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احلراك الشعبي األوروبي املتضامن مع فلسطني... انقالب يف املشهد أم مجرد 
زحزحة يف املؤشر؟!!

املقصود باحلراك الشعبي األوروبي:

ابان  الفلسطيني  الشعب  ابدوا تضامنهم مع  الذين  والعامة  واألكادمييون  والنقابات واالحتادات  والشخصيات  املؤسسات  تلك   
العدوان االخير على غزة من خالل االنشطة التضامنية من مسيرات وتظاهرات او مقاطعة لالحتالل اإلسرائيلي ومفرزاته. 

مقدمة:

هناك شبه اجماع لدى املراقبني على ان موجة احلراك الشعبي املتضامن مع القضية الفلسطينية يف إطار احلرب األخيرة على 
غزة ) 8 يوليو - 26 أغسطس 2014( قد شكلت فارقا نوعيا من حيث احلجم والشكل واملفعول عما شهده احلراك املساند 
للفلسطينيني يف أحداث مضت. من حيث احلجم سجلت أعداد املتظاهرين ارقاما قياسية يشّبهها البعض الى حد ما بتلك التي 
للمتضامنني قد شّكل هو االخر تقدما  العرقي  او  المتثيلي  التنوع  الشكل فان  اما من حيث  العراق.  ابان احلرب على  سجلت 
ملحوظا. فاحلراك لم يعد مقتصرا على قطاع بعينه بل تعدى االمر الى قطاعات الشعب عموما من نقابات واكادمييني ورجال 
دين وأعالم فكر وسياسة وغيرهم. من حيث املفعول، فان انزياحا ملموسا يف نسبة تأييد الرأي العام االوروبي للفلسطينيني يف 
نضالهم ضد االحتالل االالسرائيلي مت تسجيله أيضاً. وقد متثل ذلك يف استطالعات الرأي التي عبرت عن ذلك، كما يف وسائل 
االعالم التي ابرز الكثير منها املعاناة الفلسطينية، عالوة على رسائل التأييد واملؤازرة التي  ارسل بها برملانيون جدد يف مؤازرتهم 
للحق الفلسطيني. فعلى سبيل املثال ووفقا الستطالع رأي سنوي تقوم به ال بي بي سي حول نظرة الشعوب نحو اسرائيل يف 22 
دولة موزعة على انحاء العالم تبني ان الشعوب االوروبية آخذة بالتغير ايجابا على هذا الصعيد فيف بريطانيا ٪72 ممن استطلعت 
آراؤهم يرون بان تأثير اسرائيل على الصعيد الدولي هو تأثير سلبي بيمنا بلغت النسبة يف املانيا ٪67 ومن ثم فرنسا بنسبة 64٪ 
يليها اسبانيا بنسبة ٪61 ومن الالفت ان اسرائيل يف الثالث سنوات االخيرة حظيت على نسب متقاربة يف تقيميها السلبي من 
قبل شعوب هذه الدول. وهو ما يؤكد ان صورة اسرائيل يف الغرب لم تعد كما كانت من قبل بفعل العديد من العوامل والتي منها 

بال شك توسع انشطة وفعاليات حركات التضامن مع القضية الفلسطينية.1 

من هنا فاحلراك الشعبي يف اوروبا اتسم بالسعة والشمولية، وكان حراكاً نوعيا ومعبرا عن حالة من السخط على السياسات 
االسرائيلية بشكل مختلف نسبيا عما عرف عن االوروبيني يف هذا الشأن. ورغم ذلك كله اال ان تأثير ذلك على صانع القرار 
يف اوروبا حتى اللحظة يبدو غير ملموس باملعنى العملي. فاملصطلحات التي تناولها السياسيون يف تعبيراتهم عن مواقفهم جتاه 
احلرب لم تخرج عن املألوف كما ال ميكن القول ان احلراك الشعبي رغم اهميته قد ارخى بظالله على املواقف من اسرائيل او 

العالقة معها او املواقف من املقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس.   

