
 

 

 

 

 

 

 

 

  قراءة مستقبلية في دورها–اللجنة الرباعية بين االحتواء األمريكي والضمور األوروبي 

 

 

 نايف أبو خلف. د

 

ورقة عمل مقدمة للمرآز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات  في مؤتمره السنوي الثالث  
 :بعنوان

  ،28/3/2009لمنعقد في ، ا"المتغيرات الدولية وأثرها على مستقبل القضية الفلسطينية " 

 .رام اهللا-فندق البيست ايسترن

 

 

 

 

 

 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم  



 

 

ايف. د و ن ف أب ة ، خل ة اللجن ين الرباعي واء ب ي االحت مور األمريك ي والض راءة – األوروب  ق
 .دورها في مستقبلية

 

ة ل ورق ة عم ز مقدم طيني للمرآ ة الفلس ات للديمقراطي ي  والدراس ؤتمره ف نوي م ث الس   الثال
 : بعنوان

 ، 28/3/2009 في المنعقد ، "الفلسطينية القضية مستقبل على وأثرها الدولية المتغيرات" 

 .اهللا رام-ايسترن البيست فندق

 

 :مقدمة

 

ذ  الرباعية أصبحت حيث األوسط، الشرق في السالم بعملية الرباعية اللجنة اسم يرتبط  أواخر  من
ام َا 2002 ع يا طرف ي رئيس ة ف لمية العملي ي الس ة، ف دَا المنطق د وتحدي ا بع ة تبنيه رئيس لرؤي  ال

ي بق األمريك ورج األس وش ج ن ب رائيلي الصراع لحل االب طيني– اإلس ى الفلس ل أساس عل  ح
ى  وامن  سالم  في  تعيش  للحياة قابلة ديمقراطية، مستقلة، فلسطينية دولة: الدولتين ة  جانب  إل  دول
  .الطريق خريطة خطة باسم عرفت دولية ةمبادر شكل  الرؤية تلك  أخذت .  إسرائيل

 

 في  للسالم جديدة لعملية بدايَة دوليَا اعترافَا الرباعية أعطتها أن بعد الطريق خريطة خطة شكلت
رق ط الش دثت  ، األوس رات أح ة تغي رة جوهري ى آبي ة عل د عملي لو ،)1991 (مدري  ( فأس
ى  يتوجب  والتزامات  بخطوات  الفلسطينية  الدولة قيام الجديدة الخطة ربطت حيث  ،)1993  عل
ا  شكلية  التزامات  مع  بتنفيذها، القيام الفلسطيني الجانب ى  الخطة  رتبته  ، اإلسرائيلي  الجانب  عل
ة  العنف بإنهاء تبدأ : متتالية ثالث مراحل عبر وذلك اب،  ومحارب اء  اإلره ا  المؤسسات،  وبن  تليه

ة ام مرحل ود القي الحية بجه ال إص ة تط ب آاف ام جوان يال النظ طيني سياس تورية الفلس  ، الدس
ية ة ، والسياس ة ، واألمني ة ،  واإلداري ائية ، والمالي ادية ، والقض ي. واالقتص ك يل ة ذل  المرحل

دائم،  الوضع مفاوضات خاللها تجري واألخيرة الثالثة اول  والتي  ال ة  تتن ا  الصراع  قضايا  آاف  بم
ا دس قضيتي فيه ين الق ك ،. والالجئ ة بهدف وذل ة إقام  خطة أن أي الموعودة، لفلسطينيةا الدول

لمية  المفاوضات  أرجأت  قد الطريق خريطة دائم،  الوضع  قضايا  حول  الس اء  والمستحقة  ال  بانته
ة ة المرحل ة بموجب االنتقالي د عملي لو، مدري ى وأس ة إل رة مرحل ي أخي ة ف لمية العملي بقها الس  يس

 . بتنفيذها القيام الفلسطيني الجانب على يتوجب اشتراطات



 

 :الرباعية دور

 

دد ة دور تح ة بموجب الرباعي ة خط ق خريط ي الطري ة ف ى الرقاب راف أداء عل ين، األط  المعني
ة  آل  في محددة هي آما منها آل من المطلوبة بالخطوات االلتزام على وحثها  مراحل  من  مرحل
ة ى ، الخط ة دور أن بمعن ر الرباعي ى اقتص ب عل ة الجوان ة أو التقني ب دون التطبيقي  الجان

