سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال رژیم اسراییل
چکیده

احسان

اعجازی1

پس از اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی ،قدرتهای بزرگ همواره سعی کردهاند تا
مناقشه میان گروههای فلسطینی و رژیم صهیونیستی را از طریق ارائه راهحلهای گوناگون حلل و
فصل کنند .این مناقشه همواره در چارچوب چندین معضل اصلی شلامل مسللهه امنیل ،،اتلتالف
سرزمینی و مرزی ،مسلهه آوارگان ،شهرکسازی و وضعی ،بی،اهمقدس مطرح میشود .با توجه به
اینکه اروپاییها در ایجاد این مناقشه نقش داشتهاند این مقاهه سعی دارد به این سوال بپلردازد کله
اصول کلی حاکم بر سیاس ،تارجی اتحادیه اروپا در قبال رژیم اسراییل چیس،؟ با توجه به اینکه
اتحادیه اروپا یک دوه ،توشهای محسوب میشود میتوان این گونه انتظار داشل ،کله اتحادیله
اروپا بتواند با اتخاذ سیاس ،تارجی منسجم و یکپارچه و در راستای حقوق بیناهملل و همکاری با
سازمان ملل متحد نقشی متفاوتتر از ایاالت متحده در قبال رژیم اسراییل ایفا کند.

واژگان کلیدی :اتحادیه اروپا ،دولت خوشهای ،گروههای فلسطینی ،رژیم صهیونیستی ،حل
و فص مناقشه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1کاندیدای دریافت دکترای روابط بینالمل دانشگاه گیالن .رایانامهehsan.ejazi@gmail.com :
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مقدمه
از زمان تشکی رژیم صهیونیستی در سال  1948و متعاقب آن اشغال بخشی از سرزمینهای اعراب
همواره تنشهایی بین اعراب و رژیم صهیونیستی وجود داشته است که گاهی به صورت جنگ بروز
کرده است و همین امر موجب شده است که امنیت کشورهای منطقه به خطر بیفتد .از سویی دیگلر
ایاالت متحده آمریکا ،که پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به قدرت مسلط
جهانی تبدی شد ،منافع گستردهای در خاورمیانه دارد و از ابتدای تشکی رژیم صهیونیسلتی حلامی
سیاسی ،اقتصادی و نظامی این رژیم بوده است .اما پیش از آمریکا ،کشورهای اروپلایی نقلش یلر
مستقیمی در ایجاد مناقشه میان گروههای فلسطینی و رژیم صهیونیستی داشتهاند چرا که اروپاییها
به دلی رفتار گذشته شان بهانه الزم را به صهیونیستها برای اشغال سرزمین فلسطین دادهانلد .در
طول تاریخ بسیاری از اروپاییها گرایشات ضد یهودی شلدیدی داشلتهاند و رفتلار آنهلا نسلبت بله
یهودیان ،توجیه الزم را برای اشغالگری صهیونیستها فراهم کرده است ) .(Slater, 2015: 95بله
همین دلی هنوز هم برخی از کشورهای اروپایی نسبت بله اعملال ددمنشلانه رژیلم صهیونیسلتی
واکنش تندی از خود نشان نمیدهند و همین امر سبب شده است تلا در پلارهای از ملوارد سیاسلت
خارجی اتحادیه اروپا در برابر این رژیم انسجام الزم را نداشته باشد.
با این حال اتحادیه اروپا سعی کرده است که در سالهای اخیر نقش یک بازیگر مستق را در
سیاست خارجی به طور ک و در مسأله فلسطین -رژیم صهیونیستی به طور خاص ایفا کند .در واقع
اتحادیه اروپا در قالب کمیته چهار جانبه صلح (شام سازمان مل  ،اتحادیه اروپا ،روسلیه و آمریکلا)
سیاست خارجی خود را در قبال این مناقشه پیریزی میکند .البته از گذشته تا به حال اتحادیه اروپا
با کمکهای مالی و انسان دوستانه خود به طرف فلسطینی سعی نموده است تلا حلدودی در رونلد
سازش میان گروههای فلسطینی و رژیم صهیونیستی نقشی مثبت ایفا کند.
به منظور یافتن پاسخ برای سوال اصلی ،سیاست خارجی اتحادیه اروپا متغیر مستق و مسلأله
فلسطین متغیر وابسته در نظر گرفته شلده اسلت و سلعی بلر آن اسلت تلا بلا بهرهگیلری از منلابع
کتابخانهای و اینترنتی معتبر نظیر سایت رسمی اتحادیه اروپا به پاسخ دست یافت.
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با وجود اینکه آمریکا در مناقشه بین گروههای فلسطینی و رژیم صهیونیستی بازیگر اصلی بله
شمار میرود اما اتحادیه اروپا میتواند به عنوان یک متغیر میانجی مواضع آمریکا نسلبت بله ملردم
فلسطین را تعدی کند .از همین رو سوال اصلی این مقاله عبارت اسلت از :اصلول کللی حلاکم بلر
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال مسأله فلسطین چیست؟ در نهایت این فرضیه مطرح میشلود
که اتحادیه اروپا میتواند با اتخاذ سیاست خارجی منسجم و یکپارچه و در راستای حقوق بینالمل و
همکاری با سازمان مل متحد نقشی متفاوتتر از دیگر بازیگران ،به خصلوص ایلاالت متحلده ،در
قبال مسأله فلسطین ایفا کند.
از آنجایی که مناقشه گروههای فلسطینی و رژیم صهیونیستی بر سلر چنلدین معضل اصللی
امنیت ،اختالف سرزمینی و مرزی ،آوارگان فلسطینی ،شهرکسلازی رژیلم صهیونیسلتی در کرانله
باختری و وضعیت بیتالمقدس در جریان است ،سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پرونده فلسطین نیز
حول محورهای فوق سازمان یافته است.
چارچوب نظری
 .1راه های حل و فصل مناقشه

برای پاسخ به سوال اصلی این مقاله باید به شیوههای لبه بر یک مناقشه توجه کرد .به طور کللی
برای فایق آمدن بر مناقشه سله راه در پلیش روی طرفهلای مناقشله وجلود دارد کله عبارتنلد از
 -1تصمیم قاطعانه )determined( :در این شیوه لزوما یکی از طرفهای مناقشه میبلرد و طلرف
دیگر خواهد باخت -2 .توافق ( :)settledدر این شیوه با دخاللت طلرف سلوم نتیجله ملورد توافلق
طرفین بدست میآید -3 .ح و فص ( :)resolvedبه منظور ح و فص یک مناقشه طلرفین بله
دنبال آن هستند تا مشکالت خود را از طریق یک راه ح منطقی و با کمترین هزینه ح و فصل
کنند به گونهای که هر دو طرف مناقشه میبرند و یا به عبارت بهتر هلر دو طلرف منفعلت کسلب
میکنند )Rynhold, 2009: 140-141(.بر همین اسلاس اتحادیله اروپلا بله عنلوان یلک دوللت
خوشهای سعی نموده است تا از طریق سیاست خارجی چند جانبه و همکاری با مجامع بینالمللی به
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ح و فص مناقشه بین گروههای فلسطینی و رژیم صهیونیستی یاری برساند.
 .2انواع دولتها

