71

أديب زيادة

*

في ضوء قرار المحكمة األوروبية برفع الحركة
عن قائمة المنظمات "اإلرهابية"

حماس بين مساعي تسييس المحكمة
ومقتضيات العدالة

تناقــش هــذه الورقــة التحليليــة قــرار المحكمــة العامــة األوروبيــة؛ حــول ســابقة منظمــة نمور
ً
قضية أرخت بظاللها على قضية القرار األوروبي برفع حماس
التاميل السيريالنكية ،بوصفها
عــن قائمــة المنظمــات اإلرهابيــة ،وتســتعرض حجــم الصدمــة واإلربــاك الــذي انتــاب خصــوم
حمــاس جــرّاء قرار تلك المحكمة .تراجع الورقة خلفيــات وضع الحركة على قائمة المنظمات
اإلرهابية ،من األســاس ،وفشــل الرهان على إســقاطها أو كســرها .كما توضح األســس التي
ارتكــزت عليهــا حمــاس في التماســها إلى المحكمــة األوروبيــة ،وطبيعة قرار هــذه المحكمة
بهــذا الشــأن .وتتنــاول الورقة ً
أيضــا عملية التســييس الجاريــة للمحكمة ،عبر تغييــر القوانين
المتعلقــة بهــا ،حتى تخلص إلى تغييــر النتيجة النهائية لقرارها بحق حمــاس وأمثالها .وبناء
علــى االســتئناف الــذي قدمــه االتحــاد األوروبــي علــى قــرار المحكمــة األولــي ،تتعــرّض الورقــة
لخيــارات االتحاد المحتملة في حال فشــل هذا االســتئناف .وفي ختامها تناقــش الورقة أدوات
القــوة الناعمــة التي تملكها حركة حمــاس ،لمواجهة المعركة القانونية والسياســية التي
عام ونصف.
ستستمر على مدار ٍ
*

أكادميي فلسطيني متخصص يف السياسة الخارجية األوروبية تجاه الرشق األوسط /جامعة إكسرت -اململكة املتحدة.
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مقدمة
تبادل الرضبات املوجعة بني طريف االشتباك يف أي رصاع أمر طبيعي.
ولقد تلقت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" ،عرب تاريخها ،العديد
من الرضبات املوجعة .غري أن الرضبة التي وجهها جناحها العسكري،
للجيش اإلرسائييل إبّان معركة "العصف املأكول" عام  ،2014فمزقت
رشفه العسكري ،إضافة إىل الرضبة التي وجهها جناحها السيايس
يف موضوع قوائم اإلرهاب األوروبية ،تعدان األبرز ،واألكرث إيال ًما،
للعدو االرسائييل ،مؤخ ًرا .ففي أجواء ذكرى انطالقة حامس السابعة
والعرشين ،فاجأت املحكمة العامة األوروبية املراقبني عمو ًما بقرارها
إسقاط الحركة من قامئة االتحاد األورويب للمنظامت اإلرهابية .وقد
أحدث ذلك القرار هزة يف األوساط األوروبية ،كام اإلرسائيلية ،عىل
ٍ
حد سواء .وإذا علمنا أ ّن حسم الرصاع بني الطرفني لن يكون بالرضبة
القاضية بل برتاكم الرضبات ،فإ ّن هذه اللكمة إضافة إىل غريها ،من
قبل ،ومن بعد ،لها من التداعيات ما يستحق الوقوف عنده.

سابقة منظمة "نمور التاميل"
مع المحكمة األوروبية
يف أيار /مايو  ،2006تم وضع منظمة منور التاميل السرييالنكية
 The Liberation Tigers of Tamil Eelamعىل قامئة االتحاد
األورويب للمنظامت اإلرهابية((( ،بعد أن وضعتها كل من الواليات
املتحدة وكندا واململكة املتحدة وإيرلندا الشاملية وهولندا عىل
لوائحها ،إذ ت ّم ذلك يف أعقاب صدور قرارات من الحكومة الهندية
باعتبارها إرهابية .وبتاريخ  ،2011/1/13تق ّدمت املنظمة بطعن عىل
إجراءات وضعها عىل قامئة اإلرهاب إىل املحكمة العامة األوروبية
مستندة إىل اتفاقيات ومعاهدات أوروبية ودولية ذات عالقة .وبينام
نجحت يف إثبات العديد من مرتكزات طعنها يف القرار األورويب ،فإ ّن
املحكمة رفضت بعضً ا آخر من وجهة النظر القانوين ،.غري أ ّن ما ثبتت
صدقيته من تلك الركائز كان كاف ًيا ألن تبني تلك املحكمة قرارها
عليه((( .ويف  - 2014/10/16أي قبل القرار الذي صدر بحق حركة
1 European Commission, “Declaration by the Presidency on behalf of the
”European Union concerning listing of the LTTE as a terrorist organization,
(Presse 163, 31 May 2006) at: http://bit.ly/1vmIymO
2 EU General Court, Judgment of the General Court (Sixth Chamber,
Extended Composition), Luxemburg, October 16, 2014, at: http://bit.
ly/1vGkota
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حامس  -أصدرت املحكمة األوروبية قرا ًرا هو األول من نوعه بإبطال
اإلجراءات التي اتبعها مجلس االتحاد األورويب يف وضع منظمة منور
التاميل عىل قامئة اإلرهاب األوروبية .ويف حيثيات القرار تحدثت
املحكمة عن املسوغات ذاتها التي ساقتها الحقًا بحق حامس ومل
تخرج عن مضمون ذلك بتات ًا لدرجة يشتبه فيها القارئ ملنطوق الحكم
بني املنظمتني ،ما يؤكد املنحى اإلجرايئ يف قرارات املحكمة يف كلتا
الحالتني((( .وقد واجه القرار رفضً ا شدي ًدا من الحكومة السرييالنكية
ومن املعارضة ،مطالبني االتحاد األورويب باستئناف القرار وإعادة
املنظمة إىل قامئة اإلرهاب بحجج وذرائع األمن القومي السرييالنيك
واألورويب عىل حد سواء(((.

أما ر ّد فعل مجلس االتحاد األورويب فلم يتأخر كث ًريا ،فكام هو متوقع
ق ّرر االستئناف عىل قرار املحكمة العامة األوروبية بتاريخ 2014/12/2؛
أي بعد نحو شهر ونصف من صدوره .وقد بدا قرار مجلس االتحاد
باالستئناف عىل بعض القضايا الواردة يف قرار املحكمة حذ ًرا ،لكنه
توعد بالعمل بشكلٍ موا ٍز عىل النظر يف اإلجراءات التي من شأنها عدم
السامح ملثل هذا القرار أن يتكرر((( .ومن الواضح أ ّن املسلك الذي يشري
إليه االتحاد األورويب إىل جانب املسلك القانوين هو املسلك السيايس؛ إذ
إ ّن هناك داخل االتحاد من يرى أ ّن املحكمة قد تجاوزت حدودها وهي
بذلك تحد من فاعلية وهيبة ونفاذية سياسات االتحاد عىل أكرث من
صعيد .ومن املتوقع يف مثل هذه الحالة أن يلجأ املجلس إىل تعديالت
يتفق عليها للحد من صالحيات املحكمة سواء أكان ذلك من خالل
تعديل يف االتفاقيات أم من خالل الربملان ذاته.
3 General Court of the EU Ruling on EU measures against the LTTE,
Press Release, Colombo, October 21, 2014, at: http://bit.ly/1FBMHcL
4 Colombopage, “Sri Lanka to contest the European Court decision lifting
sanctions on LTTE,” 19/10/2014, at: http://bit.ly/1E3z6tt; “Ranil requests EU to
appeal against Court ruling,” Daily Mirror, 11/11/2014 at: http://bit.ly/1CYjdaB
5 “Council of the European Union appeals the Judgment of the General
Court,” Press Release: Colombo, December 2, 2014, at: http://bit.ly/1Dkf1R7

