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االهداء
 إىل واندي األسخاذ انفاضم.
 إىل انخً حفضهج عهً حببها وعطفها يف صحخً ومسضً  ..واندحً انصابسة.
 إىل شمٍمخً انغانٍت دكخىزة /أمال.
 إىل مه حتمهج معً انعىاء  ..وصربث عهى اوشغايل عىها شوجخً انكسميت.
 إىل أخىحً وأخىاحً األحبت.
 إىل ابىخً انعصٌصة زسٍم.
 إىل كم خمهص وصادق وعادل يف هرا انىطه انكبري ،،،،،
 إنٍهم مجٍعا أهدي هرا انعمم املخىاضع ،عسفاوا مىً باجلمٍم وحمدٌسا ملا لدمىي مه أجهً.

الباحث /أكرم أبو جامع

ب

شكر وتقدير
{ولئن شكرمت ألزيدنكم} ..
ً
ً
ومما شادوً شسفا وحٍها

*

دخىيل حتج لىنك ٌا عبادي *

وكدث بأمخصً أطأ انثسٌا

وأن صريث أمحد يل وبٍا

الحمد هلل وهفى ،وعلى آله وصحبه ومً اهخدي ،والصالة والظالم على الىبي اإلاصطفى
ّ
صالة جلط ي لىا بها الحاحاث ،وجسفعىا بها أعلى الدزحاث ،و جبلغىا بها أكص ى الغاًاث مً حمُع
ً
ً
الخيراث ،في الحُاة وبعد اإلاماث .وهلل الشىس أوال وأخيرا ،على خظً جىفُله ،وهسٍم عىهه ،وعلى
ّ
علي مً إهجاش لهره السطالت ،بعد أن ّ
وذلل الصعبَّ ،
ما فخذ به َّ
وفسج الهم،،،
ٌظس العظير،
أجلدم بجصٍل الشىس والخلدًس والعسفان إلى ألاطخاذًً الفاضلين الدهخىز /وظُم خظً
أبى حامع وألاطخاذ الدهخىز /مدمد إبساهُم ملداد إلشسافهما على هره السطالت ،وإلاالخظاتهما
ّ
اللُمت ،وإزشاداتهما الظدًدة ،والتي أخسحذ هره السطالت بصىزتها الحالُت ،وأوصلتها إلى بس
ألامان ،هما وأجلدم بجصٍل الشىس إلى الدهخىز /طمير مصطفى أبى مدللت اطخاذ الاكخصاد
اإلاظاعد عمُد ولُت الاكخصاد والعلىم ؤلادازٍت بجامعت ألاشهس مىاكشا داخلُا ،والشىس مىصىٌ
إلى الدهخىز /خلُل أخمد الىمسوطي اطخاذ الاكخصاد اإلاشازن بالجامعت ؤلاطالمُت مىاكشا
خازحُا واللران طاهمذ جىحيهاتهما في إثساء السطالت وإخساحها إلى خيز الىحىد ،هما ال ٌظعني
إال أن أشىس الدهخىز /حابس خظين أبى حامع أطخاذ الاكخصاد مدًس دائسة الخىمُت بىشازة
الخخطُط والري طاهمذ اكتراخاجه البىاءة في إهجاش هره السطالت ،ضازبا برلً مثال صادكا
إلاعاوي ألاخىة والاخترام ،وال ًفىجني في هره العجالت حسجُل شىسي لجامعت ألاشهس ممثلت بلظم
الاكخصاد مً أعضاء هُئت الخدزَع والعاملين.
وأخيرا أجىحه بالشىس والخلدًس إلى ول مً طاهم معي في إخساج السطالت في شيلها الحالي،،،
الباحث /أكرم أبو جامع

ج

فهسض احملخىٌاث
الهحتكيات

الصفحة

اآلية القرآنية

أ

اإلىداء

ب

الشكر كالتقدير

ج

فيرس الهحتكيات

د

فيرس الجداكؿ

و

فيرس الرسكهات كالشكاؿ البيانية

ز

قائهة االختصارات

ح

قائهة جداكؿ الهمحؽ اإلحصائي

ط

همخص الدراسة بالمغة العربية

ي

همخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية

ك

الفصؿ الكؿ" :اإلطار العاـ لمدراسة"

1

الهقدهة

2

هشكمة الدراسة 

3

فرضٓات الدراسة

3

هتغٓرات الدراسة

3

أٌداؼ الدراسة

4

أٌهٓة الدراسة

4

هىٍجٓة الدراسة

4

حدود وىطاؽ الدراسة

5

الدراسات السابقة

5

التعمٓؽ عمِ الدراسات السابقة

16

الفصؿ الثاني" :اإلطار التاريخي لمعالقات الفمسطينية الكركبية"

18

تهييد

19

الهبحث الكؿ :الكاقع االقتصادم الفمسطيني

22

 .1الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ

22

 .2ىصٓب الفرد هف الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ

21

 .3اٖىشطة اٚقتصادٓة فْ فمسطٓف

22

 .4الفقر والبطالة فْ فمسطٓف

29

 .5الوضع الهالْ لمسمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة ()2113 – 1994

32

 .6الوضع الهالْ وتقٓٓـ اٖولوٓات

35

الهبحث الثاني :الهساعدات الخارجية لفمسطيف

37

ٌٓ .1كمٓة تىسٓؽ الهساعدات فْ فمسطٓف

38

 .2السهات اٖساسٓة لمهساعدات الخارجٓة

41

د

 .3التوزٓع القطاعْ لمهساعدات الدولٓة

44

الهبحث الثالث :التطكر التاريخي لمعالقات الكركبية الفمسطينية

47

 .1ىشأة اٚتحاد اٖوروبْ

47

 .2هؤسسات اٚتحاد اٖوروبْ

48

 .3الخمفٓة التارٓخٓة لمعٛقات الفمسطٓىٓة اٖوروبٓة

51

الفصؿ الثالث" :البعد االقتصادم لمعالقات الفمسطينية الكركبية"

58

تهييد

59

الهبحث الكؿ :كاقع الشراكة االقتصادية الكركبية الفمسطينية

62
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همخص الدراسة
تٍدؼ ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ الدور التىهوي لمهساعدات اٖوروبٓة عمِ اٚقتصاد

الفمسطٓىْ عقب توقٓع اتفاقٓة أوسمو ،وذلؾ هف خٛؿ دراسة حجـ وطبٓعة ٌذي الهساعدات وألٓات

الهستخدهة ٘ٓصالٍا ،وهدى تأثرٌا وارتباطٍا باٖوضاع اٚقتصادٓة والسٓاسٓة واٚجتهاعٓة ،كها

تطرقت الدراسة إلِ اٚطٛع عمِ واقع اٚقتصاد الفمسطٓىْ هرو ار بالتعرؼ عمِ التطور التارٓخْ

لمعٛقات الفمسطٓىٓة اٖوروبٓة ،هبرزةً البعد اٚقتصادي لمدعـ اٖوروبْ وذلؾ هف خٛؿ التعرؼ عمِ
واقع الشراكة اٚقتصادٓة بٓف طرفْ العٛقة ،لتقؼ الدراسة عمِ حجـ الدعـ الهالْ والتجاري
واٚهتٓازات الههىوحة هف اٚتحاد اٖوروبْ ،كها أوردت الدراسة الهعٓقات الخارجٓة والداخمٓة التْ

تحوؿ دوف اٚستغٛؿ اٖهثؿ لمهساعدات.
ولتحقٓؽ أغراض الدراسة استخدـ الباحث الهىٍج الوصفْ با٘ضافة إلِ الهىٍج القٓاسْ هف

خٛؿ اختبار العٛقة بٓف الهساعدات والقروض اٖوروبٓة عمِ الىهو اٚقتصادي الفمسطٓىْ خٛؿ
الفترة هف عاـ  1994حتِ عاـ .2012

وتوصمت الدراسة إلِ هجهوعة هف الىتائج أٌهٍا؛ أىً فْ الفترة التْ كاف فٍٓا هعدؿ

الهساعدات والقروض اٖوروبٓة ٓسٓر فْ ىفس اٚتجاي هع هعدؿ الىهو اٚقتصادي جاء ذلؾ فْ ظؿ
توفر اٖجواء الهىاسبة والتفاؤؿ السٓاسْ ،وٓتبٓف أىً بالرغـ هف تحسف أداء الدعـ اٖوروبْ ،إ ٚأف

الحصار ا٘سرائٓمْ وها تكبدي اٚقتصاد الفمسطٓىْ هف خسائر قد ٓفسر التباطؤ الواضح فْ هعدٚت
الىهو اٚقتصادي.
كها أظٍرت ىتائج التحمٓؿ القٓاسْ أىً وبالرغـ هف أٌهٓة الهساعدات والقروض اٖوروبٓة هف
إجهالْ الهساعدات الدولٓة إ ٚأف أثرٌا الحدي كاف سمبٓاً عمِ الىهو والتىهٓة اٚقتصادٓة هعب ار عىٍها
بهعدؿ الىهو فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ ،حٓث أف أي زٓادة فْ هعدؿ الهساعدات اٖوروبٓة بهقدار

وحدة واحدة ترافؽ هع تراجع هعدؿ الىهو اٚقتصادي بهقدار  31.31وحدة ،وٓعزى ذلؾ إلِ اٚىخفاض
الهمحوظ فْ ٌذي الهساعدات خٛؿ السىوات اٖخٓرة هف فترة الدراسة هف جٍة ،وىهط واتجاي ٌذي

الهساعدات هف جٍة أخرى حٓث غمب عمٍٓا الجاىب ا٘غاثْ والطارئ وتهوٓؿ عجز الهوازىة ،أها فٓها
ٓخص اٖثر الحدي لهعدؿ اٚستثهارات الثابتة الكمٓة عمِ الىهو اٚقتصادي فكاف إٓجابٓا وهعىوٓا،

عمِ أف اٖثر الحدي لهعاهؿ اٚىفتاح الخارجْ هع اٚتحاد اٖوروبْ عمِ الىهو اٚقتصادي فكاف

هعىوٓا ولكىً سمبٓا وٌو أكثر تأث ار بسٓاسات ا٘غٛؽ اٚسرائٓمٓة.