در تحلی سیاست خارجی براساس نظریات روابط بینالمل و جامعهشناسی تاریخی میتوان به سله
نوع دولت اشاره کرد .این سه گونه از دولتهای مطلوب در ارزیابی سیاست خارجی عبارتند از :دولت
نهادی ،شبه دولت و دولت خوشهای .به طور خالصه باید گفت که منظور از دوللت نهلادی ،دولتلی
است که خود مختاری خود را از موقعیت منحصر به فرد در پرداختن به مقتضیات تحمیلی ناشلی از
رقابت امنیتی بینالمللی ،انحصار بر ابزارهای خشونت ،توانایی نظارت بلر شلهروندان و سلاز و کلار
استخراجی نظیر نظام مالیاتی کسب مینماید .همچنین شبه دولت بله طلور خلاص بله دولتهلای
جنوب اشاره دارد که در سرزمینهای استعماری آفریقا ،آسیا ،پاسیفیک و کارائیب ظاهر شدهاند .شبه
دولتها نظیر دولتهای مستق دارای استقالل حقوقی بوده و از سلوی سلازمانهای بینالملللی و
قدرتهای بزرگ جهان به عنوان کشورهای مستق شناخته میشوند .بلا ایلن حلال در بسلیاری از
موارد نهادهای بخشیده شده به دولت سرزمینی مانند سازمانهای قهریه ،نهادهلای سیاسلی ،نظلام
استخراج پول و ظرفیت نظارتی ،نابسامان و ناقص هستند (آران و آلدن.)91:100 :1393 ،
اما دولت خوشهای از اساس با دولتهای نهادی و شبه دولت تفاوت دارد .دولتهای خوشهای
به صورت داوطلبانه و هر چند به صورتی ناقص ،حاکمیت و استفاده از نیروی سیاسی خود دست کم
در حوزه سیاست خارجی را در سطح وسیعی از نهادهای سیاسی بینالمللی مشترک اد لام نمودهانلد
(آران و آلدن .)96 :1393 ،بر همین اساس لفیی و برکاوی بر این باورند که اد ام تدریجی اقتلدار و
استفاده از نیروی سیاسی در تعداد زیادی از نهادهای یکپارچه سیاسی بینالمللی ،مرزهلای خشلونت
در رب را حذف و به منطقه صلح تبدی نموده است ).(Barkawi and Laffey, 1999

مفهوم دولت خوشهای سه پیامد مهم برای تحلی سیاست خارجی دارد .نخست آنکه بلر نلوع
متفاوتی از روابط دولت -جامعه نسبت به دولتهای نهادی و شبه دولت داللت دارد .دقیقا بله ایلن
علت که حاکمیت و کنترل بر ابزار خشونت ،توسط دولتها به طور داوطلبانله واگلذار شلده ،روابلط
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اجتماعی فراتر از مرزهای ملی نیز تسهی شده است .این شرایط سبب میشود سیاسلت پیوسلتگی
یعنی سلسله رفتارهای مکرر که در یک دولت شک گرفته و به وسیله دیگران پاسخ داده میشلود،
به طور بالقوه به عاملی برجستهتر در تعیین سیاست خارجی مبدل میشوند .در کل ملا شلاهد سله
گونه از سیاست پیوستگی خواهیم بود )1 :پیوندهای واکنشی :این پیوندها زمانی اتفاق میافتند کله
رویدادهای یک جامعه منجر به واکنشهای خودجوش در جوامع دیگر شود ،در حالی که حکومتها
در شک گیری آنها نقشی ندارند )2 .پیوندهای تقلیلدی :ایلن پیونلدها زملانی ظلاهر میشلوند کله
رویدادی در یک جامعه ،به سرعت به وسیله شهروندان جوامع دیگر تقلید شود )3 .پیونلدهای نفلوذ
کننده :این پیوندها هنگامی رخ میدهند که بخشی از عناصر یک جامعه به طور عمد سعی در نفوذ،
دستکاری و ورود به امور جامعه دیگر داشته باشند ).(Hill, 2003: 209
دولتهللای خوشللهای کلله مشخصللاتی از دولتهللای نهللادی را از خللود نش لان میدهنللد ،در
ساختارهای جهانی و بینالمللی نسبت به دولتهای نهلادی فعلالتر هسلتند و اسلتفاده متعلارف از
ابزارهای سیاست خارجی مدرن را با تمایالت شدید چند جانبه گرایی تلفیلق میکننلد .دقیقلا از آن
جهت که این دولتها به صورت داوطلبانه ،هر چند به گونهای ناقص ،حاکمیت و اقتلدار خلود را در
نظام سیاسی منطقهای و گاها جهانی اد ام کردهاند ،بیشتر از دولتهای مدرن به سیاست خلارجی
چند جانبه گرایش دارند .این امر در چگونگی همکاری آنها با سایر دولتها در زمینلههای مختلل،،
استفاده مکرر از برخی نهادهای جهانی برای دستیابی به اهدافشان و حمایت آنها از حقوق بینالمل
مشهود است .علی ر م تنشهای مشاهده شده در چارچوب نظام اتحادیه اروپا ،این سلازمان نمونله
اولیهای از گرایش دولتهای خوشهای به سوی سیاست خارجی چند جانبه در راستای همکلاری بلا
نهادهای جهانی و رعایت حقوق بینالمل است (آران و آلدن.)100 :1393 ،
از میان همه سیاستهای اتحادیه اروپا ،همکاری در زمینه سیاسلت خلارجی باعل شلده تلا
کشورهای عضو با پیچیدهترین مشک مواجه شوند .در دوران جنلگ سلرد و پلس از آن ،سیاسلت
خارجی عرصهای بوده که اتحادیه اروپا سعی کرده است تا با اتخاذ یک سیاست خارجی مشترک بلر
تصمیمات دیگر ابر قدرتها تاثیر بگذارد (کریستیانسن .)1118 :1388 ،اتحادیه اروپا برای دسلتیابی
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به اهداف خود دارای هفت رکن است که سه رکن آن از جمله شورای وزیران ،کمیسیون و پارلملان
از ارکان اصلی آن به شمار میروند .از میان این سه رکن ،شورای وزیران عهدهدار سیاست خلارجی
اتحادیه اروپا میباشد (موسلیزاده .)305-306 :1388 ،بله منظلور دسلتیابی بله سیاسلت خلارجی
مشترک ،از زمان پیمان ماستریخت به بعد مراح سیاست خارجی و بلازیگران دخیل در آن بلدین
شرح بوده است:
فرآیند سیاست گذاری در سیاست امنیتی و خارجی مشترک اروپا از زمان پیمان ماستریخت
مراحل سیاستگذاری

