
191 

 

 

 

 

 فصلنامه  

 های پژوهش 

ملطط   البطط  روابطط 

شماره   هشتمدوره 

شماره پ طاپ   سوم 

 ب ست و نهم 

 1397 پای ز

 

 

 مسأله قبال در اروپا اتحادیه آفرینی نقش بر مؤثر بیرونی عوامل
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 چکیده
 اتحادیشه نقش  و رویکردها ها،سیاست بر تاثیرگذار بیرونی عوامل و علل فهم دنبال به مقاله این

 ها،سیاست تحول سیر» که است این پژوه  اصلی پرس . است فلسطین مسأله قبال در اروپائی
 رضشیهف «اسشت  بیرونشی عوامل و علل کدام تابع فلسطین مسأله قبال در اروپا نق  و رویکردها
 عرصشه در اروپشا قشدر  تغییشر بشالتبع و المللبین نظام در ساختاری هایدگرگونی» مقاله اصلی
 امنیتشی حشی م ای هبرآمشد تهدیشدا  و اروپشا بشاییگری بشه اسشرائیل و آمریکا نگرش ی،المللبین

 ییر الگوهای دوستی واسرائیل و تغ-پروژه عادی سایی رواب  اعراب اروپا و نیز برای خاورمیانه
 طینفلسش قبشال در اروپشا نقش  تحشول بشر مؤثر بیرونی عوامل و علل را ،«دشمنی در خاورمیانه

 نیشز ا اطالعش گشردآوری بشرای و «تحلیلشی-توصیفی» مقاله، این در پژوه  روش. شمردبرمی
 یشافتن در اروپشا دهشدمی نشان پژوه  هاییافته. است شده استفاده ای کتابخانه روش ای عمدتاً
 یشنا و اسشت مانشده ناکشام فلسطین مسأله در اقتصادی نق  موایا  به سیاسی همپایه نق  یک
 روپا،ا سیاسی یابینق  با آمریکا نیز و اسرائیل مخالفت بحران، در آمریکا پررنگ نق  به نقصان
 حشویه در اروپشا هایضشف  نیز و اروپا اتحادیه عضو هایدولت میان در انسجام عدم و شکاف
 .گرددمی بر گر میانجی یک نق  ایفای برای آن تبفا  و سخت قدر 

 
 هخاورمیان امنیتی، تهدیدا  ساختاری، هایدگرگونی فلسطین، اروپا، :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

عمشدتاً بشه  1990تشا  1970خصوص مسأله فلسشطین ای دهشه در حالی که نق  اروپا در 

های هنجاری مفطوف بود، در ادامه به علشت فروپاششی صدور اعالمیه و پیگیری سیاست

نظام دو قطبی، تفمیق و تکوین فرایند همگرایی در قاره سبز و مذاکرا  صلح مادریشد و 

کمشک بشه طشرف فلسشطینی اسلو، اروپا به عنوان تأمین کننده مالی اصلی فرایند صشلح و 

نامور گردید. در وهله بفد و به واسطه افزای  اعتماد به نفس اتحادیه اروپائی، شکسشت 

ی آمریکا در تحقق صلح نهایی، به بشن بسشت رسشیدن مشذاکرا  المللبیننق  سیاسی و 

سپتامبر، اروپا تالش کرد به  11های امنیتی خاورمیانه پس ای صلح، آغای انتفاضه و پوی 

المللشی همتشرای بشه دسشت یا  نق  اقتصادی در فرایند صلح، جایگاه سیاسشی و بینموا

نقششه »درگیشر ششدن در تشدوین  و« 1کمیته چهارجانبه»رسد عضویت در آورد. به نظر می

های یکجانبشه نقطه عطفی برای اروپا در پیگیری این نق  بود. اما در ادامه سیاسشت« 2راه

المللی در کنار ممانفت اسرائیل نسبت بشه نقش  م بیندولت بوش و عدم وجود اراده الی

المللی برجسته اروپا در قبال مسأله فلسشطین یابی سیاسی و بینسیاسی اروپا مانع ای نق 

المللشی شد. اگرچه در دولت اوباما تالش شد اروپا نیز به نوعی درگیر ابفاد سیاسی و بین

، روی کشار 2006ل جنب  حماس ای سال موضوع شود اما رویکرد اشتباه اروپائیان در قبا

بودن دولت تندروی بنیامین نتانیاهو و چند دسشتگی اروپائیشان علشی الخصشوص در ر ی 

تحقق آن شد. در ادامشه بشا روی کشار آمشدن  المللی فلسطین مانع ایدهی به وضفیت بین

جمهشور جدیشد آمریکشا و انتقشال سشفار  آمریکشا ای تشل آویشو بشه دونالد ترامپ، رئیس

المقدس اشغالی، دگردیسی راهبردی سیاست برخی دول عربی ای جمله عربستان در بیت

های فلسشطینی و ششکاف و چنشد دسشتگی در قبال منایعه فلسطین، افتراق در میان طرف

های اروپا برای ایفشای نقش  میان اروپائیان به ویژه خروج انگلیس ای اتحادیه، محدودیت

 سیاسی مؤثر دوچندان شده است.

رو، مقاله پی  رو در پی بررسی سیر تحول رویکرد اروپا اعم ای جامفه اروپا و ی اینا

اتحادیه اروپائی در قبال مسأله فلسطین و یافتن پاسش  بشه ایشن سشؤال اسشت کشه تحشول 

                                                           
1. Quartet Committee 

2. Road Map 
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ها، رویکردها و نق  اروپا در قالب مسشأله فلسشطین تشابع کشدام علشل و عوامشل سیاست

تحول رویکرد اروپا در قبال مسأله فلسطین، تشابفی ای  است  در پاس ، ای نظر نگارندگان

المللشی، الملشل، تغییشر قشدر  اروپشا در عرصشه بینهای ساختاری در نظام بیندگرگونی

نگرش آمریکا و اسرائیل به باییگری اروپا، تهدیدا  برآمده ای محی  امنیتشی خاورمیانشه 

تغییشر الگوهشای دوسشتی و اسشرائیل و -برای اروپا، سیاست عادی سایی روابش  اعشراب

دشمنی در خاورمیانه، اختالفا  داخلی میان دول عضشو اتحادیشه اروپشا، علشل و عوامشل 

باشد. ایشن مقالشه ابتشدا بشه ها، رویکردها و نق  اروپا در قبال فلسطین میتحول سیاست

بررسی ادبیا  پژوه  و تبیین چارچوب نظری آن، یفنی نوواقفگرائی پرداخته و سشپس 

ی، نق  آمریکا، مخالفت اسرائیل و محی  امنیتی خاورمیانه بر نق  المللبینساختار تأثیر 

و جایگاه اروپا در قبال مسأله فلسطین را مورد پردایش قرار خواهد داد. در پایان نیشز در 

گیشرد. روش پشژوه  در نظر قشرار میهای پژوه  مطمحگیری نتایج و یافتهقالب نتیجه

ای و گشردآوری اطالعشا  نیشز عمشدتاً ای روش کتابخانشه« حلیلشیت-توصیفی»این مقاله، 

 استفاده شده است.
 

 ادبیات پژوهش

ادبیا  پژوه  در حویه سیاست خارجی اروپا در قبال فلسطین بسیار گسترده و متنشوع 

نگشاه  -1:دیشنمایمخطوط تحلیلی ادبیا  موجود را ترسشیم  نیتریاصلاست. موارد ذیل 

جی اروپا در قبال خاورمیانه و چگونگی تکوین آن در گذر یمان تاریخی به سیاست خار

ی آمریکا در منطقه و رابطشه آمریکشا هااستیسبررسی سیاست خارجی اروپا در پرتو  -2

ی کارآمدی و یشا ناکشامی هانهییمی اروپا و تبیین علل و هااستیسارییابی  -3اسرائیل  -

ردم اسشرائیل و فلسشطین در خصشوص تحلیل نگاه مقامشا  و مش -4آن در قبال فلسطین 

فلسشطین بشر  مسشألهی اروپشا در خصشوص هااسشتیستحلیل  -5نق  اروپا در فلسطین 

تبیشین سیاسشت اروپشا در قبشال فلسشطین در  -6همگرایی و وحد  اروپشا  مؤلفهاساس 

واکشاوی سیاسشت اروپشا بشر اسشاس سیاسشت  -7ی اروپشا اانهیخاورمچارچوب سیاست 

اروپا و در نظر داشتن مسشائل تشاریخی یهشود و نیشز  محورنجار و ه محوراریشخارجی 

پردایش سیاست اروپا در قبشال فلسشطین  -8ی امپریالیستی اروپا در خاورمیانه هااستیس
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ی در قالب مفاهیمی ای قبیل نهادسایی، سیاست سایمنطقهای دریچه نهادگرایی اروپایی و 

 همسایگی.

آلتونسشیک در رامون موضوع مقاله آمده اسشت. در ادامه تفدادی ای ادبیا  پژوه  پی

فلسطین: چشه -سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در قبال منایعه اسرائیل»ی با عنوان امقاله

( به بررسشی تکشوین نقش  اتحادیشه اروپشایی در Altunsik,2008«)اندایه باییگر است 

ی، المللشبینصه خالل چند دهه گذشته پرداخته است. به عقیده آلتونسیک تحوال  در عر

منایعه فلسطین و داخل اروپا به انحشا  گونشاگون موجشب ششده اسشت ششانس اتحادیشه 

اروپایی برای ایفای یک نق  کلیدی اقتصادی، دیپلماتیک و نیز مدیریت بحران افشزای  

فلسشطین: -اروپشا و رونشد صشلح اسشرائیل»یابد. جوئل پیتری در مقالشه ای تحشت عنشوان 

(، مفتقد است گفتمان سیاست خارجی اتحادیشه اروپشایی Peters,2010«)ضرور  اکنون

دچار تغییراتی اساسی شده اسشت بشه گونشه ای کشه بشه مشرور یمشان نیایهشای داخلشی و 

فلسطین تغییر یافته است. او در نهایت بشه ایشن  مسألهدر قبال  اشکیاستراتژی هاینگران

فلسشطین ای یشک حالشت  لهمسشأنتیجه رسیده است که رویکرد اتحادیه اروپایی نسبت به 

به یک رویکرد امنیتی شده مبتنی بر  1990و  1980ی هادهههنجاری مبتنی بر عدالت در 

خطر، ترس و احتمال تاثیرگذاری منفی منایعه بر ثبا  داخلی قشاره سشبز ای اوایشل سشال 

دوره پس ای شکست مذاکرا  صلح، تغییشر ماهیشت یافتشه اسشت. موسشو در  یفنی 2000

سیاست خارجی اتحادیشه اروپشایی در قبشال رونشد صشلح اسشرائیل و »عنوان کتابی تحت 

(، به بررسی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سشه مقطشع مهشم Musu, 2010«)فلسطین

و مقطشع پشس ای  1999تشا  1990ی سیاسی اروپایی، هایهمکاردر قالب  1990تا  1969

س  اصلی نگاششته ششده کشه پرداخته است. کتاب مذکور در پاس  به این پر 2000سال 

اقداما  ییاد ای اتخاذ یشک سیاسشت  چرا اتحادیه اروپایی علی رغم صرف وقت، منابع و

فلسشطین نشاتوان مانشده اسشت . نویسشنده سشه -کارآمد و مستقل در قبال منایعه اسرائیل

 اسشت نیافرضیه عمده را در پاس  به پرس  اصلی کتاب مطرح کرده است. فرضیه اول 

اروپایی ای رسیدن به یک رویکرد متحد در میشان اعضشای خشود ناکشام مانشده  که اتحادیه

و ابزارهشای  هشااهرممتمرکز است که اتحادیه اروپشایی ای  مسألهاست. فرضیه دوم بر این 

الیم برای تاثیرگذاری بر روند صلح خاورمیانه بی بهره است و فرضیه سوم مفتقد اسشت 
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آمریکا، اروپا را -طقه خاورمیانه و رواب  پویای اروپامنافع اسراتژیک ایاال  متحده در من

 به سمت ایفای یک نق  ثانویه در روند صلح خارومیانه سوق داده است.

