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تأثير االنتخابات األوروبية )مايو/أيار 2014( على القضية الفلسطينية

الشائكة  بالقضايا  يتعلق  الدولية خاصة فميا  الساحة   تأثيرية على  28 دولة، بقوة  يتكون من  يحظى اإلحتاد األوروبي والذي 
التي تعتبر القضية الفلسطينية األبرز بينها. ولذلك يعتبر االهمتام بالسياسة اخلارجية األوروبية ونتائج اإلنتخابات الرئاسية 
والبرملانية األوروبية جزء ال يتجزأ من اجلهود الرامية حلشد قاعدة تضامنية أوسع وأكبر للقضية على املستوى الرسمي والشعبي.
يف شهر مايو/أيار2014 املاضي مت عقد انتخابات البرملان األوروبي يف كافة الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي حيث مت انتخاب 
ما مجموعه 751 نائباً يف كل دول االحتاد  ملدة خمس سنوات تأكد فوز 212 منهم من ذوي اخللفيات الميينية او الميينية املتطرفة 
بدرجات متفاوتة. وميثل النّواب يف البرملان اكثر من مئة حزب موزعني على القارة االوروبية، كما تتعاون األحزاب املتشابهة يف 
التوجه السياسي داخل البرملان مشكلة سبع  مجموعات حزبية حيث يشترط لتكوين مجموعة ما ان تتكون من 25 عضوا موزعني 
كحد ادنى على سبع دول وهو ما من شأنه أعطاء امتيازات للمجموعة على الصعيد التشريعي واللوجستي. الشرط االخير كان 
سببا يف فشل الكتلة الوطنية الفرنسية يف تكوين مجموعة حتالفية ميينية متطرفة داخل اروقة البرملان رغم متكنها من جتميع 

38 عضواً سوى انهم موزعون على خمس دول فقط. 

مهام النواب يف البرملان األوروبي: 

• له احلق يف 	 واملفوضية. كما  الوزاري  املجلس  بالتعاون مع  األوروبي  والتشريعات اجلديدة لإلحتاد  القوانني  املصادقة على 
املصادقة أو عدمها على مجموعة من االتفاقيات املبرمة مع اطراف خارجية.

• املصادقة على امليزانية واّتخاذ القرارات املتعلقة بكيفية إنفاق أموال االحتاد األوروبي بالتعاون مع املجلس الوزاري.	
• انتخاب رئيس املفوضية ابتداء من هذا العام الول مرة يف تاريخ االحتاد االوروبي. واملصادقة على املفوضني ال 28 االخرين 	

املرشحني من قبل دولهم عبر رئيس املفوضية. وقد اصبح مبقدور البرملان الشروع يف اجراءات اقالة املفوضية ان هو ارتأى ذلك، 
وبالتالي فان املفوضية عمليا اصبحت مسؤولة مسؤولية مباشرة امام البرملان عن اعمالها وانشطتها كحكومة لالحتاد االوروربي 

بصالحيات محددة. 

وتشرف املفوضية على 123 بعثة دبلوماسية يف انحاء العالم من ضمنها املمثلية األوروبية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي 
تدير مكتبا تنفيذيا يرعى تطبيق اتفاقية الشراكة االوروبية الفلسطينية باإلضافة إلى معاينة املشاريع التطويرية مع فلسطني 
التنفيذي كمكتب متثيل تقني لالحتاد  الغربية. يأتي عمل املكتب  املانحة واألونروا يف قطاع غزة والضفة  الدول  والتنسيق مع 
يساعده دبلوماسيا  املبعوث اخلاص لإلحتاد األوروبي إلى عملية السالم يف الشرق األوسط والذي من املفترض ان يساعد يف 
ادارة العملية السياسية بني الفلسطينيني واالسرائيليني وفقا الهداف االحتاد املمتثلة يف اقرار األمن والسالم على أساس القانون 
الدولي واتفاقيات جنيف حلقوق اإلنسان. كما هو معلوم فان املبعوث اخلاص قلما وجد ترحيبا اسرائيليا بدوره السباب عديدة 

منها االحتكار االمريكي لرعاية عملية السالم وضعف املوقف االوروبي هيكلياً. 