بازیگران

تعیین دستور کار

شورای اروپایی روسای دولتها

تصمیمگیری

شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون

اجرای اقدامات مشترک

ریاست اتحادیه اروپا ،نماینده عالی رتبه سیاست امنیتی و
خارجی مشترک ،نمایندگان اختصاصی

بودجه سیاست گذاری

کمیسیون اروپا و پارلمان اروپا در ا لب موارد

ارزیابی اجرا

شورای اتحادیه اروپا ،کمیسیون ،کمیته امنیتی /سیاسی

مشروعیت دموکراتیک

پارلمان اروپا و تا اندازهای کمتر پارلمانهای ملی
)(Smith, 2004: 744

طرحریزی و اجرای سیاست خارجی چند جانبه برای دولتهای خوشهای نظیلر اتحادیله اروپلا
با دشواریهای بسیاری روبروست .به طور مثال زمانی که اتحادیه اروپا بلا یلک بحلران بینالملللی
روبرو میشود برای دستیابی به وحدت در سیاست خارجی باید زمان نسبتا طلوالنی را صلرف کنلد.
از سوی دیگر ،هر چند اتحادیه اروپا خود را ملزم به چند جانبه گرایلی در سیاسلت خلارجی میدانلد
اما قدرتهای بزرگ دیگر الزاما و در همه مواقع با رویکرد چند جانبه گرایانه اتحادیله اروپلا هملراه
نیستند.
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موارد اختالفی اتحادیه اروپا و رژیم اسراییل
 1-1روند سازش

اتحادیه اروپا از دولتسازی و نهاد سازی در فلسطین حمایلت میکنلد زیلرا ایلن اتحادیله بلر ایلن
بللاور اسللت کلله ایجللاد یلک کشللور فلسللطینی دارای حاکمیلت دموکراتیلک ،امللن و صلللحآمیز از
طریق مذاکرات بهترین تضمین برای امنیت رژیم صهیونیسلتی و پلذیرش رژیلم صهیونیسلتی بله
عنوان یک شریک برابر در منطقه خاورمیانه میباشد .از همین رو در سلند راهبلردی امنیتلی اروپلا،
ح و فص مناقشه میان گروههای فلسطینی و رژیم صهیونیستی یک اولویلت راهبلردی توصلی،
شده است که بدون دستیابی به آن مشکالت دیگر خاورمیانه حل نخواهلد شلد (خلالوزاده:1383 ،
.)152-159
مشارکت اروپاییها در مذاکرات سازش میان گروههای فلسطینی و رژیم صهیونیسلتی پدیلده
جدیدی نیست .از زمان مذاکرات اسلو که در سال  1993آ از شلد ،اتحادیله اروپلا بله عنلوان یلک
اهداکننده بینالمللی کمکهای مالی به تشکیالت خودگردان فلسطینی عم کرده است و بله طلور
پیوسته حدود  50الی  55درصلد بودجله تشلکیالت خلودگردان فلسلطین را تلامین کلرده اسلت.
کمیسیون اروپایی و دولتهای عضو اتحادیه اروپا سلاالنه حلدود  1/5میلیلارد دالر بله تشلکیالت
خودگردان کمک میکنند .از سوی دیگر اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی روابط تجلاری قلوی بلا
یکدیگر دارند به طوری که اتحادیه اروپا در سال  2009شریک تجاری اول رژیلم صهیونیسلتی بلا
حللدود  30میلیللارد دالر مبادللله تجللاری بللود .امللا بللرخالف سللرمایهگذاری اتحادیلله اروپللا در
رژیم صهیونیستی و سرزمینهای اشغالی فلسطین ،این اتحادیه تاکنون نتوانسته اسلت تلا بله حلال
نقشلی فعاالنلله در فرآینللد مللذاکرات سللازش ایفللا کنللد .ناکللامی اتحادیله اروپللا در پیشللبرد رونللد
مذاکرات سازش ناشی از این واقعیت میشود که دولتهای عضو اتحادیه اروپا تنهلا بلر روی یلک
موضوع کلی اتفاق نظر دارند :ضرورت پایان مناقشه بین رژیم صهیونیستی و گروههای فلسطینی .از
سوی دیگر منافع ملی و مالحظات سیاسی داخلی دولتهای عضو مانع از آن میشود کله اتحادیله
اروپا بتواند در قبال این مناقشه سیاست واحدی را اتخاذ نماید) .(Miller, 2011: 9این املر نشلان
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میدهد که هر چند دولتهای اروپایی حاکمیت و نیروی سیاسی خود را در یک نهاد سیاسی بلاالتر
اد ام کردهاند اما نتوانستهاند در برابر همه بحرانها و مناقشات بینالمللی سیاست خارجی مشلترکی
را اتخاذ کنند.
همچنین دیمیتریس بوریس در کتاب خود با عنوان اتحادیله اروپلا و سلرزمینهای فلسلطین
اشغالی گزارش مفصلی از نتایج سیاست خارجی اتحادیله اروپلا در قبلال مناقشله میلان گروههلای
فلسطینی و رژیم صهیونیستی ارائه میدهد .وی استدالل میکند اگرچه این اتحادیه در این مورد به
نتایج چشمگیری (از طریق کمکهای مالی به تشکیالت خودگردان فلسطینی ،انتخاب یک نماینده
مخصوص برای فرآیند صلح و )...دست پیدا کرده است اما تاثیر اقدامات اتحادیه اروپا در این زمینله
محدود و نامشهود بوده است .وی دو دلی برای بیتاثیر بودن اقدامات اتحادیه اروپلا در قبلال ایلن
مناقشه ذکر میکند .نخست آنکه اتحادیه اروپا علیر م ماهیت کامال سیاسی ایلن مناقشله ،بلرای
دولتسازی در فلسطین یک رویکرد تکنوکراتیکی (فنی) اتخاذ کرده است .دوم آنکه اتحادیله اروپلا
برای پیگیری سیاست خارجی خود نیاز به اراده سیاسی تکتک دولتهای عضو خود دارد ،به عبارت
دیگر اتحادیه اروپا در خصوص اتخاذ سیاست خارجی همواره با مشک انسجام میلان اعضلای خلود
روبرو بوده است ).(Cebeci, 2015: 222

