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فلسطين على الساحة االوروبية
 خالل العام 2015

تمهيد

يرصد هذا التقرير حالة فلسطين على الساحة االوروبية خالل عام 2015. حيث يتناول أهم المحطات 
أو القضايا التي تتعلق بطبيعة التفاعل الفلسطيني االوروبي دون الدخول في تفاصيلها. لذلك 
سنتوقف في القضايا العامة على محطة االعتراف بالدولة الفلسطينية في البرلمانات االوروبية، 
وقرار المحكمة االوروبية بإبطال وضع اسم حماس على قائمة االرهاب االوروبية ومن ثم العودة 
الى االستئناف من أجل تثبيتها على تلك القائمة. كما سيتطرق التقرير الى استمرار مسلسل 
نزع الشرعية عن إسرائيل المتمثل بحمالت التضامن والدعوة الى المقاطعة، الى جانب تقديم 
لمحة عن أسطول الحرية الثالث وعملية السالم وصورة  كل من إسرائيل وفلسطين في اوروبا، 
وصعود اليسار االوروبي في بعض الدول مقابل تقدم قوى اليمين أيضًا وانعكاسات قوانين 
مكافحة التطرف على القضية. عالوة على هذا تحدث التقرير عن هجرة الالجئين الفلسطينيين 
الى أوروبا، ودور اللوبي الصهيوني في التأثير على صانع القرار، وطبيعة تناول اإلعالم األوروبي 
للقضية بأبعادها. فضاًل عن ذلك تناول التقرير بعض النجاحات المتعلقة بنشاط الجالية وفعاليتها 
على الساحة االوروبية قبل الوصول الى التوصيات والخالصة. وقد حرص التقرير على أن يقدم 

تقديرًا لما سيكون عليه الحال في العام 2016 في كل من القضايا المشار اليها فيه.

االعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل البرلمانات االوروبية. 1

في أعقاب العدوان اإلسرائيلي على غزة  في تموز من العام 2014 وفشل الجهود التي قادها 
التعنت  جراء  االوسط  الشرق  في  السالم  عملية  إحياء  إلعادة  أمريكا  خارجية  وزير  كيري(  )جون 
االسرائيلي بدا التململ واضحًا في أوساط واسعة من االوروبيين معتبرين أن سياسات إسرائيل 
من شأنها توريط المنطقة في مزيد من الحروب والتوتر والدمار، وهو ما ظهر جليًا في كلمات 
النواب في مجلس العموم البريطاني أثناء الجلسة المخصصة للتصويت على االعتراف بالدولة 
الفلسطينية حيث صدرت تصريحات حادة وألول مرة بمثل هذا الزخم بحق بإسرائيل- من قبل 
بعض من كانوا من أشد أنصاره - توبخه على ما يبديه من صالفة وتعنت تجاه الفلسطينيين 

وعملية السالم عمومًا.
  

من هنا بدأ بعض السياسيين في البرلمانات االوروبية حمالتهم بهدف دعوة الحكومات االوروبية 
لإلعتراف بالدولة الفلسطينية في تحرك رمزي يهدف الى التعبير عن الموقف حيال التصرفات 
السويد  دولة  تزعمت  وقد  السياسات.  من  وغيرها  واالستيطان  بالحرب  المتعلقة  االسرائيلية 
هذا التوجه باعترافها الكامل والرسمي بدولة فلسطين نهاية اكتوبر من العام 2014 مما أرخى 
بظالل شجعت الكثير من البرلمانيين المناصرين للقضية الفلسطينية كي يقوموا بتحرك شبيه. 
بأغلبية  التصويت  إذ تم  البرلماني االوروبي  الى ذلك في االطار  البريطاني كان سباقا  البرلمان 
االوروبي  البرلمان  تبعه كل من  الفلسطينية حيث  بالدولة  باالعتراف  يتعلق  قرار  لصالح  كبيرة 
والفرنسي واالسباني وااليطالي والبلجيكي وااليرلندي والبرتغالي وبرلمان لوكسمبورغ إضافة 
الى دولة الفاتيكان التي وقعت اتفاقية خاصة بهذا الشأن مع السلطة الفلسطينية عالوة على 

البرلمان اليوناني نهاية العام الماضي.
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التمويه  القرارات هو رخاوتها وعدم الحسم فيها ولغة  رغم ان القاسم المشترك بين كل تلك 
التي استخدمتها اال انها تعد بال أدنى شك جرأة غير مسبوقة من قبل المشرعين في اوروبا في 
رفع الصوت عاليًا في مواجهة اسرائيل واللوبي الموالي لها. فمن المعلوم ان اللوبي الصهيوني 
وأنصار اسرائيل في البرلمانات االوروبية سعوا جاهدين لتعطيل صدور تلك القرارات متذرعين 
بأضرارها على إمكانية إطالق عملية مفاوضات جادة بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني اال 
ان تلك الجهود لم تفلح في ثني البرلمانات المذكورة عن المضي قدمًا في التعبير عن مواقفها 
المستاءة من سياسات إسرائيل من جانب والمناصرة للحق الفلسطيني في الدولة من جانب 
تذكر  أخذت  التي  السياسية  مستوياتها  بكافة  إسرائيل  حفيظة  القرارات  هذه  أثارت  ولقد  آخر. 
أوروبا بماضيها االسود بحق اليهود معتبرينها ) لم تتعلم الدرس مما جرى في الحرب العالمية 

الثانية في إشارة الى الهولوكوست(.
 

تلك  أنها سّلحت  اال  االوروبية  للحكومات  غير ملزمة  التي صدرت  القرارات  أن  الرغم من  على 
الحكومات بمواقف يمكنها أن تستند اليها في مواجهة سياسات اسرائيل التعسفية إذا رغبت 
في التصعيد ضدها، وهو ما جعل حكومة كحكومة فرنسا تنذر بأنها ستعطي فرصة لمدة سنتين 
للمفاوضات في إطار مشروعها الذي اقترحته إلحياء عملية السالم بحيث تعترف رسميًا بالدولة 

الفلسطينية في حال فشلت تلك المفاوضات في التوصل الى حلول بهذا الشأن.
 

