ال ال درة تأأمددة ال د ون ،وأأمددة تدد ق
اليجئددالن ،وأأمددة ددروج ررمالانيددا مددن اوتحددا ذ ،أثددرت ددي و د ت دداد الدضددا ا العالميددة ،بمددا الهددا الدضددية ال لسددالال ية وعمليددة
السيم ،وأسهمت ر راج اوه مام الو وبي رها ،نا ار ونشغا

و اوتحا الو وبي بدضا ا ومشكيت تع بال س ة له أكثدر

للحااا وأهمية و الو ة علد مس دبا اوتحا واس د ار د ،وهو باع دا نا ما أسهل ي تراج

و اوتحدا الو وبدي دي السد وات

ال الرة ي عملية السيم.
خامسا :العامل العربي
الون العربي ر و د شكا عامي غالر مح م وغالر مسان ل و أو وبي جا و اعا ومؤثر ي مسا ال سومة السدلمية،
و ددي هددلا السددياق ددر الحدداج ت ،2005ص 137ذ أن ه ددا بعددر ال د و العربيددة ت ضددا ال د و المرمكددي علددد الو وبددي،
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دور االتحاد األوروبي...
بالرغل من تد مه علد الموق

المرمكي سياسيا ،واق رابه أكثر من الموق

أهمية كبالرة للم ا ات الو وبية ،وةلك لد اع ها أن الموق

العربي وال لسالال ي ،ولهلا و تولي الد و العربيدة

المرمكي هو الكثر أهمية وتأثال ار دي مسدا ال سدومة ،وأن الد و

الو وبي بالرغل من أهمال ه لو أنه دد ثانومدا ،هدلا بدالرغل مدن وجدو بعدر الد و العربيدة ال دي تدر دي الموقد

الو وبدي

أكثر تواأنا من ناالرد المرمكي ،وتراد هاما ي مواجهة ال و المرمكي الم حاأ سرامالا.
وورد مددن ا شددا ة ه ددا للددد أن الحالددة العربيددة بعد موجددات الربيد العربددي ال ددي اناللدددت ماللد العددام  ،2011أسدهمت دي
تشد الت الموقد

العربددي وإنددعا ه ،دد انشددغلت الد و العربيددة وانغمسددت أكثددر ددي شددؤونها ال ا ليددة ،وبصددو ة اصددة مصددر

وسددو ما وال ن ،مددا أ

للددد ت ارج د اوه مددام العربددي بالدضددية ال لسددالال ية ،ن ي ددة الأمددات الكثال درة ال ددي تعدداني م هددا ال د و

العربية ،ي سو ما واليمن والعراق ولالبيا ومصر وغالرها من ال و  ،هلد الحالة و تم ّكدن العدر مدن ر دا موقد

مواد كدون

مح ام ومسان ا ل و أو وبي م واأن وأكثر عالية ي عملية السيم ،ال ي توق ت عمليا م دل العدام  2011ت محبدو ،2017 ،
ص 32ذ.
هلد العواما م معة أ ت للد تح يل ال و السياسي الو وبي ي مسا ال سومة السلمية ،وأبد ه موق ا نارما لل ت مكن
و اوتحا الو وبي من ترجم ه للد سياسات عمليدة علدد أ ض الواقد  ،مدا أ دد اوتحدا الو وبدي ال دأثالر ال عدا والحاسدل
ي مسا تلك ال سومة ،ولهلا بدي ال أثالر السياسي ليتحا الو وبي ي عملية السيم مح و ا.