ي

Abstract
This study aims at highlighting the developmental role of the European aid
on the Palestinian economy in the aftermath of Oslo agreement. Further, it shows
the size and nature of this aid and the mechanisms employed for delivery, and the
extent to which the aid correlated and affected by the dominant economic, political,
and social circumstances. It also illuminates the Palestinian economy as well as the
historical development of the Palestinian-European- relations, accentuating the
economic dimension of the Palestinian European economic partnership. The study
also illustrates the size of financial and commercial European support as well as the
privileges granted by the European Union. It also sheds some light on the external
and internal obstacles hindering an ideal use of the aid.
The research manipulated the descriptive analysis approach and an
econometric model by testing the relationship between the European loans and aids
and the Palestinian economic growth during the period from 1994 until 2012.
The study revealed some significant findings, for instance, in light of the
availability of the appropriate atmosphere and political optimism, the rate of aid and
European loans had been moving hand in hand with the rate of economic growth.
Despite the improved performance of the European support, the Israeli siege and
enormous losses of the Palestinian economy might explain the noticeable
deceleration in the economic growth rates.
The empirical results of the model unveiled also that the marginal effect of
the European aids and loans in spite of its importance in the total international aid
was significant. However, it had had a negative impact on the economic growth and
development, which was shown in the rate of growth in GDP, especially in the last
years of the study period. Any increase in the rate of European aid by one unit
accompanied with decline in the rate of economic growth by 13.63 units. This also
was due to a significant decline in these aids during those years on the one hand and
the style and direction of these aids on the other, as most of them were for relief,
budget deficit, and emergency purposes. Nevertheless, the aid had had positive and
moral impact on the total fixed investments. Finally, the effect of the openness with
the European Union was significant; hence, it had been negatively affected by the
constant Israeli closure policies.
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أكال :الهقدهة:
ٓعتهد الهجتهع الفمسطٓىْ بشكؿ كبٓر عمِ الهعوىات الخارجٓة والتْ ٌدفت باٖساس إلِ دعـ
صهود اٚقتصاد الفمسطٓىْ وتحسٓف الحٓاة الهعٓشٓة لمهواطىٓف والتغمب عمِ الفقر وأعباء اٚحتٛؿ
بىاء عمِ ها تـ
اٚسرائٓمْ ،وقد أخذ ٌذا الدعـ صبغتً الرسهٓة بعد قدوـ السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة ً

التوصؿ إلًٓ هف تفاٌهات تـ إبراهٍا بٓف الجاىبٓف الفمسطٓىْ وا٘سرائٓمْ عاـ  ،1993حٓث اجتهعت

العدٓد هف الدوؿ والهؤسسات الدولٓة والعربٓة لتقدٓـ الدعـ الهالْ والموجستْ لمسمطة الىاشئة وتحدٓد
حجـ الهىح وا٘هكاىات الهادٓة الٛزهة ٘ىشاء اقتصاد قابؿ لمحٓاة واٚسته اررٓة فْ اٖراضْ
الفمسطٓىٓة.
وهىذ ذلؾ الحٓف وخٛؿ العشرٓف عاها الهاضٓة صىفت فمسطٓف هف الهىاطؽ اٖكثر تمقٓا
لمهساعدات الدولٓة ،وٌىا ٓظٍر اٚتحاد اٖوروبْ كأٌـ ههوؿ وهاىح لمسمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة
الىاشئة وبراهجٍا التىهوٓة بدءا بالهشارٓع التطوٓرٓة هرو ار بدعـ الهوازىة واىتٍاءا بالقروض ،وحتِ عمِ
هستوى التجارة الخارجٓة ٓعد التبادؿ التجاري بٓف الطرفٓف الفمسطٓىْ واٖوروبْ اٖكبر بعد إسرائٓؿ.
ولقد جاء ٌذا الدور فْ سٓاؽ تهكٓف قدرات السمطة الفمسطٓىٓة هف إدارة الهجتهع الفمسطٓىْ
بجهٓع هكوىاتً اٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة والسٓاسٓة ،وقد تجمِ ذلؾ فْ أشكاؿ التعاوف بٓف الطرفٓف
اٖوروبْ والفمسطٓىْ والذي توج بالتوقٓع عمِ إتفاقٓة الشراكة اٖوروبٓة الفمسطٓىٓة عاـ  1997وها
تٌٛا هف آلٓات الجوار والشراكة والدعـ والتْ ٌدفت فْ هجهمٍا إلِ دعـ وتطوٓر القطاعات
اٚقتصادٓة الهختمفة وأٌهٍا تقوٓة القطاع الخاص وتىفٓذ هشارٓع إعادة تأٌٓؿ البىِ التحتٓة وبىاء
الهؤسسات وتخطْ هشكٛت الفقر والبطالة بها ٓساٌـ فْ تعزٓز فرص تهكٓف اٚقتصاد الفمسطٓىْ
وصو ٚإلِ تىهٓة اقتصادٓة شاهمة.
إ ٚأف ٌذي الهساعدات اصطدهت بجدار الهعٓقات والسٓاسات التعسفٓة ا٘سرائٓمٓة هف حصار واغٛؽ
لمهعابر وتدهٓر لمبىِ التحتٓة وتجرٓؼ لٗراضْ تحت ذرائع أهىٓة ،سبب آخر الهىاخ السٓاسْ
والعقبات ا٘دارٓة وا٘جرائٓة القائهة باٖراضْ الفمسطٓىٓة ها كبد اٚقتصاد الفمسطٓىْ أكبر قدر هف
الخسائر.
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ثانيا :هشكمة الدراسة:

إف الثقؿ اٚقتصادي لٛتحاد اٖوروبْ فْ عهمٓة السٛـ الشرؽ أوسطٓة دفعتً لمقٓاـ بدور

فاعؿ فْ دعـ وتحقٓؽ التىهٓة فْ فمسطٓف هف خٛؿ اٚتفاقٓات الهبرهة والتْ كفمت تحقٓؽ الهصالح

الهشتركة والهتوازىة بٓف فمسطٓف واٚتحاد اٖوروبْ .وهف ٌىا ٓهكف وضع هشكمة الدراسة فْ السؤاؿ
الرئٓسْ التالْ:

ها ىك تأثير الدعـ االقتصادم الكركبي عمى التنهية االقتصادية في فمسطيف؟
والذي سىحاوؿ ا٘جابة عمًٓ هف خٛؿ فرضٓات الدراسة.
ثالثا :فرضيات الدراسة ٓ :هكف حصر فرضٓات الدراسة فْ خهس فرضٓات رئٓسٓة:

ٓ -1وجد عٛقة ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستوى  %5بٓف هعدؿ الهساعدات اٖوروبٓة شاهمة قروض
بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ وهعدؿ اٚستثهارات الثابتة الكمٓة وهعدؿ اٚىفتاح الخارجْ هع هعدؿ الىهو

فْ الىاتج الهحمْ الحقٓقْ.

اله َس ِطرة لمسٓاسة اٖوروبٓة.
ٓ -2تحدد هسار الدعـ اٖوروبْ لفمسطٓف هف خٛؿ اٌٖداؼ ُ
 -3تعد إتفاقٓة الشراكة اٖوروبٓة الفمسطٓىٓة الهؤثر الوحٓد فْ الىشاط اٚقتصادي والتجاري اٖوروبْ
الفمسطٓىْ.

 -4لـ ٓتـ اٚستفادة فمسطٓىٓا هف اتفاقٓة الشراكة اٖوروبٓة الفمسطٓىٓة لمتجارة والتعاوف.

ٓ -5رتبط حجـ الدعـ والتعاوف بٓف الطرفٓف الفمسطٓىْ اٖوروبْ بهدى توفر الهىاخ السٓاسْ الهىاسب.

رابعا :هتغيرات الدراسة:
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الهتغيرات الهستقمة:



الهساعدات اٖوروبٓة شاهمة قروض بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ( .هتغٓر كهْ)



هعدؿ اٚستثهارات الكمٓة الثابتة( .هتغٓر كهْ)




هعدؿ اٚىفتاح الخارجْ عمِ اٚتحاد اٖوروبْ( .هتغٓر كهْ)

التغٓر البىٓوي لمهساعدات اٖوروبٓة( .هتغٓر وٌهْ ،تـ توضٓح طرٓقة قٓاسً فْ الدراسة

القٓاسٓة)
-2


الهتغير التابع:
هعدؿ الىهو اٚقتصادي فْ الىاتج الهحمْ الحقٓقْ( .هتغٓر كهْ)
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خاهسا :أىداؼ الدراسة :

 .1التعرؼ عمِ طبٓعة العٛقة اٚقتصادٓة الفمسطٓىٓة اٖوروبٓة وهراحؿ تطورٌا.
 .2تحدٓد الهتغٓرات اٚقتصادٓة الفمسطٓىٓة الهتأثرة بالدعـ اٖوروبْ.

 .3تحدٓد الهعٓقات التْ واجٍت العٛقات الثىائٓة (الفمسطٓىٓة واٖوروبٓة).
 .4دراسة تأثٓر الدعـ اٖوروبْ عمِ التىهٓة فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة.

 .5اٚطٛع عمِ هدى تأثر هسار الهساعدات اٖوروبٓة بالهىاخ السٓاسْ القائـ فْ فمسطٓف.
سادسا :أىهية الدراسة :تتهثؿ أٌهٓة الدراسة فْ التالْ:

 .1توضح الدراسة الدور الذي لعبً اٚتحاد اٖوروبْ هف خٛؿ براهج الدعـ والشراكة وهدى التأثٓر
عمِ أداء اٚقتصاد الفمسطٓىْ ودعـ قطاعاتً الهختمفة.