التقدير: من المرجح ان تستمر دائرة التعاطف مع الفلسطينيين في االتساع على كل الصعد 
السياسية واالعالمية والشعبية. اال ان االعتراف بالدولة الفلسطينية رسميًا سيظل معلقًا إلى 
أجل غير معلوم تبعًا للتطورات في عملية تفاوضية مفترضة او مبادرات سياسية قد يكون 

لها مكان بين السلطة ودولة االحتالل. 

المحكمة االوروبية وحركة حماس. 2

قررت  عديدة  منذ سنوات  العامة  االوروبية  المحكمة  الى  حركة حماس  رفعتها  إثر قضية  على 
المحكمة العامة االوروبية في ديسمبر من العام 2014 رفع اسم حركة حماس من قائمة االرهاب 
2001. القرار كان واضحًا من حيث تخطيئه اإلجراءت  التي وضعها االتحاد االوروبي منذ العام 
أدلة  االرهاب دون  االوروبي في وضع حماس وإبقائها على قائمة  االتحاد  اتبعها مجلس  التي 
قوية، ودون مراعاة ألصول التعامل القانونية بهذا الشأن. القرار بطبيعة الحال لم َيُرق لبعض 
في غضون  كذلك.  ألمريكا  يرق  لم  كما  لمؤسساته  وال  االوروبي  االتحاد  في  المتنفذة  الدول 
شهر ونصف من تاريخ قرار المحكمة تقدم مجلس االتحاد االوروبي بعمل استئناف على القرار 
لمحكمة العدل االوروبية على ان تبت االخيرة بقرارها النهائي في إطار سنة ونصف. ومما يدلل 
على سوء نية االتحاد بهذا الشأن عمومًا - وليس حصرًا على حركة حماس - أنه في فبراير من 
العام 2015 سّن تشريعًا جديدًا يتم بموجبه قبول المحكمة - في حاالت تتقدم فيها مؤسسات 
او منظمات لرفع اسمها من قائمة العقوبات او االرهاب - باألدلة السرية التي يقدمها المجلس 
الرغم من  الحق في االطالع عليها او معرفة تفاصيلها. على  المقابل  دون أن يكون للشخص 
وجود بعض الضوابط التي رافقت هذا التشريع اال أن العدالة التي كان يصبوا اليها البعض في 
محكمة العدل االوروبية لم تعد كما كان عليه الحال قبل التشريع الجديد، مما يهدد مسار تلك 
حركة  على  اإلبقاء  أجل  االوروبي من  المجلس  قبل  المرفوع من  االلتماس  العدالة في قضية 

حماس على قائمة اإلرهاب.
 

حركة  مع  لقاءاتها  على  مباشر  غير  بشكل  االتحاد  دول  حافظت  فقد  المسار  هذا  عن  وبمعزل 
احتواء  محاولة  بهدف  السويسري  الوسيط  خالل  من  رسميين  غير  ممثلين  خالل  من  حماس 
مفاعيل الحركة في الوضع الراهن، ولغايات تمهيد الحالة في غزة من اجل عودة السلطة بشكل 
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كامل. وقد كانت لقاءات بلير - حماس التي كشف النقاب عنها مؤخرًا احدى المحاوالت في هذا 
السياق حيث سعى االخير إليجاد حالة من التهدئة لقاء االعمار في غزة عبر اتفاق مع إسرائيل، 
اال أن االخيرة الى جانب النظام المصري لم يبديا موافقتهما على هذه المساعي أو ما يمكن أن 
ينتج عنها مما أفشل الجهود بهذا الصدد. سوى أن الدعوة التي وجهها بلير لخالد مشعل من 
أجل اتمام الحوارات في لندن كانت على أهمية عالية – رغم أنها لم تتم- من حيث كونها تجاوزت 

الالءات االوروبية الموضوعة على قيادة حماس من حيث المبدأ.

مجلس  به  تقدم  الذي  االلتماس  في  االوروبية  العدل  محكمة  تبت  ان  المرجح  من  التقدير: 
االتحاد االوروبي لتثبيت اسم حماس على قائمة االرهاب االوروبية. وفي ظل اعتماد قانون 

االدلة السرية فغالبًا ما ستحكم المحكمة لصالح االتحاد االوروبي. 

استمرار مسلسل نزع الشرعية عن إسرائيل. 3

اتساع  على  العادلة  الفلسطيني وقضيته  الشعب  التضامن مع  لجان  بل مئات  تنتشر عشرات 
وسحب  لمقاطعة  الدولية  فلسطين  بـحملة  يعرف  ما  انتشارا  اوسعها  االوروبية.  القارة  رقعة 
االستثمارات ومعاقبة إسرائيل )Palestinian BDS National Committee( والتي تشكل تحالفًا 
واسعًا من المنظمات الفلسطينية واالتحادات العمالية وشبكات المنظمات غير الحكومية. كما 
 Palestine Solidarity Campaign PSC(تنشط في هذا اإلطار حملة التضامن مع فلسطين
( والتي لديها لجان وأفرع في عموم أنحاء القارة سواء بشكل مركزي أو غير مركزي. في صلب 
هذه المنظمات تقف المؤسسات الفلسطينية العاملة في دول أوروبا حيث تعمل جنبًا إلى جنب 
مع المنظمات االوروبية العاملة في هذا الحقل من أجل حشد الطاقات والجهود لخدمة القضية 

الوطنية الفلسطينية ومحاصرة إسرائيل ونزع الشرعية عنها.
 