التأثير على قرارت اإلحتاد األوروبي:

ميكن التأثير النسبي على قرارات اإلحتاد األوروبي لصالح القضية الفلسطينية عبر اإلتصال املنظم بشكله املباشر وغير املباشر 
بصناع القرار يف االحتاد بكافة مستوياتهم وبوسائل مختلفة. . 

وبحكم كونهم صوتا مهما يف االحتاد فان النواب املنتخبني للبرملان هم االكثر قابلية للتأثر بفعل لوبيات الضغط املختلفة. وميكن 
لذلك ان يمت من خالل التواصل املباشر مع النواب او من خالل اإلتصال مبكتب اإلستعالمات التابع لهم يف كل دولة أوروبية على 

حدى. ومن اجلدير ذكره أن جميع املعلومات عن النواب متوفرة عبر موقع البرملان األوروبي
.http://www.elections2014.eu/en/in-the-member-states 

 
يف إطار العملية التشريعية يسّن نّواب البرملانات األوروبية اخلاصة بكل دولة على حدى القوانني املتعلقة بالتعامل مع اإلحتاد 
األوروبي، كما يقومون مبناقشة قضايا االحتاد قبل الذهاب بها الى مؤسساته. ويف بعض األحيان يمت مناقشة بعض القضايا 
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عبر اإلعالم، أو يف بعض احلاالت النادرة يطلب البرملان احمللي استفتاء الشعب للتصويت على قضية ما هامة متس الدولة قبل 
اقرارها من قبل مؤسسات االحتاد االوروبي؛ النه يف حالة اقرارها اوروبيا تصبح ملزمة لكل االطراف. 

القوانني.  مسودات  بخصوص  مالحظات  على  أن حتصل  األحيان  أغلب  يف  األوروبي  االحتاد  ملفوضية  ميكن  آخر،  سياق  يف 
وبوسع مليون مواطن من دول اإلحتاد األوروبي أيضاً أن يطلبوا من املفوضية أن تتبنى مشروع قرار معني، من خالل ما يسمى 
البريد   ،08-562  444  11 رقم:  الهاتف  على  السويد  األوروبي يف  االحتاد  مفوضية  االتصال مبكتب  املواطنني. ميكن  مبادرة 
أن  اإللكتروني: ec.europa.eu/sverige/index_sv.htm. كما  املوقع  اإللكتروني: bursto@ec.europa.eu. عنوان 
هناك الكثير من املنظمات التي تتعاون على املستوى األوروبي بهدف التأثير على مفوضية االحتاد األوروبي. ومن ابرز ما ميكن 

فعله على هذا الصعيد:

 تشكيل لوبيات ضغط رئيسية يف مناطق انعقاد مؤسسات االحتاد االوروبي وهي بروكسل، لوكسمبرغ وستراسبورغ. حيث  ¦
تقوم املؤسسات املشكلة بالعمل على التأثير على صانع القرار وفقا الليات عمل محددة. 

توسيع دائرة التضامن مع القضية الفلسطينية عبر كسب مؤسسات او احتادات جديدة وهو ما من شأنه توسيع دائرة الضغط  ¦
على صناع القرار االوروبيني كل يف مكان اقامته. 

أن يكون املتواصل مواطنا أوروبيا يف أحد الدول  ¦  التواصل املباشر مع مكتب عضو البرملان، وللحصول على رد البد أوالً 
األوروبية ال28.

التواصل مع املواطنيني األوروبيني بشكل مباشر للتأثير على أعضاء البرملان. ¦
التواصل املباشر مع االعضاء من قبل مؤسسات حقوق انسان أو ممثلني حلكومات؛ فمن املعلوم ان لكل عضو برملان أوروبي  ¦

احلق يف االدالء بدلوه يف االمور املتعلقة  بالسياسة اخلارجية وهو ما يهمنا بالدرجة االولى. 