 .2تبٓاف قىوات الدعـ وبراهج التهوٓؿ اٖوروبٓة وهدى تأثٓرٌا عمِ الىشاط اٚقتصادي الفمسطٓىْ.
 .3تقترح الدراسة رؤٓة تىهوٓة هستقبمٓة تتىاسب هع طبٓعة اٚتفاقٓات الهبرهة.

 .4تقدـ الدراسة خطوطا استرشادٓة لصاىعْ القرار فْ كٓفٓة اٚستفادة القصوى هف اٚتفاقٓات
الخارجٓة الهبرهة هع السمطة الوطىٓة.

 .5تساٌـ ٌذي الدراسة فْ إثراء الدراسات اٚقتصادٓة العمهٓة الهتعمقة بالعٛقات الفمسطٓىٓة اٖوروبٓة.

سابعا :هنيجية الدراسة:

ٓقوـ الباحث باستخداـ الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ هستعٓىا بالهىٍج التارٓخْ هف خٛؿ دراسة

البعد التارٓخْ الذي تعكسً العٛقات اٖوروبٓة-الفمسطٓىٓة فْ فترة ها بعد اتفاقٓة أوسمو ،وذلؾ
بتوضٓح هحطات تطور العٛقات اٖوروبٓة الفمسطٓىٓة واٚطٛع عمِ طبٓعة الدعـ اٖوروبْ الهقدـ
لفمسطٓف عمِ أىً سٓتـ اٚستعاىة بالهىٍج الكهْ العهٓؽ باستخداـ ىهاذج اٚىحدار حٓث سٓتـ بىاء

ىهوذج اىحدار خطْ لقٓاس أثر الهتغٓرات ذات العٛقة كالهساعدات الخارجٓة والقروض وهعدؿ

اٚىفتاح الخارجْ عمِ الىشاط اٚقتصادي الفمسطٓىْ بٍدؼ الوصوؿ إلِ دٚٚت ذات قٓهة وهؤشرات
تدعـ الدراسة هف خٛؿ اٚطٛع وهراجعة اٖدبٓات السابقة الخاصة بهشكمة البحث والهدرجة فْ قائهة

الهراجعٌ .ذا وسٓتـ استخداـ الهصادر الثاىوٓة فْ جهع البٓاىات وذلؾ باٚعتهاد عمِ ا٘حصاءات

والبٓاىات الهتوفرة والهىشورة فْ الهجٛت العمهٓة وا٘صدارات والتقارٓر الهحمٓة والدولٓة واٖوروبٓة
والهواقع ا٘لكتروىٓة الرسهٓة وأٌهٍا الجٍاز الهركزي لٙحصاء الفمسطٓىْ " "PCBSوسمطة الىقد

الفمسطٓىٓة " "PMAوو ازرة الهالٓة والتخطٓط الفمسطٓىٓتٓف وهواقع الهفوضٓة واٚتحاد اٖوروبْ وبىؾ
اٚستثهار اٖوروبْ " "EIBوهىظهة التعاوف اٚقتصادي والتىهٓة "."OECD
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ثاهنا :نطاؽ الدراسة:

حدكد البحث الزهانية :ستأخذ ٌذي الدراسة فْ اٚعتبار الفترة الزهىٓة هف العاـ1994 :ـ وحتِ العاـ:
2012ـ.

تاسعا :الدراسات السابقة :

لقد أخذت لمهساعدات الخارجٓة وآثارٌا عمِ الدوؿ الىاهٓة حٓ از كبٓ ار هف البحث العمهْ ،وعمِ

الهستوى الفمسطٓىْ ىجد أف الدراسات واٖدبٓات التْ تىاولت ٌذا الشأف تعددت عمِ اختٛؼ هسهٓاتٍا
لتمقْ الضوء عمِ الدور الذي لعبتً ٌذي الهساعدات فْ تحسٓف وتطوٓر القطاعات اٚقتصادٓة
واٚجتهاعٓة فْ فمسطٓف.

 الدراسات الهحمية

سهارة " )2013( ،الهساعدات الخارجية كأثارىا عمى النهك االقتصادم الفمسطيني"
ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ جدوى وآثار الهساعدات الخارجٓة عمِ الىاتج الهحمْ

الفمسطٓىْ باعتباري هقٓاسا لمىهو اٚقتصادي الفمسطٓىْ وقد استخدهت الدراسة اٖسموب الوصفْ

التحمٓمْ كها اعتهدت عمِ الهىٍج القٓاسْ القاضْ باستخداـ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ كهؤشر لمىهو
اٚقتصادي وٌو هتغٓر تابع وعدد هف الهتغٓرات اٖخرى الهستقمة كالهساعدات والسٓاسة الهالٓة

والتراكـ الرأسهالْ والصادرات.

وخمصت الدراسة إلِ هجهوعة هف الىتائج أٌهٍا أف الهساعدات الخارجٓة أثرت إٓجابٓا عمِ

الىاتج الهحمْ الفمسطٓىْ ولكىٍا لـ تكف صاحبة الدور الرٓادي فْ ٌذا التأثٓر كها أف ٌذي الهساعدات
لعبت دو ار رٓادٓا فْ دعـ السمطة الفمسطٓىٓة واستهرار وجودٌا ودعـ الفئات الهٍهشة والقطاعات

الصحٓة والتعمٓهٓة والبىٓة التحتٓة ولكف ىظ ار لمدور الذي لعبً اٚحتٛؿ فْ عدـ تحقٓؽ ىتائج إٓجابٓة

هف ٌذي الهساعدات با٘ضافة إلِ عدـ وجود رؤٓة فمسطٓىٓة استراتٓجٓة ٚستغٛؿ الهساعدات بالشكؿ

اٖهثؿ ،وأوصت الدراسة بضرورة التخمص هف الٍٓهىة ا٘سرائٓمٓة عمِ اٖراضْ الفمسطٓىٓة التْ ٚ
ٓهكف أف ٓتحقؽ أي اىجاز تىهوي فمسطٓىْ فْ ظؿ تواجدٌا كها أوصت الدراسة أٓضا بضرورة إعادة
تقٓٓـ التجربة الفمسطٓىٓة هع الهساعدات والعهؿ عمِ إعادة ٌٓكمتٍا لتٛئـ الخطط التىهوٓة الفمسطٓىٓة.

كزارة الخارجية كالتخطيط الفمسطينية" )2012( ،أثر الهساعدات الدكلية عمى التنهية االقتصادية في

فمسطيف"

ٌدفت الدراسة إلِ إعطاء صورة كمٓة عف العٛقة بٓف الهساعدات الدولٓة وأٌـ الهؤشرات
اٚقتصادٓة .وهعرفة أٌـ الجٍات الهاىحة وأىهاط توزٓع الهساعدات وابراز العٛقة بٓف الهساعدات
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الدولٓة والدٓف الخارجْ .وقد استخدهت الدراسة التحمٓؿ الكهْ القٓاسْ لقٓاس أثر الهساعدات الخارجٓة

عمِ ك ٛهف الىهو اٚقتصادي وهستوٓات الهعٓشة.

وخمصت الدراسة إلِ تصدر دوؿ اٚتحاد اٖوروبْ هجتهعة وبشكؿ ثىائْ ثـ الوٓٚات الهتحدة

اٖهرٓكٓة والٓاباف فالدوؿ العربٓة أو دو ٚأخرى الجٍات الهاىحة لمهساعدات خٛؿ الفترة (-1994
 )2000فْ حٓف تصدرت الدوؿ العربٓة وا٘سٛهٓة ثـ اٚتحاد اٖوروبْ الدوؿ الهاىحة فْ الفترة ها

بعد العاـ  ،2000وذلؾ فْ غضوف فترات عاىت فٍٓا اٖراضْ الفمسطٓىٓة هف استهرار الحصار
ا٘سرائٓمْ والضغوط الغربٓة الهختمفةٌ .ذا وٓظٍر أىهاط التوزٓعات القطاعٓة الهختمفة لمهساعدات
التىهوٓة ،الضعؼ الههٓز لحصة القطاعات اٚىتاجٓة هف الهساعدات الخارجٓة ٌذا وقد أظٍرت

اٚختبارات أف الهساعدات الخارجٓة لـ تفمح كثٓ ار فْ تحسٓف اٖداء اٚقتصادي وٓرجع ذلؾ إلِ عواهؿ

خارجٓة أ ٌهٍا القٓود واٚجراءات اٚسرائٓمٓة وعواهؿ داخمٓة تهثمت فْ غٓاب سٓاسات تىهوٓة فمسطٓىٓة
فاعمة .كها أشارت الدراسة إلِ ضرورة التىسٓؽ بٓف الجٍات الهتمقٓة لمهساعدات لٛستفادة القصوى هف
ٌذي الهساعدات وأٌهٓة الىظر بهسؤولٓة إلِ الزٓادة فْ الهدٓوىٓة الخارجٓة والىهو فْ هعدؿ الدٓف العاـ

واٖعباء التْ قد ٓتحهمٍا اٚقتصاد فْ الهستقبؿ.
إسهاعيؿ" )2011( ،هكقؼ االتحاد الكركبي اتجاه القضية الفمسطينية في الفترة هف  1993إلى
."2009

ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ هحددات السٓاسة اٖوروبٓة اتجاي الصراع الفمسطٓىْ
ا٘سرائٓمْ والتعرٓؼ بالدور السٓاسْ واٚقتصادي اٖوروبْ كراعْ لعهمٓة السٛـ وطبٓعة البراهج

التىهوٓة هىذ عاـ  1993وهساٌهات اٚتحاد اٖوروبْ فٍٓا وكٓؼ تطورت الهساعدات اٚقتصادٓة
اٖوروبٓة لمسمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة.

