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خال�صة
منذ انعقاد امل�ؤمترين حول �سالم ال�رشق الأو�سط يف مدريد ( )1991ووا�شنطن ( 1991ـ ،)1993
رفع الأوروبيون ب�شكل تدريجي وترية انخراطهم ال�سيا�سي يف منطقة ال�رشق الأو�سط .ولأن
الأوروبيني لديهم على مدى عقود عالقات جتارية وثقافية قوية مع املنطقة التي جتاورهم ،فقد
تطور �أدوات ال�سيا�سة اخلارجية
ّ
حتركوا ،بالتوازي مع عملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط ومع ّ
اخلا�صة باالحتاد الأوروبي ،للدفاع عن م�صاحلهم ال�سيا�سية بفعالية �أكرب .وقد كان القرب
اجلغرايف واالعتبارات اجليو � -سيا�سية املح ّفز الرئي�س لهذه ال�سيا�سات ،وال�سيما اخلوف من
(ت�رسب ال�رصاع على �شكل �إرهاب وجرمية
التهديدات الأمنية املنبثقة من اجلوار الأوروبي
ّ
ّ
منظمة وانت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل)� ،إ�ضافة �إىل �أمن �إ�رسائيل والو�صول �إىل موارد الطاقة.
وقد متثّل االفرتا�ض ال�ضمني ب�أنه من املمكن التوفيق بني هذه امل�صالح املختلفة على �أف�ضل وجه
يف بيئة يكون فيها �سالم بني �إ�رسائيل وجريانها (ولذا ،اليوجد تعار�ض بني العالقات اجليدة
بني االحتاد الأوروبي وبني �إ�رسائيل ،والعالقات اجليدة بني االحتاد الأوروبي وبني املنطقة
الأو�سع الغنية باملوارد) ،وحيث جتد �شعوب منطقة البحر املتو�سط وال�رشق الأو�سط �أو�ضاع ًا
ال على �إجناز حل الدولتني
معي�شية الئقة يف بلدانها .ونتيجة لذلك ،ركّ ز الأوروبيون جهودهم �أو ً
يف ال�رصاع الإ�رسائيلي  -الفل�سطيني ،والذي يعتربون عدم حتقيقه جوهر عدم اال�ستقرار يف
املنطقة .كما عملوا ،ثانياً ،على دعم قيام �سالم �شامل بني �إ�رسائيل وجريانها .و�سعوا ،ثالثاً،
ت�صورها (والتزال)
�إىل توفري بيئة ُتف�ضي �إىل ال�سالم يف املنطقة� ،إ�ضافة �إىل جت ّنب ماكان يجري
ّ
بو�صفها خماطر �أمنية منبثقة من املنطقة.
ال وقبل كل
لكن ،وعلى الرغم من �أن االحتاد الأوروبي والدول الأع�ضاء فيه �سعوا �أو ً
�شيء �إىل حتقيق �أهداف �سيا�سية� ،إال �أنهم كانوا مرتددين يف البداية يف االنخراط ب�شكل فاعل
يف املفاو�ضات ال�سيا�سية املبا�رشة بني �أطراف ال�رصاع يف ال�رشق الأو�سط ويف الق�ضايا الأمنية
ال�شائكة ،بحيث تركوا يف الغالب ميدان �إدارة ال�رصاع وحلّه للواليات املتحدة .وعلى رغم
ذلك ،تغيرّ احلال خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ب�سبب طموح االحتاد الأوروبي لأن ي�صبح
العب ًا عاملياً.
وهكذا� ،أ�صبح االحتاد الأوروبي والدول الأع�ضاء فيه �أكرث ن�شاط ًا على وجه اخل�صو�ص يف
�إدارة ال�رصاع يف املنطقة .وت�شهد على هذا التغيري البعثات التابعة �إىل االحتاد الأوروبي يف
الأرا�ضي الفل�سطينية ،كبعثة امل�ساعدة احلدودية على احلدود بني قطاع غزة وم�رص (EU BAM
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اإلدارة األوروبية للصراع في الشرق األوسط :نحو مقاربة أكثر فعالية

 ،)Rafahوبعثة ال�رشطة اخلا�صة بالأرا�ضي الفل�سطينية التابعة �إىل االحتاد (،)EUPOL COPPS
بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة الأوروبية يف القطاع الأمني يف لبنان والأرا�ضي الفل�سطينية ،وامل�شاركة
الأوروبية القوية يف قوة الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ( .)UNIFILكما �شاركت بع�ض البلدان
الأوروبية الأع�ضاء يف االحتاد يف جهود الو�ساطة حلل الأزمة بني �إ�رسائيل والفل�سطينيني خالل
االنتفا�ضة الثانية ،بالإ�ضافة �إىل ت�سهيل عقد حمادثات بني الأفرقاء والأطراف اللبنانيني ،على
�سبيل املثال .وعالوة على ذلك ،انخرط االحتاد الأوروبي والدول الأع�ضاء فيه يف حماوالت
حل ال�رصاع ،يف �إطار اللجنة الرباعية اخلا�صة بال�رشق الأو�سط (تت�ألف من الواليات املتحدة
واالحتاد الأوروبي ورو�سيا وممثّلي الأمم املتحدة) ،حيث كانت خريطة الطريق التي مت تب ّنيها
حث الأوروبيون �إدارة الرئي�س بو�ش على
يف العام  2003نتيجة يف الواقع ملبادرة �أوروبية .وقد ّ
االنخراط جمدد ًا يف جهود ت�سوية ال�رصاع يف ال�رشق الأو�سط يف �أعقاب احلرب الإ�رسائيلية
 اللبنانية يف العام .2006مكمل لدور الواليات املتحدة ،و�ساروا
�أقنع الأوروبيون �أنف�سهم على العموم بالقيام بدور ّ
ال
على خطى ال�سيا�سة الأمريكية يف التعامل مع ال�رصاع العربي  -الإ�رسائيلي ومع قوى متثّل دو ً
رئي�سة �أي�ض ًا (ك�سورية مثالً) و�أخرى من غري الدول (حما�س و�إىل درجة �أقل حزب الله) ،يف
مف�ضلني ذلك على حماولة الت�أثري فعلي ًا يف مقاربة �إدارة بو�ش جتاه املنطقة �أوتغيريها.
املنطقةّ ،
لكن تب ّني ال�سيا�سات الأوروبية ملقاربات �إدارة بو�ش االنعزالية والإق�صائية �أدى �إىل مفاقمة
تناق�ضها مع القيم املعلنة والأهداف طويلة الأمد الأوروبية .ونتيجة لذلك ،وفيما كانت اجلهود
الأوروبية �رضورية ال�ستئناف املفاو�ضات الإ�رسائيلية  -الفل�سطينية يف �إطار عملية �أنابولي�س
وجت ّنب االنهيار التام لل�سلطة الفل�سطينية ،مل تتمكّ ن هذه اجلهود من احليلولة دون اندالع ال�رصاع
العنيف .كما �أ�سهمت املقاربة الأوروبية يف تعميق االنق�سامات يف املجتمع والدولة الفل�سطينيني
بدل امل�ساعدة على ج�رسها .ويف �ضوء وجود نظامني �سلطويني فل�سطينيني متعاديني ي�سعيان �إىل
ال من �أي وقت م�ضى.
تقوية نف�سيهما� ،أ�صبح حل الدولتني �أبعد احتما ً
�إ�ضافة �إىل ذلك� ،أ�ضاع الأوروبيون فر�صة تهدئة املنطقة عندما مل ي�شاركوا ب�شكل مكثّف
يف تعزيز اال�ستقرار وحل ال�رصاع بعد االن�سحاب الإ�رسائيلي وال�سوري من لبنان (يف �أيار/
ال من ذلك ،بذلوا جهود ًا ج ّدية لتقوية الدولة
مايو  2000وني�سان�/أبريل  2005على التوايل) .وبد ً
اللبنانية وم�ؤ�س�ساتها ،فقط بعد حرب �صيف العام � .2006أما العالقات الأوروبية  -ال�سورية
مت تقلي�صها �إىل �أدنى م�ستوى لها حتى وقت قريب ب�سبب اعتبارات جيو -
رفيعة امل�ستوى ،فقد ّ
جمد الأوروبيون امل�صادقة على
�سيا�سية (وال�سيما ال�سيا�سات ال�سورية يف لبنان والعراق) ،كما ّ
اتفاقية ال�رشاكة الأوروبية مع �سورية منذ ت�رشين الأول�/أكتوبر  .2004ونتيجة لذلك ،مل يتم
منح �سورية حوافز كي التتحالف �أكرث مع �إيران ،كما مل تتوفر للأوروبيني �سوى و�سائل قليلة
لدفع ودعم �إ�صالحات مهمة يف �سورية �أومعاجلة العنا�رص التي تهدد مبفاقمة وت�شابك ال�رصاعات
املختلفة يف املنطقة ،وال�سيما حمنة الالجئني العراقيني التي مل يتم حلّها.

مورييل أسبيرغ

لقد حان الوقت كي يعيد الأوروبيون التفكري يف مقارباتهم ال�سيا�سية وحماور �أن�شطتهم،
�إ�ضافة �إىل ال�سعي �إىل بلورة تن�سيق �أكرث فاعلية وتق�سيم العمل مع الإدارة الأمريكية اجلديدة،
للإ�سهام يف حتقيق ال�سالم الدائم واال�ستقرار يف منطقة ال�رشق الأو�سط .واليقت�رص الأمر
على احلاجة �إىل بذل جهود مكثّفة لإحياء املفاو�ضات الإ�رسائيلية  -الفل�سطينية ،بل ينبغي على
الأوروبيني كذلك اال�ستعداد للم�ساعدة يف دفع امل�سارات الأخرى للعملية ال�سلمية قدم ًا �إىل الأمام
�رس الفرتة �إىل �أن ت�صبح الإدارة الأمريكية اجلديدة م�ستعدة متاماً .ويف خامتة املطاف ،ف�إن
وج ْ
َ
الأمر بالن�سبة �إىل الأوروبيني اليتعلق باالدعاء بلعب دور «الالعب» ،بل بحمل ذلك الدور
على عاتقهم وامل�شاركة يف العملية ال�سيا�سية .ويف الوقت نف�سه ،ينبغي ا�ستكمال هذه اجلهود بتوفري
جمرد التعاون مع القوى املحلية
الدعم لعمليات بناء الدولة يف لبنان والأرا�ضي الفل�سطينية ،بدل ّ
التي ت�شرتك معها �أكرث يف �أجنداتها .ويبدو هذا الأمر �أكرث �إحلاح ًا الآن يف �ضوء اال�ستقطاب
االجتماعي وال�سيا�سي امل�ستمر واحلاد يف كل من لبنان والأرا�ضي الفل�سطينية.
تهدف هذه الدرا�سة �إىل دعم هذا اجلهد ،عرب حتليل املقاربات الأوروبية احلالية لإدارة وحل
التو�صل �إىل �سيا�سات �أكرث
ال�رصاع يف منطقة ال�رشق الأو�سط ،وعرب رفع تو�صيات من �أجل
ّ
فاعلية .وهي تركّ ز على ال�سيا�سات العملية جتاه الكيانات الثالثة التي الترتبط مبعاهدة �سالم مع
�إ�رسائيل حتى الآن ،وهي �سورية ولبنان والأرا�ضي الفل�سطينية ،بدل حتليل االختالفات يف
م�صالح ومقاربات الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي� ،أوما �إذا كانت ثمة �سيا�سة �أوروبية
م�شرتكة يف املنطقة .وقد قمت ب�إعداد الدرا�سة يف خالل فرتة �إقامتي التي امتدت �ستة �أ�شهر
(بني �آذار/مار�س و�آب�/أغ�سط�س  )2008كباحث زائر يف مركز كارنيغي لل�رشق الأو�سط يف
بريوت ،وهي تعتمد عموم ًا على مقابالت �أُجريت مع موظفني يف �سفارات الدول الأع�ضاء
يف االحتاد الأوروبي ووفود �أوروبية (وفود املفو�ضية الأوروبية) ،بالإ�ضافة �إىل �سيا�سيني
يف �سورية ولبنان خالل هذه الفرتة وخالل زيارات �سابقة .و�سرت�سم الدرا�سة� ،أوالً ،الإطار
الذي تتمو�ضع فيه ال�سيا�سات الأوروبية جتاه �سورية ولبنان والأرا�ضي الفل�سطينية .كما �ستحلل،
ثانياً ،ال�سيا�سات الأوروبية جتاه كل من الكيانات الثالثة ،و ُتلقي ال�ضوء على �أهداف ال�سيا�سة،
والأدوات املتاحة ،ونتائج ال�سيا�سة من حيث جناح �أوف�شل هذه املقاربات .و�سينتهي كل ق�سم
من الدرا�سة بتو�صيات حمددة يف �ش�أن ال�سيا�سات الواجب انتهاجها .و�ستق ّدم الدرا�سة ،ثالثاً،
ا�ستنتاجات وتو�صيات عامة للو�صول �إىل مقاربات �سيا�سة �أوروبية �أكرث فعالية.
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ال�سيا�سات الأوروبية
يف منطقتي البحر املتو�سط وال�رشق الأو�سط
بناء على
التتم �صياغة ال�سيا�سات الأوروبية جتاه لبنان و�سورية والأرا�ضي الفل�سطينية فقط ً
الظروف املحددة لكل من هذه البلدان الثالثة ،وعلى ا�ستعداد القيادات اخلا�صة يف كل منها
للتعاون والروابط التاريخية بينها وبني دول �أوروبية بعينها ،بل هي ت�ستند �إىل مقاربة �أوروبية
�أو�سع لدعم عملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط وال�رشاكة الأوروبية – املتو�سطية (.)EMP

العالقات الأوروبية  -املتو�سطية

منذ بدئها يف العام � ،1995شكّ لت ال�رشاكة الأوروبية  -املتو�سطية (� ،)EMPأوعملية
متت من خالله �إدارة العالقات الأوروبية
بر�شلونة ،الإطار املركزي لالحتاد الأوروبي الذي ّ

– املتو�سطية .بد�أ الأمر بو�صفه م�رشوع �رشاكة طموحة و�شاملة �إىل �أبعد احلدود ،تهدف �إىل
حتقيق اال�ستقرار يف املنطقة اجلنوبية وال�رشقية من البحر املتو�سط ،من خالل تعاون وتكامل
حتول اقت�صادي و�سيا�سي تدريجي طويل الأمد .وقد �سعت
اقت�صادي �أوثق ،و�أي�ض ًا من خالل ّ
ال�رشاكة الأوروبية – املتو�سطية ،على وجه التحديد� ،إىل حتقيق ثالثة �أهداف رئي�سة� )1 :إقامة
منطقة م�شرتكة لل�سالم واال�ستقرار عرب تعزيز احلوار الأمني وال�سيا�سي؛  )2خلق منطقة ازدهار
م�شرتك عرب �رشاكة اقت�صادية ومالية ،و�إقامة منطقة جتارة حرة ب�شكل تدريجي (التاريخ املحدد
لإقامتها هو العام )2010؛ و )3التقارب بني �شعوب منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط عرب ال�رشاكة
االجتماعية والثقافية والإن�سانية الهادفة �إىل ت�شجيع التفاهم بني الثقافات والتفاعل بني املجتمعات
متت ترجمة هذه الأهداف �إىل ثالثة «ف�صول» من التبادل الإقليمي املتعدد ،واحلوار
املدنية .وقد ّ
ال�سيا�سي ،والتعاون االقت�صادي وحرية التجارة ،واحلوار الإن�ساين واالجتماعي والثقايف
�سمى
(�إ�ضافة �إىل التعاون الثنائي بني االحتاد الأوروبي والبلدان ال�رشيكة ،ا�ستناد ًا �إىل ُ
ماي ّ
متت �إ�ضافة جمال رابع للتعاون – الهجرة واالندماج
اتفاقيات االحتاد) .ويف العام ّ ،2005
مدونة �سلوك ملحاربة الإرهاب .ومنذ ذلك احلني ،مت دعم
االجتماعي والعدالة والأمن – وتب ّني ّ
الإ�صالح الإداري وال�سيا�سي يف البلدان اجلنوبية ال�رشيكة ،مب�ساعدة مالية وفنية �أوروبية عرب
مايطلق عليها �أر�صدة ال�رشاكة الأوروبية – املتو�سطية ( ،)MEDAومنذ العام  2007عرب �آلية
ُ
اجلوار وال�رشاكة الأوروبية (.)ENPI
وفيما تتم �إدارة العالقات بني االحتاد الأوروبي وبني البلدان ال�رشيكة يف جنوب و�رشق
البحر املتو�سط (اجلزائر وم�رص و�إ�رسائيل والأردن ولبنان واملغرب والأرا�ضي الفل�سطينية
و�سورية وتون�س وتركيا) يف �إطار �آلية اجلوار وال�رشاكة الأوروبية (� ،)ENPIإال �أن ثمة فروق ًا
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كبرية يف مدى كثافة التعاون� .إذ مت �إىل الآن التفاو�ض على اتفاقات ال�رشاكة والتوقيع عليها
و�سن القوانني اخلا�صة بها ،مع كل البلدان ال�رشيكة يف جنوب و�رشق املتو�سط ،با�ستثناء �سورية
ّ
التي مت التفاو�ض معها يف �ش�أن اتفاق ثم ُو ّقع عليه بالأحرف الأوىل ،لكن الدول الأوروبية
الأع�ضاء مل ُت�صادق عليه .ويف العام  ،2004ان�ضم بلدان �رشيكان �سابقان (قرب�ص ومالطا)
�إىل االحتاد الأوروبي وبد�أت تركيا مفاو�ضات االن�ضمام �إىل ع�ضويته� .أما ليبيا ،فقد احتفظت
بو�ضع مراقب يف ال�رشاكة الأوروبية – املتو�سطية منذ العام  ،1999فيما بد�أت املفاو�ضات يف
�ش�أن اتفاق �إطار يف ت�رشين الثاين/نوفمرب .2008
وقد حافظ االحتاد الأوروبي على عالقات وثيقة ب�شكل خا�ص مع �إ�رسائيل .ففي �إعالن
�إ�سن الذي �أ�صدره العام � ،1994أُعرب عن الأمل يف �أن تتمتع �إ�رسائيل بعالقات خا�صة مع
متت ترجمة هذا الإعالن
االحتاد الأوروبي على �أ�سا�س تبادل االمتيازات وامل�صالح امل�شرتكة .و ّ
�إىل عالقات �أقوى بني �إ�رسائيل واالحتاد الأوروبي يف ميادين التجارة والتبادل بني ال�شعوب
والثقافة والبحوث وامليادين الأخرى� ،أكرث من �أي �رشيك �آخر جنوب �أو�رشق املتو�سط .ويف
حزيران/يونيو  ،2008قرر االحتاد الأوروبي ترقية عالقاته �أكرث مع �إ�رسائيل ب�شكل تدريجي.
ونتيجة لذلك ،قرر املجل�س الأوروبي يف كانون الأول/دي�سمرب  2008و�ضع قواعد لتعزيز
بنى احلوار ال�سيا�سي مع �إ�رسائيل ،من خالل تكثيف اللقاءات رفيعة امل�ستوى ،مثالً ،وت�شجيع
�إ�رسائيل على االنحياز �إىل املواقف التي مت تب ّنيها يف �إطار ال�سيا�سة اخلارجية والأمنية امل�شرتكة
لالحتاد الأوروبي ،وت�شجيع التعاون العملي ،ودعوة �إ�رسائيل �إىل امل�شاركة يف املهمات الإن�سانية
التي يتم تنفيذها مبوجب �سيا�سة الأمن والدفاع الأوروبية (.)ESDP
لكن ،ومبا �أن ال�رشاكة الأوروبية – املتو�سطية مل تحُ زر �سوى النزر الي�سري من النجاح يف
ت�صورها يف �إعالن
نقل املنطقة نحو «منطقة ال�سالم واال�ستقرار واالزدهار امل�شرتك» ،التي مت
ّ
بر�شلونة العام  ،1995فقد مت اختبار مقاربات جديدة يف ال�سيا�سة� :أوالً ،وبعد عملية التو�سيع
�سن االحتاد �سيا�سة اجلوار الأوروبية ( ،)ENPالتي
الكبرية لالحتاد الأوروبي يف العام ّ ،2004
كانت ت�ستهدف تعزيز العالقات الثنائية بني االحتاد الأوروبي وبني البلدان الواقعة يف جواره
اجلنوبي وال�رشقي ،وتب ّنى �أجندة الإ�صالح التي تنا�سب �أكرث الظروف املحلية و�أولويات
الإ�صالح املحلي ،ملنح البلدان حوافز �إ�ضافية على تنفيذ الإ�صالح والإم�ساك بزمامه .وتتمثّل
متت املوافقة عليها من
الو�سائل الرئي�سة ل�سيا�سة اجلوار الأوروبية يف خطط العمل الثنائية التي ّ
ِق َبل االحتاد الأوروبي وكل بلد �رشيك ،والتي و�ضعت �أجندة للإ�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي
ا�ستناد ًا �إىل �أولويات على املديني الق�صري واملتو�سطِ .
ومن ثَم ،ف�إن الدعم املايل يعتمد ،نظري ًا
على الأقل ،على �أداء البلد ال�رشيك .كما �أن تنفيذ خطط العمل اخلا�صة بال�رشاكة الأوروبية

– املتو�سطية (مت االتفاق عليها يف العام  2005مع �إ�رسائيل وال�سلطة الفل�سطينية ،من بني بلدان
�أخرى ،ومع لبنان يف العام  ،)2007جار على قدم و�ساق .وتهدف هذه املقاربة �أي�ض ًا �إىل حتقيق
�أحد �أهداف اال�سرتاتيجية الأمنية الأوروبية التي مت تب ّنيها �أواخر العام � :2003إيجاد «حلقة من
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البلدان التي تتمتع بحوكمة جيدة» حول االحتاد الأوروبي يتمتع الأوروبيون فيها بعالقات
تعاون وثيقة.
�أما االحتاد املتو�سطي ،الذي �أطلقته الرئا�سة الفرن�سية لالحتاد الأوروبي يف متوز/يوليو
 ،2008والذي كان مبثابة �إ�ضافة �إىل العالقات الأوروبية – املتو�سطية ،فقد كان يهدف �إىل
التعاون املُ�ستند على امل�شاريع يف جماالت ذات اهتمام م�شرتك .ولذا ،فهو �سينقل ال�رشاكة على
نحو �أوثق �إىل مزيد من التعاون الرباغماتي القائم على امل�صلحة ،بدل الرتكيز على املقاربة
تتطرق �إىل الأ�سباب اجلذرية للمخاطر الأمنية .كما ي�سعى االحتاد
التغيريية طويلة الأمد التي
ّ
املتو�سطي �أي�ض ًا �إىل منح عملية بر�شلونة قوة دفع جديدة عرب معاجلة بع�ض نقاط �ضعفها (على
مايفرت�ض �أنه انعدام امل�شاركة والتوازن امل�ؤ�س�سي)� ،إ�ضافة �إىل نق�ص الو�ضوح فيها.
غرار ُ
و�سيتم ذلك من خالل �رشاكة تعددية ت�ضم حوايل  40دولة ع�ضواً :كل الدول الأع�ضاء يف االحتاد
الأوروبي واملفو�ضية الأوروبية ،وكل الأع�ضاء اجلنوبيني وال�رشقيني واملراقبني يف ال�رشاكة
الأوروبية – املتو�سطية ،ودول �أخرى تقع على �ساحل البحر املتو�سط .و�سيجري تطوير
العالقات ال�سيا�سية عرب عقد قمم كل �سنتني لر�ؤ�ساء الدول �أواحلكومات ،بالتناوب يف االحتاد
الأوروبي والبلدان املتو�سطية ال�رشيكة .و�سيتم تعزيز امل�شاركة يف االحتاد عرب الرئا�سة امل�شرتكة
(دولة �أوروبية و�أخرى متو�سطية ،تبد�أ بفرن�سا وم�رص) ،و�سكرترييا م�شرتكة ،وجلنة دائمة
م�شرتكة .و�سيتم تطوير وجود ال�رشاكة عن طريق امل�شاريع الإقليمية و�شبه الإقليمية الإ�ضافية.
عموماً ،ا�ستخدم الأوروبيون ،يف عالقاتهم مع بلدان املتو�سط ،مقاربة هدفت لأن تكون
مكملة لعملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط ،ولأن توفّر بيئة ُتف�ضي �إىل �سالم دائم ،بدل توفري
ّ
�أدوات للتعامل مع ال�رصاع ب�شكل مبا�رش .ومع ذلك ،بد�أت العالقات الأوروبية – املتو�سطية
ت�ضعف عندما و�صلت مفاو�ضات ال�سالم �إىل طريق م�سدود ،وال�سيما �أن الدول العربية مل تكن
�صور على �أنه تطبيع لعالقاتها مع �إ�رسائيل ،فيما هذه
راغبة يف االنخراط يف تعاون ميكن �أن ُي َّ
الأخرية مل ُت ِنه احتاللها للأرا�ضي التي ا�ستولت عليها يف العام  ،1967ومل توافق على حل عادل
لق�ضية الالجئني .والتطرح �أي من الإ�ضافات الأحدث ب�ش�أن ال�سيا�سة ،مثل �سيا�سة اجلوار
الأوروبية �أواالحتاد املتو�سطي� ،أي و�سائل حلل �أو�إدارة ال�رصاع .ونتيجة لذلك ،من املحتم �أن
حت�سن العالقات
يبقى ما �أثبت على مدى ال�سنوات اخلم�سة ع�رشة املا�ضية �أنه العقبة الرئي�سة �أمام ّ
الأوروبية – املتو�سطية وبناء الثقة والتكامل الإقليمي (ال�رصاع العربي – الإ�رسائيلي) عائق ًا
�أ�سا�سي ًا �أمام تعاون �أوثق ،وال�سيما يف امل�رشق.

املقاربة الأوروبية للعملية ال�سلمية يف ال�رشق الأو�سط

يف البيانات والإعالنات ،كان االحتاد الأوروبي ودوله الأع�ضاء يدعمون ت�سوية �شاملة

لل�رصاع العربي – الإ�رسائيلي عرب حل الدولتني يف بعده الإ�رسائيلي – الفل�سطيني امل�ستند �إىل

قرارات جمل�س الأمن الدويل ذات ال�صلة ،ومبادئ م�ؤمتر مدريد العام  ،1991وخريطة الطريق
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التي ق ّدمتها للجنة الراعية الدولية يف العام «( 2003خريطة طريق تعتمد على الأداء حلل دائم

بدولتني لل�رصاع الإ�رسائيلي – الفل�سطيني») .ويف �إعالن برلني العام � ،1999أف�صح االحتاد

الأوروبي ب�شكل علني وللمرة الأوىل عن املنطق الكامن وراء ال�سيا�سات التي ا ّتبعها منذ بداية

عملية �أو�سلو حني قال� :ستكون �إقامة دولة فل�سطينية دميقراطية قابلة للحياة وم�ساملة وذات �سيادة

�إىل جانب �إ�رسائيل� ،أف�ضل �ضمانة لأمن �إ�رسائيل كما لالعرتاف بها ك�رشيك يحظى باالحرتام

ال م ّتفق ًا عليه مل�س�ألة الالجئني .وقد مت
ال عاد ً
ال ُمن�صف ًا مل�س�ألة القد�س وح ً
يف املنطقة .و�سي�شمل ذلك ح ً

ا�ستكمال ذلك املوقف بـ �إعالن �إ�شبيلية ،والذي �ش ّدد فيه االحتاد الأوروبي على وجوب �أن ت�شكّ ل
حدود العام  1967الأ�سا�س للت�سوية النهائية بني الفل�سطينيني و�إ�رسائيل ،مع بع�ض التعديالت التي

ت ّتفق عليها الأطراف �إذا ماكانت �رضورية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،كان االحتاد الأوروبي يرمي
التو�صل �إىل حل للبعد الإ�رسائيلي – ال�سوري والإ�رسائيلي – اللبناين لل�رصاع ،ا�ستناد ًا �إىل
�إىل
ّ

قرارات جمل�س الأمن الدويل ذات ال�صلة ومبادئ م�ؤمتر مدريد .ويف الوقت نف�سه ،اعترب
االحتاد الأوروبي �أنه الينبغي فر�ض اتفاقات احلل النهائي ،بل التفاو�ض يف �ش�أنها من ِق َبل
الأطراف املعنية نف�سها على �أ�سا�س القانون الدويل.