دراسات وأوراق تحليليّة
حماس بين مساعي تسييس المحكمة ومقتضيات العدالة

مفاجأة حماس وحالة الصدمة
لدى الخصم
سبّب القرار القضايئ القايض برفع اسم حامس من القامئة األوروبية
للمنظامت اإلرهابية بتاريخ  2014/12/17إرباكًا كب ًريا يف األوساط
األوروبية الرسمية؛ إذ مل تكن هذه النتيجة يف حسبان صانع القرار
األورويب الذي انتهى من مسألة حامس بوضعها عىل قامئة اإلرهاب
بجناحيها العسكري والسيايس منذ عام  .2003وقد شكلت الحركة
االلتفافية التي قامت بها حامس بهذا التوجه نحو املحاكم األوروبية
سابقة سيكون لها ما بعدها إن مل تستدرك مؤسسة االتحاد األورويب
أخطاءها بحقها وحق غريها من الحركات واملنظامت واألشخاص الذين
تم التعامل معهم بنفس اآلليات املعيبة .ففي الحالة الفلسطينية هناك
أيضً ا كل من حركة الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطني
والجبهة الشعبية – القيادة العامة عىل تلك القامئة ،ورمبا يشجع
القرار بحق حامس هذه املنظامت وغريها الحذو حذوها واللجوء إىل
املحاكم األوروبية لحمل مجلس االتحاد األورويب عىل إزالتها من القامئة
السوداء .من هنا ،فإ ّن نقض موقف مشرتك  Common Positionبهذا
علم أنه حظي باإلجامع عند اتخاذه ،يشكل صفعة سياسية
الوزنً ،
من العيار الثقيل لتلك الدول املهيمنة داخل مؤسسات االتحاد والتي
تتطابق مواقفها مع مواقف دولة االحتالل.
وتعب ًريا عن حالة االرتباك هذه ،سارع مبعوث االتحاد األورويب
يف إرسائيل إىل طأمنة وزارة الخارجية اإلرسائيلية عىل أ ّن االتحاد
األورويب سيعمل كل ما يف وسعه للعودة عن القرار الذي وصفه
باملؤسف ،داع ًيا إرسائيل إىل عدم تضخيم الحدث؛ إذ إ ّن االتحاد
بصدد تجميع األدلة التي سوف تلبي متطلبات املحكمة((( ،وهو
ذاته ما تعهدت به مجموعة أخرى من سفراء االتحاد األورويب يف
إرسائيل أثناء اجتامعهم بوزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني((( .كام
عمدت املفوضية األوروبية إىل التأكيد عىل أنها ال زالت تعترب حامس
منظمة إرهابية وأنها بصدد دراسة كل الخيارات ومنها االستئناف عىل
القرار((( .أما بريطانيا فقد أعربت عن ذات التوجه متعهدة بالعمل
6 Barak Ravid, “EU court orders Hamas removed from terror list” Haaretz,
December 17, 2014, at: http://bit.ly/1DIGhcK
7 Barak Ravid, “EU envoys vow to keep Hamas on terrorist list,” Haaretz,
December 18, 2014, at: http://bit.ly/1vGkGjQ
8 EEAS, “Statement by the Spokesperson on the judgment of the General
Court of the EU on Hamas,” Brussels, December 18, 2014, at: http://bit.
ly/1zOdhP7
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مع رشكائها إلعادة األمور مع حامس إىل ما كانت عليه قبل قرار
علم أ ّن الحكومة الربيطانية هي أول من وضع
املحكمة األوروبيةً ،
الجناح العسكري لحامس عىل قامئتها لإلرهاب بني نظرياتها األوروبية
يف عام  .(((2001وبذلك فقد شهدنا يف أعقاب القرار تبادلً لألدوار بني
حامس ومجلس االتحاد األورويب؛ إذ انتقلت الحركة من حالة الدفاع
عن الذات إىل الهجوم ،بينام انتقل خصمها من النقيض إىل النقيض.
بطبيعة الحال ،فإ ّن حالة اإلرباك األوروبية أعقبت حالة الجنون التي
انتابت األوساط اإلرسائيلية الرسمية واإلعالمية والهجوم الرشس الذي
طال أوروبا مبؤسساتها ودولها وشعوبها عىل لسان الساسة اإلرسائيليني
بسبب قرار املحكمة األوروبية .فأوروبا وفقًا لتلك الترصيحات التي
صدرت عن رئيس الحكومة اإلرسائيلية منافقة مل تتعلم الدرس مام
حصل يف الهولوكوست ويجب عليها فو ًرا العودة عن قرارها الذي
يدعم "منظمة قاتلة تتوعد يف ميثاقها إرسائيل مبحوها عن الخارطة".
أما وزير االقتصاد يف حكومة االحتالل (نفتايل بينيت) ،فقد وصف
القانون األورويب بالفاسد والفاقد لألخالق والذي يسمح بسفك دم
اليهود يف أي مكان .وقد اعترب "أ ّن اإلرهاب الذي يجد تربي ًرا له
يف تل أبيب رسي ًعا ما سيمتد إىل لندن وباريس وبلجيكا"( .((1هذا
الهجوم العنيف من هذه الشخصيات وغريها وجد له صدى يف البيت
األبيض والذي دعا االتحاد األورويب إىل اإلبقاء عىل حامس ضمن
قامئة املنظامت اإلرهابية( ،((1كام فعلت كندا ذات اليشء( .((1عالوة
عىل ذلك فقد استنفرت مراكز النفوذ الصهيوين يف أنحاء العامل والتي
أخذت تشتغل بكل طاقتها مع األوروبيني لضامن تصحيح هذا التطور
غري املتوقع وغري املسبوق( .((1وتؤكد حالة االستنفار اإلرسائيلية
مهم لحامس بينام
واإلرباك األوروبية أن القرار شكل انتصا ًرا معنويًا ً
(((1
عزز من حالة الرتاجع يف صورة إرسائيل وأنصارها عرب العامل .
9 “Foreign & Commonwealth Office (FCO) responds to EU Court
Judgment on Hamas,” Press release, December 17, 2014, at: http://bit.
ly/1zyz9fr
10 Herb Keinon, “Netanyahu: We expect the EU to put Hamas back on
the terror blacklist immediately,” The Jerusalem Post, December 17, 2014, at:
http://bit.ly/1IZJ2L3
11 U.S Department of State, “State Department Daily Press Briefing,” Press
release, December 17, 2014, at : http://1.usa.gov/1vGkroT
12 “Canada Urges EU to Place Hamas Back on Terror Blacklist,” December
18, 2014, at:, http://bit.ly/1zxxWlA
13 World Jewish Congress, “WJC urges EU to act swiftly after court
strikes Hamas off list of terrorist organizations,” December 2014, at: http://
bit.ly/1vmISSE
14 Shlomy Eldar, “Hamas scores diplomatic victory in Europe,” Almonitor, December 19, 2014, at: http://bit.ly/17l1RaV