ٌذا وخمصت الدراسة إلِ أف الدور السٓاسْ فْ عهمٓة التسوٓة هحدود لمغآة هقارىة بالدعـ

اٚقتصادي والهالْ وٓرجع ذلؾ إلِ عدة أسباب أٌهٍا ثقؿ التدخؿ اٖهرٓكْ فْ الهىطقة ،كها أف
طب ٓعة الهساعدات اٖوروبٓة تختمؼ حٓث تكوف عبارة عف هساعدات إىساىٓة لمشعب الفمسطٓىْ وفْ
حٓف اىً ٓتـ توجًٓ الهساعدات الهالٓة ٘سرائٓؿ والتْ تعهؿ عمِ تعزٓز العٛقات التجارٓة هعٍا واف

هبادرة الشراكة الهتوسطٓة جاءت فْ سٓاؽ هواجٍة الهبادرات اٖهرٓكٓة كهشروع الشرؽ اٖوسط

الكبٓر.
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أبك حهاد" )2011( ،التهكيؿ الدكلي لمهؤسسات الىمية الفمسطينية كأثره عمى التنهية السياسية في
قطاع غزة  2000ـ 2010 -ـ"

ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ دور التهوٓؿ الدولْ لمهؤسسات اٌٖمٓة الفمسطٓىٓة فْ بىاء

الشخصٓة العاهة لمهجتهع الفمسطٓىْ فْ قطاع غزة وأثر ذلؾ عمِ التىهٓة السٓاسٓة .والتعرؼ عمِ
الهىظهات الدولٓة وهصادر التهوٓؿ الدولْ لمهؤسسات اٌٖمٓة فْ قطاع غزة .التعرؼ عمِ هستوٓات

العهؿ اٌٖمْ الفمسطٓىْ بشكمً العاـ هف خٛؿ استعراض وتبٓاف ىشأة وهراحؿ تطور الهؤسسات
اٌٖمٓة بإٓجاز هحدد ،وتحمٓؿ أٌداؼ واستراتٓجٓات وهعٓقات ٌذي الهىظهات عمِ هستوى البٓئة

الداخمٓة والخارجٓة والتعرؼ عمِ التىهٓة السٓاسٓة وهقوهاتٍا وآلٓاتٍا وهعٓقاتٍا.

وخمصت الدراسة إلِ هجهوعة هف الىتائج أٌهٍا أف التهوٓؿ الدولْ ٓ ٚحقؽ أولوٓات التىهٓة

فْ فمسطٓف بسبب سعًٓ إلِ تحقٓؽ غآات سٓاسٓة لمدوؿ الهاىحة فْ الهجتهع الفمسطٓىْ وأف

الهساعدات التْ قدهتٍا الهىظهات الدولٓة تهت وفؽ خطة تىهوٓة تتىاسب هع أٌدافٍا السٓاسٓة ،ولٓس
هع احتٓاجات الشعب الفمسطٓىْ .كها أف الهؤسسات اٌٖمٓة الفمسطٓىٓة لٓس لدٍٓا أجىدة وطىٓة

واضحة تجاي أولوٓات التهوٓؿ وٌْ تستجٓب بشكؿ هباشر لبراهج وسٓاسات الهاىحٓف هها اىعكس

سمبٓا عمِ واقع التىهٓة السٓاسٓة.

عبد الكريـ" )2010( ،العالقات الكركبية الفمسطينية :الدكر االقتصادم الكركبي"
ت ىاولت ٌذي الدراسة حركة الهساعدات اٖوروبٓة لمسمطة الفمسطٓىٓة ولمهىظهات الغٓر حكوهٓة

تحدٓدا فْ اٖعواـ العشر اٖخٓرة واستعراض وتقٓٓـ العٛقات التجارٓة الفمسطٓىٓة اٖوروبٓة ورفع
هقترحات لتحسٓف العٛقات .وتوصمت الدراسة إلِ إف الهساعدات الدولٓة وفْ هقدهتٍا الهساعدات

اٖوروبٓة قد  ٚتستهر إلِ اٖبد وبالتالْ ٓ ٚجب أف تبقِ عىص ار ثابتا ودائها فْ اٚستراتٓجٓة
الفم سطٓىٓة لمتىهٓة وأكدت عمِ أف العٛقات اٚقتصادٓة اٖوروبٓة الفمسطٓىٓة لف تتطور إلِ الهستوى
الهطموب طالها بقٓت السمطة الفمسطٓىٓة تفقد سٓطرتٍا عمِ الهعابر الحدودٓة وطالها بقٓت ترتبط هع

إسرائٓؿ بغٛؼ جهركْ واحد ٓقٓد حرٓتٍا فْ اختٓار شركائٍا التجارٓٓف بها ٓخدـ هصمحة اٚقتصاد

والهواطف الفمسطٓىْ.

ديفكير "ك" ترتير" )2009( ،تتبع الدعـ الخارجي لمهنظهات الفمسطينية غير الحككهية في الضفة

الغربية كقطاع غزة (")2008-1999

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تتبع التهوٓؿ هف الجٍات الهاىحة الخارجٓة لمهىظهات الفمسطٓىٓة غٓر

الحكوهٓة فْ الضفة الغربٓة وقطاع غزة عمِ هدى السىوات العشر اٖخٓرة  2008-1999با٘ضافة
إ لِ التعرؼ عمِ أىهاط التهوٓؿ وحجـ الهساعدات والتوزٓع الجغرافْ والقطاعْ والجٍة الهستٍدفة هف
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توزٓع التهوٓؿ خٛؿ فترة هف الزهف ،وتحدٓد اتجاٌات الهساعدات الخارجٓة لمهىظهات الفمسطٓىٓة غٓر

الحكوهٓة.

وخمصت الدراسة الِ أف هبالغ الهساعدات الخارجٓة التْ وصمت الضفة الغربٓة وقطاع غزة

وىوعٍا اختمفت وفقا لٗوضاع السٓاسٓة كها أف الهىظهات غٓر الحكوهٓة الهشاركة فْ أىشطة تىهوٓة

تعادؿ ها ىسبتً  2هقابؿ  1لتمؾ الهشاركة فْ اٖىشطة اٚغاثٓة كها أف ىسبة كبٓرة هف الهساعدات

الخارجٓة تـ توجٍٍٓا خٛؿ الهىظهات غٓر الحكوهٓة الدولٓة والٍٓئات هتعددة اٖطراؼ فْ التىفٓذ

الهباشر لمهشارٓع .وتعتبر أوروبا أكبر جٍة هاىحة لمسمطة الفمسطٓىٓة ولقطاع الهىظهات غٓر
الحكوهٓة عمِ حد سواء بتوفٓرٌا  %70هف هجهوع التهوٓؿ الهخصص لٍذي الهىظهات كها أف ٌذي

الهساعدات أصبحت تشكؿ ها ىسبتً  %60هف الدخؿ القوهْ ا٘جهالْ لمضفة الغربٓة وقطاع غزة
كها أف اٚستىتاج الهٍـ لتحمٓؿ أىشطة الهىظهات غٓر الحكوهٓة الههولة قطاعٓا ٓشٓر بوضوح إلِ

عٛقة ترابطٓة بٓف الوقائع السٓاسٓة والقطاعات التْ تتمقِ الهساعدات.
أبك هصطفى" )2009( ،دكر كأىهية التهكيؿ الخارجي في تغطية العجز الدائـ لهكازنة السمطة
الكطنية الفمسطينية"

ٌدفت ٌذي الدراسة الِ تبٓاف اٖثر الحقٓقْ فْ تقدٓـ التهوٓؿ الخارجْ هف قروض خارجٓة

"الدٓف العاـ" وهىح وهساعدات لدعـ العجز الدائـ فْ هوازىة السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة.

وخمصت الدراسة إلِ هجهوعة هف الىتائج أٌهٍا أف الهساعدات الدولٓة هرتبطة بأٌداؼ

سٓاسٓة وأف دورٌا فْ الهساٌهة التىهوٓة ٓبقِ هرٌوىا إلِ درجة كبٓرة بالهؤثرات الخارجٓة ،وأىً لف

تتحقؽ أٌداؼ التىهٓة إ ٚإذا تهكف الشعب الفمسطٓىْ هف تقرٓر هصٓري واقاهة دولتً الهستقمة ،كذلؾ
خرجت الدراسة إلِ أف جؿ الهساعدات الخارجٓة هسخرة لتهوٓؿ الىفقات التطوٓرٓة و ٚتوجد أي هىحة

أو هساعدة لبىاء أي هشروع أو هصىع استثهاري.

سركجي" ،ك" غزاكنة" )2009( ،الهساعدات الغذائية كالهؤشرات االقتصادية الكمية في فمسطيف"
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تحمٓؿ أثر الهساعدات الغذائٓة عمِ بعض الهؤشرات اٚقتصادٓة

الكمٓة الٍاهة فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة وٌْ اٚىتاج الزراعْ والهستوردات الغذائٓة والرقـ القٓاسْ
ٖسعار الهواد الغذائٓة والبطالة والفقر واٖهف الغذائْ.