اخلريطة اجلغرافية للفعاليات:

على الرغم من االتساع والشمول يف احلراك الشعبي االوروبي الذي اشرنا اليه اال انه ووفقا ملراقبني كان احلراك يف بريطانيا 
االعلى صوتا بحكم طبيعته واالهمية االعالمية للندن على هذا الصعيد. يليه ما جرى يف كل من املانيا وفرنسا ومن ثم اسبانيا 

عالوة على ان الدمنارك والمنسا وغيرهما كان لها اسهام مميز ايضاً. 

1  http://cdn0.vox-cdn.com/assets/4830948/BBC_Israel_polls_20122014-2013-.png
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أسباب التحرك النوعي الذي ابداه الشارع: 

تكرار احلروب على غزة وادراك الشعوب االوروبية اكثر من اي وقت مضى مدى بشاعة الة احلرب االسرائيلية ومدى . 1
الصلف الذي يبديه االحتالل يف رفضه لتسويات سلمية بعدما قدمته السلطة الفلسطينية واملنظمة من تنازالت جوهرية 

من اجل حتقيق هذه الغاية. فقد ولد هذا حنقاً لدى الرأي العام االوروبي دفعه للتعبير عن مواقفه بشكل الفت. 

 بشاعة وشناعة الصورة الواردة من قطاع غزة والتي تولى نقلها والترويج لها االعالم العاملي ومنه الغربي والذي تواجد . 2
على ارض املعركة ولم يكن مبقدوره اخفاء حجم الكارثة التي حلت بالفلسطينيني، وحجم الكذب يف الدعاية االسرائيلية 
التي تقوم على فكرة تترس املقاومة بالسكان املدنيني. ساهم يف ذلك غباء آلة احلرب االسرائيلية من خالل استهدافها 
للمستشفيات واملدارس ورياض االطفال ومشاريع االسكان الكبيرة وسقوط اعداد هائلة من االطفال والشيوخ والنساء. 
بالكامل  او طمس احلقيقة  اخفاء  الغربي  االعالم  يعد مبقدور شركات  لم  االتصال  لوسائل  الواسع  االنتشار  فيف ظل 
كما اعتادوا فميا مضى، وهو ما سمح بتسلل الرواية الفلسطينية احيانا عديدة. وقد كان ملفعول هذا التحول النسبي 
الضئيل أثر ملموس يف حتشيد الرأي العام وتوصيل الفكرة لقطاعات معتبرة من الشعوب يف اوروبا. وهذا ال يعني بحال 
من االحوال ان االعالم الغربي أنصف املقاومة او تبنى الرواية الفلسطينية ولكّن تزحزحاً يف املوقف مت رصده، فالكثير 
ميكن ان يقال عن مدى احليف الذي مثله هذا االعالم من خالل طبيعة التغطية التي قام بها للحرب ولعموم القضية 

الفلسطينية. 

انتشار شبكات التواصل االجمتاعي؛ فقد كان جليوش التواصل االجمتاعي من فلسطينيني وعرب وأجانب كبير االثر . 3
يف توصيل الفكرة وجعل الصورة تتحدث بذاتها عن ذاتها. وهو ما اضعف  موظيف التواصل االجمتاعي االسرائيليني 
الذين اعدتهم وزارة احلرب االسرائيلية لهذا الغرض. وبالتالي فقد برز تفوق احلقيقة التي مثلها الفلسطينيون على زيف 
وتدليس آلة الدعاية االسرائيلية. أما سيد املوقف يف ذلك كله فقد كانت الصورة القادمة من قطاع غزة والتي بث الكثير 

منها مراسلون غربيون يف االساس. 