نتائج اإلنتخابات األوروبية األخيرة )مايو/أيار 2014(:

خالل اإلنتخابات األوروبية األخيرة سجل الميني املتطرف واليسار املتطرف ومعادو اإلحتاد األوروبي وحتى النازيني جناحاً وتقدما 
خالل االنتخابات البرملانية باملقارنة مع اإلنتخابات السابقة. وانتهت عمليات التصويت يف 28 دولة أوروبية النتخاب 751 ممثاًل 

جديًدا لهم يف البرملان األوروبي، ملدة 5 سنوات جديدة. من هذه االطراف املنتخبة:

الميني يف فرنسا:  ٭
الداخلية  تاريخًيا، حيث قالت وزارة  بقيادة زعميتها مارلني لوبني، فوًزا  املتطرفة يف فرنسا  القومية« الميينية  حققت »اجلبهة 
الفرنسية إن النتائج تؤكد فوز اجلبهة القومية بنسبة ٪26، وحصول »االحتاد من أجل حركة شعبية« على نسبة ٪20، بيمنا حصل 

»احلزب االشتراكي« احلاكم على نسبة ٪13 فقط من أصوات املنتخبني.

حزب بريطاني معارض للمهاجرين يف الصدارة: ٭
يف بريطانيا، حصل حزب »استقالل اململكة املتحدة UKIP« المييني - املعارض لالحتاد األوروبي وللمهاجرين - على أعلى عدد 

من املقاعد املخصصة لبريطانيا يف البرملان األوروبي. 
وأُعلنت نتائج 62 من مقاعد بريطانيا الـ 73 يف البرملان األوروبي، حيث حصل حزب استقالل اململكة املتحدة بزعامة نايجل فراج 
على 23 مقعًدا، وحزب احملافظني بزعامة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على 17 مقعًدا، وحزب العمال بزعامة إيد 
مليباند على 16 مقعًدا، وحزب الدميقراطيني األحرار بزعامة نائب رئيس الوزراء نيك كليج على مقعد واحد، يف حني توزعت 
املقاعد اخلمسة األخرى على أحزاب مختلفة، ووفًقا لتلك النتائج، فقد خسر حزبا احملافظني والدميقراطيني األحرار عدًدا من 

مقاعدهما.

اليسار املتطرف يف اليونان: ٭
وهذه أول مرة يفوز فيها حزب يساري متطرف على مستوى عام يف اليونان احلديثة، وذلك بتقدمه بنسبة طفيفة على حزب 
)سيريزا(. يف حني جنح حزب »الفجر الذهبي« النازي املتهم بارتكاب جرائم قتل ومحاوالت انقالب على احلكم يف اليونان خالل 
السنة املاضية بنسبة تتراوح بني 8 و10 باملائة من األصوات. وقد أظهرت استطالعات رسمية آلراء الناخبني أن حزب »سيريزا« 
اليساري املتطرف استفاد من موجة الغضب من إجراءات التقشف ليفوز يف هذه االنتخابات، حيث عاقب الناخبون رئيس الوزراء 
أنتونيس ساماراس على التخفيضات الكبيرة يف الرواتب واملعاشات التي طبقها يف إطار برنامج اإلنقاذ املالي لالحتاد األوروبي 
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وصندوق النقد الدولي.

كما جنحت احزاب ميينية أخرى يف هولندا والدمنارك وبلجيكا واملانيا يف الوصول الى البرملان االوروبي عالوة على قوى يسارية 
متطرفة أخرى. فباالضافة الى اليونان التي حصل فيها اليسار املتطرف على املرتبة االولى فقد فاز باملرتبة الثانية يف أيطاليا 

والثالثة يف اسبانيا.  

ايضا  املرة  البرملان، حيث تشكلت هذه  داخل  املتجانسة  التوجهات  ذوي  تتشكل مجموعات من  ما  االنتخابات عادة  اعقاب  يف 
سبع مجموعات ممثلة الكثر من مئة حزب يف القارة االوربية، حيث أشارت النتائج إلى بقاء سيطرة املسيحيني الدميقراطيني 
االشتراكيون  يليهم  السابقة،  االنتخابات  مع  مقارنة  املقاعد  بعض  فقدوا  مقعًدا حيث   221 بـ  بفوزهم  األوروبي،  البرملان  على 
والدميقراطيون بـ191 مقعًدا، ثم احملافظون واالصالحيون 70 مقعدا يليهم حتالف الليبراليني والدميقراطيني 67 مقعًدا، يليهم 
اليسار االوروبي املوحد 52 مقعدا ثم مجموعة اخلضر بـ 50 مقعًدا، بيمنا مجموعة اوروبا احلرية والدميقراطية املباشرة بزعامة 
نايجل فراج فازت بـ 40 مقعًدا حسب النتائج املعلنة. ومن املالحظ ان املجموعات املتطرفة املنتخبة لم تكن باالنسجام الذي يتيح 
لها تشكيل كتلة حتالفية واحدة مما ادى الى توزعهم على عدة كتل ابرزها تلك التي يتزعمها النائب البريطاني المييني فراج والتي 

ال ترتقي يف تطرفها الى مستوى املجموعات الميينية االخرى الفائزة وهو ما يضعف القوة التاثيرية لتلك املجموعات. 

