
أرست الواليات المتحدة، حين نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس في  شهر أيار/مايو الماضي، سابقةً شجعت فيها إسرائيل على 
االستمرار في ضم األرض الفلسطينية واستعمارها، وحفزت دول األخرى لتنضم إليها في خرق المسؤوليات المنصوص عليها في القانون 
الدولي. فبعد نقل السفارة بعشرة أيام، حذت غواتيماال وباراغواي حذو الواليات المتحدة وافتتحتا سفارتيهما في القدس. وأعلنت هندوراس 
عزمها نقَل سفارتها أيًضا. إن تطبيع الخطوة األمريكية جاٍر على قدٍم وساق، حيث أعلنت دول عديدة بما فيها المملكة المتحدة بأنها سوف 

تشارك في اجتماعات ستعقد في مقر السفارة الجديد.

ح رئيس بعثة االتحاد األوروبي إلى األمم المتحدة قبل انتقال السفارة األمريكية بأن االتحاد  يتبنى االتحاد األوروبي موقفًا واضًحا، حيث صرَّ
األوروبي ما يزال متمسًكا باالتفاق الدولي بشأن القدس، بما فيه االمتناع عن افتتاح مقرات دبلوماسية في القدس إلى حين التوصل إلى حل 
حت بأن نقل السفارة األمريكية  بخصوص الوضع النهائي للمدينة. يؤكد هذا الموقَف دوٌل أعضاء في االتحاد األوروبي، كفرنسا التي صرَّ
ينتهك القانون الدولي. وفي المقابل، شاركت جمهورية التشيك وهنغاريا ورومانيا في حفل افتتاح السفارة في القدس، وحالت دون صدور 

بيان مشترك من االتحاد األوروبي يُدين الخطوة األمريكية.

أهمية االتحاد األوروبي

تثير هذه المناورات السياسية األخيرة في القدس القلق، وهي تتبع مساًرا تدهوريًا 
بالنسبة إلى الفلسطينيين في المدينة. فلطالما كان المجتمع الدولي عاجًزا عن تأمين 
حقوق الفلسطينيين القانونية والتاريخية في شطري القدس الغربي والشرقي، كحق 

العودة لالجئين وحق استعادة الممتلكات والحقوق السياسية كاملةً. إن الفشل في تجاوز 
خطاب اإلدانة واالستنكار إلى إنفاذ القانون الدولي يسمُح إلسرائيل بإحكام قبضتها 

على الشعب الفلسطيني وأرضه. والتطبيع األخير للسيادة اإلسرائيلية على كامل القدس 
بفضل الواليات المتحدة ودول أخرى يحمل خطورةً خاصة ألنه يقول إلسرائيل إنها 

لن تواجه أي عواقب أو تبعات جراء ضم األرض الفلسطينية وانتهاك القانون الدولي.

وفي هذا السياق المحدد والتحول السياسي العالمي إلى اليمين، يظل االتحاد األوروبي أحد الفضاءات القليلة المتبقية للدفاع عن حقوق 
اإلنسان الفلسطيني في الساحة الدولية، ويُعزى ذلك إلى أن أُسس االتحاد األوروبي تقوم على القانون الدولي، وإلى حقيقة وجود دعٍم شعبي 

أوروبي قوي للحقوق والسيادة الفلسطينية، وإلى أن االتحاد األوربي – وهو السبب األهم ربما –  قادٌر على محاسبة إسرائيل من خالل 
االتفاقات العلمية والثقافية واالقتصادية العديدة المبرمة معها.

 يواجه االتحاد األوروبي بال شك تحديات في هذا الشأن. فبعض دوله األعضاء، مثل بولندا وهنغاريا، تقودها حكوماٌت مستبدة، وثيقةُ 
التحالف مع إسرائيل، بينما تُؤثُِر دوٌل أخرى في االتحاد، كفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، المحافظةَ على عالقاتها الدبلوماسية الطيبة 

بإسرائيل على الضغِط عليها لحملها على التوقف عن انتهاك حقوق الفلسطينيين. إن غياب اإلرادة االوروبية من أجل التحرك يأتي على 
حساب الحقوق الفلسطينية، ويشكك في نزاهة القانون الدولي. وفي هذا الصدد، يمكن لالتحاد األوروبي أن ينطلق من التوصيات السياساتية 

الواردة أدناه لتأكيد التزاماته أمام الشعب الفلسطيني، والتزامه بتطبيق اإلطار القانوني الدولي الذي يرفع شعاره.