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حماس على قائمة اإلرهاب األوروبية:
كيف ولماذا؟
كان ألحداث الحادي عرش من سبتمرب  2001يف واشنطن ونيويورك
أثر كبري يف جهد كثري من دول العامل يف إطار ما يسمى مكافحة
اإلرهــاب .فوفقًا لــإدارة األمريكية فإن العامل أصبح مبوجب تلك
األحداث منقسم بني "معسكر الخري" الذي تقوده أمريكا و"معسكر
الرش" الذي يقف عىل الضفة األخرى من املصالح األمريكية والغربية
عمو ًما .أعقب ذلك صدور ق ـرارات عن مجلس األمن تستهدف
مكافحة اإلرهاب ويف مقدمتها القرار  1368لعام  2001والذي دعا إىل
رضورة اضطالع كل الدول يف مكافحة اإلرهاب بكافة أشكاله وأنواعه
كل من مكانه وحيث أمكن( .((1وقد استغل اللويب الصهيوين هذه
املناسبة لقرن حامس وسائر قوى املقاومة مبنظمة القاعدة وما شابهها
يك تُعلَن الحرب عليها أسوة بالحرب التي أعلنت عىل تلك املنظمة
يف أعقاب انهيار برجي مركز التجارة العاملي .وكاستجابة فورية من
قبل األوروبيني لقرار مجلس األمن وكرد فعل مبارش عىل ما جرى
وأخذًا يف االعتبار الجهد الصهيوين لدمغ حامس باإلرهاب عمد االتحاد
األورويب إىل بلورة قامئة باملنظامت "اإلرهابية" التي يتعني العمل فو ًرا
عىل مكافحتها وتجميد أصولها ومالحقة أذرعها يف القارة األوروبية.
يف هذا السياق ،تم وضع الذراع العسكري لحركة حامس عىل تلك
القامئة بتاريخ  2001/12/27إذ نص القرار األورويب عىل تجميد أصول
منظامت عديدة حول العامل وممتلكاتها ومنها كتائب الشهيد عز
الدين القسام يف أوروبا ومالحقة أية أنشطة متويلية أو داعمة لها(.((1
ويف العام  2003عمد االتحاد األورويب إىل وضع إسرتاتيجية خاصة به
يف مكافحة اإلرهاب من أجل املساهمة يف الجهد الدويل الذي تقوده
(((1
أمريكا بهذا الشأن.
عىل الرغم من نرش القامئة األوروبية لألشخاص واملنظامت "اإلرهابية"
ووجود الجناح العسكري لحامس عليها ،فإن أليسرت كروك املستشار
األمني والسيايس للمفوض العام األورويب خافري سوالنا حينها كان عىل
تواصل مبارش مع حركة حامس .وقد جرت بني الطرفني العديد من
15 UN Security Council Resolution No. 1368, adopted on 12/9/2001
http://1.usa.gov/17l1UUh
16 The Council of the European Union, Council Common Position on
the application of specific measures to combat terrorism (2001/931/CFSP),
December 27, 2001, at: http://bit.ly/1CkaeLz
17 EU, “European Security Strategy,” in European Council (ed.), (Brussels,
December 12, 2003), at: http://bit.ly/1CikGWx
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اللقاءات والحوارات التي متخضت عن الهدنة التي أعلنتها الفصائل
الفلسطينية ويف مقدمتها حامس بتاريخ  .((1(2003/6/21عىل إثر
االنتهاكات اإلرسائيلية للهدنة التي استمرت أكرث من خمسني يو ًما
نفذت تلك العملية التي تبنتها كتائب القسام وراح نتيجتها العرشات
من الصهاينة بني قتيل وجريح بتاريخ  ،2003/8/19ويف غضون أيام
متت عملية اغتيال القائد الحمساوي املهندس إسامعيل أبو شنب
لتضع ح ًدا لسياسة "الباب املوارب" التي سار عليها االتحاد األورويب
مع حركة حامس حتى حينه .يف هذه األثناء وكام هو معروف تغاضت
دول أوروبا عن االنتهاكات التي قامت بها إرسائيل والتي رفعت
بشأنها حركة حامس تقارير مفصلة إىل األوروبيني ولجأت إىل تجريم
الحركة عىل أنها املتسببة يف انهيار التهدئة املعلنة برعاية أوروبية.
إثر ذلك ،قام وزير خارجية بريطانيا آنذاك جاك سرتو  -بعد لقاءات
مع اإلدارة األمريكية حثت فيه األخرية أوروبا عىل رضورة تجريم
حركة حامس ((1(-بإقناع وزير خارجية أملانيا يوشكا فيرش برضورة
حسم مسألة وضع حامس بجناحها السيايس عىل قامئة اإلرهاب
أسوة بجناحها العسكري وهو ما تم بإجامع  27دولة أوروبية
بتاريخ  .((2(2003/9/13أعقب ذلك قرارات انفردت بها الحكومة
الربيطانية بني نظرياتها يف أوروبــا حيث وضعت أربعة من قادة
حامس هم خالد مشعل رئيس املكتب السيايس ونائبه موىس أبو
مرزوق وعضوي مكتبها السيايس عامد العلمي وأسامة حمدان عىل
قامئة اإلرهاب الربيطانية يف آذار /مارس ونيسان /أبريل .((2(2004
وبعد هذه التطورات ،انقطعت االتصاالت الرسمية بني االتحاد
األورويب وحركة حامس وبدأت مرحلة القطيعة إىل أن متت انتخابات
املجلس الترشيعي الفلسطيني لعام  2006حيث فازت حامس .تعقّد
املشهد بعدها أكرث من ذي قبل؛ إذ مل يكن بإمكان االتحاد األورويب
املبادرة إىل إقامة عالقات مع حكومة ترأسها حامس كونها مصنفة
عىل لوائحها كحركة إرهابية ،وبدأت أوروبا مع أطراف دولية عديدة
حصارها الدبلومايس والسيايس واملايل للحركة وللحكومة املنبثقة منها
18 Alastair Crooke, “Permanent Temporariness,” London Review of Books,
33/5 (March 3, 2011), pp. 22-24,at: http://bit.ly/1KMxrwr
19 Maurice R Greenberg et al., “Update on the Global Campaign against
Terrorist Financing: Second Report of an Independent Task Force on Terrorist
Financing,” (DTIC Document, 2004), p. 2, at: http://on.cfr.org/1ynFIhE
20 The Council of the European Union, “Fight against terrorism updating
of the list of terrorist organizations,” Presse 264, September 15, 2003, at:
http://bit.ly/1KMxx7d
21 “Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK,” 2014, at:
http://bit.ly/16WEqU8
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من خالل رشوط اللجنة الرباعية املعروفة والتي وضعتها األخرية
كمقدمة إلقامة عالقات مع حركة حامس(.((2