نقش هنجاری اتحادیه اروپا در بسیاری از اختالفات بینالمللی به اثبات رسیده و در حلالی کله
مداخالت آمریکا مشروط است ،اروپا رویکردی متفاوتتر از آمریکا در پیش گرفته است .درخصوص
مناقشه میان گروههای فلسطینی و رژیم صهیونیستی ،پس از آخلرین حملالت ایلن رژیلم ،برخلی
اعضای اتحادیه اروپا در قراردادهای فروش تسلیحات خود تجدیلدنظر نمودنلد تلا بله ایلن واسلطه
انتقادات بینالمللی را کاهش دهند .چندجانبه شدن مسأله صلح راه ح معض نیسلت ،املا تلالش
برای چندجانبه گرایی طرفهای درگیر را از بن بستی که رو به روی خود میبینند ،بیرون ملیآورد.

طرح و پیشنویسی که میتواند در این خصوص در نظر گرفته شود ،میتواند طرح پیشنهادی فرانسه
باشد که در اص ابتکار رهبران فلسطینی بوده است که در حال حاضر آن را شدت بخشیدهاند .ایلن
طرح باید دارای شرایط خاصی باشد :نخست آنکه آشکارا به اصول بینالمللی ملرتبط باشلد کله در
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دهههای گذشته تصویب شدهاند؛ دوم آنکه ابتکلارات صللح فلسلطین را بله عنلوان اساسلی بلرای
مذاکرات در نظر بگیرد؛ سوم آنکه محدودیت زمانی مشخصی برای مذاکرات تعیین نماید؛ سلرانجام
آنکه رئوس کلی میانجیگری بینالمل جدیلد را بلرای ملذاکرات مشلخص نمایلد .(Huber and
)Kamel, 2015: 10-11
 1-2مسأله بیتالمقدس

با این وجود اتحادیه اروپا توانسته است درباره برخی از موضوعات جزیی مربلوط بله مناقشله میلان
گروههای فلسطینی و رژیم صهیونیستی موضع واحدی را اتخاذ کند .به طور مثلال جایگلاه و آینلده
اورشلیم (بیتالمقدس) همواره به عنوان یک منبع تنش بین رژیم صهیونیستی و اتحادیله اروپلا بله
حساب میآمده است .دولتهای اروپایی هرگز اشغال بیتالمقدس توسط رژیم صهیونیستی در سال
 1967را به رسمیت نشناختهاند و همواره به رژیم صهیونیستی هشدار دادهاند که به طلور یکجانبله
نباید ساختار شهر اورشلیم را تغییر دهد .در واقع اتحادیه اروپا تشکی دولت فلسطینی بله پلایتختی
بیتالمقدس را جز الینفک فرآیند ح و فص مناقشه میان گروههای فلسطین و رژیم صهیونیستی
میداند .به همین دلی دولتهای عضو اتحادیله اروپلا هملواره دربلاره سلاخت و سلاز و گسلترش
محلههای یهودی در بیتالمقدس شرقی ،بستن ادارات و نهادهای فلسطینی در بیتالمقدس ،ایجلاد
محدودیت در صدور جواز کار ،تغییر در قوانین اجازه اقامت و از سال  2002در خصوص ساخت مانع
و دیوار در اطراف شهر بیتالمقدس ابراز نگرانی کرده است ) .(Pardo and Peters, 2010: 13در
همین رابطه سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تضاد با سیاست خارجی آمریکا کله بلازیگر اصللی در
این مناقشه به شمار میآید ،قرار میگیرد .هر چند هیالری کلینتون ،وزیر خارجه سابق دولت اوباما،
در سفر مارس  2009خود به اسرایی ضمن حمایت از تاسیس دولت فلسطینی ،درباره شهرکسازی
رژیم صهیونیستی و تخریب منازل فلسطینیها در بیتالمقدس شرقی هشدار داده و یادآور شلد کله
این اقدام برای روند صللح مفیلد نیسلت (ملکلی و ابراهیملی ،)121،120:1389،املا ایلن رونلد در
دولت اوباما به سرعت متوق ،شد به گونهای که دولت اوباما از برقراری یک صلح موقتی (که شام
عقبنشینی شهرکنشینان از شهرکها میشود) بین رژیم صهیونیستی و گروههای فلسطینی اکلراه
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دارد به این دلی که چنین گامهای موقتی ممکن است به یک روند دائملی تبلدی شلود و در ایلن
صورت از فشارهای آمده بر رژیم صهیونیستی کاسته میشود بدون آنکه تغییرات اساسلی رخ دهلد
) .(Sachs, 2015: 80در نتیجه آمریکا رویکرد متفاوتی در قبال بیتالمقدس شرقی و شهرکها در
کرانه باختری اتخاذ کرده است ،در صورتی که اتحادیه اروپا همچنان مصلر اسلت تلا بیتالمقلدس
پایتخت دولت فلسطینی باشد و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی به توق ،شهرکسازی متعهد شود.
 1-3امنیت

