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 إلسرائيليةا -دور االتحاد األوروبي في عملية السالم الفلسطينية 

 تحليلية( )دراسة
 

 أنس صالحات
 المملكة المغربية  –جامعة الحسن الثاني  تخصص قانون عام وعلوم سياسية،

 s@hotmail.com-t-Anas 

 

 
 

 الملخص
تهدد ه هددلد ال  اسددة للددد تحلالددا  و  اوتحددا  الو وبددي  ددي عمليددة السدديم ال لسددالال ية ا سددراماللية، مددن  ددي  ت  دد  تالددو  موقدد  اوتحددا        

لدو ة هدلا رهل  دي جاند  لردراأ أهدل المحد  ات ال دي تسدعواما المؤثرة  ي هدلا الد و ، للدد تلك العملية، وبيان أهمال ه، والكش  عن ال و و د  ي الو وبي

اسدية، محداو  أس ةأساسية، ل حلالا ال و  الو وبدي  دي عمليدة السديم، وت داو  هدلا الموندوال ندمن ثيثد ال حث الم هج ال حلاللي بصو ة اع م و ال و . 

ح و  ددة المحددو  الثدداني العوامددا المؤ  ددة لم وندداق مددن عمليددة السدديم،  و و د اهدد ل المحددو  الو  م هددا ر   دد  مددوجم ل الددو ات موقدد  اوتحددا  الو وبددي

 ال الدر،  دد و ا المحدو  الثالدث ال و  السياسي ليتحا  الو وبي  ي عملية السيم، م  ريدان أهميدة هدلا الد و  مدن ال دااال الن السياسدية واوق صدا  ة، أمد

  ي تلك العملية.  و و د الموق  الو وبي كم علد تحلالا مح  ات 

 ياوق صدا  أهميدة  و داناللق ال حث من  رنية أساسدية م ا هدا أن الد و  السياسدي ليتحدا  الو وبدي  دي مسدا  ال سدومة و   سد ل مد    

ماللي أكبددر  اعددل للعمليددة السددلمية، وةلددك ن ي ددة عدد ة عوامددا تحدد  مددن  عاليددة  و د السياسددي، وال ددي  ددد  علددد  أسددها العامددا ا سددرا روصدد ه، و عالال دده

 اني م ها اوتحا  الو وبي مؤ راً.والعاما المرمكي والعاما الو وبي اللاتي، للد جان  الأمات ال ي  ع

 ددي ونددوق وتددد م الموقدد  الو وبددي مددن مسددا  ال سددومة السددلمية، مددن  ددي   ددرق   م دده  ان هددد ال حددث للددد عدد ة ن ددامج، تمثددا أررأهددا و 

يدة  و د بددي الد و  السياسدي ليتحدا  الو وبدي غالدر  عدا   دي مسدا  ال سدومة، وو   سد ل مد  أهم ،  دد ةلدك مدن رغلبدالالداممة علد اا ال ول الن، لكدن 

د  أسدها  دد  علد ،عملية السلمية، كمدا أههدرت ال  دامج أن مح و  دة هدلا الد و  تعدو  لعد ة عوامداه المانح والممو  الو  للروص  و عالال ه، اوق صا ي

كيت العامدا ا سددراماللي والمرمكددي الددرا ر لي  و   عددا  ومدؤثر ومسدد دا ليتحددا  الو وبددي  ددي مسددا  ال سدومة السددلمية، للددد جاندد  الأمددات والمشدد

العمليدة بوأأمة  روج ررمالانيا من عضومة اوتحدا ، ال دي أندع ت اه مدام اوتحدا   ن م ها أأمة اليجئالال ي عص ت مؤ را باوتحا  الو وبي، و ي مد

 السلمية  ي الشرق الوسط. 

، اوق صدا يلد و  ا: اوتحدا  الو وبدي، عمليدة السديم ال لسدالال ية ا سدراماللية، الم اوندات ال لسدالال ية ا سدراماللية، الد و  السياسدي، ةكلمات المفتاحيال

 .   المساع ات اوق صا  ة

mailto:Anas-t-s@hotmail.com
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 المقدمة

شده  ماللد  تسدعال يات الددرن الماندي انالديق الم اوندات وعمليدة السديم ردالن لسدرامالا والعدر ، وةلدك رهد ه اددا       

ردد أت جددووت الم اونددات مدد  انعدددا  مددؤتمر م  مدد  للسدديم  ددي تشددرمن  والصدراال العربددي ا سددراماللي مددن  ددي  الم اونددات، 

ال شدددرم ية  ت، ثدددل توالدددت ال دددووت ال  اوندددية، وبعددد   دددوأ ادددم  العمدددا ا سدددراماللي باون خابدددا1991أو / أك دددوبر مدددن عدددام 

ال وصددا للددد  ، أجددرت اكومددة لسددرامالا م اونددات سددرمة مدد  م امددة ال حرمددر ال لسددالال ية، ن ددل ع هددا1992ا سددراماللية عددام 

ن  دي لعين الم ا ئ ال لسدالال ي ا سدراماللي المشد ر  ت ات داق أوسدلوذ، الدلي تدل ال وهيد  عليده  دي العاصدمة المرمكيدة واشد ال

، وعلد أساسه جرت جووت كثالدرة مدن الم اوندات ردالن ال دانبالن ا سدراماللي وال لسدالال ي، أ ضدت 1993أ لو / سب مبر عام 

مة، وتدل لسالال ية ال ي تسدلمت ا  ا ة المحليدة للسدكان ال لسدالال الالن  دي الضد ة الغربيدة وقالداال غدللد لقامة السلالة الو  ية ال 

 مثددا الددد ل والمسدد و  ات والحدد و  واليجئددالن للددد م اونددات الوندد  ،بموجدد  هددلا اوت دداق لاالددة الدضددا ا الخي يددة الكبددر  

 ال هامي.

اناليق ها، وكان المانح الو  لل ان  ال لسالال ي، لمسداع ته علدد انخرط اوتحا  الو وبي بدوة  ي عملية السيم م ل و      

لنشدا  المؤسسدات اليأمدة   ا ة شدؤون السدكان، ولضدمان ن داق مسددا  ال سدومة، و ضدي عدن  و د كمدانح وممدو   دد  ادداو  

، ولهددلا عددالن م عوثددًا اوتحددا  الو وبددي رددل  المسدداعي السياسددية لدد    الم اونددات رددالن ال ددانبالن ال لسددالال ي وا سددراماللي قدد ما

، هدلا 2002من الل  ة الرباعية للسيم ال دي تشدكلت عدام  اً ، كما أنه كان جم 1996أو وبيًا  اصًا لعملية السيم م ل العام 

أساسدددية مدددن  دددي  الم اوندددات ردددالن ال دددانبالن  للدددد جانددد  لعدددين اوتحدددا  لر م ددده للحدددا الداممدددة علدددد ادددا الددد ول الن بصدددو ة  

ةلدددك  دددد  تددد  ا اوتحدددا  الو وبدددي  دددي عمليدددة ا صددديق المؤسسددداتي  دددي مؤسسدددات السدددلالة  و دددوق اللي، ال لسدددالال ي وا سدددرام

لهلا الغرض، ره ه لصيق الدضا  ال لسالال ي، وتالومر الب ية ال ح ية للمؤسسات ال لسدالال ية،  كبالراً  ال لسالال ية، وق م  عماً 

الال ية ل مكال هددا مددن   دد   واتدد  المددوه الن، وت  الددل رددرامج وتدد  م  الشددر ة ال لسددالال ية، للددد جاندد   عددل مواأنددة السددلالة ال لسدد

ال  ميددة والحما ددة اوج ماعيددة. وقدد  مددر الموقدد  والدد و  الو وبددي ر الددو ات ع  دد ة  ددي  محالددات مسددا  ال سددومة ال لسددالال ي 

ي  مراقدد   ددي مددؤتمر م  مدد ، ومددن ممددو   ددي  ات دداق أوسددلو، للددد شدداه  ومشددا    ددم ددر  ان دددا مددن كوندده  ا سددراماللي، 

، كمدا تمكدن اوتحدا  الو وبدي مدن رلددو ة 2002المحالدات ال در ،  اصدة مدن  دي   و د  دي تشدكالا الرباعيدة ال وليدة عدام 

، الم علدددق بال ولدددة ال لسدددالال ية، و  دددر سياسدددة اوسددد يالان 1999  م ددده الواندددحة للحدددا السدددلمي، عبدددر لعدددين ردددرلالن عدددام 
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ر دددد  ل المسددداع ات لل لسدددالال الالن، وةلدددك  الو وبددديواسددد مر اوتحدددا  يدددة، ا سدددراماللي وب دددا  ال ددد ا  علدددد أ اندددي الضددد ة الغرب

للح دددداى علددددد بدددددا  عمليددددة السدددديم قاممددددة، وللح دددداى علددددد مؤسسددددات السددددلالة ال لسددددالال ية وتدوم هددددا، لب ددددا  ناددددام مؤسسدددداتي 

انددرة للالدددر الن، وتعمدددت الحاجدددة للدد و  الو وبددي مددد  اندد وال ان  انددة القصدددد، وبدالددت م ا  اتدده ومد رااتددده ا  مدرا ددي، 

أن م ا  اتده لدل تد  ح ت  من رغلوبالره ه ال وصا للد ته مة واس عا ة مسا  ال  اوض رالن ال انبالن ال لسالال ي وا سراماللي، 

غالر   دد  و د السياسي العملي   إن أهمية ما  د مه من مساع ات وتموما، وبالرغل من ذ.149-148، ص 2005سيمة، 

 لمية.  عا  ت اد مسا  ال سومة الس

 مشكلة البحث

 و د  ات، انخرط اوتحا  الو وبي  ي عملية السيم، وق  ررأيم ل اناليق الم اونات  ي ر ا ة عد  ال سعال         

ال و   ي  هلا تبلو  و، 1993بصو ة  اصة  ي عملية السيم ال لسالال ية ا سراماللية، م ل ال وهي  علد ات اهية أوسلو عام 

ة، لسالال يسياسي من  ي  ا عين عن موق ه و  م ه للحا اللي  راد م اس ا للدضية ال  :تلك العملية نمن مسا من، الو 

، للد جان  عضوم ه  ي الل  ة 1996و رق بعر الم ا  ات، وتعالالن م عوث أو وبي  اص لعملية السيم م ل العام 

ثاني سا  العملية السيم، ونمان ال مام ال راه بما   ل اوت اق عليه. أما الم ت ره ه ا شراه علدلالرباعية ال ي تشك

ق ا صي  كان اق صا  ا تمومليا، من  ي  تد  ل المساع ات لل ان  ال لسالال ي، لب ا  المؤسسات ال لسالال ية وت  الل  الط

 الرة وغالرهات ال دا م  الحما ة اوج ماعية للعاميوتأهالا الشر ة ال لسالال ية والدضا ، وإعا ة تأهالا الب ية ال ح ية، و عل مش

 ي. لسياسمن  و د ا و عالية وتأثالراً  من ال وان ، ولد  ررأ هلا ال و  اوق صا ي ليتحا  الو وبي بصو ة أكثر ونوااً 

 رمد ة مدن  عد أن ت ربدة المسداع ات الو وبيدة  دي ل دا  عمليدة السديم، تللدد  iذ2005و ي هلا ا  دا  تشدالر سديمة ت     

مدن  اا دوا  الصدراال ونوعها ل هة ت اوأها له اه المسداع ات ال وليدة المعهدو ة، ال دي تهد ه للدد السديالرة وتحدالدق ال  دوة، 

ة عمليددة قاممددة ومسدد مر  وصدد ها ددي  تعادديل ال وامدد  الم وقعددة مددن عمليددة السدديم، ولضددمان اسدد مرا ها واشدد  المؤمدد  ن لهددا، ر

و د وم الدد ة للالددر الن، ت حدد   ن ام هددا مددن  ددي  الم اونددات، لو أن هددلا اونخددراط الكبالددر ليتحددا  الو وبددي  يمددا   علددق ردد 

ادد و  لعددين  أكمسدداع  ومددانح، لددل تدارلدده   جددة م اسدد ة وم دداهرة لدده مددن اونخددراط السياسددي، الددلي بدددي محدد و ًا لددل    دداو 

 علد اوس مرا   ي مسا  ال سومة السلمية.  ال راه ي  المواق  والر  ، وتش
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يمكن تح  ددد  مشدددكلة هدددلا ال حدددث  دددي م اقشدددة الددد و  الدددلي  ل  ددده اوتحدددا  الو وبدددي  دددي عمليدددة السددديم  دددوب ددداً  عليددده،      

جهاتده،   اتده ومو أ محاردر والعوامدا المدؤثرة  يده، للدد جاند  لوالكشد  عدن أهميدة هدلا الد و ،  وتحلاللده، ال لسالال ية ا سراماللية

 وةلك من  ي  ا جابة عن السؤا  الرميس ال الي:

 كيف واأن اوتحا  الو وبي رالن المساع ات اوق صا  ة وأ وا د السياسية؟ 

 و ي ل ا  هلا السؤا  الرميس، ت بثق السئلة ال رعية ال الية:     