وبناء على ذلك ،بد�أ االحتاد الأوروبي ،بعد م�ؤمتر مدريد ،بدعم عملية ال�سالم يف ال�رشق

الأو�سط ب�شكل عملي ،و�رسعان ما �أ�صبح الداعم املايل الرئي�س .وقد ركّ ز االحتاد الأوروبي

ودوله الأع�ضاء دعمهم ،من جانب ،على التعاون الإقليمي والعمليات املتعددة ،مثل جمموعة
عمل التنمية االقت�صادية الإقليمية ،وعلى بناء الثقة بني املجتمعات املدنية من خالل تقدمي الدعم

للم�رشوعات بني ال�شعوب .ومن جانب �آخر ،ق ّدم االحتاد دعم ًا كبري ًا لبناء م�ؤ�س�سات احلكومة

الفل�سطينية ،والتنمية االجتماعية واالقت�صادية يف الأرا�ضي الفل�سطينية (بهدف حت�سني ظروف
املعي�شة) ،و�إىل وكالة غوث وت�شغيل الالجئني التابعة �إىل الأمم املتحدة يف ال�رشق الأدنى
(�أونروا) .وبينما كانت ثمة �أهداف �سيا�سية للدعم الذي ق ّدموه – ت�شكيل نواة للدولة الفل�سطينية،

وتوفري بيئة مالئمة لت�سوية ال�رصاع العربي – الإ�رسائيلي – ظل الأوروبيون مرتددين يف
متمم ًا للمفاو�ضات
االنخراط يف �شكل مبا�رش على امل�ستوى ال�سيا�سي .والريب �أنهم ر�أوا دورهم ّ
�سهلتها الواليات املتحدة .كما ركّ ز االحتاد الأوروبي اهتمامه ب�شكل ح�رصي
ال�سيا�سية التي ّ
تقريباً ،بعد االنهيار املبكّ ر للم�سار متعدد الأطراف للعملية ال�سلمية (مل ُتعقد �أي اجتماعات ر�سمية
للجنة العمل منذ �أيار/مايو  ،)1996على امل�سار الإ�رسائيلي  -الفل�سطيني .ومل ينخرط االحتاد

الأوروبي �أكرث يف �إدارة ال�رصاع وحماوالت حله� ،إال بعد ف�شل حمادثات كامب ديفيد التي
تو�سطت فيها الواليات املتحدة ،وبعد اندالع االنتفا�ضة الثانية يف �أواخر �أيلول�/سبتمرب 2000؛
ّ

ُلح الذي فر�ضه تدهور الأو�ضاع ،والذي ترافق مع �إهمال �إدارة
وكان ذلك نتيجة الو�ضع امل ّ

بو�ش لعملية ال�سالم يف واليتها الأوىل.
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ال�سيا�سات الأوروبية جتاه لبنان
منذ حرب متوز/يوليو  ،2006رفع الأوروبيون ب�شكل كبري وترية انخراطهم يف الق�ضايا
ال�سيا�سية والأمنية يف لبنان .ويرتبط لبنان واالحتاد الأوروبي بعالقات جتارية قوية ،حيث كان
االحتاد والدول الأع�ضاء فيه هم املانحني الرئي�سيني للبنان ،البل �أن العالقات الوثيقة والودية بني
لبنان وبني بع�ض الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي – وال�سيما فرن�سا – ُوجدت منذ ا�ستقالل
لبنان بل وترقى حتى �إىل قبل ذلك .بيد �أن احلرب كانت مبثابة جر�س �إنذار للأوروبيني ،ذكّ رهم
بال�رصاعات التي مل تتم ت�سويتها يف املنطقة والعنف الكامن فيها .وهكذا� ،أخذ الأوروبيون على
عاتقهم امل�س�ؤولية و�شاركوا بقوة يف قوة «اليونيفيل» املعززة .ونتيجة ذلك ،اهتمت الدول الأع�ضاء
يف االحتاد الأوروبي ب�شكل �أكرب بانخراط �سيا�سي و�أمني يدعم وجودها الع�سكري ويحميه.
كانت ال�سيا�سات الأوروبية تهدف �إىل دعم لبنان ذي �سيادة ودميقراطي وتعددي يعي�ش
ب�سالم مع جريانه� ،أكرث منه بلد ًا يكون �ساحة لل�رصاعات الإقليمية .ولهذه الغاية �سعت ال�سيا�سات
الأوروبية� ،أوالً� ،إىل تعزيز ال�سيادة اللبنانية ،مبا يف ذلك �سيطرة احلكومة املركزية على �أرا�ضي
الدولة وحدودها .وقد مت ربط هذا ب�شكل وثيق بالهدف الأوروبي الثاين املتمثّل بتعزيز الدولة
اللبنانية وامل�ؤ�س�سات احلاكمة .كما مت ربط هذا الهدف بدوره بالهدف الأوروبي الثالث ،واملتمثّل
بالإ�سهام يف تثبيت وقف �إطالق النار الإ�رسائيلي -اللبناين ،من خالل ح�ضور دويل والعمل من
�أجل حل ال�رصاع الإقليمي يف �إطار اتفاق �سالم �إ�رسائيلي  -لبناين دائم.
بعد عامني ون�صف العام من ن�رش بعثة اليونيفيل املعززة ،بقي تنفيذ قرار وقف �إطالق النار
للعام  2006جزئياً ،وكانت �آثاره غام�ضة .ومامن �شك يف �أن الوجود الدويل الكثيف بـ«عموده
الفقري الأوروبي»� ،ساعد يف حتقيق اال�ستقرار يف املنطقة ودعم الهدوء .ويف الوقت نف�سه� ،ساعد
الوجود الدويل يف جتميد ال�رصاع الإ�رسائيلي – اللبناين بدل حلّه .فحتى الآن ،ومبعزل عن م�س�ألة
الأ�رسى ،مل تتم معاجلة �أي من الأ�سباب الأ�سا�سية للمواجهة التي حدثت يف العام  2006ب�شكل
فعلي .وهذا ينطبق على وجه اخل�صو�ص على م�س�ألة ا�ستمرار تهريب الأ�سلحة عرب احلدود اللبنانية
– ال�سورية .وقد حاول الأوروبيون امل�ساعدة يف وقف تدفّق الأ�سلحة �إىل البالد من خالل زيادة
قدرة لبنان على �إدارة حدوده وال�سيطرة عليها .وفيما مت �إحراز بع�ض التقدم يف هذا املجال ،ك�شف
م�رشوع جتريبي على احلدود ال�شمالية عن حتديات خطرية تواجه ال�سيطرة الفعلية على احلدود،
وخ�صو�ص ًا م�س�ألة عدم وجود تر�سيم للحدود ال�سورية – اللبنانية ،والتعاون يف �ش�أن ال�سيطرة على
احلدود ،والأن�شطة املهمة عرب احلدود ،وال�سكان املحليني الذين يعتمدون على التهريب ب�شكل كبري،
والوجود الفل�سطيني امل�سلّح يف مع�سكرات على احلدود ال�رشقية ،والأهم من ذلك ،عدم وجود التزام
وا�ضح من جانب احلكومة اللبنانية باملبادئ والأهداف الأ�سا�سية لقوة حدودية يف �إطار ا�سرتاتيجية
وطنية لأمن احلدود .و�إذ مل يدفع الأوروبيون �إىل اليوم باجتاه بدء مفاو�ضات مبا�رشة تهدف �إىل
حتويل اتفاق وقف �إطالق النار بني �إ�رسائيل ولبنان �إىل اتفاق �سالم دائم ،فهذا �سببه االعتبار �أن
امل�سار الإ�رسائيلي – اللبناين يعتمد على التق ّدم يف امل�سار الإ�رسائيلي – ال�سوري .ومع ذلك ف�إن خطر

مورييل أسبيرغ

11

املرجح
جتدد املواجهة الع�سكرية يلوح بقوة يف الأفق على اجلبهة الإ�رسائيلية – اللبنانية ،لأنه من غري
ّ
ال ا�ستمرار حزب الله يف تكدي�س الأ�سلحة من دون �أن تتدخل.
�أن تراقب �إ�رسائيل طوي ً
لقد ق ّدمت ال�سنوات املا�ضية �شواهد كثرية على �أن الو�ضع الأمني امل�ستقر ،ميثّل �رشط ًا �رضوري ًا
ملحة ملعاجلة انق�سامات لبنان ال�سيا�سية واالقت�صادية
لل�سري يف طريق الإ�صالح الذي تبدو احلاجة �إليه ّ
واالجتماعية العديدة .وقد ح ّدد الأوروبيون الإ�صالحات االنتخابية بو�صفها متثّل �إحدى الأولويات،
بهدف جعل املمار�سات االنتخابية �أقرب �إىل املعايري الدولية لالنتخابات احلرة والنزيهة ،مبا يزيد يف
�صدقية و�رشعية امل�ؤ�س�سات اللبنانية احلاكمة .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن قانون االنتخابات اجلديد
الذي مت تب ّنيه يف �أيلول�/سبتمرب � 2008ضعيف يف هذا ال�سياق .ومبا �أن احلوار الوطني بد�أ بقيادة
الرئي�س مي�شال �سليمان يف �أيلول�/سبتمرب  ،2008ينبغي على الأوروبيني الآن دعم �صيغ تكمل
احلوار الر�سمي (على م�ستوى الزعماء ال�سيا�سيني) ،من خالل �إ�رشاك الربملانيني والنقابات املهنية
واخلرباء امل�ستقلني وممثّلي املجتمع املدين كي يكون احلوار �أ�شمل ،من جانب؛ ومن خالل تناول
مو�ضوعات �أقل �إثارة للخالف من م�س�ألة الدفاع الوطني ،وحيث ميكن بناء الإجماع والثقة على
نحو �أ�سهل ،من جانب �آخر .وقد بينّ الوفد الأوروبي يف بريوت �أن مثل هذا احلوار مجُ ٍد حتى يف
ظل الظروف ال�سيا�سية بالغة ال�صعوبة.

عالقات التجارة واملعونات بني االحتاد الأوروبي ولبنان
ُيع ّد االحتاد الأوروبي ال�رشيك التجاري الرئي�س للبنان (تتبعه �سورية والواليات املتحدة) ،حيث ا�ستحوذ على حوايل 38

يف املئة من الواردات اللبنانية و 11يف املئة من ال�صادرات يف العام  .2006ويف ذلك العام ،احتل لبنان املرتبة احلادية

واخلم�سني ( )51يف �صادرات االحتاد الأوروبي والثامنة ع�رشة بعد املئة ( )118يف واردات االحتاد.
منذ �أوا�سط الت�سعينيات ،كان االحتاد الأوروبي املانح الرئي�س للبنان – على الأقل ا�ستناد ًا �إىل �أرقام امل�ساعدة التنموية
الر�سمية ( – )ODAحيث و�صل �إجمايل املبالغ التي مت االلتزام بها مبوجب برنامج �( MEDA Iأوائل حروف عبارة
� ،Mesures d’accompagnment financiers et techniquesأي الربنامج الأوروبي لتقدمي امل�ساعدة املالية والفنية

لتنفيذ �آلية اجلوار وال�رشاكة الأوروبية [� ،)]ENPIإىل  187مليون يورو مت تخ�صي�صها لالتفاقيات والإ�صالحات االجتماعية

واالقت�صادية الرئي�سة؛ يف الفرتة ( )1999 – 1995بلغ الإجمايل  182مليون يورو و 235مليون يورو مبوجب برنامج MEDA
 IIيف الفرتة ( .)2006 – 2000ومبوجب �آلية اجلوار وال�رشاكة الأوروبية املذكورة �آنف ًا ( ،)ENPIمت تخ�صي�ص  187مليون

يورو للبنان يف الفرتة بني  2007و .2010وقد ُخ ّ�ص�ص  22مليون يورو من هذا املبلغ لدعم الإ�صالح ال�سيا�سي (يف جماالت
الدميقراطية وحقوق الإن�سان واحلوكمة الر�شيدة والأمن والعدالة) ،و 86مليون يورو لدعم الإ�صالح االجتماعي واالقت�صادي

(ك�إ�صالح قطاع الطاقة وحت�سني �شبكات الأمان االجتماعي ،وحت�سني �أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني ،وت�سهيل �إ�صالح التجارة

واجلمارك ،وحماية البيئة ،والإدارة املالية وخف�ض الدين ،و�إ�صالح املالية العامة) ،ومبلغ  79مليون يورو لدعم �إعادة

الإعمار (�إعادة الإعمار االقت�صادي واالجتماعي ،والتنمية املحلية ،ونزع الألغام و�إزالة الذخائر غري املنفجرة)� .إ�ضافة �إىل
تعهد االحتاد الأوروبي والدول الأع�ضاء فيه بتقدمي معونة مالية وتخفيف عبء الديون يف م�ؤمترات مانحني الحقة يف
ذلكّ ،
باري�س وفيينا – ُعقد الأخري يف حزيران/يونيو  ،2008وكان يهدف �إىل �إعادة �إعمار خم ّيم نهر البارد لالجئني الفل�سطينيني
يف �شمال لبنان.
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تعزيز �سيادة لبنان و�سيطرته على �أر�ضه

لتعزيز �سيطرة احلكومة اللبنانية على �أرا�ضي الدولة وحدودها� ،إ�ضافة �إىل دعم وقف �إطالق
النار الإ�رسائيلي – اللبناين بعد حرب متوز/يوليو  ،2006تولّت الدول الأوروبية زمام القيادة
املطورة وق ّدمت «العمود الفقري الأوروبي» فيها� .إذ يتولىّ اجلرنال الإيطايل
يف بعثة اليونيفيل
ّ
كالوديو غرات�سيانو اليوم قيادة قوة اليونيفيل ،كما �أن ثلثي اجلنود الدوليني املنت�رشين يف جنوب
لبنان تقريب ًا هم من الأوروبيني ،حيث ن�رشت �إيطاليا وفرن�سا و�إ�سبانيا �أكرب الفرق الع�سكرية.
ن�ص على وقف لإطالق
وت�ستند هذه البعثة �إىل قرار جمل�س الأمن الدويل الرقم  ،1701الذي ّ
النار ُينهي الأعمال العدائية الع�سكرية التي �سببتها الغارة التي قام بها حزب الله عرب احلدود يوم
 12متوز/يوليو على دورية �إ�رسائيلية والتي قتل خاللها ت�سعة جنود واختطف اثنني.
فو�ض القرار  1701وحدات يونيفيل معززة و�أكرث قوة (نحو  15000جندي بعد �أن كانت
ّ
يف ال�سابق زهاء  2000جندي) الإ�رشاف على �إنهاء العنف ،وان�سحاب القوات الإ�رسائيلية،
واالمتثال �إىل التزامات وقف �إطالق النار الأخرى حول فر�ض حظر على تزويد القوى اللبنانية
التي التنتمي �إىل الدولة ،وخ�صو�ص ًا حزب الله ،بالأ�سلحة ،ودعم ت�أكيد �سيطرة الدولة اللبنانية
على جنوب لبنان ،والإ�رشاف على ن�رش ماي�صل �إىل  15000جندي من اجلي�ش اللبناين ل�ضمان
�أال يتم ا�ستغالل منطقة عمليات قوات اليونيفيل لأعمال عدائية من �أي نوع ،وحماية ال�سكان
املدنيني .ويف الوقت نف�سه ،اقت�رصت منطقة عمليات قوات اليونيفيل على املنطقة الواقعة �إىل
اجلنوب من نهر الليطاين ،ومل يتم منح هذه القوات تفوي�ض ًا بالقيام بعمليات هجومية ،فيما ي�سمح
القرار  1701وقواعد اال�شتباك با�ستخدام القوة للدفاع عن النف�س ولتنفيذ التفوي�ض .لكن نزع
�سالح ميلي�شيا حزب الله ب�شكل فعلي و�شامل �أمر غري متوقع .بدل ذلك ،ي�شري القرار �إىل خطة
النقاط ال�سبع اخلا�صة باحلكومة اللبنانية التي حتدد لليونيفيل دور ًا م�ساند ًا جلهود احلكومة اللبنانية
لب�سط �سيطرتها الفعلية على كل �أرا�ضيها ،و�إقامة منطقة �إىل اجلنوب من نهر الليطاين لي�س فيها
وجود م�سلح �سوى للجي�ش اللبناين وقوات اليونيفيل .مبعنى �آخر ،مهمة قوات اليونيفيل الرئي�سة
لي�ست فر�ض ال�سالم ،بل دعم تكري�س وحدة لبنان الإقليمية و�سيادته وا�ستقالله ال�سيا�سي.
بعد عامني من تب ّني قرار جمل�س الأمن  1701ون�رش بعثة اليونيفيل املعززة ،مل ُين َّفذ القرار �إال
ب�صورة جزئية ،كما �أن �آثار تنفيذه غام�ضة �إىل حد ما .فمن جانب ،مت ت�أمني املناطق التي ان�سحبت
و�سلّمت �إىل اجلي�ش اللبناين ،حيث عادت قوات الأخري
منها القوات الإ�رسائيلية من قبل اليونيفيل ُ
�إىل ال�شطر اجلنوبي من البالد للمرة الأوىل منذ ثالثني عام ًا تقريباً .وقد تركت ميلي�شيات حزب
الله مواقعها على طول اخلط الأزرق و�أوقفت الهجمات على الأرا�ضي الإ�رسائيلية .ومامن
�شك يف �أن الوجود الدويل ال�ضخم بـ«عموده الفقري الأوروبي»� ،ساعد يف تر�سيخ اال�ستقرار
يف منطقة احلدود ،وحافظ على الهدوء ب�شكل عام ،على رغم �أنه مت خرق وقف �إطالق النار
مرار ًا وتكراراً ،خ�صو�ص ًا ب�سبب حتليق الطريان الإ�رسائيلي ،لكن �أي�ض ًا ب�سبب عمليات �إطالق
�صواريخ معزولة من جانب عنا�رص جهادية تعمل من جنوب لبنان .و�أقامت قوات اليونيفيل
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متت ت�سوية احتكاكات
هياكل ات�صال مع جي�شي اجلانبني ،كما مت عقد لقاءات ثالثية .ولذا ،فقد ّ
حمدودة ب�رسعة ،ما حال دون تفاقمها .و�أحرز م�رشوع جتريبي لتحديد اخلط الأزرق ب�شكل
وا�ضح بع�ض التقدم ،و�إن كان بطيئاَ.
من جانب �آخر� ،ساعد الوجود الدويل على جتميد ال�رصاع الإ�رسائيلي – اللبناين بدل
ت�سويته .وبا�ستثناء ق�ضية الأ�رسى ،مل تتم معاجلة �أي من �أ�سباب املواجهة التي حدثت يف العام
ق�ضيتا مزارع �شبعا (�أر�ض حدودية يف مرتفعات اجلوالن حتتلها
 2006ب�شكل فعلي� .إذ تبقى
ّ
�إ�رسائيل) وقرية الغجر (اجلزء ال�شمايل منها يقع يف الأرا�ضي اللبنانية ،لكن �إ�رسائيل �أعادت
احتالله يف العام  ،)2006من دون حل .ولي�ست التقارير املتعاقبة للأمني العام للأمم املتحدة
يف �ش�أن تنفيذ قراري جمل�س الأمن الدويل  1559و 1701هي وحدها التي ت�شري �إىل �أن حزب
وعزز تر�سانته
الله (�إ�ضافة �إىل املجموعات الفل�سطينية واجلهادية املقاتلة) ،قد �أعاد ت�سليح نف�سه
ّ
وخزن الأ�سلحة ب�شكل �أ�سا�سي خارج منطقة عمليات اليونيفيل وح�سب ،بل ت�شري �إىل ذلك �أي�ض ًا
ّ
التقارير الإ�رسائيلية وادعاءات حزب الله .وفوق هذا وذاك ،مل يتم نزع �سالح امليلي�شيات
ودمرتها .ويبدو
ب�شكل فعلي ،يف حني وجدت قوات اليونيفيل واجلي�ش اللبناين خمابئ للأ�سلحة ّ
�أن عمليات تهريب الأ�سلحة عرب احلدود ال�سورية – اللبنانية م�ستمرة .ويف الواقع ،وجد الفريق
امل�ستقل لتقييم احلدود اللبنانية الذي �أر�سله الأمني العام للأمم املتحدة يف حزيران/يونيو ،2007
�أن «الو�ضع احلايل لأمن احلدود غري ٍ
كاف ملنع التهريب ،وال�سيما تهريب الأ�سلحة� ،إىل �أي
()1
�سجل �أي تقدم مهم من ِق َبل البعثة التالية يف العام 2008؛ ولذا ،مل يتم فر�ض
حد معقول» .ومل ُي ّ
حظر الأ�سلحة ب�شكل فعلي .وهذا يعني �أن خطر جت ّدد املواجهة الع�سكرية يلوح بقوة يف الأفق،
املرجح �أن تراقب �إ�رسائيل ا�ستمرار تخزين الأ�سلحة من قبل حزب الله من دون
لأنه من غري
ّ
�أن تتدخل ،خ�صو�ص ًا يف �ضوء ماتعر�ضت �إليه خالل حرب العام  ،2006ولأن لدى حزب الله
ح�ساب ًا مفتوح ًا يريد ت�سويته ب�سبب اغتيال �أحد �أبرز قادته ،عماد مغنية ،يف �شباط/فرباير ،2008
و�أي�ض ًا يف �ضوء التداعيات املحتملة لت�صعيد ال�رصاع مع �إيران ب�سبب برناجمها النووي.
للمرة الأوىل يف تاريخ الأمم املتحدة ،مت ن�رش وحدة بحرية� ،أُطلق عليها ا�سم قوة املهام
زودتها بلجيكا وفرن�سا
البحرية ( .)MTF UNIFILوقد �أوكلت �إىل قوة املهام البحرية ،التي ّ
و�أملانيا واليونان و�إيطاليا و�إ�سبانيا وتركيا باجلنود منذ �أيلول�/سبتمرب  ،2008مهمة مراقبة املياه
الإقليمية اللبنانية ،وت�أمني �سواحل لبنان ،ومنع تهريب الأ�سلحة .وتعمل قوة املهام البحرية
بناء على طلب احلكومة اللبنانية ،مايعني �أن املجال �أمام عمليات
التابعة �إىل قوات اليونيفيل ً
امل�رصح بها واملواد ذات ال�صلة حمدودة؛
احلظر البحري التي تقوم بها ملنع دخول الأ�سلحة غري
ّ
وترحب بال�سفن العابرة وت�ستفهم
فبينما تقوم قوة املهام البحرية ب�أعمال الدورية يف املياه اللبنانية
ّ
منها� ،إال �أن قواعد اال�شتباك تركت م�سائل ال�صعود �إىل ال�سفن امل�شتبه فيها ،وم�صادرة الب�ضائع
وعمليات االعتقال �إىل �سالح البحرية واجلمارك اللبنانية .ومنذ بداية البعثة يف ت�رشين الأول/
متت مناداة � 1800سفينة و�س�ؤالها ،واع ُترب �أكرث
�أكتوبر  2006وحتى �أواخر �آب�/أغ�سط�س ّ ،2008
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من  180مركب ًا م�شتبه ًا فيه ،لكن مت يف نهاية املطاف تفتي�شها والإفراج عنها من قبل م�س�ؤويل
�سالح البحرية واجلمارك اللبنانية.
ميكن اعتبار قوة املهام البحرية التابعة �إىل اليونيفيل م�رشوع ًا ناجح ًا مبقدار ماكان وجودها
�رضوري ًا يف و�ضع حد للح�صار البحري الإ�رسائيلي بعد حرب العام  ،2006ويف ا�ستئناف حرية
التجارة يف الطرق البحرية اللبنانية .وعلى الرغم من ذلك ،فقد مت انتقادها ،وبحق ،بو�صفها
فعالة ويف املكان اخلط�أ جلهة منع تهريب ال�سالح ،لأن هذه الأن�شطة مل
و�سيلة مكلفة وغري ّ
تكن تتم عرب البحر عموماً ،حتى قبل ن�رش قوة املهام البحرية ،بل على احلدود الربية خارج
منطقة عمليات قوات اليونيفيل .ويف الواقع ،مل تكت�شف قوة املهام البحرية �أي حادثة تهريب
للأ�سلحة حتى كانون الأول/دي�سمرب  .2008كما �شاركت البلدان الأوروبية ،و�أملانيا على وجه
اخل�صو�ص ،يف بناء قدرات �سالح البحرية اللبناين ،بهدف متكينه من توليّ م�س�ؤولياته ،التي
تقوم بها يف الوقت الراهن القوات الدولية ،عرب القيام ب�أعمال الدورية يف املياه الإقليمية وال�سيطرة
على حدود لبنان البحرية .و�ساعدت هذه البلدان �سالح البحرية يف �إعادة ت�أهيل وترقية حمطات
الرادار ال�ساحلية على طول ال�ساحل اللبناين من خالل التدريب واملعدات و�إن�شاء منظمة للرادار
حت�سنت قدرات �سالح البحرية اللبناين� ،إال �أن ال�سيطرة على املياه الإقليمية
ال�ساحلي .وبينما ّ
ال وقبل كل �شيء ،كما هو حال �أي حدود ،على الإرادة ال�سيا�سية يف
واحلدود البحرية تعتمد �أو ً
ب�سط تلك ال�سيطرة وو�ضع حد لتهريب ال�سالح.
ويف حماولة لوقف تدفّق الأ�سلحة �إىل البالد ،من خالل زيادة قدرة لبنان على ال�سيطرة
والتحكم بحدوده ،قام عدد من الدول الأوروبية ،ويف مق ّدمتها �أملانيا وفرن�سا ،بتزويد لبنان
ال عن فريق ا�ست�شاري يعمل يف عدد من املعابر احلدودية ونقاط الدخول ،مبا
باملعدات ،ف�ض ً
فيها املطار .كما قامت �أملانيا ،بدعم من املفو�ضية الأوروبية وبريطانيا والدمنرك وهولندا
وكندا والواليات املتحدة ،بالعمل على م�رشوع جتريبي يف احلدود ال�شمالية اللبنانية ،لتقييم
وت�شخي�ص النق�ص احلا�صل يف �إدارة احلدود احلالية .وبعد تقييم االحتياجات ،وفّرت �أملانيا
و�رشكا�ؤها التدريب واملعدات لـ 800من املوظفني اللبنانيني (من �أربع هيئات تتوىل مهمة �أمن
احلدود هي القوات امل�سلحة ،وقوى الأمن الداخلي ،وقوى الأمن العام ،واجلمارك) ،وعرب
توفري مركز للعمليات امل�شرتكة ،والدوريات والعمليات امل�شرتكة ،وحت�سني القدرة على التنقل،
وزيادة القدرة على العمل �سوية وتبادل املعلومات .وقد �سعى امل�رشوع بعد ذلك �إىل تر�سيخ
املوحدة للحدود ،وبد�أت قوة احلدود امل�شرتكة العمل يف كانون الأول/دي�سمرب
عقيدة الإدارة
ّ
 .2007و�سعى امل�رشوع �أي�ض ًا �إىل حتديد ما �إذا كانت هذه املقاربة منا�سبة للتطبيق يف حدود لبنان
ال�رشقية.
انتهت املرحلة التجريبية يف �أواخر حزيران/يونيو  ،2008لكن �أهم ماميكن ا�ستنتاجه من هذه
املرحلة هو �أنه على الرغم من كل املعدات والتدريب الذي مت توفريه ،مل ُي�سفر امل�رشوع عن �أي
نتائج جلهة وقف تدفّق ال�سالح �إىل البالد .وقد مت توثيق ذلك يف تقرير مهمة «الفريق امل�ستقل
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ُ�ص �إىل �أن «الو�ضع الإجمايل يجعل حدود لبنان قابلة
لتقييم احلدود اللبنانية –  ،»IIالذي َخل َ
لالخرتاق ،مثلما كانت قبل عام خالل املرحلة الأوىل من التقييم» )2(.وبينما اعترب تقييم �أملاين
 لبناين �أن التعاون بني �شتى الوكاالت الأمنية ،واجلوانب املتعلقة ببناء القدرات يف امل�رشوعناجحة عموماً ،انتقدت تقارير �أخرى االفتقار �إىل الأمور التالية :مفهوم متما�سك للم�رشوع،
الفعال بني
والإ�رشاف وال�سيطرة اللبنانية ،والتقييمات والتدقيقات احل�سابية اخلارجية ،والتن�سيق ّ
املانحني.
الفعالة على احلدود
ك�شفت املرحلة التجريبية عن مزيد من التحديات اخلطرية يف �ش�أن ال�سيطرة ّ
الربية .لكن هذه التحديات مل تكن تتعلق مبا ميكن ت�سميته «قدرة املالك وامل ِ
الفعالة» ،بقدر
ُ�سيطر ّ
تعلّقها بالعوامل ال�سيا�سية والدبلوما�سية واالجتماعية  -االقت�صادية ،التي تعك�س ،من بني عوامل
�أخرى ،العالقة امللتب�سة بني �سورية ولبنان .وقد ظهر ذلك جلي ًا يف عدم تر�سيم احلدود ،مثالً،
الفعالة على احلدود كانت �أمر ًا مع ّقداً ،ب�سبب
والتعاون يف �ضبطها ،ف�ض ً
ال عن �أن ال�سيطرة ّ
الن�شاطات الوا�سعة عرب احلدود من جتارية واجتماعية وتربوية و�سوى ذلك� .أ�ضف �إىل ذلك،
خميمني اثنني على
اعتماد ال�سكان املحليني ال�شديد على التهريب ،والوجود الفل�سطيني امل�سلح يف ّ
احلدود ال�رشقية .والأهم من ذلك كله ،غياب التوافق داخل احلكومة اللبنانية يف �ش�أن كيفية
التعامل مع الأ�سلحة التي متلكها «املقاومة» .وفيما ا�ستمر امل�رشوع على نطاق �ضيق (ماميكن
ت�سميتها مبرحلة التعزيز) ،ف�إن م�ستقبله ،وال�سيما تو�سيعه لي�شمل احلدود ال�رشقية ،يعتمد على
التزام �رصيح من احلكومة اللبنانية باملبادئ والأهداف الأ�سا�سية املتعارف عليها لقوة حدود
م�شرتكة وا�سرتاتيجية وطنية لأمن احلدود.

تعزيز امل�ؤ�س�سات اللبنانية

ان�صبت على دعم امل�ؤ�س�سات اللبنانية احلاكمة،
�أما احلزمة الثانية من اجلهود الأوروبية ،فقد
ّ

وكان هدفها زيادة الثقة ال�شعبية بالدولة واحلكومة املركزية ،وامل�شاركة يف �إر�ساء اال�ستقرار طويل

الأمد يف البالد .وقد �سعى الدعم الأوروبي �إىل تعزيز الإ�صالحات االقت�صادية واالجتماعية

وامل�ؤ�س�ساتية التي تعهدت بها احلكومة اللبنانية يف متوز/يوليو  ،2005بعد االن�سحاب ال�سوري
واالنتخابات النيابية ،ومرة �أخرى بعد امل�ؤمتر الدويل للمانحني الذي ُعقد يف باري�س يف كانون
الثاين/يناير ( 2007باري�س  .)3وركّ ز الدعم الأوروبي ،كما مت التعبري عنه يف �إطار اتفاقية

ال�رشاكة (التي �أ�صبحت نافذة منذ ني�سان�/أبريل  ،)2006وخطة العمل (التي �أ�صبحت نافذة منذ
كانون الثاين/يناير  ،)2007االهتمام على ثالثة جماالت لها الأولوية هي الإ�صالح ال�سيا�سي،

والإ�صالح االجتماعي واالقت�صادي ،ودعم النهو�ض و�إعادة الإعمار .كما �أ�سهم الأوروبيون
يف بناء امل�ؤ�س�سات ،وال�سيما بناء قدرات قوى الأمن اللبنانية ،عرب تدريبها على التحقيق اجلنائي
ال عن بناء مدر�سة �رشطة تابعة �إىل قوى الأمن الداخلي.
وال�سيطرة على �أحداث ال�شغب ،ف�ض ً
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وو�ضع على الرف بحلول حرب �صيف العام ،2006
بيد �أن تنفيذ الإ�صالح توقف فج�أة ُ

و�أزمة العام  2007املتعلقة مبخيم نهر البارد (قرب طرابل�س) لالجئني الفل�سطينيني ،وفرتة من
القالقل (االغتياالت ال�سيا�سية وعنف ال�شوارع) ،واحل�صار ال�سيا�سي مل�ؤ�س�سات احلكومة اللبنانية

الذي بلغ ذروته يف ا�ستعرا�ض القوة الذي قام به حزب الله وحلفا�ؤه يف �أيار/مايو .2008

ونتيجة لذلك ،تركّ ز الدعم املايل الأوروبي يف الفرتة بني عامي  2006و 2008بقوة على

�إعادة الإعمار والنهو�ض يف املناطق التي ت�أثّرت بالعنف �أكرث من �سواها ،مثل اجلنوب وخميم
نهر البارد ،فيما ركّ ز الدعم الفني على اال�ستقرار االقت�صادي .وعلى الرغم من الأو�ضاع

ال�صعبة ،اتخذت احلكومة اللبنانية بع�ض اخلطوات الإ�صالحية يف جماالت االقت�صاد والتمويل
والتجارة ،فيما كان التقدم بطيئ ًا يف جماالت �إ�صالح حقوق الإن�سان و�إ�صالح القطاعني الق�ضائي

واالجتماعي.

ويف �أيار/مايو � ،2008أزالت ت�سوية الدوحة التي و�ضعت حد ًا للم�أزق ال�سيا�سي يف لبنان،

وانتخاب مي�شال �سليمان رئي�ساً ،وت�شكيل حكومة وحدة وطنية يف �أوائل متوز/يوليو ،2008
بع�ض العقبات الرئي�سة التي كانت تعرقل برنامج احلكومة للإ�صالح .ولكن مع االنتخابات التي

ُيفرت�ض �إجرا�ؤها يف حزيران/يونيو � ،2009ستكون احلكومة احلالية م�ؤ ّقتة .كما �أن اخلالفات

الرئي�سة يف �ش�أن ال�سيا�سة بني �رشكاء االئتالف احلكومي م�ستمرة ،لذا الميكن للمرء �أن يتفاءل

كثري ًا بانطالقة برنامج الإ�صالح قبل جميء حكومة جديدة بعد انتخابات العام  ،2009وتكري�س
توافق على اخلطوط العامة لل�سيا�سة.