وخمصت الدراسة إلِ أف لمهساعدات الغذائٓة أثر سمبْ طفٓؼ عمِ هستوى اٚىتاج الزراعْ

فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة وأف عٛقة حجـ الهساعدات الغذائٓة هع الرقـ القٓاسْ ٖسعار الهواد الغذائٓة
عٛقة طردٓة طفٓفة ،كها ٓهكف القوؿ أف الهساعدات الغذائٓة  ٚتأثر فْ هعدؿ البطالة فْ اٖراضْ

الفمسطٓىٓة.
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بني فضؿ" )2009( ،ﺩًﺭ ﺍالتحاﺩ ﺍلًﺭًبي في ﺍلتنهية ﺍلسياسية تجاه ﺍلﺭﺍضي ﺍلفمسﻁينية

ﺍلهحتمة (1991ن2007-ن)"

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ الوقوؼ عمِ سٓاسات اٚتحاد اٖوروبْ التىهوٓة ،وهعرفة تأثٓرٌا عمِ

اٖوضاع اٚقتصادٓة والسٓاسٓة واٚجتهاعٓة واٖهىٓة فْ الضفة الغربٓة وقطاع غزة ،وفٓها إذا
ساٌهت فْ بىاء اقتصاد فمسطٓىْ ٓساعد عمِ قٓاـ دولة فمسطٓىٓة هستقمة ،أـ أىٍا كاىت هجرد
سٓاسات أهىٓة ذات طابع اقتصادي تىهوي لحهآة إسرائٓؿ،

وخمصت الدراسة لهجهَعة هو ﺍلىتائج ﺃٌهٍا ﺃو ٌﺩﻑ ﺍٚتحاﺩ ﺍَٖﺭَبْ هو وراء تقػﺩٓن ٌﺫي

ﺍلهساعﺩﺍﺕ ٌَ حهآة ﺃهو ﺇسﺭﺍئٓؿ ،هو خٛؿ ﺭبﻁ ٌﺫي ﺍلهساعﺩﺍﺕ بهﺩُ ﺍلتػﺯﺍن ﺍلسػمﻁة بهﻜافحة

ﺍ٘ﺭٌاﺏَ ،قهعٍا لمهىﻅهاﺕ (ﺍ٘ﺭٌابٓة) ،وﺍلبحﺙ عػو ﺩَﺭ سٓاسػْ فػْ ﺍلعهمٓة ﺍلسمهٓة فْ ﻅؿ
ٌٓهىة ﺍلَٓٚاﺕ ﺍلهتحﺩﺓ ﺍٖهﺭٓﻜٓة عمػِ همػﻑ ﺍلتسػَٓة ﺍلسمهٓة ،حتِ لَ ﺃقتصﺭ ٌﺫﺍ ﺍلﺩَﺭ فْ ﺍلبﺩﺍٓة

عمِ تقﺩٓن ﺍلهساعﺩﺍﺕ ،ﺇٌ ٚذا الدور فشؿ فػْ تﺭجهػة َﺭقة ﺍلهساعﺩﺍﺕ لمعﺏ ﺩَﺭ سٓاسْ فاعؿ
ىتٓجة خضَعً لٙهٛﺀﺍﺕ ﺍٖهﺭٓﻜٓة َﺍ٘سﺭﺍئٓمٓة ﺍلتْ ﺭﺃﺕ ﺃو ﺩَﺭي هىحاﺯ لصالح ﺍلعﺭﺏَ ،لٍﺫﺍ

بقْ ثاىَٓاَ ،هﻜه ٛلمﺩَﺭ ﺍٖهﺭٓﻜْ فػْ ﺍلهىﻁقػة ﺍلعﺭبٓةَ .تﺭُ ٌﺫي ﺍلﺩﺭﺍسة ﺃو ﺍلهساعﺩﺍﺕ ﺍلتْ

قﺩهٍا ﺍٚتحاﺩ ﺍَٖﺭَبْ َبقٓة ﺍلﺩَؿ ﺍلهاىحة قػﺩ فشمﺕ فْ إحﺩﺍﺙ تىهٓة اقتصادٓة فمسﻁٓىٓة حقٓقٓة،

ٖىٍا قﺩهﺕ بﺩَﺍفع سٓاسٓة ٘ىعػاﺵ ﺍلعهمٓػة ﺍلسمهٓة َلٓﺱ لبىاء ﺍقتصاﺩ فمسﻁٓىْ قَّ َهستقؿ.
شعباف " )2006( ،نحك تكظيؼ التهكيؿ الدكلي في التنهية في فمسطيف "
ٌدفت الدراسة إلِ اٚطٛع عمِ التقٓٓـ الهوضوعْ لتأثٓر الهساعدات الخارجٓة وذلؾ

باٚطٛع عمِ تفاصٓؿ التهوٓؿ الدولْ هف حٓث هصادري وشروطً وهجاٚت صرفً وطبٓعتً فٍىاؾ
تهوٓؿ تجاري وٌىاؾ تهوٓؿ ٓكوف لمههوؿ الٓد الطولِ فْ تحدٓد هجاٚت صرفً.

وخمصت الدراسة إلِ عدة ىتائج وتوصٓات أٌهٍا ضرورة العهؿ عمِ تفعٓؿ اتفاقٓات التجارة

الحرة ه ع اٚتحاد اٖوروبْ ،الوٓٚات الهتحدة اٖهرٓكٓة واٚستفادة هف التسٍٓٛت التْ هىحتٍا بعض
الدوؿ العربٓة لمهىتجات الفمسطٓىٓة وتشجٓع البىوؾ العاهمة فْ فمسطٓف لضخ أكبر هف الودائع فْ

السوؽ الفمسطٓىْ ودفعٍا لٛستثهار فْ الهجاٚت التىهوٓة ،وتطوٓر وتحدٓث الهىاطؽ الصىاعٓة

وجعمٍا هخصصة لمتصدٓر القطاعات واٚستفادة هف اتفاقٓات التعاوف وتأسٓس صىدوؽ ضهاف

لٛستثهار بها ٓعطْ تطهٓىات لرأس الهاؿ الفمسطٓىْ والعربْ والدولْ بها ٓشجعً عمِ القدوـ إلِ
فمسطٓف با٘ضافة إلِ العهؿ عمِ تعظٓـ جدوى اتفاؽ الهعابر وأٌهٍا هعبر رفح البري فْ هجاؿ

التصدٓر واستقداـ الشركات وأصحاب رؤوس اٖهواؿ.
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الجعفرم" )2005( ،الهياـ الهطمكبة هف السمطة الكطنية الفمسطينية لتعظيـ االستفادة هف
االتفاقيات التجارية الدكلية"

ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ الهٍاـ الهطموبة هف السمطة الفمسطٓىٓة لهساعدة الهصدرٓف

والهستوردٓف فْ تعظٓـ اٚستفادة هف اٚتفاقٓات اٚقتصادٓة والتجارٓة التْ قاهت بتوقٓعٍا هع عدد هف
الدوؿ العربٓة واٚسٛهٓة واسرائٓؿ وكذلؾ هف الهبادرات الدولٓة التْ تقدهت بٍا العدٓد هف الجٍات

الدولٓة لدعـ اٚقتصاد الفمسطٓىْ.

وخمصت الدراسة إلِ أف الهشكٛت والعوائؽ التْ تعاىْ هىٍا التجارة الخارجٓة الفمسطٓىٓة لٍا جاىباف:

اٖوؿٓ :تعمؽ بإسرائٓؿ وسٓطرتٍا عمِ الهىافذ الدولٓة واجراءاتٍا الراهٓة إلِ إلحاؽ اٚقتصاد الفمسطٓىْ
باٚقتصاد ا٘سرائٓمْ والقضاء عمِ أٓة إهكاىٓات لتطوري وٓحٓط بٍذا الجاىب العدٓد هف الدوافع

السٓاسٓة ا٘سرائٓمٓة إلِ جاىب الدوافع اٚقتصادٓة .أها الجاىب الثاىْ :فٓتعمؽ بالقصور الذاتْ
الفمسطٓىْ حٓاؿ تىشٓط التجارة الخارجٓة وها ٓرتبط بذلؾ هف تىهٓة الصادرات وتشجٓع الواردات – هف

هدخٛت اٚىتاج – والىفاذ إلِ أسواؽ التصدٓر ،وبالرغـ هف أف ٌىاؾ العدٓد هف القٓود التْ فرضتٍا
إسرائٓؿ عمِ الفمسطٓىٓٓف وقٓدت بٍا تجارتٍـ هع العالـ الخارجْ – وبالتالْ جهدت اٚتفاقٓات
التجارٓة الفمسطٓىٓة الدولٓة وحدت هف اٚستفادة هىٍا -إ ٚأىً بالهقابؿ ٌىاؾ العدٓد هف الصٛحٓات
والٍواهش التْ ٓهكف العهؿ فْ ىطاقٍا وتحقٓؽ إىجازات همهوسة.
عبد الكريـ" ،ك" هكحكؿ" )2005( ،نحك تكظيؼ أنجع لمهساعدات الخارجية الهقدهة لمشعب

الفمسطيني"

ٌدفت الدراسة الِ القاء الضوء عمِ الهساعدات الخارجٓة لمفمسطٓىٓٓف هف حٓث هٛهحٍا
التوصٓفٓة العاهة ،والدروس الهستفادة هف تجربة توظٓفٍا عمِ طوؿ الهرحمة التْ بدأت هع توقٓع

اتفاقٓة أوسمو فْ ىٍآة عاـ  1993والِ صٓاغة هجهوعة هف الهقترحات التْ هف شاىٍا أف تسٍـ فْ
زٓادة ىجاعة توظٓؼ ٌذي الهساعدات فْ خدهة الجٍود الهبذولة لهواجٍة هتطمبات اٚىعاش

اٚقتصادي الطارئ وتحدٓات التىهٓة الهستداهة عمِ الهدى الطوٓؿ.

وخمصت الدراسة إلِ أىً ٓجب التأكٓد عمِ أف الهساعدات الدولٓة لف تستهر إلِ اٖبد ولف

تبقِ ضهف الوتٓرة الحالٓة خٛؿ السىوات القمٓمة القادهة وبالتالْ ٓجب أف  ٚتبقِ عىص ار ثابتا فْ
اٚستراتٓجٓة الفمسطٓىٓة الهتعمقة باٚقتصاد الفمسطٓىْ وتحدٓد خٓاراتً التىهوٓة بؿ ٓجب الىظر إلٍٓا

عمِ أىٍا هؤقتة وغٓر هضهوىة هها ٓتوجب عمِ الفمسطٓىٓٓف بذؿ اقصِ درجة ههكىة هف الحكهة

والكفاءة فْ ا ستغٛلٍا عىد توفرٌا ،هع هواصمة البحث عف السبؿ الكفٓمة لمتخمص هف اٚعتهاد عمٍٓا

تدرٓجٓا.
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جابر "" )2005( ،التهػكيػؿ الجنبػي ،الػكاقػػع  ...كالتحديػػات "
ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ توزٓع وىوع الهساعدات الخارجٓة وطرؽ تخصٓصٍا ،هدى

هساٌهة الدوؿ الهاىحة فْ التعاطْ هع أولوٓات الهجتهع الفمسطٓىْ الهتهثمة فْ تىهٓة عىاصر ا٘ىتاج
والتىهٓة اٖساسٓة وبىاء القدرات الفعمٓة وٌؿ وضعت اٚقتصاد الفمسطٓىْ فْ هساري الصحٓح ىحو

تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة.