 

 چارچوب نظری

تنها در چشارچوب یشک نظریشه تمشامی  توانینمواقفیت غیرقابل انکار اینست که امرویه 

کنشت  1نظریه نوواقشع گرایشیجوانب یک پژوه  علمی را لحاظ کرد، امّا به نظر نگارنده 

ی اساسی رویکردهای اروپا در قبال فلسطین را توضیح دهد. والتشز هاجنبه تواندیم 2والتز

هشا و طیفشی ای پیامشدهای محتمشل کن  تواندیمالملل بر آن است که نظریه سیاست بین

در را در درون یک نظام توصی  کند و نشان دهد که چگونه با تغییشر  هادولتتفامال  

ی دارای هشانظامبشه مشا بگویشد  تواندیم. نظریه شوندیمنظام طی  انتظارا  نیز متحول 

، آورنشدیمو چه امکاناتی را به وجود  کنندیمساختارهای متفاو  چه فشارهایی را وارد 

بگوید واحدهای نظام چگونه در برابر آن فشارها و امکانا  واکشن  نششان  تواندینمامّا 

ی هشاییایپو کشهیجائتا چه اندایه ای کارایی برخوردارند. لذا تشا  هاواکن و این  دهندیم

هشا قابشل ، رفتار این واحدها و پیامدهای رفتشار آنکنندیمنظام آیادی واحدها را محدود 

 (.Waltz: 2-1979:71است )پی  بینی 

ی ییشر را هایمششحداقل یکشی ای خش   هادولتای نظر والتز در سیستم آشوب یده، 

ی سیاسشی، نظشامی و هشاییتوانای داخلی به منظور افزای  هاتالش: انجام کنندیمتخاذ ا

ی خارجی بشرای صش  آرایشی یشا هاتالشهای مؤثر، و انجام اقتصادی و بس  استراتژی

لشذا قاعشده  .(197 :1384تجدید ص  آرایی با سشایر بشاییگران )دوئرتشی و فشالتزگراف، 

ید قدر  و ثرو  برای حفظ امنیت را بشه صشور  یشک الملل، تولآنارشیک در نظام بین

کند. امّا همین قاعده ثبا  نظام را فق  در سایه تواین قدر  باییگران ضرور  دیکته می

، پوراحمشدیششود )یم، تواین قدر  آن روی سکه ساختار آنارششیک محسشوب داندیم

یشه ششاخ  (. شاید به همین علت والتز مفتقد است کشه اگشر فقش  یشک نظر56: 1387

 :Waltz,1979است )الملل داشته باشد، آن نظریه همان نظریه مواینه قدر  سیاست بین

                                                           
1. Neo-Realism 

2. Kenneth Waltz 
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ای این رو، منطق اصلی سیاست خارجی اتحادیه اروپشائی در دوره پشس ای جنشگ  (.117

الملشل در ناشی ای شرای  جدید خودیاری و بروی تحول پارادایمی جدیشد نظشام بین سرد

ی تک قطبشی بشه اژلهوی و نظام دو قطبی بود. نظام سیال و فضای پس ای فروپاشی شور

رهبری آمریکا ایاال  متحده، اتحادیه اروپائی را متقاعد کشرد کشه بشرای کسشب قشدر ، 

امنیت، منافع ملی و در نهایشت ارتقشای جایگشاه خشود در سلسشله مراتشب قشدر  نظشام 

واینه سایی در بیشرون روی و م الملل به تفمیق همگرایی در درون و ائتالف با آمریکابین

آورد. سیاست حفظ امنیت اسرائیل به عنوان یک اصل اساسی در رویکرد اروپشا در قبشال 

امنیت خاورمیانه بشر ضشرور  بکشارگیری چشارچوب نشوواقفگرائی در تحلیشل سیاسشت 

 خارجی اروپا تاکید دارد.

سشطح  نگارنده منکر وجود ابفاد هنجاری در سیاسشت خشارجی اتحادیشه اروپشائی در

سیاست خارجی اتحادیه در خاورمیانه به طور عام و در  رسدیمجهانی نیست اما به نظر 

فلسطین به طور خاص موارد تناقض و عدم انسجام بسیار ییادی در خود دارد کشه  مسأله

در چششارچوب سیاسششت قششدر ، سیاسششت حفششظ امنیششت اسششرائیل و بششه شششکل پیگیششری 

میز به کرا  مشاهد شده اسشت. نقطشه اوج آن رویکردهای یک بام و دو هوا و تبفیض آ

و در جریان پیرویی حماس طی یک انتخابا  شفاف و سالم رخ داد کشه  2006در سال 

اسشت  1ی مورگنتشاهاگفتشهاتحادیه اقدام به بایکو  جنب  مزبور کرد. این تناقض یادآور 

 سشتین هشادولتکه اصشول اخالقشی جهانششمول قابشل کاربسشت بشه سیاسشت خشارجی 

(Bader,2013:74) ضمن اینکه سابقه تاریخی و نفوذ سنتی اروپا در خاورمیانه نشانگر .

غلبه ابفاد سخت افزاری و ژئواستراتژیک در سیاسشت خاورمیانشه ای آن در قبشال منطقشه 

 است.

ی ای شرای  محدود کننده است. او با اششاره بشه امجموعهتفری  والتز ای ساختار شامل 

 گشرن یگز تشوانیمکه چنین ساختاری را  کندیمرئی است استدالل اینکه ساختار امری نام

نامید ییرا علت غیر مستقیم رفتار کارگزار است. به عبار  دیگر، ساختار تفیین کننده رفتشار 

، مجموعشه ششرای  محشدود کننشده رونیهمش(. ای 31: 1384حاجی یوسفی، است )کارگزار 

ی نظشام هشایدگرگونفلسشطین ششامل  همسشألنق  اتحادیه اروپشا جهشت ایفشای نقش  در 

                                                           
1. Morgenthau 
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در ایجشاد فهشم  تواندیم، تهدیدا  برآمده ای منطقه خاورمیانه، نق  آمریکا و غیره المللنیب

 بهتر ای سیاست خارجی اتحادیه اروپائی کمک نماید.

، ر منطقشهداهمیت جریان امن انتقال انرژی ای خاورمیانه به اروپا، منافع سشنتی تشاریخی 

 در خاورمیانشه ی امنیتی و سیاسیها یپو آری اتحادیه اروپا ریرپذیتأثیایی و نزدیکی جغراف

ای جمله عوامل مهمی است که اتحادیه اروپا پیگیشری سیاسشت قشدر  سشخت افشزاری در 

فلسطین نیشز  مسأله، دهدیمی هنجاری و نرم افزاری قدر  ترجیح هاجنبهخاورمیانه را بر 

ی ن رو چارچوب نظشری نوواقشع گرایشی بشه ششکل بهتشرای این قاعده مستثنی نیست. ای ای

 فلسطین را تبیین نماید. مسألهسیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال  تواندیم

ه بشه ر دارد کشفلسطین گاهاً ذیل و گاهاً در برابر ایاال  متحده قشرا مسألهبایی اروپا در 

. کمشا رایشی تبیشین کشردآن را در چارچوب سواری رایگان و مواینه گ توانیمبهترین شکل 

ضشاد و اینکه رویکردهای غیر منسجم و غیر هماهنگ اتحادیه اروپائی بشه واسشطه منشافع مت

متفارض دول عضو اتحادیشه را نیشز در چشارچوب منشافع ملشی دول عضشو، در چشارچوب 

 ل و افزای توضیح داد. ای طرف دیگر تمایل به ایفای بایی مستق توانیمنوواقفگرایی بهتر 

و  در قالشب رونشد بارسشلون، سیاسشت همسشایگی 90به نفس ای سوی اروپا در دهه  اعتماد

کشه  باششدیمقدر  در نگاه جدید اروپا به خود  ریتأثگسترش در قرن بیست و یکم بیانگر 

 اید.ی مهم آن را تجزیه و تحلیل نمهاجنبهابفاد و  تواندیمنظریه نوواقفگرایی 

 

 المللی اتحادیه اروپا در قبال فلسطینبر نقش بین المللهای نظام بینتأثیر دگرگونی

به عنوان یک موضوع محوری جهت سنج  همکشاری  1970مسأله فلسطین ای اوایل دهه 

و ایجاد هماهنگی در میان اعضای جامفه اروپا در حویه سیاست خارجی مطمح نظشر قشرار 

ی ای المللشبینختاری بنا بر دالیشل گونشاگون سشا 1990تا  1970گرفت. اروپا در فاصله دهه 

جمله رقابت آمریکا و شوروی در نظام دو قطبی و تهدید امنیتشی ای سشوی ششوروی علیشه 

مواضشع اروپشا در قالشب اروپا، یک رویکرد هنجاری مبتنی بر صلح عادالنه در پی  گرفت. 

آنشرا  ، به گونه ای بوده است که اسرائیل و آمریکا چندانهاهیانیبو دیگر مواضع و  بیانیه ونیز

-1969) لیاسشرائو ای این رو اروپا با رویکرد لوی اشکول، نخست وییر وقشت  اندنتافتهبر 

( مبنی بر اتکای انحصاری اسرائیل به آمریکا و احترای ای سیاسشت روابش  متشواین بشا 1963

فلسطین روبرو بوده اسشت.  مسألهآمریکا و اروپا با مشکال  ییادی در قبال میانجیگری در 
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چنین هدفی را در قالب سیاست صدور اعالمیشه،  1990تا اوایل دهه  1970ا ای دهه اروپلذا 

، هنجارسایی و تالش برای ایجاد سشایوکارهای هماهنشگ در درون 1عربی-گفتگوهای یورو

ها در قبشال مسشأله فلسشطین ایشن قاره سبز دنبال کرد. نکته مهم در سیاست خارجی اروپائی

ئی، ایفای نق  پررنگ و ففال اروپا در مسأله فلسطین را یشک است که ای ابتدا رهبران اروپا

 (.Altunsik,2008:106-9) کردندضرور  قلمداد می

 بشا اروپشا رواب  احیای ینهیم سرد، جنگ یدوقطب سیستم یانپا تبع به و 1990 دهه آغای

 بشالق در اروپشائی اتحادیه جایگاه گرچه .نمود فراهم را مدیترانه شرقی و جنوبی همسایگان

 داششت ای مالحظه قابل تفاو  مادرید کنفرانس به نسبت اسلو کنفرانس در فلسطینمسأله 

 دیپلماتیشک و سیاسی نق  یک یافتن دنبال به و نبود راضی خود نق  ای همچنان اروپا اما

 ای رو ایشن ای. نبشود راضشی خود ای حاشیه نق  ای چندان و بود اقتصادی نق  موایا  به

 ایجشاد کشه گششت پدیشدار اروپشا ای خاورمیانشه سیاست در ای عمده تحوال  ،1995 سال

 ششمال و خاورمیانشه منطقشه در ای منطقشه مثبشت فضشای یک ایجاد هدف با2بارسلون فرایند

