
 
  
 
 
 
 
 
 

              
 

   االتحاد األوروبّي واألقلّية العربّية الفلسطينّية في إسرائيل
 

ص تنفيذّي  ُملخَّ
 

ًّ وإسرائٌل، ضمن خّطة العمل للعالقات بٌن االتح ، فً ظّل سٌاسة الجوار 2005 العامفً د األوروبً وإسرائٌل االتزم االتحاد األوروب
ٌّة  ًّ وتعاون من أجل (ENP)األوروب ٌّة "، بالشروع فً حوار سٌاس ٌّات، بما فً ذلك تعزٌز الفَُرص السٌاس تعزٌز وحماٌة حقوق األقل

 ًّ ٌّة لجمٌي المواططٌن والمقٌمٌن بششل قاطوط ٌّة واللقاف ٌّة واالجتماا لشن، وبعد خمس سطوات، لم ٌقتتر األمر الى ادم تحّسن ". واالقتتاد
ٌّة العربٌة الفلسطٌطٌة داخل إسرائٌل فحسب، بل إّطه تفاقم أشلر فؤشلر ٌّة . وضي األقل الى أّطها - وباطراد–وفً الواقي، باتت إسرائٌل تتّور األقل

ٌّة ضّدها ًٌّة الى اّتخاذ تدابٌر استلطائ ٌُضفً شرا ، األمر الذي  ًّ ًّ ودٌموغراف ا ٌستهدف حقوق . تهدٌٌد أمط ًٌّ وتضّم هذه التدابٌر تشرًٌعا تمٌٌز
ٌّة العربٌة  ٌّة، طاهٌك ان المحاوالت المستمّرة إلقتاء األحزاب السٌاس ٌُطالب بالوالء للدولة الٌهود ٌّة للمواططٌن العرب، و المواططة األساس

ٌّة مشرواة . وأاضاء الشطٌست ان المشارشة فً االطتخابات، وتقدٌم لوائح اتهام جطائٌة ضّد القادة السٌاسٌٌن العرب ان طشاطاٍت سٌاس
ا حاسًما للمشاشل التً ٌواجهها المواططون العرب فً إسرائٌل  ًٌ ٌّة لسٌاسة -ٌُبدي االتحاد األوروبً وا شما اطعشس ذلك فً التقارٌر المرحل

ٌّة بطشرها (ENP)الجوار األوروبٌة  ٌّة والسٌاسٌة - التً قامت المفّوضٌة األوروب ختوًتا فٌما ٌتعلّق بالتمٌٌز فً ممارسة حقوقهم المدط
ٌّة .  أّن االتحاد األوروبً لم ٌستغّل بششل شامل الوسائل المختلفة الُمتاحة له والتً ستزّوده ببعض الطفوذإال. واالقتتادٌة واالجتمااٌة واللقاف

لم ٌشترط االتحاد األوروبً، أبًدا، ضمن االقاته اللطائٌة مي إسرائٌل، إجراء تحسٌطات ملموسة الى وضي حقوق اإلطسان فً  -
ٌّة(OPT)إسرائٌل أو فً المطاطق الفلسطٌطٌة المحتلّة   .، بما فً ذلك حقوق األقلٌة العربٌة الفلسطٌط

لقد أخفقت جمٌي مإّسسات االتحاد األوروبً، بما فً ذلك البرلمان األوروبً، فً استخدام الدبلوماسٌة التفسٌرٌة للتعاطً مي التمٌٌز  -
 .الُممارس ضّد المواططٌن العرب فً إسرائٌل

ًّ فً إطار  - ٌّة الى المستوى التقط ٌّة الفلسطٌط ٌّة العرب ًّ مي إسرائٌل حول األقل ِاطخرط االتحاد األوروبً، فً األساس، فً حوار سٌاس
، التً تحدُّ أوجُه قتورها من قدرِة االتحاد األوروبً "مجمواة العمل الخاتة باالتحاد األوروبً وإسرائٌل حول حقوق اإلطسان"

 .الى إحداث تغٌٌر ملموس

غٌر أّن التؤلٌر الذي .  افتقاره إلى الدام السٌاسً لألقلٌة العربٌة الفلسطٌطٌة ان طرٌق ضّخ األموالجسرَ لقد حاول االتحاد األوروبً  -
هة إلى إسرائٌل  ٌّة ابر تقدٌم المساادات، قد شبحته الشمٌُة المحدودة من األموال الُموجَّ مارسه االتحاد األوروبً الى حقوق األقل