فشل الرهان على إسقاط حماس
من املؤكد أ ّن رهانًا كان لدى األطراف الضالعة يف حصار غزة عىل
سقوط حركة حامس أو عىل أقل تقدير إخضاعها عىل مدار أكرث من
سبع سنوات .فالحصار امل ّر الذي مل يسبق له مثيل ،والحروب الثالثة
التي شنتها إرسائيل يف غضون ست سنوات بقصد كرس حامس مل تفلح
كلها يف إدخال هذه املنظمة الفتية إىل الحظرية التي دخلتها الكثري
من األطراف العربية والفلسطينية .بل عىل العكس ،فقد ثبت مبا ال
يدع مجاالً للشك أن الحركة متجذرة يف أوساط شعبها لدرجة ال ميكن
معها اقتالعها أو كرسها أو ثنيها عن مرشوع املقاومة الذي حمته
ووفرت له سبل االنتعاش إبان حكمها.
من هنا ،فإن إسرتاتيجية اإلكراه والكرس أثبتت فشلها ،وكان يتعني
عىل أوروبا واملعنيني بشؤون الرصاع أن يلجأوا إىل الطريق الدبلومايس
والسيايس الذي ميكن من خالله احتواء الحركة والتوصل معها إىل
تفاهامت ،لكن تكبيل أوروبا أيديها من خالل وضع حامس عىل قامئة
اإلرهاب حال دون فتح قنوات رسمية مبارشة معها مام أدى إىل شلل
دبلومايس أورويب واضح عىل هذا الصعيد .يف هذا اإلطار تربز أهمية
قرار املحكمة العامة األوروبية بتاريخ  2014/12/17والذي قىض
ببطالن اإلجراءات املتبعة يف وضع حامس عىل قامئة اإلرهاب( .((2فإذا
استثنينا إمكانية خضوع حامس لرشوط الرباعية الدولية كمقدمة
رضورية لرفع اسمها من قامئة اإلرهاب ،عالوة عىل استثنائنا إمكانية
إجامع دول االتحاد األورويب الـ - 28كإجراء رضوري وفقًا آلليات
صناعة القرار األورويب -عىل رفع اسم حامس من القامئة من دون مثن،
فإ ّن قرار املحكمة يشكل سلّم النجاة الذي ميكن ألوروبا بواسطته
النزول من أعىل الشجرة التي اعتلتها منذ عامي  2001و .2003فإذا
التزمت أوروبا بالقرار فإن بإمكانها أن تتحرر من قيود قرارات أقر
كثريون من سياسييها بأنها خاطئة؛ إذ اتخذتها أوروبا تحت الضغط
واالرتباك يف لحظات تاريخية تحمل الكثري من التناقضات.
22 “Press Release 2706th Council Meeting General Affairs and External
Relations,” January 2006, at: http://bit.ly/1E3zFna
23 General Court of the European Union, “The Court annuls, on
procedural grounds, the Council measures maintaining Hamas on
the European list of terrorist organizations” (Press Release No 178/14,
Luxembourg, December 17, 2014), at: http://bit.ly/1DLkAdS
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األسس التي استندت إليها
حماس في التماسها للمحكمة
بتاريخ  2010/9/12أقدمت حامس عىل تقديم التامس إىل املحكمة
العامة لالتحاد األورويب يف لوكسمبورغ ضد مجلس االتحاد األورويب
الذي قام بوضعها عىل قامئة املنظامت اإلرهابية ،ومثل الدفاع عن
الحركة املحاميان ليليان غلوك وخالد الشويل .دعا دفاع الحركة إىل
إبطال اإلجراءات التي اتبعت من قبل املجلس األورويب يف تصنيف
الحركة بوصفها مل تراع القوانني واالتفاقيات األوروبية املتعلقة
بالحقوق والحريات املعمول بها .وقد بنت حامس رفضها للقرار عىل
سبعة أسس إجرائية من حيث الطبيعة والشكل كام جاء يف سجالت
املحكمة(:((2
•خالفًا ملا تقتضيه املادة ()3:2:276مــن اتفاقية عمل االتحاد
األورويب ( )TFEUمل تتلق حامس إشعا ًرا باملوقف األورويب ،إذ
إن مجرد نرش القرار يف الجريدة الرسمية لالتحاد األورويب ال
ميكن اعتباره إشعا ًرا قانون ًيا للطرف املتهم.
•وفقًا للامدة ( )2:2:41من ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد
األورويب ،فقد تم انتهاك حقوق حركة حامس وتحدي ًدا بسبب
أنه كان من املتعذر عليها عمل ًيا الوصول إىل القرار.
•باالستناد إىل االتفاقية األوروبــيــة لحامية حقوق اإلنسان
والحريات األساسية ( )ECHRفقد تم انتهاك حقوق حامس
وفقًا لبند (  ) A :3:6والذي مبوجبه يتعني إعالم الشخص املتهم
عىل الفور وباللغة التي يفهمها وبالتفصيل عن طبيعة االتهام
املوجه إليه وسببه.
•هناك خطأ واضح يف تقييم حامس ووصمها باإلرهاب؛ إذ إنها
حكومة منتخبة بشكل رشعي .ووفقًا ملبدأ عدم جواز التدخل يف
الشؤون الداخلية لدولة ما ،فإنه ال ميكن أن توضع حامس عىل
قامئة اإلرهاب األوروبية.
•يوجد انتهاك لحق حامس األصيل يف الدفاع عن نفسها والتعامل
معها وفقًا للسلوك اإلداري السليم؛ إذ إنه مل يسبق القرار إشعار
مدعوم بأدلة واضحة ،كام أنه مل تتح لها الفرصة يك ترد باألدلة
وفقًا لألصول.
24 Translated by the author of this article, see Curia. Action brought
on September 12, 2010, Hamas v Council (Case T-400/10) at: http://bit.
ly/1CikKFB
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•اإلجراءات املتعلقة بتجميد ممتلكات الحركة يف أوروبا هو ٍ
تعد
غري مربر عىل حقوق امللكية املرعية يف أوروبا.
•انتهاك حق إبداء األسباب تب ًعا ملادة  296من اتفاقية عمل االتحاد
األورويب؛ إذ إ ّن حقوق حامس األساسية تم انتهاكها حني مل يقدم
خاصا يتعلق بأسباب قراره سواء باإلشعار أو
املجلس األورويب بيانا ً
يف نص القرار ذاته أو حتى يف اإلجراءات التنفيذية له.

من هنا ،وكام يتضح مام ورد أعاله ،فإن حامس أظهرت ذكاء سياسيًا
ملموسا عندما نأت بنفسها عن مناقشة جوهر التهمة املوجهة إليها
ً
من حيث كونها إرهابية أو غري ذلك؛ ألن الحديث يف هذا الشأن
كان سيصعب عليها مهمة إقناع هيئة املحكمة ومن ثم الخروج
من قامئة االتحاد األورويب للمنظامت اإلرهابية .كام كان من شأن
نقاش مسألة اإلرهاب لو متت أن يصبغ االلتامس بالصبغة السياسية
أكرث منه بالصبغة القانونية .لذا كان الرتكيز عىل الناحية القانونية
ومدى مطابقة اإلجراءات التي اتبعت من قبل االتحاد األورويب مع
االتفاقيات واملواثيق التي يعمل وفقها االتحاد ذاته ،وهو ما جعل
مناصا من الحكم
االلتامس يف صلب عمل املحكمة والتي مل تجد ً
ببطالن اإلجراءات التي متت ألنها بنيت عىل أسس هشة وغري سليمة.