ث  ياسي،الس ات احتفظت حي دة الوالي ة المتح ها األمريكي ة لنفس ة المفاوضات برعاي ين الثنائي  ب
د  مرجعية مع تمشيا الصراع حل إدارة في وتفردها والفلسطيني اإلسرائيلي الجانبين  وأسلو  مدري
ة  على الرباعية دور اقتصر حين في ، 338 و 242 الدولي األمن مجلس لقراري تطبيقا  المتابع
ة  األطراف  قيام مدى على رافواإلش ا  المعني  في  الطريق  خريطة  خطة  حددتها  التي  بالتزاماته
ل ة آ ن مرحل ق مراحل م ة، تطبي ن الخط م وم رك ث ة ت ة للجن ر الرباعي يم أم ير الوضع تقي  للس

 .الغاية لتلك يعقد دولي لمؤتمر الدعوة عبر الالحقة للمرحلة واالنتقال السلمية بالعملية

ل                   لم تقتصر سياسة ا    ا السياسي فحسب ، ب ى تهميش دوره ة عل دور الرباعي الحتواء األمريكية ل
رئيس                           ذي حرص ال ة ، وال ة الدولي ار شخص المبعوث الخاص للجن ألة اختي ى مس ك إل تعدى ذل

فمنذ تشكل اللجنة   . األمريكي األسبق بوش أن يكون من الموالين والمقربين من إدارته وسياساتها          
ة      " ينسونجيمس ولف    "تم تعيين السيد   ، رئيس البنك الدولي سابقَا، آأول مبعوث خاص للرباعي

ة سالم الشرق األوسط ي عملي ع   . ف د اتصاالته م ى تقيي َا عل ه احتجاج ن مهمت تقال م ذي اس وال
ات الفلسطينية   ي االنتخاب ا ف د فوزه اس بع ة حم كلتها حرآ ي ش رة الت ة الفلسطينية العاش الحكوم

ام  ل ع ي أوائ ريعية ف ن  2006 التش ف  م ي بوق ف الغرب اده للموق ته وانتق ب، ومعارض جان
ار السلطة                     ى انهي ا عل المساعدات المالية والتنموية للسلطة الفلسطينية، والتي حذر من خطورته

ام     . وضياع آافة الجهود السابقة في دعم السلطة الفلسطينية        ر أحداث     2007 وفي منصف ع ، اث
رئيس بوش           حزيران في قطاع غزة، وما نجم عنها من انقسام على          ار ال  الساحة الفلسطينية، اخت

يد   ر  " صديقه المقرب  الس وني بلي ا األسبق، ليكون المبعوث الخاص    " ت يس وزراء بريطاني رئ
ي                     الجديد للرباعية ،   اد األوروب ة آاالتح دتها أطراف أخرى في الرباعي رغم التحفظات التي أب

يت       .. وروسيا االتحادية ضد تعيين بلير     يا أعربت عن خش ر سيخدم في            فروس ين بلي ها من أن تعي
ي               اد األوروب محاباة الموقف األمريكي على حساب مواقف األطراف األخرى، بينما أعرب االتح
اد         ي االتح ية ف ادر دبلوماس لمية، مص ة الس ن العملي ه م ى مواقف لبا عل ينعكس س ك س ن أن ذل م

ذ         دور ال ل   األوروبي أشارت إلى أن االتحاد يخشى على وجه الخصوص تراجع ال ه الممث ي يلعب
لمية          ة الس ي العملي والنا ف افيير س ترآة خ ة المش ة واألمني ة الخارجي ى للسياس حيفة ( األعل ص

ر من أي                    ...) هآرتس ين بلي اك معارضة لتعي و رغم التحفظات الروسية واألوروبية   لم تكن هن
ا      . جهة ، بما في ذلك السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية         ا ب ان مقتنع ة    الكل آ ن دور الرباعي

اء                   ة البن ة الفلسطينية في عملي سيكون تقنيا وليس سياسيا، وسيترآز حول مساعدة السلطة الوطني
ة            ين      . المؤسسي، وإعادة تأهيل قوات األمن الفلسطينية، وعمل اإلصالحات المالي وفي التنسيق ب

 . اإلسرائيليين والفلسطينيين في المسائل ذات االهتمام المشترك



 

 :بولس لسالم الشرق الوسطمؤتمر انا

 