( ًّ ، وُووجه، ادا ذلك، بعجز االتحاد األوروبً ان مطي ممارسات تمٌٌزٌة داخلٌة فً (سواء أشان للدولة أم لمطظمات المجتمي المدط
ٌّة  .إسرائٌل من االمتداد إلى مساادات االتحاد األوروبً والبرامج التعاوط

ا ان سٌاساتها تجاه أقلٌات فً دَول جوار أخرى والتً ٌتمّتي  ًٌّ إّن سٌاسة االتحاد األوروبً تجاه األقلٌة العربٌة الفلسطٌطٌة ال تختلف جوهر
دة فً المبادئ التوجٌهٌة الخاّتة بالطشاط . االتحاد األوروبً معها بعالقات تعاقدٌة مماللة وفً واقي األمر، فإّن حقوق األقلٌة غٌر ُمحدَّ

ٌّةبطاًء الى ذلكو. الخارجً لالتحاد األوروبً . ، لطالما شان االتحاد األوروبً حذًرا للغاٌة فً الضغط الى دول العالم اللالث بشؤن حقوق األقل
 (أو دولة الشعب الٌهودي) بٌن تعرٌف إسرائٌل شدولة ٌهودٌة  القائماالوًة الى ذلك، فإّن الغموض فً موقف االتحاد األوروبً إزاء التوّتر

ٌّات والممارسات الداخلٌة غٌر المتوافقة للدول األاضاء فً  ًّ ترٌح حول حقوق األقل وتعرٌفها شدولة دٌمقراطٌة، وادم وجود قاطون دول
اتها هً طفسها، تتآلف مًعا لتشّشل  ٌّ ًّ تجاه أقل ٌّة العربٌة حتٌلة أوجه القتور فً االتحاد األوروب سٌاسات االتحاد األوروبً تجاه األقل

 .الفلسطٌطٌة فً إسرائٌل
 
ٌّة أو فً الدول المرّشحة لالطضمام إلٌهلقد  ٌّطة فً دول الجوار الشرق ٌّات مع هطا، ٌعتبر . أتبح االتحاد األوروبً أشلر طشاًطا فً ما ٌتعلّق بؤقل

إضافًة إلى ذلك، فإّن التطلعات السٌاسٌة لهذه . االتحاد األوروبً أن حماٌة األقلٌات مسؤلة شدٌدة األهمٌة للحفاظ الى استقرار المططقة وأمطها



ٌّتها فً  وفً مطّظمة األمن  مجلس أوروباالدول والمتمّللة فً أن تتبح، فً طهاٌة المطاف، أاضاء فً االتحاد األوروبً، إلى جاطب اضو
ٌّات فً هذه البالد  .والتعاون فً أوروبا، مطحت االتحاد األوروبً أشبر فسحة لإلترار الى حماٌة حقوق األقل

 
إلى جاطب واجب االتحاد األوروبً فً التعاطً مي األقلٌة العربٌة الفلسطٌطٌة فً إسرائٌل بتفتها مسؤلًة من مسائل حقوق اإلطسان 

ًّ المتمّلل بتعزٌز السالم واالستقرار، والذي ٌتطلّب داًما طِشًطا لسٌاسة االتحاد األوروبً تجاه األقلٌة . والدٌمقراطٌة، هطاك الواجب اإلضاف
الفلسطٌطً، الذي ُتعتَبر فٌه -لذلك، ٌحاجج التقرٌر بؤّن الى االتحاد األوروبً، شذلك، أن ٌطظر إلى األقلٌة من وجهة طظر التراع اإلسرائٌلً

ا ًٌّ لقد شان االتحاد األوروبً ٌمٌل حتى اآلن إلى تهمٌش أّي طقاش مباشر حول األقلٌة فً سٌاق املٌة السالم فً الشرق . األقلٌة مرّشًبا أساس
مختلفة بٌن األقلٌة العربٌة " سلبٌة"مي تفاقم التراع الذي أاقب اطهٌار املٌة أوسلو، حاولت الحشومات اإلسرائٌلٌة مّد روابط لشن، . األوسط