طبيعة قرار المحكمة وحيثياته
واالستئناف عليه
من املهم التأكيد عىل ما جاء يف قرار املحكمة األوروبية والذي
متحور حول أ ّن سلوك املجلس األورويب مل يكن مبن ًيا عىل قرارات
تم اختبارها والتأكد منها من قبل سلطات وطنية ذات أهلية ضمن
نطاق املوقف األورويب املشرتك  ،Common Positionوإمنا ت ّم
ذلك استنا ًدا إىل مقتطفات صحافية ومن خالل شبكة اإلنرتنت وهذا
بحد ذاته غري مقبول .كام أن اليشء ذاته يرسي عىل مسألة تجميد
أصول الحركة يف أوروبا؛ إذ مل يقم ذلك عىل أسس وتحقيقات مؤكدة
ومثبتة خالفًا ملا يجب أن يكون عليه الحال .قىض القرار بإبقاء اآلثار
املرتتبة عىل ذلك الخطأ سارية املفعول مدة ثالثة أشهر إلتاحة الفرصة
من أجل ضامن فاعلية أية عقوبات مستقبلية عىل حامس قد يلجأ
إليها املجلس مجد ًدا عىل حد قول املحكمة .كام أن بإمكان االتحاد
األورويب االستئناف عىل القرار يف غضون شهرين أمام محكمة العدل
األوروبية ،ويف هذه الحالة تبقى اآلثار املرتتبة عىل القرار عىل ما
هي عليه إىل أن يتم البت يف االستئناف يف غضون سنة ونصف من
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تاريخ تقديم الطلب( .((2وعىل الرغم من أن املدة املذكورة لإلبقاء
عىل حامس ضمن قامئة اإلرهاب ال سيام بعد أن ثبت بطالن وجودها
عليها تن ّم عن رائحة سياسية يف القرار من حيث الجوهر ،فإن انحياز
القضاء باملجمل للبعد القانوين عىل حساب السيايس يعد نقطة
تسجل ملصلحة هذا القضاء ولكنها يف ذات الوقت تؤكد أن السياسة
ليست مستبعدة بالكلية ،وهو ما يُخىش أن يتجىل يف حال االستئناف
بشكل أوضح.
إذًا ،فأثناء النظر يف القضية املرفوعة تناولت املحكمة األوروبية ما تم
االلتامس بشأنه يف األساس وهي القضايا اإلجرائية التي أحاطت بوضع
حامس عىل قامئة اإلرهاب األوروبية ،وحقيقة أن االتحاد األورويب مل
يقم مبراعاة تلك املتطلبات الالزمة وفقًا لألصول ومبا يتفق وما نصت
عليه قرارات االتحاد واتفاقياته ذات الصلة .ومل تتطرق املحكمة من
قريب أو بعيد إىل كون حامس حركة إرهابية أم غري إرهابية من
حيث املبدأ؛ إذ مل يكن هذا محط نظر املحكمة .ومن ثم ،فإنه من
أي من الوكالء
غري املرجح ألي استئناف تقوم به مؤسسات االتحاد أو ّ
أن يتعدى العامل اإلجرايئ يف القضية املرفوعة إىل نقاش موضوع
اإلرهاب .من هنا ،يتعني عىل الطرف املستأنف أيًا كان أن يثبت أن
فعل مراعاتها يف حينه وليس
املسألة اإلجرائية املقصودة بعينها قد تم ً
العكس كام خلصت إليه املحكمة .وبالنظر إىل أن أربع سنوات مرت
عىل القضية وهي عىل طاولة القضاء من دون أن يتمكن محامو
االتحاد األورويب من إثبات أقوالهم ،فمن املرجح أن تقوم املحكمة
بتثبيت بطالن اإلجراءات املتبعة بهذا الشأن ومن ثم البت يف الحكم
ملصلحة الحركة نهائيًا إذا مل تخرج املسألة من دائرة القانون إىل دائرة
السياسة.
كثري من دول أوروبا األشد مواالة إلرسائيل أخذت تعد العدة لتجميع
األدلة القاطعة عىل تورط الحركة يف اإلرهاب من خالل أرشيفات
مخابراتها الخاصة أو من خالل التنسيق مع املخابرات اإلرسائيلية
يف هذه اآلونة ،بحيث تتوىل األخرية تزويدهم بالدالئل القوية عىل
أ ّن حامس حركة إرهابية مارست اإلرهاب وال تزال ،ومن ثم فهي
جديرة أن تبقى عىل القامئة األوروبية السوداء .وستسخّر لطبيعة
اإلعداد املتوقع إمكانات مالية ولوجستية كبرية يك يتم كسب املعركة
التي فتحتها حامس مع االتحاد األورويب  -عىل غري املتوقع  -يف عقر
القارة األوروبية .غري أن جهد هؤالء الذي تتواله حاليًا دولتان رئيستان
يف االتحاد األورويب هام بريطانيا ،والتي تعهدت بالعمل مع رشكائها
25 General Court of the European Union, The Court annuls.
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لتصحيح املوقف ((2(،وأملانيا  ،ولتي تربطها بإرسائيل روابط خاصة،
سوف لن تجدي يف الغالب نف ًعا؛ ألن املطلوب إلبطال القرار كام
أسلفنا أن يتم إقناع هيئة املحكمة بأن اإلجراءات التي اتبعت حينام
تم وضع حامس عىل قامئة املنظامت اإلرهابية هي إجراءات سليمة
من حيث الشكل واملضمون ،وليس مطلوبًا إقناعها إن كانت حامس
فعل حركة إرهابية أو غري ذلك ،فاملحكمة لن تكون معنية بنقاش
ً
هذا األمر أو االستامع إليه وهو ما أكده أيضً ا بيان املفوضية األوروبية
الذي أعقب قرار املحكمة بتاريخ .2014/12/17
ستبت نهائ ًيا يف االلتامس؛
يبقى التخوف من طبيعة املحكمة التي
ّ
إذ إنها ستكون هذه املرة محكمة العدل األوروبية وليست املحكمة
العامة ذاتها التي أصدرت القرار .خالفاً لألخرية ،فمحكمة العدل
مزودة بتسعة مدعني عا ّمني يعملون إىل جانب هيئة املحكمة بحيث
يتم تعيني ستة منهم من قبل الدول الست الكبار يف االتحاد .وعىل
الرغم من أن هيئة املحكمة غري ملزمة برأيهم ،فإنه يف الغالب يكون
مسمو ًعا لديها( .((2لذا يتخوف بعضهم من أن تترسب السياسة إىل
املحكمة خالل املدة املتاحة فتدفع األخرية التخاذ مواقف سياسية
بألبسة قانونية .ولكن هذا التخوف ال ينبغي املبالغة فيه إال بالقدر
الذي يدفع الطرف الفلسطيني لألخذ بكل أسباب نجاح قضيته.
عىل الرغم من أ ّن هناك فرصة أمام االتحاد األورويب يك يبدو أكرث
اتساقًا مع القيم امللهمة لسياساته كام أكد عليها مرا ًرا وتكرا ًرا يف
اتفاقية لشبونة  2007وغريها ،فإ ّن املصالح املرتبطة بإرسائيل
والواليات املتحدة واألنظمة الحليفة طغت عىل اعتباراته القيمية
وحتى عىل تقييامت العديد من السياسيني األوروبيني السابقني
والحاليني .فطاملا أكد االتحاد يف أدبياته أن السياسة الخارجية واألمنية
األوروبية ترتكز عىل الدميقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان
والرشعة الدولية وغريها من القيم يف مساراتها وسياساتها .إال أن
قضية حامس ونظرياتها والكيفية التي تعامل وفقها االتحاد تؤكد
ازدواجية تلك املعايري عند إسقاطها عىل أرض الواقع .بناء عىل ذلك،
فاالتحاد األورويب عمليًا ينظر إىل حامس عىل أنها عقبة يف طريق
السالم ينبغي القفز عنها والخالص منها بكل السبل املمكنة اذا ما
انتفت إمكانيات "تركيعها وجلبها إىل بيت الطاعة" .ويف الوقت الذي
تأكد فيه مجلس االتحاد األورويب ّأل سبيل لحامس إىل اإلتيان بها إىل
26 “Foreign & Commonwealth Office (FCO) responds to EU Court
”Judgment on Hamas.
27 Court of Justice of the European Union. Europa 2014, at: http://bit.
ly/1CikNl1