وخمصت الدراسة إلِ أ ف تحدٓد أولوٓات الهساعدات الدولٓة هف الدوؿ الهاىحة ٓساٌـ بشكؿ هباشر فْ
وٓؤدي إلِ تعارض بعض الىشاطات هع بعضٍا فْ
تقمٓؿ الفائدة الهرجوة هف ٌذي الهساعدات ُ
الهستقبؿ ،واف اٚقتصاد الفمسطٓىْ ٓعتهد كمٓاً عمِ الهساعدات اٖجىبٓة التْ تغطْ حوالْ  %80هف

اٖهواؿ الٛزهة لتهوٓؿ براهج اٚستثهار العاـ ،فْ حٓف أف ٌذي الهساعدات لف تستهر طوٓ ،ًٛوعمًٓ
 ٚبد هف توفٓر البٓئة السٓاسٓة الهستقرة ،وتحدٓد اٌٖداؼ الهستقبمٓة حتِ تتهكف ٌذي الهساعدات هف

أخذ دورٌا الفعاؿ فْ عهمٓة البىاء والتطوٓر .كها أف ٌىاؾ هسعِ دائـ هف قبؿ الطرؼ ا٘سرائٓمْ
٘عاقة الهساعدات الدولٓة حتِ  ٚتخدـ اٌٖداؼ الوطىٓة الفمسطٓىٓة .فالهساعدات الدولٓة ساٌهت

بشكؿ فعاؿ فْ تخفٓؼ حدة أثار السمبٓة لسٓاسة ا٘غٛؽ ا٘سرائٓمٓة ،عف طرٓؽ براهج إٓجاد فرص

عهؿ ودعـ الهوازىة العاهة ،كها ساٌهت ٌذي الهساعدات فْ تقوٓة البىاء الهؤسسْ لمسمطة الوطىٓة

هها سٓزٓد هف قدرتٍا عمِ تصهٓـ السٓاسات ووضع اٚستراتٓجٓات ،وخمؽ بٓئة اقتصادٓة ههٓزةٌ .ذا

وأف تىاهْ القروض أو الدٓف العاـ الخارجْ الفمسطٓىْ ٓثٓر هخاوؼ جدٓة فٓها ٓتعمؽ بتأثٓري عمِ

عهمٓة التىهٓة الهستقبمٓة ،حتِ ٓخشِ أف تشكؿ أقساط الدٓوف الخارجٓة وفوائدٌا عبئاً هتزآداً عمِ

الهوازىة العاهة.

لبد" )2004( ،تجربة السمطة الفمسطينية في إستغالؿ الهساعدات الدكلية ("( 2003– 1994
تٍدؼ ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ أٌداؼ وطبٓعة الهساعدات الدولٓة الهقدهة هف طرؼ

الدوؿ الهاىحة لمسمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة وأثرٌا عمِ اٚقتصاد الفمسطٓىْ بصورة عاهة ،و أثر ذلؾ
عمِ تطورات اٖوضاع اٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة وتٍدؼ كذلؾ إلِ التعرؼ عمِ هدى قدرة السمطة

الوطىٓة الفمسطٓىٓة فْ التغمب عمِ الهعوقات والصعوبات التْ تحوؿ دوف اٚستغٛؿ اٖهثؿ
لمهساعدات الدولٓة .وأظٍرت ٌذي ا لدراسة أف الهساعدات الدولٓة الهقدهة عبر السمطة الوطىٓة

الفمسطٓىٓة لـ تحقؽ اٌٖداؼ الهرجوة هىٍا ،وسواء كاف ذلؾ بسب العواهؿ الهتعمقة بالجاىب الفمسطٓىْ

أو العواهؿ الخارجٓة ،وخاصة التْ تتعمؽ بالجاىب ا٘سرائٓمْ والدوؿ الهاىحة ذاتٍا .وأظٍرت الدراسة

أٓضاً أف اٚعتهاد عمِ الهساعدات الدولٓة أصبح ٓهثؿ عبئاً عمِ الجاىب الفمسطٓىْ ،وتحدٓداً فْ

قدرتً عمِ تحقٓؽ استقٛلً اٚقتصادي والسٓاسْ .وتضهىت الدراسة فْ الخاتهة هجهوعة هف
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التوصٓات ،والتْ ٓتمخص أٌهٍا بضرورة العهؿ عمِ التقٓٓـ الشاهؿ لتجربة السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة

السابقة فْ إستغٛؿ الهساعدات الدولٓة الهقدهة لٍا ،وذلؾ بٍدؼ تحقٓؽ اٚستغٛؿ اٖهثؿ لٍا.
عبد الرازؽ" )2002( ،تقييـ االتفاقيات االقتصادية كالتجارية الفمسطينية الدكلية"

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تقدٓـ هراجعة ىظرٓة لٛتفاقات التجارٓة الفمسطٓىٓة الدولٓة ،وذلؾ

لمتعرؼ عمِ أٌـ الثغرات والىواقص التْ عاىت هىٍا لتفادٍٓا فْ الهفاوضات الهقبمة وخاصة بعد
اىتٍاء ها عرؼ بالفترة اٚىتقالٓة هف اتفاؽ أوسمو.

وخمصت الدراسة إلِ أىً  ٚبد أف ٓرتبط هع حسف الصٓاغة فْ اٚتفاقٓات تفاٌهات تضهف

التطبٓؽ السمس لٍا بها فْ ذلؾ آلٓات واضحة لمتحكٓـ الحٓادي .وأف هف آلٓات التحكٓـ وضوح
الىصوص وشهولٍا وٌها صفتاف  ٚبد لمسمطة الفمسطٓىٓة هف ا٘ص ارر عمٍٓها ضهف هعآٓر هحددة.

كها أ ىً  ٚبد لمسمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة هف التفاٌـ هع الدوؿ العربٓة عمِ ربط اٚتفاقٓات العربٓة
ا٘سرائٓمٓة بالهصالح الفمسطٓىٓة واشت ارط تطبٓقٍا بسٛسة تىفٓذ اٚتفاقٓات اٚقتصادٓة الفمسطٓىٓة
العربٓة أها بالىسبة لٛتفاقٓات هع دوؿ أخرى ف ٛبد هف ربط اٚهتٓازات واٚستثىاءات الهتبادلة بها

تقدهً ٌذي الجٍات لٛقتصاد ا٘سرائٓمْ أو اٖطراؼ العربٓة.
كنفاني" )2000( ،عالقة فمسطيف باالتحاد الكركبي :االطار الحالي كالعالقة الهستقبمية"
ٌدفت الدراسة الِ استشراؼ فرص وآفاؽ تطوٓر العٛقات الفمسطٓىٓة اٖوروبٓة وشرح اتفاقٓة
التعاوف اٚقتصادي الهبرهة بٓف الطرفٓف عاـ  1997واٚجراءات القاىوىٓة والتىظٓهٓة واٚجرائٓة.

وخمصت الدراسة إلِ أف اٚتفاقٓات الثىائٓة استبدلت بىظاـ الهعوىات وأف ٌىاؾ حاجة هاسة

لهٍارات رسـ البراهج وتقٓٓهٍا وهتابعتٍا والقدرة عمِ تحهؿ الهسؤولٓة وتىسٓؽ العهؿ بٓف هختمؼ

اٖطراؼ فٓها بعد اىتٍاء برىاهج العوف اٖوروبْ ،كها أف اٚعتبارات السٓاسٓة حظٓت باٌتهاـ السمطة
الفمسطٓىٓة هها جعمٍا توقع اتفاقٓة هستقمة ،كها أف ىوع العٛقة التجارٓة بٓف الضفة الغربٓة وقطاع غزة

ستقمص اهكاىٓة استفادتٍا هف اٚهتٓازات الههىوحة لٍا فٓها ٓتعمؽ بالواردات هف اٚتحاد اٖوروبْ.
وسٓكوف الدعـ الفىْ والدعـ الهالْ الهباشر لمصىاعات الفمسطٓىٓة الولٓدة اكثر آجابٓة هف اٚهتٓازات

التجارٓة.
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برفع هستوى الهساعدات .وخمصت الدراسة إلِ ضرورة أف ٓعهؿ الكوىغرس هستقب ٛعمِ تقٓٓـ دوري

لمهساعدات اٖهرٓكٓة تحت سقؼ أولوٓات السٓاسة اٖهرٓكٓة وٓشهؿ ذلؾ البراهج الهىفذة هف باب هىح
الدعـ وهواصمتً أو توسٓعً أو حتِ تقمٓص أو تغٓٓر أو ىٍآة ،هع أٌهٓة الرقابة والتحري والرصد.
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Al-Fattal. Rouba, (2010) "The Foreign Policy of the EU in the
"Palestinian Territory
ٌدفت الدراسة إلِ توضٓح هدى تأثٓر سٓاسة اٚتحاد اٖوروبْ لٓتحوؿ هف دعـ التىهٓة
اٚقتصادٓة والهؤسسٓة إلِ الهساعدات ا٘ىساىٓة وا٘غاثٓة وأٌـ اٖسباب التْ أدت لذلؾ ،هف هعوقات

التىهٓة اٚقتصادٓة فْ فمسطٓف وخاصة ها ٓتعمؽ باٚىقساـ وبىاء الهؤسسات والواقع الذي ىشأ إثر
اٚىتفاضة الثاىٓة وفوز حركة حهاس فْ اٚىتخابات التشرٓعٓة ،وبٓاف أٌهٓة العٛقات اٖوروبٓة

الهتوسطٓة وأبعادٌا الهوضوعٓة والهىٍجٓة فْ الٍٓاكؿ السٓاسٓة والقاىوىٓة واٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة

داخؿ بمداف البحر اٖبٓض الهتوسط بها فٍٓا فمسطٓف ،وخمصت الدراسة إلِ أىً بالرغـ هف الدور

السٓاسْ الهحدود لٛتحاد اٖوروبْ فقد ترؾ لدفع الفاتورة .وها شجع عمِ ذلؾ خصوصٓة العٛقة بٓف
اٚتحاد اٖوروبْ والفمسطٓىٓٓف التْ تعود إلِ الهاضْ اٚستعهاري والقرب الجغرافْ أو التعاطؼ هع

الدهار الذي خمفتً الحروب اٚسرائٓمٓة ،وٓظٍر ذلؾ هف براهج التعاوف والشراكة والجوار با٘ضافة إلِ
هوقؼ اٚتحاد اٖوروبْ الواضح ضد توسٓع الهستوطىات ،والعهؿ عمِ فتح هعبر رفح واعادة إعهار

قطاع غزة ودعـ الحكـ الرشٓد واصٛح الهؤسسات الفمسطٓىٓة وتفعٓؿ عهمٓة السٛـ بٓف الفمسطٓىٓٓف
وا٘سرائٓمٓٓفٚ ،ستعادة بعض الهصداقٓة فْ العالـ العربْ ،وٓىبغْ أف ٓستكهؿ الدعـ لبىاء الدولة

الفمسطٓىٓة ،بد ٚهف هجرد التعاوف هع القوى الحزبٓة وٌو أكثر إلحاحا فْ هواجٍة اٚستقطاب
الهجتهعْ والسٓاسْ الهستهر فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة.

Esra Bulut Aymat,(2010), "European Involvement in the Arab-Israeli
"Conflict
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ اٚطٛع عمِ دور اٚتحاد اٖوروبْ فْ الصراع الفمسطٓىْ ا٘سرائٓمْ
وهساٌهاتً هىذ عاـ ( 3891إعٛف البىدقٓة) ،وفْ ظؿ ها شٍدي الهىطقة هف ىكسات واتجاٌات سمبٓة
تدفع بالشكوؾ حوؿ إهكاىٓة التوصؿ إلِ حؿ الدولتٓف .ها ٓتىاقض هع التفاؤؿ الذي أحدثتً هبادرة

السٛـ اٖهرٓكٓة لقٓاـ الدولة الفمسطٓىٓة ،لتكوف سىة  2133سىة الهفتاح لمتحرؾ ىحو حؿ الدولتٓف.
فكاف  ٚبد هف ٓأتْ دور اٚتحاد اٖوروبْ هعتهدا عمِ الخبرات الهتهٓزة هف الباحثٓف هف هختمؼ

أىحاء أوروبا فْ ظؿ التحدٓات وهىاقشة سٓاسات اٚتحاد اٖوروبْ فْ الهاضْ والحاضر.

وخمصت الدراسة الِ أف اٚتحاد اٖوروبْ ٓعتبر هؤٓدا قوٓا لتقرٓر الهصٓر الفمسطٓىْ

وٓىعكس ذلؾ هف حجـ الهشاركة الهالٓة فْ دعـ السٛـ واتفاؽ أوسمو فْ سبٓؿ الىٍوض ٘ىشاء دولة

فمسطٓىٓة .فكاىت الهساعدات اٖوروبٓة تدعـ وكالة غوث وتشغٓؿ الٛجئٓف الفمسطٓىٓٓف (اٖوىروا)
والتْ تعهؿ عمِ توفٓر الهساعدات ا٘ىساىٓة ،فض ٛعف دعـ هشروع بىاء الدولة التْ تجسدٌا خطة

فٓاض .وهع ذلؾ ،لـ تكف ٌذي الهساعدات كافٓة لمتغمب عمِ العقبات الكبٓرة فْ تحقٓؽ دولة
فمسطٓىٓة قابمة لمحٓاة .رغـ ها كاف لمهساعدات اٖوروبٓة هف آثار إٓجابٓة عمِ الظروؼ الهعٓشٓة
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لمفمسطٓىٓٓف ،فكاىت الهعوقات التْ حالت دوف اٚستفادة الهثمِ هف ٌذي الهساعدات .عٛوة عمِ

ذلؾ ،شكؿ اٚىقساـ بٓف غزة والضفة الغربٓة تحدٓا لفعالٓة الفمسطٓىْ فْ تقرٓر هصٓري حٓث تخضع
الهىطقتٓف لعدائٓة هتبادلة بسبب الفصائؿ الفمسطٓىٓة الحاكهة اضافة الِ اٚجراءات ا٘سرائٓمٓة .كها

أف التدخٛت اٖوروبٓة اثرت بشكؿ غٓر هباشر لتعزٓز ٌذا اٚىفصاؿ .هف خٛؿ إعادة توجًٓ
استراتٓجٓات اٚتحاد اٖوروبْ لذلؾ كاف  ٚبد هف اٌٚهٓة بها كاف إعادة الىظر فْ هقاطعة حكوهة

حهاس فْ غزة ٚف السٓاسة الحالٓة لٛتحاد اٖوروبْ ٓ ٚهكف أف تقدـ ا ٚالهزٓد هف تقوٓض

احتهاٚت إقاهة دولة فمسطٓىٓة هتصمة قابمة لمحٓاة.

EKanayake, E.M, and others, (2010), "The Effect of Foreign Aid on
"Economic Growth in Developing Countries
أظٍرت ٌذي الدراسة القٓاسٓة والتْ كاىت عف أثر الهساعدات الخارجٓة عمِ الىهو اٚقتصادي
فْ الدوؿ الىاهٓة خٛؿ الفترة ( )2112-3891هقسهة عمِ ثٛث فترات زهىٓة عمِ أف عٓىة الدراسة

شهمت  91دولة ىاهٓة هتمقٓة لمهساعدات الخارجٓة فْ آسٓا ،افرٓقٓا ،أهرٓكا الٛتٓىٓة وهىطقة البحر
الكارٓبْ والتْ تتهٓز بهستوٓات دخؿ هختمفة هف حٓث الدخؿ الهىخفض وفوؽ الهتوسط ،وخمصت

الدراسة إلِ أف الهساعدات الخارجٓة كاف لٍا أثر سمبْ عمِ الىهو اٚقتصادي فْ البمداف الىاهٓة ها

عدا البمداف اٖفرٓقٓة وٌذا لٓس هستغربا حٓث تعتبر ٌذي الدوؿ أكبر هتمؽ لمهساعدات الخارجٓة كها
أف الدراسة وضحت أف الهساعدات الخارجٓة لٍا تأثٓر سمبْ عمِ الدوؿ ذات الدخؿ الهىخفض حٓث

ٓطغِ عمٍٓا توجً الدعـ إلِ الىشاطات والهجاٚت اٚغاثٓة.

Karras.Georgios, (2006), "Foreign Aid and Long-run Economic
"Growth: Empirical Evidence for a Panel of Developing Countries
ٌدفت الدراسة القٓاسٓة إلِ دراسة العٛقة بٓف الهساعدات الخارجٓة والىهو فْ الىاتج الهحمْ

ا٘جهالْ لمفرد الواحد باستخداـ البٓاىات السىوٓة هف  3831إلِ  3882لعٓىة هف  23دولة ىاهٓة
هتمقٓة لمهساعدات .وأظٍرت الىتائج أف تأثٓر الهساعدات الخارجٓة عمِ الىهو اٚقتصادي ٌو إٓجابْ،
وذات دٚلة إحصائٓة كبٓرة ،حٓث أف زٓادة الهساعدات الخارجٓة بىسبة  21دو ٚار لمشخص الواحد
ٓؤدي إلِ زٓادة دائهة فْ هعدؿ ىهو الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ الحقٓقْ لمفرد بىحو  .%1133باستخداـ

هقٓاس الهساعدات الخارجٓة البدٓمة ،كها أف زٓادة دائهة فْ ىصٓب الهساعدات الخارجٓة بىسبة %3

هف الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ لٛقتصاد ٓؤدي إلِ زٓادة هعدؿ ىهو ىصٓب الفرد هف  1130إلِ
.%1123
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Ghulam. Mohey-ud-din, (2005), "Impact of Foreign Aid on Economic
"]Development in Pakistan [1960-2002
ٌدفت ٌذي الدراسة القٓاسٓة والتْ كاىت عمِ حالة باكستاف إلِ دراسة أثر الهساعدات

الخارجٓة عمِ الىاتج الهحمْ اٚجهالْ حٓث أشارت بأف الهعوىات الخارجٓة كاف لٍا تأثٓ ار إٓجابٓا عمِ
الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ وذلؾ خٛؿ الفترة (ٌ )2110-3831ذا وقد كاف لمهعوىات الخارجٓة أثرٓف

سمبْ وآجابْ تهثؿ اٖثر آٚجابْ فْ أف الهعوىات رفعت هف هعدٚت الىهو فْ الىاتج الهحمْ
ا٘جهالْ وٓظٍر ذلؾ هف تأثر البىٓة التحتٓة والقطاعات الصىاعٓة والزراعٓة إٓجابٓا وهعالجة العجز
فْ هٓزاف الهدفوعات أها اٖثر السمبْ فٓتهثؿ فْ إحٛؿ الهساعدات الخارجٓة لمهدخرات الهحمٓة

وزٓادة أعباء الدٓف وبالتالْ خدهة الدٓوف الخارجٓة.