نجحت هذه الحركات عمومًا في تعميم حالة التضامن مع فلسطين على القارة االوروبية بمدنها 
وجامعاتها واتحاداتها واكاديمييها، حيث استقطبت شرائح شعبية ونخبوية واسعة في صفوفها. 
واالعتصامات  بالمسيرات  حراكها  عن  الفائت  العام  خالل  التضامنية  المنظمات  هذه  عبرت 
التوعوية  والنشرات  والمحاضرات  والمهرجانات  االحتجاجية  والوقفات  النواب  مع  واللقاءات 
المسيرة  المثال  القرار في مناسبات عديدة، من ذلك على سبيل  الموجهة لصانعي  والرسائل 
الحكومة  نتنياهو لمقر  رئيس حكومة االحتالل  بزيارة  باالالف منددة  التي خرجت فيها جماهير 
تطالب  وازنة  رسائل من قطاعات شعبية  توجيه  ذلك  جانب  الى  جرى  حيث  البريطانية مؤخرًا 
الفلسطينية  القضية  جعل  في  التضامن  حركات  نجاح  تجلى  وقد  استقباله.  وعدم  بمحاكمته 
أحد المؤشرات الرئيسية لدى قطاع واسع من الناخبين أثناء تصويتهم لمرشح ما لبرلمان هذه 
البلد أو تلك وإن كان بنسب متفاوتة بين الدول االوروبية أيضًا، وقد وجهت بهذا الصدد على 
سبيل المثال عشرات آالف الرسائل تطالب النواب باالفصاح عن مواقفهم من معاناة الشعب 
البريطاني  العموم  انتخابات مجلس  الفلسطيني واالعتراف بحقوقه المشروعة كما حصل في 

في ايار من العام 2015.
 

الحراك الكبير في الشارع سواء هذا العام او االعوام السابقة أفرز قطاعًا مهمًا من النواب في 
تجاه إسرائيل، مما عزز  المختلفة مؤيد لفلسطين ويحمل مواقف سلبية  االوروبية  البرلمانات 
نسبيًا الرواية الفلسطينية في مؤسسات صناعة القرار. بالمجمل فإن هؤالء النواب يلعبون دورًا 
مهمًا في التأثير على حكومات بالدهم وإخضاعها على الدوام للمساءلة حول ردود فعلها على 
االنتهاكات االسرائيلية الدائمة بحق الفلسطينيين. وقد لعبت الزيارات التي تم تنظيمها من قبل 
مؤسسات مختلفة للعديد من الوفود النيابية الى فلسطين – على قّلتها - دورًا هامًا في التأثير 

على قناعاتهم حول حقيقة ما يجري على األرض.
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المقاطعة  كما  االسرائيلية  والشركات  للبضائع  المقاطعة  حمالت  تعمقت  السياق  هذا  في 
االكاديمية ايضًا والتي كان آخرها عريضة وقع عليها اكثر من 350 شخصية أكاديمية من كافة 
جامعات بريطانيا تعلن مقاطعتها للمؤسسات االكاديمية االسرائيلية وتدعو االخرين للحذو حذوها 
في المقاطعة ردًا على جرائم االحتالل اليومية. وإدراكًا منها لخطورة هذا الحراك الذي بدأ يؤتي 
أكله اصدرت وزارة المالية االسرائيلية تقريرًا تحذر فيه الحكومة االسرائيلية من خطورة مساعي 
نزع شرعية إسرائيل خارجيًا ومقاطعتها مما سيؤدي الى تقليص صادراتها واالستثمارات االجنبية 
فيها، وهو ما سيضع االقتصاد االسرائيلي كليًا تحت هراوة المقاطعة الدولية التي وفقًا للتقرير 
الصادر في حزيران من العام 2015 قد تمتد لتشمل ليس فقط أوروبا بل العالم ككل. وفي أسوأ 
لدى  رسمية  لتصبح سياسة  المقاطعة  هذه  تتوسع  قد  االسرائيليون  يراها  كما  السيناريوهات 
)BDS( مستفيدة  دول كثيرة حول العالم على رأسها الدول االوروبية والتي تنشط فيها حركة 
من االهمية التي يحظى بها ملف حقوق االنسان لدى المواطن االوروبي والذي تنتهكه إسرائيل 

بحق الفلسطينيين على الدوام.
 

تقرير آخر يبدي مخاوف حكومة إسرائيل صدر عن دائرة البحوث في الكنيست االسرائيلي حيث 
تحدثا  التقريرين  كال  واستقرارها.  إسرائيل  أمن  يهدد  استراتيجيًا  سالحًا  المقاطعة  حركة  اعتبر 
ان  باحتمالية  يتمثل  والذي  الرعب(  )سيناريو  عليه  ُأطلق  ما  أبرزها  المستقبل  عن سيناريوهات 
تقدم يومًا دول االتحاد االوروبي على الغاء اتفاقيات التعاون التجارية واالقتصادية التي تربطها 
بإسرائيل. وعلى الرغم من ان هذا السيناريو مستبعد في الوقت الراهن اال ان استمرار الحراك في 
الشارع ومسلسل نزع الشرعية قد يفضي يومًا إلى ما يشبه هذا السيناريو ان لم يكن السيناريو 
ذاته. ومما يشير الى احتمالية ذلك الحراك الذي حصل في الموقف االوروبي باتجاه )معاقبة 
اسرائيل( عبر وسم منتجات المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والقدس بعالمة محددة 
االتحاد  أخذه  لقرار  تنفيذا  البضائع  هذه  بمصدر  تامة  دراية  على  االوروبي  المواطن  يكون  كي 
للمحاسبة.  وإخضاعها  إسرائيل  معاقبة  الى  الداعية  المقاطعة  حركات  تحت ضغط  الشأن  بهذا 
للبضائع  مقاطعة  ليست  انها  االوروبيون  المسؤولون  أكد  التي   - الخطوة  هذه  تواضع  ورغم 
اإلسرائيلية وال دعوة لذلك - اال انها مهمة في عرف التعامل االوروبي مع إسرائيل. وإدراكًا منها 
ألهمية خطوة االتحاد االوروبي هذه أعلنت الحكومة اإلسرائيلية مقاطعتها للمحادثات السياسية 

المتعلقة بعملية السالم معه.
 