بيت الطاعة املذكور ،أقدم يف التاسع عرش من كانون الثاين /يناير
 - 2015كام هو متوقع  -عىل االستئناف عىل قرار املحكمة العامة
األوروبية القايض برفع اسم حامس من قامئة املنظامت اإلرهابية بعد
شهر من القرار( .((2وقد كان ذلك مرج ًحا يف ظل االستئناف الذي
تقدم به املجلس األورويب إىل محكمة العدل األوروبية بحق منظمة
منور التاميل عىل الرغم من اختالف املنظمتني .وبهذا اإلجراء ،يستعد
كل من مجلس االتحاد وحركة حامس ملعركة قانونية بأدوات منها
القانوين ومنها السيايس املتلبس بلبوس القانوين كام أ ّن منها الشعبي.

الملف السري واألسرلة في
قانون المحكمة األوروبية:
التسييس المعيب
ضاق االتحاد األورويب ذر ًعا بقضية حامس وغريها ممن تقدموا إىل
املحاكم األوروبية من أجل إنصافهم .وملا مل ميلك االتحاد إجابات يف
األطر القانونية املجردة أخذ يبحث عن بدائل كان قد توعد بها من ًعا
لتكرار ما حصل بحق حامس وغريها .يف هذا اإلطار ،يبدو ما هو غريب
معقول وممك ًنا يف اعتبارات
ً
ومستهجن حتى يف حق أنظمة االستبداد
االتحاد األورويب؛ ففي سابقة غريبة تتناىف مع قيم االتحاد واالتفاقية
األوروبية لحقوق اإلنسان أقدمت املحكمة العامة األوروبية بإيعاز
وضغط من املستوى السيايس إىل تبني إجراءات قضائية شبيهة بتلك
املعمول بها يف محاكم االحتالل العسكري اإلرسائييل والتي انتهكت
حقوق الفلسطينيني عىل مدار عقود .مبوجب هذه اإلجراءات ،أصبح
من حق مجلس االتحاد االتكاء عىل ملفات رسية يطلع عليها قضاة
املحكمة العامة األوروبية ومحكمة العدل األوروبية فحسب من دون
أن يكون من حق الطرف املتهم االطالع عليها أو العلم مبحتواها،
مام يذكرنا بـ "كولسة" ضباط املخابرات اإلرسائيليني بقضاة املحاكم
اإلدارية عندما كانوا يقررون حبس الفلسطينيني من دون توجيه تهم
بعينها( .((2ومام يزيد املسألة "فضائحية" أ ّن هذا اإلجراء مخصص
فقط يف حاالت النظر يف قضايا إبطال وضع املنظامت واألشخاص عىل
28 “Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini
on the decision to appeal the Judgment regarding Hamas (19 Jan 2015),” at:
http://bit.ly/16WEDa7
29 Council of the EU, “Draft Rules of Procedure of the General Court of
the European Union,” consolidated version (Ch.7:105), December 2014, p. 5,
at: http://bit.ly/1uIlyUc
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قامئة العقوبات األوروبية وليس أي يشء آخر( ،((3مام يعني أنه موجه
ألغراض سياسية ال متت إىل العدالة بصلة.

ملفًا رسيًا أو غري رسي ،فإن هذه املحاوالت ال تنفي الطابع السيايس عن
هذا التعديل من جذوره وحقيقة كونه مخالفًا لحقوق اإلنسان.

وعىل الرغم من أ ّن هذا اإلجراء جاء بذريعة عدم اإلرضار مبؤسسات
أي من أعضائه أو سلوكه يف إطار عالقاته الدولية يف حال
االتحاد أو ّ
إفصاح املجلس عن معلوماته ومواده التي يدين بها األطراف املتهمة،
فإن ذلك يتناىف مع حقوق اإلنسان الرصيحة والواضحة والقاضية
بضامن محاكامت عادلة وشفافة يعلم فيها املتهمون بطبيعة
وتفاصيل القضايا التي تتم محاكمتهم عليها حسبام ورد يف االتفاقية
األوروبية لحقوق اإلنسان وغريها من املعاهدات الدولية( .((3ومام
يؤكد الطابع السيايس لهذا التعديل القانوين يف إجراءات املحكمة
أن املواد واملعلومات املراد الحفاظ عىل رسيتها تتعلق بشخص أو
منظمة قد متت إدانتها وانتهى وفقًا ملن أدانها ،فام الذي مينع من
اإلفصاح عن املواد التي متت اإلدانة عىل ضوئها؟ ولو كانت تلك
املعلومات تتعلق بشبهات تحوم حول مجرم مفرتض لكان ذلك أقرب
إىل الفهم إذ سيكون من املنطقي التحفظ عليها أو عىل مصدرها
ومحتواها مخافة اإلرضار باملتابعات أو التحقيقات .ولكن مبا أنه
معلوم بأن الشخص ال يؤخذ بالشبهة وأن ال عقوبة إال بجرمية ،فان
موافقة القضاء األورويب عىل هذا اإلجراء من شأنه دعم أخذ الناس
بالشبهات  -التي يُخىش الكشف عنها  -ال باألدلة القاطعة املبتوت يف
صحتها كام هو مفرتض ،وهو ما يعد متاش ًيا مع مقتضيات السياسة ال
مقتضيات العدل والقانون.

مثل هذا اإلجراء وتلك الذرائع يجري العمل بها متا ًما يف املحاكم
اإلرسائيلية ال سيام تلك التي تتعلق مبا يسمى االعتقاالت اإلدارية،
والتي مبقتضاها يزج بالفلسطينيني يف السجون لفرتات ممتدة من
دون تبيان حقيقة امللفات التي يعتمد عليها القضاة بالتنسيق مع
االدعاء العام يف حكم املتهمني .فوجود ملف رسي تم حجبه ألغراض
تتعلق مبتطلبات أمن االحتالل ،يجعل األسري ره ًنا ملزاج أجهزة
املخابرات التي يف الغالب ترتكز عىل ملفات تفتقد إىل الدقة واملهنية
يعدها عمالء تلك األجهزة( .((3وطاملا كانت تلك اإلجراءات اإلرسائيلية
معرضة للنقد من قبل منظامت حقوق اإلنسان عرب العامل؛ إذ ال تتوافر
فيها أدىن درجات العدالة وحقوق اإلنسان .ويتبنى هذا اإلجراء أيضً ا
القضاء األمرييك ،إذ متت اعتقاالت عديدة يف التسعينيات من القرن
املايض وبعدها يف أنحاء الواليات املتحدة من دون أن تتاح للمعتقل
فرصة االطالع عىل حقيقة تفاصيل املعلومات التي يحتجز مبوجبها يف
السجون لفرتات طويلة من دون تهمة محددة(.((3