العربية واالسالمية . 4 الفلسطينية كما  العاملني يف احلراك الشعبي املتضامن. فممثلون عن اجلالية  تنسيق اجلهود بني 
التنسيق من قبل كما يؤكد  الغربية نسقوا جهودهم بشكل افضل مما عرفته جهود  التضامن  باالضافة الى مؤسسات 
وجه  على  والبريطاني  االوروبي  الشارع  شهده  ما  ان  البعض  يرى  االساس  هذا  على  املجال.  هذا  يف  العاملني  بعض 
او بشكل فردي. على  املؤسسات مجمتعة  تلك  الزمن من قبل  تراكمي عبر فترة طويلة من  اخلصوص كان ثمرة عمل 
سبيل املثال، التقت سبع منظمات يف بريطانيا يف اطار تنسيقي واحد وبتوزيع مميز لالدوار على اساس تنظمي االنشطة 
والفعاليات املساندة للحق الفلسطيني واملستنكرة للحرب وآلة القتل االسرائيلية )املبادرة االسالمية، املنتدى الفلسطيني، 
 Stop the, Palestine Solidarity Campaign PSC War Coalition, Campaign for ،الرابطة االسالمية
Nuclear Disarmament CND, Friends of al- Aqsa(. ويعزى جناح الفعاليات املوحدة يف القارة االوروبية 
عموما الى هذا املستوى املتقدم من التنسيق بني مختلف العاملني لفلسطني حيث متثل ابرز تلك الفعاليات يف تنظمي 
مسيرات احتجاجية يف حوالي 200 مدينة اوروبية يف ذات الوقت وهو ما عكس قوة وتفوق انصار فلسطني يف اوروبا. 

رافق ذلك كله غياب فعلي للحراك االسرائيلي على الصعيد الشعبي باستثناء بعض احملاوالت الفاشلة هنا وهناك.  

أهمية النشاطات:

 ال شك ان االنشطة واملواقف املختلفة ساهمت وتساهم يف التغيير التدريجي والهادف الى نزع الشرعية عن االحتالل، والدفع 
باجتاه مقاطعة اسرائيل ومعاقبتها يف اوروبا والعالم. ويف املقابل تعزيز حق الشعب الفلسطيني يف العيش الكرمي والدفاع عن 

ذاته وحترير أرضه. 

مظاهر التأثير والفعالية:

تبدو فعالية املؤسسات العاملة اوال يف قدرتها على احلشد الكبير لفعاليات محددة يف اطار االحتجاج على العدوان كما شهدته 
شوارع لندن. اال ان من ابرز ثمار هذا احلراك هو فرض الصورة واملوضوع الفلسطيني يف زوايا االعالم الغربي كما ظهر يف 
العديد من وسائل االعالم املقروءة واملرئية وحتى املسموعة. وال شك ان ذلك مت يف اطار ضغط الشارع وشدة املواجهة على 
االرض يف آن واحد. عالوة على ذلك فان توسعاً يف نطاق املقاطعة االقتصادية واالكادميية إلسرائيل غدا ملموساً بعد انضمام 
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قطاعات اكادميية واحتادات طالبية اضافة الى احتاد النقابات العمالية الى هذه الدعوات. وقد اتسع نطاق التأييد لفلسطني 
حتى يف اطار البرملانيني وهو ما مت رصده على سبيل املثال يف احلالة البريطانية بانضمام ما نسبته حوالي ٪10 من اعضاء مجلس 
العموم الى زمالئهم املؤيدين لفلسطني والتي تصل نسبتهم الى ٪20 من األعضاء مقابل انخفاض يف نسبة املؤيدين إلسرائيل 
من ٪14 الى ٪12 وفقا ملا ذكره متحدث رسمي باسم املؤسسات الراعية للحراك. االخير اعمتد يف تقديراته على رسائل وصلت 
جلنة التنسيق من اولئك البرملانيني كل باسمه وصفته. احلال ذاته ميكن مالحظته يف سائر القارة االوروبية ال سميا يف الدول 
ذات الثقل داخل االحتاد وعلى صعيد اعضاء البرملان االوروبي انفسهم وهو ما يحتاج الى تأكيد من قبل القائمني على احلراك 
يف تلك املناطق. ويجدر ذكر ان العديد من الشركات الكبرى مثل )Marks &Spencer( و ٍ)Star Bukes( التي كانت مهددة 
قادتها  التي  املقاطعة  الى  الدعوة  مباشر حلمالت  كنتاج  اسرائيل  دعم  من  براءتها  واعالن  موقفها  لتبيان  اضطرت  باملقاطعة 

املؤسسات الراعية للحراك. 