 ؟1991ا سراماللية م ل اناليق ها عام  ما هي أررأ تالو ات الموق  الو وبي من عملية السيم ال لسالال ية -

 ما هي العواما المؤثرة  ي موق  اوتحا  الو وبي و و د  ي عملية السيم؟ -

 ما أهمية ال و  الو وبي  ي عملية السيم، وما هي   م ه لحا الصراال ال لسالال ي ا سراماللي؟ -

 ومح  اته؟ ية ا سرامالليةما أررأ مرتكمات موق  اوتحا  الو وبي من عملية السيم ال لسالال  -

  سراماللية للد سارق عه ها؟ا -الو وبي  ي لعا ة عملية السيم ال لسالال ية اوتحا ما هي ق  ة  -

 أهمية البحث

الم علدددق ردد و  اوتحدددا  الو وبدددي  دددي عمليدددة السددديم و  ك سدد  هدددلا ال حدددث أهمال ددده مدددن أهميددة الموندددوال الدددلي  عال ددده،      

ا ات ةات ا ت  وص  اوتحا  الو وبي  ووالر  ال ااث نرو ة تحري هلا ال و  ومعر ة  بيع ه، ر ال لسالال ية ا سراماللية، 

مليدة  بيعدة هدلا الد و  وت  د  تالدو د  دي  مراادا ع للددمن المهل ال عدره  تا مخية وجغرا ية واق صا  ة  ي الم الدة، ولهلا 

وأهمال دده  عوامددا المددؤثرة  يدده ومرتكماتدده والمحدد  ات ال ددي تحكمدده،، و هددل الومحالاتهددا الم عدد  ة  السدديم ال لسددالال ية ا سددراماللية

عاليدة  ، هلا للد جان  الد اعة بأهمية أن  ضالل  اوتحا  الو وبدي رد و  سياسدي أكثدر وإن ااها  وس مرا  العملية السلمية

رمكددي بصددو ة وانددحة  ددي مسددا  ال سددومة السددلمية، وةلددك للحدد  مددن الهيم ددة المرمكيددة  اصددة  ددي هددا انحيدداأ الموقدد  الم

ا   جدت عليده ا  ا ات المرمكيدة وبما  خال  م-ال ي قر ت للد لسرامالا، تلك ا  ا ة  ي ها ل ا ة الرميس ترام ،  ،وسا رة

لددد ل عاصددمة  سددرامالا وندددا السدد ا ة المرمكيددة للالهددا، و  ددر ال يددا ة ال لسددالال ية لهددلا اونحيدداأ، رددا اوع ددراه با -السددابدة

 ل عا ي م  ال و  المرمكي. وقرا ها بع م ا
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وتدأمالن  لهلا تبدرأ أهميدة الد و  الو وبدي  دي عمليدة السديم، ل دو الر ندوال مدن ال ع   دة لي دراه الراعيدة لعمليدة السديم،     

بددي  ددي  بيعددة  و  اوتحددا  الو و  للددد   جددة مدبولددة مددن ال ددواأن لي ددراه ال وليددة الراعيددة ل لددك العمليددة، ولهددلا  ددإن ال عددره

 بمدداهل  ددي تح  دد  وسدداما ال عددا ي مدد  هددلا الدد و ، ح  اتدده والعوامددا المددؤثرة  يدده،  سدديددة السدديم، والكشدد  عددن أهمال دده ومعمل

لسددرامالا. و ددي نددو  مددا سددبق،  مصددلحة، لكسددر ميم ددة الدد و  المرمكددي وانحيدداأد ل ضددمن ت عاللدده وتالددومرد وتعادديل ل  ارياتدده

 : مك  ا ل  اأ أهمية هلا ال حث  ي ال داط ال الية

  سراماللية ومعر ة  بيع ه.ا -الحاجة للد تحري ال و  الو وبي  ي عملية السيم ال لسالال ية .1

 لرراأ أهمية ال و  الو وبي  ي عملية السيم علد المس ومالن اوق صا ي والسياسي. .2

  سراماللية.ا -لهها  العواما المؤثرة  ي  و  اوتحا  الو وبي  ي عملية السيم ال لسالال ية .3

 الكش  عن أررأ المح  ات ال ي تح   الموق  وال و  الو بي ت اد عملية السيم. .4

ة ل  ا  كيفيددة تالددومر الدد و  الو وبددي بعدد  الوقددوه علددد ا يد دده ومعر ددة المحدد  ات والعوامددا المددؤثرة  يدده والمحدد   .5

 ل عالال ه.

 البحثأهداف 

  كمدددن الهددد ه الدددرميس لهدددلا ال حدددث  دددي   اسدددة موقددد  اوتحدددا  الو وبدددي مدددن عمليدددة السددديم ال لسدددالال ية ا سدددراماللية       

 . و ي سياق هلا اله ه العام ت بلو  اله اه ال رعية ال الية:وتحلالله

  سراماللية.ا -ال عره للد تالو  موق  اوتحا  الو وبي من عملية السيم ال لسالال ية -

 عن أهمية  و  اوتحا  الو وبي  ي عملية السيم. الكش  -

 ريان العواما المخ ل ة المؤثرة  ي موق  اوتحا  الو وبي و و د  ي مسا  ال سومة السلمية. -

 هل  ي تح    الموق  السياسي ليتحا  الو وبي من عملية السيم.لرراأ أهل المح  ات ال ي تس -

 وت عالله. ر الومر  و د ت اد عملية السيم.الكش  عن ال هو  الو وبية الم علدة  -
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 ريددان لمكانيددة مسدداهمة ال اندد  ال لسددالال ي ت دداد   دد  اوتحددا  الو وبددي ل الددومر  و د السياسددي  ددي مسددا  العمليددة  -

 السلمية. 

 المفاهيم

 األوروبيأوال: االتحاد 

، و دي ادا  2013 ولدة بعد  انضدمام كرواتيدا لليده  دي عدام  28اوتحا  الو وبي جم ية  وليدة  ضدل  دي عضدوم ه   ع      

أن جدلو  هدلا  للدد ذ2014 ولدة. ومشدالر عبد  الدرايل ت 27اس كما  انسحا  ررمالانيا من عضومة اوتحا   ص ح ع    وله 

، 1951ع  ما تل تشكالا ال ماعة الو وبية لل حل والصل  عام  اوتحا  تم   للد ر ا ة   رة الخمسال يات من الدرن الماني،

و وبيدة تدل تشدكالا ال ماعدة ال 1957وةلك بم ا  ة من بعر ال و  الو وبية الهامة مثا ألمانيا و رنسا وإ الاليا، و ي العدام 

د معاهد ة  دة كاندت مد  ال وهيد  علدللالاقة الل مة و دا لمعاه ة  وما، لكن اوناليقة الح ي ية ليتحدا  الو وبدي بصدو ته الراه

ال دددي تدددل  2009اوت اهيدددة المؤسسدددة ليتحدددا  الو وبدددي، وصدددوو للدددد ات اهيدددة لشدددبونة عدددام  عددد ، ال دددي ت1992ماسددد ر ت عدددام 

بلد  الثالدث عالميدًا مدن االدث المسدااة، وم  عد اوت اق  يلها علد لجرا  بعر ا صياات  ي اوتحا ، واوتحدا  الو وبدي 

 ملالون نسمة.  700رابة ع   سكانه ق

أهمهددا م لددس اوتحددا ، والم ونددية  ،تددل تشددكالا عدد   مددن المؤسسددات ددد  ولضددمان ن دداق ت ربددة اوتحددا  وتحدالددق أه ا دده،     

بعدددر الجهدددمة والمؤسسدددات ال دددر ، لكدددن  للدددد جانددد والب دددك المركدددمي الو وبدددي،  ،الو وبيدددة، ومحكمدددة اوتحدددا  الو وبدددي

ن والبرلمدددا ،والم وندددية الو وبيدددة ،ت مثدددا  دددي م لدددس اوتحدددا  الو وبدددي ،علالهدددا بددددا  اوتحدددا  المؤسسدددات الهدددل ال دددي  ع مددد 

 ذ.64، ص2015، تمدل الو وبي 

 ثانيا: عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية

ونددية وسلسددلة و  وجدد  تعرمددف محدد   لعمليددة السدديم ال لسددالال ية ا سددراماللية، لكددن هددلا الم هددوم  شددالر للددد العمليددة ال  ا      

المحا ثات رالن  ولة لسدرامالا وممثلدي الشدع  ال لسدالال ي، وبصدو ة  اصدة هيدا ة م امدة ال حرمدر ال لسدالال ية، وقد  رد أت تلدك 

ع  دد  مدن المحالدات وصدوو للدد المرالدة الراه دة ال دي توق ددت ، ومدرت ب1991م  مد  للسديم عدام  العمليدة مد  انالديق مدؤتمر

م ال لسدالال ية ذ  دإن عمليدة السدي2013ن رندت ت ر أع د موقد  ال ممدرة علدد شد كة ا وو دا ل درم الها الم ااثات رالن ال انبالن، 

، ردددالن م امدددة ل حرمدددر 1993مدددن المحالدددات، تمثدددا أررأهدددا  دددي ال وهيددد  علدددد ات اهيدددة أوسدددلو عدددام  اً ع  ددد ا سدددراماللية شددده ت 
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تددل  وال ددي ات اهيددة ت  الل ددة لهددلا اوت دداق  ددي الددداهرة،تددل ال وهيدد  علددد أو   1994ال لسددالال ية والحكومددة ا سددراماللية، و ددي العددام 

  ال ددي سددمحت 2تددل ال وهيدد  علددد ات اهيددة  أوسددلو  1995بموجبهددا ندددا بعددر الصدديايات للسددلالة ال لسددالال ية، و ددي العددام 

لغربيددة، بإعددا ة اون شددا  ا سددراماللي  ددي الضدد ة الغربيددة، واسدد يم السددلالة ال لسددالال ية ل ا ة شددؤون السددكان  ددي مدد ن الضدد ة ا

هل مدا أسد شلت جولة الم اونات ادو  ال سدومة ال هاميدة  دي كامد     الد  بالوو دات الم حد ة المرمكيدة،  2000وبحلو  العام 

، واس مرت محاووت لنداة الم اوندات،    درت جولدة 2000 ي ان وال اون  انة ال لسالال ية الثانية  ي أ لو / سب مبر عام 

تدل ل ديق  الدة  ا  دة الالرمدق  نشدا   ولدة  لسدالال ية  2003لك ها  شلت، و ي العام  2001ت اونية  ي  ابا ر ا ة عام 

شدد ت  و، 2006، لكددن الم اونددات تعثددرت  اصددة بعدد   ددوأ اركددة امددال باون خابددات ال شددرم ية عددام 2005بحلددو  العددام 

لدد لايدا  عمليدة السديم وبددي ، ومن ةلك الوقت  شلت مخ ل  الم ا  ات الها  دة ل2009لسرامالا اربا علد غمة مالل  عام 

 الون  علد ما هو عليه. 

 الدراسات السابقة

ااددي مونددوال  و  اوتحددا  الو وبددي  ددي عمليددة السدديم ردد عر المعال ددات ال حثيددة ال ددي اه مددت بإلدددا  الضددو  علددد      

 مددنقدد  الدد و  الو وبيددة للددد تحلالددا موا iiذ2018 بيعددة هددلا الدد و  وادد و د، وأه ا دده و عالال دده.  ددد  سددعت   اسددة ال  ددا ي ت

  ، وباّل دت ال  اسدة الد و 1917الدضية ال لسالال ية وبيان ت اقضها عبر قدرن مدن الممدان، م دل صد و  وعد  رل دو  الشدهالر عدام 

 الددو  لي المسدداهمة  ددي لقامددة  ولددة لسددرامالا علددد أ ض  لسددالالن، ثددل تعرنددت  دد -بصددو ة  اصددة البرمالددانيو -الو وبددي 

 لسدالال ية، وأهدل المحالدات ال دي مدر رهدا، و لصدت ال  اسدة للدد ت داقر هدلا الموقد ، وعد م الموق  الو وبي من الدضدية ال

غا  العدر   اعلال ه  يما   علق بحا الدضية ال لسالال ية الدامل علد لقامة ال ولة ال لسالال ية المس دلة، واللي  أتي  ي ها انشد

 .ةوال ولي ةسالال ية عن سلل الولومات العربيوال لسالال الالن باندساماتهل ومشكيتهل ال ا لية، وتراج  الدضية ال ل

 دل مللد تحلالا موق  ال و  ال اعلدة  دي اوتحدا  الو وبدي مدن الدضدية ال لسدالال ية،  iiiذ2017وه  ت   اسة ماللو  ت        

قدد  ، و لصددت ال  اسددة  ددي ن ام هددا للددد أن المو 2000وصددوو للددد انالدديق اون  انددة ال لسددالال ية الثانيددة عددام  1970العددام 

ي مهمشدًا، م د ما بال س ة للموق  المرمكي، لكن  و د  ي العملية السياسية والسدلمية بدد ع السياسي ل و  اوتحا  الو وبي  

وأن اوتحددددا  الو وبددددي  سددددالر  ددددي موق دددده مددددن الدضددددية ال لسددددالال ية وعمليددددة السدددديم،  ون ل  ا  لمحدددداووت تصددددفية الدضددددية 

 ال لسالال ية.
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اوق صدددا    ددديأثدددر الددددروض والمسددداع ات الو وبيدددة  للددد، ال عدددره  ivذ2017ومددن جه هدددا ااولدددت   اسدددة أردددو جدددام  ت     

ليددة الوندداال اوق صدا  ة والسياسددية  دي  لسددالالن، وإردراأ ال عدد  اوق صدا ي للدد و  الو وبدي  ددي عم  ديال لسدالال ي، وتأثالرهددا 

لسدالال ي علدد اوق صدا  ال وإ  ارال هدا أههدرت أهميدة المسداع ات الو وبيدة  ،جان هت ال  اسة للد ع ة ن دامو ال سومة السلمية. 