 بشرای بشدیل یشک عنشوان به چندجانبه سایوکار این. بود آن آغای نقطه 1995 سال در آفریقا

 صشلح فراینشد بر اثرگذاری جهت مساعد فضای ایجاد و خاورمیانه در سایی امنیت و صلح

 اسرائیل میان رابطه فضای بهبود برای تالش در هایاروپائ گونهنی. بدبود شده سیاستگذاری

 کشردن وادار در متحشده ایاال  کهیحال در بودند، آمریکا ای مستقل شکلی به عرب جهان با

 آوردن گشردهم بشا روپشاا بشود، مانشده ناکشام اسشرائیل بشا صشلح توافشق برای لبنان و سوریه

-یشورو مششارکت عنوان تحت ای منطقه امنیت و نظم شبکه یک قالب در مزبور کشورهای

 دول آوردن گشردهم ای ییشادی حشدود تشا هایکائیآمر که امری. کرد عمل موفق 3ایمدیترانه

هرچنشد  .بودنشد مانده عاجز ای منطقه چندجانبه چارچوب یک در اسرائیل و عربی مختل 

سپتامبر، بحران عراق و امنیتی شدن فضای خاورمیانه، نهایتاً ابتکشارا  اروپشا را  11حوادث 

 .(Del Sarto and Schumacherr,2005:17-18کرد )با خطرا  جدی مواجه 

تحول عمده دیگر در سیاست استقالل طلبانه، اعتراضی و جاه طلبانشه اروپشا نسشبت بشه 

بشه عنشوان  4تصشاب میگوئشل آنخشل موراتینشوسآمریکا و اسرائیل در قبال مسأله فلسطین، ان

                                                           
1. Euro-Arab Dialogue 

2. Barcelona Process 

3. Euro-Mediterranean Partnership 

4. Miguel Angel Moratinus 
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بود. موراتینشوس در کارنامشه کشاری خشود سشابقه 1نماینده ویژه اتحادیه اروپائی در خاورمیانه

سفار  اسپانیا در اسرائیل را داشت. دستورکار موراتینوس عبار  بود ای: برقراری و حفشظ 

اتحادیه به طشرفین درگیشر و  ها در روند صلح، انتقال پیشنهادا تماس نزدیک با کلیه طرف

هشای هشا بشا نرمو تطشابق آن های روند صلح به منظور ارتقشا مشارکت در امضا  موافقتنامه

اساسی دموکراسی ای جمله رعایت حقوق بششر و قواعشد قشانونی و در نهایشت نظشار  بشر 

 اقداما  هر یک ای طرفین که احتمشاالً سشبب لطمشه یدن بشه نتشایج کلشی مشذاکرا  گشردد

اروپا به واسطه انتظارا  و منافع در مفشرض خطشر خشود در  (.82-83: 1389قاعلیخانی، آ)

منطقه به دنبال کنار یدن شرای  تحمیل شده به خود ای سشوی اسشرائیل و آمریکشا در قبشال 

، وییشر خارجشه وقشت ایرلنشد بشه عنشوان 2مسأله فلسطین بود. به گونه ای که دیک اسپرینگ

به نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس اقتصادی خاورمیانشه و  1996رئیس ترویکا در سال 

تواند یک طشرف بایسشتد، اروپشا ، اظهار داشت: اروپا بی  ای این نمی3شمال آفریقا در قاهره

 Pardo) نسبت به منطقه دارای مسئولیت است تا روند صلح را مجدداً روی ریشل بینشداید

and Peters,2010:12). 

 تجربشه را ییگراچندجانبشه الملشلینب یاسشتس یفضشا 1990 هده یفضا در یکهحال در

 سشه امشا بود، یدوارکنندهام هاییاروپا یبرا مجموع در یلاسرائ-اعراب صلح روند و نمودیم

 کشرد. مشکل دچار را یترانهمد-یورو گسترش روبه رواب  یکمو یستب قرن یابتدا در عامل

 بسشت بشن بشه سشپتامبر، 11 بهانه به یکراسدمو ضرر به یسمترور بر تمرکز و گرایییکجانبه

 یترانشهمد در یشترب ثباتییب موجب که عراق به آمریکا حمله و یلاسرائ-اعراب صلح یدنرس

 و کشرد یسسشت دچشار را یترانشهمد-یشورو یرمنطقشهی و یامنطقشه ابفشاد مشذکور مسائل شد.

 برد. اغما  به را یترانهمد یعرب یکشورها و یونیستیصه یمرژ ینب یامنطقه هاییهمکار

ی ای مشوارد یمینشه اامنیت محور شدن گفتمان اروپشا در قبشال مسشأله فلسشطین در پشاره

بشه  1990های دهشه نزدیک شدن رویکرد اروپا به آمریکا را فراهم آورد. اروپا کشه در سشال

دنبال ایفای یشک سیاسشی مسشتقل ای آمریکشا بشود در دوره اوج گیشری انتفاضشه و افشزای  

های اشغالی تا حدودی ای ایشن ایشده فاصشله گرفشت. ای ایشن رو در ها در سریمینخشونت

                                                           
1. EU’s Special Envoy to the Middle East 

2. Dick Spring 

3. The Cairo Economic Conference for the Middle East and North Africa 

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/


200 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های ژوهشپ 

المل   ب  رواب 

شماره   هشتمدوره 

شماره پ اپ   سوم 

 ب ست و نهم 

 1397 پای ز

 

کشرد. ها و مواضع آمریکا در قبال موضوع حمایت میپس ای انتفاضه، اروپا ای طرحهای سال

ها در جریشان انتفاضشه دوم، در اواخشر سشال لذا به دنبال کارشکنی و خشونت صهیونیسشت

اجالسی با حضور روسای جمهور آمریکا، مقاماتی ای مصر، اردن، حکمت خودگران  2000

برگشزار ششد و در پایشان  1ئی و سایمان ملل در شرم الششی فلسطینی، اسرائیل، اتحادیه اروپا

های خششونت و آمریکایی جهت بررسی ریششه 2مقرر شد کمیسیونی به ریاست جرج میچل

نیز در کمیسیون مزبشور عضشو  3نیز یافتن راه حل برای توق  آن برگزار گردد. خاویر سوالنا

یکا تا حدود ییشادی نیشز ای تغییشر . البته حمایت اروپا ای آمر(Patokalio,2004:9-10) بود

 4در رویکرد اعالمی آمریکا در خصوص مسأله فلسطین ای جمله اعالم حمایت جرج بشوش

 گرفت.ای ایده دو دولت نشأ  می

سیاست اسرائیل در دوره نتانیاهو، آثار بحران عراق بر رواب  فراآتالنتیک، اختالف نظشر 

و عدم فششار دولشت آمریکشا  5عرفا  طرفین در خصوص موضع گیری بوش راجع به یاسر

هشای به اسرائیل در موضشوع خشروج نیروهشای اسشرائیلی ای کرانشه بشاختری و غشزه چال 

 ای فراروی اروپا و آمریکا در قبال مسأله فلسطین گذاشت.عمده

روسیه و سشایمان ملشل متحشد در کمیتشه  ،یاال  متحدهاحضور اروپا به همراه در ادامه 

ورود رسمی اتحادیه اروپا حداقل روی کاغذ به عنوان یک بشاییگر هشم  به منزلهچهارجانبه 

این کمیته مجشری طشرح نقششه راه اسشت و در  .سنگ در حل و فصل بحران فلسطین است

آغشای ششده بشود  2001فضای ملتهب پس ای انتفاضشه دوم مشردم فلسشطین کشه ای سشپتامبر 

 و کشردمی ایفشا را آمریکشا لمکمش بشاییگر یشک نق  اروپادر این چارچوب  .اندیشیده شد

ورود و قشرار گشرفتن اتحادیشه  ،با این وجشود بود.ایند صلح فر اصلی باییگر کماکان آمریکا

ی اتحادیه اروپشا بشه عنشوان یشک بشاییگر المللبیناروپا در این کمیته نقطه عطفی در جایگاه 

ایشن  .وردار اسشتخبرکمیته چهارگانه ای جایگاه بسیار مهمی در مذاکرا   .است یالمللنیب

تششکیل ششد و فلسشفه  2002در سشال  یچشلکمیته پس ای انتفاضه و گشزارش کمیسشیون م

 .های اششغالی بشوددر سریمین ینها بین طرفها و درگیریتشکیل آن پایان دادن به خشونت

                                                           
1. Sharm-El Sheikh 

2. George Mitchell 

3. Javier Solana 

4. George Bush 

5. Yasser Arafat 
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آغشای فراینشد  در نهایشت ل و طرح صلح وچکمیسیون می یهاهیاجرا کردن توصکارویژه آن 

 راه نقشه نویسپی  تدوین و تهیه چهارگانه کمیته در اتحادیه مسئولیت ننخستی .صلح بود

اتحادیه به مذاکرا  صلح ای طریق کمیته چهارگانه تا حدود ییادی بشه دو عامشل  . وروددبو

ی اروپا در پرتو تحوال  همگرایی این قاره و همینطور بشه المللبینارتقای جایگاه سیاسی و 

کجانبه آمریکا و لزوم مشروعیت بخشی به فراینشد صشلح ای بن بست رسیدن رویکردهای ی

 .(Tocci, 2011:4-5گردد )راه ورود باییگران جدید برمی

سشأله رویکرد اتحادیه اروپا صرفاً بر مسأله فلسطین متمرکز نیست بلکه اهمیشت حشل م

 آنله ای فلسطین در آثار مثبت آن بر کلیت نظام امنیت منطقه ای خاورمیانشه و منشافع حاصش

و فصشل  برای اتحادیه اروپا در حویه مسائل امنیتی، اقتصادی و سیاسی است. اتحادیه حشل

 کند و ادامه منایعه را تهدیدی علیشهمنایعه فلسطین را یک امر ضروری و فوری قلمداد می

داند، ای همین رو خشاویر سشوالنا در سشال امنیت جهانی، منطقه ای و امنیت داخلی خود می

رای ی تسری منایعه را به دلیل اثر آن بر همسشایگی و ششهرهای داخلشی بشدر سخنان 2009

دهد شورای امنیت سایمان ملشل راه حشل دو دولشت را داند و پیشنهاد میاروپا خطرناک می

نظشیم المقدس و ترتیبا  امنیتشی را ترسماً اعالم و مفیارهای مربوط به مریها، آوارگان، بیت

 .(Solana, 2009:4) کند

های اصلی سیاست خارجی اتحادیشه اروپشا در ابتشدای دهشه دوم قشرن سرفصلیکی ای 

المللشی بین -اسرائیل، حمایت ای ارتقا  جایگاه حقوقی -بیست و یکم در قبال مسأله اعراب

دولت که جشز  اصشول -فلسطین به عنوان یک دولت در عرصه سیاست جهانی بود. ایده دو

های پس ای توافق اسلو در حالت تکوین و ی سالاصلی رویکرد اروپا در قبال بحران است ا

بشه  1به دنبال ارتقا  جایگاه خود ای یشک نشاظر 2011 ها در سالرشد تدریجی بود. فلسطینی

بشه وضشفیتی حدفاصشل ایشن دو  2012یودند که پس ای ناکامی، در سشال  2یک دولت عضو

روپشا صشدای واحشدی بسنده کردند. در ایشن مسشیر مجشدداً ای ا 3یفنی دولت ناظر غیر عضو

شنیده نشد و دول عضو اروپا به سه دسته تقسیم شدند. گروهی ای کشورها ششامل فرانسشه، 

به قطفنامه ر ی مثبت دادند. گروه دیگری ای کشورها شامل آلمان، هلند، دانمشارک، لهسشتان 

                                                           
1. Observer 

2. Full Membership 

3. Non-Member State 
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 ,Bouris, Carnegie) ر ی ممتنع دادند و جمهوری چک نیز بشه قطفنامشه ر ی منفشی داد

2014). 