يف تعقيبه على هذا التشرذم يؤكد الباحث عبد النور بن عنتر: 
»إّن قوى الميني األوروبية منقسمة على نفسها، من منظور هذه األحزاب نفسها، إلى ثالث فرق. فريق متشدد 
البلجيكي،  بيالنغ  وفالمس  المنساوي  احلرية  مثل حزب  وحلفاؤها،  الفرنسية  الوطنية  اجلبهة  تتزعمه  للغاية، 
وحزب احلرية الهولندي ورابطة شمال إيطاليا. وفريق أكثر تشدداً منه، يمتثل يف حزب النازيني اجلدد اليونانيني 
وحزب جوبيك املجري... وفريق أقل تشدداً )من األول( يتزعمه احلزب من أجل استقالل اململكة املتحدة، وحليفاه 
احلزب السويدي وحزب الشعب الدامنركي. يعيب األول على الثاني تشدده، ويرفض التعاون والتحالف معه، فميا 
يعيب الثالث على األول – ناهيك عن الثاني – تشدده، رافضاً التحالف معه هو اآلخر. ومن ثم، أصبحت إشكالية 
االعتدال والتطرف مشكلة بالنسبة لأليامن األوروبية، بعد أن كانت مشكلة يف عالقاتها مع األحزاب األخرى 

)غير الميني املتطرف(«.

تأثير نتائج اإلنتخابات البرملانية على القضية الفلسطينية والعمل لها على الساحة األوروبية: 

 أدت نتائج االنتخابات  األوروبية أعاله والتي أظهرت تقدماً ملحوظاً للميني على باقي الكتل  إلى خلق حالة من القلق يف العديد 
من االوساط ومنها الفلسطينية والتي بدأت تتساءل عن السياسة املستقبلية لالحتاد األوروبي وتوجهاته جتاه القضية الفلسطينية.

السياسي  اجلهد  ان  يظهر  املثال  سبيل  على  )فراج(  ملجموعة  التحالفية  اخلريطة  اقرتها  التي  االساسية  املبادئ  الى  بالنظر 
للمجموعة منصب على منع املزيد من االندماج بني الدول االوروبية، واعادة االعتبار مجددا للسيادة الوطنية للدول على حساب 
االحتاد، ومتكني الشعوب االوروبية من ابداء رأيها بشكل دميقراطي فميا ينبغي ان تكون عليه االمور من توافقات داخل مؤسسات 
السعي  وعدم  وتقاليدها  والدينية  الثقافية  وحماية خصوصياتها  على  احلفاظ  من  الدول  الى متكني  التحالف  يدعو  االحتاد. 
لصهرها يف بوتقة فدرالية واحدة. وتؤكد مبادئ التحالف على رفض الالسامية والمتييز العنصري وعدم كراهية الشعوب االخرى. 