 عدل جاند  مدا مّكدن مدن   د   واتد  المدوه الن، للدد تموما ع م المواأنة ال لسالال ية، وتحدالق ال  مية، بخاصة  ي م اوت 

الهيكليدة  و عدل ا صديااتن،  ي ال خفيف من اد ة ال ددر وال الالدة  دي  لسدالال أسهمتررامج المساع ات اوج ماعية، ال ي 

  ي مؤسسات السلالة الو  ية ال لسالال ية. 

 للد الكشد  عدن  و  اوتحدا  الو وبدي  دي ادا ال ماعدات ال وليدة، مد  ال ركالدم vذ Ahtisaari, 2017وه  ت   اسة ت     

يدة ا سدراماللي، وقد   كدمت ال  اسدة علدد الد و  السياسدي ليتحدا  الو وبدي  دي العمل –علد  و د  ي اا الصراال ال لسدالال ي 

 مدن رغللبداكش ت ن امج ال  اسة عن أهمية ال و  الو وبي  ي ر ا  السديم، و السياسية رالن ال انبالن ال لسالال ي وا سراماللي. 

لسديم، ي علدد المسد و  العدالمي  يمدا   علدق بدإاي  ااون اأات المح و ة وال سيالة، وأك ت ن ام ها أن ت عالا ال و  الو وبد

  اللددد  وجدددو  مدددا  ك دددي مدددن ا  ا ة السياسدددية للددد و  العضدددا ، مددد  أهميدددة أن  كدددون هدددلا الددد و  م و دددا أ ضدددا بدددإ ا ة المدددل 

 الم ح ة، ال ي   وج  علالها اتخاة ا جرا ات العملية لص   السيم. 

هدد  ت للددد ال حددث  ددي كيفيددة تصددو  اوتحددا  الو وبددي للسدديم العددا    ددي  ،  ددد  viذPersson, 2009أمددا   اسددة ت      

، و صدد  مرااددا تالددو  تصددو  اوتحددا  1967  أ بعددالن عامددًا، بعدد  اددر  العدام وةلددك علددد مد  ا سددراماللي، -الصدراال العربددي

تدرمدر  سدة ادهدل الكامدا  ديالو وبي ل حدالق السيم العا  ، وصوًو للد تأ ال  اوتحا  الو وبي اددوق ال لسدالال الالن  دي مما  

ل حدالددددق السدددديم العددددا   للصددددراال  وتصددددو د اوتحددددا  الو وبددددي ، للددددد أن موقدددد  ددددي ن ام هددددا ، لصددددت ال  اسددددةو المصددددالر. 

ادًي  وصد ه سراماللي، تالو  بات اد تأ الد  اوتحدا  الو وبدي ل ولدة  لسدالال ية، واوع دراه بأهميدة ادا الد ول الن را -ال لسالال ي

السديم  قوة ال و  اوق صا ي ليتحا  الو وبي  ي مسدا  عمليدة من رغلبالم، وأههرت ال  امج أ ضا أنه عا ًو ل حدالق السي

اال العربدي سديمًا عدا ًو  دي الصدر   راد رالن ال انبالن، لو أنه واجه صعوبات  ي ت اوأ لص ا  البيانات وا عينات، ل   الل ما 

 ا سراماللي.  

للد  حص السياسة الو وبية ت داد عمليدة السديم ردالن ال لسدالال الالن وا سدراماللالالن،  viiذ2007وسعت   اسة مبيضالن ت       

أو مح و   ده ، والكشد  عدن مد    عاليدة  و  اوتحدا  الو وبدي 2007للدد عدام  1993وةلك  دي ال  درة المم د ة ردالن عدامي 
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علدد المسد و  الد ولي وا قليمدي والد ا لي،  ي تلك العملية، بالمدا نة م  ال و  المرمكي، والكش  عن مح  ات هدلا الد و  

للد ع م اوتحا  الو وبي  ي الولوج بدوة  ي العملية السلمية وال دأثالر  دي مسدا ها، وعد م  ، ي ن ام ها ،وق  أ ضت ال  اسة

أررأهدا مد  ته علد ال يام ر و  سياسي  واأي ال و  اوق صا ي اللي  دوم بده، وأ جعدت ال  اسدة ةلدك للدد عد ة عوامدا تمثدا 

 ددي ميم ددة الوو ددات الم حدد ة علددد تلددك العمليددة، للددد جاندد  نددع  قدد  ة اوتحددا  الو وبددي علددد رلددو ة سياسددة  ا جيددة واادد ة 

الددر ر ا سددراماللي لي  و  سياسددي أو وبددي جاندد  وال  ددا ن  ددي سياسددات  و  اوتحددا  الو وبددي ت دداد عمليددة ال سددومة، للددد 

  عا   ي تلك العملية. 

الكشددد  عدددن الم غالدددرات والعوامدددا المدددؤثرة  دددي  و  اوتحدددا  الو وبدددي  دددي عمليدددة  viiiذ2005وااولدددت   اسدددة سددديمة ت      

كشد  عدن السيم ال لسالال ية ا سراماللية، وال عره للد  بيعة ال و  السياسي واوق صدا ي ليتحدا ، وم اللداتده الساسدية، وال

 ي أن  ر ل    ر ي الصراال، وق  ان هت ال  اسة للد ع   من ال  امج، تمثا أررأهام    اعلية هلا ال و  وق  ته علد ال أثال

  اق صددا ي، وكشدد ت ال  ددامج أن الدد و  :والثدداني ،سياسددي :ه ددا   و مددن هددامالن ليتحددا  الو وبددي ت دداد عمليددة السدديم، الو 

ي عدد م  اعليددة الدد و  السياسدد مددن رغلبددالهل  ددي الح دداى علددد اسدد مرا مة العمليددة السددلمية، أسددكبالددرا وهامددا و   اوق صددا ي  عدد

، عد م  عالال ده  و ا ملحوهدا وواندحا، تالدو  عبدر الدممن مدن  و  المراقد  للدد  و  المشدا  مدن رغل بدال  ليتحا ، واللي  ع

قد  المو مدن رغل بدالعبر مشا ك ه  ي الل  ة الرباعيدة ال وليدة لعمليدة السديم، وعملده المسد مر لضدمان ال وصدا للدد ات اقدات 

 مرمكي وا سراماللي السلبي من المشا كة الو وبية السياسية ال اعلة  ي عملية السيم. ال

من المياظ علد ال  اسات السدابدة تركالمهدا علدد جواند  محد  ة ت علدق رد و  اوتحدا  الو وبدي ايدا  عمليدة السديم و       

ررأت أهمال ه ل عل العمليدة السياسدية واسد مرا ها، وم هدا رالن ا سراماللالالن وال لسالال الالن، م ها ما  كم علد ال ع  اوق صا ي وأ

ما عالج ال و  السياسي ليتحا  الو وبي وكش  عن م    عالال ه، لكن بصو ة عامة لل ت    تلك ال  اسات تالدو  الموقد  

الدربط ردالن ال اند   الم يدات الكثالرة ال ي تعرقله، هلا للد جان  ع م من رغلبالالو وبي من عملية السيم، وتالو   عالال ه 

اوق صددا ي وال اندد  السياسددي للدد و  الو وبددي  ددي عمليددة ال سددومة السددلمية، ولهددلا تحدداو  هددلد ال  اسددة ت  دد  تالددو  موقدد  

اوتحا  الو وبي من عمليدة السديم، وتركدم علدد ال درابط ردالن الد و من السياسدي واوق صدا ي ليتحدا  الو وبدي ايدا  مسدا  

الو وبدي من ه ا تك س  هلد ال  اسة مكان ها الممالمة رالن ال  اسدات السدابدة، ال دي ناقشدت عيقدة اوتحدا  و ال سومة السلمية. 

ا سراماللية، وةلك ر ركالمهدا علدد الد و من اوق صدا ي والسياسدي ليتحدا  الو وبدي  دي  -ت اد عملية السيم ال لسالال ية و و د

يفيدددة مواأندددة اوتحدددا  الو وبددي ردددالن  و د اوق صدددا ي و و د السياسدددي، تلددك العمليدددة، للدددد جاندد  تركالدددم هدددلد ال  اسدددة علددد ك
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موق دا ند ي ا و  دواأي  و د اوق صدا ي  دي عمليدة السديم، وال حدث  المؤثرة  ي  و د السياسدي، وإبدامدهوالكش  عن العواما 

 . وت عالله  ي كيفية تالومر هلا ال و 

 فرضيات البحث

 ة: حاو  ال حث ا   ا  ال رنيات ال الي

تالدددو  الموقددد  السياسدددي ليتحدددا  الو وبدددي ووندددواه، لو أن اوتحدددا  لدددل  ددد مكن مدددن اتخددداة م دددا  ات  مدددن رغلبدددال .1

ال دددراه مسدد دلة، تمك دده مدددن ترجمددة موق ددده السياسددي مدددن عمليددة السدديم للدددد سياسددات عمليدددة، تسدداع د  دددي   دد  

 للد تسومة سلمية مدبولة للصراال. للوصو 

ليدة أكبدر جهدة  و  وصد هالكبالر ليتحا  الو وبي، والمسداع ات الهامدة ال دي  دد مها ر لرغل من ال و  اوق صا يبا  .2

 ل مانحة لمسا  ال سومة السلمية،  إنه و  وج   و  سياسي مؤثر و عا  ليتحا  الو وبدي  دي مسدا  ال سدومة   سد

 م  ا ل  و د اوق صا ي. 

عدا  تح  ات تك ح من ق  ة اوتحا  الو وبي علد رلدو ة  و  سياسدي  اما ا سراماللي والعاما المرمكي،  شكا الع .3

 ومؤثر  ي عملية السيم ال لسالال ية ا سراماللية. 

 عدامًي  عالدا ومصدالحها،  لعد  العامدا الدلاتي الو وبدي الد ا لي، الم مثدا  دي ا د يه أولومدات الد و  الو وبيدة .4

  سراماللية. ا - عالية  ي عملية السيم ال لسالال يةأكثر  ة اوتحا  الو وبي علد لع   و ا سياسيق   

روج الأمات ال ي  عاني م ها اوتحا  الو وبي، مثا أأمة الد  ون لد عر  و  اوتحدا ، وأأمدة تد  ق اليجئدالن، و د .5

  عاليددة الدد و  السياسددي الددلي  مكددن أن  ل  دده اوتحددا  الو وبددي  ددي مسددا  عمليددة  دديررمالانيددا مددن اوتحددا ، أثددرت 

 ا سراماللية.  -م ال لسالال يةالسي

 منهجية البحث

ناددرا للالبيعدددة ال حلالليدددة لهدددلد ال  اسدددة،  إنهدددا تع مددد  علدددد م ه يددة تحلالليدددة، تددددوم علدددد جمددد  المعلومدددات والبياندددات مدددن      

مصا   م ع  ة، وتبومبها وتحلاللها وصوو للد ال  امج، وةلك ل  سالر تالو ات الموق  الو وبي من عملية السيم ال لسدالال ية 

كماتدده ومح  اتدده والعوامددا المددؤثرة  يدده، ولهددلا تددل الرجددوال للددد مصددا   و  اسددات ع  دد ة ا سددراماللية، و هددل هددلا الموقدد  ومرت
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ت اولت هلا المونوال، م ها مصدا   أوليدة مثدا البياندات وا عيندات الصدا  ة عدن اوتحدا  الو وبدي، ومصدا   ثانومدة، مثدا 

 و ة عبر ش كة ا ن رنت. بعر ال دا مر الم شجان  البحاث وال  اسات ال ي تالرقت لهلا المونوال، للد 

 تطور موقف االتحاد األوروبي من عملية السالم

مواق ها،  لل تكن ال و  الو وبية بعال ة عن الصراال ال امر  ي م الدة الشرق الوسط،  م ل هيام لسرامالا كان ل لك ال و      

وكانددت تدد عو للددد اددا الصددراال العربددي ا سددراماللي مددن  ددي  ال  دداوض رددالن ال ددراه المع يددة. ولهددلا وم ددل انالدديق جددووت 

يه و    لسدالال ي ندمن الو د  ال  ندي اللي شا     -1991م  م  للسيم عام  اصة مؤتمر  1991،الم اونات  ي العام 

 ا سددد انيةأن المدددؤتمر عدددد   دددي العاصدددمة ،  اصدددة هدددام ت الم موعدددة الو وبيدددة أن هدددلا اددد ثاع بدددر  -ال لسدددالال ي المشددد ر 

