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الخلفية الحقيقية لموقف أوروبا من إسرائيل
لينا كنوش

وي ــدف ــع ه ـ ــذا ال ـح ــدي ــث ب ــالـ ـس ــؤال عــن
ال ـت ـحــا ًل ـفــات االن ـت ـخــاب ـيــة «املــرت ـق ـبــة»،
خـ ّ
ـاصــة شكل مـشــاركــة «ح ــزب الــدعــوة
اإلسالمية» و«ائتالف دولة القانون».
ّ
إذ أك ــد ال ـق ـيــادي ف ــي ال ـح ــزب ،وعـضــو
ّ
االئـ ـت ــاف ال ـن ـيــابــي ع ـلــي ال ـ ـعـ ــاق ،أن
«ح ــزب ال ــدع ــوة لــم يـتـخــذ قـ ــرارًا بشأن
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوائـ ـ ــم» ،إال أن «ق ـ ـ ـ ـ ـ ــراره م ـب ــدئ ــي
وأساسي بخوض االنتخابات بقائمة
واح ـ ــدة ،وه ــو مــا يـعـمــل عـلـيــه الـحــزب
وق ـ ـيـ ــاداتـ ــه ح ـت ــى اآلن ،وه ـ ــو سـ ــاري
املفعول».
(األخبار)

«ع ـنــدمــا يـنـصــح ســاســة م ــن الـحــزب
املسيحي الديمقراطي علنًا الحزب
االشتراكي الديمقراطي حاليًا مثلما
فعلت يــولـيــا كلوكنر ويــرغـبــون في
وضـعــه تحت ضـغــط ،فــإن ذلــك يضر
باملباحثات التمهيدية بالفعل قبل
بدأها».
ُيـ ـ ــذكـ ـ ــر أن نـ ــائ ـ ـبـ ــة رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـحـ ــزب
املسيحي الديمقراطي ،يوليا كلوكنر
كــانــت ق ــد صــرحــت ل ــ«وك ــال ــة األن ـبــاء
األملــانـيــة» بــأن «نتيجة االنـتـخــابــات
ال ـخــاصــة بـنــا ت ـفــوق نـتـيـجــة الـحــزب
االش ـت ــراك ــي الــدي ـم ـقــراطــي بـمــا يــزيــد
ع ـل ــى  ...%12ال ب ــد أن ي ـت ـضــح ذل ــك
إذا ت ــم ت ـش ـك ـيــل تـ ـح ــال ــف» .وحـ ــذرت
االشـ ـت ــراكـ ـي ــن مـ ــن «عـ ـ ــرض م ـطــالــب
واسعة النطاق بشكل مبالغ فيه».
(األخبار ،األناضول)

ردًا على إعالن واشنطن اعترافها بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ،أعلن
االتحاد األوروبي رفضه ألي تعديل أحادي الجانب على الوضع القائم في
املدينة .وأعادت املفوضة العليا للشؤون الخارجية واألمنية في االتحاد،
فيديريكا موغيريني ،أثـنــاء زي ــارة رئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو ملقر االتحاد األوروب ــي في بروكسل ،التذكير بموقف االتحاد
املؤيد لحل الدولتني والقدس عاصمة لدولتني ،وقالت« :إننا نعتقد أن من
مصلحة إســرائـيــل  -وال سيما مصالحها األمنية ّ -إيـجــاد حــل شامل
ودائم للصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيني .لذلك ،سيكثف االتحاد األوروبي
العمل ...من أجل إعادة إطالق عملية السالم ،بالرغم مما يبدو أنها لحظات
عسيرة».
ورغ ــم أن ه ــذا املــوقــف يــأتــي فــي سـيــاق الـثــوابــت الـتــي تتبعها السياسة
األوروبـيــة التي أدانــت على الــدوام عملية االستيطان وتعتبرها عقبة في
وجــه «الـســام» ،فــإن هــذه التصريحات الرسمية ليس لها أي أثــر عملي
بسبب غياب اإلرادة لدى االتحاد في وقف هذا االستيطان بنحو يناقض
املبادئ التي يعلنها األوروبـيــون .رغم أن منطق املصالح املفهومة جيدًا
ألوروبــا والبصيرة السياسية ،في سياق يشهد تحوالت دولية ،يفرض
على االتحاد أن يعيد التوازن إلى عالقاته مع العالم العربي وأن يستخدم
بشكل ملموس كــل وســائــل الضغط السياسي واملــالــي مــن أجــل فرض
العقوبات على إسرائيل .في نظر الكثير من املراقبني إن موقف االتحاد
األوروبــي هو تعبير عن االستسالم السياسي الذي يمكن تفسيره من
ُخالل اإلرث البنيوي الثقيل ومن خالل الروابط األيديولوجية القوية التي
أ َ
قيمت مع إسرائيل.