ة    وث خاص للرباعي ر آمبع ين بلي د تعي ر بع ذ يتضح أآث ة اخ دور الرباعي واء األمريكي ل االحت
دور السياسي لمبعوث ا                       د ال الدولية، خاصة أن الرئيس األمريكي األسبق بوش حرص عل تقيي

   .لرباعية، والذي تحدد في تطوير وتنمية االقتصاد الفلسطيني لدولة مستقبلية

 

رق          ي الش الم ف ابولس للس ة ان ار عملي ي إط ة، وف ا للرباعي ا خاص ه مبعوث ن تعيين ام م د ع فبع
اش االقتصاد الفلسطيني  ،   ى إنع دفت إل راءات ه ن اإلج ة م ر مجموع وني بلي ن ت األوسط، أعل
ى                  ة اإلسرائيلية عل ة الحكوم والمساعدة في التحضيرات للدولة الفلسطينية، والتي تضمنت موافق

ك من                    تخفيف ا  ة، وذل راد والبضائع الفلسطينية في الضفة الغربي لقيود المفروضة على تنقل األف
طيني    ة االقتصاد الفلس ق تنمي ي تعي رائيلية الت واجز اإلس ة الح ك . خالل إزال ر أن ذل صرح بلي

دريجياَ                     ة االحتالل ت ار آيف يمكن إزال ة إلظه ع  ( سيشكل اختبارَا مهما خالل األشهر القادم موق
 ..) ي بليرمكتب تون

 : تضمن اقتراح بلير أربعة عناصر أساسية شكلت أبعادا أربعة لقيام الدولة الفلسطينية

 .تنمية اقتصادية واجتماعية. 1

 .رفع القيود أمام حرآة الفلسطينيين والبضائع. 2

 . من الضفة الغربية% 60تطوير المنطقة ج ، والتي تشكل حوالي . 3

 . مالئمةأداء ومقدرة أمنية فلسطينية. 4

ة  مع الموضوع الفلسطيني                   حيث  .  شكلت مبادرة بلير تغييرَا في النهج في آيفية تعامل الرباعي
طينية تحت    اة الفلس ع الحي ي واق رات ف داث تغيي ية وإح ات السياس ين المحادث التوازي ب ربطت ب

ين الفلسط . االحتالل ة ب اء الثق راءات وبن ز إج ة تعزي ى أهمي ذا الطرح  عل فة ه وم فلس ينيين وتق
الل           ن خ ون م طينيين تك ر الفلس ي نظ طينية ف ة الفلس ة الدول ة إقام رائيليين ، وأن إمكاني واإلس

ت،           ة الفلسطينية في نظر             ,إعطائهم األمل بأن االحتالل سيزول مع الوق ة الدول ة إقام وأن إمكاني
دد من ال                 ن يته ة  اإلسرائيليين تكون من خالل إعطائهم األمل بان أمن إسرائيل سيتحسن، ول طريق

 ). نفس المصدر . ( التي يدير فيها الفلسطينيون أراضيهم

 

 قراءة مستقبلية في دور الرباعية



هناك مجموعة عوامل يجب أخذها في االعتبار عند قراءة ما يمكن أن يكون عليه دور الرباعية 
 :في المستقبل 

 اإلقليمية العالقات لىع عميقة وتداعيات تأثيرات لها آان ودولية إقليمية تطورات حدوث أوَال، 
 نهاية في غزة قطاع على األخير اإلسرائيلي العدوان أهما ولعل المنطقة، في السلمية والعملية ،

 المادية الحياة جوانب لكافة وتدمير قتل من اإلسرائيلية الحرب آلة أحدثته وما ،2009 العام
 السلمية انابولس عملية نم متبقي رمق آخر على القضاء إلى إضافة ، القطاع في واإلنسانية

 سياساتها في اإلسرائيلية الحكومة استمرار تسبب لقد األصل، في احتضار حالة في آانت التي
 ضد القمعية االحتاللية وسياساتها الشرقية، للقدس وتهويدها الغربية الضفة في االستيطانية
 دعم أي غياب ثم ومن ، هالمصداقيت السلمية العملية فقدان في واقتصادهم وحياتهم الفلسطينيين

 أطراف من وحتى  العرب، من و ، توجهاتهم اختالف على الفلسطينيين بين لها تأييد أو
 الرباعية مبعوث وحتى الجديدة، األمريكية واإلدارة األوروبي االتحاد فيهم ،بمن الرباعية
                                         .وسياساتها إلسرائيل القويتين ومناصرته بصداقته ،المعروف بلير توني الخاص