در دو سال اخیر اتحادیه اروپا تالش کرده است تا ثبات نسبی در وضعیت امنیتی بین فلسلطینیها و
صهیونیستها را حفظ کند .به طور مثال آتش بسی که بعد از جنگ رژیم صهیونیستی علیه زه در
آگوست  2014برقرار شد اتحادیه اروپا سعی کرد تا برای بازسازی زه کمکهای مالی خود به ایلن
منطقه را افزایش دهد .املا تالشهلای اتحادیله اروپلا هرگلز ریشلههای نلاامنی در سلرزمینهای
فلسطینی نظیر زه را از بین نبرده است .دولتهای عضو اتحادیه اروپا به این نکته پی بردهانلد کله
آنها میتوانند نقش اساسی در بازسازی نهادهای فلسطینی به خصوص در کرانه باختری ایفلا کننلد.
در همین راستا اتحادیه اروپا میلیونها یورو به جنبش فتح کمک ملالی کلرده اسلت تلا تشلکیالت
خودگردان بتواند نهادهای دموکراتیک مستحکمی در کرانه باختری ایجاد کند .برناملههای اتحادیله
اروپا در این زمینه با موفقیت روبهرو شد به گونهای که سازمان مل در سال  2011اعالم کلرد کله
نهادهای فلسطینی برای تشکی دولت فلسطینی آمادگی کام دارند .در نهایت اتحادیه اروپا ترجیح
میدهد تا از یک حکومت وحدت ملی که توسط جنبش فتح و حماس تشکی شده باشلد پشلتیبانی
کند ).(carnegieeurope, October 21, 2014
نکته حائز اهمیت در آنجاست که برای اتحادیه اروپا تشکی دولت فلسطینی نله تنهلا حقلوق
مشروع فلسطینیها برای حق تعیین سرنوشت را برآورده میسازد بلکه اتحادیه اروپا تشلکی چنلین
دولتلی را در راسللتای تللامین امنی لت رژی لم صهیونیسللتی ارزی لابی میکنللد .از سللوی دیگللر رژی لم
صهیونیستی ،انتقاد اروپاییها از حصارهایی که توسط رژیم صهیونیسلتی در کرانله بلاختری ایجلاد
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شدهاند را به حساب ضدیت آنها با رژیم صهیونیستی و عدم حساسیت آنها نسبت به امنیت این رژیم
میگذارد ) .(Pardo and Peters, 2010: 18-20البته در سلالهای اخیلر موضلع اروپلا در قبلال
مناقشه میان گروههای فلسطینی و رژیم صهیونیستی از سیاست حقوق محلور بله سیاسلت امنیلت
محور تغییر یافته است بدان معنا که اتحادیه اروپا از یک سو از امنیت رژیم صهیونیسلتی پشلتیبانی
کام میکند و از سوی دیگر حق فلسطینیها برای تعیین سرنوشلت را مسللم و قطعلی میپنلدارد
) .(Peters, 2010: 511این رویکرد در بیانیهای که از سوی اتحادیه اروپا در اکتبر  2002صادر شد
کامال مشهود است:
نگرانیهای امنیتی اسرایی مشروع است ،اما باید به آنها با احترام کام بله حقلوق
بشر و در چارچوب حکومت قانون پرداخته شود .اتحادیه اروپا از اسرایی میخواهلد
تا فورا به اقداماتی که با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی در تضاد اسلت،
مانند کشتار فرا قانونی ،پایان دهد و از اجرای تنبیهات دسته جمعی ماننلد تخریلب
خانههای فلسطینیها خودداری کند ،مقررات منع رفت و آمد را لغو کند و از اخلراج
اعضای خانواده (فلسطینیها) خودداری کند .اتحادیه اروپا قویا معتقد است که هلیچ
توجیهی برای اقدامات نظامی بی هدف علیه محلههای یلر نظلامی وجلود نلدارد.
چنین اقداماتی عدم اعتماد و نفرت را تشدید میکند و تالشها برای دستیابی به راه
ح سیاسی را با موانع بیشتری روبلرو میسلازد .همله فعالیتهلای شهرکسلازی
شام شهرکسازی در داخ بیتالمقدس شرقی و در اطراف آن باید فلورا متوقل،
شود .هیچ ارتباطی بین فعالیتهای شهرکسازی و ضرورت های امنیتلی اسلرایی
وجود ندارد ).(European Union, 2002

همان گونه که از بیانیه برداشت میشود اتحادیه اروپا به عنوان یک دولت خوشهای بلا وجلود
توجه به امنیت رژیم صهیونیستی ،نسبت به دولتهای نهادی نظیر آمریکا اهمیت بسیار بیشتری به
حقوق فلسطینیها میدهد به گونهای کله کشلتار فلسلطینیها از سلوی رژیلم صهیونیسلتی را بلر
نمیتابد .به باورکارشناسان زمان آن فرا رسیده است که اتحادیه اروپا و آمریکا به رژیم صهیونیستی
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یادآوری کنند که امنیت بلند مدت ،که رب همواره به آن متعهد بوده است ،به سیاستها و اقدامات
این رژیم بستگی دارد ).(Dessi, 2013: 79

به ر م صدور بیانیههایی از جانب اتحادیله اروپلا در محکومیلت اقلدامات جنگطلبانله رژیلم
صهیونیستی علیه مردم فلسطین ،این اتحادیه تاکنون نتوانسته است تا با اتخاذ یک سیاست خارجی
منسجم اعضای دیگر گروه چهلار جانبله صللح را وادار کنلد کله بلرای جللوگیری از سیاسلتهای
جنگطلبانه این رژیم دست به اقدام بزنند.
 4-1اختالفات مرزی و سرزمینی

اتحادیه اروپا ح و فص مناقشه میان گروههلای فلسلطینی و رژیلم صهیونیسلتی را در چلارچوب
بازگشت رژیم صهیونیستی به مرزهای سال  1967ارزیابی میکند و یکلی از شلرایط دسلتیابی بله
صلح را تشکی دولت فلسطینی براساس مرزهای سال  1967میداند .در بیانیهای که توسط شورای
اتحادیه اروپا در اکتبر  2002صادر شد بر این نکته به صراحت تاکید شده است :حل وفصل (ایلن
مناقشه) از طریق مذاکره و تنها از طریق مذاکره به دست میآید .هلدف ملذاکرات پایلان دادن بله
اشغالگری و تاسیس یک دولت کارآمد ،دموکراتیک و صلح جوی فلسطینی براساس مرزهلای سلال
 1967میباشد ).(Council of European Union, 2002: 35
از سوی دیگر ساخت دیوار حائ توسط رژیم صهیونیستی انتقاد شدید مقامات اتحادیه اروپلا را
برانگیخته است .رژیم صهیونیستی ساخت دیوار حائل در کرانله بلاختری را بله طلور یکجانبله در
واکنش به انتفاضه فلسطینیها در سال  2000شروع کرد با این بهانله کله قصلد دارد از حملله بله
شهروندان صهیونیست جلوگیری کند .در واقع رژیم صهیونیستی قصد داشت با سلاخت ایلن دیلوار
موج خشونتها را متوق ،کند و از گسترش قیام فلسطینیها بکاهلد .در حقیقلت ایلن اقلدام رژیلم
صهیونیستی بر اساس منطق دوگانه امنیت /جدایی میباشد بله طلوری کله صهیونیسلتها تصلور
میکنند جدایی برای رژیم صهیونیستی امنیت میآورد .عالوه بر این منطق ،رژیم صهیونیسلتی بلر
پایه این دکترین که "دیوار خوب ،همسایه خوب به وجود میآورد" ،عم میکند .این دکترین توسط
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اسحاق رابین نخست وزیر اسبق این رژیم در اوای دهله  1990در میلان صهیونیسلتها رواج پیلدا
کرد ).(Busbridge, 2016: 5