أهمية الدور األوروبي في عملية السالم
بالرغل من مح و ة تأثالر اوتحا الو وبي عليا ي مسا ال سومة السلمية ،لو أن ال و الو وبي دد هاما ي تلدك
العملية ،وو دا لمبيضالن ت2007ذ إن هلا ال و س م أهمال ه من المو ال الية:
 .1ع ال و الو وبدي دي عمليدة السديم هامدا ،بصد ه سدهل دي ت فديس اوا ددان الدلي حصدا دي العيقدات المرمكيدة
العربيدة ال اجمدة عدن عمليدة ال داوض وب دا المواقد  ،و اصدة أن ال اند

ال لسدالال ي والعربدي ادران للد و المرمكدي

أايانا روص ه م حا اأ سرامالا ،يسهل ال و الو وبدي دي اا دوا ال دوتر ،ومسداع دي تح الدم السياسدة المرمكيدة ،وقد
اتضح هلا المر ي الم ا ة ر شكالا الل ة الرباعية ،ال ي ونعت الة ا ة الالرمق نها الصراال.
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دور االتحاد األوروبي...

 .2بالرغل من تأكال أ راه الصراال علد أهمية ال و المرمكي ومركمم ه ،لو أن وجو ال و الو وبدي ع دي عد م الدبدو
ب حق الوو ات الم ح ة ي ون
السلمية ،وم

الوط ام ار أمام و اآل رمن ،بخاصة ال و الو وبي الدلي د عل تحرمدك العمليدة

بات اد عو ة ال راه للد اولة الم اونات.

 .3اوتحددا الو وبددي م لددك ع د اً مددن الو اق ال ددي تمك دده مددن لع د

و كبالددر ددي مسددا ال سددومة السددلمية ،مثددا ال دوأن

السياسدي واوق صددا ي الدلي مثلدده اوتحددا  ،وعيقاتده بددأ راه الصدراال ،و اصدة أن اوتحددا الو وبددي عد أكبددر ددره
ولي اعل للمساع ات ومانح لها ،للح اى علد اس م ار مة العملية السلمية ،وممك ده توهيدف تلدك الو اق لمصدلحة و
أكثر عالية وأهمية ي تلك العملية.
 .4الد د و الو وب ددي عد د مح د د ام ومشد د عا لي د دراه عل ددد اسد د م ار الحد دوا وعدد د الم ددؤتمرات ،وةل ددك لل ح ددث ع ددن ال ددو
للمشكيت والع ات ال ي تواجه عملية ال سومة السلمية ،والعما علد ر ا الثدة رالن ال راه.
وبا نا ة للد ما تد م ،إن و اوتحا الو وبي ي سياق العملية السلمية ي الشرق الوسط ك س

أهمية لنا ية

أ ر  ،روص ه الممو الهام ل لك العملية ،وهو ع ال هة ال ولية الكثر تمومي للالره ال لسالال ي ،و ق م اوتحا الو وبدي
قرابة س عة مليا ات وو

ي عشرمن عاما م ل ال وهي علد ات اهية أوسدلو عدام 1993م ،وا دد العدام  ،2013وهدو سدهل

بحوالي  % 45من م موال المساع ات ال ي تد مها ال هات المانحة للسلالة ال لسالال ية ت أرو جام  ،2017 ،ص 39ذ.
ال د و اوق صددا ي الو وبددي ددي عمليددة السدديم ع د الهددل والرددرأ ،وق د شددملت مسدداع ات اوتحددا الو وبددي جوان د
م عد د ة ،و ددي ه ددلا الصد د أش ددا ص ددياات ت2015ذ لل ددد أن مس دداع ات اوتح ددا الو وب ددي أسد دهمت ددي ر ددا المؤسس ددات
ال لسددالال ية ،و د ال ميددة السياسددية واوق صددا ة ددي لسددالالن ،مددن ددي

عمهددا لعمليددات ا صدديق الهيكلددي ال ددي ن ددلتها

السلالة ال لسالال ية ي مؤسساتها ،وهو المر ةاته اللي أك عليه أرو جام ت ،2017ص51ذ ،اللي أشا للد اآلليات ال ي
ات عهددا اوتحددا الو وبددي ددي مسدداع ة ال اند

ال لسددالال ي ،مثدا آليددة مال د ا  ،1ومالد ا ، 2و عددل تعممددم ال مد ار يددة وادددوق