ثانيَا، استالم الرئيس األمريكي الجديد اوباما لمهامه في البيت األبيض، والذي أبدى قلق بالده 
من تدهور األوضاع األمنية واإلنسانية في الشرق الوسط، منهيا بذلك عهدَا من إدارة سلفه 

 . والذي آان أآثر الرؤساء األمريكيين دعمَا وتأييدا إلسرائيل منذ تأسيسهاالرئيس األسبق بوش
ورغم أن اإلدارة األمريكية الجديدة لم تبلور بعد إستراتجيتها الجديدة تجاه الشرق األوسط 
عمومَا، وعملية السالم بشكل خاص، غير أن موقفها يتسم بالغموض وعدم الوضوح تجاه الكثير 

 فهناك إشارات متضاربة يمكن مالحظتها في نهج وخطاب اإلدارة الجديدة، من قضايا المنطقة،
فالرئيس أوباما قام بتعيين جورج ميتشل مبعوثَا خاصَا إلدارته في الشرق األوسط، مما يعكس 
اهتمام من جانب اإلدارة األمريكية الجديدة بدفع جهود السالم في المنطقة، وخاصة االهتمام 

اني في قطاع غزة، فقد أعرب الرئيس األمريكي عن دعمه الكامل لجهود بالوضع األمني واإلنس
تثبيت وقف إطالق النار بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في القطاع، وآذلك في فتح إسرائيل 
للمعابر وتسهيل دخول المساعدات اإلنسانية للفلسطينيين في القطاع، آما أعربت وزيرة 

ن عن دعم بالدها لخطة خريطة الطريق، ولحل الدولتين ، الخارجية األمريكية هيلري آلنتو
 وانتقدت آلينتون سياسات االستيطان .وتحديدَا الدولة الفلسطينية المستقلة ، والقابلة للحياة

اإلسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واعتبرت األوامر الحكومة اإلسرائيلية األخيرة 
القدس الشرقية ضارَا بجهود السالم في المنطقة، وانتهاآَا من جانب منزَال فلسطينيَا في  80بهدم 

وفي نفس الوقت أآدت إدارة أوباما . بموجب خطة خريطة الطريق  لمتطلبات السالم إسرائيل
دعمها المطلق ألمن إسرائيل، وإعطاء األولية في سياساتها القادمة تجاه المنطقة لمسألة الملف 

               اإلرهاب، سواء في لبنان أو في غزةالنووي اإليراني ولمحاربة
 

، وتكليف زعيم 2009فوز اليمين اإلسرائيلي في انتخابات الكنيست األخيرة في شباط : ثالثَا
مقعدَا من  65حزب الليكود نتانياهو بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية القادمة، والمدعومة من 

 األحزاب اليمينية
 

وافقة زعيم حزب العمل ايهود باراك لالنضمام لالئتالف اليميني  المتطرفة ، إضافة إلى م
معروف أن اليمين اإلسرائيلي يعارض مبدأ حل الدولتين ، ويرفض أية . بزعامة الليكود

تنازالت إقليمية من أراِض فلسطينية وعربية محتلة، ويرفض عودة الالجئين إلى إسرائيل، آما 
ا العاصمة األبدية الموحدة لدولة إسرائيل، وتجدر يعارض مبدأ تقسيم القدس الذي يعتبره



اإلشارة في هذا الصدد إلى ان بعض األحزاب اإلسرائيلية في االئتالف الحكومي اإلسرائيلي 
المزمع إنشاؤه يضم أحزاب يمينية شوفينية متعصبة تتبنى سياسة تمييز عنصري ضد 

، وتدعو إلى ترحيلهم إلى خارج إسرائيل انطالقَا من 1948الفلسطينيين العرب من مواطني 
.مفهوم الدولة اليهودية                                                 

 
بدأ جلسات الحوار الوطني الفلسطيني الذي تشارك فيه آافة القوى والفصائل الفلسطينية : رابعَا

ورغم تحقيق بعض  . رعاية مصريةالمختلفة، بهدف تحقيق الوحدة والمصالحة الوطنيتين ب
التقدم في مسائل عديدة ، إال أن هناك صعوبات آبيرة تواجه المتحاورين في عدد آخر من 
الملفات األساسية ، والتي لم يتم فيها جسر الخالفات بين المشارآين، مما استدعى إلى إرجاء 