مع اقرتاب موعد االنتخابات النيابية ،تتمثّل �إحدى �أولويات الإ�صالح لدى الأوروبيني

(بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،واملنظمات اللبنانية غري احلكومية) يف ت�شجيع

�إ�صالح النظام االنتخابي ،ا�ستناد ًا �إىل تو�صيات بعثة املراقبة التابعة �إىل االحتاد الأوروبي للعام

ال عن م�رشوع قانون تقدمت به جلنة لبنانية برئا�سة ع�ضو الربملان ووزير اخلارجية
 ،2005ف�ض ً

ال�سابق ف�ؤاد بطر�س ،بهدف تطبيق الإ�صالحات التي التزال ُتعترب جمدية ع�شية انتخابات العام
.2009

وبينما تهدف الإ�صالحات االنتخابية ،بح�سب الأوروبيني ،على املدى الطويل �إىل التخلّ�ص

من النظام الطائفي� ،سيكون من املهم على املدى الق�صري االقرتاب �أكرث من املعايري الدولية

أقر الربملان اللبناين قانون انتخابات
لالنتخابات احلرة والنزيهة .ففي �أيلول�/سبتمرب ّ � ،2008

جديداً ،كان هدفه الرئي�س تنفيذ بنود اتفاق الدوحة جلهة الدوائر االنتخابية يف بريوت .وهكذا،

ت�ضمن بنود ًا جديدة لتنظيم
�أعاد القانون اجلديد ر�سم حدود بع�ض دوائر الت�صويت ،كما
ّ

دور و�سائل الإعالم خالل فرتة احلمالت االنتخابية واالنتخابات ،وحتديد م�رصوفات تلك
ال عن �إعطاء
احلمالت.
ون�ص القانون على �إجراء االنتخابات يف يوم واحد بدل �أيام عدة ،ف�ض ً
ّ
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املغرتبني احلق يف الت�صويت ابتداء من العام  .2013ويف الوقت نف�سه ،مت رف�ض �إ�صالحات عدة

ُمقرتحة ،مبا فيها خف�ض �سن االقرتاع من � 21إىل � 18سنة ،والبدء بتخ�صي�ص ن�سبة للن�ساء على

القوائم االنتخابية .والأهم من ذلك� ،أنه بخ�صو�ص �إجراء انتخابات حرة ونزيهة ،لن تكون
هناك �أوراق اقرتاع مطبوعة م�سبق ًا والجلنة انتخابية م�ستقلة.

�سمى احلوار الوطني اللبناين الذي بد�أ يف
�شاركت دول �أوروبية عدة يف حماولة �إحياء ُ
ماي ّ

�أعقاب االن�سحاب ال�سوري من لبنان ،لإيجاد توافق بني �ألوان الطيف ال�سيا�سي يف �ش�أن ق�ضايا
ال ميكن تطوير ال�سيا�سات يف �إطاره .لكن احلوار
مايوفّر منرب ًا �شام ً
حتظى باهتمام وطني كبريُ ،

انقطع قبيل حرب متوز/يوليو  .2006ويف ربيع و�صيف العام  ،2007عقدت «اجلمعية ال�سوي�رسية

للحوار الأوروبي – العربي – الإ�سالمي ،» ASDEAMبدعم من احلكومة ال�سوي�رسية ،جوالت
عدة من احلوار يف مون بيلريان ،مبدينة برين ،ويف بريوت مع ممثّلني من ال�صف الثاين من
القوى ال�سيا�سية التي �شاركت يف احلوار الوطني الأ�صلي .وو�سط جو احتفايل �صاخب ،دعا

وزير اخلارجية الفرن�سي الزعماء ال�سيا�سيني اللبنانيني �إىل جولة حمادثات يف �سيل �سان كلو

�أوا�سط متوز/يوليو  ،2007ال�ستئناف احلوار بني اخل�صوم ال�سيا�سيني والبحث يف كيفية تدعيم

الدولة اللبنانية.

تو�صل �إىل نقاط انطالق م�شرتكة.
حقق احلوار ال�سوي�رسي نتائج جديرة باملالحظة ،حيث ّ

فاتفق امل�شاركون على ق�ضايا مهمة (مثل مبد�أ التعاي�ش ،واحلاجة �إىل �صياغة موقف م�شرتك جتاه
�إ�رسائيل ،وحترير الأرا�ضي اللبنانية والأ�رسى ،وااللتزام باتفاق الطائف للعام  1989الذي
�أنهى عقود ًا من احلرب الأهلية ،والد�ستور ،وتنفيذ �رشوط اتفاق الطائف التي مل ُتن ََّفذ �إىل الآن،

وااللتزام بالدميقراطية الطائفية ،يف الوقت الراهن ،و�أهمية بناء الد�ستور والالمركزية) .وحدد
احلوار ال�سوي�رسي �أي�ض ًا الق�ضايا اخلالفية بتف�صيل �أكرث (مثل �سالح «املقاومة» ،والعالقات مع

�سورية ،و�أ�سلحة اجلماعات الفل�سطينية يف لبنان والعالقات مع اجلالية الفل�سطينية يف لبنان،
وجتاوز ال�سيا�سة الطائفية يف املدى املتو�سط ،وكيفية تر�سيخ ال�سيادة واال�ستقالل).

ومع ذلك ،مل تنجح كل هذه املبادرات الأوروبية ،ومعها جهود ت�سهيل احلوار التي بذلتها

اجلامعة العربية ،يف تقلي�ص اخلالف �أوالتغلب على املجابهة بني املع�سكرين املت�صارعني قبل �أن
تتطور هذه الأخرية �إىل عنف يف �أيار/مايو  .2008ومن املثري لالهتمام �أن الوفد الأوروبي ّ
نظم
ّ
ثالث ور�ش عمل يف �أيار/مايو  ،2007وني�سان�/أبريل  ،2008وت�رشين الأول�/أكتوبر ،2008
�شاركت فيها جميع ًا قوى �سيا�سية لبنانية رئي�سة ،ونقابات مهنية وخرباء م�ستقلون .وقد �سعت هذه

الور�ش �إىل حتقيق �أهداف �أكرث توا�ضع ًا مركّ زة على مو�ضوعات �أقل �إثارة للخالف لكنها مهمة
جد ًا – املقاربات االقت�صادية وال�سيا�سات االجتماعية – و�أثبتت جناح ًا تام ًا يف االقرتاب من ر�ؤية

م�شرتكة ،مبا يف ذلك عنا�رص مهمة للإ�صالح يف قطاعي التعليم وال�صحة ،و�إ�صالحات ترمي

�إىل جعل االقت�صاد �أكرث تناف�سية ،مبا يفيد كل اللبنانيني.
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امل�ساهمة يف حل ال�رصاع الإقليمي

يف مايتعلق بالهدف الرئي�س الثالث ل�سيا�ستهم واملتمثّل بتحقيق ال�سالم ال�شامل يف ال�رشق
الأو�سط ،مل ي�ضغط الأوروبيون يف �شكل مبا�رش ،منذ حرب العام  ،2006لبدء مفاو�ضات
�إ�رسائيلية – لبنانية بهدف حتويل اتفاق وقف �إطالق النار الإ�رسائيلي – اللبناين �إىل اتفاق �سالم
�إ�رسائيلي – لبناين دائم .ال�سبب الرئي�س يف ذلك هو اعتبار �أن التقدم على امل�سار الإ�رسائيلي
�رصحت احلكومة
– اللبناين يعتمد على التقدم على امل�سار الإ�رسائيلي – ال�سوري .ويف الواقعّ ،
اللبنانية مرار ًا بعد احلرب ب�أن لبنان �سيكون �آخر بلد يو ّقع �صفقة �سالم مع �إ�رسائيل .ولهذا
ال�سبب ،ولأن الأوروبيني اعتربوا �سورية �رضورية لتحقيق النجاح على امل�سارات الأخرى
للعملية ال�سلمية ،فقد حاولوا �إقناع �إدارة بو�ش لي�س ببذل جهود لإحياء العملية ال�سلمية الإ�رسائيلية
– الفل�سطينية وح�سب ،بل �أي�ض ًا ب�إحياء حمادثات ال�سالم الإ�رسائيلية – ال�سورية .ويف خامتة
املطاف ،دعت �إدارة بو�ش ممثّلني عن �سورية ولبنان �إىل ح�ضور اجتماع �أنابولي�س يف ت�رشين
الثاين/نوفمرب  .2007وقد مت اقرتاح م�ؤمتر الحق ملتابعة امل�سار ال�سوري يف مو�سكو يف ربيع
العام  ،2008لكنه مل ُيعقد ب�سبب فقدان الدعم الأمريكي له.
بعد حرب العام  ،2006حاول عدد من ممثّلي الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي
(�أملانيا و�إ�سبانيا وفرن�سا) �إ�ضافة �إىل م�س�ؤولني يف االحتاد الأوروبي التعاطي جمدد ًا مع �سورية
واحل�صول على م�ؤ�رشات �إيجابية جلهة التدخل ال�سوري يف احلياة ال�سيا�سية اللبنانية ،وتهريب
ال�سالح عرب احلدود ال�سورية – اللبنانية ،و�إمكانية تعاون �سورية يف امل�رشوع التجريبي اخلا�ص
باحلدود وم�س�ألة مزارع �شبعا .لكنهم مل يحققوا الكثري.
مل يكن الأوروبيون يف و�ضع ميكّ نهم من ا�ستمالة �سورية كي تتعاون �أكرث� ،أومن دفع امل�سار
الإ�رسائيلي – ال�سوري قدم ًا �إىل الأمام (ناهيك عن ت�سهيل املفاو�ضات) طاملا �أنهم كانوا يحاولون
�إبقاء القيادة ال�سورية معزولة.
ومع ذلك� ،أ�سهم الأوروبيون يف حل بع�ض امل�سائل البارزة الواردة يف قرار جمل�س الأمن
الرقم  .1701وعلى �سبيل املثال ،فقد جنح و�سيط �أملاين ُمعينّ من قبل الأمم املتحدة (غريهارد
كونراد) ،والذي كان قد �شارك يف �أن�شطة م�شابهة من قبل ،يف حل �إحدى نقاط اخلالف
التو�سط يف �صفقة لتبادل بقايا جثث القتلى يف متوز/يوليو
العالقة بني حزب الله و�إ�رسائيل ،عرب
ّ
.2008

تو�صيات

ال�سيادة وال�سيطرة على احلدود� :أظهر امل�رشوع التجريبي للحدود ال�شمالية �أنه �إذا ما �أُريد
مل�س�ألة بناء القدرات يف جمال �إدارة احلدود �أن حتقق �أي نتائج ملمو�سة ،فال يجب فقط �أن يتم
فهم وتن�سيق ن�شاطات املانحني ب�شكل �أف�ضل ،بل يجب �أي�ض ًا �أن يرتافق ذلك ب�شكل وثيق مع
ا�سرتاتيجية �إدارة احلدود اللبنانية �أو �أن َتبني عليها .وبدورها ،ف�إن مثل هذه اال�سرتاتيجية تقت�ضي
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�أن تقرر احلكومة ما �إذا كانت ترغب بال�سيطرة حق ًا على احلدود� .أومبعنى �آخر ،يعتمد النجاح
يف �إدارة احلدود على الأقل على الإرادة ال�سيا�سية للحكومة اللبنانية ،بقدر اعتماده على القدرات
املتوفّرة لتنفيذ هذه الإرادة .ومبا �أنه ُينظر يف لبنان �إىل حزب الله وجماعات �أخرى م�سلحة،
بو�صفهم «مقاومة» �رشعية لإ�رسائيل ،ومبا �أن هذه «املقاومة» ُتعترب جزء ًا من ا�سرتاتيجية لبنان
للدفاع الوطني ،ف�إن احلزب واجلماعات �سيحتفظون بقدرتهم الع�سكرية على الأقل �إىل �أن يتم
املرجح �أن يتم حتقيق تقدم مهم على �صعيد
حل ال�رصاع اللبناين – الإ�رسائيلي .لذا ،من غري
ّ
ال�سيطرة على احلدود قبل �أن يحدث ذلك.
هذا هو �أي�ض ًا ال�سبب الرئي�س يف �أن فكرة ت�شكيل بعثة �أوروبية لل�سيا�سة الأمنية والدفاعية
لل�سيطرة على احلدود لن توفّر حالً .فمثل هذه البعثة لن تكون قابلة للحياة يف ظل غياب الإ�رشاف
وال�سيطرة اللبنانية ،والإجماع الداخلي اللبناين ،والقبول ال�سوري .وبينما �سي�ساعد �إن�شاء هيئة
فعال على املدى الطويل� ،إال
منف�صلة حلرا�سة احلدود كثري ًا يف ال�سيطرة على هذه املناطق ب�شكل ّ
�أنه الينبغي �أن يكون ذلك �أولوية يف ظل الو�ضع احلايل اله�ش .وبانتظار تبلور التزام لبناين،
على الأوروبيني االتفاق يف مابينهم على نوع الدعم الذي لديهم ا�ستعداد لتقدميه �إىل جهود �إدارة
احلدود يف امل�ستقبل .كما عليهم دعم وت�شجيع العمل التمهيدي الذي يحتاجه اللبنانيون لتطوير
ا�سرتاتيجية �أ�شمل لإدارة احلدود ،ت�أخذ يف اعتبارها م�صالح كل املعنيني ب�شكل مبا�رش ،ودعمه
باخلربة .وينبغي �أن تت�ضمن اال�سرتاتيجية ترتيبات غري بريوقراطية النتقال ال�سكان املحليني
يومي ًا عرب احلدود ،وتوفري م�صادر دخل بديلة للعائالت املنخرطة يف جتارة التهريب ،وا�ستنباط
الفعالة على الف�ساد.
برامج لل�سيطرة ّ
وبناء على �إ�شارات �سورية �إيجابية يف القمة املتو�سطية التي ُعقدت يف باري�س
عالوة على ذلك،
ً
يف متوز/يوليو  ،2008والقمة ال�سورية  -اللبنانية يف �آب�/أغ�سط�س  ،2008و�إقامة عالقات
دبلوما�سية بني البلدين يف ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2008على الأوروبيني �أن يوا�صلوا مطالبة
اجلانب ال�سوري بالتنفيذ من خالل الإحلاح على تر�سيم احلدود ،وت�أمني نقاط العبور على
احلدود ،والتعاون ال�سوري – اللبناين يف ال�سيطرة على احلدود.
�إن ن�رش �آالف اجلنود من القوات اخلا�صة ال�سورية �إىل ال�شمال من احلدود ال�سورية – اللبنانية
يف �أيلول�/سبتمرب وت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2008رد ًا على هجمات بالقنابل يف دم�شق وطرابل�س،
والذي ترافق مع حتذيرات �سورية بالتدخل �إذا مل تتمكن احلكومة اللبنانية من احتواء املقاتلني
ال�سلفيني يف طرابل�س� ،أطلق خماوف كبرية بني اللبنانيني من عمليات ع�سكرية �سورية داخل
امللحة �إىل تن�سيق �سوري – لبناين وتعاون
الأرا�ضي اللبنانية؛ كما �سلّط ذلك ال�ضوء على احلاجة ّ
يف ال�سيطرة على احلدود.
دعم امل�ؤ�س�سات اللبنانية :من املهم التو�ضيح مرار ًا لكل القوى اللبنانية �أن الأوروبيني
يتوقعون �أن تتم االنتخابات يف موعدها ومن دون �أي تالعب .وقد �سبق �أن عر�ض الأوروبيون
تقدمي امل�ساعدة يف �إدارة االنتخابات ومراقبتها .وعقب االنتخابات ،ينبغي على االحتاد الأوروبي
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الإبقاء على دعمه من �أجل حتقيق �إ�صالحات انتخابية و�سيا�سية وا�سعة النطاق ،كما جاءت يف
اتفاق الطائف والد�ستور ،بهدف زيادة ال�شفافية وامل�ساواة يف الت�صويت ،و�إىل تقلي�ص الدور
الذي يلعبه رجال الدين والقادة املحليون الأقوياء على املديني املتو�سط والبعيد .وتتمثّل �إحدى
املقاربات التي اقترُ حت يف الطائف يف اعتماد نظام برملاين ذي جمل�سني ت�رشيعيني .و�سيتعينّ
على الأوروبيني كذلك �إعادة النظر يف ما �إذا كان ينبغي دعم ومراقبة �أي انتخابات يف امل�ستقبل،
يف حال اال�ستمرار يف جتاهل املطالبة ب�إجراء �إ�صالحات انتخابية رئي�سة ،مثل ا�ستخدام �أوراق
اقرتاع وفق املقايي�س املطبوعة م�سبقاً.
احلوار الوطني :على الرغم من ت�سوية الدوحة وت�شكيل حكومة وحدة وطنية ،التزال الق�ضايا
الأ�سا�سية بني الأطراف ال�سيا�سية معلّقة يف الهواء .وبالتايل ،يبقى اللجوء �إىل العنف �أوجت ّدد
ح�صار امل�ؤ�س�سات� ،أمر ًا غري م�ستبعد ب�أي حال .ففي الدوحة ،وافق القادة ال�سيا�سيون على
ا�ستئناف احلوار الوطني بقيادة الرئي�س �سليمان يف �أ�رسع وقت ممكن .ويف هذه الأثناء ،ا�ست�أنف
الرئي�س احلوار ،حيث ركّ زت اجلل�سات الأوىل منه على ا�سرتاتيجية الدفاع الوطني .ويف حني
ملحة بالفعل ل�ضمان الوحدة الوطنية وت�أمني قاعدة ل�صنع ال�سيا�سات
ُتعترب احلاجة �إىل احلوار ّ
ف�صلْ احلوار الوطني عن حملة االنتخابات املقبلة،
والتعاي�ش ال�سلمي ،فمن املهم بالقدر نف�سه �أن ُي َ
مبا ميكّ ن من �إجرائه يف �أجواء هادئة وت�صاحلية .ولكن ،على الأرجح ،لن يكون ممكن ًا انطالق
احلوار ب�شكل فعلي �إال بعد االنتخابات.
مبدئياً ،يجب �أن يركّ ز الدعم الأوروبي على تعزيز امل�ؤ�س�سات الدميقراطية بدل دعم
بروز قادة �سيا�سيني �أقوياء .وهذه املقاربة يجب �أن ُتن ّفذ مبا�رشة ،مثالً ،حني ي�ضع الربملانيون
الأوروبيون الذين يزورون لبنان جداول مواعيدهم؛ �إذ �أن عليهم �أن يلتقوا مع نظرائهم يف
الربملان اللبناين ال مع زعماء غري منتخبني .وعموماً ،على الأوروبيني �أن يبقوا على ات�صال
م�ستمر مع جميع القوى ال�سيا�سية ذات التمثيل املهم يف الربملان .وعلى عك�س الواليات املتحدة،
التعرت�ض الأوروبيني �أي عقبات قانونية للقيام بذلك ،لأن االحتاد الأوروبي اليعترب حزب
الله منظمة �إرهابية ،با�ستثناء الهولنديني الذين �ص ّنفوا احلزب كجماعة �إرهابية يف العام .2004
ويف الوقت نف�سه ،يجب التخلّي عن �أي حماولة لدعم طرف بهدف �إحلاق الهزمية بالطرف
الآخر� ،أوعلى الأقل ،موازنته ع�سكري ًا (كان ذلك �أحد الدوافع القوية للدعم الغربي لقوى الأمن
الداخلي التي ي�سيطر عليها ال�س ّنة).
ينبغي دعم احلوار الوطني حلل بع�ض امل�شاكل ال�صعبة .لكن ،على الأوروبيني �أن يدركوا
�أنهم لن يكونوا نافعني �إال حني ُينظر �إليهم من جانب كل �ألوان الطيف ال�سيا�سي كو�سطاء نزيهني.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،الميكن فر�ض احلوار من اخلارج ،بل يجب �أن يعتمد على رغبة كل القوى
ال�سيا�سية الرئي�سة ،و�أن يكون بقيادة لبنانية ل�ضمان تب ّنيه من قبل جميع اللبنانيني .ثم يجب على
الأوروبيني اتخاذ جانب احليطة واحلذر حيال عدم �إطالق م�سارات متناف�سة ،بل القيام بدور
داعم؛ وذلك بتوفري خرباء يف ق�ضايا ال�سالم واملفاو�ضات �أوامل�شورة الفنية الأخرى من خالل
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جمموعة ا�ست�شارية قادرة على امل�ساهمة يف عملية ح�سنة الت�صميم ومنظمة و�شاملة ،ماميكّ نها
من طرح خيارات عدة للم�سائل املطروحة للنقا�ش .لقد �أثبتت التجربة حتى الآن �أن بناء الثقة
والو�صول �إىل الإجماع عمليتان بطيئتان و�صعبتان ،ولذا ،من الأف�ضل �أن تبد�آ بامل�سائل التي
ي�سهل الإجماع عليها� ،أوتلك التي ميكن تفكيكها �إىل م�سائل فنية وعمالنية فرعية ،بدل معاجلة
امل�سائل الأكرث تعقيد ًا �أوالً .وميكن لبع�ض املو�ضوعات التي مت حتديدها يف املحادثات التي �أجريت
�سهلها الوفد الأوروبي يف بريوت� ،أن توفّر نقطة انطالق معقولة.
يف �سوي�رسا� ،أوالتي ّ
عوامل عدم اال�ستقرار :نظر ًا �إىل الو�ضع الأمني املتقلقل يف البالد ،يجب على الأوروبيني
احل�سا�سة من البالد،
زيادة م�ساعدتهم مبعاجلة عوامل عدم اال�ستقرار ب�شكل مبا�رش يف املناطق
ّ
املهم�شة (وال�سيما املناطق ال�شمالية) ويف خميمات الالجئني .وبينما �شارك االحتاد
�أي املناطق ّ
الأوروبي ودوله الأع�ضاء يف دعم الأونروا وجهود �إعادة الإعمار يف املخيمات ،تباط�أ التقدم
كثري ًا على �صعيد حت�سني ظروف املعي�شة وتثبيت الو�ضع الأمني يف املخيمات .لذا ،ف�إن احتمال
ال البتة .وبالتايل ،على
خميم نهر البارد لي�س �أمر ًا م�ستحي ً
انبعاث �أزمة مماثلة ملا حدث يف ّ
ال الئق ًا عرب العمل
الأوروبيني الرتكيز على دعم �إجراءات توفّر لل�سكان ظروف ًا معي�شية وم�ستقب ً
على الت�ص ّدي للي�أ�س والتطرف .ويف �سياق هذه العملية ،عليهم �أي�ض ًا �أن يبنوا على مزيد من
التقدم يف احلوار اللبناين  -الفل�سطيني وي�شجعوه.
حمكمة خا�صة بلبنان :على الأوروبيني الن�أي ب�أنف�سهم ،حتت �أي ظرف ،عن االنخراط
يف «�صفقات �سيا�سية» مع �سورية بخ�صو�ص نتيجة املحكمة الدولية ملحاكمة امل�شتبه فيهم بجرمية
قتل رفيق احلريري ،رئي�س الوزراء اللبناين ال�سابق .ومن الأهمية مبكان �أي�ضاً ،بالن�سبة �إىل
الثقافة ال�سيا�سية يف لبنان والعالقات ال�سورية  -اللبنانية م�ستقبالً� ،أن ُيو�ضع حد لثقافة احل�صانة
املحيطة باالغتيال ال�سيا�سي .ولذا ،على الأوروبيني �أن يقاوموا �إغراء ت�سيي�س املحكمة ،وبالتايل
ال من ذلك ،يجب
ت�شويهها ،عرب جعلها ورقة م�ساومة يف مفاو�ضات �سيا�سية من �أي نوع .بد ً
على املحكمة ،التي من املقرر �أن تبد�أ العمل يف ربيع العام � ،2009أن تبا�رش ن�شاطها ب�شكل مهني،
معينة من
و�أن تنطق بالعدل ا�ستناد ًا �إىل الأدلة املتوافرة .ويف حال اتخذ جمل�س الأمن �إجراءات ّ
�أي نوع ،ا�ستناد ًا �إىل �أحكام املحكمة ،فهذه م�س�ألة �أخرى � -سيا�سية �أي�ض ًا  -والينبغي ا�ستباقها.
ال�رصاع اللبناين ـ الإ�رسائيلي :بينما �ساهم الوجود الدويل ،من خالل قوات اليونيفيل والقوة
متعددة املهام التابعة �إليها ،يف و�ضع حد للأعمال العدائية بعد حرب العام  2006وت�أمني وقف
�إطالق النار ،ف�إنه مل يكن �سوى �أداة لإدارة ال�رصاع ولن يكون قادر ًا على حتقيق اال�ستقرار
يف املنطقة على املديني املتو�سط والبعيد ،مامل يتم �إحراز تقدم يف ت�سوية امل�سائل التي مل تحُ ل يف
العالقات اللبنانية  -الإ�رسائيلية.
يف متوز/يوليو ُ ،2008حلّت م�شكلة الأ�رسى والرهائن بو�ساطة من الأمم املتحدة .ومع ذلك،
التزال ثمة نزاعات مفتوحة �أخرى� ،أهمها مزارع �شبعا وقرية الغجر .يف خامتة املطاف،
ينبغي �أن يت�ضمن �أي اتفاق لل�سالم �ضمانات �أمنية متبادلة ،واالتفاق على �صيغة لإدارة املياه،
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�إ�ضافة �إىل معاجلة حمنة الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان .وترتبط بع�ض هذه الق�ضايا ب�شكل وثيق،
مثل مزارع �شبعا ،بالعالقات ال�سورية  -اللبنانية ،فيما يرتبط البع�ض الآخر بت�سوية �إقليمية،
مثل م�س�ألة املياه وق�ضية الالجئني الفل�سطينيني.
واليتوقع من �سورية �أن ُتبدي موقف ًا ب ّن ًاء جتاه
ُ
حتقيق اال�ستقرار يف لبنان وحل خالفاتها مع �إ�رسائيل ،مادام نظام الأ�سد يخ�شى �أن يبقى خارج
حمادثات ال�سالم ،فال يتمكن من ا�ستعادة مرتفعات اجلوالن؛ �إذ لن يكون جمدي ًا الدفع يف اجتاه
عقد مفاو�ضات لبنانية � -إ�رسائيلية مبا�رشة ،قبل حتقيق تقدم ملمو�س على امل�سار ال�سوري -
الإ�رسائيلي ،كما اقرتح بع�ض الأوروبيني و�إ�رسائيل والواليات املتحدة.
على كل حال ،هذا اليعني �أن على الأوروبيني ،واملجتمع الدويل عامة� ،أن يقفوا مكتويف
الأيدي ،بل يجب عليهم �أن ي�ساهموا بفعالية يف �إدارة وحل ال�رصاع على امل�سار الإ�رسائيلي -
اللبناين عن طريق:
* �أوالً ،الرف�ض الوا�ضح لل�رضبات اال�ستباقية وت�أكيد �أهمية احلفاظ على قنوات ات�صال
مفتوحة عن طريق حوار ثالثي الأطراف ي�شمل الأمم املتحدة و�إ�رسائيل ولبنان� ،إ�ضافة �إىل
قنوات �أخرى لتج ّنب ت�صاعد العنف.
* ثانياً ،دعم (و�إقناع الإدارة الأمريكية ب�أن تفعل ال�شيء نف�سه) حل م�ؤقت للجزء ال�شمايل
من قرية الغجر ،حتى قبل بدء مفاو�ضات ال�سالم ،وفيما بعد التق ّدم مبقاربة حلل ق�ضية مزارع
�شبعا على مراحل.
* ثالثاً ،التح�ضري ملفاو�ضات الو�ضع النهائي الإ�رسائيلي – اللبناين ،عن طريق دعم منابر
للنقا�ش ودرا�سات توفّر اخلربة العميقة لإعداد حلول للق�ضايا اخلالفية الأخرى يف العالقات
الثنائية.

ال�سيا�سات الأوروبية جتاه �سورية
اعترب الأوروبيون �سورية دولة حمورية يف عملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط .لكن،

ونظر ًا �إىل �سيا�ساتها جتاه لبنان والعراق والأرا�ضي الفل�سطينية ،فهي �أي�ض ًا �رشيك مثري

للجدل .لكن الأوروبيني ،وعلى عك�س الواليات املتحدة ،مل يكتفوا بالرتكيز على حماوالت
تغيري ال�سيا�سات الإقليمية ال�سورية وح�سب ،بل عملوا �أي�ض ًا على دعم الإ�صالح الداخلي.

ال من ال�سعي �إىل تغيري النظام (ب�شكل مفاجئ �أوتدريجي)� ،ضغطوا بقوة يف جمال
وبذلك ،وبد ً

الإ�صالح الذي �أظهر النظام اهتمام ًا به .وهكذا ،ق ّدم الأوروبيون (على الأقل بع�ض الدول

الأع�ضاء واملفو�ضية الأوروبية) الدعم لعملية الإ�صالح االقت�صادي يف �سورية وحافظوا على
عالقات جتارية قوية معها ،من جهة ،لكن كانت العالقات الأوروبية  -ال�سورية (خ�صو�ص ًا
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العالقات الفرن�سية  -ال�سورية والربيطانية  -ال�سورية) عدائية �إىل حد ما بعد خريف العام
 ،2004من جهة �أخرى .فقد قطع الأوروبيون ات�صاالتهم على امل�ستويات ال�سيا�سية العليا مع

وو ّقعت بالأحرف الأوىل
النظام ال�سوري
ّ
وجمدوا اتفاقية ال�رشاكة التي مت التفاو�ض عليها ُ
يف ت�رشين الأول� /أكتوبر من تلك ال�سنة .وبذلك ،ظلّت �سورية ال�رشيك الوحيد يف ال�رشاكة

الأوروبية  -املتو�سطية مع االحتاد الأوروبي من دون اتفاقية �رشاكة ،وبالتايل ،خارج خطة

عمل �سيا�سة اجلوار الأوروبية .ومع ذلك� ،سورية ع�ضو يف ال�رشاكة الأوروبية  -املتو�سطية،
وت�ستفيد من امل�ساعدة املالية نتيجة لذلك ،كما ت�شارك يف �إطارها متعدد الأطراف.

على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية ،كان لل�سيا�سات الأوروبية جتاه �سورية هدفان

رئي�سان� :أوالً ،حتقيق اال�ستقرار بعيد املدى لبلد مير يف مرحلة انتقالية �صعبة� ،إ�ضافة �إىل

كونه حم�صور ًا جغرافي ًا ومنخرط ًا ومت�أثر ًا بنتائج ال�رصاعات امل�سيطرة حالي ًا على املنطقة.
وقد �سعت تلك ال�سيا�سات ،ثانياً� ،إىل تغيري �سلوك النظام ال�سوري جتاه جريانه وجعله جزء ًا
من احلل يف �رصاع ال�رشق الأو�سط .وعلى الرغم من ذلك ،مل ي ّتفق الأوروبيون على
كيفية حتقيق التغيري يف ال�سلوك :عرب العزل �أم امل�شاركة .وقد كان هذا �أي�ض ًا مثار نزاع مع

الواليات املتحدة.