 

 تأثیر رویکرد آمریکا و اسرائیل بر نقش اتحادیه اروپایی در قبال فلسطین

روپشا تحادیشه ااسرائیل و آمریکا هر کدام بنا به دالیلی عالقه چندانی به ایفای نق  پررنگ ا

میشز و آفلسطین ندارند. ای نظر اسرائیل، رویکرد اروپا یکطرفه، تبفشیض  مسألهدر خصوص 

سشت رفشتن دیکا نیز به عنوان ابرقدر  نظم نوین جهانی مایل به ای به نفع اعراب است. آمر

سشت. قلسشطین نی مسألهنق  برجسته خود در هرگونه فرایند سیاسی و دیپلماتیک پیرامون 

داری در این میان به طور سنتی اعراب به واسطه حضور تاریخی اروپائیان و سیاسشت طرفش

رویکشرد  فلسشطین بودنشد. مسشألهگ اروپا در آشکار آمریکا ای اسرائیل به دنبال حضور پررن

نگشاه  اسرائیل به اروپا همچون رویکرد آمریکا بشه اتحادیشه در قبشال مسشأله فلسشطین، یشک

ی جشدی اقتصادی و تقسیم کار است. اسرائیل، اروپا را به واسطه شراکت اقتصادی و تجشار

 ی سیاسشی اتحادیشه درگیرد اما تمایل چندانی به برقراری رواب  ویژه سیاسی و نق  یابمی

فرایند صلح ندارد. اسرائیل بشه دلیشل مواضشع اروپشا در خصشوص تششکیل دولشت مسشتقل 

فلسطینی، تشکیال  خودگردان و سایمان آیادیبخ  فلسطین، قدس شرقی، شهرک سشایی 

ل  صلح مخشا اسرائیل، فرمول یمین در برابر صلح و ... با نق  سیاسی اروپا در قبال فرایند

 های اولیه تشکیل اسرائیل، فرانسه و اسرائیل به دلیل وجود دششمنکه در سالاست. حال آن

مریکشا و مشترک یفنی جمال عبدالناصر، رواب  بسیار تنگاتنگ و حتی نزدیک تر ای رواب  آ

مشیالدی،  60و اوایشل دهشه  50های دهشه ای که در سالبه گونه اسرائیل با یکدیگر داشتند،

وری کشه اسشرائیل در جنشگ ن کننده تسلیحا  اسرائیل بود. به طترین منبع تأمیفرانسه مهم

های فرانسوی پیروی شد تا آمریکایی. تنها پس ای یک رشته جنگ بشین بیشتر با سالح 1967

هشای بشین دو ابرقشدر  آن یمشان، آمریکشا و اتحشاد جمشاهیر اعراب و اسشرائیل و درگیری

 مسششتحکم و نزدیششک شششد شششوروی بششود کششه روابشش  آمریکششا و اسششرائیل بششی  ای بششی 

 (.221 :1383آیادی،)

به واسطه تغییرا  ناششی ای فروپاششی ششوروی و پایشان نظشم دو  1990در اوایل دهه  

قطبی، تفمیق بی  ای بی  روند همگرائی اروپائی تحت عنوان مفاهده ماسشتریخت و تولشد 

ی و ای یاویشه بینای در خاورمیانشه، اروپشا بشا خشوشاتحادیه اروپائی و نیز تحشوال  منطقشه
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هشا در جریشان جدیدی به نق  آفرینی در بحران فلسطین نظر افکند. خشوش بینشی اروپائی

تا حدود بسیار ییادی یائل شد. در جریان کنفرانس مزبشور، آمریکشا نقش   1کنفرانس مادرید

مسل  و اصلی را بایی کرد و به همراه شوروی سابق بانیشان مششترک کنفشرانس بودنشد. بشه 

اروپا در کنفرانس مادرید صرفاً نق  ناظر را ایفشا کشرد. عشدم تمایشل آمریکشا و  گونه ای که

سشایی مقشدما  مخالفت اسرائیل باعث شد اتحادیه اروپشا نقش  خاصشی در مراحشل آماده

کنفرانس مادرید و همچنین مذاکرا  دوجانبه ایفا نکند. در نهایت تنها مسئولیت اعطا ششده 

بشود. گشروه مشورد اششاره یکشی ای « 2فه اقتصادی منطقه ایگروه کاری توس»به اروپا ریاست 

پنج کارگروه طراحی شده در کنفرانس مادرید بود. نکته جالشب ممانفشت اسشرائیل ای ورود 

,2010Pardo and Peters: ) بشود« 3ای و کنتشرل تسشلیحا کارگروه امنیت منطقه»اروپا با 

29.) 

 1993یمشان مشذاکرا  اسشلو در سشال  آفرینی اتحادیه اروپا، تافضای سنگین علیه نق 

ادامه داشت. اروپا در مذاکرا  اسلو نیز نق  خاصی نداشت. گفتگوهای اسلو بشه میزبشانی 

نروژ به عنوان دولت اروپائی غیرعضو در اتحادیه اروپا صور  گرفشت. آمریکشا و اسشرائیل 

اروپشا در جهشت در این اثنا نیز با نق  سیاسی قابل توجه برای اروپشا مخشال  بودنشد و ای 

تقسیم بار و تأمین هزینه فرایند اسلو در قالب یک نق  اقتصادی و مالی استقبال شد. نقطشه 

هشا و اصشول مشدنظر سیاسشت هشایی ای راه حلامیدوارکننده برای اروپا محقق ششدن بخ 

خارجی اتحادیه در قبال بحران بود که ای یمان اعالمیه ونیز به انحشا  مختلش  تکشرار ششده 

کننشده اقتصشادی و مشالی تشرین تأمیناسلو اتحادیه اروپا تبدیل به بزرگ-در دوران پسابود. 

فرایند صلح و کمک به تشکیال  خودگردان فلسطینی تبدیل شد. پس ای مذاکرا  اسشلو و 

به واسطه مشارکت سایمان آیادیبخ  فلسطین و بهبود نسشبی روابش  اسشرائیل بشا سشایمان 

ئیل به تدریج رو به بهبود گذاشت و فرایند تشن  یدایشی ای سشال مزبور، رواب  اروپا با اسرا

خاورمیانشه »در کتاب خشود تحشت عنشوان  4عمالً آغای شد، به گونه ای که شیمون پری 1993

های پس ای جنگ جهانی دوم برای نیل بشه صشلح در ششرای  ای تجربه اروپا در سال «5جدید

                                                           
1. Madrid Conference 

2. Regional Economic Development Working-Group(REDWG) 

3. Arms Control and Regional Security(ACRS) 

4. Shimon Peres 

5. The New Middle East 
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، 1994ران اروپشا و اسشرائیل در سشال جدید خاورمیانه الهام گرفت. همچنین در نشست سش

سران اروپائی ای جایگاه ویژه اسرائیل در رواب  با اروپا و تمجید ای سطح توسشفه اقتصشادی 

در سشال  (.,Middle East Forum, Meforum,1994) اسرائیل سشخن بشه میشان آوردنشد

رسشانی نیز موافقتنامه تجاری جدیدی بین دو طرف منفقد شد کشه در واقشع بشه روی  1995

اسرائیل با روی کشار آمشدن بنیشامین  -بود. ماه عسل رواب  اروپا 1975توافق همکاری سال 

به اتمشام رسشید. بنیشامین نتانیشاهو  1996، نخست وییر دست راستی تندرو در سال 1نتانیاهو

های خششونت برخالف شیمون پری چندان اعتقادی به فرایند اسشلو نداششت و بشا سیاسشت

بی و شهرک سایی به تدریج فرایند اسلو را به لبه پرتگاه برد. در این میشان طلبانه، توسفه طل

در ششهر قشدیم بیشت المقشدس بشه  2فلسطینی در جریان افتتاح تونل هاسمونیان 64شهاد  

 (.Peters,2010, 516) شکل جدی فرایند به اصطالح صلح را تحت الشفاع قرار داد

تقصیر و گناه تاریخی نسبت به یهودیان در اروپای مرکزی و شمالی به واسطه احساس 

نوعی گرای  به اسرائیل وجود دارد. این در حشالی اسشت کشه اروپشای جنشوبی بشه واسشطه 

های امپریالیستی و استفماری قرون گذشته نسشبت بشه اعشراب، نشوعی گشرای  بشه سیاست

د. سمت اعراب وجود دارد. آلمان و کشورهای نوردیک نماینده اصلی این طری فکشر هسشتن

کننشد و گروه اول نوعی توجیه و عذاب وجدان تاریخی نسبت به مردمان یهود احساس می

 Asseburg and) داننشددسته دوم منایعه را در ارتبشاط بشا اقشداما  اسشتفماری خشود می

Others,2003,28). 

، سیاست اتحادیه اروپائی در قبال منایعه فلسطین در دوران اخیشر را 2013دستورالفمل 

ای سشوی کمیسشیون اروپشائی  2013جوالی  18ضای نوینی کرد. این دستورالفمل در وارد ف

هرگونه سرمایه گشذاری و تفامشل اقتصشادی و نیشز  2013بر اساس دستورالفمل  صادر شد.

ها میان اروپشا و اسشرائیل ای جملشه مشراودا  تحقیقشاتی، بورسشیه و همکاری در سایر یمینه

های جشوالن شامل کرانه باختری، غزه و بلنشدی 1967تبادال  فرهنگی ورای مریهای سبز 

ممنوع است. این دستورالفمل در واقع به دنبشال اسشتفاده  2020 تا سال 2014ای ابتدای سال 

های خشود در قبشال فراینشد صشلح بشه اروپا ای اهرم تحریم اقتصادی جهت پیشبرد سیاسشت

الفمل اروپشا حاکمیشت دولت است. طبق این دسشتور-خصوص ینده نگه داشتن رویکرد دو

                                                           
1. Benjamin Netanyahu 

2. Hasmonean Tunnel 
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 شناسششدرا بششه رسششمیت نمی 1967های اشششغال شششده پششس ای اسششرائیل بششر سششریمین

(Gomel,2016:5 ًنکته مهم در خصوص دستورالفمل مورد اشاره این اسشت کشه صشرفا .)