بعد أن تقدمت املحكمة األوروبية العامة بهذا التعديل يف كانون
األول /ديسمرب  2014صدقت عليه كذلك محكمة العدل األوروبية،
كام حصل عىل األغلبية املؤهلة لتمريره داخل املجلس األورويب متهي ًدا
إلقراره من قبل األخري بشكل نهايئ .وقد امتنعت اململكة املتحدة عن
التصويت ملصلحة القرار ال بسبب هذه اإلضافة الغريبة بل لعدم تلبية
طلباتها يف التشديد عىل أمن امللفات الرسية التي سوف تستخدم
يف املحاكم ،عالوة عىل عدم نص مرشوع القانون عىل إتاحة الفرصة
أمام صاحب امللف لسحبه يف أي وقت يراه مناس ًبا خالفًا ملا نص عليه
املرشوع( .((3وعىل الرغم من املحاوالت التجميلية إلخراجه بشكل يبدو
معقولً من خالل إعطاء القضاء صالحية القرار حول ما ميكن اعتباره
30 Maya Lester, “EU to Approve New Court Rules to Permit Secret
Hearings,” (January 22, 2015), at: http://bit.ly/1CYk37j
31 Council of Europe, European Convention on Human Rights (Art.6,
1950), at: http://bit.ly/1foTq0D
32 House of Commons: European Scrutiny Committee, “Twenty-ninth
Report of Session,” 2014–2015, p. 63, at, http://bit.ly/1DIGb4I

خيارات أوروبا في ظل االستئناف
سيقوم الفريق القانوين املكلف باالستئناف يف هذه األثناء مبراقبة
مدى التطور يف القضية ويف الوقت ذاته سيضع االتحاد نصب عينيه
إمكانية الفشل وهو ما يحتم رضورة وضع تصورات ملا ميكن أن تؤول
إليه تطورات القضية.
•يف حال اليأس من إمكانيات العودة عن القرار يف إطار املحكمة
سيعمد مجلس االتحاد األورويب إىل استغالل فرتة االستئناف من أجل
اتخاذ قرار جديد يراعي األسس واملعايري الالزمة وفقًا لالتفاقيات
الناظمة لذلك ،وهذا يستلزم إجام ًعا بني مثانية وعرشين عض ًوا .غري
أنه بالنظر إىل األجواء املحيطة يف املنطقة ،وتعرث عملية السالم،
وعدم قيام حامس بأية عمليات الفتة ضد املدنيني اإلرسائيليني،
ويف إطار وجود مراجعات يف األوساط السياسية األوروبية لجدوى
وصم حامس باإلرهاب يف وقت تسيطر فيه الحركة عىل قطاع غزة
33 B'Tselem, “Administrative Detention,” 2015 at:
http://bit.ly/1vGkEsc
34 American Civil Liberties Union, “ACLU Seeks Release of Palestinian
Immigrant Held for Over Two Years on Secret Evidence,” at: http://bit.
ly/1E3zXdR
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ولها وزنها الثقيل يف املعادلة اإلقليمية ،فإن من املمكن أال يتمكن
مجلس االتحاد من تحقيق اإلجامع الالزم لتمرير قرار جديد يضع
حامس عىل قامئة املنظامت اإلرهابية .وهذا بطبيعة الحال مرهون
بقدرة حركة حامس أو أنصارها عىل كسب دولة واحدة من دول
االتحاد عىل األقل للحيلولة دون تحقق اإلجامع الالزم وهو ما من
شأنه أن يبطل هذا املسعى.
•اإلبقاء عىل القرار األورويب املجمع عليه يف العامني  2001و2003

من الناحية السياسية من دون الحاجة إىل إعادة فتحه مجد ًدا

وقبول قرار املحكمة املتعلق بالشق اإلجرايئ ذي الصلة بالقامئة،
ومن ثم استئناف عمل اإلجراءات الالزمة لوضع الحركة مجد ًدا
عىل القامئة املذكورة وفقًا للمعايري املعمول بها قانونًا .املشكلة يف
تحايل عىل قرار املحكمة وهو ما
هذا التوجه املمكن أنه س ُيعد ً

مدخل آخر للطعن فيه أمام املحاكم مجد ًدا .من املرجح
ً
سيشكل
أال تلجأ دول االتحاد إىل هذا الخيار كونه يحمل يف طياته بذور
معركة قانونية جديدة ليس من املؤكد كسبها.
وطي صفحة املايض واعتبار قرار املحكمة مبنزلة
•تقبل املسألة ّ
سلّم نجاة من أجل نزول االتحاد عن أعىل الشجرة التي اعتالها
حني دمغ حامس باإلرهاب يف حينه .ففي ظل ترصيحات العديد
من السياسيني األوروبيني املشككة يف جدوى وضع حامس عىل
قامئة اإلرهاب ،فان من املمكن أن يتغلب صوت العقل وأن ميرر
القرار بوصفه نافذة أمل لدور أورويب أكرث حيوية ونشاطًا .وهذا ال
يتعارض مع تقديم االستئناف والذي من املمكن أال تضع فيه دول
االتحاد جه ًدا قانون ًيا ممي ًزا؛ أي أنها تفعل ذلك من باب إسقاط

الواجب وإرضا ًء إلرسائيل وأنصارها يف أوروبا.

•يف حال فشل العودة عن قرار املحكمة بأي من الطرق املمكنة
ستلجأ العديد من الدول  -ال سيام األكرث والء إلرسائيل – إىل

تجريم حامس يف إطار قوانينها املحلية واعتبارها منظمة إرهابية
مالحقة عىل أراضيها كام فعلت بريطانيا بحق الجناح العسكري
لحامس منذ عام  2001وبعض الشخصيات املركزية يف الحركة منذ
عام .2004