                 .2009ية آذار جلسات الحوار إلى ما بعد انعقاد القمة العربية في الدوحة في نها
                       

 

 :تحديات

يشير تزامن وتفاعل هذه العوامل معَا إلى صعوبات وتعقيدات تعترض إمكانية نجاح أية جهود 
دبلوماسية دولية في دفع عملية السالم في الشرق األوسط، على األقل في المدى المنظور وفي 

تشير بعض تصريحات  تطرأ ظروف مغايرة تدفع باتجاه معاآس،ضوء المعطيات القائمة، ما لم
  :                      االهتمام سيترآز في المرحلة القادمة وبشكل رئيسي علىعدد من مسئولي الرباعية أن 

 ،إطالق النار في قطاع غزة إنجاح جهود الحكومة المصرية في تحقيق التهدئة، وتثبيت وقف -

ح المعابر المؤدية إلى غزة من أجل تأمين وصول المساعدات اإلنسانية            اتخاذ إجراءات لفت-
 إلى أهالي القطاع،   

  وقف تهريب األسلحة داخل غزة،-

     في إنهاءو،   بهدف تعزيز وقف إطالق النارتحقيق المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية -

 ل           آافة قضايا الحوار الوطني، وتحديدا تشكيالوضع األمني واالنقسام السياسي ، ومعالجة

 ي    واليات المتحدة واإلتحاد األوروبحكومة وفاق أو وحدة وطنية فلسطينية ، تكون مقبولة من ال

 .         ة قطاع غز وبقية الدول المانحة  من أجل تمرير المساعدات المالية الالزمة إلعادة أعمار

  

 

 

باعية سيكون لها دور آبير في هذه المجاالت، وهو ما أآد عليه مبعوث الشك أن اللجنة الر
، حين صرح 2009الرباعية الخاص توني بلير في زيارته األخيرة للقطاع في أوائل شهر آذار 

بعد اجتماعاته مع رجال األعمال الفلسطينيين وممثلين من المجتمع المدني أن معالجة الوضع 
س المرء ومع ذلك يلم. حتل أولويات العمل الدبلوماسي الدولي القادماإلنساني وإعادة األعمار ست
مثل مبعوث الشرق األوسط  الرباعية ي لعدد من آبار المسئولين فيتغييرا في الخطاب السياس

للمنطقة من  آلنتون ، واللذان آانا أآدا في جوالتهما األخيرة ، ووزيرة الخارجية األمريكيةبلير



وأن أية جهود تبذل في الوقت  ية هي في األساس قضية سياسية ،أن القضية الشرق أوسط
الحاضر لن تحقق أهدافها المرجوة  دون أن يتحقق تقدم مواٍز في المسار السياسي، وعليه وفي 
ضوء الصعوبات والتعقيدات التي تقف عائقا أمام التقدم في العملية السلمية ، فسيكون ترآيز 

بطريقة يجري فيها الحفاظ على الوضع القائم،  واء الصراع المجتمع الدولي على إدارة واحت
والحيلولة دون تفجر الوضع ليصل إلى مواجهات دامية على غرار ما حصل في حرب غزة 

 زامتاالل انبين اإلسرائيلي والفلسطيني علىحيث ستترآز جهود الرباعية على حث الج مؤخرَا، 
ة سياسات أو خطوات من شأنها اإلضرار بتعهداتهم بموجب خطة خريطة الطريق، وتجنب أي

مع األخذ  للعملية السلمية ،  وهو قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ، باألهداف اإلستراتيجية
                         .باالعتبار احتياجات إسرائيل األمنية 

  

  :سياسة االحتواء األمريكية 

، على رعايتها 1991عملية السلمية في مدريد عام حرصت الواليات المتحدة منذ انطالق ال
المنفردة للعملية السلمية، آما حرصت في الوقت نفسه على تأمين اعتراف المجتمع الدولي 
بالعملية السلمية خارج إطار األمم المتحدة، وعلى حشد الدعم المالي والسياسي الدوليين، من 

آتلك التي عقدت في باريس وشرم الشيخ لتوفير خالل عقد المؤتمرات االقتصادية للدول المانحة 
                                                           .الدعم الالزم لعملية بناء الدولة الفلسطينية ، وإعادة أعمار غزة