وكما تبينّ الحقاً ،تناق�ضت املقاربة الأوروبية القائمة على العزل لتغيري �سيا�سات �سورية
الإقليمية مع هدف خلق اال�ستقرار يف هذا البلد .فقد �أ�ضعفت الدعم الأوروبي للإ�صالح

توحدت جهود الدول الأوروبية
وقلّ�صت الت�أثري الأوروبي �إىل حد بعيد .ومنذ العام ّ ،2008

الأع�ضاء تدريجي ًا مرة �أخرى يف مايخ�ص التعاون مع �سورية و�إعادة التوا�صل مع دم�شق.

التحول التدريجي �إىل نظام �أكرث
�أي�ضاً ،ويف الوقت الذي كان يف الأوروبيون ي�ؤيدون
ّ

ليربالية يف �سورية ،ف�إنهم كانوا حري�صني على عدم الدفع نحو انفتاح �سيا�سي ميكن �أن

اليتوقع للإ�صالح االقت�صادي والإداري يف
ّ
يعر�ض ا�ستقرار النظام �إىل اخلطر .ومع ذلكُ ،

�سورية �أن ي�شهد تقدم ًا ملمو�س ًا من دون خطوات تواكبه باجتاه حتقيق �سيادة القانون ،وقدر

�أكرب من امل�ساءلة ،ومناخ �أقل �سلطوية من ذلك الذي يعمل حالي ًا على خنق الإبداع وروح
املبادرة وامل�شاركة اجلماعية .ويف الوقت نف�سه ،مل يعالج الأوروبيون ب�شكل ٍ
كاف عوامل
عدم اال�ستقرار املحتملة .وهذا ينطبق ب�شكل خا�ص على املليون الجئ عراقي الذين يقيمون

أ�رص الأوروبيون
يف �سورية ،كما على و�ضع الأكراد ال�سوريني .والأهم من ذلك ،وفيما � ّ

على �أن تكون �سورية طرف ًا يف عملية �سالم ال�رشق الأو�سط املج ّددة� ،إال �أنهم ف�شلوا يف
�إقناع الواليات املتحدة بالعمل ج ّدي ًا على متابعة امل�سار الإ�رسائيلي  -ال�سوري� .إن موقف

وترددهم يف ت�سهيل مثل هذه املحادثات ،مل يكن مفيداً .ويف
الأوروبيني الفاتر من امل�شاركة،
ّ
فعال لتحقيق �سالم �شامل يف املنطقة.
خامتة املطاف� ،أ�ضاعوا فر�صة الدفع ب�شكل ّ

23

24

اإلدارة األوروبية للصراع في الشرق األوسط :نحو مقاربة أكثر فعالية

العالقات التجارية والتعاون بني االحتاد الأوروبي و�سورية
ُيع ّد االحتاد الأوروبي �أكرب �رشيك جتاري ل�سورية ،على الرغم من �أن ح�صة االحتاد الأوروبي يف التجارة ال�سورية
تراجعت خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية .فبينما كانت ح�صة االحتاد الأوروبي يف ال�صادرات ال�سورية  52.4يف املئة يف العام

 ،2003انخف�ضت �إىل  32.7يف املئة يف العام  .2006كما انخف�ضت ح�صة االحتاد الأوروبي يف الواردات ال�سورية يف الفرتة

مكونة بالدرجة الأ�سا�سية
ذاتها من  34.3يف املئة �إىل  22.2يف املئة .كانت ال�صادرات ال�سورية �إىل االحتاد الأوروبي ّ
من النفط اخلام واملنتجات البرتولية .والواقع �أن حوايل  86يف املئة من واردات االحتاد الأوروبي من �سورية يف العام

 2007كانت عبارة عن وقود غري ع�ضوي وزيوت الت�شحيم ومواد ذات �صلة ،مايجعل �سورية حتتل املرتبة التا�سعة كم�صدر

لواردات الطاقة �إىل االحتاد الأوروبي .وميكن تف�سري انخفا�ض احل�صة الأوروبية يف التجارة ال�سورية على �ضوء تراجع

ال�صادرات ال�سورية من املنتجات البرتولية ،وزيادة جتارة �سورية مع تركيا و�إيران والبلدان العربية والآ�سيوية ،بعد انفتاح
االقت�صاد ال�سوري.

مت توقيع اتفاقية ال�رشاكة بني �سورية واالحتاد الأوروبي بالأحرف الأوىل �أواخر العام  2003بعد مباحثات مرهقة ب�سبب

اخلالفات حول احلواجز التجارية ب�شكل خا�ص .يومها ،وبعد االتفاق على الن�ص من قبل اجلانبني ،ا�ست�أنف الأوروبيون

التو�صل �إىل اتفاق من جديد يف خريف العام  .2004ومبا
املفاو�ضات لإ�ضافة عبارة تتعلق ب�أ�سلحة الدمار ال�شامل .لكن مت
ّ

�أنه مل تتم امل�صادقة على االتفاقية �إىل الآن ،ف�إن التعاون ال�سوري مع االحتاد الأوروبي ي�ستند �إىل اتفاقية التعاون للعام
.1977

خالل �رسيان اتفاقية ال�رشاكة الأوروبية املتو�سطية ميدا ( )1999 - 1995( 1الربنامج الأوروبي لتقدمي امل�ساعدة

املالية والفنية) ،مل تق ّدم �أي م�ساعدة �إىل �سورية من املفو�ضية الأوروبية ،على الرغم االلتزام بتقدمي  101مليون يورو.
وخالل فرتة ميدا  ،)2006 - 2000 ( 2مت دفع  90مليون يورو� ،أي مايعادل  50يف املئة من املبالغ املخ�ص�صة .مع ذلك،

وح�سب �أرقام «دعم التنمية الر�سمية» على الأقلُ ،يعترب االحتاد الأوروبي املانح الرئي�س ل�سورية� ،إذ تبلغ ح�صة �سورية

من املخ�ص�صات العاملية يف االحتاد الأوروبي  130مليون يورو خالل الفرتة بني  ،2010 - 2007مع ا�ستعداد م�سبق لزيادة
احل�صة تدريجي ًا خالل ال�سنوات الأربع.

اال�ستقرار بعيد املدى اعتماد ًا على دعم الإ�صالح الهيكلي

اعترب الأوربيون اخلطة اخلم�سية العا�رشة ( )2010 - 2006ال�سورية م�سودة برنامج عمل
املوجه �إىل اقت�صاد ال�سوق
للإ�صالح االقت�صادي واالجتماعي ال�شامل واالنتقال من االقت�صاد
ّ
اال�شرتاكي .يف هذه اخلطة ،مت حتديد الإ�صالح الهيكلي (الإداري واالقت�صادي واالجتماعي)
على �أنه �رضوري ال�ستقرار البالد يف املنظور املتو�سط �إىل بعيد املدى .وت�شمل هذه الإ�صالحات
�إ�ضفاء االن�سيابية على الإدارة العامة وحتديثها و�إلغاء مركزيتها ،وحت�سني �إدارة الإنفاق العام،
و�إعادة هيكلة وخ�صخ�صة ال�رشكات اململوكة للدولة ،وتقلي�ص دعم الأ�سعار ،وتنمية الر�أ�سمال
الب�رشي ،وت�أ�سي�س �شبكة �أمان اجتماعي هادفة ،وحت�سني مناخ الأعمال ،وتعزيز �سيادة القانون
وال�سماح بتطوير القطاع اخلا�ص.وقد مت ا�ستلهام هذه الإجراءات الإ�صالحية من خالل
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اخلطوات ال�رضورية لالن�ضمام �إىل ع�ضوية منظمة التجارة العاملية ،ومن �إجراءات حترير
التجارة ا ُمل ّتفق عليها يف مفاو�ضات ال�رشاكة الأوروبية  -املتو�سطية.
كان دعم الإ�صالح الهيكلي �أ�سا�سي ًا يف املقاربة الأوروبية لال�ستقرار بعيد املدى يف �سورية.
وكانت املفو�ضية الأوروبية و�أملانيا من بني املانحني الرئي�سيني ،تتبعهما �إيطاليا و�إ�سبانيا وفرن�سا
(على الأقل يف الفرتة من � 2003إىل  2004بالن�سبة �إىل هذه الأخرية) .و ُق ّدم الدعم ب�شكل �أ�سا�سي
عن طريق �إر�سال خرباء وم�ست�شارين كبار �إىل امل�ؤ�س�سات االقت�صادية واملالية والق�ضاء يف
�سورية و�إىل هيئة التخطيط ال�سورية ،من خالل �إدخال عن�رص الإ�صالح �إىل م�رشوعات التنمية
الأكرث تقليدية ،على غرار قطاعات املياه وال�صحة والرتبية؛ ومن خالل ت�أمني امل�ساعدة يف
�إن�شاء احتادات �أعمال و�رشكات �صغرية ومتو�سطة .بيد �أن العوامل اجليو � -سيا�سية �أثّرت �سلب ًا
وتردي العالقات بني
على الدعم الأوروبي للإ�صالح؛ فقد �أدى عدم وجود «اتفاقية �رشاكة»
ّ
�سورية والدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي� ،إىل انخفا�ض امل�ساعدة املالية والفنية كما النفوذ
ال باملقارنة مع امل�ساعدة الأوروبية ا ُمل ّقدمة �إىل
الأوروبي .وكان الدعم الأوروبي ل�سورية �ضئي ً
بلدان ال�رشاكة الأوروبية  -املتو�سطية الأخرى .كما �أن دفع الأموال ت� ّأخر كثرياً.
عملية الإ�صالح يف �سورية انطلقت من اقت�صاد مغلق �إىل حد ما وخا�ضع للدولة .وقد بد�أت
ومتيزت مب�ستويات عالية وم�ستمرة من الف�ساد والتعقيدات
هذه العملية مت�أخرة وا�ستمرت بطيئةّ ،
الروتينية .البل �أن بع�ض �إجراءات الإ�صالح �أعاقت التقدم بدل �أن تدعمه ،من خالل �إ�ضافة
حتول اقت�صادي وقطعت
طبقات جديدة من القوانني والأنظمة .ومع ذلك ،دخلت �سورية مرحلة ّ
�شوط ًا طويالً ،حمققة تغيرّ ات مهمة يف القطاع امل�رصيف (مثل �سماح احلكومة بت�أ�سي�س م�صارف
خا�صة يف العام  ،)2001والتحرير اجلزئي للقطاعني املايل والت�أميني ،وزيادة فر�ص اال�ستثمار
الأجنبي والتحرير اجلزئي للتجارة� ،إ�ضافة �إىل خف�ض كبري يف الر�سوم اجلمركية وحتديث
الإدارة اجلمركية وتب�سيط �إجراءات اجلمارك.
بيد �أن �إلقاء نظرة على بع�ض امل�ؤ�رشات الرئي�سة ت�شري �إىل �أن نزر ًا ي�سري ًا من التقدم ح�صل
ال يف جمال الأعمال ويف تناف�سية االقت�صاد ال�سوري .ف�سورية ت�أتي يف مرتبة متدنية جد ًا وقد
فع ً
تدهور ترتيبها يف ت�صنيف �أداء الأعمال للعام  2008ويف امل�ؤ�رش ال�سنوي للحريات االقت�صادية
«مكبل») .ويف ت�صنيف منظمة ال�شفافية الدولية للعام
للعام ( 2008الذي ي�ص ّنف �سورية كاقت�صاد
ّ
متف�شياً .ويف تقرير التناف�سية
�ُ ،2007ص ّنفت �سورية كواحدة من البلدان التي ُيعترب الف�ساد فيها
ّ
العربية ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي للعام  ،2007احتلت �سورية املرتبة الثانية
ع�رشة بني  13بلد ًا عربي ًا  -متقدمة فقط على موريتانيا .ومل ت�ستفد الطبقتان الو�سطى والفقرية
حت�سن النمو االقت�صادي يف القطاع غري النفطي
من التطورات االقت�صادية �أي�ضاً .ففي حني ّ
منذ العام  ،2004كانت النخبة احلاكمة امل�ستفيد الأ�سا�سي من هذا النمو ومن اخل�صخ�صة ومن
االحتكارات التي ظهرت حديثاً .ومل ي�ستفد ال�سواد الأعظم من ال�سكان حتى الآن من �إجراءات
حترير االقت�صاد هذه ،بل عانوا من تقلي�ص الدعم احلكومي (لوقود الديزل واخلبز ،على �سبيل
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املثال) ومن ارتفاع الأ�سعار .كان لهذه الإجراءات ت�أثريها القوي نظر ًا �إىل غياب ال�سيا�سات
االجتماعية الهادفة �إىل تخفيف �آثار حترير االقت�صاد ،تلك الآثار التي يمُ كن �أن ت�صبح �أ�شد ق�سوة
عندما يتم تقلي�ص القوة العاملة يف القطاع العام ب�شكل كبري� .إ�ضافة �إىل ذلك ،مل تكن �رسعة
وعمق الإ�صالح كافيني لإحداث النمو وخلق عائدات حكومية كبرية بدرجة تكفي ملواجهة
التحديات الناجمة عن الآثار املتقاطعة للنمو ال�سكاين الكبري (حوايل � 300.000سوري يدخلون
�سوق العمل �سنوياً) وحركة ال َت َم ْد ُين ال�رسيعة والتدفق الكبري لالجئني من العراق (وهذا كله
ي�ؤدي �إىل زيادة الأ�سعار وي�ضيف �ضغوط ًا على اخلدمات العامة  -وبالدرجة الأوىل على
قطاعي ال�صحة والرتبية  -ويزيد �أعباء امليزانية عرب الدعم املتزايد لل�سلع الغذائية الأ�سا�سية) .ومل
تتحول ب�رسعة �إىل م�ستورد
يتمكّ ن الإ�صالح من تعوي�ض �آثار تراجع عائدات النفط (�سورية
ّ
للنفط) �أوالعقوبات الأمريكية (التي بدت ملمو�سة ب�شكل خا�ص يف قطاعي التكنولوجيا املتطورة
وامل�صارف).
�إ�ضافة �إىل ذلك� ،أحد االفرتا�ضات الذي تقوم عليه املقاربة الأوروبية� ،أي �أن حترير
االقت�صاد �سي�ؤدي �إىل حترير ال�سيا�سة ،مل ُت َثبت �صحته حتى الآن .ومبا �أن �أفراد النخبة احلاكمة
كانوا امل�ستفيد الأكرب من االنفتاح االقت�صادي ،ف�إن هذا االنفتاح مل ي�سفر عن «خلق قوى �سيا�سية
جديدة م�ستقلة عن احلكومة �أوحتفيز درجة �أكرب من التعددية ال�سيا�سية» )3(.كان الأوروبيون
جيد ًا �أن التح�سينات يف املجال االقت�صادي االجتماعي واال�ستقرار بعيد املدى يتطلبان،
مدركني ّ
على الأقل� ،إ�صالح ًا �سيا�سي ًا �أ�سا�سي ًا يهدف �إىل حوكمة �أف�ضل ،وف�صل ال�سلطات ،و�سيادة
القانون ،ونظام �أقل قمعاً .مع ذلك ،مل تكن الدقرطة �أف�ضلية �أوروبية يف �سورية ،لأن البلد -
التنوع الديني والعرقي  -كان موطن ا�ستقرار يف منطقة اب ُتليت بالعنف الطائفي
على الرغم من ّ
الذي �أطلقته «ا�سرتاتيجية ن�رش احلرية» الأمريكية .وقد خ�شي الأوروبيون �أي�ض ًا من �أن القوى
ال �إىل
البديلة ،حتى لو و�صلت �إىل ال�سلطة بطريقة �سلمية ،لن تكون �أكرث دميقراطية وحتى �أقل مي ً
الغرب من النظام احلايل� .أخري ًا ولي�س �آخراًُ ،تعترب �سورية واحد ًا من البلدان القليلة يف املنطقة
حيث تتمتع الأقليات امل�سيحية ،يف ظل النظام البعثي العلماين (ب�شكل �أوب�آخر) بالأمان وامل�ساواة.
التحول التدريجي �إىل نظام �أكرث ليربالية ،ف�إنهم مل
وهكذا ،بينما كان الأوروبيون ي�ؤيدون
ّ
عر�ض النظام ،وبالتايل ا�ستقرار
يكونوا
متحم�سني �إىل الدفع باجتاه انفتاح �سيا�سي ميكن �أن ُي ّ
ّ
البالد� ،إىل اخلطر .وهذا مادفعهم �إىل دعم مقاربة ب�شار الأ�سد للإ�صالح التي ت�سعى �إىل اجلمع
بني التغيري االقت�صادي واال�ستقرار ال�سيا�سي ب�شكل تدريجي.
ُ�صممة لت�شجيع التعددية
مع ذلك� ،شارك الأوروبيون يف بع�ض امل�رشوعات ال�صغرية امل ّ
وبناء الدميقراطية من القاعدة .مل تكن هذه مهمة �سهلة لأن النظام ال�سوري ،منذ نهاية «ربيع
دم�شق» يف العام  ،2001كان يراقب عن كثب امل�رشوعات الرامية �إىل تعزيز املجتمع املدين
وحقوق الإن�سان وتعميق امل�شاركة ال�سيا�سية .فعلى �سبيل املثال� ،سارع النظام �إىل �إغالق مركز
تدريب املجتمع املدين الذي كان قد اف ُتتح يف دم�شق يف �شباط/فرباير  2006بدفع ومتويل من
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ميزانية املبادرة الأوروبية للدميقراطية وحقوق الإن�سان .وعلى كل حال ،كان ثمة جمال -
ولو حمدود والميكن التنب�ؤ به  -للدعم الأوروبي لتعزيز التمثيل االجتماعي .لقد �سمح النظام
للمنظمات غري احلكومية ال�سورية بالعمل يف ميادين اع ُتربت «غري �سيا�سية» (ب�شكل خا�ص املر�أة
ت�شجع على
والتنمية) ،و�سمح للأوروبيني ب�إدارة م�شاريع تنمية وتدريب �إعالمي
مبكونات ّ
ّ
امل�شاركة� .أحد الأمثلة على ذلك ،م�رشوع �إعادة ت�أهيل مدينة حلب القدمية ( )2007 - 1994الذي
تطور �إىل
تقوده م�ؤ�س�سة  gtzالأملانية ( )Gesellschaft fur technich Zusammenarbeitالذي ّ
مترين يف التخطيط الت�شاركي للمدن ،وتبينّ �أنه عمل ناجح.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ق ّدم الأوروبيون الدعم �إىل الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية ،والتمويل �إىل
ال�سلطات ال�سورية واملفو�ضية العليا لالجئني التابعة �إىل الأمم املتحدة ( )UNHCRللتعامل مع تدفّق
الالجئني العراقيني الذين بلغ عددهم قرابة املليون �شخ�ص بحلول منت�صف العام ( 2008يف بلد
عدد �سكانه حوايل  20مليون ن�سمة) .بيد �أن دعم املجتمع الدويل للمفو�ضية العليا لالجئني وجلهود
�سورية يف ق�ضية الالجئني كان �أقل من املطلوب ،تارك ًا وكالة الأمم املتحدة تواجه با�ستمرار خطر
اال�ضطرار �إىل تخفي�ض �أو وقف تقدمي اخلدمات الإن�سانية الأ�سا�سية لالجئني .كان الأوروبيون
التو�صل �إىل
مرتددين يف توفري مالذ لالجئني وامل�شاركة يف برامج �إعادة توطني دائمة ،ومل يتم
ّ
ت�سوية بني وزراء الداخلية الأوروبيني �إال يف ت�رشين الثاين/نوفمرب  .2008دعت هذه الت�سوية
الدول الأع�ضاء «�إىل ا�ستقبال» نحو  10.000الجئ عراقي ممن ُيعتربون الأكرث حاجة ،ولكن
على «�أ�سا�س طوعي بحت وعلى �ضوء القدرات اال�ستيعابية للدول الأع�ضاء واجلهد الإجمايل
املبذول م�سبقاً» .مل يتم حتديد موعد حمدد ،كما مل ُتعالج م�س�ألة �إن كان الـ 10.000الجئ �سيعاد
توطينهم ب�شكل دائم� .إ�ضافة �إىل ذلك ،كان الرقم املحدد �أقل بكثري مما هدف �إليه املفو�ض ال�سامي
وهو �إعادة توطني  80.000الجئ عراقي على مدى ثالث �سنوات ،بينهم  20.000يف �أوروبا.
ويف خامتة املطاف ،ترك الأوروبيون �سورية (وبلدان م�ضيفة �أخرى ،مثل الأردن) ،تتعامل
مبفردها مع ظاهرة تهدد بزعزعة املنطقة كلها ب�شكل كبري على املديني املتو�سط والبعيد .وقد
ف�شل الأوروبيون �إىل الآن �أي�ض ًا يف معاجلة عامل �آخر قد ي�شكل خطر ًا على اال�ستقرار :م�صري
الأكراد ال�سوريني.

تغيري �سلوك النظام ال�سوري يف املنطقة :العزل مقابل امل�شاركة

اعترب الأوروبيون �سورية دولة حمورية يف عملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط كما يف
ال
املنطقة� ،أي دولة �رضورية لتحقيق الت�سوية ال�سلمية؛ يف حني اع ُتربت �سيا�ستها يف لبنان عام ً
يهدد اال�ستقرار .وقد حدد الكثريون �سورية بو�صفها القوة التي تقف وراء اغتيال رئي�س
التدخل يف ال�ش�ؤون
الوزراء ال�سابق رفيق احلريري واالغتياالت الالحقة ،واتهموها مبوا�صلة
ّ
الداخلية اللبنانية ،والموها على تزويد حزب الله واملجموعات الراديكالية الأخرى بالأ�سلحة
�أوت�سهيل نقلها �إليهم .عالوة على ذلك ،ا ُتهمت �سورية با�ست�ضافة املجموعات الفل�سطينية امل�سلحة
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التمرد يف العراق عن طريق
(حما�س واجلهاد الإ�سالمي وبع�ض املتطرفني العلمانيني) ،و�إثارة
ّ
ا�ست�ضافة جزء من قيادة حزب البعث العراقي املخلوع ،والتغا�ضي عن املقاتلني الذين يعربون
�إىل العراق .نتيجة لذلك ،قلّ�ص الأوروبيون ات�صاالتهم بالنظام ال�سوري ب�شكل ملمو�س �أواخر
العام 2004
وجمدوا اتفاقية ال�رشاكة .وقد تعاون الأوروبيون �أي�ضاً ،وب�شكل خا�ص فرن�سا يف
ّ
التدخل
عهد الرئي�س جاك �شرياك ،مع الواليات املتحدة ب�شكل وثيق يف جمل�س الأمن لإنهاء
ّ
ال�سوري يف لبنان .ففي �أيلول�/سبتمرب من العام � ،2004أع ّدت فرن�سا مب�شاركة الواليات املتحدة
قرار جمل�س الأمن الرقم  1559الذي يدعو �إىل ان�سحاب �سورية من لبنان ،ونزع �سالح امللي�شيات
تدخل �أجنبي.
اللبنانية وغري اللبنانية ،و�إجراء انتخابات رئا�سية حرة ونزيهة خالية من �أي ّ
ومع ذلك ،عملت دم�شق من �أجل متديد والية الرئي�س اللبناين �إميل حلود املوايل ل�سورية .ثم
ت�صاعدت التو ّترات �أكرث بعد اغتيال رئي�س الوزراء ال�سابق رفيق احلريري يف �شباط /فرباير
ماو ّجهت �أ�صابع االتهام �إىل �سورية .وعندئذ ،كثّفت كل من الواليات املتحدة
 .2005و�رسعان ُ
و�شجعت القوى ال�شعبية يف لبنان على
وفرن�سا ال�ضغوط على �سورية ل�سحب قواتها من لبنان
ّ
التحرك �ضد �سورية ،ما �أدى �إىل «ثورة الأرز» .كل هذا فر�ض االن�سحاب ال�سوري من لبنان
ّ
يف ني�سان�/أبريل  ،2005الذي ُيع ّد �إجناز ًا كبري ًا للجهود الأوروبية  -الأمريكية امل�شرتكة.
ويف الوقت نف�سه ،قرر الأوروبيون عدم تب ّني املقاربة التي اعتمدتها الواليات املتحدة بعد
االنتقاد ال�سوري القوي حلرب العراق وما اع ُترب عدم تعاون من جانب �سورية يف حتقيق
اال�ستقرار يف البلد املجاور لها .فقد اعتربت الواليات املتحدة �سورية ،يف بع�ض الأحيان ،جزء ًا
فلوحت بفكرة تغيري النظام ،وفر�ضت
من «حمور ال�رش» و�ص ّنفتها «دولة راعية للإرهاب»ّ ،
عقوبات حمدودة يف �أيار/مايو ( 2005ا�ستناد ًا �إىل قانون حما�سبة �سورية وا�ستعادة �سيادة لبنان
يف كانون الأول /دي�سمرب  ،)2003ويف �شباط/فرباير  ،2005ا�ستدعت �سفريها رد ًا على اغتيال
احلريري .يف املقابل ،مل يتخذ الأوروبيون �أي قرار ر�سمي باجتاه عزل �سورية ب�شكل كامل.
لقد كانوا مهتمني بتغيري ال�سلوك ،البتغيري النظام يف �سورية  -لي�س �أقله لأنهم �أرادوا جت ّنب املزيد
من عدم اال�ستقرار الذي كان ميكن �أن ي�ؤدي �إىل حريق �إقليمي �شامل  .-مع ذلك ،وكما �أ�رشنا
�سابقاً ،ف�إنه
ابتداء من خريف  2004و�صاعداً ،تقلّ�صت �إىل حد كبري االت�صاالت عالية امل�ستوى
ً
بني �سورية وممثّلي الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي وم�ؤ�س�ساته.
أ�رص الأوروبيون على �أن
بعد حرب العام  ،2006ويف الفرتة التي �سبقت م�ؤمتر �أنابولي�سّ � ،
وكرروا �إر�سال مبعوثني �إىل
تكون �سورية جزء ًا من عملية �سالم ال�رشق الأو�سط املتجددة،
ّ
دم�شق لتعزيز فر�ص تكوين موقف �سوري ب ّناء �أكرث جتاه الق�ضايا اجليو � -سيا�سية اخلطرة.
وقد حاولت كل من �إ�سبانيا و�إيطاليا و�أملانيا على وجه اخل�صو�ص� ،إبقاء قنوات ات�صال مفتوحة
مع نظام الأ�سد .ويف �آذار/مار�س  ،2007قام خافيري �سوالنا ،املمثّل الأعلى لل�سيا�سة اخلارجية
والأمن الأوروبية ،بزيارة �إىل دم�شق .ويف الوقت نف�سه ،تركّ زت جهود االحتاد الأوروبي
على حل الأزمة الداخلية يف لبنان .لكن الأوروبيني �أظهروا ،يف هذه احلالة ،موقف ًا متناق�ض ًا

مورييل أسبيرغ

التدخل يف ال�ش�ؤون اللبنانية الداخلية� ،إال
بع�ض ال�شيء :فبينما طلبوا من �سورية االمتناع عن
ّ
�أنهم حثّوها �أي�ض ًا على ا�ستخدام نفوذها لدى حلفائها اللبنانيني لت�سوية الأزمة اللبنانية .البل �أن
املر�شحني املحتملني للرئا�سة اللبنانية مع
املبعوثني الفرن�سيني بحثوا يف �أواخر العام  2007قائمة
ّ
النظام ال�سوري .على كل حال ،وطاملا �أن خيار تغيري النظام من اخلارج مل يزل مطروح ًا
على الطاولة ،ف�إن النظام �سي�شعر �أنه مهدد باملحكمة الدولية ،و�سريى �إىل لبنان يف ظل حكومة
ال للخطط الأمريكية لإعادة ترتيب املنطقة .ومبا �أن �إدارة
يعتربها ُموالية للغرب بو�صفه مدخ ً
بو�ش مل تب ِد اهتمام ًا برفع العقوبات عن �سورية والتعاطي معها ،ومع ا�ستمرار الأوروبيني يف
�إر�سال �إ�شارات متناق�ضة يف مايتعلق بالعزل مقابل امل�شاركة ،فقد ف�شل الأوروبيون يف ت�شجيع
�سورية على اتخاذ موقف ب ّناء.
كذلك ،ومع �أن �إدارة بو�ش دعت �سورية يف خامتة املطاف �إىل ح�ضور م�ؤمتر �أنابولي�س يف
نهاية ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2007فقد ف�شل الأوروبيون يف �إقناع الواليات ب�أن ت�ستكمل عملية
ال�سالم ج ّدي ًا على امل�سار الإ�رسائيلي  -ال�سوري ،لكن الأمر امل�ؤكد هو �أن موقفهم الفاتر من
امل�شاركة وترددهم يف ت�سهيل مثل هذه املحادثات (�آخذين يف االعتبار عدم االهتمام الإ�رسائيلي)
مل يكن مفيداً .ولذا ،فهم �أ�ضاعوا فر�صة لل�ضغط امل�ؤثّر لتحقيق �سالم �شامل يف املنطقة� .إ�ضافة
�إىل ذلك ،ويف الوقت الذي �أدت فيه املقاربة امل�شرتكة جتاه �سورية من جانب الواليات املتحدة
والأوروبيني والدول العربية الكربى �إىل زيادة ال�ضغط على النظام� ،إال �أنه مل ُيب ِد �سلوك ًا ب ّن ًاء،
ير �أي فر�صة يف ظل حكومتي بو�ش و�شرياك لتب ّني �سيا�سات �أمريكية و�أوروبية خمتلفة.
حيث مل َ
ال من ذلك ،جنح النظام ال�سوري� ،إىل حد ما ،يف تنويع عالقاته ال�سيا�سية واالقت�صادية،
وبد ً
عمق حتالفه مع �إيران .وهكذا ،حرمت �سيا�سة العزل يف خامتة املطاف
وب�شكل خا�ص ّ
الأوروبيني من القدرة على الت�أثري ،ودفعت �سورية �أكرث نحو �أح�ضان النظام يف طهران.
حت�سن كبري يف العالقات ال�سورية – الأوروبية ،لكن هذا
يف �صيف العام  ،2008ح�صل ّ
مت بف�ضل �سل�سلة من التغيرّ ات يف البيئة الإقليمية والدولية :ف�أوالً ،تغيرّ ت املقاربة الفرن�سية
�إزاء �سورية بعد توليّ نيكوال �ساركوزي الرئا�سة يف �أيار/مايو  .2007فقد كان الرئي�س ال�سابق
�شرياك ،الذي كان �صديق ًا �شخ�صي ًا لرئي�س الوزراء اللبناين القتيل� ،أحد �أبرز دعاة عزل
�سورية .وبعد �أن �أ�صبح �ساركوزي رئي�ساً� ،سارع �إىل �إر�سال مبعوثني رفيعي امل�ستوى �إىل
�سورية مطالب ًا بدور �أكرث �إيجابية يف حل الأزمة اللبنانية .وثانياً ،تخلّت �إدارة بو�ش عن «عملية
حترير �سورية» و�أعادت االت�صال مع �سورية ب�شكل بطيء وانتقائي خالل العام ( 2007يف �سياق
م�ؤمتر �أنابولي�س ،وعملية الدول املجاورة للعراق ،وزيارة معاونة وزيرة اخلارجية ل�ش�ؤون
ال�سكان والالجئني والهجرة �إيلني �سوربري �إىل دم�شق) ،حتى يف ظل ا�ستمرار العقوبات
واخلطاب ال�سلبي جتاه �سورية .ويف ال�سياق نف�سه ،قلّ�صت الواليات املتحدة تدريجي ًا (و�إن مل
تتخلَّ �إىل الآن كلياً) �ضغوطها على الأوروبيني لال�ستمرار يف مقاربة العزل جتاه �سورية.
ثالثاً ،فُهمت الإ�شارات ال�سورية يف �أيار/مايو  2008على �أنها �إيجابية ،ومنها الت�سهيل غري املعلن
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التفاق الدوحة بني الأطراف اللبنانية املتنازعة ،والإعالن �أن �سورية معنية جدي ًا بال�سالم،
و�أن حمادثات ال�سالم الإ�رسائيلية  -ال�سورية غري املبا�رشة م�ستمرة بو�ساطة تركية� .إن ت�سهيل
اتفاق الدوحة مل ُي�سهم فقط يف التغلب على الأزمة امل�ؤ�س�سية يف لبنان ،بل �أزاح �أي�ض ًا من طريق
�سورية اخلطر املتو ّقع من حكومة ُتعترب معادية لها ،وذلك عرب متهيد الطريق �أمام انتخاب مي�شال
�سليمان رئي�س ًا ومنح املعار�ضة «الثلث املعطل» يف حكومة الوحدة الوطنية التي كانت �ست�شكّ ل مبا
ي�ضمن عدم جتاوزها يف الق�ضايا الأ�سا�سية .رابعاً� ،أدى حر�ص الرئي�س �ساركوزي ال�شديد على
حتويل م�ؤمتر القمة املتو�سطية يف باري�س منت�صف متوز/يوليو � 2008إىل جناح دبلوما�سي عرب
�ضمان ح�ضور جميع ر�ؤ�ساء دول وحكومات بلدان ال�رشاكة املتو�سطية� ،إىل التودد �إىل الرئي�س
ِ
يكتف بدعوته �إىل امل�شاركة يف القمة ،بل دعاه كذلك �إىل امل�شاركة يف احتفاالت
ال�سوري� ،إذ مل
يوم البا�ستيل التي �أعقبتها ،وهذا تكرمي خا�ص يمُ نح انتقائياً ،وميثّل خطوة رمزية مهمة باجتاه
الودية بني البلدين .بدوره ،حقق �ساركوزي جناح ًا كبري ًا باحل�صول
�إعادة ت�أ�سي�س العالقات ّ
على وعد �سوري (جمدداً) ب�إقامة عالقات دبلوما�سية �سورية  -لبنانية وفتح �سفارتني وتر�سيم
احلدود .وقد مت �إقرار هذه النوايا يف لقاء قمة �سوري  -لبناين يف �آب�/أغ�سط�س  ،2008وبذلك
�أُزيحت �إحدى العقبات الرئي�سة من طريق ت�صديق اتفاقية ال�رشاكة مع �سورية و�إعادة ت�أ�سي�س
العالقات الطبيعية معها.