املستقبل والتحدي:

يمتحور التحدي حول قدرة املؤسسات الراعية للحراك الشعبي على حتويل هذا الزخم اجلماهيري الى قوة مؤسسة وضاغطة 
على صاحب القرار السياسي واالعالمي يف آن واحد لصالح احلق الفلسطيني. وهو حتد كبير يف ظل حجم املعوقات التي تقف 
امام مثل هذا الطموح. بدون االنتقال بهذا التفاعل الى املستوى املأمول يبقى ما جرى هبة عابرة تذهب كما ذهبت نظيراتها 
فميا مضى وبدل ان تتحول اجلماهير والنقابات وغيرها الى رصيد لالستثمار وقت احلاجة تغدو صوتاً خافتا رغم صخبها. من 
هنا فان حجم املنتظر من املؤسسات العاملة كبير من خالل تبني سياسة واضحة وتفعيل ادوات اكثر ابتكاراً وفاعلية. لذا ينبغي 

العمل على ما يأتي: 

بناء خطة طويلة املدى تقوم على مبدأ التأثير يف صانع القرار من خالل التغيير التدريجي املبرمج يف الرأي العام الغربي. . 1

العمل على إقرار مبدأ )العقوبات على اسرائيل( مبدأ انتخابياً على اجندة االحزاب السياسية املتنافسة يف االنتخابات . 2
البرملانية يف دول اوروبا وحتديداً تلك املؤثرة يف صناعة القرار. 

رفد املؤسسات العاملة بقوى مالية وبشرية قادرة على بناء العالقات والتأثير من خالل االتصال والضغط عبر مؤسسات . 3
مخصصة لغرض العمل كمجموعات ضغط.  

التواصل مع والوصول الى اجلاليات العربية واالسالمية ومحاولة ادماجها يف احلراك الشعبي ال سميا تلك املساجد . 4
املآلى باملصلني واملفترض بها تبني فلسطني ديناً عدا قوميًة أو تعاطفاً. 

االحداث . 5 على  والتعليق  للكتابة  الغربي  اللسان  استخدام  على  القادرين  واحملللني  والكتاب  االقالم  من  مجموعة  رصد 
واملشاركة يف البرامج املرئية واملسموعة. 

تعميق التنسيق بني املؤسسات الراعية للحراك الشعبي االوروبي على اساس السير يف اطار خطة عمل طويلة االمد. . 6

 

األدوات:

استخدام ما يتيحه القانون للتواصل مع البرملانيني ومخاطبتهم أو التأثير عليهم، وهذا ميكن ممارسته فرديا او نخبويا . 1
يف آن معاً.  

تفعيل العالقة مع املجلس االسالمي البريطاني وغيره من املؤسسات ذات النفوذ للتأثير على املراكز االسالمية التي ميكن . 2
التاثير فيها او التواصل املباشر مع ما امكن منها. فقد لوحظ يف هذا السياق ان اجلالية املسلمة على العموم يف حالة 

غيبة عن القضية الفلسطينية. 

تنسيق العالقات مع االحتادات الطالبية ونوادي الطلبة املسلمني يف اجلامعات لتنظمي فعاليات وانشطة مساندة لفلسطني. . 3
إزاء ذلك ال بد من وجود جهة متخصصة لهذا الغرض، فمعلوم ان يف جل اجلامعات من ميكن ان يشكل مفتاحا للعالقة 

مع اجلسم الطالبي وهو ما ميكن استثماره جيداً. 

االسمترار يف احلشد والتعبئة والضغط اجلماهيري مبا حتمتله هذه اجلماهير. . 4
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وسائل االعالم املمكنة.  . 5

املعوقات:

نقص املؤسسات املتخصصة وقلة الكادر البشري العامل واملخصصات املالية الالزمة الغراض احلراك.  . 1

جهل اجلالية العربية واالسالمية ونخص بالذكر جزًء من االئمة واملشايخ وامناء املراكز االسالمية بالقضية الفلسطينية . 2
وضرورة العمل لها، وهو ما يحتاج الى بذل جهود خاصة للتوعية بها يف اوساطهم كقوة انتخابية فاعلة ومؤثرة اذا احسن 

استغاللها.  