سديم، مبد أ ال ض مداردا الم  م ، و ي  المؤتمر أك ت الم موعة الو وبية علد اه مامها بإن اق الم اوندات، وال مامهدا ب

 ذ.49، ص 2003 تنو ا، 338و 242والم اونات الم اشرة علد أسال قرا ي م لس المن 

ة ، أتيحددت  رصدد1993وبعدد  ال وهيدد  علددد ات اهيددة أوسددلو رددالن م امددة ال حرمددر ال لسددالال ية والحكومددة ا سددراماللية عددام       

أكبددر  ددي العمليددة  ، لاللعدد   و ا-ال وهيدد  علددد ات اهيددة ماسدد ر ت بعدد  1992  تشددكا عددام الددلي كددان قدد -ليتحددا  الو وبددي 

السددددلمية ومسددددا  ال سددددومة رددددالن ال لسددددالال الالن وا سددددراماللالالن،  اصددددة  ددددي م ددددا  ال مومددددا وتددددد  ل المعونددددات للسددددلالة الو  يددددة 

، 1995سددرامالا عددام عددد  اوتحددا  الو وبددي ات اهيددة شددراكة مدد  ل ال لسددالال ية، للددد جاندد  ل دديق م ددا  ة الشددراكة الم وسددالية، 

بعدد   ددوأ اددم   1996مسددا  ال سددومة مددن ال عثددر  اصددة  ددي العددام  . ولددل  خددا1997مددر ال لسددالال ية عددام ومدد  م امددة ال حر 

ة  نددداة بددالحكل  ددي لسددرامالا، المددر الددلي   دد  اوتحددا  الو وبددي ل  شدديط مسدداعيه ال رلوماسددي والليكددو  رمعامددة ر يددامالن ن  يدداه

ليددة   ميغالددا انخددا مو اتال ددول  م عوثددا أو وبيددا  اصددا لعم  1996عددالن اوتحددا  الو وبددي  ددي العددام العمليددة السددلمية، ولهددلا 

السديم، لدد عل لن داق م اونددات السديم، عبددر العمدا مدد  ال ددراه ةات الصدلة، والمسدداع ة علدد تالبالددق اوت اهيدات ال ددي تددل 

ا  الو وبدددي ندددغو ا علدددد ال دددراه ل حرمدددك مسدددا  ال وصدددا للالهدددا، ومراه دددة ال دددمام ال دددراه ر البيدهدددا، ولهدددلا مدددا ل اوتحددد

 ، رين يشدنوق   كم اوتحدا  ندغاله علدد الالدره المرمكدي، ل  عده نحدو ال حدر   ن داق م اوندات م   د    واي  ال سومة،

وال وقدد  عددن اليم دداوة المرمكيددة، وعدد م نددغالها علددد ال اندد  ا سددراماللي  نددداة عمليددة السدديم، و ددي سددياق هددلا الضددغط 

موقعددة رددالن ت الدد و  الو وبيددة الوو ددات الم حدد ة للددد الكل ددة الماليددة ال ددي ت كبدد ها ن ي ددة ال ددأ الر  ددي تالبالددق اوت اهيددات النبهدد

 ذ. 74-73، ص 2007ت ر ي  ضا،  1998المر اللي أ   للد ال وصا للد ات اهية   واي  م ر  عام  ال انبالن،
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 ،1999هام  اج ماال الم لس الو وبي  ي ررلالن  ي آةا  مدا ل عدام  و ي السياق ةاته أك  اوتحا  الو وبي علد      

ةلدك ندمانة لمدن لسدرامالا، مؤكد ا علدد  وصد علد أهمية لنشا   ولدة  لسدالال ية مسدالمة وةات سديا ة وقدا  ة علدد ال ددا ، ر

ا ن أو وبا تحداو   درض اد، ال ي قالت لا سراماللية آنلا  ةاق ال لسالال الالن  ي تدرمر مصالرهل، وهو أمر لل  ع   الحكوم

 ذ.17، ص 2010المم ونة لل  اسات واوس شا ات،  تمركمسياسي علد لسرامالا،  عرض ال ولة الالهو  ة للخالر 

عبدر  ، 2000بي بال الو  ت اد مسا  ال سومة  دي هدا ان  اندة القصدد ال دي اناللددت  دي العدام و اس مر الموق  الو       

بدي  اث ال دي تشده ها ال اندي ال لسدالال ية، و دي  ر ا دة الاد اث قد م الم عدوث الو و اوتحا  الو وبي عدن قلدده مدن الاد

 ولدة  لعملية السيم  ميغالا ان ا مو اتال ول  و قة غالر  سمية كر مة لحا الصراال رالن لسرامالا وال لسدالال الالن، ت ضدمن لقامدة

و قدة ، لو أن هدلد ال242ة و دا للددرا  الد ولي % من أ اني الض ة الغربية، وتكون ا و  تلك ال ول83 لسالال ية علد قرابة 

ة، ة ال ا ليددم اقشدد ها، ن ي ددة ال الددو ات السياسددية ا سددراماللي، بسددب    ددر ال اندد  ا سددراماللي لددل  دد ل بحثهددا  ددي ةلددك الوقددت

و دة و  هدا   ماسة الحكومة،  ضي عن اون خابات المرمكية ال ي  اأ رها جو ج روش اورن، واق درا  انوال حضالر ون خابات 

، ص 2013ت مركددم نمددا  لل حددوث وال  اسددات،  لددل تسدداع  تلددك ال الددو ات علددد بحددث الو قددة الو وبيددة و، ن الددرميس كلال  ددو 

 ذ.13

الم عدد ة  اس مر الموق  الو وبي ال اعل للم دا  ات الم علددة ر سدومة الصدراال  دي الم الددة، ومد  اع مدا  الدمدة العربيدةو        

 سددوونا  ر ددا الالللم ددا  ة العربيددة،  ادد  اوتحددا  الو وبددي بالم ددا  ة علددد لسددان   2002رمددا عددام  ددي رالددروت  ددي نيسددان/ أر

أن الحددا الم اسدد  للصددراال  ددي الم الدددة هددو لقامددة  ول ددالن نددمن سددياق   أ الممثددا العلددد للسياسددة الخا جيددة الو وبيددة، و 

 ذ. 18، ص 2012المم ونة لل  اسات،  تمركمالم ا  ة العربية 

 :ه  ت الل  ة للدد مسداع ة الالدر الن وال ما تشكلت الل  ة الرباعية للسيم، نمت اوتحا  الو وبي  ي عضوم ها، وا     

ال لسالال ي وا سراماللي علد تالبالق توصيات تدرمر مال شا، وون  ا  للع    ي ال اني ال لسالال ية، للد جاند  اسد ئ اه 

محا ثات السيم رالن ال انبالن لل وصا للد اا سلمي للصراال، وق  أع ت الل  ة الرباعية  الة للسيم ُعر ت باسل   ا  دة 

، وتالرقدت للدد لجدرا ات و الدوات علدد 2005قامة  ولدة  لسدالال ية بحلدو  عدام الالرمق ، ال ي ت اولت ثيث مرااا ت  هي بإ

تل ددمم رهددا الالددر الن ال لسددالال ي وا سددراماللي ال يددام رهددا وصددوو للددد ال سددومة ال هاميددة للصددراال، لو أن هددلد الخالددة  شددلت ولددل 

أنده  ، كمدا لإل هدا  عو   عمده   كان  ر ر ال عاما م  الرميس ال لسدالال ي  اسدر عر دات، رد ا سراماللي،  ال ان   لسرامالا
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 أمدا، ال ضلد ول هل ةات الحد و  المؤق دة، وو مد حهل سديا ة  عليدة علدد  جغرا يداً  ر ر  كدرة مد ح ال لسدالال الالن تواصديً كان  د

مدن  أكثدر أم يدة الدة  للددتح اات كثالرة علدد  الدة  ا  دة الالرمدق، اول هدا  ونعت لسرامالا أنال ان  ال لسالال ي،  الر  

تهمد   و د الشخصدي ت  أن مكدن  لصدياات لجدرا الدرميس الراادا  اسدر عر دات  ة، هلا  ضي عن ع م  غ ةكونها سياسي

 ذ. 5، ص2003الشداقي، وأام ، 

مسدد و  ات مددن شددما     واادد  مددن قالدداال غددمة، وإ ددي  أ بدد واال مددا أعل ددت لسددرامالا عددن  ال هددا لينسددحا  مددن جاندد      

مسدا  لتلك الخالة تشكا  الوة مهمة، وممك ها لعدا ة لايدا  عمليدة السديم والعدو ة  اوتحا  الو وبي أن  أ الض ة الغربية، 

الم اونددات رددالن ال ددانبالن، وإايددا   الددة  ا  ددة الالرمددق، و عددا اوتحددا  الو وبددي لسددرامالا للددد ت  الددل انسددحابات أ ددر   ددي 

ام عد دح، لكدن ال عثدة غدا  ت معبدر   دح الض ة الغربية، وشدا   اوتحدا  الو وبدي مدن  دي  بعثدة المراه دة الم علددة بمعبدر   

ه ن ي ة أا اث الع    ي غمة، وانسدحا  السدلالة ال لسدالال ية مدن المعبدر، لو أن اوتحدا  الو وبدي اسد مر  دي مواق د 2007

ا  ؤكد  انسحا  ال عثة الو وبية من معبر   ح،  دد  أصد   اوتحدا  الو وبدي رياند من رغلبالالمؤم ة للحا السلمي للصراال، و 

لدد ج د  مد    ي  ج  ا لليه علد   م ه لحا الصراال، وإنها  اوا ي  ا سراماللي، وإقامة ال ولة ال لسالال ية الدارلة للحياة،  

لسدلمية،  ولة لسرامالا، و عا اوتحا  الو وبي للد عد  مؤتمر  ولي للسيم، مؤك ا علد السس ال ي  راها م اسد ة لل سدومة ا

ا  دة  ارا السيم، وقرا ات م لس المن ال ولي ةات الصلة، والم دا  ة العربيدة للسديم، و الدة والم مثلة  ي مب أ ال ض مد

 ذ.249، ص 2013الالرمق، واوت اهيات السابدة رالن ال انبالن ال لسالال ي وا سراماللي ت عب  الحي، 

ومددن ال دد  ر بالددلكر أن اوتحددا  الو وبددي اسدد مر  ددي  عددل ال هددو  الها  ددة للددد لايددا  الم اونددات، وإنعدداش مسددا         

، 2011ام را  بالم دا  ة ال دي  راهدا أوبامدا للسديم ردالن ال دانبالن عد ال سومة السلمية رالن ال انبالن ال لسالال ي وا سراماللي، 

تلدك ال ولدة وتوقد  الم اوندات  تةلدك  دد   شدلمدن  رغلوبدال، 2013ال انبالن عام كما أنه  ا  باس ئ اه الم اونات رالن 

 م ل ةلك الوقت رالن ال انبالن.

تبددالن مع ددا رونددوق أن و مددن  ددي  مددا سددبق عرندده لددواظ تالددو  الموقدد  الو وبددي مددن عمليددة ال سددومة السددلمية،  

رسدمي ، وهدو موقد   د در  للدد اد  كبالدر مدن الموقد  الاوتحا  الو وبي  ؤم  لقامة  ولة  لسالال ية مس دلة قا  ة علد ال دا 

 ال لسالال ي.
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 محدودية تأثير االتحاد األوروبي في مسار التسوية السلمية

ا للدد تالو  الموق  الو وبي من العملية السلمية، و عمه المس مر لحا الصراال وإقامة  ولة  لسالال ية ج  د من رغلبال      

ترجمدة  ج   م   ولة لسرامالا، لو أن هلا الموق    دد م الو ا من ال ااية ال ارمة، وةلك لع م ق  ة اوتحا  الو وبي علدد

، كا يدة علدد لسدرامالا لد  عها للدبدو  بشدروط ال سدومة السدلمية للصدراالهلا الموق  للدد سياسدات عمليدة، ومما سدة الضدغوط ال

عل الكبر ال ا   ولهلا بدد تأثالر اوتحا  الو وبي مح و ا  ي مسا  ال سومة السلمية، هلا بالرغل من أن اوتحا  الو وبي  ع

ة بدددي و وبددي  ددي مسددا  ال سددومة السياسدديللعمليددة السددلمية، و المددانح الكبددر لل لسددالال الالن، لكددن ال ددأثالر السياسددي ليتحددا  ال

ثلده  دي لدل  د مكن مدن ترجمدة الثددا المدالي الدلي  م لي  دوم به  ي  عل تلدك العمليدة، مح و ا، وو   س ل م  الثدا المالي ال

ا يمدمعو  ةلك للد م موعة مدن العوامدا والسد ا  ال دي  مكدن ل  اأهدا  و مسا  ال سومة السلمية، للد ثدا سياسي مكا ئ له. 