دیوار حائ که با احتساب قیاس مساحت کشور فلسطین ،از دیوار چین هم بزرگتر است دارای
بخشهای مختلفی است که عبارتند از:
 )1ستونهای فلزی و سیمهای خاردار
 )2دیوار بتونی یا فلزی هشدار دهنده مجهز به حساسگرهای الکترونیکی
 )3دوربینهای تصویری و نظارتی
 )4سگهای ردیاب
 )5خندق و خاکریز
 )6برجهای دیده بانی متعدد
 )7نیروهای گشتی (ارتلش ،شلبه نظامیلان یگلان ملرزی) کله بله محلر دریافلت هشلدار
الکترونیکی ،وارد عم میشوند (دانشفر.)98 :1393 ،
پس از تصمیم رژیم صهیونیستی بلرای گسلترش دیلوار حائل نماینلدگان اتحادیله اروپلا در
بیتالمقدس و رام ه لال به شدت نسبت به از سرگیری ساخت دیوار حائ در بیت لحم ابلراز نگرانلی
کردند (خبرگزاری مهر 28 ،فروردین .)1395
همچنین اتحادیه اروپا نقش نظارتی را در خصوص مرزهای بین سلرزمینهای اشلغالی و نلوار
زه به عهده داشته است .کمیته ماموریت کمک مرزی اتحادیه اروپا که در  30نلوامبر سلال 2005
تشکی شد به مدت  12ماه به کار خود ادامه داد .این کمیته وظی ،داشت تلا بلر رفلت و آملدها و
امنیت در گذرگاه رفح نظارت داشته باشد).(Pardo and Peters, 2010: 23
البته در سال اخیر رژیم صهیونیستی بنا دارد که یک دیوار حائ نیز در نوار زه احلدا کنلد.
منابع فلسطینی به نق از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت اعالم کردند ،رژیلم صهیونیسلتی
قصد دارد دیواری بتونی در عمق دهها متری مرز نوار زه بسازد .گفتله شلده اسلت ایلن دیلوار در
امتداد  60کیلومتری نوار زه ساخته خواهد شد .وزارت امور نظامی رژیم صهیونیستی اعلالم کلرده
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است که این طرح  2.2میلیارد دالر هزینه خواهد داشت (پرس تی وی 28 ،خرداد.)1395
در مجموع میتوان گفت که اتحادیه اروپا همواره سیاست خلارجی انتقلادی خلود نسلبت بله
مسأله اشغالگری رژیم صهیونیستی و ساخت دیوار حائ توسط این رژیلم را حفلظ کلرده اسلت .در
واقع دولتهای عضو این اتحادیه سیاست اشغالگری و تبعیرآمیلز رژیلم صهیونیسلتی نسلبت بله
فلسطینیها را مانعی بزرگ بر سر ح و فص این مناقشه می دانند.
 5-1شهرکسازی

دولتهای اروپایی به خصوص فرانسه ،انگلیس ،اسپانیا ،ایرلند و حتی آلمان به طلور فزاینلدهای بله
دلی موضع انعطاف ناپذیر رژیم صهیونیستی در خصوص شهرکسازی ناامید شدهاند و هملواره بله
طور علنی و یا خصوصی عدم رضایت خود را از این رونلد بله اطلالع مقاملات رژیلم صهیونیسلتی
میرسانند .همچنین این حقیقت که تنها جمهوری چک به عنوان یک کشور اروپایی حاضر شلد تلا
به نفع رژیم صهیونیستی علیه درخواست فلسطین برای کسب موقعیت دوللت نلاظر یلر عضلو در
سازمان مل در نوامبر سال  2012رای بدهد نشان از آن دارد که صبر اروپاییها نسبت به این رژیم
در حال تمام شدن است).(Dessi, 2013: 80اتحادیه اروپا در ژانویه  2016به اتفلاق آرا بلا صلدور
قطعنامهای از روند شهرکسازی توسط رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی انتقاد کلرد .البتله
دیپلماتهای رژیم صهیونیستی تالش زیادی کردند تا از صلدور قطعنامله جللوگیری کننلد املا در
نهایت شکست خوردند .در بخشی از این قطعنامه آمده بود که :اتحادیه اروپا از نزدیک بر تحلوالت
میدانی نظارت خواهد کرد و انجام اقدامات بیشتر به منظور حفاظت از راه ح دو دوللت را در نظلر
خواهد داشت ) .(Guardian, 18 January 2016
در خصوص واکنش کشورهای اروپایی به شهرکسازی رژیم صهیونیستی ،شلاهد گونلهای از
سیاست پیوستگی هستیم که در بخش نظری توضیح داده شد .بر این اساس پیونلدهای واکنشلی و
تقلیدی در قالب تحریم کاالهای ساخت شرکتهای رژیم صهیونیسلتی در سلطح جواملع اروپلایی
نسبت به شهرکسازی رژیم صهیونیستی در حال شک گیری است.
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همین روند سبب شد تا کمیته ملی تحریم فعالیت خود را در سال  2005آ از کند .این کمیتله
درصدد است تا کاالهای ساخت رژیم صهیونیستی را تحلریم و بلایکوت کنلد و شلرکتها و افلراد
اروپایی را تشویق کند تا سرمایههای خود را از قلمرو رژیم صهیونیستی خارج کننلد (Palestinian