شود و در حویه رواب  دو جانبشه دول عضشو بشا شامل رواب  اتحادیه اروپائی با اسرائیل می

 د نکرده است.اسرائیل الزامی ایجا

تاب تحشت ک، یکی ای فصول «اسرائیل و اروپا: همسایگان ناآرام»پاردو و پیتری در کتاب 

را ای طریشق مصشاحبه بشا « های اسرائیل ای اتحادیشه اروپشاها و سو  برداشتبرداشت»عنوان 

و رصشد  سیاستمداران، سیاستگذاران، روینامه نگاران و غیره اسشرائیلی و همینطشور تحلیشل

های جمفی اسرائیل بررسی کرده و به نتایج قابل توجهی دست یافتشه اسشت. ای رسانهمحتو

ارد، بر اساس تحقیق نامبردگان، در اسرائیل سه رویکرد متضاد در خصوص اروپشا وجشود د

های اتحادیه ای قبیل دسترسشی و پیوسشتن بشه آن به گونه ای که یک گروه با توجه به مزیت

ر راسشتای با اروپا و ایفای نقش  اتحادیشه در فراینشد صشلح را ددر آینده ای نزدیک، رواب  

دانند. دسته ای دیگر رابطشه نزدیشک بشا اروپشا را امشری ضشروری قلمشداد منافع اسرائیل می

های ژئشو کنند و دسته سوم بر این باور هستند که رفتارهشای ضشد اسشرائیلی و دیشدگاهنمی

الشب جاتحادیشه اروپشا وجشود دارد. نکتشه استراتژیک در خصوص امنیت اسرائیل عمیقاً در 

هشای یهودسشتیزی در اروپشا ها، مسلمانان اروپشا عامشل اصشلی گرای اینکه ای نظر اسرائیلی

و ای  هستند. بر اساس تحقیق مزبور، اروپا در ردی  قدر  چهشارم برتشر جهشان قشرار دارد

ند به بهترین شکل توادرصد مصاحبه شوندگان اسرائیلی، آمریکا دولتی است که می 50نظر 

 صشد اسشتدر 33ممکن، صلح و ثبا  را در دنیا برقرار کند و این مقدار بشرای اروپشا تنهشا 

(Pardo and Peters,2010:69-74). 

بایشد ایشاال  متحشده "گوید: می 21هنری کیسینجر در کتاب دیپلماسی آمریکا در قرن 

ل کنشد. بسشیاری ای رهبشران درباره نق  دیگر کشورها به گونه ای مفقول و هوشمندانه عم

دهنشد و همشواره دیگشر کشورهای اروپائی، به صور  داوطلبانه خدما  خشود را ارائشه می

کشورها ای قبیل مصر و عربستان سفودی ای سوی آمریکا برای ایفای نق  میانجی دعشو  

ی اند. البته واقفیت این است که به ندر  کشورهای اروپائی برای ایفای نق  میانجی بشده

طرف و منص  هستند. متحدان اروپائی آمریکا، در پی حفظ منافع خود در جهان عشرب و 

ها با اسشرائیل اریش بسشیار بیششتری دارد، بشه همشین اسالم هستند و این منافع ای رواب  آن
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کیسشینجر، ) گیشرددلیل در مورد مسأله خاورمیانشه ای ایشاال  متحشده و اسشرائیل فاصشله می

302:1381.) 

میشدانی دولشت  طلبانهتوسشفهدولت با اقداما   –روپا در خصوص راه حل دوسیاست ا

، رئشیس جمهشور جدیشد آمریکشا مبنشی بشر 1افراطی نتانیاهو و در سایه رویکرد دونالد ترامپ

و فاصله گشرفتن او ای  2017در ماه دسامبر  المقدستیبانتقال سفار  آمریکا ای تل آویو به 

ظشرف  رض نشابودی قشرار گرفتشه اسشت. رویکشرد اروپشادولت، شدیداً در مف–سیاست دو 

 المقشدستیبی گذشته مبنی بر تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری، نوار غزه و هادهه

ی هامولفشهبه عنوان مریهای اسرائیل و فلسطین در سشایه  1967شرقی و نیز تفیین مریهای 

مفموالً در مواقع وخامت رونشد  . مخصوصاً اینکه اروپاباشدیمفوق عمالً در حال فروپاشی 

ی گریانجیشمبه اصطالح صلح ای آمریکشا تقاضشای اسشتفاده ای تشوان دیپلماتیشک و قشدر  

ی کاخ سفید درست در نقطه مقابل راهکشار نیشل بشه هااستیساما در شرای  جدید،  کردیم

، در جریان نشسشت غیشر رسشمی ویاری رونیهمدولت است. ای –صلح بر مبنای طرح دو 

، فشدریکا 2017رجه اعضا  اتحادیه اروپا در تالین پایتخت استونی در ماه سشپتامبر سشال خا

بر لشزوم بشایبینی و بشاینگری حضشور اتحادیشه  ،، مسئول سیاست خارجی اتحادیه2موگرینی

فلسطین و هماهنگی بیشتر اقداما  و ابزارهای اروپا با هدف نیشل -اروپا در منایعه اسرائیل

,Speech by the HR/VP at the  ,2017Mogheriniکشرد )تاکید دولت -به راه حل دو

Ad Hoc Liaison Committee for Palestine.) 

ی اسرائیلی بر دولت ترامشپ و نیشز رویکشرد سشوداگرایانه رئشیس هایالبنفوذ گسترده  

جمهور جدید آمریکا در قبال مسائل سیاسی و استراتژیک باعث گردیشده اسشت آمریکشا در 

نق  پیشین خود مبنی بر رهبری و مدیریت مذاکرا  صلح و نیشز یشافتن یشک دوره جدید 

اتحادیه اروپایی را در وضشفیتی بغشرنج و دششوار  مسألهراه حل نهایی را کنار بگذارد و این 

فرصشت طلبشی دولشت دسشت راسشتی اسشرائیل و طرفشداران  ،قرار داده است. در این میشان

ملشه تحشوال  سشوریه، اوج گیشری راسشت رویکرد شهرک سایی در پرتشو تحشوالتی ای ج

ی هشاتیحمانبشوده اسشت.  ریتشأثافراطی در اروپا و نیز ظهور ترامپیسم در آمریکا نیشز بشی 

ی اسرائیل تنها به سیاست جدید ترامپ محشدود نمانشد و سایشهرکی هااستیسآمریکا ای 

                                                           
1. Donald Trump 

2. Federica Mogherini 
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ی اروپشائی هاشرکتیی مبنی بر مجایا  هاقطفنامهکنگره آمریکا نیز اقدام به وضع قوانین و 

  Laraبودند )ی غیرقانونی اسرائیل کرده هاشهرکنمود که اقدام به عدم مراوده بایرگانی با 

2016,peacnow,Friedman.) 

 دیگر در داخل و محی  پیرامونی اروپا بر سیاست اروپشا در قبشال مسألهدر این میان دو 

و  1مسئله فلسطین تاثیرگذار بود. در داخل اروپشا خشروج بریتانیشا یشا بشه اصشطالح برگزیشت

در برخشی دول  گراراسشتی هشادولتنزدیک شدن موضع لندن به واشنگتن و سربرآوردن 

عضو ای جمله اروپای شرقی، انسجام و یکپارچگی اتحادیه برای سیاسشتگذاری مششترک در 

یی در هشابحرانکرد. همچنین ظهشور و افشزای  وخامشت  ثرمتأقبال فلسطین را تا حدودی 

محی  پیرامون اروپا ای جمله جنگ داخلی در لیبشی و سشوریه بشه همشراه تبفشا  امنیتشی و 

ای  اجتماعی آن برای اروپا تمرکز و اولویت سیاست خارجی اروپا در قبال منطقه خاورمیانشه

ت. ششکاف داخلشی در اتحادیشه در فلسطین را تا حدود ییادی تغییشر داده اسش مسألهجمله 

 اسشرائیل ی به قطفنامه شورای حقوق بشر در خصوص وضفیت حقوق بششردهیر جریان 

به وضوح آشکار شد. در جریان قطفنامه مذکور انگلیس، کرواسی، التویشا و  2017در سال 

 .(Lovatt,2017: 3-4دادند )ی منفی ر مجارستان به قطفنامه 

ایی روابش  تفشدادی ای کششورهای عربشی حاششیه خلشیج ترامپ امیدوار است عادی س

فلسشطین را  مسألهفارس با اسرائیل بتواند یمینه نیل به یک توافق صلح فراگیر در خصوص 

 U.Sاسشت )این نگرش در استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا منفکس ششده  فراهم نماید.

National Security Strategy,Whitehouse,2017 .)ت آمریکشا بشرای طرح اصلی دول

اسرائیل و راه حل نهایی ای سوی سه چهره اصلی در کاخ سشفید یفنشی جشراد -صلح اعراب

، ای مششاورین مشورد وثشوق 3، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، جیسون گشرینبال 2کوشنر

، سشفیر ترامشپ در 4ترامپ و رئیس تیم حقوقی امپراطوری تجار  ترامپ و دیوید فریشدمن

و ویار  خارجشه  ششودیمدولت تدوین گردیشده و دنبشال -مخالفین طرح دو اسرائیل و ای

ی روابش  سشاییعادمذکور،  آمریکا نق  خاصی در این میان ندارد. بستراصلی نیل به طرح

آن کمششک مششالی، توسششفه اقتصششادی و  برنششده یپاسششرائیل بششا دول عربششی و سششایوکار 

                                                           
1. Brexit 

2. Jared Kushner 

3. Jason Greenblatt 

4. David Friedman 

http://peacenow.org/author.php?id=5
http://peacenow.org/author.php?id=5


208 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های ژوهشپ 

المل   ب  رواب 

شماره   هشتمدوره 

شماره پ اپ   سوم 

 ب ست و نهم 

 1397 پای ز

 

باختری و غزه است. طراحی نهشایی بشه  ی اشغالی کرانههانیسریمی فراوان در گذارهیسرما

بنیامین نتانیاهو، نخست وییر اسشرائیل نزدیشک « 1صلح اقتصادی»که به ایده  باشدیمی اگونه

است و در این چشارچوب بشه جشای یشک دولشت خودمختشار فلسشطینی دارای حاکمیشت، 

. ششوندیم منشدبهرهی و مواهب مشالی گذارهیسرمای اقتصادی، هاکمکصرفاً ای  هاینیفلسط

ی جوالن را جز  حاکمیت اسشرائیل اعشالم و بکشار هایبلندمخصوصاً اینکه دولت ترامپ، 

ی جوالن را متوق  کرده اسشت. هایبلندی فلسطینی و هانیسریمبرای  «اشغالی»بردن لفظ 

ی متششکل ای المللشنیبی و امنطقهتصور طراحان این است این طرح ای طریق ایجاد ائتالف 

ی کرده ابیتیمشروعول عربی و اسرائیل با آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران تفدادی ای د

(. ضمن اینکشه ای دریچشه Asseburg,2019:1-2شد )و با مشکال  کمتری محقق خواهد 

عادی سشایی روابش  اسشرائیل و تفشدادی ای دول عربشی  رسدیمنگاه طراحان طرح به نظر 

تفوق بر فلسطین را فراهم خواهد آورد. نکته کلیدی بشرای اروپشا در ایشن فضای کافی برای 

ی امرحلشهچارچوب این است که آمریکا همراه با برخی دول عربی خلیج فارس در چنشین 

و  گشرددیمکننده مالی فرایند به اصشطالح صشلح خاورمیانشه  نیتأمجایگزین اروپا به عنوان 

دید خواهد کرد. در این میان افتراق میان باییگران این تحول بی  ای پی  نق  اروپا را تح

فلسطینی، حمایت آمریکا ای اسرائیل و سکو  و همراهی دول عربی خلشیج فشارس باعشث 

ی بیرونی بشرای راه هاتیواقفی اشغالی و تغییر هانیسریمی اسرایئل در سایشهرکافزای  

 دولت شده است.-حل دو

، اجالس منامه را در تشاری  «مفامله قرن»طالح کوشنر به عنوان طراح اصلی طرح به اص

ی برای مفامله قرن برگشزار کشرد. امقدمهدر پایتخت بحرین به عنوان  2019ژوئن  26و  25

ی در کرانشه گذارهیسرمااگرچه هدف اعالنی دولت آمریکا ای برگزاری این اجالس افزای  

مشانع فشراروی رونشق و  نیتریاصشلباختری و غزه عنوان شده بود. در حشالی کشه اسشرائیل 