ا نسان ي لسالالن ،وكللك اآللية ال ولية المؤق ة وآلية ريغال  ،ال ي ا تكمت علد عل المواأنة ال لسالال ية ،و عدل تالدومر
الب ية ال ح ية للمؤسسات ال لسالال ية ،وب ضا الد عل الو وبدي تمكدن ال لسدالال الون مدن لجد ار اون خابدات الرماسدية وال شدرم ية
عام  ،1996واون خابات الرماسية الثانية مالل العدام  ،2005واون خابدات ال شدرم ية الثانيدة ماللد العدام  ،2006للدد جاند
تد م

الشددر ة ال لسددالال ية ،وبددرامج تال ددومر الدضددا ال لسددالال ي ،با ن ددا ة لل ددد ع ددل رد درامج الحما ددة اوج ماعيددة للشد درامح
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الض ي ة ي الم م ال لسالال ي ،وغالرها من ال وان
ترتد

ال ر الم ع ة ال ي كان لها نصال

من المساع ات الو وبية .وق

علددد تلددك المسدداع ات آثددا ل اريددة كبال درة انعكسددت علددد اوق صددا ال لسددالال ي ،وعلددد أ ا المؤسس دات ال لسددالال ية ،و

أسد همت ددي تمكددالن السددلالة ال لسددالال ية مددن ال يددام بمهامهددا ددي

مددة السددكان ال لسددالال الالن ،للددد جاند

تددو الر مصددا

ددا

للع دداميت ال دالد درة ددي لس ددالالن ،ض ددي ع ددن تال ددومر الب ي ددة ال ح ي ددة ،وتال ددومر المؤسس ددات وت عال ددا أ امه ددا ،كم ددا أسد دهمت تل ددك
المساع ات ي ال خفيف مدن اد ة اآلثدا السدلبية ال اجمدة عدن المما سدات ا سدراماللية بحدق اوق صدا والمدد ات ال لسدالال ية،
مثددا ددرض الحصددا ومصددا ة ال انددي وإتدديه المم وعددات ال لسددالال ية ددي الض د ة الغربيددة وقالدداال غ دمة ،وت د مالر مد درات
الجهمة الم ية ،وه م البالوت وغالرها من ا ج ار ات الم مرة ليق صا والمد ات ال لسالال ية.

محددات الموقف والدور األوروبي تجاه عملية السالم
شالر مبيضالن ت ،2007ص 21ذ للد أن اوتحدا الو وبدي ون ي دة الادروه السياسدية وال غ ار يدة واوق صدا ة ،هد ل
بما و

ي م الدة الشرق الوسط وبالدضية ال لسالال ية ،ومن ال اند

ال در دإن الد و العربيدة تحداو ال حدث عدن اليدف

سدداع ها ددي ال د اال عددن مصددالحها وقضددا اها .مددن ه ددا جددا اه مددام اوتحددا الو وبددي بالص دراال العربددي ا س دراماللي ،وبلددو ة
أسددس ومرتك دمات تشددكا مح د ات للموق د

الو وبددي ت دداد تلددك العمليددة ،وال ددي ترتكددم علددد ال دمام اوتحددا الو وبددي بإنهددا

الصراال الدامل ،والعما علد لاي السيم باوس ا للد ق ار ات م لس المن ال ولي ةات الصلة ،و ي مد م ها ق ار ات 242
و ،338واع د ا اوس د يالان ا س دراماللي ددي الض د ة الغربيددة سياسددة غالددر شددرعية ،ت عددا ض م د اس د حداقات عمليددة السدديم،
واع ا الد ل الشرهية جم اً من ال اني العربية المح لة عام .1967
وق رلو اوتحا الو وبي

م ه لل ولة ال لسالال ية ،روص ها اي للصدراال و دق السدس ال اليدة :ت دا

 ،2010 ،ص

53ذ
 .1الم اونددات هددي السددبالا الواال د
وبصو ة اصة الع

قامددة ال ولددة ال لسددالال ية المس د دلة ،وال أكال د علددد ددر أي وسدداما وأسددالال

أ ددر ،

 ،اللي ص ه اوتحا الو وبي با ها .