وفي أحدث التقليعات الصهيونية في مواجهة حركة المقاطعة االوروبية والدولية كما اورد ذلك 
تقرر  فقد  إسرائيلية،  عن مصادر  نقاًل   )3/11/2015 الجديد  )العربي  موقع  في  النعامي  صالح 
تأسيس وزارة مستقلة ومختصة تهدف إلى محاصرة حركة المقاطعة الدولية BDS. »وقد أطلق 
المجلس الوزاري االسرائيلي على الوزارة الجديدة اسم »وزارة مواجهة المقاطعة على إسرائيل«، 
بحيث تقرر أيضًا تخصيص موازنة مبدئية بقيمة 100 مليون شيكل )29 مليون دوالر( لتمويل 
أنشطتها«. سوف تستفيد هذه الوزارة من انصار اسرائيل في اوروبا، كما ستوظف القانون في 
محاولة منها لتجريم دعوات المقاطعة إلسرائيل كما جرى من قبل محكمة االستئناف العليا في 
باريس مؤخرًا حيث سيكون االتجاه نحو تعميم هذا الحكم القضائي ) الغريب( على سائر المحاكم 

االوروبية وتحديدًا البريطانية وربما الخاصة باالتحاد االوروبي الحقًا.
  

هذه الشواهد وغيرها تدلل على مدى االنزعاج الصهيوني من نشاط حركات التضامن مع فلسطين 
وسعيها من اجل محاصرتها وافتعال المشاكل القانونية بحقها تمهيدًا لحظر أنشطتها إن أمكن. 
وعلى الرغم من تلك المحاوالت الصهيونية او المحلية المتصهينة لثني حركات المقاطعة عبر 
غلق حسابات بنكية كما حصل مع اكثر من 20 فرعًا لحملة التضامن مع فلسطين)PSC (، او 
البلدية من تبني مقاطعة إسرائيل كما هو مطروح في  محاوالت سن قوانين تمنع المجالس 

بريطانيا فإن حركة المقاطعة إلسرائيل والتضامن مع فلسطين تزداد بشكل ملموس.
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التقدير: سوف تتوسع عمليات المقاطعة إلسرائيل اقتصاديًا وأكاديميًا وشعبيًا وتزداد وتيرة 
التضامن مع الشعب الفلسطيني. كما سيسعى الفلسطينيون لتطوير أدائهم باستخدام القوة 
الناعمة التي يمتلكونها على الساحة االوروبية متمثلة بمؤسساتهم اآلخذة بالتوسع والمناصرين 
لفلسطين من الغربيين او من الجاليات المسلمة على حد سواء. وهذا بدوره سيشكل تدريجيًا 

عوامل ضغط مهمة على صناع القرار االوروبي عمومًا.  

أسطول الحرية الثالث . 4

في إطار تضامنها مع فلسطين سّيرت عشر منظمات شعبية عاملة على رفع الحصار عن غزة 
مؤتلفًة في إطار تحالف أسطول الحرية حملتها الثالثة التي انطلقت من اليونان نحو غزة من 
أجل هذا الغرض. وعلى الرغم من الظروف الدولية واالقليمية الصعبة اال أن الغاية التي أرادها 
القائمون على التحالف تحققت من حيث الرسالة، والتي تمثلت بلفت أنظار العالم لوجود شعب 
بني  ان هناك من  آخر  جانب  الشعب من  ثماني سنوات، وإشعار هذا  الحصار منذ  تحت  يرزح 
االنسان من لم ولن ينساهم. مشاركة شخصيات دولية وازنة من كافة القارات شكلت إضافة 
قوات  قبل  فيها من  السفينة ومن  على  بالقبض  توجت  والتي  االسطول  مهمة في مسيرة 

لوا جميعًا فيما بعد. االحتالل اإلسرائيلي في عرض البحر حيث ُرحِّ
 

التقدير: الخطوات الرمزية المساندة لفلسطين سوف تستمر ولكن في إطارها الرمزي، ومن 
غير المرجح ان يتمكن العاملون عليها من تغيير الوقائع على األرض. لذا فان أهميتها تكمن في 

دورها اإلعالمي القائم على فضح جرائم االحتالل ومسانديه.  

عملية السالم. 5

السلطة  عبر  الفلسطينية  القضية  مع  لعالقته  الباردة  الطبيعة  على  االوروبي  االتحاد  حافظ 
أدواره  على  حافظ  كما  االونروا.  ولمنظمة  لها  يقدمه  الذي  المساعدات  وبرنامج  الفلسطينية 
المختلفة على الساحة الفلسطينية عبر برامج متعددة. اال ان الجانب السياسي كان هو الحلقة 
المفقودة في كل ذلك؛ إذ لم يبادر االتحاد الى حراك مهم عبر العام الفائت وبقي على حاله 
ِظاّلً  ألمريكا. لم يزد دور االتحاد سياسيًا عن التمنيات لجون كيري بالتوفيق في مساعيه إلعادة 
السلطة وإسرائيل الى طاولة المفاوضات، وكلمات الشجب او االستنكار او التشجيع أو التحذير 
بين الفينة واالخرى. بينما لم يبادر الى طرح مبادرة سياسية أو يسعى الى حلول بعينها. ومن 
المؤكد أن مقاطعة إسرائيل للمحادثات السياسية مع مندوبي االتحاد االوروبي في أعقاب قرار 

وسم بضائع المستوطنات بوسم المنشأ سيزيد الموقف السلبي االوروبي سوء.
  

بعثة سفراء دول االتحاد االوروبي في القدس دأبت على رفع تقارير ميدانية من القدس ومن سائر 
الضفة الغربية الى المسؤولين في االتحاد من أجل وضعهم في صورة االنتهاكات االسرائيلية 
بحق القدس ومشاريع االستيطان اال ان هذه التقارير على أهميتها ذهبت أدراج الرياح وبقيت 

حبيسة االدراج دون أن يترتب عليها سياسات ناظمة للعالقة مع المحتل.
   