ة أما اللجنة الرباعية فقد حدد دورها في بذل آافة الجهود الدبلوماسية الممكنة لدعم العملي
السلمية، وتشجيع العملية التفاوضية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين من خالل عقد مؤتمرات 
دورية في عواصم وآماآن إقامة األطراف الدولية المشارآة في اللجنة ، إضافة إلى عقد 
اجتماعات على هامش المؤتمرات االقتصادية للدول المانحة، آما تقوم الرباعية من خالل ممثلي 

اف المشارآة أو من خالل مبعوثها الخاص للشرق األوسط بزيارات متعددة للمنطقة األطر
                                               .واالجتماع بالقيادتين اإلسرائيلية والفلسطينية ، و بقيادات من دول المنطقة

تقوم بها الرباعية هو العمل على إيجاد بيئة إن أهداف آل تلك الجهود الدبلوماسية التي قامت و
سياسية وأمنية واقتصادية مستقرة تهيئ إلنجاح المفاوضات السياسية، وذلك عبر توفير 
الظروف الداعمة إلقامة الدولة الفلسطينية القادرة على البقاء وفق الرؤية األمريكية ، وهذا 

ي على اتخاذ خطوات لبناء وتعزيز يتضمن بذل الجهود لحث الطرفين اإلسرائيلي والفلسطين
الثقة بين الجانبين، وآذلك على متابعة تنفيذهما لتعهداتهما وفق خريطة الطريق، من الواضح أن 
الرباعية تمارس دورا محدودَا في دعم سياسات الواليات المتحدة األمريكية، وتمكينها من 

ائج االحتالل اإلسرائيلي ، وال احتواء وإدارة الصراع بطريقة تعالج قضايا تتعلق بآثار ونت
تتناول القضايا النهائية لتحقيق سالم عادل ودائم ينهي األسباب الحقيقية للصراع، آقضايا القدس 

لقد ظلت اللجنة الرباعية حبيسة سياسة ،،،،والالجئين، والحدود ،والمستوطنات، والمياه وغيرها
ن واضحَا في عملية خريطة الطريق االحتواء األمريكي إلدارة صراع الشرق األوسط،هذا آا

والتي حددت مراحل وجداول زمنية، وتواريخ محددة، ومعايير تهدف إلى تحقيق تقدم عبر 
خطوات متبادلة يتوجب على األطراف تنفيذها اعتمادَا على حسن النوايَا في آافة المجاالت 

ت، شكلت شروطَا مسبقة السياسية، واألمنية،واالقتصادية،واإلنسانية، وفي مجال بناء المؤسسا
لبدء أية عملية تفاوضية لقضايا الوضع الدائم، والتي تم إرجاؤها للمرحلة الثالثة واألخيرة 

 الرقابة على أداء األطراف علىأما دور الرباعية فقد اقتصر . بموجب خريطة الطريق
افها المبطنة في مما مكن الواليات المتحدة من تحقيق أهد. وتشجيعهم لتنفيذ تعهداتهم وفق الخطة

التأآيد على مرحلية الحل، والذي أعطى البعد األمني األولية العليا في خريطة الطريق، بهدف 
المطالبة بتغيير القيادة الفلسطينية آنذاك ، واعتبار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ليس شريكا 



يات اإلرهابية ضد في العملية السلمية،ما لم يلتزم بخطوات محددة في إنهاء العنف والعمل
 .        اإلسرائيليين، ويعمل في نفس الوقت على إصالحات شاملة في مؤسسات السلطة الفلسطينية

، تكررت المشاهد ذاتها، حيث نظمت 2007، والتي بدأت في أواخر عام سوفي عملية أنا بولي
لسطينيين  للسالم من أجل إحياء المحادثات بين الفسالواليات المتحدة مؤتمر أنا بولي

، بما يؤدي إلى قيام دولة 2008واإلسرائيليين، والتوصل إلى تسوية للنزاع مع نهاية العام 
فلسطينية فاعلة تحيى جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل،  وتحظى آالهما باألمن واالحترام داخل 

مل هدفت عملية انابوليس إلى حشد إجماع دولي واضح وآبير حول دعم الع. حدود معترف بها
االقتصادي واالجتماعي واإلنساني الالزم، ودعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، إلى جانب 
دعم العملية التفاوضية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين من اجل حل دائم للصراع ،حددت عملية 
انابوليس ما يتوجب على آل طرف فعله ،مع التأآيد على أهمية الربط والتفاعل بين قضايا 