تو�صيات

اال�ستقرار :من م�صلحة الأوروبيني والواليات املتحدة واملنطقة �أن يتم تر�سيخ ا�ستقرار

�سورية بدل زعزعته ،وهي البلد املحا�رص جغرافي ًا بني عدد من مناطق ال�رصاع (ال�رصاع
العربي  -الإ�رسائيلي والعراق و�إيران) والذي يعاين من نتائج هذه ال�رصاعات (وعلى ر�أ�سها

ويع ّد ا�ستقرار �سورية حيوي ًا ملنع اندالع حرب �إقليمية .ويتعينّ على الأوروبيني
تدفّق الالجئني)ُ .
موا�صلة دعم الإجراءات الرامية �إىل ت�أمني اال�ستقرار بعيد املدى والتنمية االجتماعية االقت�صادية

فعالة
وتوفري «هبوط �سل�س» للنظام ال�سوري .وعلى كل حال ،ميكن لهذه الإجراءات �أن تكون ّ
ال من تركها يف منزلة و�سطى بني امل�شاركة والعزلة.
مت �إ�رشاك �سورية بد ً
فقط �إذا ما ّ

اتفاقية ال�رشاكة :تعني هذه بالن�سبة �إىل الأوروبيني وجود عالقات مع �سورية ت�شبه العالقة

مع �رشكاء متو�سطيني �آخرين ،على �أ�سا�س اتفاقية �رشاكة يتم ا�ستكمالها عن طريق «خطة عمل

ال�رشاكة واجلوار الأوروبي» .وعلى الأوروبيني �أن ي�سعوا �إىل البدء مبكّ ر ًا بت�صديق اتفاقية

ال�رشاكة .ومبعزل عن كونه �إ�شارة ذات داللة حيال تقلي�ص عزلة �سورية ،ف�إن تنفيذ االتفاقية

�سيحفز على الأرجح على زيادة اال�ستثمارات الأجنبية ،كما �سيجعل الت�صديق على االتفاقية
الأوروبيني �أي�ض ًا يف موقع �أف�ضل لل�ضغط على �سورية لت�رسيع الإ�صالح الإداري واالقت�صادي.

وبهذا ،ي�ستطيع الأوروبيون �أي�ض ًا �أن ي�ساعدوا يف و�ضع وتطبيق �سيا�سات اجتماعية مطلوبة
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ب�إحلاح لتخفيف �آثار التعديالت الهيكلية ،وحماربة الفقر بفاعلية ،وجت ّنب حدوث ا�ضطرابات
اجتماعية.

اليتوقع للإ�صالح االقت�صادي والإداري �أن ُيف�ضي �إىل تقدم ملمو�س ،من
دعم الإ�صالحُ :
دون خطوات مرافقة باجتاه حتقيق �سيادة القانون ،ودرجة �أكرب من امل�ساءلة ،ومناخ �أقل ت�سلّط ًا
يعمل حالي ًا على تقييد الإبداع واملبادرة احلرة وجو امل�شاركة .وحني يتم تفعيل اتفاقية ال�رشاكة،

على الأوروبيني �أن ي�ستخدموا احلوار ال�سيا�سي للدفع من �أجل انفتاح تدريجي و�إ�صالحات

�سيا�سية و�ضمانات حقوق الإن�سان ،بينما يجب يف الوقت نف�سه ا�ستغالل الفر�ص لالنخراط بحذر
يف بناء القدرات بني منظمات املجتمع املدين ودعم الإ�صالحيني يف الإدارة.

بناء على جتربة التعاون والإ�صالح الأوروبية  -املتو�سطية ويف
عوامل تهديد اال�ستقرارً :
املرجح متام ًا �أن يدفع االحتاد الأوروبي الإ�صالحات �أبعد من
بلدان متو�سطية �أخرى ،من غري
ّ

الإطار ال�ضيق املُح ّدد من قبل النظام .ويف الوقت نف�سه ،قد اليكون «الهبوط ال�سل�س» ممكناً،
�إذا مابقيت عوامل تهديد اال�ستقرار الرئي�سة املحتملة من دون عالج� .إن العالقات القائمة على

تقبل الدعم يف بع�ض املجاالت
الثقة مع االحتاد الأوروبي ميكن �أن ت�ساعد النظام ال�سوري على ّ
احل�سا�سة التي يحتاج فيها حتديد ًا �إىل تعزيز �رشعيته وحت�صني نف�سه وجت ّنب امتداد ال�رصاعات

العرقية  -املذهبية يف العراق ولبنان �إليه .ويتمثّل �أحد املخاوف يف و�ضع الأكراد ال�سوريني.

يجب على الأوروبيني �أن يحثّوا احلكومة ال�سورية على اتخاذ �إجراءات تهدف �إىل توفري �آفاق

مقنعة للأكراد �ضمن �سورية كمواطنني  -وب�شكل خا�ص لب�ضع مئات الآالف ممن اليزالون

من دون جن�سية  -بدل االكتفاء بقمع تطلعات الأكراد القومية ورغبتهم يف احل�صول على احلكم
الذاتي .الهم الآخر هو وجود حوايل مليون الجئ عراقي يف �سورية .فال�سلطات ال�سورية
ووكاالت الأمم املتحدة يف حاجة ما�سة �إىل مزيد من الدعم املايل لتلبية احلاجات الأ�سا�سية لالجئني

يف هذا البلد ،وعلى الأوروبيني �أن يقوموا بدور �أكرب لتحا�شي احتمال �أن يكون هناك جيل من
ال�شباب العراقي يكرب من دون وطن والتعليم .على الأوروبيني �أي�ض ًا �أن ي�ضغطوا بقوة �أكرب
على احلكومة العراقية كي تتوىل م�س�ؤولياتها يف االهتمام مبواطنيها الالجئني ،مادامت غري
قادرة على توفري ظروف احلياة الآمنة والكرمية لهم يف العراق .وثمة الجئون �آخرون يف
حاجة �إىل املعاجلة واملالذ خارج املنطقة .لذا من ال�رضوري �أن ي�ستقبل الأوروبيون جزء ًا كبري ًا

من ه�ؤالء الالجئني.

العالقات ال�سورية  -اللبنانية :على الأوروبيني الكف عن النظر �إىل �سورية �أ�سا�س ًا من

خالل العد�سة اللبنانية .لكن ،الينبغي �أن تكون عملية الت�صديق على اتفاقية ال�رشاكة منف�صلة
التو�صل �إىل اتفاق الدوحة العام  ،2008والقمة
كلي ًا عن ال�سيا�سات الإقليمية ال�سورية .فمع
ّ
اللبنانية  -ال�سورية يف �آب�/أغ�سط�س  ،2008و�إقامة العالقات الدبلوما�سية بني البلدين يف ت�رشين

متت �إزاحة بع�ض العقبات ال�سيا�سية الكبرية �أمام الت�صديق على االتفاقية.
الأول�/أكتوبر ّ ،2008
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ومع ذلك ،وقبل تب ّني تقارب كامل مع �سورية ،على الأوروبيني �أن يت�أكدوا من �أن �إعالنات

النوايا املتعلقة بالعالقات ال�سورية  -اللبنانية �س ُتتبع بخطوات عملية وموثوقة باجتاه تبادل

فعال؛ كما يجب تب ّني موقف االحتاد
ال�سفراء ،وتر�سيم احلدود ،ومنع تهريب الأ�سلحة ب�شكل ّ
الأوروبي امل�شرتك من جانب املجل�س الأوروبي ونقله من ِق َبل املمثل الأعلى لل�سيا�سة اخلارجية
والأمنية امل�شرتكة �أورئا�سة االحتاد الأوروبي �إىل القيادة ال�سورية .وقد مت ت�سليم ر�سالة �إىل
وزير اخلارجية ال�سوري وليد املعلم من ِق َبل وزراء خارجية �أملانيا و�إ�سبانيا و�إيطاليا ،ربطت
حت�سن عالقات االحتاد الأوروبي ب�سورية وتوقيع اتفاقية ال�رشاكة ،بتطبيع العالقات ال�سورية
ّ

 -اللبنانية.

()4

عملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سطُ :تع ّد �سورية �رشيك ًا الميكن اال�ستغناء عنه يف عملية ال�سالم

يف ال�رشق الأو�سط� ،إ�ضافة �إىل �أنها (عن طريق وكالئها) قادرة على تعطيل اجلهود ال�ساعية �إىل
حتقيق اال�ستقرار يف لبنان والأرا�ضي الفل�سطينية والعراق� ،إذا مار�أت �أن م�صاحلها امل�رشوعة
�أُهملت �أوكان نظامها مهدداً .ويف الواقع ،ميكن للتقدم على �صعيد العالقات الإ�رسائيلية -
حتول يف املنطقة� :إذ
ال�سورية
ّ
والتو�صل �إىل اتفاقية �سالم �إ�رسائيلية � -سورية �أن ي�شكّ ال نقطة ّ

�أن ذلك �سيفتح الباب �أمام مفاو�ضات �إ�رسائيلية  -لبنانية ويخفف (من دون �أن يف�سد) العالقات

ال�سورية  -الإيرانية ،ويقلّ�ص ب�شكل كبري االهتمام ال�سوري با�ستخدام حزب الله وحما�س
واجلهاد الإ�سالمي واجلماعات الأخرى باعتبارهم وكالء له يف احلروب بالوا�سطة مع �إ�رسائيل.

و�سيتيح ذلك حتقيق تق ّدم يف احلياة ال�سيا�سية الداخلية اللبنانية ورمبا يهدئ العالقات الإ�رسائيلية
 -الفل�سطينية.

على الأوروبيني ،بالتايل ،دعم االنتقال من املحادثات غري املبا�رشة بو�ساطة تركية �إىل

املفاو�ضات املبا�رشة برعاية �أمريكية؛ �إذ �ستكون ثمة حاجة �إىل امل�شاركة الأمريكية املبا�رشة ،لي�س

لتقدمي �ضمانات �أمنية مقنعة لكال الطرفني وح�سب ،بل �أي�ض ًا ل�ضمان �أن ال�صفقة الإ�رسائيلية -

ال�سورية لن تت�ضمن �أي تفاهم يعيد �شيئ ًا من ال�سيطرة ال�سورية على لبنان .وعلى الأوروبيني �أن
يوفّروا مايدعم �أويكمل املحادثات التي جتري بو�ساطة تركية ،وعليهم �أي�ض ًا �أن يقنعوا نظراءهم

الأمريكيني ب�أال ي�ضعوا �رشوط ًا م�سبقة غري واقعية قبل امل�شاركة يف هذه املحادثات ،ك�أن ي�شرتطوا

فك التحالف مع �إيران �أوالفل�سطينيني والأحزاب �أوامللي�شيات اللبنانية .ويف الوقت نف�سه ،ينبغي
على الأوروبيني �أن يرف�ضوا بو�ضوح ال�رضبات اال�ستباقية والو�سائل العنيفة الأخرى لت�سوية
ال�رصاعات (مثل الغارة الإ�رسائيلية على هدف يف �رشق �سورية يف �أيلول�/سبتمرب من العام 2007

جممع ًا نووي ًا قيد الإن�شاء) ،والت�أكيد بدل ذلك على �أهمية القانون الدويل و�آليات
على ما اع ُترب ّ

الرقابة� ،أي يف �إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية .و�أخرياً ،على الأوروبيني �أن يتدار�سوا
التو�صل �إىل ت�سوية �سلمية.
م�ساهمتهم (مالي ًا وع�سكرياً) يف
ّ
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ال�سيا�سات الأوروبية جتاه الأرا�ضي الفل�سطينية
منذ بداية عملية �أو�سلو لل�سالم ،كان الدعم امللمو�س حلل الدولتني الهدف الأهم ل�سيا�سات
االحتاد الأوروبي يف املنطقة .وقد �سعى الأوروبيون �إىل حتقيقه �أ�سا�س ًا عرب م�سارين� :أوالً،
من خالل دعم (و�أحيان ًا حماولة دفع) عملية املفاو�ضات التي تقودها الواليات املتحدة ،وثانياً،
دعم بناء اقت�صاد وم�ؤ�س�سات دولة فل�سطينية دميقراطية قابلة للحياة .وحتى الآن ،كان االحتاد
الأوروبي ودوله الأع�ضاء �أكرب املانحني للفل�سطينيني ،ومع ذلك ،مل ُت ِطلّ ب�شائر النجاح بر�أ�سها.
فخالل الفرتة بني عامي  1995و ،1999والتي كان ُيفرت�ض خاللها ،ح�سب اتفاقيات �أو�سلو،
�أن تكون الدولة الفل�سطينية قد ظهرت �إىل الوجود و�أن يكون قد مت حل ال�رصاع الفل�سطيني -
الإ�رسائيلي ،مل حترز الأرا�ضي الفل�سطينية �أي تقدم ُيذكر باجتاه اال�ستقالل ،البل �شهدت تعزيز
جز�أت تلك الأرا�ضي .كما �أن النظام ال�سيا�سي الذي مت
حركة بناء امل�ستوطنات الإ�رسائيلية التي ّ
ت�أ�سي�سه ،متحور بقوة حول يا�رس عرفات واب ُتلي باملح�سوبية وحماباة الأقارب و�سوء ا�ستخدام
الأموال العامة وانتهاكات حقوق الإن�سان .ويف متوز/يوليو من العام  ،2000انهارت حمادثات
الو�ضع النهائي التي كانت ترعاها الواليات املتحدة يف كامب ديفيد.
�أجربت التطورات الالحقة الأوروبيني على تعديل �أهدافهم ق�صرية املدى وتغيري �أولويات
متويلهم مراراً .ومتثّلت هذه التطورات يف :اندالع االنتفا�ضة الثانية �أواخر �أيلول�/سبتمرب
 2000واالن�سحاب الإ�رسائيلي من طرف واحد من قطاع غزة ومن م�ستوطنات ال�ضفة الغربية
املعزولة يف �صيف العام  ،2005وانت�صار حما�س يف انتخابات كانون الثاين/يناير ،2006
واختطاف اجلندي الإ�رسائيلي جلعاد �شاليط ،واندالع احلرب الإ�رسائيلية  -اللبنانية يف �صيف
العام  ،2006و�أخري ًا ا�ستيالء حما�س العنيف على غزة يف منت�صف حزيران/يونيو  .2007ومنذ
حول االحتاد الأوروبي تركيز دعمه من بناء امل�ؤ�س�سات والتنمية �إىل
اندالع االنتفا�ضة الثانيةّ ،
دعم امليزانية وامل�ساعدات الطارئة الهادفة �إىل حماية ال�سلطة الفل�سطينية من االنهيار و�إىل تقلي�ص
التدهور ال�رسيع يف الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
ويف الوقت نف�سه ،مار�س الأوروبيون دور ًا �أكرث فاعلية يف �إدارة وحل ال�رصاع .فمثالً،
حاولوا �إيجاد �سبل لإعادة الأطراف �إىل طاولة املفاو�ضات ،عن طريق ا�ستنباط ُنذُر ما �أ�صبح
ُيعرف بـ«خريطة الطريق» التي رعتها اللجنة الرباعية والتي مت تب ّنيها يف ربيع العام  .2003ثم
حاولوا حتويل اخلطوات الإ�رسائيلية الأحادية اجلانب ،مثل االن�سحاب من قطاع غزة ومن �أربع
م�ستوطنات معزولة يف ال�ضفة الغربية منت�صف العام � ،2005إىل تقدم باجتاه حل الدولتني ،عن
طريق امل�شاركة يف الإعداد لها ،ومن خالل تزويد فريق مبعوث الرباعية اخلا�ص لفك االرتباط
جون وولفن�سون باملوظفني ،مادفع �إ�رسائيل �إىل تن�سيق هذا العمل مع الفل�سطينيني وو�ضع اتفاقية
متت يف خامتة املطاف بو�ساطة من
ت�رشين الثاين/نوفمرب  2005املتعلقة بالتنقل وحق املرور ( ّ
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وزيرة اخلارجية الأمريكية) .وبعد االن�سحاب الإ�رسائيلي من قطاع غزة ،ن�رش الأوروبيون
بعثة ال�سيا�سة الأمنية والدفاعية ملراقبة احلركة عرب معرب رفح احلدودي بني م�رص والقطاع.
وبعد حرب العام � ،2006ضغطوا من �أجل جتديد امل�شاركة الأمريكية يف حمادثات احلل النهائي،
والتم�سوا دعم ًا عربي ًا لتجديد عملية ال�سالم و�إعادة ت�أكيد مبادرة ال�سالم العربية.
ظل حل الدولتني ،الذي يفرت�ض قيام دولة فل�سطينية م�ساملة ودميقراطية وقادرة على البقاء
تعي�ش جنب ًا �إىل جنب مع دولة �إ�رسائيل ،الهدف بعيد املدى لل�سيا�سات الأوروبية .ولهذه الغاية،
تعمل ال�سيا�سة الأوروبية هذه الأيام دبلوما�سياً ،بالدرجة الأوىل ،على دعم عملية ال�سالم التي
تقودها الواليات املتحدة والتي �أُعيد تن�شيطها يف �أنابولي�س يف ت�رشين الثاين/نوفمرب .2007
ويف الوقت نف�سه� ،شعر الأوروبيون �أن جتديد عملية ال�سالم لن ينجح مامل يكن له ت�أثري ملمو�س
و�إيجابي على احلياة اليومية للفل�سطينيني .ولهذا ال�سبب عملوا ،ثانياً ،على ا�ستكمال عملية �أنابولي�س
عرب زيادة �ضخمة يف دعمهم املايل واتخاذ �إجراءات ملمو�سة لتح�سني الظروف املعي�شية يف
الأرا�ضي الفل�سطينية .ثم ثالثاً ،وا�صلوا جهود بناء الدولة وامل�ؤ�س�سات .ويف هذا املجال� ،أُعطيت
الأولوية لبناء الأجهزة الأمنية الفعالة وتطبيق القانون والنظام الق�ضائي وامل�ؤ�س�سات اجلزائية.
وقد �أر�سل االحتاد الأوروبي البعثة الأوروبية لل�سيا�سية الدفاعية والأمنية لدعم ال�رشطة املدنية
الفل�سطينية ومتكينها من تنفيذ االلتزامات الفل�سطينية اخلا�صة بخريطة الطريق على �صعيد تر�سيخ
النظام و�سيادة القانون واملحافظة عليهما.
مع نهاية والية جورج بو�ش ،مل ت� ِّؤد عملية �أنابولي�س �إىل �أي جناح� ،إذ مل يتم االتفاق
للتو�صل �إىل مثل هذه ال�صفقة.
بني �إ�رسائيل والفل�سطينيني العلى الو�ضع النهائي والعلى مبادئ
ّ
وبالتايل ،مل يكن ثمة �أفق �سيا�سي وا�ضح ،بل على العك�س ،ت�صاعدت عمليات بناء امل�ستوطنات
يف ال�ضفة الغربية التي ينظر �إليها الفل�سطينيون كدليل ملمو�س على �أن الإ�رسائيليني لن ين�سحبوا
�أبد ًا من الأرا�ضي املحتلة .كما �أن الظروف املعي�شية يف الأرا�ضي الفل�سطينية مل تتح�سن ب�شكل
ال يف الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية،
حت�سن ًا �ضئي ً
ملمو�س .ويف حني �شهد �سكان ال�ضفة الغربية ّ
ال يف التنمية ،وتارك ًا �سكان القطاع
م�سبب ًا تراجع ًا هائ ً
�أ�صبح الو�ضع يف قطاع غزة ينذر بكارثة ّ -
املهربة غالية الثمن .كما �أدت مقاربة «ال�ضفة
يعتمدون على �شحنات امل�ساعدات الدولية وال�سلع ّ
الغربية �أوالً» ،التي قادتها الواليات املتحدة ودعمها االحتاد الأوروبي� ،إىل مفاقمة اال�ستقطاب
ال من ج�رسه .وبينما كان النظامان ال�سلطويان املتخا�صمان
ال�سيا�سي احلاد بني فتح وحما�س بد ً
يعززان �سيطرتهما يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة على التوايل ،ف�شلت حماوالت الو�ساطة
العربية (مرة �أخرى) �أواخر العام  ،2008يف جتديد اتفاقية تقا�سم ال�سلطة بني الف�صائل .ونتيجة
لذلك� ،أ�صبح حل الدولتني �أبعد مناالً.
يف مثل هذه الأجواء ،كانت فر�ص جناح اجلهود الأوروبية يف �إدارة ال�رصاع وبناء الدولة
�ضئيلة .فقد ُعلِّق عمل بعثة معرب رفح احلدودي منذ حزيران/يونيو .2007وركّ زت م�شاركة
االحتاد الأوروبي يف جمال �إ�صالح القطاع الأمني على تدريب وجتهيز ال�رشطة املدنية يف
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ال�ضفة الغربية ،لكنها مل تتمكن من جعل هذه القوة �أقرب لأن تكون هيئة �رشعية غري حزبية
ومنظمة يف �صورة دميقراطية.

عالقات التجارة واملعونات بني االحتاد الأوروبي والفل�سطينيني
تتم �إدارة العالقات الفل�سطينية مع االحتاد الأوروبي يف �إطار اتفاقية ال�رشاكة امل�ؤقتة حول التجارة والتعاون للعام 1997
ّ
املوقعة مع منظمة التحرير الفل�سطينية (با�سم ال�سلطة الفل�سطينية) وخطة عمل ال�رشاكة واجلوار الأوروبي للعام .2005

والعالقات التجارية بني االحتاد الأوروبي والفل�سطينيني معقّدة نظر ًا �إىل كون االقت�صاد الفل�سطيني يعتمد �إىل درجة كبرية على
ّ
املوقع بني
�إ�رسائيل .كما �أن ال�سلطة الفل�سطينية تتمتع ب�سيادة حمدودة يف جمايل التجارة والنقد مبوجب بروتوكول باري�س

الطرفني الإ�رسائيلي والفل�سطيني يف العام  ،1994وب�سبب �سيطرة �إ�رسائيل على كل نقاط دخول وخروج التجارة الر�سمية من

و�إىل الأرا�ضي الفل�سطينية.
وفق ًا لأرقام «م�ساعدة التنمية الر�سمية»ُ ،يعترب االحتاد الأوروبي ودوله الأع�ضاء �أكرب املانحني للفل�سطينيني .ويف
الفرتة من � 2000إىل ّ ،2007
وفرت املفو�ضية الأوروبية  2.4بليون يورو للفل�سطينيني .وخالل ال�سنوات القليلة املا�ضية،

ُ�س ّجلت زيادة كبرية يف املعونات :فبينما بلغ املعدل ال�سنوي ملعونات املفو�ضية الأوروبية يف الفرتة مابني  2000و2004
 245مليون يورو ،ازداد �إىل  280مليون يورو يف العام  2005و�إىل  340مليون يورو يف العام  2006لي�صل �إىل  550مليون ًا

يف العام  .2007والأهم من ذلك �أن امل�ساهمات الثنائية من الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي ازدادت �أي�ض ًا ب�شكل ملحوظ
(يف العام  ،2005بلغ الإجمايل  315مليون يورو ،و 385مليون يف  ،2006و 405مليون يف  .)2007يف العام ،2008

ق ّدمت املفو�ضية الأوروبية  486مليون يورو� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ومع مواجهة ال�سلطة الفل�سطينية ل�صعوبات مالية غاية

يف ال�ش ّدة ،كرر االحتاد الأوروبي تقدمي مبالغ �إ�ضافية مل�ساعدتها على مواجهة النفقات املتكررة و�ضمان ا�ستمرار تقدمي
اخلدمات العامة واملعونات الطارئة.

ويف م�ؤمتر للمانحني ُعقد يف باري�س يف كانون الأول /دي�سمرب ،2007وعد ممثلو  87دولة ومنظمة بتقدمي الدعم املايل

وتعهد املانحون بتقدمي 7.7
�إىل ال�سلطة الفل�سطينية على �أ�سا�س خطة التطوير والإ�صالح الفل�سطينية للفرتة .2010 - 2008
ّ

بليون دوالر مقررة للم�ساعدة يف دعم تنفيذ خطة التطوير والإ�صالح الفل�سطينية .ويف حني دلّت هذه التعهدات على وجود
دعم عاملي جماعي لعملية ال�سالم وحكومة �سالم فيا�ض يف ال�ضفة الغربية� ،إال �أن حتويل الأموال ت� ّأخر عملي ًا يف كثري من
احلاالت ليخلق م�شكالت تدفق ال�سيولة بالن�سبة �إىل ال�سلطة الفل�سطينية.