 .2ع مب أ ال ض مدارا السيم ،هو المب أ الحاكل للم اونات الها ة للد لقامة ال ولة ال لسالال ية المس دلة.
 .3ع د ق د ار ات المددل الم ح د ة وم لددس المددن ةات الصددلة ،هددي مرج يددة تلددك الم اونددات ،وبشددكا دداص ق د ار ات 242
و 338و.1379
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 .4ع م ا ة السيم العربية -ال دي تدل اع ما هدا دي الدمدة العربيدة دي رالدروت عدام  -2002هدي الادره ا قليمدي الممهد
قامة ال ولة ال لسالال ية ،وإقامة سيم شاما ي الم الدة ،وال البي ردالن العدر وإسدرامالا ندمن سدياق ال سدومة ال هاميدة
للدضية ال لسالال ية.
 .5ع

الة ا ة الالرمق والل ة الرباعية ،آليات مع م ة من شأنها تسهالا ت الدل

مدة اوتحدا الو وبدي قامدة ال ولدة

ال لسالال ية المس دلة.
هدلد السدس ال ددي تسد

للالهددا

مدة اوتحدا الو وبددي لحدا الصدراال ،جعلدت مدن الد و الو وبدي وموق دده مدن عمليددة

السدديم م د د ما مددن ال اايددة ال ارمددة ،لك دده ،وكمددا أش درنا ،هددا مح د و ال ددأثالر ددي مسددا تلددك ال سددومة ،لددل د مكن اوتحددا
الو وبي من رلو ة سياسات عملية تسهل ي ت عالا و د وجعله أكثر تأثالرا ،ولهلا ،كما أشرنا أ ضا ،له أسد ابه وعواملده ،للدد
جان

بعر المحد ات ال دي تسدهل دي تح د الموقد

السياسدي ليتحدا الو وبدي مدن عمليدة السديم ،وال دي مك دا لجمالهدا

ي المح ات ال الية:
أوال :غ ددة اوتحددا الو وبددي ددي أن كددون لدده و هددام ددي ل ددا العمليددة السددلمية ددي الشددرق الوسددط ،اناليقددا مددن موقعدده
ال غ ار ي ومكان ه السياسية واوق صا ة العالمية.
ثانيا :تخوه و اوتحا الو وبي من آثا اس م ار الصراال العربي ا سراماللي وت اعياتده ،والدلي تع بدر الدضدية ال لسدالال ية
جوهرد الساسي ،وما ع يه ةلك من اس م ار الع
الل

دي الم الددة ،مدا قد هد

ت ا اوتحا الو وبي لحا هلا الصراال ،وع م الوقوه موق

ثالثااا :ددر لسددماعالا ت  ،2013ص 13ذ أن أهددل مح د ات الموق د
ل سددها ولالبيعددة و هددا ددي الم الدددة ،روص د ها

مددة

ا سراماللي ،وبما

الم رج ت ا

 ،2010 ،ص 53ذ.

الو وبددي مددن عمليددة السدديم ،كمددن ددي

مددة أو وبددا

اميكيددة ته د ه للددد تكاليددف ةاتهددا باس د م ار م د الم غال درات ا قليمي دة

وال وليدة ،وال دي تدأتي تحدت مالدة الالمدوق الو وبدي ،الد ا
اس

المصدالح الو وبيدة دي الم الددة ،المدر الدلي

نحدو لعد

و سياسدي هدام وأساسدي دي تسدومة الصدراال العربدي

مد ا دل أو وبدا ةاتهدا وأهمال هدا علدد المسد و الد ولي ،هدلا بدالرغل مدن ههدو الد و الو وبدي دي

تلك العملية ثانوما أو تابعا أو ملحدا بال و المرمكي المهيمن علد مسا ال سومة.
رابعا :ر مبيضدالن ت ،2007ص 31ذ أن ه دا االدة مدن الدلدق لد

اوتحدا الو وبدي علدد أ دة و عدا لسدراماللية ت داد

الم ددا ات ال ددي د د م رهددا اوتحددا ل حرمددك العمليددة السددلمية ،اصددة أن لس درامالا ت اددر ل لددك الم ددا ات روص د ها تص د
مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)5العدد (2019 /)2
21

ددي
| 272

Published by Arab Journals Platform, 2019

Journal of the Arab American University ???? ??????? ??????? ????????? ??????, Vol. 5 [2019], Iss. 2, Art. 9

أنس صالحات

دور االتحاد األوروبي...