من الصحيح أن إسرائيل ،تاريخيًا ،ومنذ إنشائها ،عبارة عن مشروع
استعماري ورأس جسر للغرب فــي الـشــرق األوس ــط .فــي هــذا السياق
كتب تيودور هرتزل في كتابه دولة اليهود (الصادر في فبراير :)1896
«سوف نشكل سورًا ألوروبــا في وجه آسيا ،سوف نكون املدافعني عن
الثقافة والحضارة ضد املتوحشني» .وطوال القرن العشرين جرت عملية
مكثف بحيث جرت
إع ــادة تركيب وتـكــويــن لـلــذاكــرة التاريخية بشكل ّ
عملية خلط بني اليهود وأوروبا وأن هويتهم واحدة .تطلبت هذه العملية
األيديولوجية إعــادة بحث في الجذور التاريخية ألوروبــا وإعــادة اختراع
حضارة يهودية  -مسيحية سحيقة ،رغم أن ـ كما أشار إلى ذلك املؤرخ
اللبناني جورج قرم في كتابه «من أجل قراءة دنيوية للصراعات» ،الصادر
سنة  2012عن «دار الديكوفيرت» ـ املسيحية الغربية قد نشأت تاريخيًا
في تناقض مع اليهودية .ويشير في هذا السياق إلى أن عملية األدلجة
قد استمدت غذاءها من األفكار البروتستانتية ومن امليراث الهيغلي في
الفكر الفلسفي في أوروبــا «التي تقود إلى اعتبار إنشاء دولة إسرائيل
على أنــه استكمال عــادل للتاريخ» .وفــي كتابه املهم «العشق األوروب ــي
الجديد للسامية ومعسكر السالم في إسرائيل»( ،الصادر سنة 2007
عن دار الفابريك) ّ
يبي الروائي اإلسرائيلي إسحاق الهور أيضًا أنه في
إطار التصور حول االستقطاب العميق بني الغرب والشرق ،فإن إسرائيل
هي التجسيد لقيم الحضارة الغربية في مواجهة الشرق العربي .إن هذا
التصور الثقافي مندمج في بنية ونمط تنظيم املجتمع اإلسرائيلي نفسه
املنقسم بني يهود أوروبيني ويهود عرب ،وهؤالء اليهود العرب هم ضحية
للعنصرية املقوننة ويـعــانــون مــن قمع ثقافي حقيقي ،كما ّبينت ذلك
األستاذة الجامعية اإلسرائيلية إيلال شوحاط في كتابها «الصهيونية
مــن وجهة نظر الضحايا الـيـهــود» ،إذ كتبت« :كــان محو عــروبــة اليهود
السفارديم  -املزراحيني أمرًا حاسمًا من املنظور الصهيوني ،ألن الطابع
الشرق أوسطي للسفارديم ســوف يطرح األسئلة حــول معاني وحــدود
املشروع القومي األورو-إسرائيلي نفسه».
ولكن خارج هذه االعتبارات التاريخية التي تضيء على طبيعة العالقة
االستعمارية التاريخية واأليديولوجية التي ربطت ووحــدت أوروب ــا مع
إسرائيل ،هنالك عوامل أخرى دخلت ولعبت دورًا في املعاملة االستثنائية
التي تحظى بها تل أبيب قد ساهمت في إقصاء الدور السياسي لالتحاد
األوروبي من منطقة الشرق األوسط خالل السنوات األخيرة املاضية .إن
الوضعية املميزة التي تتمتع بها إسرائيل في االتحاد األوروبي والعالقات
بينهما التي تستمر في التعمق بالرغم من بعض الخالفات السياسية
حول بعض امللفات ،يعود قبل أي شيء إلى الرؤية املشتركة للمصالح
الـتــي تجمع بــن الـطــرفــن والــرؤيــة االستراتيجية املشتركة الـتــي جعلت
األوروبيني يتجهون صوب «النموذج» اإلسرائيلي في مكافحة اإلرهاب
في سياق سياستهم حول «األمن الشامل».