مسار  على  التأثير  حيث  من  سياسيًا  مكانه  يراوح  االوروبي  االتحاد  يظل  سوف  التقدير: 
وطبيعة  فاعل  دور  للعب  استعداديته  بمدى  تتعلق  العتبارات  السالم  وعملية  المفاوضات 
العالقة مع امريكا الراعي الحصري لذاك المسار. كما سيحافظ في الوقت ذاته على عالقته 

المالية بالسلطة الفلسطينية منعًا النهيارها. 
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صورة كل من إسرائيل وفلسطين في اوروبا. 6
  

ال زالت إسرائيل في العقل الجمعي االوروبي سليلة الهولوكوست التي ال يمكن التفريط فيها 
أو حتى معاقبتها. بل على العكس فان العالقة االستراتيجية لالتحاد االوروبي مع إسرائيل آخذة 
بالتوطد عبر مشاريع اقتصادية وثقافية وتقنية وتكنلوجية غاية في األهمية كونها الشريك االكثر 
تفضياًل بين غيرها من دول الجوار. الروابط الوجدانية المرتبطة بالثقافة اليهودية- المسيحية ال 
زالت تخيم على ذهنية الكثير من صناع القرار االوروبيين والذين يرون فيها دولة وجدت لتبقى 
ال لتفنى او تحلل أو تفكك. عالوة على كل ذلك فال زالت أمريكا هي من يحتكر سياسيًا تحديد 
المسارات، بينما تلعب أوروبا مع إسرائيل دور االبن الكبير أو األب الحريص على أال يضيع مستقبل 
أبنه أو أخيه بسبب طيشه. ومع ذلك فإن هناك شعورًا متناميًا في االوساط السياسية االوروبية 

ال سيما البرلمانية منها بضرورة وضع ضغوط على إسرائيل لحملها على تقديم )تنازالت(.
  

في المقابل فان فلسطين لدى صناع القرار االوروبيين هي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 
بالدولة  رسمي  اعتراف  ال  إذ  الدولتين،  حّل  على  التفاهم  يتم  األساس  هذا  وعلى  الشرقية 
الفلسطينية إال في حال أن يأتي ذلك كنتيجة لعملية تفاوضية بين الجانبين. أما ما يتعلق بمصير 
الالجئين أو الحدود النهائية او غيرها فهي - وفقًا لتأكيدات االتحاد االوروبي المتجددة كل عام 
- خاضعة أيضًا للمفاوضات، كما أّن العالقة مع السلطة الفلسطينية هي عالقة هيكلة وتأهيل 

وتدريب وإغاثة ومساعدات في ذات الوقت.

التقدير: صورة فلسطين على الساحة االوروبية سوف تظل في تحسن تصاعدي لدى الرأي 
العام األوروبي مقابل التراجع في صورة اسرائيل ومن المتوقع ان تستمر هذه المعادلة بشكل 

تراكمي. 

صعود بعض قوى اليسار االوروبي . 7

جرت انتخابات برلمانية ومحلية في أكثر من دولة من دول االتحاد االوروبي وتوجت بفوز أو تقدم 
فاز  اليونان حيث  الفلسطينية كما حدث في  القضية  تربطها وشائج صداقة مع  قوى يسارية 
)حزب سيريزا( اليساري وتمكن من تشكيل الحكومة، وفي اسبانيا حيث حقق )حزب بوديموس( 
اليساري تقدمًا ملحوظًا في االنتخابات بحصوله على ما نسبته %20 من أصوات الناخبين. كال 
الحزبين معروفان بصداقتهما لفلسطين ودفاعهما عن نضاالت الشعب الفلسطيني ورفضهما 
أيلول  في  كوربن  جيرمي  المعروف  فلسطين  صديق  فاز  كما  الصهيوني.  االحتالل  سياسات 
انتخابي  زلزال  بمثابة  اعتبرت  مفاجأة  محققًا  البريطاني  العمال  حزب  بزعامة   2015 العام  من 
في الحياة السياسية البريطانية. وعلى الرغم من تلك االنتصارات اال ان تلك القوى غارقة في 
يتعلق  فيما  االحداث  على مسار  القريب  المدى  أثر في  كبير  لها  تدع  التي ال  المحلية  همومها 
بفلسطين. سوى أن صوتها في مؤسسات االتحاد االوروبي فيما يتعلق بمعاناة الفلسطينيين 
سوف يشكل باإلضافة إلى أصوات تقدمية أخرى كتلة إسناد للحق الفلسطيني في مواجهة 
سياسات إسرائيل التعسفية. وعلى الرغم من الفرحة التي انتابت أصدقاء فلسطين بفوز حزب 
اليونانية لتصبح أكثر صداقة  الخارجية  اليونان اال انه سرعان ما انحرفت السياسة  )سيريزا( في 
وتعاونا مع دولة االحتالل. فعدا عن زيارة زعيم الحزب ورئيس الحكومة اليونانية إلسرائيل في 
افتتاحية عهده الجديد، وقعت اليونان في تلك الزيارة على اتفاقيات امنية وعسكرية واستراتيجية 
أخرى معها بشكل لم تجرؤ عليه أحزاب اليمين اليوناني والذين حكموا فترات طويلة. ومع ذلك 
فإن من المرجح ان يبقي الحزب على مواقفه المساندة للشعب الفلسطيني وحقه في الدولة 
وهو ما دفعه مؤخرًا لتبني قرار في البرلمان حول االعتراف بالدولة الفلسطينية كرسالة تطمين 

للفلسطينيين في أعقاب هذه التطورات التي أدهشت أصدقاء فلسطين.
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توصيل  في  دورًا  المعارضة  رأس  على  وجوده  يلعب  أن  المرجح  فمن  بريطانيا  في  كوربن  أما 
الرواية الفلسطينية الى صانع القرار البريطاني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي المحصلة 
فإن تأثيرًا جذريًا على السياسات المتبعة تجاه إسرائيل سواء في االتحاد األوروبي أو في الدول 
الكبيرة المؤثرة فيه لن يتأتى إثر مثل هذه التطورات؛ إذ أن االتحاد االوروبي يتشكل من 28 دولة 
وال يعني صعود قوى يسارية هنا أو هناك إمكانية التأثير دراماتيكيًا فيما هو قائم ال سيما في 

ظل وجود قوى يمينية حاكمة في أكثر من نصف دول االتحاد.
 