دعم عملية �أنابولي�س

�سهلتها الواليات املتحدة،
�أعرب االحتاد الأوروبي عن دعمه الكامل لعملية �أنابولي�س التي ّ
والتي با�رش الرئي�س جورج بو�ش من خاللها مفاو�ضات اتفاقية الو�ضع النهائي بني الإ�رسائيليني
والفل�سطينيني .كان هدفه
التو�صل �إىل اتفاقية بحلول نهاية  2008وحتقيق «ر�ؤيته لدولتني تعي�شان
ّ
ب�سالم جنب ًا �إىل جنب» .والواقع �أن الأوروبيني �ضغطوا بقوة من �أجل العودة �إىل مفاو�ضات
الو�ضع النهائي بعد حرب العام  ،2006و�أع ّدوا لها دبلوما�سي ًا مع الدول العربية ،كما �سعوا �إىل
اتخاذ �إجراءات تكميلية لدعمها ،على رغم �أن الواليات املتحدة مل تتوقع �أي دور مهم للجنة
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الرباعية واالحتاد الأوروبي يف هذه العملية.
وغني عن البيان �أن ا�ستئناف عملية التفاو�ض بعد �سبع �سنوات من النزاع وخطوات فك
االرتباط من جانب واحد ،مثّلت �إجناز ًا مهم ًا يف حد ذاته .على الرغم من ذلك ،وحتى الآن،
�سمى الق�ضايا اجلوهرية (القد�س وامل�ستوطنات والالجئني) تق ّدم ًا
مل حتقق املداوالت حول ُ
ماي ّ
التو�صل حتى
ملمو�س ًا والتزال الفجوة بني الطرفني كبرية .واحلال �أن العام  2008مل ي�شهد
ّ
�إىل اتفاقية �إطار واقعية ت�ضع تفا�صيل اخلطوط العامة لت�سوية الدولتني .وهذا �سببه ال�ضعف
ال�سيا�سي لدى القادة عند الطرفني :فقد ا�ستهلك رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �إيهود �أوملرت ر�صيده
يف املعركة التي خا�ضها من �أجل بقائه ال�سيا�سي بعد احلرب اللبنانية و�سل�سلة من ف�ضائح الف�ساد.
ويف �أيلول�/سبتمرب  ،2008اختريت وزيرة اخلارجية ت�سيبي ليفني كرئي�سة للوزراء ،لكنها ف�شلت
يف ت�شكيل حكومة .ومن املقرر الآن �أن تجُ رى االنتخابات يف �شباط/فرباير  .2009من جهته،
واجه حممود عبا�س وحكومة فيا�ض مناف�سة �شديدة ،و�أحيان ًا عنيفة ،من جانب حكومة حما�س
يف غزة .بيد �أن هذا امل�أزق ال�سيا�سي له عالقة �أي�ض ًا باملقاربة التي اختارتها �إدارة بو�ش :ففي حني
�سهلت الواليات املتحدة حمادثات ال�سالم بني الطرفني� ،إال �أنها مل ُت ِ
عط هذا اجلهد �أولوية ق�صوى
ّ
التو�سط ب�شكل فعال والتغلب على الفجوات القائمة بني الطرفني.
ومل حتاول
ّ
�إ�ضافة �إىل مفاو�ضات الو�ضع النهائي ،التزم الطرفان يف �أنابولي�س تنفيذ التزاماتهما مبوجب
�صيغة مع ّدلة من خريطة الطريق لل�سالم لعام  .2003ويف �أواخر كانون الثاين/يناير ،2008
عينت �إدارة �أوباما اجلرنال وليم فريزر الثالث للإ�رشاف على االلتزام بتطبيق اخلريطة .على
ّ
�سجل �سوى القليل من التقدم حتى الآن :فقد ا�ست�ؤنف التعاون الأمني بني �إ�رسائيل
كل حال ،مل ُي َّ
ورام الله ،وركّ زت ال�سلطة الفل�سطينية بنجاح على تدريب و�إعادة جتهيز قواها الأمنية ،وعلى
ا�ستعادة النظام والقانون تدريجي ًا يف مدن منتقاة من ال�ضفة الغربية� .إال �أن التزامات «املرحلة
الأوىل» الأخرى مل ت�شهد �أي تقدم ملمو�س ،فلم ُتتخذ خطوات مهمة لتطبيع احلياة الفل�سطينية
وحت�سني الظروف املعي�شية من خالل تخفيف القيود على احلركة ،وال مت تفكيك املراكز
اال�ستيطانية ب�شكل منهجي ،مثلما مل يتوقف بناء امل�ستوطنات عملياً .على العك�س من كل ذلك،
ازداد بناء امل�ستوطنات منذ �أنابولي�س .ومل يتم كذلك �إعادة فتح امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية يف القد�س
ال�رشقية .وبذلك ،مل ُت�ستعد الثقة بج ّدية هذه العملية لدى ال�شعبني على كال اجلانبني .ويف حني
ال يف حالة بناء امل�ستوطنات ،مل يكن لهذا االنتقاد
انتقدت الواليات املتحدة جزئي ًا عدم االلتزام ،مث ً
�أي نتائج ملمو�سة .ويف خامتة املطاف ،بدا الإ�رشاف الأمريكي وك�أنه غري موجود.
الأ�سو�أ من ذلك �أن عملية �أنابولي�س مل توفّر �أي طريقة ب ّناءة للتغلب على االنق�سام ال�سيا�سي
واجلغرايف الفل�سطيني الذي �أعقب ا�ستيالء حما�س على غزة يف حزيران/يونيو  ،2007بل على
عززته ،ما �أدى �إىل زعزعة فر�ص حل الدولتني ب�شكل خطري .ويف احلقيقة ،ارتكزت
العك�س ّ
عملية �أنابولي�س ب�شكل قوي على مقاربة «ال�ضفة الغربية �أوالً» التي تب ّناها املجتمع الدويل ،رد ًا
ت�ضمنت هذه املقاربة
على ا�ستيالء حما�س على ال�سلطة يف قطاع غزة عن طريق العنف .وقد
ّ
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عن�رصين رئي�سني :الأول� ،إجراءات هدفها تعزيز موقف الرئي�س الفل�سطيني وحكومة فيا�ض يف
ال�ضفة الغربية (من خالل الدعم الدبلوما�سي واملايل واالقت�صادي والأمني� ،إ�ضافة �إىل مفاو�ضات
ال�سالم)؛ والثاين ،عزل حما�س دبلوما�سي ًا ومالي ًا �إ�ضافة �إىل احل�صار الإ�رسائيلي الوا�سع على
قطاع غزة وال�سماح فقط بدخول امل�ساعدات الإن�سانية الأ�سا�سية لهذه املنطقة ال�ساحلية .كان
يفرت�ض بهذه التوليفة �أن ت�ؤدي �إىل ازدهار احلياة يف ال�ضفة الغربية وتزويد الفل�سطينيني مبا
كانت وزيرة اخلارجية الأمريكية كوندوليزا راي�س حتب �أن ت�سميه «الأفق ال�سيا�سي» .ولذا،
ي�صوتون
كان البد لها (التوليفة) �أن ُتقنع الفل�سطينيني ب�أن فتح هي اخليار الأف�ضل و�أن جتعلهم
ّ
�ضد حما�س �أوي�سقطوها .يف خامتة املطاف� ،أدت هذه املقاربة ،التي �أكدت عليها التهديدات
الإ�رسائيلية والأمريكية بتعليق عملية ال�سالم �إذا ما �أعادت الف�صائل الفل�سطينية توحيد �صفوفها،
التو�صل �إىل اتفاقية جديدة لتقا�سم ال�سلطة بني الف�صائل الفل�سطينية.
�إىل جتميد التقدم �إىل حد عرقلة
ّ
ويبدو �أن �إيران �ضغطت ب�شكل متزايد �أي�ض ًا على قادة حما�س كي اليقدموا تنازالت �أوي�سمحوا
بتقا�سم ال�سلطة جمدداً.
مل حتقق عملية �أنابولي�س �أي�ض ًا النتيجة املق�صودة املتمثّلة يف م�ساندة عبا�س ،لأن �إ�رسائيل
واملجتمع الدويل مل يفعال مافيه الكفاية لتعزيز موقف �أولئك الفل�سطينيني الذين ُيعتربون معتدلني.
ير الفل�سطينيون العاديون �أفق ًا �سيا�سي ًا وا�ضحاً .وقد �ساهمت
وملا كانت املفاو�ضات �رسية ،مل َ
العمليات الع�سكرية الإ�رسائيلية امل�ستمرة  -مبا يف ذلك يف املدن التي �أُعيدت ا�سمي ًا �إىل ال�سيطرة
الأمنية لل�سلطة الفل�سطينية  -يف �إ�ضعاف �صدقية القيادة الفل�سطينية وقواها الأمنية �أكرث .ويف
حني ا�ستطاعت ال�سلطة الفل�سطينية دفع رواتب موظفيها  -ب�شكل �أ�سا�سي بف�ضل امل�ساعدات املالية
الأوروبية والت�سليم التدريجي لر�سوم اجلمارك الفل�سطينية املحجوزة و�أموال �رضائب القيمة
امل�ضافة من قبل �إ�رسائيل  -ويف حني عملت امل�رشوعات �رسيعة الت�أثري على �ضخ مبالغ من املال
حت�سن اقت�صادي ملمو�س.
يف اقت�صاد ال�ضفة الغربية� ،إال �أن كل ذلك مل ُيحقق �أي ّ
كذلك ،ولأن مقاربة «ال�ضفة الغربية �أوالً» كانت تهدف �إىل �إلغاء �سيطرة حما�س على ال�سلطة
�شجعتها على
يف غزة ،ف�إنها مل توفّر للحركة حوافز تدفعها �إىل اتخاذ موقف ب ّناء ،بل على العك�س ّ
ما�س ّمي «معايري اللجنة الرباعية»
تعطيل العملية .فبعد انتخابات العام  ،2006تب ّنى املجتمع الدويل ُ
التي جعلت االت�صاالت الدبلوما�سية والتعاون مع احلكومة التي تقودها حما�س م�رشوطة بالتخلّي
عن ا�ستخدام العنف ،واالعرتاف بحق �إ�رسائيل يف الوجود ،وقبول كل االتفاقيات ال�سابقة.
وبذا ،تب ّنى الأوروبيون تف�سري ًا متطرف ًا ملا كان يعنيه ت�صنيف حما�س كمنظمة �إرهابية :ففي
الوقت الذي مل يكونوا فيه يف و�ضع قانوين ي�سمح لهم بالتعاون مالي ًا و�سيا�سي ًا مع حما�س ،ف�إن
�سيا�سة عدم االت�صال بها مل تكن واجبة .ويف الواقع ،وب�ضغط من الواليات املتحدة ،تب ّنى جميع
�أع�ضاء اللجنة الرباعية با�ستثناء رو�سيا مقاربة العزل .ويف هذه الأثناء� ،أ�شار الأوروبيون يف
تو�صيات جمل�سهم يف ت�رشين الثاين/نوفمرب � 2006إىل �أنهم م�ستعدون لإعادة النظر يف �سيا�سة عدم
االت�صال بحما�س �إذا ما �أعادت احلركة النظر يف مواقفها .وقد حثّوا الفل�سطينيني على العمل من
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�أجل الوحدة الوطنية وت�شكيل حكومة على �أ�سا�س برنامج يعك�س مبادئ اللجنة الرباعية وي�سمح
مب�شاركة مبكّ رة .كما قد �أعلنوا �أن حكومة وحدة وطنية من هذا النوع ،ميكن �أن تكون �أي�ض ًا
�رشيك ًا للمجتمع الدويل يف �إعادة �إطالق عملية ال�سالم.
لقد �أظهر اتفاق مكة يف �شباط/فرباير  2007لإنهاء النزاع بني حما�س وفتح ولعودة التعاون
بينهما وماي�ستتبع ذلك من ت�شكيل حكومة وحدة وطنية ،جانب ًا من براغماتية حما�س واقرتب
كثري ًا من حتقيق �رشوط اللجنة الرباعية .لكن حما�س مل تعلن �رصاحة التزامها مبطالب اللجنة
رحب الأوروبيون باحلكومة االئتالفية� ،إال �أنهم مل يرفعوا
الرباعية .بناء على ذلك ،وفيما ّ
مقاطعتهم الدبلوما�سية عن ممثّلي حما�س ،ومل ي�ست�أنفوا التعاون مع ال�سلطة الفل�سطينية .ونتيجة
لهذا� ،أ�ضاعوا فر�صة للتقارب وحتقيق اال�ستقرار ،و�ساهموا يف دفع حما�س �أكرث �إىل �أح�ضان
�إيران .والواقع �أن بع�ض الأوروبيني غري الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي (�سوي�رسا والرنويج)
حتدثوا �إىل ممثّلي حما�س وفتح يف احلكومة اجلديدة ،بينما حتدثت الواليات املتحدة واالحتاد
الأوروبي �إىل ممثّلني من خارج حما�س فقط .وقد وا�صل االحتاد الأوروبي �أي�ض ًا مقاطعته
املالية لل�سلطة الفل�سطينية.
يف الوقت نف�سه ،و�ضعت الواليات املتحدة خطة  -مدعومة ب�شكل �رصيح من بع�ض
الأوروبيني ،و�ضمني ًا من الآخرين كلـهم تقريبـ ًا  -لتعزيز قوات فتح واحلر�س الرئا�سي
الفل�سطيني ،على �أمل �أن ي�ؤدي ذلك �إىل متكني فتح من مواجهة حما�س و�إحلاق الهزمية الع�سكرية
بها .ويف ربيع  ،2007بد�أت الواليات املتحدة بتزويد فتح باملال والتدريب والإمدادات الع�سكرية
ب�شكل مبا�رش ،متوقعة �أن ي�ؤدي ذلك �إىل ا�ستعادتها لل�سلطة �إما من خالل االنتخابات املبكرة
ِ
تكتف الواليات املتحدة بالتغا�ضي عن املواجهات العنيفة بني
�أوالعمل الع�سكري .وبهذا ،مل
�شجعتها �أي�ضاً .ومل يكن الهدف النهائي ،كما �أُعلن يف حينه،
املجموعات الفل�سطينية وح�سب ،بل ّ
ت�شجيع حما�س على تغيري �سلوكها ،بل على العك�س �إجبارها على االبتعاد عن ال�سيا�سة .وبهذه
الطريقة �أ�ضعفت الواليات املتحدة والأوروبيون اتفاق تقا�سم ال�سلطة بني الطرفني .ومع بدء
ت�شكيل وتدريب ملي�شيات فتح ،وجدت حما�س نف�سها يف مواجهة �ضغوط متزايدة .وحني وافقت
�إ�رسائيل على ت�سليم وحدات فتح يف قطاع غزة �أ�سلحة ثقيلة يف حزيران/يونيو  ،2007عملت
حما�س من �أجل الق�ضاء على اخلطر املتزايد عرب �رضبة ا�ستباقية .وخالل ب�ضعة �أيام من القتال
الدامي متكّ نت من ال�سيطرة على غزة.
ي�سع الدعم الأوروبي ملقاربة «ال�ضفة الغربية �أوالً» �إىل عزل حما�س
يف خامتة املطاف ،مل َ
وح�سب ،بل دعم �أي�ض ًا احل�صار الإ�رسائيلي على قطاع غزة (الذي �ص ّنفته �إ�رسائيل «كيان ًا
يتعر�ض �إىل �ضغوط هائلة لتغيري
معادياً» يف �أيلول�/سبتمرب من العام  ،)2007وجعلت �شعبه
ّ
خياراته ال�سيا�سية من خالل فر�ض �إجراءات العقاب اجلماعي .ومل تتعار�ض �سيا�سات كهذه
ب�ش ّدة مع املبادئ الأوروبية املعلنة وح�سب ،بل كانت تتناق�ض ب�شكل �صارخ �أي�ض ًا مع الأهداف
الأوروبية لبناء الدولة وامل�ؤ�س�سات ،وكانت كلفتها باهظة على دافع ال�رضائب الأوروبي ،نظر ًا
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�إىل املبالغ التي باتت مطلوبة �أكرث لتخفيف الآثار الإن�سانية الناجتة عن احل�صار.
عملياً ،ويف الوقت الذي قادت فيه �إ�رسائيل املجتمع الدويل يف منع �أي تقارب بني حما�س
وفتح� ،أدركت قيادتها يف منت�صف العام � 2008أن عليها� ،إذا ماكانت تريد وقف �إطالق ال�صواريخ
من قطاع غزة� ،إما �أن تقوم بهجوم ع�سكري كبري �أو �أن تقبل ب�سيطرة حما�س على هذه املنطقة
ف�ضلت اخليار الثاين ،وبالتايل ،وافقت �إ�رسائيل وحما�س يف حزيران/يونيو
ك�أمر واقع .لكنها ّ
 2008على هدنة م�ؤقتة بو�ساطة م�رصية يف قطاع غزة .كان ثمة التزام �إىل درجة كبرية بهذه
التو�صل �إىل �صفقة
الهدنة حتى منت�صف كانون الأول/دي�سمرب  ،2008و�إن ظلت ه�شة لأنه مل يتم
ّ
تبادل بخ�صو�ص اجلندي الإ�رسائيلي املختطف جلعاد �شاليط .وقد ا�ستمرت العمليات الع�سكرية
الإ�رسائيلية �ضد م�ؤ�س�سات حما�س وممثّليها يف ال�ضفة الغربية ،كما ا�ستمر تهريب الأ�سلحة عرب
الأنفاق ،بينما ظلت املعابر مقفلة عموماً .ولذلك مل يكن مفاجئ ًا �أن ينفجر ال�رصاع على �شكل
حرب مرة �أخرى يف �أواخر كانون الأول/دي�سمرب  2008على �شكل هجوم ع�سكري وا�سع �ش ّنته
�إ�رسائيل بهدف «توجيه �رضبة قا�صمة �إىل حما�س» .ويف حني �أعلن الطرفان ،كل على حدة،
التهدئة بعد ثالثة �أ�سابيع من القتال ال�شديد ،واتفقت �إ�رسائيل مع وزيرة اخلارجية الأمريكية
التو�صل �إىل اتفاقية حول
ال�سابقة على �إجراءات ملنع تدفّق الأ�سلحة على حما�س� ،إال �أنه مل يتم
ّ
كيفية التوفيق بني امل�صالح الأمنية للطرفني ،وكيفية ال�سماح ب�إعادة البناء والتنمية االقت�صادية يف
قطاع غزة.

ا�ستكمال عملية �أنابولي�س
وحت�سني الظروف املعي�شية يف الأرا�ضي الفل�سطينية

يف خامتة املطاف ،ر�ضي االحتاد الأوروبي بلعب دور داعم لعملية �أنابولي�س ،بدل حماولة

دفع املفاو�ضات .وقد ان�صب اهتمامه على دعم امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية وتقدمي املعونات الإن�سانية،
والرتكيز على تنفيذ امل�رشوعات ذات الأثر ال�رسيع ل�ضخ الأموال �إىل ال�ضفة الغربية .ولهذه

الغاية ،تب ّنى االحتاد الأوروبي خطة عمل ال�رشق الأو�سط يف ت�رشين الأول�/أكتوبر ،2007

والتي كانت ترمي �إىل حتقيق الأهداف التالية يف ال�ضفة الغربية فقط:

 - 1تقلي�ص اعتماد الفل�سطينيني على معونات املانحني عرب تقوية القطاع اخلا�ص الفل�سطيني،
من خالل ت�شجيع ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة و�إن�شاء مناطق اقت�صادية خا�صة.

 - 2توفري احلماية لل�سكان الفل�سطينيني من اجلرمية والع�صابات ،وت�أمني �إ�رسائيل من
االنتحاريني والتهديدات الإرهابية ،من خالل تقدمي معونات �أكرب لتدريب وجتهيز ال�رشطة

باملعدات و�إن�شاء نظام ق�ضائي قوي.

اجليد ،من خالل تطوير
 - 3الإ�سهام يف �إيجاد �سكان فل�سطينيني من ذوي التعليم والتدريب ّ
املدار�س العامة وتقدمي م�ساعدات مالية للطالب واجلامعات.
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فعالة و�شفافة عن طريق تعزيز عملية �إ�صالح نظام
 - 4جعل م�ؤ�س�سات «الدولة» الفل�سطينية ّ
احلوكمة ،مبا فيها تطوير الأحزاب الدميقراطية.

لكن ات�ضح على الرغم من ذلك �أن حتويل الدعم �إىل الفل�سطينيني كان �صعباً ،لأن االحتاد

الأوروبي والدول الأع�ضاء فيه علّقوا امل�ساعدات الفنية واملالية املبا�رشة لل�سلطة الفل�سطينية بعد

ت�شكيل احلكومة التي تقودها حما�س يف �آذار/مار�س  .2006وللحفاظ على م�ؤ�س�سات ال�سلطة

الفل�سطينية وتعزيز مكانة الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س واحليلولة دون حدوث تدهور �شامل
يف الظروف املعي�شية ،ا�ستمر االحتاد الأوروبي يف تقدمي م�ساعداته املالية �إىل ال�شعب الفل�سطيني

من خالل �أداة م�ستحدثة هي «الآلية الدولية امل�ؤقتة» ،والتي قامت بتحويل الرواتب �إىل موظفي
ال�سلطة الفل�سطينية من غري املنتمني �إىل حما�س ،كما ق ّدمت اخلدمات الأ�سا�سية� ،إ�ضافة �إىل الدعم

االجتماعي واملعونة الإن�سانية ،متجاوزة الأقنية احلكومية .كما ق ّدمت التمويل للم�ساعدة التقنية

وبناء القدرات اخلا�صة مبكتب الرئي�س.

ويف �شباط/فرباير  ،2008مت ا�ستبدال «الآلية الدولية امل�ؤقتة» ب�آلية �أوروبية جديدة لتقدمي
الدعم �إىل الفل�سطينيني �أُطلق عليها ا�سم « ،»PEGASEوالتي عك�ست النية الأوروبية بتحويل

�سجلت
الرتكيز يف م�ساعداتها من تقدمي م�ساعدات الإغاثة �إىل عملية تنمية فل�سطينية م�ستدامة ،كما ّ

العودة �إىل مزيد من الدعم املبا�رش �إىل احلكومة يف رام الله .ومل تتحمل �آلية « »PEGASEالنفقات

الثابتة لل�سلطة الفل�سطينية (ب�صورة �أ�سا�سية الرواتب واملعا�شات التقاعدية ،وامل�ساعدة للعائالت
املحتاجة ،والوقود) وح�سب ،بل �أي�ض ًا تكاليف م�شاريع التنمية الواردة يف القطاعات الأربعة
من «اخلطة الفل�سطينية للتطوير والإ�صالح» (وهي احلوكمة ،والتنمية االجتماعية ،والإ�صالح

االقت�صادي والقطاع اخلا�ص ،وم�رشوعات البنية الأ�سا�سية العامة).

يف احلقيقة ،ومنذ العام  ،2006زاد االحتاد الأوروبي والدول الأع�ضاء فيه حجم معوناتهم
لل�سلطة الفل�سطينية ب�شكل كبري (�أنظر الأرقام يف اجلدول �أعاله) �إدراك ًا منهم للتدهور ال�رسيع يف

النمو االقت�صادي والظروف املعي�شية ،وهو �أمر فاقمه �إغالق العديد من امل�ؤ�س�سات اخلريية التابعة

�إىل حركة حما�س يف ال�ضفة الغربية .وقد ازدادت احل�صة املخ�ص�صة للإغاثة ودعم التكاليف
الت�شغيلية اخلا�صة بال�سلطة الفل�سطينية ب�شكل �أ�رسع من الأموال املخ�ص�صة مل�شاريع التنمية وبناء

امل�ؤ�س�سات .فمثالً ،مت تخ�صي�ص �أكرث من ن�صف الأموال ( 258مليون يورو) التي التزمت بها

املفو�ضية الأوروبية للعام  2008للنفقات الثابتة (الرواتب ب�صورة �أ�سا�سية) ،و 66مليون يورو

للمعونات الغذائية والإن�سانية ،و 76مليون يورو للأونروا ،و 13مليون يورو لإعادة �إعمار

خميم نهر البارد يف لبنان ،و 5ماليني يورو لن�شاطات املجتمع املدين ،و 15مليون لبعثة ال�رشطة
ّ

التابعة �إىل االحتاد الأوروبي يف الأرا�ضي الفل�سطينية وبعثة امل�ساعدة احلدودية التابعة �إىل االحتاد

الأوروبي يف معرب رفح ،فيما مت تخ�صي�ص  53مليون يورو فقط مل�رشوعات التنمية.

لقد ّادعى االحتاد الأوروبي �أنه �ساهم يف منع ح�صول كارثة �إن�سانية يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
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بيد �أن هذا مدعاة لل�سخرية ،لأن �سيا�سات العزل واحل�صار التي ا ّتبعها كل من الغرب و�إ�رسائيل

كانت ال�سبب الرئي�س يف املقام الأول للتدهور احلاد يف الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية يف
تعر�ض اقت�صاد غزة ب�شكل خا�ص �إىل �أ�رضار فادحة نتيجة للقيود املفرو�ضة
قطاع غزة .فقد ّ

على فر�ص اال�سترياد والت�صدير الناجمة عن الإغالق �شبه التام الذي فُر�ض منذ حزيران/يونيو
 ،2007حيث مت �إغالق املعابر �إىل القطاع �أمام كل ال�سلع با�ستثناء كمية حمدودة جد ًا من املواد
الإن�سانية الأ�سا�سية .وجتري الآن ،ب�شكل فاقع ،عملية “نق�ض التنمية” يف قطاع غزة .فوفق ًا

جلمعيات الأعمال يف غزة� ،أدت القيود �إىل �إيقاف  95يف املئة من العمليات ال�صناعية يف غزة،

كما ت�رضر القطاع الزراعي الذي يعتمد على الت�صدير ب�شكل كبري ،وتوقفت غالبية م�شاريع
البناء وم�شاريع التطوير ب�سبب نق�ص املواد .كما ت�أثرت ن�شاطات القطاع اخلا�ص وم�شاريع

املانحني ب�سبب خف�ض واردات الوقود.

ويف الوقت نف�سه ،مل تتمكّ ن امل�ساعدات الأوروبية والدولية من �إيقاف التدهور يف الظروف

املعي�شية داخل الأرا�ضي الفل�سطينية ،وال�سيما يف قطاع غزة� .إذ ُيق ّدر البنك الدويل �أن ن�سبة منو
الناجت املحلي الإجمايل يف العام  2007بلغت �صفر يف املئة ،وهو ما �أدى ،نظر ًا �إىل النمو ال�سكاين

ال�رسيع� ،إىل مزيد من االنخفا�ض يف معدل الدخل الفردي.

يف منت�صف العام ُ ،2008ق ّدر متو�سط الدخل الفردي ب�أقل من  40يف املئة مما كان عليه قبل

انطالق االنتفا�ضة الثانية ،وو�صل معدل البطالة الر�سمي �إىل  23يف املئة يف الأرا�ضي الفل�سطينية

و 33يف املئة يف قطاع غزة .كما بقيت ن�سبة الغزاويني الذين يعي�شون يف فقر مدقع مرتفعة ( 35يف

املئة من الأ�رس) .و�إذا ما ا�ستثنينا التحويالت وامل�ساعدات الغذائية ،وو�ضعنا بعني االعتبار الدخل

الفردي فقط ،ف�سنجد �أن ثلثي الأ�رس يف غزة هم فقراء فعالً.

لطاملا �أ�شارت امل�ؤ�س�سات املالية الدولية �إىل �أنه �سيكون من قبيل الت�ضليل التلميح �إىل �إمكانية

حت�سن اقت�صادي على الأقل ،طاملا
االنتقال من امل�ساعدة الطارئة �إىل التنمية امل�ستدامة� ،أو �إىل ّ
ا�ستمر نظام الإغالق احلايل ،مهما تكن التربعات املقدمة �سخية .ومن اخلداع �أي�ض ًا االعتقاد
ب�أنه ميكن جذب �أي ا�ستثمار خا�ص كبري وطويل الأمد �إىل الأرا�ضي الفل�سطينية ،كما ر�أينا
يف حماولة م�ؤمتري التجارة واال�ستثمار اللذين ُعقدا يف بيت حلم ولندن يف �أيار/مايو وكانون

يتح�سن الو�ضع ال�سيا�سي ،وا�ستمرت الغارات الإ�رسائيلية ،وبقي
الأول/دي�سمرب  ،2008طاملا مل
ّ

خطر ا�ستيالء حما�س على ال�ضفة الغربية� ،أوالعودة �إىل عنف �شبيه باالنتفا�ضة مابني الإ�رسائيليني
التح�سن يف الظروف املعي�شية وحتقيق
والفل�سطينيني يلوح يف الأفق .ويف خامتة املطاف ،ف�إن
ّ

ال وقبل كل �شيء على الو�ضع القائم ،وال�سيما �إنهاء احلظر
تنمية اقت�صادية م�ستدامة يعتمدان �أو ً

حت�سن ملمو�س يف حركة الأ�شخا�ص وال�سلع �إىل ،و�ضمن،
املفرو�ض على قطاع غزة وحتقيق ّ

وبني ،وخارج الأرا�ضي الفل�سطينية .كما يعتمد على تكري�س �سيادة القانون� ،إ�ضافة �إىل حتقيق
تقدم ملمو�س يف العالقات الإ�رسائيلية  -الفل�سطينية.
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بناء م�ؤ�س�سات حكومية و�أجهزة �أمنية دميقراطية وفعالة