سنة  ،2017يبقى الــواقــع املعاين أبلغ تعبير :ال يــزال االتـحــاد األوروبــي
هــو الـشــريــك الـتـجــاري األول إلســرائـيــل قـبــل الــواليــات املـتـحــدة .إذا كــان
تاريخ العالقات يعود إلى  ،1975فإن اتفاق الشراكة بينهما املوقع عام
 ،1995وال ــذي يتضمن إنـجــاز خطة العمل املشتركة ،قــد أرســى جــذورًا
قوية إلسرائيل في االتحاد األوروبي .بالرغم من أنه منذ إعالن البندقية
الصادر عن مجلس أوروبــا في شهر يونيو /حزيران  1980والــذي أثار
قضية الضرورة التاريخية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ،قامت إسرائيل
من دون توقف بإدانة ما تسميه موقف االتحاد «املؤيد للفلسطينيني»

و«الشروط» املزعومة التي يضعها والتي تربط تطور العالقات بموافقة
إسرائيل على «حل الدولتني» ،ولكن عمليًا لم يكن هنالك أي ارتباط بني
تعميق الشراكة وبني التقدم في «عملية السالم».
ما عدا بعض التصريحات حول املبادئ ،بقي االتحاد األوروبي حذرًا من
ممارسة أدنى ضغط على الدولة اإلسرائيلية بالرغم من اإلمكانات املهمة
التي يتمتع بها ،وخاصة على الصعيد املالي .وهكذا كان األمر في شهر
ديسمبر /كانون األول  ،2008عشية عملية «الرصاص املصهور» ،حيث
قام االتحاد األوروبي ،بفضل العمل النشيط الذي قام به برنار كوشنير،
برفع مستوى العالقات مع تل أبيب وإعطاء سياستها املثيرة للحروب
صكًا على بياض.
لقد أثار العدوان اإلسرائيلي على غزة بعض االستنكارات األخالقية من
دون أية نتائج عملية .ولم يمنع إعالن تجميد مسار تعميق الشراكة سنة
 2009من االستمرار في التعاون الوثيق ،سواء أكان ذلك على الصعيد
االقتصادي والتجاري أم على املستوى السياسي واالستراتيجي .وقد
أدان تقرير نشرته في شهر أكتوبر /تشرين األول  2012عشر جمعيات
بعنوان «السالم بثمن بخس :كيف يدعم االتحاد األوروبــي املستوطنات
اإلسرائيلية» (قام الصحفي الفرنسي املختص بشؤون الشرق األوسط
آالن غريش بتحليل هذا التقرير) االنفصال بني الخطاب املعلن واملمارسة
العملية التي توفر للحكومة اإلسرائيلية سبل اإلفالت من العقاب .وأخيرًا،
في مقال نشر في شهر أغسطس /آب  ،2017كشف الصحافي األميركي
مــن أص ــل فلسطيني عـلــي أب ــو نـعـمــة عــن املـبــالــغ الـكـبـيــرة (ع ــدة ماليني
يــورو) التي أنفقها االتحاد األوروبــي لتمويل «البحث» عن شركة تعمل
مع إسرائيل لاللتفاف على الحظر الدولي على األسلحة التي تستخدم
الذخيرة الحية« .اخـتــارت إسرائيل شركة ايلبيت سيستيمز بالتحديد
لكي تزودها بذخائر مدفعية حديثة ،ذلك أن أي شركة صانعة أوروبية
ستعارض استخدام إسرائيل لهذا النوع من الذخيرة» حسبما كشف
الصحفي.
في الواقع ،إن الخالفات السياسية األورو-إسرائيلية ،وخاصة تلك التي
تتعلق بإلصاق البطاقات على املنتجات القادمة من املستوطنات والتي ال
بني أوروبا
تشكل سوى ما نسبته  %1من إجمالي التبادالت التجارية ّ
وإسرائيل بحسب ما يقول االتحاد األوروبي نفسه ،لم تؤثر قط بمتانة
العالقات االقتصادية ،والتبادل العلمي والثقافي.