  لي:

 أوال: العامل اإلسرائيلي

  مد دي مسدا  ال سدومة السدلمية   ي أن  كون ليتحا  الو وبي ثدا سياسدي كبالدر ومدؤثرالم مثا  ي ع م  غ ة لسرامالا      

 الو وبيدة ال لسدالال الالن،  إسدرامالا ترمد  اوتحدا  الو وبدي  اعمدا ماليدا  ددط للعمليدة، ولهدلا كثالدرا مدا   ضدت لسدرامالا الم دا  ات

لدد و  المرمكددي ا الدد و  السياسددي الو وبددي وتح يمدده، و ضددلتالها  ددة للددد تحرمددك العمليددة السددلمية، وعملددت علددد لنددعاه 

ا ادالددامل علدد  -لسدرامالا تدر   دي الموقد  الو وبدي  أنذ 96، ص 2015السياق  ر  صدياات تعونا ع ه. و ي هلا 

ال صدل   شد يعا للعدر  وال لسدالال الالن علددت -مة  و   لسالال ية مسد دلةالدضية ال لسالال ية و دا لدرا ات الشرعية ال ولية، وإقا

لموقد  االكبر  رالن ال انبالن، هلا للد جاند  أن لسدرامالا تدر  أن   ة مرونة او  الدضا ا الخي ية ي مواق هل، وع م لر ا  أ

مرمكددي أقددر  للددد موق هددا، الو وبددي مددن اددا الدضددية ال لسددالال ية، هددو أقددر  للموقدد  ال لسددالال ي، رال مددا تددر   ددي الموقدد  ال

  الوو ات الم ح ة ت  هل المصالح ا سراماللية بصو ة أكثر من اوتحا  الو وبي. روص ومراعي مصالحها وم الل اتها، 

كما أن اوتحدا  الو وبدي مدن جه ده لدل  كدن  اغ دا  دي الصد ام السياسدي مد  لسدرامالا والوو دات الم حد ة، ولهدلا  ضدا        

 صدددرمحات وبياندددات ا  اندددة اللسياسدددية  ون مما سدددة أي  و   عدددا  للضدددغط علدددد لسدددرامالا، باسددد ث ا  بعدددر لرددد ا  مواق ددده ا

لمما سدات لسدرامالا  دي ال انددي ال لسدالال ية، لكدن هددلا الموقد  لدل    دداوأ اد و  ال صدرمحات والبيانددات، نحدو اتخداة مواقدد  

وبة كبالدددرة  ددي ت ددداوأ لصدد ا  المواقددد  والبياندددات واجددده اوتحددا  الو وبدددي صددع ومليددة نددد  تلددك ال صدددر ات والمما سددات، ع
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 Persson, 2009,p  ن ي دة عد م  غب ده  دي الصد ام مد  لسدرامالا توا عينات، ل   الل تصدو د للسديم العدا    دي الم الددة، 

 ذ. 21

 ثانيا: العامل األمريكي

  ددا  هكابحددا أمددام تالددو  الموقدد  الو وبددي مددن عمليددة السدديم ال لسددالال ية ا سددراماللية،  ،شددكا العامددا المرمكددي ردد و د      

الر عد م ا تيدداق أمرمكدي لي  و  أو وبددي مدؤثر و اعددا  دي عمليددة السدديم، االدث ترغدد  الوو دات الم حدد ة  دي اوسدد  را  بال ددأث

يل أي ة، ولهدلا تعمدا الوو دات الم حد ة علدد تح دمسا  ال سومة، رال ما ت ر  ليو وبالالن مهمة تموما تلدك العمليد  يالسياسي 

 و  أو وبدي مسدد دا  دي عمليددة السديم، وتحدداو  لبددا  الدد و  الو وبدي نددمن ا  دا  المرمكددي، كمدا أنهددا تدر   ددي أي  و  

هل  ددي تشدد ي  وصدد ه  سددوالم ددا  ات المرمكيددة، ر يالدد و  المرمكددأو وبددي مسدد دا و اعددا  ددي العمليددة السددلمية،  الددرا علددد 

 هدل هدلد ل لسالال الالن علد ال صل  وال ع ت ت اد الم ا  ات المرمكية الها  ة ل سومة الصراال، واوتحدا  الو وبدي مدن جه ده  ا

 الح يدددة، وو  رغدد   ددي الصدد ام السياسددي مدد  الوو ددات الم حدد ة، وقدد  أكدد   ددي م اسدد ات ع  دد ة علددد أن  و د لدديس ردد  ي عددن

 ذ. 22-21، ص 2010ه ت مركم المم ونة لل  اسات، لمرمكي، وإنما  اعما ومكمي لال و  ا

 دددي عمليدددة السددديم، لن  سدددو   و  هامشددديو تسددد الي  أن تلعددد   الو وبددديأن  و  اوتحدددا  تدددر  الوو دددات الم حددد ة و       

و وبدي،  بيعة الصراال الدامل ت الل  وسيالًا قا  ًا علد تدرم  وجهات ال ار رالن ال راه، وهو ما و تملكده  و  اوتحدا  ال

م،  ر تلددك الددد  ة لدد   الوو ددات الم حدد ة،  عملددت بال ددالي علددد تح دديل الدد و  الو وبددي السياسددي  ددي عمليددة السدديارال مددا ت ددو 

أن ه دا  ا س راتي ية معها للخالر،  اصة    الو وبي من جه ه علد ل نا  أمرمكا، وع م تعرمر عيقاتهوارص اوتحا

الم  درض  دي عمليدة السديم، وتدر ر  الو وبديبخصوص الد و   المرمكيةت عل وجهة ال ار  -مثا ررمالانيا- أو وبية وو 

 ذ. 34-33، ص 2017 و  الوو ات الم ح ة ت محبو ،  ت اوأ

 عبر ةلك عدن عد م  غ دة اوتحدا  الو وبدي  دي الصد ام مد  الد و  المرمكدي أو تح  ده، وةلدك ت   دا  لحداق الضدر         

ونس ام رالن الموق الن ا سراماللي والمرمكي من ،  ي ها ل  ا  اوتحا  الو وبي ابعيقاته ا س راتي ية م  الوو ات الم ح ة

هل  دي تح دديل قد  ة اوتحدا  الو وبددي علدد  ددرض أسددومة السدلمية، وهددلا باع دا ندا مدا الد و  السياسدي ليتحددا   دي مسدا  ال سدد

ن كدان مدن ال اايدة السياسدية وال ارمدة وإ   م ه لحدا الصدراال ال لسدالال ي ا سدراماللي، وبددي  سدالر  لد  السياسدات المرمكيدة،
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هيم دة وال دأثالر ال علدي للوو دات الم حد ة  دي عبر البيانات وال صرمحات م د ما للد ا  كبالر عن الموق  المرمكدي، وبدالدت ال

 مسا  ال سومة السلمية. 

 ثالثا: العامل األوروبي الذاتي

لعمليدة مواق   و  اوتحا  الو وبي ايدا  ا  ي ه ا  اندسام الو وبي،  ي هلا الم ا  و  مكن ت اها العاما اللاتي      

 السدلمية، كمددا أن تلددك الدد و  وأالددت عدداجمة عددن تعرمددف مصدالحها المشدد ركة  ددي الم الدددة، ال ددي  مكددن أن   رتدد  علالهددا ر ددا 

مثلددت سياسددة  ا جيددة واادد ة،  ددد  تددأ جح الموقدد  الو وبددي مددن عمليددة السدديم رددالن ثدديث تيددا ات  ا ددا اوتحددا  الو وبددي، 

 ة ال دد  ا سدد انيا اوت دداد الو ، الدد اعي للددد  و  أو وبددي أكثددر  عاليددة  ددي عمليددة السدديم، عبددر أمددانسددا وإ رل دد ا وإ الاليددا وإ ر 

نما  ، وهددو الو وبددي وت عالددا  و  اوتحددا  السياسددي  ددي تلددك العمليددة، أمددا اوت دداد الثدداني   مثلدده ألمانيددا وهول دد ا وبل يكددا والدد 

لدد و  سياسددي أو وبددي  عددا  ومددؤثر  ددي العمليددة السددلمية، وم ضددا ال ركالددم علددد م الدددة أو وبدددا تيددا  و  ملددك اماسددا كبالددرا 

 –رمالانيدا رالشرهية، كما أن هلا ال يا    غاند عن تحمالا لسرامالا مسؤولية تعثر العملية السلمية، أما ال يدا  الثالدث   مثلده 

  علددد أي  و  أو وبددي سياسددي  ددي عمليددة السدديم، لا ال يددااالددث  دد ح ظ هدد ،-ال ددي انسددحبت مددؤ را مددن اوتحددا  الو وبددي

 ذ. 17، ص 2013رروأ  ي ات م  الوو ات الم ح ة ت لسماعالا، مس دا عن ال و  المرمكي  مكن أن  ؤ ي للد 

 دي  ،  ه دا   ديهوعمليدة السديم   و  اوتحا  الو وبي لل ت  ق علد ان هاج سياسة موا ة ايا  الدضية ال لسدالال ية     

الد و  العضدا   دي اوتحدا ،  اصدة ادو  كيفيدة ال حدر  ل سدومة الصدراال وادا الدضدية ال لسدالال ية،  اه مامدات تلدك  مواقد 

، وه ددا  كثالددر مددن هددلد الدد و  لددل تل ددمم بددالمواق  ال ماعيددة ، ت عددا و دد يه المصددالحالدد و  رهددلا المونددوال كانددت م  اوتددة

ذ.  بال مددا تدبددا جميدد   و  31، ص2017، تمحبدو ا   ددي اوتحددا  المعل دة  ددي البيانددات الخ اميدة وج ماعددات الدد و  العضد

 ي ددًا  ه ددا  أن، ن دد  وا سددرامالليالعددام لل سددومة السددلمية ل حدالددق السدديم رددالن ال ددانبالن ال لسددالال ي  ا  ددا  الو وبددياوتحددا  

سياسددات عمليددة  للددد ددة ترجمددة المواقدد  المعل موادد ة،  مكددن مددن  يلدده العمليددة بصددو ةكبالددرًا اددو  كيفيددة ال عامددا مدد  هددلد 

ي،  دي تحومدا ن دوةد و و د اوق صدا  الو وبديعوامدا  شدا اوتحدا   أهدل، وهدلا مدا كدان أاد  الو وبديجماعية ل و  اوتحا  

 ذ. Persson, 2009,p 22تم عملية السي ل ا ن وة و و  سياسي  ي  للد
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اد و  ولهلا نياظ أن اندسام مواقد   و  اوتحدا  الو وبدي ت داد مسدا  ال سدومة السدلمية، وعد م ات اقهدا علدد  بيعدة و       

 همت  دي لندعاه الد و  السياسديأسدمدن العوامدا ال دي  هامداً  ال و  اللي   وج  علد اوتحا  ال يدام بده، شدكا أ ضدا عداميً 

 ملية السلمية. ال عا  والمؤثر ليتحا  الو وبي  ي الع

 رابعا: األزمات التي يعاني منها االتحاد األوروبي

رق اه مامده بعمليدة السديم  دي الشد  ديو  مكن ت اهدا  و  الأمدات ال دي عصد ت مدؤ را باوتحدا  الو وبدي، وتأثالرهدا      

مددة  اصددة أأ و   ون الو وبيددة، واجدده اوتحددا  الو وبددي أأمددات كبالددرة، كانددت ردد ا  ها مدد  أأمددة الدد  2010الوسددط،  م ددل العددام 

 ونهدا قرابدة ال دي ت اقمدت بعد ما وصدلت  و وا رل د ا، وقد  كاندت الأمدة الالونانيدة هدي الكثدر للحاادا،  وإس انياالالونان والبرتغا  

 أ ت للد ت  ر  ي ات رالن  و  اوتحا ، وبصدو ة  اصدة ردالن  رنسدا وألمانيدا مدن جهدة، وبرمالانيدا مدن ومليا   و و،  300

 ذ.5-4، ص 2014 ر ، او  ا جرا ات الم علدة ر حما الع ا  الم رت ة علد أأمة ال  ون ت ن ل، جهة أ

 ت تلدك ل مم  من الع ا  وال ح  ات والأمدات ال دي  عداني م هدا اوتحدا  الو وبدي، وقد  أ نوجا ت أأمة ت  ق اليجئال      

للدد  ي دات  ا دا  ،أ ضدا ،ذ للدد أن تلدك الأمدة أ ت2016ت ومشالر مصدال دالأمة للد  ي ات كبالرة رالن  و  اوتحا ، 

لددددة ال ولددة الواادد ة، و لددددت تحدد  ا كبالددرا أمدددام اوتحددا  الو وبدددي ككددا، وأشددغلت  و  اوتحدددا ، هددلا للددد جانددد  الأمددة الم ع

 لدكتوتعدّل كبالدرة،  باس   ا   ررمكسدت ، الدلي أقدر  دروج ررمالانيدا مدن عضدومة اوتحدا  الو وبدي، وال دي ترتد  علالهدا تد اعيات

 الأمة الضربة القو  ال ي واجهها اوتحا  الو وبي م ل تأسيسه. 