سيادة السلبية وضعف الدافعية لدى العرب ومنهم الفلسطينيون ملمارسة دور ما يف هذا احلراك، وذلك ناجت يف كثير من . 3
االحيان عن نقص القناعة بضرورات التعبير عن التضامن او حالة اليأس من التأثير يف املستوى السياسي بحكم امتالك 

االخير مفاتيح التغيير احلقيقي يف التعامل مع اسرائيل.  

الكوابح االسرائيلية بشقيها املسيحي واليهودي الرسمي منها وغير الرسمي، والتي تظل بحكم السيف املسلط على رقاب . 4
السياسيني االوروبيني يف حال تفكيرهم باخلروج عن النهج السائد يف العالقة مع اسرائيل وفلسطني. 

األطر العامة لردود االفعال الغربية على حرب غزة:

 لم ترتق ردود االفعال الرسمية الى مستويات نوعية من التصعيد الدبلوماسي والسياسي ضد اسرائيل ولم تخرج عن 
الدعم اللفظي للفلسطينيني وتأييد حقهم املشروع يف الدولة وتقرير املصير. من هنا فهي لم تخرج عن املستوى التقليدي 
املعهود يف مثل هكذا انواع من العدوان. بتحليل اخلطاب الذي رافق ردود االفعال هذه ميكننا حصرها يف إطار النقاط 
اآلتية وهو ما يؤكد ما ذهبنا اليه، مما يعني ان هناك مشوارا طويال من العمل الشاق للتأثير على احلكومات الغربية كي 

تبادر للتحرك العملي ملعاقبة إسرائيل وإلزامها التعاطي مع احلقوق الفلسطينية. 

اخلطوط العريضة للمواقف الرسمية: 

دعوة الطرفني لوقف فوري وجدي الطالق النار وابداء القلق نتيجة جتدد العنف.  ¦

الوضع يف غزة ال يحمتل وميكن ان يؤدي الى زيادة العداء للسامية.  ¦

انتقاد قصف مدارس االونروا واملطالبة بوقف غير مشروط الطالق النار.  ¦

بعض االحزاب املعارضة تنتقد حكوماتها على صمتها جتاه املجازر االسرائيلية.  ¦

الدعوة الى تكثيف اجلهود الحالل السالم واقامة دولتني.  ¦

يجب التوصل الى هدنة انسانية.  ¦

رفع حجم املساعدات االنسانية للشعب الفلسطيني لتأمني احتياجاته االنسانية.  ¦

متحدثة باسم احلكومة البريطانية تؤكد مراجعة تراخيص تصدير االسلحة السرائيل.  ¦

االعالن عن امدادات انسانية ومنها الطبية بالتعاون مع منظمات غير حكومية.  ¦

استقالة وزيرة الدولة البريطانية بسبب عدم القدرة على الدفاع اخالقيا عن سياسة احلكومة جتاه غزة.  ¦

نواب بريطانيون يدعون الى فرض عقوبات اقتصادية يف حال التصعيد االستيطاني يف الضفة.  ¦

دعوة برملانيني حكوماتهم ملمارسة الضغط على اسرائيل لتخفيف احلصار واالعاقات امام حياة الفلسطينيني.  ¦
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الى  ¦ التوصل  الطرفني يف  الفلسطينيني من االطفال معبرين عن فشل  التعاطف مع ضحايا  السياسيني  اظهر بعض 
السالم. 