من املالحظ انه وان كان جزء مما تبناه التحالف دعائيا وتسويقيا فانه ليس من اولوياته كما ال يوجد على اجندته ما يتعلق 
بالسياسات اخلارجية لالحتاد ال سميا ما يتعلق منها بالشأن الفلسطيني. هذا يف اجلانب املباشر اما يف اجلانب غير املباشر فان 
احلالة العامة للميني املتطرف بكل مسمياته تقوم على فكرة اخلصوصية الوطنية والقومية، وهو ما من شأنه على املدى البعيد 
تعزيز النفور من االخر داخل اوروبا وإشاعة أجواء من الكراهية لآلخر الثقايف والعرقي وعلى رأس ذلك كله اآلخر املسلم حتديداً 
- كما هو واقع احلال يف هولندا على سبيل املثال- مما يؤثر بالضرورة على حرية العمل االسالمي عموما والعمل لفلسطني على 
وجه اخلصوص. اما على الصعيد اخلارجي فان عموم تأثير االحتاد االوروبي على القضية باملعنى السياسي ليس كبيرا بالنظر 
الى دوره كمقاول خدمات لصالح االحتالل عليه تسديد فاتورته املعروفة سنوياً للسلطة الفلسطينية. وهو باكتفائه بلعب هذا الدور 
ممالئ فعلي إلسرائيل اكثر منه داعما جوهريا لفلسطني. وبالتالي فان اخلوف على املوقف من القضية الفلسطينية ليس له ما 
يبرره على املدى القريب سميا وان جزء من الميني املتطرف اساسا هو كاره او معاد لليهود ايضاً. فعمليا لن يكون مبقدور الميني 
داخل اروقة البرملان االوروبي النكوص مبوقف االحتاد عن حافة ما هو عليه حاليا جتاه فلسطني، ليس فقط لعدم وجود ذلك على 
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اجندته الظاهرة حالياً بل ايضاً لعدم قدرته يف ظل انعدام الوزن النسبي الفعلي للبرملان االوروبي او االحتاد عموما. يؤيد هذه 
الرؤية العديد من املراقبني للشأن األوروبي خصوصاً على الصعيدين السياسي واملالي، فالميني ميثل جزءاً غير موحد –وإن كان 
كبيراً- من باقي مكونات البرملان األوربي. وهو ما أكده أيضاً املتحدث باسم االحتاد األوربي يف األراضي الفلسطينية والذي توقع 
أال تؤثر نتائج االنتخابات بشكل مباشر وسريع على القضية الفلسطينية، مشيراً إلى وجود قرار أوروبي واضح يمتثل يف اسمترار 
الدعم للقضية الفلسطينية خالل 2014. كما أكد على أنه لن يحدث تغيركبير يف السياسيات األوروبية جتاه فلسطني فالبرملان 
األوروبي ال يضع سياساته كتلة مبفردها، بل إن اجلميع يشارك يف صنع تلك السياسة بغض النظر عن احلجم الذي ميثله، ثم إن 

البرملان األوروبي يعد جزءاً من منظومة أوروبية متكاملة ترسم سياسات االحتاد داخلياً وخارجياً.

خالصة:
البرملان االوروبي سبق وان كان فيه الكثير من الصهاينة املسيحيني والذين وقفوا مع اسرائيل ودافعوا عن سياساتها. ورغم ذلك 
فقد صدرت عن البرملان قرارات باملعنى االيجابي تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني يف احلرية واالستقالل انطالقا من شعور 
البرملانيني واالحتاد عموما ان مصلحة بقاء اسرائيل تقتضي أيضاً اعطاء الفلسطينيني دولة وهذا ما ال نعتقد بانه سيتغير. ولكن 
هذا البرملان ذاته هو الذي يسلم باعتبار حركات املقاومة يف فلسطني حركات ارهابية بعد ان وضعها املجلس االوروبي على قائمة 
االرهاب، وبالتالي فمن هذه الزاوية لن يضيف وجود عناصر ميينية جديدة على هذا االمر شيئا. فاملطلوب فعله واالسمترار فيه 
هو العمل على التأثير وكسب االصدقاء وبناء اجلسور مع كل التيارات مبا فيها املنتخبون اجلدد ما امكن؛ فجزء اساسي ممن 
انتخبوا لم يمت انتخابهم على اسس تتعلق بسياسة االحتاد اخلارجية او حتى سياسة دولهم من القضية الفلسطينية، وهؤالء برأينا 
يشكلون االغلبية والتي ميكن التعامل معها والسعي للتأثير فيها. وال ميكن جني اي من الثمار امللموسة على هذا الصعيد سوى 
بالعمل الدؤوب واملنظم والواعي القائم على توسيع دائرة االصدقاء وتقليل دائرة االعداء او التخفيف من عدائهم ما امكن بغض 
النظر عن طبيعة اصطفافاتهم االيدلوجية مييناً أو يساراً. أما املنمتون منهم الى املسيحية الصهيونية فهم يف االساس موجودون 
يف كل االحزاب االوروبية والكثير منهم يقف على رأس دول وحكومات وبالتالي فان فوز بعضهم يف االنتخابات التي جرت للبرملان 

االوروبي لن يضيف فارقاً نوعيا آنياً مبا يؤثر على موقف االحتاد من فلسطني او حتى من العمل لها داخل اوروبا. 
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