ق وأأمدددة تددد   ،الددد  ون  تأأمدددةأن تلدددك الأمدددات الم عددد  ة ال دددي واجههدددا اوتحدددا  الو وبدددي  دددي السددد وات ال الدددرة  كوو شددد     

عمليددة و  ا العالميددة، بمددا  الهددا الدضددية ال لسددالال ية  و د ت دداد الدضددا  ددياليجئددالن، وأأمددة  ددروج ررمالانيددا مددن اوتحددا ذ، أثددرت 

ه أكثدر بال س ة ل تع ر راج  اوه مام الو وبي رها، نارا ونشغا   و  اوتحا  الو وبي بدضا ا ومشكيت  وأسهمتالسيم، 

لسد وات لو وبدي  دي ا ي تراج   و  اوتحدا  ا أسهلوهو باع دا نا ما  واس درا د، للحااا وأهمية و الو ة علد مس دبا اوتحا 

 ال الرة  ي عملية السيم. 

 خامسا: العامل العربي

 الون  العربي ر و د  شكا عامي غالر مح م وغالر مسان  ل و  أو وبي جا  و اعا ومؤثر  ي مسا  ال سومة السدلمية،     

الو وبددي، كددي علددد   العربيددة ت ضددا الدد و  المرمأن ه ددا  بعددر الدد و  ذ137، ص 2005و ددي هددلا السددياق  ددر  الحدداج ت
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الموق  المرمكي سياسيا، واق رابه أكثر من الموق  العربي وال لسالال ي، ولهلا و تولي الد و  العربيدة  علدتد مه من رغل بال

أهمية كبالرة للم ا  ات الو وبية، وةلك لد اع ها أن الموق  المرمكي هو الكثر أهمية وتأثالرا  دي مسدا  ال سدومة، وأن الد و  

وجدو  بعدر الد و  العربيدة ال دي تدر   دي الموقد  الو وبدي مدن رغل بدالمدا، هدلا أهمال ه لو أنه   دد ثانو  من رغلبالالو وبي 

 هاما  ي مواجهة ال و  المرمكي الم حاأ  سرامالا. تراد أكثر تواأنا من ناالرد المرمكي، و 

ي  دد همتأسدد، 2011الحالددة العربيددة بعدد  موجددات الربيدد  العربددي ال ددي اناللدددت ماللدد  العددام ووردد  مددن ا شددا ة ه ددا للددد أن     

بصددو ة  اصددة مصددر انشددغلت الدد و  العربيددة وانغمسددت أكثددر  ددي شددؤونها ال ا ليددة، و   ددد تشدد الت الموقدد  العربددي وإنددعا ه، 

الدد و   للددد تراجدد  اوه مددام العربددي بالدضددية ال لسددالال ية، ن ي ددة الأمددات الكثالددرة ال ددي تعدداني م هددا مددا أ  وسددو ما وال  ن، 

 كدون  ن العدر  مدن ر دا  موقد  مواد وغالرها من ال و ،  هلد الحالة و تمّكدومصر ولالبيا العربية،  ي سو ما واليمن والعراق 

، 2017ت محبدو ،  2011 ي توق ت عمليا م دل العدام مح ما ومسان ا ل و  أو وبي م واأن وأكثر  عالية  ي عملية السيم، ال

 ذ. 32ص 

ل ت مكن ي  ي مسا  ال سومة السلمية، وأبد ه موق ا نارما لهلد العواما م  معة أ ت للد تح يل ال و  السياسي الو وب     

لحاسدل مدا أ دد  اوتحدا  الو وبدي ال دأثالر ال عدا  واسياسات عمليدة علدد أ ض الواقد ،   و  اوتحا  الو وبي من ترجم ه للد

  ي مسا  تلك ال سومة، ولهلا بدي ال أثالر السياسي ليتحا  الو وبي  ي عملية السيم مح و ا. 

 أهمية الدور األوروبي في عملية السالم

ما  ي تلدك مح و  ة تأثالر اوتحا  الو وبي  عليا  ي مسا  ال سومة السلمية، لو أن ال و  الو وبي   دد ها من رغلبال     

 ذ  إن هلا ال و   س م  أهمال ه من المو  ال الية:2007و دا لمبيضالن تو العملية، 

هل  دي ت فديس اوا ددان الدلي  حصدا  دي العيقدات المرمكيدة بصد  ه  سدال و  الو وبدي  دي عمليدة السديم هامدا،   ع  .1

ي للد و  المرمكدد انأن ال اند  ال لسدالال ي والعربدي   ادر و اصدة العربيدة ال اجمدة عدن عمليدة ال  داوض وب دا  المواقد ، 

، وقد  اا دوا  ال دوتر، ومسداع   دي تح الدم السياسدة المرمكيدة هل ال و  الو وبدي  ديوص ه م حاأا  سرامالا،  يسأايانا ر

 اتضح هلا المر  ي الم ا  ة ر شكالا الل  ة الرباعية، ال ي ونعت  الة  ا  ة الالرمق  نها  الصراال.
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دبدو  ، لو أن وجو  ال و  الو وبدي  ع دي عد م الومركمم ه تأكال  أ راه الصراال علد أهمية ال و  المرمكيمن رغل بال .2

حق الوو ات الم ح ة  ي ون   الوط امرا  أمام  و  اآل رمن، بخاصة ال و  الو وبي الدلي  د عل تحرمدك العمليدة ب

 السلمية، وم    بات اد عو ة ال راه للد  اولة الم اونات.

وأن مددن الو اق ال ددي تمك دده مددن لعدد   و  كبالددر  ددي مسددا  ال سددومة السددلمية، مثددا الدد اً ع  دد اوتحددا  الو وبددي  م لددك  .3

أكبددر  ددره  و اصدة أن اوتحددا  الو وبددي  عد السياسدي واوق صددا ي الدلي  مثلدده اوتحددا ، وعيقاتده بددأ راه الصددراال، 

و  توهيدف تلدك الو اق لمصدلحة   هممك دو ، للح اى علد اس مرا مة العملية السلمية، ومانح لها  ولي  اعل للمساع ات

 أكثر  عالية وأهمية  ي تلك العملية.

مح ددددما ومشدددد عا لي دددراه علددددد اسددد مرا  الحددددوا  وعددددد  المدددؤتمرات، وةلددددك لل حدددث عددددن الددددو     وبددددي  عدددالددد و  الو  .4

 للمشكيت والع  ات ال ي تواجه عملية ال سومة السلمية، والعما علد ر ا  الثدة رالن ال راه.

نا ية الوسط  ك س  أهمية ل وبا نا ة للد ما تد م،  إن  و  اوتحا  الو وبي  ي سياق العملية السلمية  ي الشرق      

لو وبدي اق م اوتحا   وال هة ال ولية الكثر تمومي للالره ال لسالال ي،   الممو  الهام ل لك العملية، وهو  ع وص هأ ر ، ر

 هل، وهدو  سد2013م، وا دد العدام 1993عدام قرابة س عة مليا ات  وو   ي  عشرمن عاما م ل ال وهي  علد ات اهية أوسدلو 

 ذ. 39، ص 2017% من م موال المساع ات ال ي تد مها ال هات المانحة للسلالة ال لسالال ية ت أرو جام ، 45 بحوالي

الهددل والرددرأ، وقدد  شددملت مسدداع ات اوتحددا  الو وبددي جواندد     الدد و  اوق صددا ي الو وبددي  ددي عمليددة السدديم  عدد     

همت  دددي ر دددا  المؤسسدددات أسدددأن مسددداع ات اوتحدددا  الو وبدددي للدددد ذ 2015م عددد  ة، و دددي هدددلا الصددد   أشدددا  صدددياات ت

ال لسددالال ية، و  دد  ال  ميددة السياسددية واوق صددا  ة  ددي  لسددالالن، مددن  ددي   عمهددا لعمليددات ا صدديق الهيكلددي ال ددي ن ددلتها 

ليات ال ي ، اللي أشا  للد اآلذ51، ص2017أرو جام  ت السلالة ال لسالال ية  ي مؤسساتها، وهو المر ةاته اللي أك  عليه

 ، و عددل تعممددم ال  مدرا يددة وادددوق 2، ومالدد  ا1ا آليددة   مالدد  ا  ددي مسدداع ة ال اندد  ال لسددالال ي، مثدد ات عهددا اوتحددا  الو وبددي

ا نسان  ي  لسالالن، وكللك اآللية ال ولية المؤق ة وآلية  ريغال ، ال ي ا تكمت علد  عل المواأنة ال لسالال ية، و عدل تالدومر 

ن مدن لجدرا  اون خابدات الرماسدية وال شدرم ية ا الد عل الو وبدي تمكدن ال لسدالال الو سسات ال لسالال ية، وب ضالب ية ال ح ية للمؤ 

، للدد جاند  2006، واون خابدات ال شدرم ية الثانيدة ماللد  العدام 2005، واون خابات الرماسية الثانية مالل  العدام 1996عام 

سدددالال ي، با ندددا ة للدددد  عدددل ردددرامج الحما دددة اوج ماعيدددة للشدددرامح تددد  م  الشدددر ة ال لسدددالال ية، وبدددرامج تالدددومر الدضدددا  ال ل
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الض ي ة  ي الم  م  ال لسالال ي، وغالرها من ال وان  ال ر  الم ع  ة ال ي كان لها نصال  من المساع ات الو وبية. وق  

 وات ال لسددالال ية،   اريددة كبالددرة انعكسددت علددد اوق صددا  ال لسددالال ي، وعلددد أ ا  المؤسسددل ترتدد  علددد تلددك المسدداع ات آثددا 

همت  ددي تمكددالن السددلالة ال لسددالال ية مددن ال يددام بمهامهددا  ددي   مددة السددكان ال لسددالال الالن، للددد جاندد  تددو الر مصددا     ددا أسدد

همت تلدددك أسدددللعددداميت ال دالدددرة  دددي  لسدددالالن،  ضدددي عدددن تالدددومر الب يدددة ال ح يدددة، وتالدددومر المؤسسدددات وت عالدددا أ امهدددا، كمدددا 

ا  السدلبية ال اجمدة عدن المما سدات ا سدراماللية بحدق اوق صدا  والمدد  ات ال لسدالال ية، المساع ات  ي ال خفيف مدن اد ة اآلثد

مثددا  ددرض الحصددا  ومصددا  ة ال انددي وإتدديه المم وعددات ال لسددالال ية  ددي الضدد ة الغربيددة وقالدداال غددمة، وتدد مالر مدددرات 

 ل لسالال ية. الجهمة الم ية، وه م البالوت وغالرها من ا جرا ات الم مرة ليق صا  والمد  ات ا

 محددات الموقف والدور األوروبي تجاه عملية السالم

 اسدية وال غرا يدة واوق صدا  ة،  هد لاوتحدا  الو وبدي ون ي دة الادروه السيأن للد ذ 21، ص 2007 شالر مبيضالن ت      

 ال حدث عدن اليدفتحداو  بما   و   ي م الدة الشرق الوسط وبالدضية ال لسالال ية، ومن ال اند  ال در  دإن الد و  العربيدة 

ة  سدداع ها  ددي الدد  اال عددن مصددالحها وقضددا اها. مددن ه ددا جددا  اه مددام اوتحددا  الو وبددي بالصددراال العربددي ا سددراماللي، وبلددو  

أسددس ومرتكددمات تشددكا محدد  ات للموقدد  الو وبدددي ت دداد تلددك العمليددة، وال ددي ترتكدددم علددد ال ددمام اوتحددا  الو وبددي بإنهدددا  

 242ت علد لاي  السيم باوس  ا  للد قرا ات م لس المن ال ولي ةات الصلة، و ي مد م ها قرا االصراال الدامل، والعما 

اوسددد يالان ا سدددراماللي  دددي الضددد ة الغربيدددة سياسدددة غالدددر شدددرعية، ت عدددا ض مددد  اسددد حداقات عمليدددة السددديم،   ا ، واع ددد338و

 .1967من ال اني العربية المح لة عام  اً الد ل الشرهية جم   ا واع 

 ص، 2010، ت دا  اي للصدراال و دق السدس ال اليدة:  وص هاوق  رلو  اوتحا  الو وبي   م ه لل ولة ال لسالال ية، ر      

 ذ53

الم اونددات هددي السددبالا الواالدد   قامددة ال ولددة ال لسددالال ية المسدد دلة، وال أكالدد  علددد   ددر أي وسدداما وأسددالال  أ ددر ،  .1

 و وبي با  ها . ص ه اوتحا  ال الع  ، الليوبصو ة  اصة 

 مب أ ال ض مدارا السيم، هو المب أ الحاكل للم اونات الها  ة للد لقامة ال ولة ال لسالال ية المس دلة. ع  .2

 242هددي مرج يددة تلددك الم اونددات، وبشددكا  دداص قددرا ات  ،قددرا ات المددل الم حدد ة وم لددس المددن ةات الصددلة عدد  .3

 .1379و 338و
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قليمدي الممهد  هدي الادره ا  -2002ا  دي الدمدة العربيدة  دي رالدروت عدام اع ما هد ال دي تدل -م ا  ة السيم العربية ع  .4

 هاميدة  قامة ال ولة ال لسالال ية، وإقامة سيم شاما  ي الم الدة، وال البي  ردالن العدر  وإسدرامالا ندمن سدياق ال سدومة ال

 للدضية ال لسالال ية.