إن هذه العالقات االستثنائية ترتبط أيضًا برؤية مشتركة حول املصالح
االستراتيجية والتهديدات ،وهــو األمــر الــذي أثبته تعاضد الجانبني في
مــوضــوع البرنامج الـصــاروخــي اإليــرانــي .فالبرغم مــن اإلش ــارات حول
سياسة أوروبية أكثر انفتاحًا تجاه إيران بعد توقيع االتفاق حول البرنامج
ال ـنــووي (وال ـفــرص املهمة الـتــي تتيحها الـســوق اإليــرانـيــة للمستثمرين
األوروبيني) ،تزايدت انتقادات املسؤولني األوروبيني في األشهر األخيرة
حــول برنامج طهران لتطوير الصواريخ البالستية ،ورفضت إيــران ّأي
تدخل أوروبي في شؤونها الداخلية.
من جهة أخــرى ،تجدر اإلشــارة ُإلى أن تقوية العالقة االستراتيجية بني
إسرائيل واالتحاد األوروبي الذي أعلن أثناء انعقاد الدورة الثامنة ملجلس
الشراكة األورو-إســرائـيـلـيــة في شهر يونيو  ،2008قد بلغت مرحلة ال
نظير لها في مجال «مكافحة اإلرهــاب» .دفعت التفجيرات التي حصلت
في بروكسل األوروبـيــن إلــى السعي نحو تبني النظام األمني املعمول
بــه فــي مـطــار بــن غــوريــون فــي تــل أبـيــب حـيــث يخضع «املـشـتـبــه فيهم»
لعملية تحليل نفسي سلوكي بشكل منهجي .كذلك أدى الهجوم الذي
حــدث في مدينة نيس إلــى جــدال واســع عبر وسائل اإلعــام في فرنسا
حول النموذج اإلسرائيلي في «مكافحة اإلرهاب» الذي ظهر أنه فعال في
تجنب وقــوع التهديدات .هذا «النموذج» اإلسرائيلي الــذي يسحر العديد
من املسؤولني األوروب ـيــن ،هو ما يسمى «مصفوفة التحكم» التي قام
جيف هالبر بتحليلها سنة  .2000الغاية من هذه املصفوفة هي تحييد
الخصم عبر التحكم بكل نقاط الوصول وجــرى تصميمها على ثالثة
مستويات .املستوى األول يتحقق من خالل الضبط العسكري على نقاط
ً
التفتيش ،وصوال إلى زنازين السجون مترافقًا مع القمع العنيف املمنهج.
في املستوى الثاني يجري االعتماد على السياسيني لفرض األمر الواقع
مــن خــال م ـصــادرة األراض ــي بنحو مكثف وإقــامــة املستوطنات .هذه
السياسة ال تقتصر فقط على املوظفني ،بل تقوم على حشد املدنيني،
بـمــن فيهم ط ــاب الـجــامـعــات ،إن جميع مـكــونــات املجتمع اإلســرائـيـلــي
تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استراتيجية احتالل واستيطان
فلسطني .املستوى الثالث ،أخيرًا ،يقود إلى عملية إضفاء طابع املؤسسات
على نظام األبــارتـهــايــد مــن خــال ترسانة مــن التشريعات التي تكرس
ممارسة الحقوق «للوطنيني» الوحيدين ،أي اليهود ،وتجعل من املواطنني
اآلخرين مواطنني من الدرجة الثانية .أي إن نظام االحتالل االستيطاني
والفصل العنصري هذا ،املرتبط بأشد املمارسات البالية التي سادت في
ً
اإلمبراطوريات االستعمارية والــذي تفضل مصفوفة األمن أوال أجوبته
على نتائج التدمير املنهجي لشروط حياة الفلسطينيني ،هو الذي ّ
يجسد
النموذج للعديد من الدول األوروبية التي تلجأ بنحو متزايد إلى الشركات
األمنية اإلسرائيلية التي أضحت من أكثر الشركات الرابحة في العالم.