وأتّرت الحشومات اإلسرائٌلٌة األخٌرة الى ضرورة ارتشاز املٌة السالم فً الشرق األوسط . الفلسطٌطً-الفلسطٌطٌة والتراع اإلسرائٌلً
ٌّة، وهما "دولة ٌهودٌة"الى االاتراف الفلسطٌطً بإسرائٌل شـ  ، واقترح المسإولون إجراء تبادل سشان بٌن إسرائٌل ودولة فلسطٌن المستقبل

 .تدبٌران سٌمطحان شراٌة للتمٌٌز ضد المواططٌن العرب وسٌقّوضان من مشاطتهم شمواططٌن إسرائٌلٌٌن
 

ن  ٌْ ت ٌّ ن ودٌمقراط ٌْ ن وآمطت ٌْ ن مستدٌمت ٌْ ا مي هدفه المتمّلل فً دام السالم واألمن واالستقرار فً الشرق األوسط، ااتماًدا الى تؤسٌس دولت ًٌ تمّش

ٌّة لالتحاد األوروبً قائمة الى 1967الى امتداد حدود العام  ، فإّن الى االتحاد األوروبً الربط بٌن األقلٌة والتراع، وتطبٌق إستراتٌج

ٌّة ًٌّة معّززة تجاه األقل ٌُحاجج التقرٌر بؤّن العالقة اللطائٌة بٌن االتحاد األوروبً وإسرائٌل، إلى جاطب . الحقوق تجاه األخٌر تتضّمن إستراتٌج شما 

ا  ًٌّ ا لالتحاد األوروبً للتعاطً مي وضي األقلٌة، شما أّن الٌه أن ٌستخدمها بتورٍة األدوات السٌاسٌة داخلها، ال تزال ُتعتبر إطاًرا سٌاس ًٌ شاف

. أشبر

ٌّن الى االتحاد األوروبً، بششٍل خاّص، ما ٌلً : ٌتع

ا، بدام وتعزٌز المواَططة الشاملة والمتساوٌة، وحقوق األقلٌات المضموطة لألقلٌة العربٌة الفلسطٌطٌة - ًٌّ شما أّن الى . أن ٌقوم، الط
ٌّة ٌتّم التوّتل إلٌها بٌن  ٌّة اتفاق ٌّة ومواططتهم بششل شامل فً ظّل أ االتحاد األوروبً أن ٌتّرح بوجوب ضمان حقوق أبطاء األقل

ٌٌّن، وبؤّن مواططتهم غٌر خاضعة للتفاوض  .إسرائٌل والفلسطٌط

ًّ مي إسرائٌل حول األقلٌة العربٌة الفلسطٌطٌة لضمان إحداث تقّدم ملموس الى األرض - ٌجب الى . أن ٌقوم بتعزٌز حواره السٌاس
المخاوف الى أالى المستوٌات السٌاسٌة وشذلك فً شّل العالقات اللطائٌة مي إسرائٌل، بما فً ذلك فً االتحاد األوروبً ضمان إزالة 

 .مجاالت التعلٌم والتعاون االجتمااً والطقل

أن ٌضمن تختٌص أموال المساادات من االتحاد األوروبً إلى األقلٌة العربٌة الفلسطٌطٌة، واستفادة األقلٌة من مشارشة إسرائٌل فً  -
ٌّن الى االتحاد األوروبً تجّطب تشرار أطماط التمٌٌز فً إسرائٌل ابر مشارٌي التوأمة فً االتحاد . برامج البحث والدراسة ٌتع

 مقدراتطسجًما مي ـــرٌي إسرائٌل المطاهض للتمٌٌز مـــاألوروبً وتشجٌي إسرائٌل الى اقتراح مشارٌي توأمة تهدف إلى جعل تش
 .االتحاد األوروبً

أن ٌشترط تحسٌن االقاته مي إسرائٌل، بما فً ذلك أٌة اتفاقٌة لطائٌة جدٌدة، بإجراء تحسٌطات ملموسة الى وضي حقوق اإلطسان فً  -
ٌّن الى البرلمان األوروبً أن . المطاطق الفلسطٌطٌة المحتلة وفً إسرائٌل، بما فً ذلك األقلٌة العربٌة الفلسطٌطٌة فً إسرائٌل وٌتع

 .ٌستخدم قّوة التتوٌت التً ٌتمّتي بها لتحقٌق هذه الغاٌة
 