) .BDS National Committee, 16 August 2016مایک دیس مدیر کمیته ملی تحریم اروپلا
درباره فعالیتهای این کمیته میگوید:
این حرکتی مثبت است که در اروپا شک گرفته اسلت و کشلورهای اروپلایی
تشخیص دادهاند نباید از شهرکسازیهای اسرایی حمایت شود .در اینجا ما شلاهد
هماهنگ شدن گفتهها با عم هستیم .این کار از ماه می  2011شروع شد و در آن
زمان کمیته امور خارجی اتحادیه اروپا توصیههایی را دربلاره للزوم مشلخص شلدن
کاالهایی مطرح کرد که از اراضی اشغال شده میآیند .فشار گروههایی مانند کمیته
ملی تحریم این آگاهی را به مصرفکنندگان داده است کله بلین کاالهلایی کله از
اسرایی به بازار میآیند با کاالهایی که از شهرکهای یرقانونی ارسلال میشلوند،
تمایز قائ شوند .برای مثال امروز در فروشگاههای زنجیرهای تسکو در انگلیس ملا
شاهد مارکهایی هستیم که بر آن نوشته شلده «سلاخت شلهرکهای اسلراییلی».
البته ما با مشک درو گویی مسئوالن بازرگانی اسرایی نیز رو به رو هستیم که گاه
تالش میکنند منشا تولید این کاالها را پنهان کنند .هماکنون به جز اعتماد کلردن
به کشورهای وارد کننده کاال ،سازوکاری برای اطمینلان حاصل کلردن از درسلتی
برچسب روی کاالهای اسراییلی وجود ندارد .این راهکار که در کشلورهای اروپلایی
شک گرفته است ،تا حد زیادی متاثر از مطرح شدن راه حل مبتنلی بلر دو کشلور
مستق است و اینکه اسرایی به ر م مطرح شدن این راهکار همچنان بله توسلعه
شهرکسازیها در اراضی اشغال شده ادامه میدهد (باشگاه خبرنگلاران جلوان23 ،
اردیبهشت .)1392
آ از فعالیت این کمیته نشان میدهد که جوامع عضو اتحادیه اروپا توانسلتهاند بلا اتخلاذ یلک
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رویکرد منسجم به شهرکسازی این رژیم پاسخ دهند .در صورت استمرار این روند میتوان امیلدوار
بود که اتحادیه اروپا بتواند با اتخاذ سیاست خارجی یکپارچه و هماهنگ با شهرکسازی ایلن رژیلم
مقابله کند .این امر منوط به تصمیمگیری روسای دولتهای عضو شورای اتحادیه اروپایی است کله
این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.
در وضعیت کنونی مردم و رهبران فلسطینی بر این باورند که فرصت فلوق العلادهای نصلیب
آنها شده است چرا که از یک طرف ممکن است اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد که به کاالهای سلاخته
شده در شهرکهای صهیونیستی برچسب بزند و از سوی دیگر این امکان وجلود دارد کله پارلملان
کشورهای اروپایی دولت مستق فلسطینی را به رسمیت بشناسند .به همین دلی رهبران فلسلطینی
پشتیبانی دیپلماتیک از خود را بله طلور ملموسلی حلس میکننلد .(Foreign Affairs, June 2,
)2016

 6-1مسأله آوارگان

یکی از مهمترین ارکان مناقشه بلین رژیلم صهیونیسلتی و گروههلای فلسلطینی ،مسلأله آوارگلان
فلسطینی است که همواره جز خطوط قرمز مذاکرهکنندگان فلسطینی محسوب میشده است .اما در
پیمان صلح اسلو که راه ح دو دولت فلسطینی و صهیونیستی را پیشنهاد میدهد مسلأله بازگشلت
آوارگان را نادیده گرفته است ) .(Farah, 2006: 228با این وجود مسأله آوارگان فلسطینی یکی از
موضوعات مورد عالقه اتحادیه اروپا بوده است .کشورهای اروپایی از ابتدا بزرگترین کمک کننده به
برنامههای کارگزاری امداد و کاریابی سازمان مل در امور آوارگان فلسطینی بودهاند و پس از آن نیز
به ایفای نقش رسمی در گروههای پنجگانه کاری مربوط به روند مادرید پرداختند کله یکلی از ایلن
کمیتهها مسائ آوارگان را دنبال میکرد .همچنین در بیشتر بیانیههای صادر شده از سوی اتحادیله
اروپا بر ح و فص این معض و حق بازگشت آوارگان در چارچوب قطعنامههای سازمان مل تاکید
شده است .هر چند موضع کلی اتحادیه اروپلا ،بازگشلت آوارگلان بله سلرزمینهای اشلغالی 1967
میباشد اما کشورهای اروپایی معتقد هستند معض آوارگان موضوعی بسیار مهم است که بایلد بله
شیوهای عادالنه و پایدار در چارچوب مذاکرات و توافقات "وضعیت نهایی" میان طرفین ح و فصل
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شود (آقا علیخانی.)97 :1389 ،
بدیهی است که اتحادیه اروپلا توانسلته اسلت در قبلال مسلأله آوارگلان فلسلطینی سیاسلت
چندجانبه گرایانه و منسجمی را اتخاذ کند .در واقع اتحادیه اروپا به عنوان یک دوللت خوشلهای در
چارچوب حقوق بینالمل با سازمان ملل متحلد بلرای رسلیدگی بله وضلعیت آوارگلان فلسلطینی
همکاری میکند.
موارد اختالفی اتحادیه اروپا و گروههای فلسطینی
 1-2تروریسم

به طور کلی میتوان تروریسم را به معنای تهدید یا کاربرد خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی
دانست .بدیهی است که تعری ،چیستی تروریسم برخاسته از انگیزههای سیاسلی اسلت .در حقیقلت
آنکه از دید یک نفر رزمنده آزادی است از دید دیگری یک تروریست بله حسلاب ملیآیلد (مونله و
دیگران .)225 :1394 ،بر همین مبنا اتحادیه اروپا با نگرشی جانبدارانه گروههلای مبلارز فلسلطینی
نظیر حماس را تروریست به شمار میآورد و از سوی دیگر اعمال تروریستی رژیم صهیونیستی علیه
مبارزان فلسطینی ساکن کرانه باختری و به ویژه نوار زه را نادیده میگیرد.
شاخه نظامی حماس در دسامبر سال  2001و شاخه سیاسی حماس در سال  2003بله لیسلت
گروههای حامی تروریسم اتحادیه اروپا اضافه شدند .اما در سلال  2014دادگلاهی از اتحادیله اروپلا
درخواست کرد تا حماس را از فهرست گروههای حامی تروریسم خارج کند .بلا ایلن وجلود اتحادیله
اروپا در نهایت اعالم کرد که گروه حماس را از فهرست گروههای تروریستی خارج نخواهد کلرد .در
چنین شرایطی "سامی ابوزهری" سخنگوی حماس اصرار اتحادیه اروپا برای نگه داشتن نام حملاس
در فهرست سازمانهای تروریستی را اقدامی یراخالقلی و نشلان دهنلده جانبلداری ایلن نهلاد از
اشغالگری رژیم صهیونیستی دانست (ایرنا 29 ،دی .)1393
 2-2سالح مقاومت