القوة الناعمة في مواجهة
تسييس المحكمة
ال شك أ ّن قرار املحكمة األوروبية كام يشكل فرصة لالتحاد األورويب
من أجل العمل عىل االنسجام مع ذاته ومبادئه املعلنة وتحرره من
الهيمنة األمريكية ،فإنه يشكل أيضً ا فرصة ينبغي أن تستغلها حامس من
أجل ضامن نجاح املسألة بشكل نهايئ .فمعنى أن يتم رفع اسمها من
قامئة املنظامت اإلرهابية هو أن تتوسع خياراتها الدبلوماسية والسياسية
مبا يساعدها عىل مواجهة الحصار الدويل املحيط بها ،وأن تعزز من
متثيلها ملرشوع املقاومة النقيض الفعيل ملرشوع التسوية الذي ترعاه
السلطة الفلسطينية .ويف حال املواجهة مع إرسائيل ،فإن رواية املقاومة
ستتعزز أكرث من ذي قبل؛ إذ سيمكنها تحررها من قامئة اإلرهاب من
مخاطبة الرأي العام األورويب من خالل ممثليه يف الحكومات املختلفة
وعرب وسائل إعالمه من دون وسطاء .عالوة عىل الفائدة التي سيعود
بها ذلك عىل املدرسة اإلخوانية بحكم الرمزية التي تتسم بها الحركة ال
سيام يف ظل خنق الحركة األم وحصارها يف أكرث من بلد عريب .وبالنظر
إىل الدور الذي ستؤديه عىل الساحة األوروبية إذا أعطيت الحرية لفعل
ذلك ،فإن من شأن نشاطها الدبلومايس والسيايس والتعبوي  -من خالل
االقرتاب من الجاليات العربية واإلسالمية واألصدقاء عىل اتساع القارة
األوروبية  -أن يساهم يف تغيري سياسات صانع القرار األورويب تدريج ًيا.
إذًا ،فهي فرصة تاريخية يتعني عىل الفلسطينيني مبوجبها استثامر كل
أشكال القوة الناعمة التي ميتلكونها يف إطار العالقات العامة الفلسطينية
واألوروبية لضامن نجاح القضية .ومن هذه األدوات:
•األداة الدبلوماسية؛ فقرار وضع حامس عىل قامئة املنظامت
اإلرهابية األوروبية يف األساس ال يتضمن ما مينع دول االتحاد
من إجراء الحوارات واالتصاالت مع الحركة ،بل يقترص بشكل
محدد عىل تجميد أرصدتها وأصولها يف تلك الــدول وعدم
السامح بتوفري الدعم اللوجستي أو املادي لها عىل أرضها(.((3
من هنا ،سوف يبدو غري ًبا أن ال تقدم حامس -كونها الطرف
املبارش املعني باألمر  -عىل املبادرة باالتصال بكل دول االتحاد
األورويب عىل كل املستويات بهدف عقد لقاءات مبارشة أو غري
مبارشة للحديث عام ييل هذا التطور ،وال سيام أ ّن من شأن هذه
االتصاالت املبارشة أن توفر إمكانيات أفضل للتفاهم.
35 “Council Common Position on the application of specific measures to
”combat terrorism.
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•األداة الشعبية؛ ويف إطار هذه األداة عادة ما يلجأ املعنيون إىل
توقيع عرائض تشمل نوابًا وشخصيات سياسية أوروبية برملانية
أو حكومية حالية أو سابقة تدعو إىل القبول بقرار املحكمة،
وإتاحة الفرصة لبناء مناخ مالئم لحوار مستقبيل ب ّناء بني حامس
واالتحاد األورويب كمقدمة رضورية لدور أورويب فعال يف املنطقة
من جانب ،ولتسهيل الوصول إىل تفاهامت مقبولة عىل الطرفني
من جانب آخر .ال بد هنا من التنويه إىل أن هناك وزراء خارجية
وممثلني سابقني لالتحاد األورويب وساسة أعلنوا يف العديد من
املناسبات ندمهم عىل الطريقة التي تم التعامل وفقها مع حركة
حامس وقد تكون هناك فرصة حقيقية ألن يبادر مثل هؤالء إىل
توقيع عرائض كهذه تستخدم يف مداوالت املحكمة(.((3

•جامعات الضغط؛ ومهمتها مامرسة الضغط عىل صناع القرار
األوروبيني إلقناعهم بالعدول عن امليض قد ًما يف إعادة حامس إىل
قامئة اإلرهاب .وهنا نستذكر وجود مجموعات من السياسيني
والنقابيني واملتعاطفني بجميع ألوانهم ،وهم حريصون عىل دور
أكرث فاعلية يف الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل وهم راغبون يف
استقاللية القرار األورويب عن نظريه األمرييك بهذا الشأن مام
يعزز من فرص النجاح.
يف الوقت ذاته ،يرتتب عىل حركة حامس مراعاة خطابها بحيث
تتوخى ما يعزز من مكانتها الدولية .فقد عززت الحرب األخرية من
مكانة حامس يف أوساط الرأي العام العاملي من حيث أن ضحايا
الطرف اآلخر كانوا جنو ًدا مقاتلني ومن ثم فقد افتقد اللويب اإلعالمي
الصهيوين املادة التي ميكنه توظيفها لتلطيخ سمعة املقاومة بالشكل
الذي كان يطمح إليه .فإذا رغبت حامس يف بناء عالقات دولية
معقولة ،فإن عليها واجب الحذر يف كيفية تقدميها لذاتها عىل الساحة
الدولية وعدم إتاحة الفرصة ملواقف داخلية غري مخولة أن تجر
الحركة ملربعات مل تخطط لها .كام أن عليها إبداء الحذر خالل مرحلة
االستئناف من إمكانية استغالل كون القرار األورويب ليس نهائ ًيا لغرض
ابتزاز الحركة من أجل تقديم تنازالت مخلّة بجوهرها السيايس.

•األداة األكادميية؛ فلألكادمييني احرتامهم يف األوساط السياسية
األوروبية وقد سبق للكثري من هؤالء يف إطار مشاريعهم
البحثية أن أعلنوا رفضهم لطريقة تعامل االتحاد األورويب مع
حركة حامس محملني االتحاد مسؤولية إضعاف ذاته بذاته جراء
استبعاد فاعل سيايس فلسطيني بوزن حامس .لذلك ،فا ّن إسامع
أصواتهم ملمثيل االتحاد ولهيئة املحكمة بكل السبل املمكنة
إجراء يبدو رضوريًا.

الخالصة

•األداة القانونية؛ ويف هذا اإلطار فإ ّن تزويد محامي الدفاع بفريق
استشاري من الخرباء والقانونيني بحيث يضعون كل إمكاناتهم
وخرباتهم يف مواجهة االستئناف املوضوع أمام محكمة العدل
األوروبية غاية يف األهمية .فعىل الرغم من النجاح والتصميم
الذي أبداه فريق الدفاع حتى اللحظة ،فإ ّن املواجهة القانونية
القادمة ستكون أشد وأكرث تعقي ًدا ،وهو ما يوجب استدعاء
املزيد من الشخصيات القانونية التي ميكنها إسناد املوقف.
 36مثال عىل ذلك ،وزير خارجية بريطانيا األسبق جاك سرتو حني أعرب عن ذلك يف معرض
أجابته عن أسئلة الجمهور يف أعقاب محارضة نظمتها له الجمعية الربيطانية لدراسات الرشق
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يعد قرار املحكمة األوروبية يف غاية األهمية ،ومن املرجح أن يصبح
نهائيًا إذا توافرت عوامل اإلسناد الالزمة لذلك .فهو مهم بالنسبة
إىل حامس وللفلسطينيني عىل وجه العموم ملا سيتيحه لها من بناء
عالقات دولية أكرث اتسا ًعا ،فتستطيع من خاللها تسويق برنامجها
املقاوم .كام أنه مهم بالنسبة إىل أوروبا؛ إذ من شأنه إعادة تنشيط
الدبلوماسية األوروبية من دون قيود قامئة املنظامت اإلرهابية .من
املؤكد أنه سيبذل الكثري من الجهد من أطراف عديدة للحيلولة دون
أن تفلت حامس نهائ ًيا من تلك القامئة ،لك ّن أطرافًا أخرى ترى أن
القرار فرصة إلعادة توجيه السياسة الخارجية األوروبية يف إطار
الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل بشكل أكرث فاعلية وتأث ًريا يف الالعبني
األساسيني ويف مقدمتهم حامس .ويف حال بلغ هذا التطور نهايته
بنجاح فمن املؤكد أن القضية الفلسطينية ستكون هي املستفيد
األكرب ،وهو ما يستدعي متابعة املوقف بكل الجدية املمكنة باعتباره
فرصة تاريخية رمبا لن تتكرر يف ظل املعادلة السياسية الناظمة
للعالقة بني الطرفني.