ال يف دعم �إن�شاء م�ؤ�س�سات الدولة الفل�سطينية
�أكد الأوروبيون على �أن هدفهم الرئي�س يبقى متم ّث ً
امل�ستقبلية الدميقراطية وامل�ستقلة والقابلة للحياة .بيد �أن هذه البيانات تبدو فارغة نظر ًا �إىل ال�سيا�سات
الأوروبية امل ّتبعة منذ �أن حققت حما�س ن�رصها االنتخابي يف العام  .2006فقد ت�ضع�ضعت الثقة
بالدعم الأوروبي لالنتخابات الدميقراطية وبعثات مراقبة االنتخابات يف نظر ال�سكان املحليني
والعامل العربي عموماً ،نتيجة للموقف الأوروبي من احلكومة التي تقودها حما�س .وكما �أكد
التقرير اخلا�ص ببعثة املراقبة الأوروبية ،فقد كانت االنتخابات الفل�سطينية ،مبقدار ما�سمحت به
وجيدة التنظيم ،كما �أنها كانت تناف�سية.
ظروف االحتالل امل�ستمر ،حرة وعادلة �إىل حد بعيد
ّ
لذلك ،كان ميكن لهذه االنتخابات �أن تكون يف الواقع منوذج ًا لبقية العامل العربي .ويف النتيجة،
فقد كانت �إ�شارة مريبة جد ًا �إىل احلكومات العربية ال�سلطوية وال�شارع العربي �أن حتظى نتائج
مبجرد اعرتاف �شكلي ،فيما مت رف�ض منح �رشعية الأمر الواقع �إىل حزب الأغلبية،
االنتخابات
ّ
وفُر�ضت �رشوط قا�سية ال�ستمرار االت�صاالت والتعاون مع احلكومة التي تقودها حما�س.
كذلك ،راقب االحتاد الأوروبي ب�صمت فيما كان يتم الرتاجع بعد انتخابات العام 2006
عن الإ�صالح امل�ؤ�س�ساتي الهادف �إىل تعزيز ال�شفافية ،وامل�ساءلة ،واحلكم الر�شيد الذي تب ّنته
ال�سلطة الفل�سطينية بني عامي  2002و ،2004نتيجة �ضغط قوى الإ�صالح املحلية وال�رشوط التي
تفوق من�صب
فر�ضها االحتاد الأوروبي لتقدمي دعم مبا�رش مليزانية ال�سلطة الفل�سطينية  -لتكري�س ّ
الرئي�س (حممود عبا�س من فتح) على من�صب رئي�س الوزراء (ا�سماعيل هنية من حما�س).
وكما هو معروف ،متحورت �سيا�سات االحتاد الأوروبي بعد انطالق االنتفا�ضة الثانية على
احلد من �سلطات الرئي�س (يا�رس عرفات حينها ،الذي اع ُترب عائق ًا �أمام عملية ال�سالم) ،وذلك
عرب فر�ض �أمور عدة ،من بينها �إن�شاء من�صب رئي�س وزراء له �صالحيات ،وتكري�س ال�شفافية
املالية ،وتوجيه كل املوارد لتكون �ضمن ح�ساب واحد ت�رشف عليه وزارة املالية مع �إ�رشاف
الربملان على امليزانية ،وتوحيد معظم الأجهزة الأمنية حتت �سلطة وزارة الداخلية .وباملثل،
وبعد ت�شكيل احلكومة بقيادة حما�س يف �آذار/مار�س  ،2006انتهج االحتاد الأوروبي (بتعاون
وثيق مع الواليات املتحدة)� ،سيا�سة هدفت �إىل تعزيز �سلطة الرئي�س عبا�س ،الذي اعتربه االحتاد
النظري ال�رشعي الوحيد ،وذلك من خالل التعاون املبا�رش وتقدمي الدعم املايل والفني .كما دعم
االحتاد الأوروبي �ضمن ًا عملية الرتاجع عن الإ�صالحات ال�سابقة ،كالتي ُن ّفذت مع بدء االنتفا�ضة
الثانية كما �أ�رشنا �أعاله .ثم ،وبعد اال�ستيالء العنيف حلما�س على غزة ،و�إعالن الرئي�س
عبا�س حالة الطوارئ وحل حكومة الوحدة الوطنية ،و�إ�صدار مر�سوم ت�شكيل حكومة م�ؤقتة
�أولت�رصيف الأعمال برئا�سة �سالم فيا�ض ،اعرتف الأوروبيون فور ًا بحكومة فيا�ض كحكومة
فل�سطينية �رشعية  -على الرغم من �أنها مل تنل الحق ًا ثقة الربملان كما هو مفرو�ض وفق ًا للقانون
الفل�سطيني الأ�سا�سي  .-ويف النهاية� ،أدت ال�سيا�سات الأوروبية التي هدفت �إىل دعم عبا�س� ،إىل
تقوي�ض �سيادة القانون ،و�ساهمت يف تدهور العمليات الدميقراطية �أكرث ،ويف زيادة االن�شقاق
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بني الطرفني الفل�سطينيني املتخا�صمني .واليوم ،حتكم �سلطتان متوازيتان غري �رشعيتني ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،وحتاول كل منهما تعزيز قب�ضتها على احلكم ب�أ�سلوب �سلطوي.
�إحلاق ًا خلريطة الطريق يف العام  ،2003ركّ ز املجتمع الدويل جهوده ب�شكل متزايد على القطاع
الأمني .وكانت هذه اجلهود تهدف �إىل متكني ال�سلطة الفل�سطينية من تنفيذ التزاماتها املحددة يف
خريطة الطريق حيال توطيد القانون والنظام وحماربة الإرهاب بفعالية .وارت�أت تلك اجلهود
�أنه يجب �إعادة بناء القدرات الأمنية  -التي ُد ّمر معظمها نتيجة للعمليات االنتقامية الإ�رسائيلية
يف بداية االنتفا�ضة الثانية  -وتدريب وجتهيز القوات املوجودة .و�ضمن تق�سيم املهام ،قامت
الواليات املتحدة بتدريب قوى الأمن الوطني ال�شبيهة بالدرك� ،إ�ضافة �إىل احلر�س الرئا�سي،
يف حني اهتم الأوروبيون بال�رشطة املدنية والعدل اجلنائي .ويف ت�رشين الثاين/نوفمرب ،2005
�أ�س�س املجل�س الأوروبي بعثة �صغرية (يف املفو�ضية الأوروبية لل�سيا�سة الأمنية والدفاعية) بهدف
ا�ستكمال عمل «مكتب التن�سيق الأوروبي لدعم ال�رشطة الفل�سطينية» .ويف حني كان من املفرت�ض
تعر�ضت
�أن تبد�أ عمليات هذه البعثة �أوائل العام  2006بعد �أن فتحت مكتبها يف رام الله� ،إال �أنها ّ
�إىل ال�شلل خالل الفرتة التي قادت فيها حما�س احلكومة ،ثم خالل حكومة الوحدة الوطنية (�آذار/
مار�س  – 2006حزيران/يونيو  .)2007وهي مل تبد�أ العمل �إال بعد االن�شقاق ال�سيا�سي يف ال�سلطة
الفل�سطينية ،حيث ا�ستمر �أع�ضاء ال�رشطة الفل�سطينية يف قطاع غزة املوالني ل�سلطة رام الله بت�سلّم
رواتبهم (مثل باقي موظفي ال�سلطة الفل�سطينية) و�إن ب�شكل غري منتظم �رشيطة عدم ذهابهم �إىل
مكان عملهم .ومنذ ذلك الوقت ،ق ّدمت البعثة التدريب والتجهيزات واال�ست�شارة والتعليم �إىل
ال�رشطة املدنية ،على �صعيد كل من الأولويات العمالنية املبا�رشة والتطوير طويل الأمد .كما
قامت بتن�سيق وت�سهيل امل�ساعدة املالية لل�رشطة املدنية� ،سواء كانت من بلدان االحتاد الأوروبي
�أومن الدول املانحة الأخرى.
يف حزيران/يونيو ّ ،2008
نظمت احلكومة الأملانية م�ؤمتر ًا مهم ًا للمانحني يف برلني يتعلّق بهذا
ومن�سق لإ�صالح قطاع
املو�ضوع .وقد �أكد امل�شاركون على �أهمية ا ّتباع منهج �شامل ومتكامل
ّ
ورحبوا بتق�سيم املهام بني االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة .ويف �أوا�سط
الأمن الفل�سطيني،
ّ
العام  ،2008قام جمل�س االحتاد الأوروبي �أي�ض ًا بتو�سيع التفوي�ض اخلا�ص بـ مكتب التن�سيق
الأوروبي لدعم ال�رشطة الفل�سطينية لي�شمل العدل اجلنائي .ومنذ ذلك احلنيُ ،بذلت اجلهود �أي�ض ًا
لتح�سني البنية الأ�سا�سية اخلا�صة بفر�ض القانون (مثل ال�سجون ،واملحاكم ،وخمافر ال�رشطة)،
مع الرتكيز على �إ�صالح نظام العقوبات .وبعد انتهاء التفوي�ض الأويل للفرتة ،2008 - 2006
ُيتوقع �صدور تقرير تقييمي يف كانون الثاين/يناير  .2009وقد مت متديد مهمة البعثة ل�سنتني حتى
نهاية .2010
ويف غ�ضون ذلك ،مت تدريب وجتهيز املئات من عنا�رص الأمن من قبل االحتاد الأوروبي
والواليات املتحدة وبدعم من الأردن وم�رص ،ومت توزيعهم تدريجي ًا على مدن ال�ضفة الغربية.
و�أدى ن�رش هذه العنا�رص �إىل �إنهاء الفو�ضى الأمنية ووجود الع�صابات امل�سلحة ،وتعزز �إىل حد
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كبري �أمن املواطنني الفل�سطينيني .بيد �أن �رشعية هذه اجلهود تزعزعت نتيجة لعاملنيّ � :أولهما
انت�شار انطباع وا�سع لدى الفل�سطينيني �أن هذه اجلهود ُتبذل خلدمة فتح يف ال�رصاع ال�سيا�سي على
ال�سلطة .ويف الواقع ،ترافقت هذه اجلهود مع اعتقاالت وا�سعة لعنا�رص حما�س و�إغالق الهيئات
مت كل هذا بتعاون وثيق مع �إ�رسائيل .ونتيجة لذلك،
وامل�ؤ�س�سات اخلريية املرتبطة بحما�س ،وقد ّ
ال من الفل�سطينيني – وهي نظرة تعززت
ُينظر �إىل هذه اجلهود على �أنها تخدم االحتالل بد ً
بالعمليات الع�سكرية الإ�رسائيلية امل�ستمرة يف املدن ذاتها � .-أما ثانيهما ،فهو �أن هذه اجلهود
ت�أثّرت �سلب ًا مع ت�صاعد االدعاءات بوجود اعتقاالت ع�شوائية ،و�أماكن اعتقال �رسية وعمليات
تعذيب يقوم بها الأمن الوقائي واملخابرات العامة �سيئي ال�سمعة التابعني �إىل ال�سلطة الفل�سطينية.
متت ال�سيطرة على الفو�ضى الأمنية التي �سادت يف قطاع غزة خالل
يف الوقت نف�سهّ ،
ال�سنوات التي �سبقت ا�ستالم حما�س لل�سلطة ،ون�ش�أ قطاع �أمني جديد ي�ضم ،كما تذكر التقارير
الإعالمية ،عنا�رص من�ضبطة ومندفعة ،وعددها �أقل بكثري من اجلهاز الأمني املت�ضخم لدى
ال�سلطة الفل�سطينية ،ويتمتع بكفاءة �أكرب وهرمية وا�ضحة .وجلب وقف �إطالق النار مع �إ�رسائيل
�أمن ًا �إ�ضافي ًا ل�سكان قطاع غزة بدء ًا من حزيران/يونيو  2008وحتى الهجوم الإ�رسائيلي يف كانون
الأول/دي�سمرب .لكن ،ومرة �أخرى ،كان ثمن حتقيق مزيد من الأمن زيادة االعتقاالت ال�سيا�سية
والهجمات االنتقامية على عنا�رص ومنا�رصي فتح� ،إ�ضافة �إىل االعتداءات على ال�صحافيني،
وتقييد حرية التعبري والتجمع.
ت�سع �إليه حتى مبادرات الواليات املتحدة
حتى الآن ،مل يتم �إ�صالح �شامل لقطاع الأمن ،ومل َ
م�سي�سة ،حيث اقت�رصت اجلهود الدولية على
واالحتاد الأوروبي .وقد بقيت الهيئات الأمنية ّ
نظام ال�ضفة الغربية .كما مت ا�ستثناء بع�ض الأجهزة التي تعتمد عليها حكومة رام الله ،على
غرار الأمن الوقائي واملخابرات العامة ،من جهود الإ�صالح واملطالبة بامل�ساءلة .ومل يقم مكتب
التن�سيق الأوروبي لدعم ال�رشطة الفل�سطينية ،وب�سبب التفوي�ض املحدود املمنوح له ،بفعل الكثري
ملواجهة �أكرث امل�شاكل بروز ًا يف جهاز الأمن الفل�سطيني وهي :الت�سيي�س ،وانتهاكات حقوق
وتورط القوى الأمنية يف الن�شاطات
الإن�سان ،والتداخل مابني الهياكل الر�سمية وامليلي�شيات
ّ
الإجرامية ،وانعدام ال�سيطرة وامل�ساءلة ،وبالتايل �أخفق يف حتقيق �إ�صالح جوهري.
ال جزء ًا من االلتزامات املحددة يف خريطة
�إن الإ�صالح الذي حتقق حتى الآن كان �أ�ص ً
الطريق ،ولي�س وفق ا ّتباع التوجيهات اخلا�صة ب�إ�صالح قطاع الأمن ال�صادرة عن منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ( ،)OEDCوالتي ت�شدد على �أولوية �أمن املواطنني وت�أ�سي�س �آليات
رقابة وقيادة حملية والتزام بعملية الإ�صالح .ويف احلالة الفل�سطينية ،مت التحكم بعملية الإ�صالح
رحب عنا�رص الأمن عموم ًا بالتدريب والتمويل
من اخلارج �إىل حد كبري .لذلك ،ويف حني ّ
والتجهيز� ،إال �أن انعدام االلتزام بعملية الإ�صالح كان بادي ًا للعيان .ويف الوقت نف�سه الذي مت
فيه دمج الدورات املتعلقة بحقوق الإن�سان �ضمن الدورات التدريبية� ،إال �أنه مل يتحقق �أي تقدم
باجتاه �سيادة القانون ،والذي كان يجب �أن يكون جزء ًا اليتجز�أ من �إ�صالح قطاع الأمن.

مورييل أسبيرغ

وجوهر امل�س�ألة هو �أنه مل يكن بالإمكان حتقيق ذلك يف ظل اجلهود املتنامية لتعزيز احلكومات
الت�سلطية يف غزة وال�ضفة الغربية ،وبوجود برملان فل�سطيني عدمي اجلدوى ،واحتالل �إ�رسائيلي
متوا�صل.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،وبينما �أكدت �إ�رسائيل على اهتمامها بتجديد التن�سيق الأمني وحت�سني القدرات
الفل�سطينية� ،إال �أنها ترددت يف ترك امليدان للقوات الفل�سطينية املنت�رشة حديثاً ،ووا�صلت العمل
يف املناطق نف�سها .كما ترددت يف ال�سماح بت�سليم املعدات الأ�سا�سية �إىل قوى الأمن الفل�سطينية.
تطور ال�رشطة خالل العامني
والواقع �أنه يف �إطار امل�شهد ال�سيا�سي الراهن ،من العبث تو ّقع ّ
فعالة ومنظمة دميقراطياً .وبالتايل ،ينبغي على الإ�صالح امل�ستدام �أن ُيعطي
املقبلني لت�صبح قوة ّ
�أولوية �أكرب لالحتياجات الأمنية الفل�سطينية ،والبدء بتطوير �سيا�سة فل�سطينية خا�صة بالأمن
فعالة �إال �ضمن بيئة ت�سمح بالعودة �إىل العمليات
القومي .والميكن لهذه ال�سيا�سة �أن تكون ّ
الفعالة وم�ؤ�س�سات
امل�ؤ�س�ساتية «االعتيادية» ،وبالتايل� ،إىل االخت�صا�صات الوا�ضحة والإدارة ّ
الإ�رشاف الدميقراطية.
حاول الأوروبيون �أي�ض ًا امل�ساهمة يف جمال �آخر يف �إدارة ال�رصاع وبناء الدولة .فبعد
تو�صل الإ�رسائيليون وال�سلطة الفل�سطينية يف ت�رشين
االن�سحاب الإ�رسائيلي من قطاع غزة،
ّ
رحب جمل�س االحتاد الأوروبي
الثاين/نوفمرب � 2005إىل «اتفاق احلركة والعبور  ،»AMA -وقد ّ
به ،واتفق على �أن يقوم االحتاد بدور «الطرف الثالث» املقرتح �ضمن االتفاق و«املبادئ املتفق
عليها اخلا�صة مبعرب رفح» امللحقة به .ولذلك ،قرر االحتاد الأوروبي �إطالق «بعثة امل�ساعدة
احلدودية التابع �إىل االحتاد الأوروبي عند معرب رفح  ،»EUBAM Rafah -وكان هدف البعثة
ت�أمني وجود طرف ثالث عند املعرب بني غزة وم�رص ل�ضمان فتح البوابة الوحيدة �إىل العامل
الي�سمح بالعبور منها �سوى
اخلارجي بالن�سبة �إىل قاطني قطاع غزة ( 1.4مليون ن�سمة) والتي كان ُ
�إىل القلة امل�سموح لها بالعبور �إىل �إ�رسائيل �أواخلروج عربها .وقد ا�شتملت مهمة البعثة على
الفعالة والتحقق من /وتقييم �أداء ال�سلطة الفل�سطينية يف تنفيذ «املبادئ املتفق عليها»،
تطبيق املراقبة ّ
و�ضمان التزام ال�سلطة الفل�سطينية بكل التعليمات والنظم املطبقة .ووفّرت البعثة فريق ًا للمراقبة
عند املعرب ،و�أقامت مكتب ارتباط عند معرب كرم �أبو �سامل للتن�سيق بني ممثّلي ال�سلطة الفل�سطينية
و�إ�رسائيل .كما وفّرت التدريب والتجهيزات لفريق احلدود التابع �إىل ال�سلطة الفل�سطينية حول
�إدارة احلدود و�إجراءات اجلمارك.
بد�أت املرحلة العمالنية للبعثة بعد االتفاق على ت�شكيلها مبا�رشة يف ت�رشين الثاين/نوفمرب .2005
ومثّل ن�رش البعثة جناح ًا كبري ًا مبقدار ماتخلّت �إ�رسائيل عن ال�سيطرة املبا�رشة على املعرب وعلى
ال�رشيط احلدودي ،و�سمحت لل�سلطة الفل�سطينية ب�إدارته حتت الرقابة الأوروبية .ويف الوقت
نف�سه� ،أبقت �إ�رسائيل على وجود غري مبا�رش من خالل �شا�شات �إلكرتونية مرتبطة مبركز حتكّ م
�إ�رسائيلي ،واحتفظت بح ّقها يف �سحب موافقتها على هذا الرتتيب والأمر ب�إغالق املعرب .وخالل
الأ�شهر ال�سبعة التالية� ،ساهمت البعثة يف فتح املعرب على فرتات منتظمة .لكن ،وبعد اختطاف
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اجلندي الإ�رسائيلي جلعاد �شاليط يف حزيران/يونيو  2006والعمليات االنتقامية الإ�رسائيلية،
مت �إغالق املعرب �أمام العمليات االعتيادية ،و ُف ِتح يف حاالت ا�ستثنائية فقط .وقد بذل املمثلون
الأوروبيون جهود ًا كبرية يف التو�سط ال�ستئناف العمليات االعتيادية .وجنحوا فقط يف فتح املعرب
يف منا�سبات قليلة لغايات �إن�سانية مثل احلج وما�شابه.
بعد �سيطرة حما�س على غزة وماتالها من فر�ض حظر على القطاع ،مت �إغالق املعرب متاماً.
ومنذ ذلك احلني� ،أُعيد فتحه ب�ضع مرات فقط ،كانت �إحداها بطريقة عنيفة يف هجوم لك�رس
احل�صار نظمته حما�س يف كانون الثاين/يناير  .2008ونتيجة لذلكُ ،ع ّلّقت البعثة الأوروبية
وو�ضعت يف حالة انتظار منذ ذلك الوقت .ومع �أن عددها ُخ ّف�ض� ،إال
للحدود ب�شكل م�ؤقتُ ،
�أنها التزال حتتفظ بقدراتها العمالنية ،حيث �أعرب االحتاد الأوروبي عن ا�ستعداده ال�ستئناف
ن�شاطاتها خالل مدة وجيزة ،حاملا ت�سمح الظروف عند اتفاق الطرفني.
وعلى الرغم من م�ساهمة «البعثة الأوروبية للم�ساعدة على احلدود عند معرب رفح» يف تعزيز
قدرات ال�سلطة الفل�سطينية على �إدارة احلدود من خالل التدريب والتجهيز واملراقبة� ،إال �أنها
�أخفقت يف خامتة املطاف يف مهمتها الرئي�س املتمثّلة يف �ضمان فتح املعرب ب�صورة منتظمة .ويعود
ال�سبب الأ�سا�سي ،بالطبع� ،إىل �أن فتح املعرب ب�صورة منتظمة يعتمد على اتفاق الأطراف الثالثة
املعنية (ال�سلطة الفل�سطينية و�إ�رسائيل وم�رص)� ،إ�ضافة �إىل التفاهم بني احلكومتني الفل�سطينيتني.
ويف حني �سمحت حما�س للعنا�رص التابعة �إىل ال�سلطة الفل�سطينية يف ت�شغيل املعرب قبل حزيران/
يونيو � ،2007إال �أن احلكومتني مل ت�ستطيعا االتفاق بعد ذلك� .إ�ضافة �إىل ذلك ،وفيما �شارك
االحتاد الأوروبي بقوة يف التفاو�ض ب�ش�أن �رشوط اتفاقية احلركة والعبور� ،إال �أنه مل يتمكّ ن
(ومل يبذل جهد ًا كافياً) لتحقيق �أي من ال�رشوط الأخرى ،مثل ت�سهيل حركة الب�ضائع والأ�شخا�ص
بني قطاع غزة وال�ضفة الغربية و�ضمن ال�ضفة نف�سها ،وبناء ميناء غزة و�إعادة افتتاح مطار
يتحول ان�سحاب �إ�رسائيل من غزة �إىل خطوة نحو �إنهاء
غزة املحتملة .ويف خامتة املطاف ،مل
ّ
ال من ذلك ،الأ�سا�س لفر�ض عزلة �شبه تامة على القطاع وف�صل �أرا�ضي
االحتالل ،بل وفّر ،بد ً
املنطقتني الفل�سطينيتني.

تو�صيات

امل�صاحلة الفل�سطينية :تعليق الآمال على حل ع�سكري لل�رصاع ،وحما�رصة ال�سكان،
�أوالتالعب باالنتخابات لإنهاء �سلطة حما�س يف غزة� ،سي�ؤدي �إىل زيادة احلوافز لدى هذه
الأخرية ،بدل تقلي�صها ،للقيام بدور املعرقل .فالق�ضاء على حما�س بالو�سائل الع�سكرية هو
جمرد وهم ،نظر ًا �إىل تعاظم �سلطتها وعمق جذورها االجتماعية .ومن املحتمل جد ًا �أن ت�ؤدي
ّ
ال�سيا�سات امل�ستندة �إىل املواجهة وحماولة جتريد الأغلبية الربملانية من حقها يف النظام ال�سيا�سي،
�إىل مزيد من الت�صعيد والراديكالية .والينبغي على االحتاد الأوروبي ،مهما كانت الظروف،
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دعم ت�سليح امليلي�شيات .ومن املهم ب�شكل خا�ص �إ�رشاك الواليات املتحدة يف هذه امل�س�ألة .ومع
�أن الأمر قد يبدو غري حمتمل الآن� ،إال �أن اتفاق ًا لتقا�سم ال�سلطة من جديد بني فتح وحما�س،
هو وحده الذي �سيوفّر �أ�سا�س ًا لقيادة فل�سطينية �رشعية .وبالتايل� ،إذا ماحاولت م�رص �أودول
للتو�صل �إىل ترتيب �آخر لتقا�سم ال�سلطة (�أوللتعاون التقني) بني الف�صائل
عربية �أخرى التو�سط
ّ
الفل�سطينية ،فيجب على الأوروبيني عدم عرقلته بل دعمه.
من الناحية اجلوهرية ،اليهدف االتفاق بني فتح وحما�س �إىل حتقيق وقف �إطالق نار �شامل
وح�سب ،وبالتايل �إىل ا�ستقرار الو�ضع الأمني ،ولكن �أي�ض ًا �إىل �إيجاد حل ملعرب رفح وتخفيف
الو�ضع الإن�ساين امل�أ�ساوي لقطاع غزة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،مثل هذا االتفاق وحده �سي�سمح
لالنتخابات ب�أن ُتعطي الرئي�س الفل�سطيني الدعم الالزم لإجراء مفاو�ضات �سالم وتطبيق اتفاق
الو�ضع النهائي.
معرب رفح احلدودي :بغ�ض النظر عمن ي�سيطر على قطاع غزة ،فمن م�صلحة الفل�سطينيني
واالحتاد الأوروبي (واملجتمع الدويل عموماً) عدم �إبقاء ال�سكان معتمدين ب�شكل دائم على
�شحنات املعونات الدولية .ولل�سماح مبتابعة �أعمال �إعادة البناء ،ومن ثم الن�شاطات االقت�صادية
ويعت ّد به �أمام الأ�شخا�ص وال�سلع .اليوجد خيار �سوى
والتجارية ،يجب فتح احلدود ب�شكل دائم ُ
يتو�صل الفل�سطينيون �إىل ت�سوية م�ؤقتة ل�ضمان فتح
�إما بناء �إجماع فل�سطيني� ،أوعلى الأقل �أن
ّ
املعابر احلدودية كي تتم عملية الرقابة على احلدود بكل �سال�سة.
يجب على الأوروبيني حفز حكومة رام الله على الدخول يف مفاو�ضات ج ّدية مع نظرائهم
للتو�صل �إىل اتفاق ،ومن ثَم ال�ضغط على �إ�رسائيل لتطبيق «اتفاق احلركة والعبور»
يف غزة
ّ
لعام  2005و�إعادة فتح املعابر .كما ينبغي على الأوروبيني البقاء جاهزين ال�ستئناف دورهم
الرقابي يف «بعثة امل�ساعدة احلدودية التابعة �إىل االحتاد الأوروبي عند معرب رفح» حتى ولو كان
نظرا�ؤهم على اجلانب الفل�سطيني من القوات التابعة �إىل حما�س ،طاملا �أن ذلك ي�ستند �إىل تفاهم
التو�صل �إىل ترتيب ي�ضمن �إغالق الأنفاق ب�شكل دائم ومنع
فل�سطيني .ويف الوقت نف�سه ،يجب
ّ
�إقامة قنوات جديدة للتهريب.
احلوكمة وبناء امل�ؤ�س�سات :لقد �أكد الأوروبيون على دعمهم لبناء امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية
واحلوكمة و�سيادة القانون ،ويجب �أن يكون الهدف الأ�سا�سي متكني ال�سلطة الفل�سطينية من
احلكم بفعالية .ومن ناحية مبدئية ،وبهدف حت�سني احلوكمة ،اليجب على الدعم امل�ؤ�س�ساتي
اخل�ضوع �إىل الإمالءات التي تفر�ضها االنتهازية ال�سيا�سية ،بل يجب توجيهه نحو ال�شفافية،
والتقيد بالقواعد الدميقراطية ،وتعزيز الهياكل احلكومية ال ال�شخ�صيات ال�سيا�سية.
ّ
يف كانون الثاين/يناير  ،2009انتهت والية حممود عبا�س كرئي�س لل�سلطة الفل�سطينية ،على
الأقل وفق ًا للقانون الأ�سا�سي .وا�ستناد ًا �إىل قانون االنتخابات ،يجب �أن تتم االنتخابات الرئا�سية
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بالتوازي مع االنتخابات الربملانية املتوقعة يف كانون الثاين/يناير  .2010لكن هذا القانون قد
ُ�س ّن من ِق َبل الرئي�س ،ومل ي�صادق عليه املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني .وعلى كل حال ،ميكن
خ�صي�ص ًا ال�ستبعاد
مف�صل ّ
لالنتخابات �أن جتري فقط �إذا مل يتم النظر �إىل قانون االنتخابات على �أنه ّ
تر�سخ حد �أدنى من امل�صاحلة بني الف�صائل الرئي�سية ،حينها
حما�س من امل�شاركة ال�سيا�سية ،وبعد ّ
ميكن �أن تتم االنتخابات يف كل الأرا�ضي الفل�سطينية ولن ُينظر �إليها على �أنها مهزلة.
توخي احلذر لعدم تكرار اخلط�أ الذي ارتكبه يف العام ،2006
يجب على االحتاد الأوروبي ّ
بل عليه التعاون مع القيادة وال�سلطة التي تقبلها كل الف�صائل الفل�سطينية املعنية .ينبغي عليه �أي�ض ًا
�أن ي�ضغط لإنهاء حالة الطوارئ ب�رسعة والعودة �إىل العملية ال�سيا�سية امل�ستندة �إىل القانون
الأ�سا�سي ،وتو�ضيح �صالحيات وم�س�ؤوليات الرئي�س ورئي�س الوزراء ،ونزع �سالح كل
امليلي�شيات �أودجمها يف قوى الأمن غري احلزبية وغري املتناف�سة والتي يتم اختيارها على �أ�سا�س
الكفاءة واملنظمة دميقراطي ًا حتت �إ�رشاف وزارة الداخلية.
عملية ال�سالم الفل�سطينية – الإ�رسائيلية :على االحتاد الأوروبي �أن يدرك ،و�أن يجعل
�رشكاءه يف اللجنة الرباعية يدركون �أي�ضاً� ،أن الهدوء الذي تال حرب غزة ه�ش جداً ،و�أن
االعتماد فقط على اال�ستمرار يف �إدارة ال�رصاع لي�س يف �صالح الإ�رسائيليني وال الفل�سطينيني وال
املجتمع الدويل .فاالقت�صار على �إدارة ال�رصاع الي�ؤدي �إىل ا�ستقرار دائم ،وي�ستنفد املزيد من
التو�صل
املوارد ،من دون خلق فر�ص نهو�ض اقت�صادي ،ويقلّ�ص يف النهاية ب�شكل هائل فر�ص
ّ
�إىل ت�سوية �سلمية .ون�ش�أ هذا الو�ضع لأنه ترافق مع مزيد من التفتت لأرا�ضي ال�ضفة الغربية
(بناء اجلدار العازل وتو�سيع امل�ستوطنات املرتافق مع �شبكات الطرق اخلا�صة بها اليرتكان �أي
� ٍ
أرا�ض م ّت�صلة تقام عليها الدولة الفل�سطينية)؛ كما ترافق �أي�ض ًا مع خطر �سيطرة حما�س على
ال�ضفة الغربية� ،أو �أن تنهار ال�سلطة الفل�سطينية متاماً .ويف احلقيقة ،تبدو ر�ؤية حل الدولتني غري
واقعية �أكرث بالنظر �إىل التفتت املتزايد لأرا�ضي ال�ضفة الغربية ،واالنف�صال بني ال�ضفة وقطاع
غزة ،واال�ستقطاب احلا�صل يف امل�شهد ال�سيا�سي الفل�سطيني.
للتحرك وال�ضغط ال�ستئناف العملية
كل هذا يجعل الوقت منا�سب ًا �أمام االحتاد الأوروبي
ّ
ال�سلمية .ومن ال�رضوري هنا وجود توجيه دويل قوي للطرفني للقيام باخلطوات ال�صعبة
ال�رضورية جل�رس اخلالف .الي�ستطيع االحتاد الأوروبي القيام بذلك مبفرده ،لذلك ،عليه
العمل بن�شاط لإقناع �إدارة �أوباما (و�أع�ضاء اللجنة الرباعية �أي�ضاً) ب�أن املواكبة الأقوى للعملية
فعالة تن�سق ب�شكل وثيق مع
ال�سلمية مطلوبة من قبل جلنة رباعية
تتحول �إىل جمموعة توجيه ّ
ّ
«الرباعية العربية» (ال�سعودية وم�رص والأردن و�إحدى الدول اخلليجية ال�صغرية) .و�سيعني
هذا بال�رضورة �إعداد مقرتحات لتقريب وجهات النظر� ،أي م�سودة لت�سوية الو�ضع النهائي ُتق َّدم
�إىل الأطراف املعنية ما �أن ت�صل املباحثات الثنائية �إىل طريق م�سدود .وكما تدل ا�ستطالعات
الر�أي ،ف�إن اجلمهور يف كل من �إ�رسائيل والأرا�ضي الفل�سطينية م�ستعد مبدئي ًا لقبول حل معقول
وفق ًا لـ«مبادئ كلينتون» .وعندها ،على الرباعية �إجبار الأطراف على تنفيذ اخلطة .يتطلب ذلك
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�أي�ض ًا �أن تكون الرباعية جاهزة لدعم املفاو�ضات ب�ش�أن تفا�صيل اتفاق الو�ضع النهائي وتطبيقه،
وذلك عرب االنخراط اجلاد وامل�ستمر ،مبا يف ذلك االلتزام بالو�ساطة و�إيجاد حل للنزاعات
مربرة،
واحتمال وجود ع�سكري دائم .و�ضمن هذا ال�سياق فقط ميكن �أن تكون قوات ال�سالم ّ
ومهمتها يجب �أن تكون توفري ال�ضمانات الأمنية الالزمة لتطبيق اتفاق الو�ضع النهائي.