ل ولدة شأنها تسهالا ت  الدل   مدة اوتحدا  الو وبدي  قامدة ا  ة الرباعية، آليات مع م ة من والل  الة  ا  ة الالرمق ع  .5

 ال لسالال ية المس دلة.

 مدن عمليددةوموق دده هدلد السدس ال ددي تسد    للالهددا   مدة اوتحدا  الو وبددي لحدا الصددراال، جعلدت مدن الدد و  الو وبدي         

  لدددل  ددد مكن اوتحدددا سدددا  تلدددك ال سدددومة، هدددا محددد و  ال دددأثالر  دددي م ،وكمدددا أشدددرنا ،السددديم م دددد ما مدددن ال اايدددة ال ارمدددة، لك ددده

ملده، للدد له أسد ابه وعوا ،كما أشرنا أ ضا ،هل  ي ت عالا  و د وجعله أكثر تأثالرا، ولهلاو وبي من رلو ة سياسات عملية تسال

 هل  دي تح  د  الموقد  السياسدي ليتحدا  الو وبدي مدن عمليدة السديم، وال دي  مك  دا لجمالهداجان  بعر المحد  ات ال دي تسد

  ي المح  ات ال الية:

عدده  ددي ل ددا  العمليددة السددلمية  ددي الشددرق الوسددط، اناليقددا مددن موق تحددا  الو وبددي  ددي أن  كددون لدده  و  هددام غ ددة او أوال:

 ال غرا ي ومكان ه السياسية واوق صا  ة العالمية.

ل لسدالال ية الدلي تع بدر الدضدية او  عياتده،وت ا  تخوه  و  اوتحا  الو وبي من آثا  اس مرا  الصراال العربي ا سراماللي ثانيا:

لدلي مدا قد   هد   المصدالح الو وبيدة  دي الم الددة، المدر ا جوهرد الساسي، وما  ع يه ةلك من اس مرا  الع    دي الم الددة،

 ذ.53، ص 2010، ت ا    الل  ت  ا اوتحا  الو وبي لحا هلا الصراال، وع م الوقوه موق  الم  رج 

ذ أن أهددل محدد  ات الموقددد  الو وبددي مددن عمليدددة السدديم،  كمددن  دددي   مددة أو وبدددا 13، ص 2013  ددر  لسدددماعالا ت ثالثااا:

ة   مدددة    اميكيدددة تهددد ه للدددد تكاليدددف ةاتهدددا باسددد مرا  مددد  الم غالدددرات ا قليميددد وصددد هال  سدددها ولالبيعدددة  و هدددا  دددي الم الددددة، ر

وال وليدة، وال دي تدأتي تحدت مالدة الالمدوق الو وبدي، الد ا   نحدو لعد   و  سياسدي هدام وأساسدي  دي تسدومة الصدراال العربدي 

 دي  ههدو  الد و  الو وبديمدن غل ر بدالعلدد المسد و  الد ولي، هدلا  وأهمال هدا ا سراماللي، وبما    اس  مد  ا دل أو وبدا ةاتهدا

 بال و  المرمكي المهيمن علد مسا  ال سومة. اأو ملحد اأو تابع اتلك العملية ثانوم

ذ أن ه دا  االدة مدن الدلدق لد   اوتحدا  الو وبدي علدد أ دة   و   عدا لسدراماللية ت داد 31، ص 2007 ر  مبيضدالن ت رابعا:

تصدد   ددي وصدد ها أن لسددرامالا ت اددر ل لددك الم ددا  ات رل حرمددك العمليددة السددلمية،  اصددة  الم ددا  ات ال ددي   ددد م رهددا اوتحددا 
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 دي مسدا  ال سدومة السدلمية، ضدا أن  كدون ليتحدا  الو وبدي  و  سياسدي  اعدا مصلحة ال لسالال الالن، كما أن لسرامالا و ت 

ى علددد الوندد  الدددامل، وتدلدديص اا مدداوت رال مددا ت ضددا اسدد مرا  هيددام اوتحددا  بال مومددا، ناددرا لهميددة هددلا ال مومددا  ددي الح ددا

يتحددا  الو وبددي  ددي مسددا  ال سددومة لأمددام ال دد  ا ال اعددا والمددؤثر  ،كمددا أشددرنا ،اندد وال أعمددا  ع دد ، وهددو مددا  شددكا عامدددا

 السلمية.

سددعد  لة للعيقددات الو وبيددة العربيددة تأثالرهددا  ددي رلددو ة الموقدد  الو وبددي مددن الدضددية ال لسددالال ية وعمليددة السدديم،  خامسااا:

  العربيددة تحددو  -الدد و  العربيددة، وهددي م عدد  ة وم  وعددة، لكددن الخي ددات العربيددة مصددالحه مدد اوتحددا  الو وبددي للح دداى علددد 

 ون تالدددومر العيقدددات العربيدددة الو وبيدددة، وتالدددومر المصدددالح المشددد ركة ردددالن الالدددر الن، المدددر الدددلي  حددد  مدددن قددد  ة اوتحدددا  

مية ت دداد الدضددا ا العربيددة، و ددي مددد م ها مسددا  ال سددومة السددلوبلو تهددا موسددة ومددؤثرة الو وبددي علددد ر ددا  سياسددات  اعلددة ومل

 للدضية ال لسالال ية.

لا للدد هدتشكا المح  ات السابدة تأثالرا كبالرا  ي تح  د   بيعدة الد و  الدلي  ل  ده اوتحدا  الو وبدي  دي عمليدة السديم،      

 الددة لمصالحها  ي الم الدة،  مكن له أن  شكا مرتكدما لسياسد ه ت داد الم اوانح اتعرم  و  اوتحا  ن سها ع م رلو ة جان  

لددد ليأا  اوتحدا  الو وبدي  عداني مددن اندسدامات  دي مواقد  الد و ،  دوقضدا اها، و دي مدد م ها الصدراال العربدي ا سددراماللي، 

 ية.   الوو ات الم ح ة المرمكجان  ع م ام يكه أ وات ال أثالر ال عا  علد أ راه الصراال وبخاصة لسرامالا، كما هو اا

 الخاتمة واالستنتاجات

مدن  ددي  اوسدد عراض السدارق لدد و  اوتحددا  الو وبدي  ددي عمليددة السديم ال لسددالال ية ا سددراماللية، نيادظ تالددو  موقدد       

 لسدددالال ي اوتحدددا  الو وبدددي مدددن عمليدددة السددديم و  م ددده لحدددا الدضدددية ال لسدددالال ية، وهدددو موقددد   كدددا    مددداهد مددد  الموقددد  ال

موق دا م حداأا لل لسدالال الالن. لكددن هدلا ال الدو  وال دد م لدل   ددرجل راد  موق ده و  ع د  لسددرامالا ال دي تد ،والعربدي، وبالبيعدة الحدا 

للددد سياسددات عمليددة مددن ال اايددة السياسددية، وبدددي موق ددا نارمددا  دد ل ال عبالددر ع دده  ددي م اسدد ات مخ ل ددة، مددن  ددي  البيانددات 

أن اوتحا  الو وبي  رق بعر الم ا  ات، لو أنه  ي الس وات ال الرة تخلد عن اتخاة  من لرغبالوال صرمحات الرسمية، و 

، باسد ث ا  بضدعة أشدهر تدل اسد ئ اه ال  داوض 2011م ا  ات  اعلة ومس دلة ت داد مسدا  ال سدومة الم عالدا تدرم دا م دل العدام 

نداجل عدن عد ة عوامدا، م هدا االدة الضدع  والع دم  ،كمدا أشدرنا ،وهدلا ،ولل  د ل ال وصدا  يلهدا للدد ن دامج 2014 الها عام 

 لب دا  موقد  مواد  و اعدل العربي ال ي تكرست م ل انالديق موجدة الربيد  العربدي، وهدي االدة و تمد ح ال رصدة للد و  العربيدة
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لعربيددة، ليتحدا  الو وبددي، لال ب دد مواقدد  وم ددا  ات أكثدر عمليددة ت دداد العمليدة السددلمية،  اصدة مدد  تما دد  مشدكيت الم الدددة ا

ال ي  غت علدد اوه مدام بالدضدية ال لسدالال ية، مثدا الوند   دي سدو ما والديمن والعدراق وال حدرمن ولالبيدا وغالرهدا مدن الأمدات 

الحدا ة ال دي تعدداني م هدا الم الدددة العربيدة، هددلا  ضدي عددن المعا ندة ا سددراماللية والمرمكيدة لي  و  أو وبددي  عدا  ومسدد دا 

وإسدددرامالا والصددد ام   دددق مددد  عددد م  غ دددة الو وبالددالن  دددي معا ندددة الوو دددات الم حددد ة المرمكيدددة ددي مسدددا  ال سدددومة، والدددلي   را

كمددا أندده و  مكددن لنكددا  الأمددات ال ددي عصدد ت باوتحددا  الو وبددي  ددي السدد وات ال الددرة، وبصددو ة  اصددة  السياسددي معهمددا،

  مددن عضددومة اوتحددا ،   لددك الأمددات تعدد أأمددات الدد  ون لدد عر  و  اوتحددا ، وأأمددة تدد  ق اليجئددالن، وأأمددة  ددروج ررمالانيددا

أن م ال لسدالال ية ا سدراماللية،  اصدة ملحة ور  ليتحا  من ال عاما معها، وتأجالا اوه مام بدضدا ا أ در ، مثدا عمليدة السدي

، المددر الددلي   دد  اوتحددا  لهددا مكانيددة الوصددو  للددد ادداثددر مددن  بدد  قددرن، وو توجدد  مؤشددرات  هددلد العمليددة مددر علالهددا أك

 و وبي للد اونك ا  نحو أأماته ال ا لية الملحة، وتهمي  اوه مام بعملية السيم. ال

 وواا دددا مدددن جهدددة أ دددر ، أن الوو دددات الم حددد ة المرمكيدددة وإسدددرامالا  رابدددون بالددد و  اوق صدددا ي ليتحدددا  الو وبدددي،     

تلددك العمليددة للددد اددا سياسددي، وةلددك لن تلددك المسدداع ات  ا ددد لددو لددل ت ددر وب موملدده لم الل ددات تحدالددق ال سددومة السددلمية،

هدو تساع   ي بدا  المؤسسات ال لسالال ية وتحو   ون انهيا هدا، وتمك هدا مدن ال يدام رد و ها  اصدة مدا   علدق بح دظ المدن، و 

 جوهرما وأساسيا بال س ة  سرامالا.   أمر  ع

 ي توصا للالها ال حث  يما  لي:و ي نو  ما تد م مع ا  مكن لجما  أهل اوس   اجات ال     

لداممدة اشه  الموق  الو وبي تالو ا كبالرا  يما   علق بالدضية ال لسالال ية وعملية السيم، وق م   م ه الواندحة للحدا،  .1

 علد لنشا   ولة  لسالال ية مس دلة و  مدرا ية قارلة للحياة ت ي  ج  ا للد ج   م   ولة لسرامالا.

تددد م الموقدد  السياسددي مددن رغل بددال ددي مسددا  ال سددومة السددلمية،  ومح و   دده لو وبددينددع  الدد و  السياسددي ليتحددا  ا .2

الو وبددي مددن ناايددة نارمددة، لو أن اوتحددا  الو وبددي عدداجم عددن اتخدداة م ددا  ات مسدد دلة، ومما سددة الضددغوط اليأمددة 

ياسدي لة، االدث بددي الد و  السعلد لسرامالا لحملها علد اوسد  ابة لم الل دات السديم، وإقامدة ال ولدة ال لسدالال ية المسد د

 الو وبي  و ا ثانوما وملحدا بال و  المرمكي.

 ي عملية السديم،  عدو  للدد عد ة عوامدا  كمدن أهمهدا  دي  ومح و   ه نع  ال و  السياسي المؤثر ليتحا  الو وبي .3

العاما الو وبي ال ا لي واوندسامات ال ي  عاني م ها اوتحا ، لنا ة للد العاما ا سراماللي والمرمكي الدرا ر لي 
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سدمة  و  أو وبي مس دا ومؤثر  ي مسا  ال سومة السدلمية،  ضدي عدن الوند  العربدي غالدر المسدان  بصدو ة جدا ة واا

 للموق  الو وبي.

وتحدا   ي الس وات ال الدرة تراجد  اه مدام اوتحدا  الو وبدي بالعمليدة السدلمية، وةلدك بسدب  الأمدات ال دي  عداني م هدا ا .4

الو وبددي، وأهمهددا أأمددة الدد  ون لدد عر الدد و  الو وبيددة، وأأمددة اليجئددالن ال ددي عصدد ت ردد و  اوتحددا ، وأأمددة  ددروج 

مليدة ، المر الدلي ادو  اه مدام  و  اوتحدا  لهدلد الأمدات، وأ   للدد تراجد  اه مامده بالعررمالانيا من عضومة اوتحا 

 السلمية  ي الشرق الوسط.