مصلحة ال لسالال الالن ،كما أن لسرامالا و ت ضدا أن كدون ليتحدا الو وبدي و سياسدي اعدا دي مسدا ال سدومة السدلمية،
رال مددا ت ضددا اسد م ار هيددام اوتحددا بال مومددا ،ناد ار لهميددة هددلا ال مومددا ددي الح دداى علددد الوند الدددامل ،وتدلدديص اا مدداوت
ان د وال أعمددا ع د  ،وهددو مددا شددكا عامدددا ،كمددا أش درنا ،أمددام ال د ا ال اعددا والمددؤثر ليتحددا الو وبددي ددي مسددا ال سددومة
السلمية.
خامسااا :للعيقددات الو وبيددة العربيددة تأثالرهددا ددي رلددو ة الموق د

الو وبددي مددن الدضددية ال لسددالال ية وعمليددة السدديم ،لة سددعد

اوتحددا الو وبددي للح دداى علددد مصددالحه مد الد و العربيددة ،وهددي م عد ة وم وعددة ،لكددن الخي ددات العربيددة -العربيددة تحددو
ون تالددومر العيق ددات العربي ددة الو وبيددة ،وتال ددومر المص ددالح المشد د ركة رددالن الال ددر الن ،الم ددر ال ددلي حدد م ددن قد د ة اوتح ددا
الو وبددي علددد ر ددا سياسددات اعلددة وملموسددة ومددؤثرة وبلو تهددا ت دداد الدضددا ا العربيددة ،و ددي مد د م ها مسددا ال سددومة السددلمية
للدضية ال لسالال ية.
تشكا المح ات السابدة تأثال ار كبال ار ي تح د
جان

بيعدة الد و الدلي ل ده اوتحدا الو وبدي دي عمليدة السديم ،هدلا للدد

ع م رلو ة و اوتحا ن سها تعرم ا وانحا لمصالحها ي الم الدة ،مكن له أن شكا مرتكد ام لسياسد ه ت داد الم الددة

وقضدا اها ،و دي مدد م ها الصدراال العربدي ا سدراماللي ،دي اأ اوتحدا الو وبدي عداني مددن اندسدامات دي مواقد
جان

الد و  ،للددد

ع م ام يكه أ وات ال أثالر ال عا علد أ راه الصراال وبخاصة لسرامالا ،كما هو اا الوو ات الم ح ة المرمكية.

الخاتمة واالستنتاجات
مدن ددي اوسد عراض السدارق لد و اوتحددا الو وبدي ددي عمليددة السديم ال لسددالال ية ا سدراماللية ،نيادظ تالددو موقد
اوتحددا الو وبددي مددن عمليددة السدديم و م دده لحددا الدضددية ال لسددالال ية ،وهددو موق د
والعربدي ،وبالبيعدة الحدا  ،موق ده و ع د

كددا

ال لسددالال ي

مدداهد م د الموق د

لسدرامالا ال دي تدراد موق دا م حدا اأ لل لسدالال الالن .لكددن هدلا ال الدو وال دد م لدل ددرجل

للددد سياسددات عمليددة مددن ال اايددة السياسددية ،وبدددي موق ددا نارمددا د ل ال عبالددر ع دده ددي م اس د ات مخ ل ددة ،مددن ددي البيانددات
وال صرمحات الرسمية ،وبالرغل من أن اوتحا الو وبي رق بعر الم ا ات ،لو أنه ي الس وات ال الرة تخلد عن اتخاة
م ا ات اعلة ومس دلة ت داد مسدا ال سدومة الم عالدا تدرم دا م دل العدام  ،2011باسد ث ا بضدعة أشدهر تدل اسد ئ اه ال داوض
الها عام  2014ولل د ل ال وصدا يلهدا للدد ن دامج ،وهدلا ،كمدا أشدرنا ،نداجل عدن عد ة عوامدا ،م هدا االدة الضدع
العربي ال ي تكرست م ل انالديق موجدة الربيد العربدي ،وهدي االدة و تمد ح ال رصدة للد و العربيدة لب دا موقد
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ليتحدا الو وبددي ،لال ب دد مواقد