خطوات عاجلة جديرة بتحرك االتحاد األوروبي

َع دوله األعضاء الثماني والعشرين على إصدار بيانات منفصلة، بعد عرقلة صدور بيان مشترك، . 1 ينبغي لالتحاد األوروبي أن يشجِّ
إلدانة نقل السفارة األمريكية وبيان الضرر الذي ستخلفه هذه الخطوة على سيادة الفلسطينيين وحقوق اإلنسان األساسية.

على االتحاد األوروبي أن يقاوم نقل السفارة األمريكية إلى القدس
كتبته يارا هواري
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مذكرة سياساتية من الشبكة

“على الدول األعضاء في 
االتحاد األوربي أن تقاطع 
االجتماعات أو الفعاليات 

الدبلوماسية في موقع 
السفارة األمريكية الجديد.”

http://www.middleeasteye.net/news/exclusive-after-boycotting-opening-uk-attend-meetings-us-embassy-jerusalem-250277270
https://eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/43591/eu-statement-%E2%80%93-united-nations-security-council-situation-middle-east-including-palestinian_en
https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/jerusalem-embassy-gaza-protests/h_34365c7035a27b5f1bf1faa298f1b8de
http://praguemonitor.com/2018/05/14/czech-republic-helps-block-eu-statement-us-jerusalem-embassy
https://www.unrwa.org/content/resolution-194
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/israel/index_en.htm
https://eurovisionworld.com/eurovision/2019/event
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/moedas/announcements/eu-israel-20-years-research-and-innovation-partnership_en
https://al-shabaka.org/ar/author/yara-hawari/
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ينبغي للممثل األعلى لسياسة األمن والشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي أن يُذكِّر الدوَل األعضاء بالتزامها بمسؤولياتها كدول ثالثة . 2
إزاء االمتناع عن التواطؤ في جرائم الحرب اإلسرائيلية أو االنتهاكات األمريكية للقانون الدولي. وهذا يشمل التأكيد للدول األعضاء بأنه 

ال ينبغي لها أن تحضر االجتماعات أو الفعاليات الدبلوماسية في موقع السفارة األمريكية الجديد.

يجب على االتحاد األوروبي ودوله األعضاء االلتزام بعدم االعتراف الدولي بالسيادة اإلسرائيلية على القدس. وهذا يقتضي إدانة . 3
الفعاليات األوروبية المنظمة في القدس مثل سباق الدراجات الهوائية، طواف إيطاليا )Giro d’Italia(، ومسابقة يوروفيجن للغناء 

المزمع عقدها في العام المقبل. فهذه الفعاليات وغيرها عنصٌر مهم في المحاوالت اإلسرائيلية لتطبيع سيادتها على المدينة.

يجب على دول االتحاد األوربي، مجتمعةً ومنفردة، أن تدافع عن حقوق الفلسطينيين القانونية والتاريخية في القدس بشطريها الغربي . 4
والشرقي. وعليها أيًضا أن تدعم قدرة الفلسطينيين على الصمود وأن تدعم محاوالتهم في استعادة السيادة دون تجريد تلك المحاوالت 
من بُعدها السياسي. ومن األهمية بمكان في هذا الصدد أن تعمَل دول االتحاد األوروبي على تيسير عودة مؤسسات منظمة التحرير 

الفلسطينية إلى القدس ودعم المنظمات والتحركات الشعبية.
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يارا هواري الزميلة السياساتية للشبكة في فلسطين، حاصلة 
على درجة الدكتوراه في سياسة الشرق األوسط من جامعة 

إكستر. ركزت أطروحتها على مشاريع التاريخ الشفوي 
والذاكرة السياسية في إطار أوسع ضمن دراسات الشعوب 

األصلية.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غير حزبية وغير 
ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق 

االنسانية للفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير، وذلك 
ضمن إطار القانون الدولي وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء 

والمحللون السياسيون في الشبكة المناقشة الجدية للقضايا 
المطروحة.يمكن اعادة نشر وتوزيع هذه الملخصات السياسية 

شرط ان يتم االشارة بوضوح الى »الشبكة«، »شبكة 
السياسات الفلسطينية«، كمصدر اساسي لتلك المواد.

لمزيد من المعلومات عن »الشبكة«، زوروا الموقع 
االلكتروني التالي: www.al-shabaka.org او اتصلوا بنا 

contact@al-shabaka. :على البريد االلكتروني التالي
org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعبر بالضرورة عن 

رأي المنظمة ككل.
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