ی اقتصشادی بشه فلسشطین هیچگونشه هشاکمکشکوفایی اقتصاد فلسطین است و اقداما  و 

ی اششغالی نشدارد، اقشدام دولشت هانیسریماسرائیل در  طلبانهتوسفهی هااستیستاثیری در 

ی بشرای المللشنیبی مالی هاکمکترامپ در قالب تشکیل اجالس منامه و تاکید بر اقتصاد و 

دارد. مخصوصاً اینکه عامشل سیاسشی  تأملفلسطین جای  مسألهرود به حل و فصل نهایی و

اسششرائیل اسششت و اقششداما  ترامششپ ای جملششه مفرفششی -اصششلی در بحششران اعششراب مؤلفششه
                                                           
1. Economic Peace 
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و  المقشدستیببه عنوان پایتخت اسرائیل، انتقال سفار  آمریکا ای تل آویو به  المقدستیب

در واشنگتن در مغایر  آشکار با اهداف اعالنی چنشین  بستن نمایندگی دیپلماتیک فلسطین

که ای مشاه  کندیمیی قرار دارد. این اقدام هنگامی بیشتر متناقض جلوه هااجالستحرکا  و 

ی کمک اقتصادی بی  ای دویسشت میلیشون هاپروژهدولت ترامپ به تدریج  2018آگوست 

ی آمریکا بشه آژانشس کمشک و هاککمدالر آمریکا در کرانه باختری و غزه را متوق  و نیز 

که به طور میانگین ساالنه دویست میلیون دالر آمریکا بشوده  1آنروا() ینیفلسطکار پناهندگان 

را قطع کرده است. این اقداما  محدودکننده بشه مشوایا  اقشدام اسشرائیل در قطشع درآمشد 

 ,Elgindyباشششد )یم 2019حکومششت خششودگردان فلسششطینی ای محششل مالیششا  ای فوریششه 

Foreign Policy,2019.) 

ی و تهدیشد سشایشهرکیی نهایت اسشتفاده را بشرای توسشفه هاشکافاسرائیل ای چنین 

یشز بشا انتقشال دولشت اروپشا ن-رین می  بر اسشتراتژی دودولت برد. آخ-دو حلراهحداکثری 

، کوبیشده ششد 2018مشی  14رسمی سفار  آمریکا ای تل آویو به بیت المقشدس در تشاری  

رسشتان، رومانی، چک، مجااروپا ) هنگامی که نمایندگان برخی ای اعضای اتحادیه مخصوصاً

باه اتری ( نیز در مراسم رسمی مربوط به آن شرکت کشرده بودنشد. ای طرفشی رویکشرد اششت

ی فلسشطینی هاگروهی فراروی اروپا همچون آشتی هانهیگزاروپا در قبال جنب  حماس نیز 

 ود کرده است.و استفاده ای این کار  را محد

 

پرا بره تهدیدات برآمده از محیط امنیتی خاورمیانه و تأثیر آن بر رویکررد اتحادیره ارو

 مسأله فلسطین

منافع ژئوپولتیک اروپا در خاورمیانه صرفاً در پیوندهای تاریخی و عدم تسری ناامنی منطقشه 

مطلشوب، هشای بشا ثبشا ، دارای حکمرانشی ششود، بلکشه بشه دولتبه قاره سبز خالصه نمی

های کشتارجمفی، مبشاریه بشا تروریسشم و های امنیتی منطقه ای، عدم اشاعه سالحهمکاری

افراط گرایی، نیای به انرژی منطقه، رواب  تجاری با کشورهای منطقه و جوامشع مهشاجر نیشز 

شود. برخی ای صاحبنظران، منافع ژئوپولتیک اروپشا در خاورمیانشه را گونشه ای ای مربوط می

اند که بی  ای آنکه صریح باششد ضشمنی لقب داده امتوری پست مدرن خوش خییک امپرا

                                                           
1. United Nation Relief and Work Agency 
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است و بی  ای آنکه مبتنی بر یور تحمیلی باشد بر اقنشاع بنشا ششده اسشت و ایشن فراینشد ای 

 شششودطریششق قششرار دادن دول منطقششه در چششارچوب حکمرانششی مششدنظر خششود عملیششاتی می

(Youngs, 2015: 2-3.) 

ر ای ظام دو قطبی و در پی آن تمایل اروپشا بشه اسشتقالل بیششتپایان جنگ سرد، حذف ن

یج آمریکا، گسترش اتحادیه اروپائی و پذیرش اعضای جدید در کنار وقوع جنشگ دوم خلش

اورمیانه (، آغای فرایند صلح خ1991) فارس و پیرویی آمریکا در آن، کنفرانس صلح مادرید

( میشان 1993منجر بشه توافقنامشه اسشلو ) میان اعراب و رژیم صهیونیستی به رهبری آمریکا،

ردن نیز ( میان رژیم صهیونیستی و ا1994رژیم صهیونیستی و فلسطین و پیمان وادی عربه )

انشه شد، اتحادیه اروپا را به منظور بسش  نفشوذ و امنیشت خشود بشه تحشرک جدیشد در مدیتر

 (.234-235 :1390خانی،  عبداهلل) واداشت

ال  اروپا و خاورمیانشه بشی  ای پیونشدهای تجشاری ایشااهمیت پیوندهای اقتصادی بین 

ج ترین مقصد برای صادرا  ای شمال آفریقا و خلشیمتحده با منطقه است. اتحادیه اروپا مهم

ژی فارس است و مواینه تجاری در کل به سود اروپا است. هر چنشد اروپشا بشه عرضشه انشر

ر اولیشه اال  متحشده اسشت. بشایاخاورمیانه وابستگی بسیار دارد و این وابستگی بشی  ای ایش

و  غرافیشاییجاسرائیل اروپا است نه ایاال  متحده. این پیوندهای اقتصادی همراه با نزدیکی 

ن شود رواب  کامالً متفاوتی بیمهاجر  ای کشورهای عرب، ترکیه و ایران به اروپا سبب می

و  قیب تر(رظ نظامی بی این دو منطقه باشد که با رواب  بین ایاال  متحده )دورتر و به لحا

های اروپشایی در خاورمیانه مغایر  آشکار دارد. بایتشاب ایشن تفشاو ، پافششاری سیاسشت

ی بشرای خاورمیانه بر مسائل امنیت موسوم به امنیت نرم و راهبردهشای اجتمشاعی و اقتصشاد

 .(531-532 :1391هولیس، ) غلبه بر این مسائل بیشتر است

تجار ، انرژی و ثبا  مورد نیشای بشرای مهشار تروریسشم و  منافع اروپا در خاورمیانه بر

مهاجر  دسته جمفی متمرکز است. در ثبا  منطقه ای، منافع اروپا بشا آمریکشا همپوششانی 

ها کم کنیم، بشه موضشوعا  اولویشت دار و تشاکتیکی دارد که اگر اختالفا  را ای مجموع آن

جهانی که دارای منافع جهانی است  شوند. آمریکا مایل است به عنوان یک قدر تبدیل می

به منطقه خاورمیانه در تفامشل باششد و ایشن در حشالی اسشت کشه اروپشا بشا تشوان و قشدر  

ایشن  محدودتری که دارد، ای دیدگاه توسفه طلبانه کمتری نسبت بشه منشافع و نیایهشای  در

کند، تقسیم میمنطقه برخوردار است. در حالی که آمریکا منطقه را به دشمنان و هم پیمانان 
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اروپا در صدد برقراری و حفظ رابطه با تمشامی کششورهای منطقشه اسشت. آمریکشا در دهشه 

ای اتخاذ رویکردی منصفانه نسبت به فرایند صلح دوری کرده بود. امشا اروپشا مفتقشد  1990

بود که تحقق صلحی باثبا  و پایدار، مستلزم تشکیل دولتی فلسشطینی بشه پشایتختی قشدس 

روپا همچنین مفتقد است که اگر بنا نبود کشه منشافع تمشامی کششورهای خش  ا شرقی است.

یکپارچه و هماهنگ شود، آن گاه ایشن  های حاصل ای فرایند صلحمقدم در قالب توافق نامه

 ششدکشورها توان مقاومت نداشتند و در نتیجه اروپا متحمشل پیامشدهای ایشن فروپاششی می

 .(129-130 :1390هینبوش و احتشامی،)

بود که اروپا به طشری  2000های اسرائیل پس ای انتفاضه خستین بار در جریان خشونتن

ها و آثار آن بر روی منافع امنیتی خود در منطقه ارتباط برقشرار کشرد. ملموسی بین خشونت

گیری، قطبی کشردن خاورمیانشه و اعتمادی، انتقاماتحادیه خشونت را مساعدکننده هراس، بی

فقشدان »ای اعشالم کشرد: بشا صشدور بیانیشه 2001کند. اتحادیه در سشال تروریسم قلمداد می

هشا ای در دسشت افراطیرود و ملفبشههشا مشیاندایهای سیاسی منجر به افشزای  تقابلچشم

سشپتامبر بشه  11المللی ضد ترور که در واکن  به حمال  تروریستی شود و ائتالف بینمی

ضشرور  دارد گفتگوهشای صشلح خاورمیانشه  وجود آمده است را به خطر خواهد انداخت.

 EU«)مجششدداً آغششای شششود 338و  242های بششدون پششی  شششرط و بششر مبنششای قطفنامششه

2001Union,press, .)حشل 2003در اواسش  سشال  1ای همین رو استراتژی امنیت اروپائی ،

اسرائیل را مقدمشه ثبشا  منطقشه و یشک اولویشت اسشتراتژیک بشرای -و فصل منایعه اعراب

 داند.یه اروپائی میاتحاد

ای رویکرد جدید خشود در « استراتژی امنیتی اتحادیه اروپا»اروپا با انتشار  2003در سال 

اسشرائیل، اولویشت -قبال مسأله فلسطین رونمایی کرد. در این استراتژی، حل منایعه اعشراب

اصلی استراتژیک اروپا در خاورمیانشه قلمشداد ششده کشه حشل آن کلیشد حشل سشایر مسشائل 

اورمیانه است و بدون رفع آن، امیشدی بشه امنیشت و ثبشا  در منطقشه نیسشت. ایشن سشند خ

 (.Quille, 2004,3) ی بشودالمللشبینراهبردی نشانگر افزای  عزم و اعتبار اروپا در صحنه 

در جریشان سشخنرانی در اتحادیشه عشرب در قشاهره  2010در سشال  2همچنین کاترین اشتون

ای به مذاکره برای مذاکره ندارد. مشا نتیجشه و تفهشد واقفشی القهاتحادیه اروپا ع»اعالم کرد: 

                                                           
1. European Security Strategy 

2. Catherine Ashton 
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خواهیم نه تکرار مواضع قبلی. ما به فرایندهایی نیای داریم که منجشر بشه برونشداد گشردد. می

 .(Ashton,Consilium,2010«)صبر اروپا محدود است و تفهد ما همیشگی نیست

خاورمیانشه و ششمال آفریقشا و  ی امنیتشی در منطقشههشابحرانیر ششدن گهمشهای طرفی، 

ی تروریسشتی و تکفیشری، هشاگروهی در پرتشو ظهشور امنطقشهشکنندگی بی  ای پی  ثبا  

باعشث ششده  ی تروریستی در شمال آفریقاهاحرکتجنگ داخلی در لیبی و سوریه و رشد 

ولشو بشه طشور  1ایِ سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپشایانهخاورماست تمرکز و اولویت 

فلسطین برداشته شود و مواضع و رویکردهای اخیر اروپا در قبشال فلسشطین  مسألهت ای موق

گرایانشه دولشت ترامشپ و آثشار و های یکجانبهیاستسنیز در پرتو حساسیت اروپا نسبت به 

 پیامدهای احتمالی آن قابل درک است.