حقق  وبعضها  أوروبا  دول  في  بالصعود  آخذة  عديدة  متطرفة  يمينية  قوى  فان  المقابل  في 
انتصارات الفتة تبعًا للعديد من العوامل والتي منها الهجرة واالسالموفوبيا والوضع االقتصادي. 
على  خشية  هناك  ان  اال  القوى  تلك  أجندة  والهجرة  االرهاب  قضايا  تصدر  من  الرغم  وعلى 
المدى البعيد من تأثير صعودها على النشاط المساند لفلسطين تحت مبررات مكافحة التطرف 

والراديكالية والالسامية. 

القضية  عن  الدفاع  في  نسبيًا  ستصب  اليسار  قوى  بعض  حققتها  التي  النجاحات  التقدير: 
والمصلحة  السياسة  تقرره  الحكم  في  االحزاب  هذه  أداء  ان  اال  عام  بشكل  الفلسطينية 

ومقتضياتهما وليست المبادئ.  

محاربة التطرف وفلسطين. 8

ُيخشى أن تنعكس قوانين مكافحة التطرف بشقيه ) العنيف وغير العنيف( كتلك التي تبنتها 
الحكومة البريطانية على العمل من أجل فلسطين، وهو ما بدأت آثاره بحظر بعض الجامعات 
ان  الجامعات  تلك  ترى  شخصيات  حتى  أو  الغرض  لهذا  تعقد  أنشطة  استضافة  البريطانية 
استضافتها قد تدعم التطرف. مسألة عدم وضع تعريفات محددة لمصطلح التطرف في القوانين 
الجديدة يجعل الفصل بين ما هو مسموح وغير مسموح خاضعًا للرأي أكثر منه لحكم القانون 
مما يترك آثارًا سلبية على سيولة العمل لفلسطين. وألن الجالية الفلسطينية في اوروبا جزء من 
الحالة االسالمية العامة فان تبعات ما يجري في المنطقة العربية وتصاعد ظاهرة االسالموفوبيا 
وقرارات الدول الصارمة بحظر انضمام أّي من مواطنيها للحروب الدائرة في سوريا أو غيرها من 
الدول العربية او االسالمية يترك ظالاًل قاتمة على العمل من أجل فلسطين بصورة مباشرة او 
غير مباشرة. ومن المرجح ان مسألة إغالق الحسابات البنكية للكثير من  العاملين لفلسطين في 
بعض البنوك البريطانية تأتي في سياق الربط ما بين فلسطين والعمل على محاربة االرهاب 

ومواجهة التطرف.
  

التقدير: من المرجح أن يعاني العاملون للقضية الفلسطينية نسبيًا وبشكل تدريجي من مزيد 
من التضييقات والتي لبعضها عالقة بخطط الحكومات لمكافحة الراديكالية ال سيما بطبعتها 

غير العنيفة. 

هجرة الفلسطينيين الى اوروبا . 9

شهد العام 2015 أكبر موجة هجرة فلسطينية الى اوروبا جراء االزمة الناتجة عن الثورة السورية. 
وقد بلغ تعداد الالجئين الفلسطينيين حتى نهاية العام 2015 وفق تقديرات مجموعة العمل من 
اجل فلسطينيي سوريا حوالي 72 ألفًا توزعوا على عدة دول في القارة أبرزها ألمانيا والسويد 
وهولندا والدنمارك والنمسا كما انه من المتوقع في ظل استمرار االزمة ان يصل المزيد منهم. 
وبالنظر الى ان ما يزيد على الثمانين بالمئة من الالجئين هم من فئة الشباب فان من المرجح 
بأهليهم في  يأتوا  ان  تليها  والتي  الحالية  السنة  كبير منهم في غضون  جزء  بمقدور  يكون  ان 
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إطار قانون جمع الشمل وهو ما يعني امكانية أن ينضم قرابة الـ 150 ألفًا من الفلسطينيين 
الى اخوانهم الذين سبقوهم في الهجرة علمًا أن جزء كبيرًا من هؤالء هم مثقفون ومتعلمون 
وأصحاب مؤهالت علمية ) في مدينة سويدية واحدة تم إحصاء 38 طبيبًا من أصول فلسطينية(.  
الوضع  على  هامة  انعكاسات  له  ستكون  اوروبا  في  الجديد  الفلسطيني  الديمغرافي  الواقع 
على  بفلسطين  المتعلق  النشاط  يحظى  ان  المتوقع  من  حيث  القارة  في  العام  الفلسطيني 
الساحة دعمًا بشريًا مميزًا االمر الذي سينعكس على إعالء صوت فلسطين في المحافل المختلفة 
سواء كانت سياسية او أكاديمية. فعدا عن أّن أغلبية من هؤالء الالجئين سيحظون بحق االنتخاب 
البلد او تلك فان  البرلمانية في هذه  أثر ما في االنتخابات  في غضون سنوات وسيكون لهم 
تأثير هؤالء سيكون ملموسًا أيضًا في األوساط المحيطة بهم وفي عموم الجالية المسلمة ال 
بظالله  سيرخي  الحال  بطبيعة  وهذا  الكبيرة.  الفلسطينية  التجمعات  ذات  المناطق  في  سيما 
على تصدر العمل حتى في اوساط المنظمات اإلسالمية ال سيما العربية منها وتحديدًا الروابط 
اإلسالمية في بعض الدول، إذ أن قسمًا ال بأس به من هؤالء الالجئين هم ذوو خلفيات تنتمي 

الى المدرسة اإلسالمية الوسطية التي يتصدر العمل فيها ذوو أصول مغاربية في الغالب.
 