فقد ألزمت . من واالقتصاد والسالم ، وأهم ما يحتاجه آل طرف من اآلخر في تلك األموراأل
عملية انابوليس الحكومة اإلسرائيلية، من ضمن أمور أخرى، بتجميد آافة النشاطات االستيطانية 
بما في ذلك وقف التوسع االستيطاني ،وإزالة البؤر االستيطانية غير المشروعة،وتطبيق 

وفرضت عملية انابوليس التزامات . اعد في تحسين الوضع اإلنساني للفلسطينيينإجراءات تس
متبادلة عل الجانب الفلسطيني شملت ضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات ملموسة تجاه محاربة 

 .                           عمليات العنف و اإلرهاب ضد المدنيين اإلسرائيليين، والحاجة لعمل إصالح سياسي شامل

حددت عملية انابوليس دور الرباعية وأطراف إقليمية ودولية أخرى في السعي إلى مساعدة 
الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني على التوصل التفاق، من خالل مراقبة وحث الطرفين على 

ريق باعتبارهما أفضل السبل لتحقيق تنفيذ التزاماتهم وفق مبادئ عملية انابوليس وخارطة الط
.                                                                                                    السالم في الشرق األوسط

  

 : الضمور األوروبي 

وروبي يشارك اإلتحاد األوروبي في الرباعية الدولية بتمثيل قوي يعكس اهتمام اإلتحاد األ
بالعملية السلمية في الشرق األوسط، وبأهمية تحقيق سالم دائم وعادل في المنطقة،  يمثل اإلتحاد 

 :، وهم) الترويكا(األوروبي في اللجنة الدولية ثالثة مسئولين آبار والتي تعرف ب 

 .خافييرسوالنا الممثل األعلى للسياسة الخارجية واألمنية المشترآة -

 . ولدنير-لخارجية بينيتا فيريرو مفوضة العالقات ا-

 .وزير خارجية سلوفينيا ديميتري روبل -

 بتعيين مبعوث خاص لعملية السالم في الشرق 1996 آما قام االتحاد األوروبي في عام 
األوسط أظهر رغبة اإلتحاد األوروبي في أن يلعب دورَا سياسيَا هامَا في عملية السالم في 

 حتصادي الكبير ، حيث يعتبر اإلتحاد األوروبي اآبر مانالمنطقة إلى جانب دوره االق
.                       1993للمساعدات المالية واالقتصادية للسلطة الفلسطينية في إطار اتفاقيات أوسلو منذ 

           . 

آما تمكن اإلتحاد األوروبي في إطار السياسة الخارجية واألمنية المشترآة ، والتي تشكل احد 
مدة اإلتحاد األوروبي وفق معاهدة ماستريخت، من أن يبلور موقفا أوروبيا مشترآَا من أع

وأن يكون له دوره األوروبي الخاص والمتميز عن الدور ‘ العملية السلمية في الشرق األوسط 
والمواقف األمريكية تجاه قضيتي الحرب والسالم في المنطقة،ناهيك عن اتفاقيات الشراآة 



طية بين اإلتحاد األوروبي ودول حوض البحر المتوسط في إطار العالقات  متوس-واألور
االقتصادية الخارجية لالتحاد األوروبي ، وهو ما يفسر الحضور القوي والمتعدد لالتحاد 

 . األوروبي في الرباعية، آما تم اإلشارة إليه أعاله

 السلمية والتي نأى  فيها بنفسه، ورغم المواقف الموحدة والمستقلة لالتحاد األوروبي تجاه العملية
في آثير من األحيان ، عن المواقف والسياسات األمريكية، ورغم حضوره وتمثيله القوي في 
الرباعية وفي المنطقة، إال أن دوره السياسي في عملية السالم ظل ضعيفَا ال يتماشى مع دوره 

المرآزي في تسوية الصراع االقتصادي، وبقي محصورَا في دعم السياسية األمريكية ودورها 
وفق الرؤية األمريكية وتفردها وهيمنتها على العملية السلمية منذ انطالقتها في مؤتمر مدريد 

، وانتهاء بعملية سالم انابوليس في  )2002(  ، ومرورَا بعملية خريطة الطريق  1991عام 
رَا منافسَا له، لم يكن الدور األوروبي هو دور داعم ومكمل للدور األمريكي ، وليس دو. 2007

.                                                                            آذلك في الماضي ولن يكون آذلك في المستقبل

  

 

 

 

 

 

 

 