ا�ستنتاجات:
كيف ميكن �أن يكون االحتاد الأوروبي �أكرث فاعلية؟
يف �سياق جهودهم لإدارة وحل ال�رصاع يف منطقة ال�رشق الأو�سط ،ركّ ز الأوروبيون،
�أوالً ،على حتقيق حل الدولتني لل�رصاع الإ�رسائيلي – الفل�سطيني ،والذي يعتربونه جوهر عدم
التو�صل �إىل
اال�ستقرار يف املنطقة .ومنذ اتفاقات �أو�سلو يف العام  ،1993حاولوا الإ�سهام يف
ّ
مثل هذا احلل عرب و�ضع �أ�س�س تنمية اجتماعية واقت�صادية يف الأرا�ضي الفل�سطينية ودعم �إقامة
التو�صل �إىل �سالم �شامل بني
م�ؤ�س�سات حكم فل�سطينية؛ و�سعى الأوروبيون ،ثانياً� ،إىل دعم
ّ
�إ�رسائيل وجريانها ،وانخرطوا يف البعد متعدد الأطراف للعملية ال�سلمية يف ال�رشق الأو�سط،
عرب قيادة جمموعة عمل التنمية االقت�صادية الإقليمية ،على �سبيل املثال .كما �سعى الأوروبيون،
مات�صوروا �أنها خماطر
ثالثاً� ،إىل خلق بيئة ُتف�ضي �إىل ال�سالم يف املنطقة� ،إ�ضافة �إىل جت ّنب
ّ
�أمنية منبثقة من املنطقة ،وخ�صو�ص ًا الإرهاب والهجرة غري ال�رشعية واجلرمية املنظمة.
ولتحقيق هذه الأهداف ،دعم الأوروبيون التعاون والتكامل الإقليميني ،والتنمية االجتماعية
واالقت�صادية ،والإ�صالحات الإدارية واالقت�صادية وال�سيا�سية التدريجية يف جنوب و�رشق
البحر املتو�سط يف �إطار ال�رشاكة الأوروبية  -املتو�سطية ،و�سيا�سة اجلوار الأوروبية ،و�أخري ًا
االحتاد املتو�سطي.
ال وقبل كل
مع �أن االحتاد الأوروبي ودوله الأع�ضاء �سعوا �إىل حتقيق �أهداف �سيا�سية �أو ً
فعال يف املفاو�ضات ال�سيا�سية بني
�شيء� ،إال �أنهم ترددوا ،ولوقت طويل ،يف االنخراط ب�شكل ّ
�أطراف ال�رصاع يف ال�رشق الأو�سط ،ويف امل�سائل الأمنية ال�صعبة �أي�ضاً ،بحيث تركوا ميدان
حل ال�رصاع للواليات املتحدة ب�صورة �أ�سا�سية .على الرغم من ذلك� ،أ�صبح االحتاد الأوروبي
ودوله الأع�ضاء يف ال�سنوات القليلة املا�ضية �أكرث فاعلية يف �إدارة ال�رصاع يف املنطقة .وت�شهد
على هذا التغيري بعثات �سيا�سة الأمن والدفاع الأوروبية يف الأرا�ضي الفل�سطينية على غرار
بعثة امل�ساعدة احلدودية التابعة �إىل االحتاد الأوروبي عند معرب رفح ،وبعثة ال�رشطة اخلا�صة
بالأرا�ضي الفل�سطينية التابعة �إىل االحتاد الأوروبي ،واالنخراط الأوروبي يف �إ�صالح القطاع
الأمني يف لبنان والأرا�ضي الفل�سطينية ،وامل�شاركة الأوروبية القوية يف القوة امل�ؤقتة املعززة
التو�سط يف الأزمة
التابعة �إىل الأمم املتحدة يف لبنان .كما انخرط بع�ض الأوروبيني يف جهود
ّ
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بني �إ�رسائيل والفل�سطينيني خالل االنتفا�ضة الثانية ،فيما عمل �آخرون (فرن�سا و�سوي�رسا والوفود

الأوروبية مثالً) على ت�سهيل احلوار بني اجلماعات اللبنانية� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،شارك االحتاد
الأوروبي ودوله الأع�ضاء يف حماوالت حل ال�رصاع ،خ�صو�ص ًا يف �سياق اللجنة الرباعية
اخلا�صة بال�رشق الأو�سط .ويف الواقع ،مت تب ّني ما �أُ�سمي «خريطة الطريق لل�سالم يف ال�رشق
الأو�سط» يف العام  ،2003نتيجة ملبادرة �أوروبية .كما دفع الأوروبيون �إدارة بو�ش �إىل

االنخراط من جديد يف ت�سوية �رصاع ال�رشق الأو�سط بعد حرب العام .2006

اجلهود الأوروبية يف امليزان

لو �ألقينا نظرة على ك�شف ح�ساب اجلهود الأوروبية يف �إدارة ال�رصاع وحلّه� ،سرنى �أن ثمة

�أربع م�سائل تبدو وثيقة ال�صلة باملو�ضوع �أكرث من �سواها:

�أوالً ،ميكن اعتبار �إدارة ال�رصاع ناجحة ،وهي التي وفّر لها الأوروبيون فرقة كبرية

(العمود الفقري الأوروبي) ،لأنها �ساعدت يف احلفاظ على وقف �إطالق النار بني لبنان
و�إ�رسائيل ،وبذلك جلبت اال�ستقرار �إىل املنطقة .ويف �سياق االنت�شار الع�سكري الأوروبي،
ان�سحب حزب الله من مواقعه على طول اخلط الأزرق ،كما جرت امل�شاورات الثالثية (بني

قوات اليونيفيل والقوات الع�سكرية اللبنانية والإ�رسائيلية) ب�شكل منتظم ،و�ساعدت يف نزع

فتيل ال�رصاعات املحلية .ومع ذلك ،فقد �ساعد الوجود الدويل يف جتميد ال�رصاع الإ�رسائيلي
 -اللبناين بدل حله .وبا�ستثناء م�س�ألة الأ�رسى ،مل تتم معاجلة �أي من الأ�سباب الرئي�سة للمواجهة

فعالة� ،إذ التزال م�س�ألة مزارع �شبعا من دون حل ،واجلزء
التي حدثت يف العام  2006ب�صورة ّ

ال�شمايل من قرية الغجر محُ تل .كما ت�شري التقارير �إىل �أن حزب الله �أعاد ت�سليح نف�سه وعزز
تر�سانته ،من خالل تخزين الأ�سلحة خارج منطقة عمليات قوات اليونيفيل ب�صورة �أ�سا�سية.
طبق ب�صورة
لذلك ،ف�إن حظر الأ�سلحة الذي دعا �إليه قرار جمل�س الأمن الرقم  ،1701مل ُي َّ

فعلية .وهذا يعني �أن خطر جتدد املواجهة الع�سكرية يلوح يف الأفق ،لأن من غري املحتمل �أن

تراقب �إ�رسائيل ا�ستمرار تخزين الأ�سلحة من دون �أن تتدخل .كما تنطوي اجلبهة الإ�رسائيلية
 -اللبنانية على خطر جتدد العنف ،نظر ًا �إىل عدم ت�سوية احل�سابات بني حزب الله و�إ�رسائيل،

واملرتبطة بحرب العام  2006واغتيال عماد مغنية� ،أحد �أبرز قادة حزب الله يف �شباط/فرباير
 ،2008والعواقب املحتملة لأي ت�صعيد لل�رصاع مع �إيران ب�سبب برناجمها النووي.

ثانياً� ،أظهر االنخراط الأوروبي يف القطاع الأمني ،مثل �إعادة ت�أهيل نظام الرادار

ال�ساحلي اللبناين ،وامل�رشوع التجريبي للإدارة املتكاملة للحدود يف �شمال لبنان بقيادة �أملانية،
وبعثتي �سيا�سة الأمن والدفاع الأوروبية يف الأرا�ضي الفل�سطينية� ،أنه مفيد على �صعيد بناء
القدرات .وعلى الرغم من ذلك ،مل ُي�سهم �إىل الآن �إال ب�شكل �ضئيل يف حتقيق �إ�صالح يف القطاع

الأمني يف لبنان والأرا�ضي الفل�سطينية� ،أويف حتقيق الأهداف املعلنة للم�رشوعات �أوالبعثات.
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وكمثالني على ذلك ،فقد مت تعليق بعثة امل�ساعدة احلدودية التابعة �إىل االحتاد الأوروبي يف
معرب رفح (�أو هي يف طور ال�سبات) منذ متوز/يوليو  .2007كما �أكد تقرير العام  2008للفريق
امل�ستقل لتقييم احلدود اللبنانية �أنه مل يتم �إحراز تقدم يف منع تهريب الأ�سلحة عرب احلدود اللبنانية
 ال�سورية .ويكمن ال�سبب الرئي�س يف �أن هذه اجلهود مل َحتظ بالبيئة ال�سيا�سية املالئمة كي تكون
فعالة ،كالتزام احلكومة اللبنانية بال�سيطرة الفعلية على حدودها ،والتعاون
مثل هذه الإجراءات ّ
ال�سوري يف منع تهريب الأ�سلحة و�إدارة احلدود� ،إ�ضافة �إىل اتفاق جديد (على الأقل اتفاق فني)
مايع ّد �رشط ًا م�سبق ًا لت�أ�سي�س جهاز �أمن موحد وغري
لتقا�سم ال�سلطة بني الف�صائل الفل�سطينية ،وهو ُ
حزبي .ويف التحليل النهائي ،كانت اجلهود الأوروبية يف حل ال�رصاعات مدفوعة بالأزمات،
وانفعالية ،ومرجتلة ،بدل �أن تكون �سيا�سات ا�ستباقية ترتكز �إىل مفهوم �شامل يوازن بدقة بني
الوجود الأوروبي على الأر�ض ،وبناء القدرات ،وبني احلل ال�سيا�سي لل�رصاع .وعموماً ،فقد
تباط�أت العملية ال�سيا�سية وعرقلت جناح �إجراءات �إدارة ال�رصاع.
ثالثاً ،حقق الأوروبيون �أقل قدر من النجاح يف ميدان ال�سيا�سة الذي اعتربوه �أولويتهم
الرئي�س ،وحيث مت توجيه اجلزء الأكرب من الدعم الأوروبي املايل والدبلوما�سي والفني على
ال من
مدى ال�سنوات اخلم�سة ع�رشة املا�ضية� ،أي باجتاه حل الدولتني� .إذ �أن هناك تاريخ ًا طوي ً
ف�شل ال�سيا�سة من جانب املجتمع الدويل يف التعامل مع ال�رصاع العربي – الإ�رسائيلي .ولو
نظرنا �إىل التطورات الأخرية ،الت�ضح لنا �أن الأوروبيني �ساعدوا ،عرب دعم عملية �أنابولي�س
التي بد�أتها �إدارة بو�ش يف ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2007والتي ت�ستند �إىل مقاربة «ال�ضفة الغربية
�أوالً» ،يف تكري�س االنق�سام ال�سيا�سي واجلغرايف بني الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية ،من جانب،
وبني قطاع غزة وحركة حما�س ،من جانب �آخر .ومل يكن لهذا املوقف �آثار م�أ�ساوية على
الو�ضع الإن�ساين يف قطاع غزة وح�سب ،بل كان له ت�أثري �ضار �أي�ض ًا على ماكان �سي�شكّ ل الأ�سا�س
امل�ؤ�س�سي لدولة فل�سطينية .ويف احلقيقة ،ف�إننا ن�شهد اليوم نظامني فل�سطينيني منف�صلني ومتناحرين
و�سلطويني يف طور الت�شكّ ل؛ كما تبدو ر�ؤية حل الدولتني غري واقعية �أكرث يف �ضوء ازدياد
تفتت �أرا�ضي ال�ضفة الغربية ،واالنق�سام بني ال�ضفة وقطاع غزة ،وا�ستقطاب امل�شهد ال�سيا�سي
الفل�سطيني.
كمل
رابعاً ،على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية ،ر�ضي الأوروبيون على العموم بلعب دور ُم ّ
لدور الواليات املتحدة ،وتتبعوا خطوات ال�سيا�سة الأمريكية يف التعامل مع ال�رصاع العربي
– الإ�رسائيلي� ،إ�ضافة �إىل الدول الرئي�سة والقوى الأخرى يف املنطقة ،بدل حماولة الت�أثري فعلي ًا
يف مقاربة �إدارة بو�ش جتاه املنطقة وتغيريها .وبالطبع ،فقد �أظهرت جتربة ال�سنوات القليلة
املا�ضية �أن التعاون الأمريكي  -الأوروبي الوثيق جلهة حتقيق �أهداف حمددة يف ال�سيا�سات،
حترك �شعبي ،كما كان احلال مع ال�ضغط
ميكن �أن يكون يف غاية الفعالية ،خ�صو�ص ًا �إذا مادعمه ّ
امل�شرتك على �سورية لالن�سحاب من لبنان .لكن هذا النوع من التعاون كان �أقل فاعلية جلهة
حتقيق اال�ستقرار يف لبنان والأرا�ضي الفل�سطينية ب�سبب املقاربات التي كانت تهدف �إىل تهمي�ش
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قوى مهمة متجذرة يف املجتمع (مثل حما�س ،وبدرجة �أقل حزب الله)� ،إ�ضافة �إىل حماولة عزل
العب �إقليمي ،و�إن بغري حما�سة ،يتمتع بقوة تخريب كبرية (�سورية) .ومن خالل تب ّني مقاربات

العزل واملنع ،تناق�ضت ال�سيا�سات الأوروبية ب�شكل متزايد مع القيم الأوروبية املعلنة والأهداف

بعيدة املدى لبناء الدولة وامل�ؤ�س�سات ،والنظام ال�سيا�سي ال�شامل والتنمية االجتماعية واالقت�صادية.
وبدا ذلك �أكرث و�ضوح ًا يف حالة الأرا�ضي الفل�سطينية .ومع ذلك ،ويف حالة �سورية �أي�ضاً ،كان

لالحتاد الأوروبي ت�أثري �ضئيل على عملية الإ�صالح ال�سورية (املحدودة) ،ومن امل�شكوك فيه �أن

تكون العزلة ال�سيا�سية قد حققت الأثر املطلوب بالن�سبة �إىل العالقات ال�سورية مع �إيران .ومع
�أن الأوروبيني اعتربوا �سورية العب ًا �أ�سا�سي ًا يف عملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط� ،إال �أنهم مل

يكونوا ،وب�سبب نهج العزلة الذي اختاروه ،يف و�ضع ميكّ نهم من دفع الإدارة الأمريكية ب�شكل
معقول ملنح دم�شق دور ًا مهم ًا يف العملية التي مت تفعيلها يف �أنابولي�س ،وبذلك �أ�ضاعوا فر�صة
االنخراط يف عملية �شاملة لتبديد خوف �سورية من تغيري النظام بطريقة عنيفة ،وتقدمي حوافز

كي تنتهج �سورية �سيا�سات بناءة �أكرث يف املنطقة .ومن ح�سن احلظ �أن العالقات الأوروبية -
تطورت ب�شكل كبري منذ �صيف العام .2008
ال�سورية ّ

�أولويات ومقاربات ل�سيا�سات ال�رشق الأو�سط

يف الأ�شهر املقبلة ،وب�سبب الإحلاح الذي يفر�ضه الرتاجع ال�رسيع جلدوى حل الدولتني،

وانهيار عملية �أنابولي�س ،وجتدد ت�صاعد العنف يف غزة ،واحلاجة �إىل التو�صل �إىل وقف

دائم لإطالق النار ،يجب �أن تكون عملية ال�سالم �إحدى الأولويات الرئي�سة يف الأجندة عرب
الأطل�سية .ويف احلقيقة ،حدد وزراء خارجية االحتاد الأوروبي عملية �إحالل ال�سالم يف ال�رشق
الأو�سط على �أنها �إحدى �أولويات االحتاد للتعاون مع الإدارة اجلديدة يف الواليات املتحدة،

لكنهم كانوا حتى الآن مرتددين يف و�ضع خطة عمل ملمو�سة .والأهم من ذلك هو �أن مثل
هذه اخلطة ت�شمل االنتقال من �إدارة الأزمة (�أوالإ�رشاف عليها) �إىل حل الأزمة (�أوت�سويتها).
ويجب �أن يكون الرتكيز على تن�شيط عملية �سالم �شاملة وذات معنى ،بدء ًا بامل�سارين ال�سوري

فعال مع الإدارة
والفل�سطيني .وهذا يعني �أن يكون االحتاد الأوروبي م�ستعد ًا لالنخراط ب�شكل ّ
الأمريكية اجلديدة يف عملية دفع ال�سالم قدم ًا �إىل الأمام .وبالطبع ،ف�إن �أحد ال�رشوط امل�سبقة

ملثل هذا الدور الأوروبي ،اليتمثل فقط بالتن�سيق الوثيق مع الرئي�س الأمريكي اجلديد ،بل �أي�ض ًا

حتمل امل�س�ؤولية ب�شكل م�شرتك� ،سواء عرب رئا�سة االحتاد
برغبة الأوروبيني وقدرتهم على ّ
الأوروبي �أواملمثّل الأعلى لل�سيا�سة اخلارجية والأمن ،ي�سانده فريق عمله اخلبري يف �سكرتارية

وتن�سق ب�شكل وثيق مع اللجنة الرباعية
املجل�س ،يف �إطار جلنة رباعية معززة تلتقي بانتظام
ّ

العربية.

ويف الواقع ،ثمة حاجة �إىل و�ساطة ورعاية خارجية �أقوى للعملية ال�سلمية ،ت�ساعد �أطراف
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فعال ودائم يف التغلب على خالفاتهم .وهذا يجب �أن ي�شمل - 1 :تقدمي اقرتاح
ال�رصاع ب�شكل ّ
يج�رس الهوة بني الأطراف� ،أوم�سـودة وثيقة حول احلل النهائي (�أي م�سودة اتفاق حتدد
العنا�رص الأ�سا�سية لت�سـوية تعتمد على قـرارات الأمم املتحدة م�ستوحاة من مفاو�ضات �سابقة
ميكن �أن تكون �أ�سا�س ًا لها ،وترك الأطراف يتفاو�ضون عـلى التفا�صيل بدل التـفاو�ض على
مبــادئ الت�سـوية)؛  - 2مراقبة تلبية الأطراف لاللتزامات امل�ؤقتة التي ت�ؤدي �إىل ت�سوية نهائية؛
و - 3عرو�ض ملمو�سـة لوجود فعلي على الأر�ض للإ�رشاف على تنفيذ اتفاق الو�ضع النهائي.
وهذا يعني �أن يكون �رشكاء الرباعية جاهزين لدعم املفاو�ضات حول تفا�صيل اتفاق الو�ضع
النهائي ،وم�ستعدين لتوثيق عدم االمتثال وا�ستخدام القوة .ويف هذا ال�سياق ،يجب �أن يفكّ ر
الأوروبيون والأمريكيون باحلوافز والعقوبات للت�أثري على �سلوك الأطراف عرب زيادة تكلفة
االحتالل وا�ستخدام العنف ،مع زيادة الإغراءات لت�سوية ال�رصاع .وهذا يعني بالن�سبة �إىل
االحتاد الأوروبي ،على �سبيل املثال ،ربط التعاون الوثيق مع �إ�رسائيل ،الذي تقرر مبدئي ًا يف
كانون الأول/دي�سمرب  ،2008بالوقف التام لبناء امل�ستوطنات .ويف ال�سياق نف�سه ،يجب �أن ُيعر�ض
على الفل�سطينيني تعاون �أوثق مع االحتاد الأوروبي �إذا مابذلوا �أق�صى جهدهم للوفاء بالتزاماتهم
املحددة بخريطة الطريق.
ثمة م�س�ألتان �أخريان يف غاية الأهمية يف مايخ�ص عملية ال�سالم الإ�رسائيلية  -الفل�سطينية،
�أوالهما تتمثل بتقا�سم ال�سلطة� .إذ ينبغي على الأوروبيني والأمريكيني دعم امل�صاحلة الوطنية،
التو�صل �إىل اتفاق جديد يف �ش�أن تقا�سم ال�سلطة بني الف�صائل الفل�سطينية
بدل عرقلتها � -أوعلى الأقل
ّ
– لتوفري الدعم ال�رضوري للرئي�س الفل�سطيني �أثناء املفاو�ضات ،نظر ًا �إىل انتهاء والية عبا�س
يف  9كانون الثاين/يناير  ،2009على الأقل وفق ًا للقانون الفل�سطيني الأ�سا�سي .كذلك ،الميكن
لبناء امل�ؤ�س�سات ،وال ال�ستقرار الو�ضع الأمني ،وال للتنمية االقت�صادية �أن حتقق تقدم ًا م�ستدام ًا
طاملا بقي االنق�سام قائم ًا داخل ال�سلطة الفل�سطينية .وقد �آن الأوان ملحادثات ج ّدية بني فتح وحما�س
حول كيفية تفادي جتدد الأزمة ،وتوفري بيئة مالئمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ،من بني
�أ�شياء �أخرى .ويف الوقت الذي عبرّ ت فيه دول االحتاد الأوروبي عن رغبتها يف العمل مع
حكومة وحدة وطنية جديدة ،فقد تركت الأمور عالقة .وبهدف تقدمي حوافز وا�ضحة لتحقيق
تعاون بني فتح وحما�س ،على الأوروبيني والأمريكيني دعم حمادثات امل�صاحلة الوطنية التي
تتو�سط فيها م�رص وتدعمها اجلامعة العربية (�أوال�سعودية) عرب �إر�سال �إ�شارة وا�ضحة يف �ش�أن
ّ
اال�ستعداد الوا�ضح لقبولها �رشيك ًا يف حكومة م�ؤقتة ،م�ؤلفة من �أومدعومة من قبل الف�صائل
الرئي�سية .كذلك ،على الأوروبيني الإ�شارة �إىل ا�ستعدادهم لتقدمي تعاون مايل م�ستمر من خالل
ح�ساب خزينة فل�سطينية واحدة.
�أخرياً ،يجب �أن ُي�ؤخذ البعد الإقليمي بعني االعتبار :فمن الوا�ضح �أن �إيران ،الراعي الرئي�س
حلما�س ،هي التي �أف�سدت حمادثات تقا�سم ال�سلطة التي كان ُيفرت�ض �أن ُتعقد يف القاهرة يف
نهاية  ،2008وهو ما �أ�شار بقوة �إىل �أنه لن تكون ثمة �إمكانية للم�صاحلة من دون موافقتها.
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وبالتايل ،لن تتوفّر �أي و�سيلة �أخرى عدا �إ�رشاك �إيران وك�سبها للقيام بدور داعم ،كما حدث
يف امل�شاورات ال�سعودية  -الإيرانية التي �سبقت اتفاق مكة يف العام  .2007و�أف�ضل من ميكنهم
�إجراء مثل هذه امل�شاورات مع �إيران هم �أي�ض ًا �أع�ضاء الرباعية العربية .لكن� ،سيكون ملثل هذه
املحادثات التح�ضريية فر�صة �أكرب للنجاح يف �سياق مقاربة �أمريكية جديدة جتاه �إيران ،مبنية
على احلوار ال املواجهة.
امل�س�ألة الثانية هي توفري بيئة تكون فيها التنمية االقت�صادية امل�ستدامة ممكنة .فالعديد من
تقارير امل�ؤ�س�سات املالية الدولية ،مثل البنك الدويل ،يحدد ب�شكل وا�ضح القيود املفرو�ضة على
احلركة كعقبة رئي�سة �أمام التنمية االقت�صادية امل�ستدامة يف الأرا�ضي الفل�سطينية .ولن يكون الدعم
ال �إن مل يرتافق مع
فعا ً
املايل الأوروبي ،الذي ارتفع ب�شكل هائل يف ال�سنوات القليلة املا�ضيةّ ،
�إجراءات تهدف �إىل التخفيف من تلك القيود .فبينما يحق لإ�رسائيل اتخاذ تدابري حلماية مواطنيها
من العنف ،ف�إنه ميكن عمل الكثري للحد من تعطيل التجارة الفل�سطينية واحلياة اليومية ،حتى يف
ظل ا�ستمرار االحتالل .وعلى كبار �ضباط اجلي�ش الأمريكي يف الأرا�ضي الفل�سطينية و�ضع
خطط مع �أقرانهم الإ�رسائيليني والفل�سطينيني ت�سمح باحلد من القيود املفرو�ضة على احلركة
يف ال�ضفة الغربية ب�شكل �رسيع ودائم� .إ�ضافة �إىل ذلك ،لن ي�سود الهدوء يف غزة �إن مل ت�ؤخذ
امل�صالح الأ�سا�سية للطرفني يف احل�سبان .لذلك ،على الأمريكيني والأوروبيني العمل على فتح
معابر غزة احلدودية ب�شكل دائم و�إعطاء الأولوية لتطبيق اتفاق العام  2005حول احلركة وحق
املرور .كما عليهم عقد حمادثات مع كل الأطراف (م�رص ،و�إ�رسائيل ،وال�سلطة الفل�سطينية،
وحما�س) لإيجاد ترتيب ي�سمح ب�إعادة فتح معرب رفح على حدود م�رص – غزة ،و�إعادة ن�رش
مراقبي احلدود الأوروبيني .ويجب �أن ُي�ستكمل هذا ببعثة مراقبة �أخرى على الطرف امل�رصي
من احلدود للإ�رشاف على �إغالق الأنفاق وقطع طرق تهريب الأ�سلحة.

امل�ساران الإ�رسائيلي  -ال�سوري والإ�رسائيلي  -اللبناين

ُعقدت جوالت عدة من املفاو�ضات غري املبا�رشة على امل�سار الإ�رسائيلي  -ال�سوري يف العام
 2008مب�ساهمة تركية .وقد كان لهذه املحادثات� ،إ�ضافة �إىل �إ�شارات ب ّناءة �أخرى �صدرت من
دم�شق يف �سياق اتفاق الدوحة يف �أيار/مايو  2008ويف قمة االحتاد من �أجل املتو�سط يف باري�س يف
متوز/يوليو  2008ويف قمة دم�شق يف �آب�/أغ�سط�س � ،2008آثار جانبية �إيجابية على �سورية .فقد
تقلّ�صت عزلتها الدولية ،ومن بني البلدان الأوروبية ،عمدت فرن�سا و�إيطاليا وم� ّؤخر ًا بريطانيا
التي كانت على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية من �أبرز م�ؤيدي عزل �سورية� ،إىل التوا�صل
اليتوقع حتقيق تقدم كبري يف حمادثات ال�سالم طاملا �أنها غري مبا�رشة وطاملا
جمدد ًا معها .لكنُ ،
مل ت�شرتك فيها الواليات املتحدة .ينبغي على الإدارة الأمريكية اجلديدة �أن تنخرط يف هذا امل�سار
�أي�ض ًا وت�سمح بانتقال االت�صاالت من كونها حمادثات غري مبا�رشة لتكون مبا�رشة .وبالن�سبة �إىل
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امل�سار الإ�رسائيلي  -الفل�سطيني ،رمبا يكون الأوروبيون قادرين على القيام بدور داعم يبني
اجل�سور لدفع املحادثات �إىل الأمام ،لكنهم لن يكونوا يف و�ضع ي�سمح لهم باحللول حمل الواليات
املتحدة كو�سيط لل�سالم وتوفري �ضمانات �أمنية .و�سيح ّتم االنخراط الأمريكي �إنهاء عزلة النظام
ال�سوري ،وعلى املدى املتو�سط ،رفع العقوبات الأمريكية (املحدودة حالياً) املفرو�ضة عليه .ويف
احلقيقة� ،آن الأوان للقيام بهذا ،خ�صو�ص ًا �أن التو�صل �إىل �صفقة �سالم �إ�رسائيلي � -سوري يحمل
يف طياته احتمال الت�أثري �إيجابي ًا على العالقات الإ�رسائيلية  -الفل�سطينية� ،إ�ضافة �إىل العالقات
الإ�رسائيلية  -اللبنانية.
ومع ذلك ،الينبغي على املرء �أن يتفاءل كثري ًا جلهة حتقيق تقدم على هذا امل�سار :ففي حني
�أن امل�سائل العالقة بني �إ�رسائيل و�سورية �أقل تعقيد ًا و�صعوبة منها على امل�سار الإ�رسائيلي -
الفل�سطيني ،لي�س ثمة الكثري من احلوافز �أمام القيادة الإ�رسائيلية كي ت�سعى �إىل �إجراء املفاو�ضات
والتو�صل �إىل اتفاق .وعلى العك�س من ذلك ،ف�إن الر�أي العام الإ�رسائيلي ُيعار�ض ب�ش ّدة
ب�رسعة
ّ
التخلّي عن مرتفعات اجلوالن ،يف الوقت الراهن على الأقل .ومع ذلك ،من املفيد ا�ستك�شاف
التو�صل �إىل ت�سوية �سلمية عرب مفاو�ضات مبا�رشة .ويف الوقت نف�سه ،ف�إن �إنهاء عزلة
خيارات
ّ
�سورية والدخول يف مفاو�ضات معها و�إقامة عالقات دبلوما�سية عادية ،اليعني الهرولة �إىل
قبول �سورية ،على الأقل ،طاملا مل تقم دم�شق بخطوات ملمو�سة وحمددة لتح�سني العالقات
اللبنانية  -ال�سورية (�أي تبادل ال�سفراء ،وتر�سيم احلدود والتعاون يف مراقبتها ،وتو�ضيح
مطالبها الإقليمية يف مايخ�ص مزارع �شبعا ب�شكل ر�سمي) .ومن امل�ستح�سن للأوروبيني اعتماد
موقف م�شرتك ي�ستند �إىل عملية تدريجية وم�رشوطة لتحقيق تعاون �أوثق مع �سورية.
طاملا مل تتح�سن العالقات ال�سورية  -اللبنانية ب�شكل ملمو�س ،وطاملا بقي الإجماع الداخلي يف
لبنان ه�شاً ،فلي�س من املفيد الدفع باجتاه املفاو�ضات املبا�رشة على امل�سار الإ�رسائيلي – اللبناين،
على عك�س ما اقرتحه بع�ض الأوروبيني والأمريكيني .ويف الوقت نف�سه ،من املهم جد ًا تعزيز
ال عرب اللجنة الثالثية :الأمم املتحدة � -إ�رسائيل -لبنان)
جهود �إدارة ال�رصاع وتخفيف حدته (مث ً
التو�صل �إىل حل م�ؤقت لبلدة الغجر ،مع اعتماد مقاربة على
ودعم و�ساطة الأمم املتحدة جلهة
ّ
مرحلتني بالن�سبة �إىل م�س�ألة مزارع �شبعا .وعلى الأوروبيني والأمريكيني البناء على التقدم
ال ّأويل يف العالقات ال�سورية – اللبنانية للعمل على �ضبط احلدود ب�صورة م�شرتكة.

ترابط ال�رصاعات يف املنطقة

�أخرياً ،مل ي�أخذ الأوروبيون يف احل�سبان الربط بني الأبعاد املختلفة لل�رصاع العربي -
الإ�رسائيلي� ،إ�ضافة �إىل خطر اندالع حرائق �إقليمية ناجمة عن متدد ال�رصاعات الأخرى  -على
غرار العراق واخلالف حول برنامج �إيران النووي .وبالنظر �إىل الو�ضع الأمني املتقلقل يف
املنطقة ،على الأوروبيني زيادة دعمهم ملعاجلة عوامل عدم اال�ستقرار يف الأماكن الرخوة يف
املنطقة ،بدل االقت�صار على ردود �أفعال بعد اندالع العنف .وينطبق هذا قبل كل �شيء على
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املناطق املهم�شة ،مثل مناطق �شمال لبنان و�شمال �رشق �سورية ب�سكانها الأكراد� ،إ�ضافة �إىل
الالجئني العراقيني والفل�سطينيني .وقد �أعطت �أزمة نهر البارد يف العام  2007انطباع ًا �أولي ًا
حول �إمكانية اندالع العنف املرتبط باملجموعات املتطرفة – التي يغذّيها املقاتلون العائدون من
العراق وترعاهم دول وقوى �سيا�سية خمتلفة يف املنطقة – عرب اللجوء �إىل املخيمات وا�ستخدامها
قاعدة لهجماتهم على الدولة.
ويف الوقت الذي �شارك فيه الإحتاد الأوربي ودوله الأع�ضاء بدعم وكالة الأمم املتحدة
لغوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني ب�شكل عام وجهودها يف �إعادة �إعمار املخيمات الفل�سطينية
يف لبنان ب�شكل خا�ص� ،إال �أن التقدم يف حت�سني الأو�ضاع املعي�شية وا�ستقرار الو�ضع الأمني
تباط�أ ب�شكل كبري .كما �أن الدعم املُق ّدم �إىل ال�سلطات ال�سورية واملفو�ضية العليا لالجئني التابعة
�إىل الأمم املتحدة لتوفري احتياجات مايقارب مليون ًا من الالجئني العراقيني يف �سورية مل يكن
كافياً .كذلك ،ف�شل الأوروبيون والأمريكيون يف حتقيق املطلوب يف مايتعلق ب�إعادة توطني
بع�ض الالجئني الذين يعي�شون ظروف ًا مزرية .ومبا �أن الأمريكيني والأوروبيني يرغبون يف
حتقيق اال�ستقرار يف املنطقة ،فعليهم الرتكيز على دعم الإجراءات التي من �ش�أنها توفري �رشوط
احلياة الكرمية وبناء حياة �أف�ضل يف بيئة �آمنة ،وبالتايل مناه�ضة الي�أ�س والتطرف و�سد املنافذ �أمام
التالعب بالالجئني من قبل املتطرفني واملجموعات اجلهادية.
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