وال يقتصر تأثير هذه الهجرة على الداخل االوروبي بل ستشكل هذه الحالة حافزًا للكثيرين من 
القاطنين في المخيمات الفلسطينية سواء في سوريا او لبنان لمحاولة تقليد ما قام به اخوانهم 
ان من  يعني  ما  غيرها. وهو  او  فرنسا  او  المانيا  او  السويد  الرعاية في  بحسن  يحظون  الذين 
الممكن لبعض تلك المخيمات ان تتالشى كما حصل لمخيم الرمل بالقرب من الالذقية الذي لم 
يعد يقيم فيه أحد بعد أن غادره أهله البالغ تعدادهم حوالي 10 آالف الجئًا نحو اوروبا. من غير 
المتوقع ان تقتصر وجهة المتحفزين للمغادرة نحو اوروبا بل لربما يكون مقصدهم استراليا او 
كندا او نظيراتهما من الدول التي يشعر الالجئون ان ذهابهم اليها يشعرهم باحترام انسانيتهم! 
بطبيعة الحال ستدفع هذه الموجات من الهجرة وكالة االونروا الى التحلل النسبي من اعبائها 

الخدمية االمر الذي سيكون موضع ترحيب من مموليها.
   

من  اوروبا  الى  الهجرة  محاوالت  تستمر  فسوف  قائمة  السورية  االزمة  دامت  ما  التقدير: 
قبل الالجئين الفلسطينيين، وسيشكل من وصل منهم رافعة للعمل الوطني الفلسطيني 

واالسالمي فيها على المديين القريب والبعيد. 

اللوبي الصهيوني والقرار االوروبي. 10

ينتشر اللوبي الصهيوني في الدول االوروبية المختلفة وينشط فيها بشكل متفاوت تبعًا لعوامل 
عدة منها الوجود اليهودي وتاريخ الدولة ذاته مع اليهود وعالقة المصلحة مع إسرائيل. وقد نجح 
اللوبي أن يشكل تجمعات صداقة له في االحزاب السياسية الرئيسية في الدول المختلفة كما 
في بريطانيا وأسبانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها حيث غدا هؤالء بمثابة صوت إسرائيل الضاغط على 
صانع القرار في تلك الدول وجسرًا للعبور أمام الرواية الصهيونية الى العقل الغربي عمومًا. وال 
يقتصر اللوبي على هذا الشكل بل يتعداه الى بناء شبكات من المنظمات غير الحكومية متعددة 

االهتمامات والتي تنشط في الترويج للدعاية الصهيونية والدفاع عن إسرائيل.
 

ومن أهم االدوات التي يستخدمونها فضاًل عن المال المتدفق بكثرة من حكومة إسرائيل العديد 
مثل  الصهيوني  للمشروع  الموالين  اليهود  بعض  عرشها  على  يتربع  التي  االعالم  وسائل  من 
رجل االعمال الكبير ) مردوخ( في بريطانيا والذي يسيطر على حوالي %40 من وسائل االعالم، 
عالوة على الكثير من االعالميين المؤيدين إلسرائيل والعاملين في إطارها أو في إطار غيرها من 
وسائل االعالم المختلفة. وعلى الرغم من التراجعات التي تشهدها الرواية الصهيونية امام زحف 
الرواية الفلسطينية اال أن شبكات اللوبي الصهيوني تتمدد في البرلمانات المختلفة ومنها برلمان 
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االتحاد االوروبي. بيد أن اللوبي الصهيوني في اوروبا لم يرق في أدائه الى مستوى األداء الذي 
يبديه نظيره في الواليات المتحدة االمريكية حيث يحاول االخير في اآلونة األخيرة نقل تجربته 
الى اوروبا من خالل نسج عالقات بهذا الخصوص مستخدمًا خبراته وإمكاناته السياسية والمالية.

 
اللوبي الصهيوني لمالحقة العاملين لفلسطين والتضييق عليهم  التقدير: ستظل محاوالت 
توسيع  الى  كما سيسعون  له.  المتوفرة  والحزبية  الحكومية  الحاضنات  من  قائمة مستفيدًا 
نشاطهم بالتعاون مع اللوبي الصهيوني في امريكا وفقًا لتقارير عدة بهذا الشأن. اال انهم لن 
ينجحوا في إثناء أنصار فلسطين عن نشاطهم العتبارات تتعلق باتساع القانون االوروبي عمومًا 

لتلك االنشطة. 

االعالم االوروبي وفلسطين. 11

المحافل  الفلسطينية في  القضية  تجاه  البريطاني  العام  الرأي  الذي طرأ على  للتحسن  مواكبة 
المختلفة فقد طرأ تحسن ملموس على طبيعة أداء التيار المركزي في اإلعالم الغربي تجاه ما 
يدور في فلسطين. بدا ذلك بشكل جلي في تغطية أحداث الحرب على غزة في العام 2014 
وما تبعها من انتقادات حادة بحق آلة الحرب اإلسرائيلية في العديد من الصحف والفضائيات 
االوروبية الرئيسية. الحديث ال يدور بطبيعة الحال عن تحوالت جوهرية بل عن تغيرات نسبية وإن 
كانت ضئيلة اال ان المساحة التي أخذت القضية الفلسطينية باحتاللها في ساحة االعالم الغربي 
التواصل  الى منافسة وسائل  التحسن  ويعزى هذا  فيما مضى.  الحال  عليه  كانت  أفضل مما 
االجتماعي التي لم تدع مجااًل إلخفاء الحقيقة بعد ان شهدت ثورة غير مسبوقة من حيث سعة 
الجمهور الذي يتعاطى بها وطبيعة المادة المغطاة. إذ تجند الكثير من المؤازرين لفلسطين داخلها 
وخارجها لفضح ممارسات االحتالل اإلسرائيلي على األرض مما لم يعد فيه مجال لتجاوز الحديث 
عن تلك الممارسات من قبل اإلعالم الرسمي خشية فقدانه المصداقية أمام الجمهور. باإلضافة 
السياسيين  ونقاشات  فلسطين  مع  والتضامن  المقاطعة  حركات  نطاق  اتساع  فإّن  ذلك  الى 
لمسألة فلسطين في البرلمانات االوروبية أرخت ظاللها على ذلك اإلعالم مما خفف من حدة 

التحيزات لصالح إسرائيل نسبيًا.
 