وم ددا ات أكثدر عمليددة ت دداد العمليدة السددلمية ،اصدة مد ت ام د مشدكيت الم الدددة العربيددة،

ال ي غت علدد اوه مدام بالدضدية ال لسدالال ية ،مثدا الوند

دي سدو ما والديمن والعدراق وال حدرمن ولالبيدا وغالرهدا مدن الأمدات

الحدا ة ال دي تعدداني م هدا الم الدددة العربيدة ،هددلا ضدي عددن المعا ندة ا سدراماللية والمرمكيدة لي و أو وبددي عدا ومسد دا
ددي مسددا ال سددومة ،والددلي ار ددق م د ع د م غ ددة الو وبالددالن ددي معا نددة الوو ددات الم ح د ة المرمكيددة وإس درامالا والص د ام
السياسددي معهمددا ،كمددا أندده و مكددن لنكددا الأمددات ال ددي عصد ت باوتحددا الو وبددي ددي الس د وات ال ال درة ،وبصددو ة اصددة
أأمددات الد ون لد عر و اوتحددا  ،وأأمددة تد ق اليجئددالن ،وأأمددة ددروج ررمالانيددا مددن عضددومة اوتحددا  ،لددك الأمددات تعد
ملحة ور ليتحا من ال عاما معها ،وتأجالا اوه مام بدضدا ا أ در  ،مثدا عمليدة السديم ال لسدالال ية ا سدراماللية ،اصدة أن
هددلد العمليددة مددر علالهددا أكثددر مددن ب د قددرن ،وو توج د مؤش درات مكانيددة الوصددو للددد اددا لهددا ،المددر الددلي د اوتحددا
الو وبي للد اونك ا نحو أأماته ال ا لية الملحة ،وتهمي

اوه مام بعملية السيم.

وواا ددا م ددن جه ددة أ ددر  ،أن الوو ددات الم حد د ة المرمكي ددة وإسد درامالا راب ددون بالد د و اوق ص ددا ي ليتح ددا الو وب ددي،
وب موملدده لم الل ددات تحدالددق ال سددومة السددلمية ،ا ددد لددو لددل ت ددر تلددك العمليددة للددد اددا سياسددي ،وةلددك لن تلددك المسدداع ات
تساع ي بدا المؤسسات ال لسالال ية وتحو

ون انهيا هدا ،وتمك هدا مدن ال يدام رد و ها اصدة مدا علدق بح دظ المدن ،وهدو

أمر ع جوهرما وأساسيا بال س ة سرامالا.
و ي نو ما تد م مع ا مكن لجما أهل اوس اجات ال ي توصا للالها ال حث يما لي:
 .1شه الموق
علد لنشا
 .2نددع

الو وبي تالو ا كبال ار يما علق بالدضية ال لسالال ية وعملية السيم ،وق م
ولة لسالال ية مس دلة و مد ار ية قارلة للحياة ت ي

ج ا للد ج

م

م ه الواندحة للحدا ،الداممدة

ولة لسرامالا.