 

در سرائیل و تغییر الگوهرای دوسرتی و دنرمنی ا-سیاست عادی سازی روابط اعراب

 خاورمیانه

فلسطین یشک نگشاه مثبشت بشوده  مسألهبه طور سنتی نگاه دول عربی به نق  اروپا در قبال 

آمیز و یکطرفه ایاال  متحده به نفشع اسشرائیل، یضتبفاست. اعراب به واسطه رویکرد کامالً 

 مسشألهی بشه آمریکشا در خصشوص دهمواینههمواره به دنبال ایفای نق  پررنگ اروپا برای 

و بشه طشور آششکارتری طشی سشالیان اخیشر،  1990. با این وجشود، ای دهشه اندبودهین فلسط

. اثشر مسشتقیم پیششبرد اندرفتهکشورهای عربی به سمت عادی سایی رواب  با اسرائیل پی  

 مسشألهسیاست عادی سایی رابطه تفدادی ای دول عرب با اسرائیل بر نق  اروپشا در قبشال 

  نق  اتحادیه اروپا در این خصوص و عدم نیای اعراب فلسطین، محدود شدن بی  ای پی

المللی ثالث است. مخصوصاً اینکشه ایشن ینببه ایفای نق  این اتحادیه به عنوان یک باییگر 

گرایانه دونالشد ترامشپ در یلاسشرائهای یاسشتستحول به موایا  همراهشی دول عربشی بشا 

چنشین چشارچوبی اسشرائیل و پشذیرد. در یمصشور   «مفاملشه قشرن»چارچوب به اصطالح 

آن به  دهندهمواینهمداخله اروپا و نق   آمریکا فشار به مراتب کمتری ای ناحیه اعراب برای

کند. این وضفیت باعث شده است عاملی جدید بشه عوامشل بیرونشی یمکاخ سفید احساس 

سیاسشت  فلسطین اضافه گردد. کمشا اینکشه مسألهینی اتحادیه اروپا در قابل آفرنق بر  مؤثر

                                                           
1. EU Common Foreign and Security policy 
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نیز به شکلی دیگر منجشر بشه  1994و اردن در سال  1979عادی سایی رواب  مصر در سال 

اسرائیل ششده بشود. عشادی سشایی روابش  دول -محدود شدن نق  اروپا در مناقشه اعراب

تفدادی ای دول عربشی بشه رهبشری « هراسییرانا» یمبنایبعربی با اسرائیل در پرتو سیاست 

ل رخ دادن است و در این چارچوب تالش ششده اسشت ایشران بشه عربستان سفودی در حا

ی بشه جشای اسشرائیل نششانده امنطقهعنوان تهدید اصلی و واقفی علیه صلح، ثبا  و امنیت 

شود. این پروژه ساختگی در وهله بفد در پشی آن اسشت بشا تغییشر در الگوهشای دوسشتی و 

اسشرائیل بشرود. تشالش بشرای سایی رواب  جهان عرب بشا یعاددشمنی در منطقه به سمت 

یز ایران، تضفی  جایگشاه سشوریه بشه عنشوان یکشی ای آمصلحی اهستهامنیتی سایی پرونده 

های ظالمانشه یمتحرحامیان قدرتمند آرمان فلسطین، خروج دولت آمریکا ای برجام و اعمال 

اعی ینی پیرامشون برنامشه دفشآفرجنجشالو غیرقانونی بسیشتر علیشه دولشت و ملشت ایشران و 

ی مختل  پروپاگاندای محور دول عربشی، اسشرائیل و آمریکشا علیشه هابخ موشکی ایران، 

های دول عربشی ای یتختپاایران بوده است. در همین چارچوب بایدید مقاما  اسرائیلی ای 

شود نق  سیاسی اروپا به عنشوان یشک طشرف مشورد اعتمشاد یمجمله عمان، امارا  باعث 

و الگوهای سیاست خارجی برخی  هااستیستحول در گردد.  اعراب بی  ای پی  تضفی 

دول عربی منطقه به رهبری عربسشتان سشفودی و بشا همراهشی امشارا  و بحشرین در قبشال 

ی اروپا در قبال مسله گذاراستیساسرائیل، نیز بی  ای پی  موجب سردرگمی و پیچیدگی 

عربستان با نقش  آفرینشی فلسطین شده است. با توجه به چنین تغییری در سیاست خارجی 

سخن بشه میشان آورده اسشت. ای همشین رو  1محمد بن سلمان است که ترامپ ای مفامله قرن

، امشارا ، مصشر و بحشرین ای برگشزاری نعربستا 2017چندان عجیب نبود در دسامبر سال 

جلسه فوق الفاده سران کشورهای عضو سایمان همکاری اسشالمی در واکشن  بشه تصشمیم 

این تحول  .(Lovatt,2017:5کنند )بر انتقال سفار  آمریکا به قدس ممانفت ترامپ مبنی 

کاخ سفید احتماالً در جایگاهی قشرار بگیشرد کشه طشرفین بحشران نیشایی بشه  گرددیمباعث 

مداخله و ایفای نق  اروپا احساس نکنند و آمریکشا نیشز بشه طشور کامشل و انحصشاری بشر 

 یال یابد.هرگونه فرایند مذاکره پیرامون صلح است

 

                                                           
1. Deal of the century 
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 سیاست انتباه اتحادیه اروپا در قبال حماس: محدودیت آفرینی برای نقش اروپا

به عنوان جانششین یاسشر عرفشا  فقیشد و خشروج نیروهشای  1روی کار آمدن محمود عباس

در  2مسائل مهمی برای اتحادیه اروپا بود. اما پیشرویی حمشاس 2005اسرائیل ای غزه در سال 

حماس با اکثریشت قشاطع  2006یان غیرمنتظره بود. در انتخابا  سال برای اروپائ 2006سال 

های پارلمان فلسطین را به خود اختصاص و در مشاه مشارس همشان سشال دولتشی بشه کرسی

تر ششاخه نظشامی حمشاس و جهشاد تشکیل داد. اروپا که پی  3نخست وییری اسماعیل هنیه

ششاخه سیاسشی  2005نوامبر  29 ، درهای تروریستی گنجانده بودرا در ردی  گروه 4اسالمی

 (.Bader, 2013: 144) های تروریستی قرار دادحماس را نیز در لیست گروه

هششا نسششبت بششه پیششرویی حمششاس در قالششب یششک انتخابششا  در سششایه کارشششکنی غربی

دموکراتیک و آیاد، فتح نیز ای وحد  و پذیرش نتیجه انتخابشا  تشا حشدود ییشادی طفشره 

تشا حشدود قابشل تشوجهی بشه تحریشک فشتح توسش   5اعتقاد دیویشد ری رفت. امری که بهمی

گشت که نیروهای امنیتی فتح را وادار به چال  کشیدن حمشاس در غشزه ها بر میآمریکائی

کرد و حماس نیز با اخراج فتح ای غزه بشه آن واکشن  نششان داد. بشه دنبشال آن محمشود می

را به عنشوان  6اضطراری، فیاض سالمعباس دولت وحد  ملی را منحل و با اعالم وضفیت 

نخست وییر انتقالی منصوب کرد. کابینه ای که هرگز ر ی اعتماد نیاورد و تسل  حماس بر 

 (.Moller,2009: 1-2) بسیاری ای مناطق در کرانه باختری تداوم یافت

باید گفت در داخل اروپا رویکرد هماهنگی در خصوص نحوه تفامل با حماس وجشود 

مفتقشد بودنشد حمشاس را  8و همینطور ششورای وییشران 7کمیسیون اروپا»نمونه نداشت. برای

بایست در یک فرایند بلند مد  متفهد ساخت. نروژ پی  ای انتخابا  با گشروه حمشاس می

، نخست وییر سابق بریتانیا، ای لشزوم تسشری فراینشد تفهشد 9وارد گفتگو شد. گوردون براون

سشخن بشه میشان آورد. در اثنشای تششکیل دولشت به صلح در قبشال جنشب  حمشاس  10طالبان

                                                           
1. Mahmoud Abbas 

2. Hamas Movement 

3. Ismail Haniyeh 

4. Islamic Jihad Movement 

5. David Rose 

6. Fayyad Salam 

7. European Commission 

8. Council of the European Union 

9. Gordon Brown 

10. The Taliban 
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هشای ها در پارلمان اروپشا و نیشز پارلمانبرخی گروه 2007وحد  ملی در فلسطین در سال 

انگلیس و ایتالیا خواستار خاتمه دادن به محاصره و انزوای حماس بودنشد. بشا ایشن وجشود، 

ه عمشدتاً ای اروپشای طور اعضای جدید اتحادیه ککشورهایی همچون آلمان و هلند و همین

 Clara and) شرقی و مرکزی بودند با تفدیل رویکردها در قبال حماس مخالفشت داششتند

O’donnell,2008:18-19.) 

رویکرد اشتباه و متناقض اروپا در قبشال جنشب  حمشاس منجشر بشه محشدودیت بیششتر 

اروپشا  2011تشا  2006اتحادیه در یمینه بحران فلسطین شد. به گونه ای کشه عمشالً ای سشال 

 2012و  2011های ابتکار عمل خاصی در قبال بحران نداششت. ای ایشن رو، اروپشا در سشال

های تخصصی وابسته ای تالش کرد ای طریق عضویت فلسطین در سایمان ملل و نیز آژانس

ی محشدودیت ای فلسطین، بتوانشد هشم المللبینجمله یونسکو و با تقویت جایگاه حقوقی و 

های اششغالی و در نهایشت حشل منایعشه ای سایی در سشریمیند هم دولتمذکور رهایی یاب

پشا لی و فلسطینی را میسر ساید. در این مسیر مجشدداً ای ارودولت اسرائی -طریق راه حل دو

رها صدای واحدی شنیده نشد و دول عضو اروپا به سه دسته تقسیم شدند. گروهی ای کشو

هلنشد،  . گروه دیگشری ای کششورها ششامل آلمشان،شامل فرانسه، به قطفنامه ر ی مثبت دادند

 دانمشارک، لهسششتان ر ی ممتنشع دادنششد و جمهششوری چشک نیششز بشه قطفنامششه ر ی منفششی داد

(Bouris, Carnegie, 2014.) 
 

 اختالفات داخلی میان دول عضو اتحادیه اروپائی

خشتالف اسرائیل به ا-آفرینی در بحران اعرابترین مشکال  اروپا جهت نق یکی ای عمده

ای کشه گردد. بشه گونشهو پیچیدگی نهادهای اتحادیه برمی نظر و منافع دول عضو و نیز تکثر

نظشر ششود. ایشن اختالفعملشی میهای اعضا دچشار تفرقشه و بیاتحادیه ای اختالف دیدگاه

عمدتاً به دو عامل چگونگی رواب  سیاسی دو جانبه اعضا  با طرفین منایعه و نیشز مباحشث 

های نهشادی و سشایمانی و گشردد. پیچیشدگیالحظا  ایدئولوژیک مربوطه برمیتاریخی و م

های اتحادیه اروپا نیز بر فقدان امکان وحد  رویشه در رویکشرد بفضاً تداخل وظای  ارگان

ای کشه اصشالحا  پشس ای مفاهشده اروپا نسبت به مسأله فلسطین افشزوده اسشت. بشه گونشه

شایان توجهی به حل این مششکل نمایشد. همچنانکشه  نیز عمالً نتوانسته است کمک 1لیسیبون

                                                           
1. Lisbon Treaty 
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های اروپشا در قبشال مسشأله فلسشطین تشاثیرا  های صهیونیستی نیز بر نق  و سیاسشتالبی

 خاصی برجای گذاشته است.