با وجود اثبات اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی ،کشورهای عضو اتحادیله اروپلا نظیلر آلملان
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همواره خود را نسبت به تامین تسلیحات مورد نیاز رژیم صهیونیستی متعهد میدانند .به طلور مثلال
آلمان قراردادی را جهت فروش زیردریایی با رژیم صهیونیستی به امضا رسانده است (روزنامه دنیای
اقتصاد 21 ،شهریور  .)1391اما از طرف دیگر اتحادیه اروپلا هملواره از گروههلای مبلارز فلسلطینی
درخواست میکند تا خود را خلع سالح کنند .ایلن در حلالی اسلت کله جنگهلای  2009 -2008و
 2014رژیم صهیونیستی با گروههای فلسطینی در نوار زه این موضوع را ثابت کرده است که خلع
سالح فلسطین راه گشای مسأله فلسطین نخواهلد بلود چلرا کله مسلأله فلسلطین تنهلا بلا پایلان
اشغالگری و بازگشت همه آوارگان به سرزمین فلسطین میسر خواهد بود.
چنین رویکردی از سوی اتحادیه اروپا نشان میدهد که اروپاییها دیدگاه منصفانهای نسبت به
فلسطینیها ندارند چرا که با وجود حمالت گسترده رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیها ،آنهلا حتلی
حاضر نیستند که گروههای فلسطینی توانایی مقاومت در برابر این گونه حمالت را داشته باشند .این
در حالی است که رژیم صهیونیستی از انوان تسلیحات نظامی پیشرفته بهره میبرد.
نتیجهگیری
با شروع اشغال سرزمین فلسطین از سلوی رژیلم صهیونیسلتی در سلال  ،1948منطقله خاورمیانله
همواره در معرض خطر درگیری نظامی قرار داشته است .در این میان کشورهای اروپایی را میتوان
جز اولین مقصران ایلن وضلعیت بله حسلاب آورد چلرا کله نقشلی انکارناپلذیر در تشلکی رژیلم
صهیونیستی داشتهاند .در واقع رفتار گذشلته آنهلا نسلبت بله یهودیلان بهانله و توجیله الزم را بله
صهیونیستها داد تا با طرح ادعاهای واهی سرزمین فلسطین را اشغال کنند.
در همین حال سالهاست که کشورهای اروپایی و آمریکا با طرح ابتکارات گوناگون به دنبلال
ح و فص مناقشه میان گروههای فلسطینی و رژیم صهیونیستی هستند .در این میان اتحادیه اروپا
به عنوان یک دولت خوشهای که دولتهای عضو آن حاکمیت خود را در نهاد سیاسی بلاالتر اد لام
کردهاند در تالش هستند تا با اتخاذ یک سیاست خارجی چند جانبهگرا و در راستای حقوق بینالمل
این مناقشه را ح و فص کند.
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بلا توجلله بلله اینکله مناقشلله فلسللطین و رژیلم صهیونیسلتی دارای چنللدین رکللن اختالفلی
شلللام مسلللأله امنیلللت ،اخلللتالف سلللرزمینی و ملللرزی ،مسلللأله آوارگلللان ،شهرکسلللازی و
وضعیت بیتالمقدس است ،دستیابی به هر راه حلی منوط به رفع این اختالفات اسلت .بلرای پاسلخ
به سوال اصلی باید به رویکرد اتحادیه اروپلا نسلبت بله ایلن اختالفلات توجله کلرد .در واقلع اگلر
اتحادیه اروپا با اتخاذ یک سیاسلت خلارجی هماهنلگ و یکپارچله بتوانلد در همله ایلن ملوارد بله
حقوق فلسطینیها اعم از جنبش فتح و فلسطینیهای ساکن کرانه باختری و نیز جنلبش حملاس و
فلسطینیهای ساکن نوار زه توجه کند ،میتلوان امیلدوار بلود کله ایلن اتحادیله بتوانلد رویکلرد
منصفانهتری در برابر سرزمین فلسطین در پیش بگیرد .به طلور کللی اگلر اتحادیله اروپلا سیاسلت
خارجی منسجم و یکپارچه و همراستا با حقوق بینالمل اتخاذ کند میتوانلد نقشلی متفلاوت تلر از
دیگر بازیگران ،به خصوص ایاالت متحده ،در قبال مسأله فلسطین ایفا کند .با ایلن وجلود اتحادیله
اروپا در خصوص دو موضوع اساسی تروریسم و خلع سالح با گروههای مقاومت فلسلطینی اخلتالف
نظر شدید دارد .این اتحادیه با نادیده گرفتن ترورهلای رژیلم صهیونیسلتی ،عملیاتهلای جهلادی
گروههای فلسطینی را محکوم میکند و چنین گروههلایی نظیلر حملاس را در فهرسلت گروههلای
تروریستی قرار میدهد .از سویی دیگر اتحادیه اروپا خواستار خلع سالح گروههای مقاومت فلسطینی
میشود در حالی که برخی از اعضای آن اتحادیه قرار دادهای تسلیحاتی بلا رژیلم صهیونیسلتی بله
امضا میرسانند.
با این وجود اتحادیه اروپا در برخی از این موارد موضع هماهنگتری را اتخاذ کرده اسلت و در
برخی از موارد فقط به صدور بیانیه اکتفا کرده و در عم نتوانسته است کله از حقلوق فلسلطینیها
دفاع الزم را به عم بیاورد .خالصه آنکه در نتیجه این پژوهش کوتاه ،سیاست خارجی اتحادیه اروپا
در خصوص موارد اختالفی اتحادیه اروپا با رژیم صهیونیستی و گروههای فلسلطینی در جلدول زیلر
ارائه میشود:
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موارد اختالفی اتحادیه اروپا با رژیم صهیونیستی
ارکان اختالفی

موضع اتحادیه اروپا

وضعیت بیتالمقدس

اصرار بر تشکی دولت فلسطینی با پایتختی بیتالمقدس ،انتقاد از
عملکرد رژیم صهیونیستی در بیتالمقدس نظیر گسترش محلههای
یهودی در این شهر
توجه به امنیت فلسطین و رژیم صهیونیستی  /انتقاد از اقدامات نظامی و

مسأله امنیت

جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان یر نظامی
کوشش برای ح و فص مسأله آوارگان در چارچوب حقوق بینالمل و

مسأله آوارگان

با همکاری سازمان مل متحد
شهرکسازی

انتقاد شدید از شهرکسازی /تشکی کمیته ملی تحریم در جوامع اروپایی

اختالف سرزمینی و مرزی

صدور بیانیه انتقادی

موارد اختالفی اتحادیه اروپا با گروههای فلسطینی
ارکان اختالفی

موضع اتحادیه اروپا

تعری ،تروریسم

گنجاندن نام حملاس در فهرسلت گروههلای تروریسلتی /نادیلده گلرفتن
ترورهای رژیم صهیونیستی

سالح مقاومت

خواستار خلع سالح گروههای مبلارز فلسلطینی از جملله حملاس /کملک
تسلیحاتی برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رژیم صهیونیستی
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