ال د و السياسددي ليتحددا الو وبددي ومح و دده ددي مسددا ال سددومة السددلمية ،بددالرغل مددن تد د م الموق د

السياسددي

الو وبددي مددن ناايددة نارمددة ،لو أن اوتحددا الو وبددي عدداجم عددن اتخدداة م ددا ات مسد دلة ،ومما سددة الضددغوط اليأمددة
علد لسرامالا لحملها علد اوسد ابة لم الل دات السديم ،وإقامدة ال ولدة ال لسدالال ية المسد دلة ،االدث بددي الد و السياسدي
الو وبي و ا ثانوما وملحدا بال و المرمكي.
 .3نع

ال و السياسي المؤثر ليتحا الو وبي ومح و ه ي عملية السديم ،عدو للدد عد ة عوامدا كمدن أهمهدا دي

العاما الو وبي ال ا لي واوندسامات ال ي عاني م ها اوتحا  ،لنا ة للد العاما ا سراماللي والمرمكي الد ار ر لي
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و أو وبي مس دا ومؤثر ي مسا ال سومة السدلمية ،ضدي عدن الوند العربدي غالدر المسدان بصدو ة جدا ة وااسدمة
للموق
.4

الو وبي.

ي الس وات ال الدرة ت ارجد اه مدام اوتحدا الو وبدي بالعمليدة السدلمية ،وةلدك بسدب

الأمدات ال دي عداني م هدا اوتحدا

الو وبددي ،وأهمهددا أأمددة ال د ون ل د عر ال د و الو وبيددة ،وأأمددة اليجئددالن ال ددي عص د ت ر د و اوتحددا  ،وأأمددة ددروج
ررمالانيا من عضومة اوتحا  ،المر الدلي ادو اه مدام و اوتحدا لهدلد الأمدات ،وأ

للدد ت ارجد اه مامده بالعمليدة

السلمية ي الشرق الوسط.
 .5بالرغل من مح و ة ال و السياسي ليتحا الو وبي ي عملية السيم ،لو أن هدلا الد و ك سد

أهميدة كبالدرة ،وةلدك

بال ار للد أن اوتحا الو وبي ع المانح الكبدر لل لسدالال الالن ،االدث شدكلت مسداع اته مدا نسدب ه  %45مدن لجمدالي
مددا تد مدده الس درة ال وليددة المانحددة لل لسددالال الالن ،وأسددهل هددلا ال د عل ددي تالددومر المؤسسددات ال لسددالال ية وتحسددالن أ امه دا،
وال خفيف من ا ة اآلثا السلبية للمما سات ا سراماللية علد وق صا ال لسالال ي.

التوصيات
ي نو ال امج السابدة وصي ال ااث بما لي:
أوو :تصددميل الددة سياسددية لسددالال ية وانددحة المعددالل ،ت علددق بمسددان ة اوتحددا الو وبددي ل عالددا و د السياسددي ت دداد مسددا
ال سددومة السددلمية ،وليشددكا عددامي ندداغالا علددد لس درامالا ليس د ابة للددد اس د حداقات تحدالددق السدديم ،وإن دداق مسددا ال سددومة
السلمية.
ثانيدا :تعممددم جسدو الثدددة ردالن اوتحددا الو وبدي والحكومددة ال لسدالال ية بمخ لد

مؤسسداتها ،اصددة مدا علددق م هدا بال واند

المالية ،وةلك لضمان تكثيف ال عل الو وبي لب ا مؤسسات ال ولة ال لسالال ية ،ومسان ة ررامج ال مية ال ي تدو ها الحكومدة
ال لسالال ية علد مخ ل

الصع ة.

ثالثا :ت عالا ال رلوماسية ال لسالال ية الرسمية والشعبية ت اد و اوتحا الو وبي ،لما لها من و هام ي ال دأثالر دي الد أري
العددام الو وبددي ومؤسسددات الم مد المد ني يدده ،وال ددي تددؤثر ددي سياسددات ال د و الو وبيددة ،ليصد

ةلددك كلدده ددي مصددلحة

اله اه ال لسالال ية الم علدة بال خلص من اوا ي ا سراماللي وب ا ال ولة ال لسالال ية المس دلة.
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ابعددا :نادد ار ونحيدداأ الموقدد