رواب  دول اروپائی با اسرائیل، بر مبنشای مالحظشا  تشاریخی، فرهنگشی،  1948ای سال 

سای اختالف مواضع جشدی ینهیم 1970اوایل دهه اقتصادی و سیاسی بوده است. این امر تا 

تشالش ششد  1و در پرتشو سشایوکار همکشاری سیاسشی اروپشایی 1973شده تا اینکه در سال 

ی ای وحد  مواضع دول اروپائی عضشو جامفشه اقتصشادی اروپشا در یمینشه سیاسشت اگونه

اروپشائی خارجی ایجاد شود. یکی ای اولین نمودهای این هماهنگی به موضع مششترک دول 

گردد که تا حدود ییادی ای تجربه یبرماسرائیل  -ذیل بیانیه ونیز در خصوص بحران اعراب

شد. در حال حاضر دو نوع ناهماهنگی در اتحادیشه اروپشا یمناشی  1973تحریم نفتی سال 

در یمینه سیاست خارجی وجود دارد که الیمه عبور ای آن رسیدن بشه دو نشوع همشاهنگی و 

هماهنگی عمودی بین اتحادیه اروپائی و دول عضشو و نیشز همشاهنگی افقشی انسجام است: 

سیاستگذاری خشارجی در  میان سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا با سایر سایوکارهای

 (.Terpan,2010:2) یاروپائاتحادیه 

 به طور کلی سه دسته بندی مشخ  در خصوص رویکرد اروپا در قبال منایعه وجود 

د ل و کارآمشبه رهبری فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و ایرلند خواهان یشک نقش  ففشادارد. گروهی 

ه ور اسشت کشبرای اتحادیه در قبال منایعه هستند. گروه دیگری به رهبر بریتانیا بشر ایشن بشا

روه بایست نقشی مغایر با نق  ایاال  متحده را در منایعه بایی کننشد. گشاتحادیه اروپا نمی

ای  بایست به طور کامشلمان، بلژیک، هلند و دانمارک مفتقدند اروپا میسوم نیز به رهبری آل

 (.Isma’i, 2011, 38)یت نمایند های آمریکا در خصوص منایعه حماطرح

اختالف اعضا  در این خصوص بنا به دالیشل تشاریخی، فرهنگشی و جغرافیشایی وجشود 

ی نششان بی گرای  بیششتردارد. برای نمونه فرانسه به واسطه نفوذ تاریخی به کشورهای عر

کند. دهد و آلمان به دلیل مصائب یهودیان در دوره هیتلر رویکردی اسرائیلی را دنبال میمی

دی همچنین فرانسه مخصوصاً قبل ای دوران روی کار آمدن نیکشوالس سشارکویی، اراده جش

 در جهت ایفای یک نق  مستقل در برابر آمریکا و ابتکشارا  واششنگتن در منطقشه داششت.

وی رحالیکه انگلیس به واسشطه بهشره منشدی ای روابش  ویشژه بشا واششنگتن عمشدتاً دنبالشه 

 (.Dror,2014:PP,10-11) های آمریکا در منطقه خاورمیانه بودسیاست
                                                           
1. European Political Cooperation(EPC) 
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بیند. ای ینمآلمان به واسطه ماجرای هولوکاست شرای  را برای انتقاد ای اسرائیل مساعد 

آمریکا در ماجرای لشکرکشی به عراق سفی کرده طرف دیگر آلمان پس ای عدم همراهی با 

اسرائیل اتخاذ نماید. لذا سیاست -در ادامه موضفی مشابه آمریکا در خصوص بحران اعراب

خارجی آلمان در خاورمیانه تابفی ای رویکشرد کشالن آمریکشا اسشت. همچنانکشه فرانسشه و 

بشر عهشده گشرفتن نقش  ، تجزیه امپراتوری عثمشانی و 1پیکو-انگلیس به دلیل توافق سایکس

سرپرستی تفدادی ای دول عربی ای جمله سوریه، لبنان، فلسطین و اردن و بشالتبع پیونشدهای 

کننشد. در ایشن میشان انگلشیس ای یماسرائیل نگاه -ی دیگر به بحران اعراباگونهتاریخی، به 

مبنی بشر یکسو به علت صدور اعالمیه بالفور و تبفا  بفدی آن به راه حل اتحادیه اروپائی 

دولت تاکید دارد و ای سشوی دیگشر در پرتشو توییشع قشدر  جدیشد در سشاختار نظشام -دو

کنشد. یمالملل و سیاست سواری رایگان، ای رویکرد واشنگتن در قبشال بحشران حمایشت ینب

ی پس ای عدم همراهی اروپا با آمریکشا در لشکرکششی بشه هاسالضمن اینکه در نهایت در 

جمله ایتالیا در دوران برلوسکنی، فرانسه در عصر سارکویی و آلمشان عراق، دول اروپائی ای 

تحت یعامت مرکل برای دلجویی ای کاخ سفید به سمت سیاست نزدیکی بشه رویکردهشای 

یری گجهشتاسشرائیل نیشز ای ایشن -و بحشران اعشراب انشدکردهای آمریکا حرکت یانهخاورم

 (.Hollis, 2010:36-37است )مستثنی نبوده 

نهاد گوناگون در ساختار سشایمانی اتحادیشه اروپشائی  16ای سوی دیگر وجود همچنین 

موجب تکثر و بالتبع افزای  دامنه اختالف نظر میان نهادهای اروپائی در قبشال فلسشطین را 

های گوناگون شامل نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتشی فراهم آورده است. وجود پست

مشور خاورمیانشه، کمیسشیونرهای مربوطشه در یمینشه روابش  مشترک اروپا، نماینده ویژه در ا

خارجی، پارلمان اروپا، شورای اروپا، سیاست خارجی اروپا در قبشال منطقشه خاورمیانشه بشه 

طور عام و فلسطین به طور خاص را دچار تداخل و ابهاما  بسیاری کرده است. امری کشه 

هشای منایعشه و سشردرگمی طرفدر وهله بفد موجب کاه  کارآیی و تاثیرگذاری اتحادیه 

در خصوص تصمیم گیران واقفی در بروکسل خواهد شد. برای نمونشه در یمینشه سیاسشت 

خارجی، همزمان نماینده عالی اتحادیه اروپائی، رئیس کمیسیون تجشار  خشارجی اروپشا و 

-Terpan,2010:6) کمیسیونر گسترش و سیاست همسایگی در این حویه ففالیشت دارنشد

7.) 

                                                           
1. Sykes-Picot 
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 یریگنتیجه

های اروپا در قبال مسأله فلسطین تغییرا  قابل توجهی به خود اگرچه مبنا و اصول سیاست

های اخیر دسشتخوش ندیده است اما نق  و جایگاه این باییگر در منایعه مزبور ظرف دهه

های مششخ  و مفشین خشود در ای که اروپا کماکشان دیشدگاهتحول گردیده است. به گونه

سشایی و صشلح نهشایی را ای مریها، بیت المقدس، امنیشت، شهرک خصوص مسأله آوارگان،

ای حفظ کرده است اما در مقابل تالش کرده است ای یک نق  فرعشی و حاششیه 1980دهه 

به تدریج به یک نق  اصلی و مرکزی در مفادال  مسأله فلسطین تبدیل شود. ایشن تحشول 

پس ای فروپاششی نظشام دو قطبشی و ای در دوران المللی و منطقهای یک سو به تحوال  بین

گشردد و ای الزاما  جغرافیایی و امنیتی این قاره ای ناحیه تبفا  امنیتی بحران فلسشطین برمی

المللشی اروپشا پشس ای تکشوین و تفمیشق فراینشد سوی دیگر به تحول نقش  و جایگشاه بین

قشه و روابش  همگرایی اروپایی گره خورده است. با این وجود، حضور پرنگ آمریکا در منط

استراتژیک آن با رژیم صهیونیستی، عدم تمایل اسشرائیل بشه ایفشای نقش  پررنشگ اروپشا و 

ضف  اروپا در حویه قدر  نظامی و مالحظا  تاریخی، باعث شده است اروپا آنچنان که 

های ففاالنه خشود جهشت حشل و فصشل بحشران، باید نتواند به موایا  رویکردها و سیاست

خالف آمریکا، عدم حل و فصشل مسشأله فلسشطین در چشارچوب منشافع مؤثر ظاهر شود. بر

اتحادیه اروپائی نیست چرا که اروپا به واسطه همجواری جغرافیشایی بشا منطقشه خاورمیانشه، 

های امنیتی و مسشائلی ای قبیشل وجود جوامع مسلمان در کشورهای اروپا و نیز تسری بحران

های سیاسی، اجتماعی و امنیتی خاورمیانشه پوی  مهاجر  و غیره به اروپا، شدیداً ای انسداد

پذیری اروپشا ای شود. احساس آسشیبای در محی  پیرامونی متأثر میهای منطقهو نیز بحران

های افراطشی ها، سیاستالینحل ماندن مسأله فلطسین، در پرتو افزای  شکاف بین فلسطینی

شکار سیاست آمریکا در دوره ترامشپ کابینه دست راستی رادیکال بنیامین نتانیاهو و تحول آ

های شبه نظامی تروریستی همچون داع ، جبهشه تشدید شده است. همچنانکه ظهور گروه

النصره و غیره، دگردیسی راهبردی در سیاست برخی کشورهای اسالمی ای جمله عربسشتان 

ان و امارا  در قبال رژیم صهیونیستی و مسأله فلسطین و نیز شکاف و چنددسشتگی در میش

کشورهای عضو اتحادیه اروپائی به ویژه برخی کشورهای اروپای شرقی و اخیراً برگزیشت، 

قدر  مانور اتحادیه اروپایی برای تأثیر گذاشتن بر مسأله فلسطین را تحدیشد کشرده اسشت. 

یشابی دهد اروپا به واسشطه مخالفشت آمریکشا و اسشرائیل ای نق های پژوه  نشان مییافته
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گری ای جمله قدر  نظشامی های الیم برای میانجیان و دارا نبودن اهرمجدی اروپا در بحر

المللی همپا و همترای نق  اقتصادی خشود در فراینشد بشه بین-نتوانسته است جایگاه سیاسی

گرایانشه دولشت ترامشپ، های یکجانبهاصطالح صلح بیابد. این محدودیت در پرتو سیاسشت

سایی و فاصشله گشرفتن دول عشرب ای خش  مششی کرویکرد افراطی نتانیاهو در یمینه شهر

دهنده بشه آمریکشا در المللی مواینهآفرینی اروپا به عنوان باییگر بینسنتی خود مبنی بر نق 

مدیریت دیپلماتیک بحران فلسطین و آغای پروژه عادی سایی رواب  با اسشرائیل، دوچنشدان 

داخلشی، خشال  سیاسشی در هشای امنیتشی، جنشگ شده است. همچنانکه فراگیر ششدن بحران

های افراطی در منطقه خاورمیانشه و ششمال آفریقشا باعشث ششده خاورمیانه و نیز ظهور گروه

دار، ضشروری و فشوری بشرای اروپشا تشا است مسأله فلسطین به عنوان یک موضوع اولویت

 حدودی کنار برود.
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