سوى ان هذا اإلعالم بمختلف أنواعه ال زال في حال نكران لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة 
التصعيد  أنه نوع من اإلرهاب محماًل الفلسطينيين مسؤولية  العنيف منها على  ويتعامل مع 
الحاصل على أرض فلسطين. يرتبط هذا بطبيعة الحال بالجو السياسي العام  الذي ال يتفهم حق 
الفلسطينيين في المقاومة بكل أشكالها بينما يرى من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. مع ذلك 
فالمساحة المتاحة لفلسطين في االعالم الرسمي ال زالت تتسع ولكن ببطء شديد تبعًا لسخونة 

األحداث في الداخل وتفاعالتها النشطة في الخارج.

تغطيته  في  النسبية  المهنية  من  المزيد  الى  الرسمي  الغربي  االعالم  يتجه  سوف  التقدير: 
للشأن الفلسطيني متأثرًا بحجم انتشار وسائل التواصل االجتماعي وقدرة األخيرة على إضفاء 
الصدقية من عدمها على االولى، باالضافة الى تأثره بالرأي العام االوروبي اآلخذ بالتغير لصالح 

فلسطين.  
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على صعيد الجالية الفلسطينية. 12

منتدى التواصل الفلسطيني االوروبي/ لندن

القرار  على صانع  الضغوط  ممارسة  الى  الهادفة  أعماله  في   2015 العام  في  المنتدى  انطلق 
الفلسطينية في  للرواية  والترويج  الفلسطينية  الحقوق  الى جانب  الوقوف  أجل  االوروبي من 
ذاته  تكريس  في  عمره  من  األول  العام  في غضون  المنتدى  نجح  عمومًا.  االوروبية  االوساط 
بين المؤسسات والمراكز العاملة على هذا الصعيد حيث قام بالعديد من األنشطة والفعاليات 
التي تراوحت بين لقاءات عقدها مع نواب في البرلمانات وورش عمل وندوات ودورات تدريبية 
وإصدار نشرات تركز على الخبر الفلسطيني على الساحة االوروبية. على الرغم من تركز أعماله على 
الساحة البريطانية إال أن هنالك إشكاالت تتعلق بنقص الموارد بأنواعها تحول دون قدرته على 

أن يكون أكثر فاعلية في غيرها من الساحات.
 

مركز العودة الفلسطيني/ لندن
 

الحكومية في  غير  المنظمات  بين  االستشارية  الوضعية  على  الفلسطيني  العودة  مركز  حصل 
العام  من  أيار  في  المتحدة  لالمم  العمومية  للجمعية  التابع  واالقتصادي  االجتماعي  المجلس 
أربع سنوات لمنع  2015. جاء هذا التطور بعد إعاقات قادتها إسرائيل والواليات المتحدة مدة 
المركز من الوصول الى هذه الوضعية. الوضعية المذكورة تمكنه من التواجد في اروقة االمم 
البيانات بخصوص  الدولية وتوزيع  المتحدة في كل من نيويورك وجنيف وحضور االجتماعات 
الالجئين الفلسطينيين والقاء كلمات في مناسبات بعينها. هذا االنجاز على تواضعه يعد سابقة 
مهمة حاولت البعثة االسرائيلية واالمريكية في االمم المتحدة الحيلولة دونه من خالل ممارسة 
الضغوطات على الدول األعضاء لمنعها من التصويت لصالح عضوية المركز. الالفت للنظر ان 
الحكومة البريطانية صوتت بالضد كما امتنعت الكثير من الدول االوروبية عن التصويت تماهيًا 

مع الضغوطات الصهيونية بهذا الشأن.
  

مؤتمر فلسطينيي أوروبا وأنشطة الجالية

للمرة الثالثة عشرة على الساحة االوروبية انعقد مؤتمر فلسطينيي أوروبا في برلين، حيث أمه 
اآلالف من الفلسطينيين من عموم القارة. ويمثل هذا النشاط سنويًا - ذروة النشاط الفلسطيني 
خالل  ومن  منفردة   - الفائت  العام  خالل  المختلفة  بمؤسساتها  الجالية  نشطت  كما  أوروبيًا. 
المهرجانات واالحتفاالت والندوات  بالعديد من  القيام  المتضامنين اآلخرين - عبر  عالقاتها مع 
الحشد  على  ويساعد  ساعد  مما  لفلسطين  المخصصة  العمل  وورش  والدورات  والمحاضرات 

والتعبئة وتوعية األجيال.
 

التقدير: سوف يستمر العاملون لفلسطين في نشاطهم لصالحها على كل المستويات ولن 
تثنيهم الضغوطات التي يمارسها اللوبي الصهيوني وأعوانه على صناع القرار في اوروبا. 
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الخالصة

لم يكن العام 2015 أوروبيًا بالمميز استراتيجيًا على الصعيد الفلسطيني. سوى أن التزايد المضطرد 
إلى  باإلضافة  إلسرائيل  المقاطعة  رقعة  واتساع  الفلسطينية  القضية  مع  التضامن  حجم  في 
الحراك غير المسبوق في البرلمانات االوروبية حول قضية االعتراف بالدولة الفلسطينية شكلت 
كلها نقاط ضوء في هذه المسيرة الطويلة. من الواضح ان مسيرة الفلسطينيين ومناصريهم 
واقتصاديًا،  سياسيًا  والتأثير  الفاعلية  حيث  من  إسرائيل  بحق  ثمارها  تؤتي  بدأت  االتجاه  بهذا 
وبالتالي فإّن التصعيد فيها والسير قدمًا نحو المزيد من الفعل على هذا الصعيد ال بد أن يشكل 

هاجس العاملين من أجل فلسطين قادم األيام. 

انتهى
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