المرمك ددي لمص ددلحة لسددرامالا ،وع د م أهليددة الوو ددات الم حد د ة ل لعدد

و الوسدديط ال ممدده ددي

م اونات السيم ،اصة م لعين الرميس المرمكي ونال ترام  ،الد ل عاصمة سرامالا وندا الس ا ة المرمكيدة للالهدا،
وال غاني الوانح عن اس م ار سياسة اوس يالان ا سراماللي ي الض ة الغربية ،ور من ال كالدر جد ا ر عممدم و اوتحدا
الو وبددي وإر د ارأد لسددالال يا ،ليحددا محددا ال د و المرمكددي ،و ددر الهيم ددة المرمكيددة علددد مسددا ال سددومة السددلمية ،ومسدداع ة
اوتحددا الو وبددي علددد ر ددا

و مس د دا و اعددا ددي تلددك العمليددة ،وتمكددالن اوتحددا الو وبددي مددن تالددومر أو اق الدددوة ال دي

ملكهددا ددي هددلا الشددأن ،مثددا وأندده السياسددي واوق صددا ي العددالمي ،و و د كد اعل ومددانح ميسددي للعمليددة السددلمية ،وغالرهددا مدن
الو اق ال ر .

دراسات مستقبلية مقترحة
لإلاا ددة ب واند

أ ددر ت علددق ر د و اوتحددا الو وبددي ددي عمليددة السدديم ال لسددالال ية ا سدراماللية ،د ددرق ال ااددث لج د ار

اسات مس دبلية ت او الدضا ا ال الية:
اسددة ت دداو أثددر الأمددات ال ددي مددر رهددا اوتحددا الو وبددي ددي و د ددي عمليددة السدديم ،مد ال ركالددم علددد أأم ددي

-

اليجئالن و روج ررمالانيا من عضومة اوتحا .
 -لج ار

اسة ادو

لفيدات الد و ال اعلدة دي اوتحدا الو وبدي ت داد عمليدة السديم وعيقدة ةلدك روجدو اندسدامات

رالن و اوتحا يما علق بعملية السيم.
 -لج ار

اسة ت علق بموق

اوتحا الو وبدي و و د مدن ال الدو ات الراه دة علدد صدعال الدضدية ال لسدالال ية ،اصدة

ما علق م ها ر دا السد ا ة المرمكيدة للدد ل واوع دراه رهدا كعاصدمة ل ولدة لسدرامالا ،والموقد

ممدا ُسدمد بصد دة

الدرن.
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Abstract
This study aims at analyzing the role of the European Union in the Israeli- Palestinian peace process
through tracing the development of the stand and role of the European Union in that process highlighting its
significance and the influencing factors in that role. In addition, the researcher seeks to show the most important
determinants in the development of that role. The researcher follows the analytical methodology in order to
analyze the European role in the Israeli- Palestinian peace process. This study is divided into three sections. To
begin with, the first section is the analysis of the European role in the Israeli- Palestinian peace process and the
stand of the European Union in the Israeli- Palestinian peace process and its role in the process. The second
section discusses the factors leading to the limited political role for the European Union in the IsraeliPalestinian peace process clarifying the importance of this role politically and economically. Finally, the
researcher focuses on analyzing the determinants of the European Union’s stand and its role in the process. The
theme of this study is inspired by the hypothesis that the political role of the European Union in the settlement
doesn’t cope with its importance and economic efficiency considering it as the biggest donor for the process.
This is due to a number of factors that restrict its political role, namely the Israeli, American and European
factor on the one hand and the crises the European Union has suffered from recently on the other hand.
The researcher concludes a number of results including the clarity and development of the European stand from
the peaceful settlement by proposing its vision based on the two-state solution. Still, its political role is
ineffective in the settlement and doesn’t go along with its importance and economic efficiency considering it as
the main donor for the peace process. Also, the results have showed the limited role’s factors including the
Israeli- American rejection to any effective and influential role for the independent European Union in the
course of the peaceful settlement. In addition to the crises and problems, from which the European Union has
suffered including the refugee crisis, the Brexit crisis has also weakened the attention of the European Union to
the peace process in the Middle East.
Keywords: European Union, the Israeli- Palestinian peace process, The Palestinian - Israeli negotiations, The
political role, The economic role, The economic helps.
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