ةلدك و هدلا الد و   ك سد  أهميدة كبالدرة،  لو وبي  ي عملية السيم، لو أنمح و  ة ال و  السياسي ليتحا  امن رغل بال .5

 % مدن لجمدالي45الكبدر لل لسدالال الالن، االدث شدكلت مسداع اته مدا نسدب ه المانح   بال ار للد أن اوتحا  الو وبي  ع

ا، الدد عل  ددي تالددومر المؤسسددات ال لسددالال ية وتحسددالن أ امهدد وأسددهل هددلامددا تد مدده السددرة ال وليددة المانحددة لل لسددالال الالن، 

 وال خفيف من ا ة اآلثا  السلبية للمما سات ا سراماللية علد وق صا  ال لسالال ي. 

 التوصيات

  ي نو  ال  امج السابدة  وصي ال ااث بما  لي:     

    عالددا  و د السياسددي ت دداد مسددالأوو: تصددميل  الددة سياسددية  لسددالال ية وانددحة المعددالل، ت علددق بمسددان ة اوتحددا  الو وبددي 

ل سددومة ال سددومة السددلمية، وليشددكا عددامي ندداغالا علددد لسددرامالا ليسدد  ابة للددد اسدد حداقات تحدالددق السدديم، وإن دداق مسددا  ا

 السلمية.

اندد  ثانيدا: تعممددم جسدو  الثدددة ردالن اوتحددا  الو وبدي والحكومددة ال لسدالال ية بمخ لدد  مؤسسداتها،  اصددة مدا   علددق م هدا بال و 

الحكومدة  المالية، وةلك لضمان تكثيف ال عل الو وبي لب ا  مؤسسات ال ولة ال لسالال ية، ومسان ة ررامج ال  مية ال ي تدو ها

 مخ ل  الصع ة.ال لسالال ية علد 

ي الدرأ  ديثالر ثالثا: ت عالا ال رلوماسية ال لسالال ية الرسمية والشعبية ت اد  و  اوتحا  الو وبي، لما لها من  و  هام  ي ال دأ

مصددلحة سياسددات الدد و  الو وبيددة، ليصدد  ةلددك كلدده  ددي   دديالعددام الو وبددي ومؤسسددات الم  مدد  المدد ني  يدده، وال ددي تددؤثر 

 من اوا ي  ا سراماللي وب ا  ال ولة ال لسالال ية المس دلة. صالم علدة بال خلاله اه ال لسالال ية 
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ي لسدددرامالا، وعددد م أهليدددة الوو دددات الم حددد ة ل لعددد   و  الوسددديط ال ممددده  ددد لمصدددلحة ابعدددا: نادددرا ونحيددداأ الموقددد   المرمكدددي 

الهدا، سرامالا وندا الس ا ة المرمكيدة للالد ل عاصمة   ،م اونات السيم،  اصة م  لعين الرميس المرمكي  ونال  ترام 

تحدا  وال غاني الوانح عن اس مرا  سياسة اوس يالان ا سراماللي  ي الض ة الغربية، ور  من ال  كالدر جد  ا ر عممدم  و  او

ة  الو وبددي وإرددراأد  لسددالال يا، ليحددا محددا الدد و  المرمكددي، و  ددر الهيم ددة المرمكيددة علددد مسددا  ال سددومة السددلمية، ومسدداع

ي اوتحددا  الو وبددي علددد ر ددا   و  مسدد دا و اعددا  ددي تلددك العمليددة، وتمكددالن اوتحددا  الو وبددي مددن تالددومر أو اق الدددوة ال دد

ن مدد ملكهددا  ددي هددلا الشددأن، مثددا وأندده السياسددي واوق صددا ي العددالمي، و و د كدد اعل ومددانح  ميسددي للعمليددة السددلمية، وغالرهددا 

 الو اق ال ر . 

 مقترحةدراسات مستقبلية 

جددرا  لإلاا ددة ب واندد  أ ددر  ت علددق ردد و  اوتحددا  الو وبددي  ددي عمليددة السدديم ال لسددالال ية ا سددراماللية،  د ددرق ال ااددث ل    

   اسات مس دبلية ت  او  الدضا ا ال الية:

  ددي و د  ددي عمليددة السدديم، مدد  ال ركالددم علددد أأم  ددي  اسددة ت  دداو  أثددر الأمددات ال ددي  مددر رهددا اوتحددا  الو وبددي  -

 اليجئالن و روج ررمالانيا من عضومة اوتحا .

ت لجرا    اسة ادو   لفيدات الد و  ال اعلدة  دي اوتحدا  الو وبدي ت داد عمليدة السديم وعيقدة ةلدك روجدو  اندسداما -

 رالن  و  اوتحا   يما   علق بعملية السيم.

 مدن ال الدو ات الراه دة علدد صدعال  الدضدية ال لسدالال ية،  اصدةو و د لجرا    اسة ت علق بموق  اوتحا  الو وبدي  -

 دة ما   علق م ها ر دا السد ا ة المرمكيدة للدد ل واوع دراه رهدا كعاصدمة ل ولدة لسدرامالا، والموقد  ممدا ُ سدمد بصد

 الدرن. 
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 المصادر والمراجع

 أواًل: المصادر باللغة العربية

ذ،   اسدددة تحلالليددة لثددر المسدداع ات والددددروض الو وبيددة علددد اوق صددا  ال لسدددالال ي، 2017أرددو جددام ، نسدديل اسددن ت .1
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، 2009للدد  1993ذ، موقد  اوتحدا  الو وبدي مدن الدضدية ال لسدالال ية  دي ال  درة مدن 2013لسماعالا، محم  هشدام ت .2

 ات وأو اق بحثية، ال واة، المركم العربي ليبحاث و  اسة السياسات. سلسلة   اس

، 2007-1991ذ،  و  اوتحدددا  الو وبدددي  دددي ال  ميدددة السياسدددية ت ددداد ال اندددي المح لدددة 2007ر دددي  ضدددا، عصدددام ت .3

  سالة ماجس الر غالر م شو ة، جامعة ال  اق الو  ية،  لسالالن. 

الو وبدددي  دددي الم الددددة العربيدددة بعددد  الحدددر  ال دددا  ة، رالدددروت، مركدددم ذ، سياسدددات  و  اوتحدددا  2005الحددداج، علدددي ت  .4

   اسات الوا ة العربية.
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اسدي، ذ، ال و  الو وبي  ي عملية السيم ال لسالال ية ا سراماللية مدا ردالن الد و  اوق صدا ي والسي2005سيمة،  و  ت .5

  سالة ماجس الر غالر م شو ة، جامعة رالرأمت،  لسالالن. 

ذ. محالددات عمليددة السدديم ال لسددالال ية ا سددراماللية، تددل اسدد رجاعه ر ددا م  2013أغسددالس  12مددة ت شدد كة ال ممددرة الدالر  .6
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ذ، ميااددات أوليددة علددد  الددة  ا  ددة الالرمددق: مدد  ا ل ددرض وصددا ة  وليددة 2003الشددداقي،  لالددا، وأامدد ، عامشددة ت .7

 ية. دلة ةات سيا ة؟،  ام هللا،  المركم ال لسالال ي لل حوث السياسية والمسحعلد ال لسالال الالن أم  رمق نحو  ولة مس 

ذ،  و  ال رلوماسدددية ال لسدددالال ية  دددي ال دددأثالر علدددد مواقددد  وسياسدددات اوتحدددا  الو وبدددي ت ددداد 2015صدددياات، أندددس ت .8

و  يددددة، ذ،  سددددالة ماجسدددد الر غالددددر م شددددو ة، جامعددددة ال  دددداق ال2013-2005عمليددددة ال  ميددددة السياسددددية  ددددي  لسددددالالن ت

  لسالالن. 

اجسد الر غالدر م،  سالة 2002-1993ذ، موق  اوتحا  الو وبي ت اد الدضية ال لسالال ية 2010 ا  ، هشام أهالر ت .9

 م شو ة، جامعة الأهر، غمة. 

، 2013-2012ذ، الدضدية ال لسدالال ية والوند  الد ولي،  دي: ال درمدر اوسد راتي ي ال لسدالال ي 2013عب  الحي، ولال  ت .10

 لمم ونة لل  اسات واوس شا ات. رالروت، مركم ا

-81ذ، 258ت 0ذ، اوتحا  الو وبدي وم امدة ال حرمدر ال لسدالال ية، م لدة شدؤون  لسدالال ية، 2014عب  الرايل، أكرم ت .11

92 . 

ذ، محدددد  ات السياسددددة الو وبيددددة ت دددداد عمليددددة ال سددددومة ا سددددراماللية ال لسددددالال ية بعدددد  معاهدددد ة 2007مبيضددددالن، مخلدددد  ت .12

 . 58-9ذ، 4ت 13لم ا ة لل حوث وال  اسات، ، م لة ا1993ماس ر ت 

ماجسدد الر غالددر  ذ،  سددالة2006-1992ذ، اوتحددا  الو وبددي وموق دده مددن الدضددية ال لسددالال ية ت2017محبددو ، عمددر ت .13

 م شو ة، جامعة محم   يضر، ال مامر. 

 ية، ة للدضدية ال لسدالالذ،  و  اوتحا  الو وبي  ي مسا  ال سدومة السدلمي2010مركم المم ونة لل  اسات واوس شا ات ت .14

 ، رالروت، م شو ات مركم المم ونة لل  اسات واوس شا ات. 16تدرمر معلومات  قل 
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 ذ، تدرمددر اددو  الموقدد  الو وبددي مددن م ددا  ات ال سددومة السددلمية للدضددية2012مركددم المم ونددة لل  اسددات واوس شددا ات ت .15

  ات.ال لسالال ية، رالروت، م شو ات مركم المم ونة لل  اسات واوس شا

ذ، قددددرا ة  ددددي الموقدددد  الو وبددددي مددددن م ددددا  ات ال سددددومة السددددلمية للدضددددية 2013مركددددم نمددددا  لل حددددوث وال  اسددددات ت  .16

 ال لسالال ية، رالروت. 

ذ، اوتحددددا  الو وبددددي رددددالن المانددددي والحانددددر والمسدددد دبا، المركددددم 2016أغسددددالس  14مصددددال د، أم دددد  اامدددد  ت  .17

 =35644http://democraticac.de/?pمن الرابط  27/7/2018ال  مدرا ي العربي، تل اس رجاعه ر ا م  

لمؤسسددات  ددوق الدوميددة  ددي تعممددم تكامددا اوتحددا  الو وبددي: البرلمددان الو وبددي ذ،  و  ا2015مدلدد ، اسددالن  ددي  ت .18

 . 79-63ذ، 433ت 37نموةجا، م لة المس دبا العربي، 

ن مدذ، موق  ال و  ال اعلدة  دي الم موعدة اوق صدا  ة الو وبيدة مدن الدضدية ال لسدالال ية 2017ماللو ، رلعالية  ومة ت  .19

 0، م لددة الكا  ميددة لل  اسددات اوج ماعيددة ا نسددانية، 2000انددة الثانيددة عددام للددد مرالددة مددا بعدد  اون   1970عددام 

 .  91-84ذ، 18ت

ذ، ت اقر مواق  ال و  الو وبية او  الدضية ال لسدالال ية  دي قدرن مدن الممدان، م لدة ال كدر 2018ال  ا ي،  انا ت .20

 . 96-75ذ، 66ت  19، قالسياسي، اتحا  الك ا  العر  ر مش

ذ، اوتحا  الو وبي: مس دبا ال  ربة وإشكاوتها، م لة ال  مدرا ية، تل اس رجاعه ر ا م  2014 ت ن ل، سلمد عب  هللا .21
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Abstract 

This study aims at analyzing the role of the European Union in the Israeli- Palestinian peace process 

through tracing the development of the stand and role of the European Union in that process highlighting its 

significance and the influencing factors in that role. In addition, the researcher seeks to show the most important 

determinants in the development of that role. The researcher follows the analytical methodology in order to 

analyze the European role in the Israeli- Palestinian peace process. This study is divided into three sections. To 

begin with, the first section is the analysis of the European role in the Israeli- Palestinian peace process and the 

stand of the European Union in the Israeli- Palestinian peace process and its role in the process. The second 

section discusses the factors leading to the limited political role for the European Union in the Israeli- 

Palestinian peace process clarifying the importance of this role politically and economically. Finally, the 

researcher focuses on analyzing the determinants of the European Union’s stand and its role in the process.  The 

theme of this study is inspired by the hypothesis that the political role of the European Union in the settlement 

doesn’t cope with its importance and economic efficiency considering it as the biggest donor for the process. 

This is due to a number of factors that restrict its political role, namely the Israeli, American and European 

factor on the one hand and the crises the European Union has suffered from recently on the other hand. 

The researcher concludes a number of results including the clarity and development of the European stand from 

the peaceful settlement by proposing its vision based on the two-state solution. Still, its political role is 

ineffective in the settlement and doesn’t go along with its importance and economic efficiency considering it as 

the main donor for the peace process. Also, the results have showed the limited role’s factors including the 

Israeli- American rejection to any effective and influential role for the independent European Union in the 

course of the peaceful settlement. In addition to the crises and problems, from which the European Union has 

suffered including the refugee crisis, the Brexit crisis has also weakened the attention of the European Union to 

the peace process in the Middle East.  

Keywords: European Union, the Israeli- Palestinian peace process, The Palestinian - Israeli negotiations, The 

political role, The economic role, The economic helps. 

 

 

 