االعالن عن )النية( حلل تنظمي يهودي عنيف ومتطرف يف فرنسا.  ¦

الدعوة الى التحرك من اجل وقف املجازر.  ¦

احلل السياسي يجب ان يفرض من قبل املجمتع الدولي على الطرفني.  ¦

الدعوة الى نزع السالح يف غزة ورفع احلصار.  ¦

ينبغي اال تكون غزة سجنا مفتوحا وال قاعددة عسكرية.  ¦

مضاعفة اجلهود لعدم ايقاع خسائر باملدنيني.  ¦

السرائيل حق الدفاع عن نفسها لكن يجب ان يكون ذلك متناسباً.  ¦

الدعوة الى الوقف الفوري حلمام الدم يف غزة. ¦

الدعوة الى عودة السلطة الفلسطينية الى غزة.  ¦

ابداء االستعداد الستئناف النشاط االوروبي على معبر رفح.  ¦

االحتاد االوروبي سيفرض مقاطعة شاملة على منتجات احلليب والدجاج من اسرائيل يف حال عدم فصلها بني ما ينتج  ¦
يف املستوطنات او داخل اخلط االخضر. وسيسري مفعول هذا التهديد يف االول من اكتوبر القادم ) قمية اخلسائر املترتبة 
على الصناعات االسرائيلية جراء القرار ال تتعدى 30 مليون دوالر سنويا(. مما يجدر ذكره ان ذلك ليس مرتبطا باحلرب 

على غزة بل بقرار اوروبي سابق بهذا الشأن. 

النزاع يف غزة ال ينبغي ان يكون ذريعة لتنامي معاداة السامية يف اوروبا.  ¦

قصف مدارس االونروا عار اخالقي وعمل اجرامي ولكن حتميل اسرائيل املسؤولية بشكل واضح وصريح. ¦

التحذير من وقوع كارثة صحية.  ¦

اسمترار القيود سوف يغذي عدم االستقرار.   ¦

اما االطار الذي حتركت فيه اجلماهير يف اوروبا فقد متثل يف اخلطوط اآلتية: 

توجيه عشرات االف الرسائل املعبرة عن السخط لوزارات اخلارجية.  ¦

اعالن مدينة بريطانية محرمة على االسرائيليني.  ¦

اتهام بعض وسائل االعالم بالالموضوعية يف تغطية احلرب والتظاهر امامها.  ¦

الدعوة الى منع تصدير السالح ¦

استقبال جرحى للعالج واالعالن عن جاهزية مستشفيات الستقبال املزيد.  ¦

انتقاد مواقف احلكومات من احلرب على اعتبار ان ما يحصل هو مبثابة ابادة جماعية.  ¦

الدعوة الى املقاطعة وفرض العقوبات.  ¦

دعوات الى الغاء زيارات مبرمجة مسبقا السرائيل واغالق مكاتب التعاون معها.  ¦

اتهام اسرائيل بالنازية. ¦
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رفع العلم الفلسطيني على بنايات بعض البلديات يف بريطانيا. ¦

استقالة احتجاجية من العمل يف بعض القنوات املتحيزة.  ¦

رفض استضافة فعاليات يهودية مدعومة اسرائيلياً.  ¦

استثناء شركات اسرائيلية من االستثمارات االوروبية.  ¦

املظاهرات والوقفات االحتجاجية امام مقرات احلكومات.  ¦

ملصقات دعوة ملقاطعة محالت تروج للبضائع االسرائيلية.  ¦

اخلالصة:

الصوت املؤازر لفلسطني على الصعيد الشعبي كان مسموعا وصاخبا يف بعض االحيان ولكن الكثير ميكن عمله من اجل ترجمة 
هذا الصوت الى واقع مؤثر يف السياسات احلكومية. اجلهود التي بذلتها املؤسسات الفلسطينية وغيرها من املنظمات املساندة 
مميزة ولكنها بحاجة الى مزيد من اجلهود البشرية املتفرغة للنهوض باالعباء. املزيد من التخطيط والتعبئة يف هذا االطار سيؤدي 
بالضرورة الى تلمس تغيرات حقيقية وبهذا الشأن فان العمل يف االوساط العربية واالسالمية وحتويلها من قوى انتخابية سلبية 
الى قوى انتخابية فاعلة ومؤثرة يف صناعة القرار هو طريق أكيد يف تأثيره على الواقع السياسي. اما االوساط الغربية ذاتها 
فبالقدر الذي تتحول فلسطني فيه لتكون على اجندة املنظمات واالحتادات واملؤسسات القائمة بالقدر الذي ميكننا حصد نتائج 

ايجابية فيه لصالح القضية. 
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