عاشرا :التعميؽ عمى الدراسات السابقة:

رغـ أٌهٓة اٖبحاث والدراسات السابقة والتْ تطرقت لمتعرؼ عمِ أٌهٓة الهساعدات الخارجٓة

لفمسطٓف ودورٌا فْ تحسٓف حٓاة الفمسطٓىٓٓف وهدى اٚستفادة هىٍا ،ىجد أف ٌىاؾ دراسات ذٌبت
باتجاي توضٓح وتحمٓؿ طبٓعة العٛقات الفمسطٓىٓة اٖوروبٓة فْ ظؿ الهتغٓرات السٓاسٓة واٚقتصادٓة

خاصة ها ٓتعمؽ بسٓاسات اٚتحاد اٖوروبْ فْ الهىطقة ودوري فْ الصراع القائـ الفمسطٓىْ
اٚسرائٓمْ ،كها وىجد أف ٌىاؾ دراسات اتجٍت لمتعرٓؼ بالهساعدات اٖوروبٓة وىوعٓتٍا خاصة

الهوجٍة لسد عجز الهوازىة الفمسطٓىٓة وٌؿ هف الههكف اٚستفادة هىٍا بشكؿ جٓد هف حٓث اٚىسجاـ
هع هتطمبات اٚىعاش اٚقتصادي الفمسطٓىْ وأولوٓات الشعب الفمسطٓىْ أـ  ٚ؟ لتركز دراسات أخرى
عمِ شرح اتفاقٓة التعاوف والشراكة الفمسطٓىٓة اٖوروبٓة الهبرهة سىة  3882والتعرؼ عمِ ا٘جراءات

القاىوىٓة والتىظٓهٓة الخاصة بٍا ،كها ٌدفت بعض الدراسات إلِ توضٓح أٌهٓة اٚتحاد اٖوروبْ فْ

الهىطقة هف خٛؿ العٛقات بٓف اٚتحاد اٖوروبْ وأطراؼ الىزاع ،وتقدٓـ لهحة تارٓخٓة عف الهوقؼ
الرسهْ لٛتحاد اٖوروبْ ودوري الهتطور هىذ سىة  .3881وفحص طبٓعة الهساعدات الهقدهة
لمفمسطٓىٓٓف .عمِ أف بعض الدراسات ذٌبت إلِ قراءة ىوع الهساعدات الخارجٓة وطرؽ تخصٓصٍا،

وهدى هساٌهة الهاىحٓف فْ التعاطْ هع أولوٓات الهجتهع الفمسطٓىْ الهتهثمة فْ تىهٓة عىاصر
ا٘ىتاج والتىهٓة وبىاء القدرات ،وها الهٍاـ الهطموبة هف السمطة الفمسطٓىٓة لٛستغٛؿ اٖهثؿ هف ٌذي

الهساعدات.
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االستفادة هف الدراسات السابقة :تـ اٚستفادة هف الدراسات السابقة فْ التالْ:
 قاـ الباحث باٚستعاىة بالدراسات السابقة فْ تحدٓد أٌداؼ وفرضٓات البحث. -تحدٓد هتغٓرات الدراسة.

 -استطاع الباحث تشكٓؿ ٌٓكؿ الدراسة هف خٛؿ اٚطٛع وهراجعة الدراسات السابقة.

 استفاد الباحث هف الدراسات السابقة فْ تغذٓة الجاىبٓف الىظري والعهمْ هف الدراسة وكذلؾ فْتحمٓؿ الىتائج.

 استعاف الباحث بالدراسات السابقة وهتغٓراتٍا لمدفاع عف خطة بحثً.ها يهيز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة:

إف ها ٓهٓز ٌذي الدراسة عف الدراسات السابقة أىٍا عهمت عمِ توضٓح التطور التارٓخْ لمعٛقات
اٖوروبٓة الفمسطٓىٓة والقاء الضوء عمِ صور وأشكاؿ التعاوف وألٓات التْ تـ هف خٛلٍا توفٓر

اء كاىت تىهوٓة أو إغاثٓة أو الهخصصة لدعـ الهوازىة الفمسطٓىٓة،
الدعـ اٖوروبْ والهىح الهقدهة سو ً
وتقٓٓـ وزف ٌذي الهساعدات كجزء هٍـ هف الهساعدات الخارجٓة الهقدهة لفمسطٓف ،ودورٌا فْ دفع
عجمة الىهو والتىهٓة اٚقتصادٓة هع أٌهٓة التعرؼ عمِ طبٓعة ٌذي الهساعدات وتوزٓعٍا الىسبْ عمِ

القطاعات واٖىشطة ا٘قتصادٓة ،هرو ار بالتعرؼ عمِ طبٓعة الدعـ التجاري اٖوروبْ واٚهتٓازات

الهقدهة لمتجارة الخارجٓة الفمسطٓىٓة ،عمِ أف ٓتـ اسقاط ذلؾ عمِ التغٓر فْ هعدؿ الىهو اٚقتصادي
فْ الىاتج الهحمْ الحقٓقْ ،وٓأ تْ ذلؾ بعد الوقوؼ عمِ واقع وحاؿ اٚقتصاد الفمسطٓىْ وتوضٓح أٌـ
الهكوىات والهؤثرات كىصٓب الفرد هف الىاتج الهحمْ والفقر والبطالة وهساٌهة اٖىشطة اٚقتصادٓة

با٘ضافة إلِ الىواحْ اٚقتصادٓة اٖخرى ،وٌىا ٓ ٚهكف إغفاؿ دور اٚحتٛؿ كأبرز عائؽ أهاـ استفادة

الفمسطٓىٓٓف هف الهساعدات واٚهتٓازات التْ هىحٍا اٚتحاد اٖوروبْ لٍـ ،والذي تبرز ىشاطاتً عمِ

اٖرض بأبشع صورٌا هف عدواف واغٛقات وحصار خاىؽ با٘ضافة إلِ هعٓقاتً الفىٓة وا٘ج ارئٓة الهقٓدة

لمىشاط التجاري واٚىتاجْ والز ارعْ الفمسطٓىْ ،وفْ ٌذا السٓاؽ ٓ ٚسعىا أف ىغفؿ دور السٓاسة

اٖوروبٓة فْ توجًٓ هسار الهساعدات لٓس فقط اٖوروبٓة بؿ والدولٓة بسبب الهوقؼ السٓاسْ اٖوروبْ

هف اٖحزاب الفمسطٓىٓة .عمِ أف الدراسة ستشهؿ الفترة ها بٓف  3880وحتِ سىة  ،2132كها أىً
سٓتـ تحمٓؿ فرضٓات الدراسة باستخداـ الهىٍج القٓاسْ الكهْ هف خٛؿ بىاء ىهوذج قٓاسْ ٓتهاشِ
وطبٓعة فرضٓات الدراسة والتْ ستعهؿ عمِ تحمٓؿ أثر الهساعدات اٖوروبٓة باختٛؼ ىهطٍا سواء

كاىت عمِ شكؿ ٌبات أو عمِ شكؿ قروض هقدهة هف بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ عمِ هعدؿ ىهو

الىشاط اٚقتصادي الفمسطٓىْ وهدى تأثر ٌذي العٛقة باٚتفاقات الهبرهة والهىاخ السٓاسْ الذي ساد
اٖراضْ الفمسطٓىٓة خٛؿ فترة الدراسة.
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الفصؿ الثاني
"اإلطار التاريخي لمعالقات الفمسطينية الكركبية"
اإلابدث ألاوٌ :الىاكع الاكخصادي الفلظطُني
اإلابدث الثاوي :اإلاظاعداث الخازحُت لفلظطين
اإلابدث الثالث :الخطىز الخازٍخي للعالكاث ألاوزوبُت الفلظطُيُت
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تهييد:
سٓحاوؿ الباحث هف خٛؿ ٌذا الفصؿ إلقاء الضوء عمِ واقع اٚقتصاد الفمسطٓىْ هوضحا
أٌـ هٛهحً الهتهثمة فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ والذي ٓعبر عف الصورة الفعمٓة لٛقتصاد واستعراض
أٌـ اٖىشطة ا٘قتصادٓة التْ تساٌـ فْ تكوٓىً كالزراعة والصىاعة والسٓاحة والتجارة ،وها واقع الفقر
والبطالة فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة كها سٓتـ إعطاء ىبذة عف الوضع الهالْ لمسمطة الفمسطٓىٓة وتقٓٓـ
اٖولوٓات ،وهف ثـ التطرؽ إلِ توضٓح واقع الهساعدات الخارجٓة لفمسطٓف وحجـ ٌذي الهساعدات
وسهاتٍا وتطورٌا وٌٓكمٓة تصرٓفٍا با٘ضافة إلِ وزف الدوؿ الهاىحة وهدى هشاركتٍا فْ الدعـ
الهقدـ ،وفْ الصدد ارتأى الباحث تحدٓد ا٘طار الىظري لمهساعدات اٖوروبٓة لٛقتصاد الفمسطٓىْ
حٓث ٓعتبر اٚتحاد اٖوروبْ الداعـ والههوؿ اٖكبر لٓأتْ ذلؾ كترجهة لفٍـ هكاىة فمسطٓف هف
أولوٓات الهساعدات الدولٓة عاهة واٖوروبٓة خاصة.
ٌذا ووجد الباحث أىً هف اٌٖهٓة بها كاف العهؿ عمِ تبٓاف التطور التارٓخْ لمعٛقات
الفمسطٓىٓة اٖوروبٓة وذلؾ بإعطاء ىبذة تعرٓفٓة عف اٚتحاد اٖوروبْ وأٌـ هبادئً التْ قاـ عمٍٓا
وهؤسساتً الهٍهة ،وهف ثـ هٛهح الخمفٓة التارٓخٓة لمعٛقات بٓف الطرفٓف الفمسطٓىْ واٖوروبْ وبدآة
تبمور الهوقؼ اٖوروبْ الرسهْ اتجاي القضٓة الفمسطٓىٓة هرو ار بأٌـ الهحطات التْ ارتكزت إلٍٓا
وصو ٚإلِ طبٓعة الهسار اٚقتصادي اٖوروبْ اتجاي فمسطٓف.
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اإلابدث ألاوٌ :الىاكع الاكخصادي الفلظطُني
لقد كاف لههارسات اٚحتٛؿ اٚسرائٓمْ تأثٓ ار سمبٓا واضحا عمِ هىاحْ الحٓاة اٚقتصادٓة

الفمسطٓىٓة ها جعؿ العٛقة ضعٓفة بٓف إىتاجٓة العهؿ واٖجور ،وا٘ىتاج واٚستٍٛؾ ،واضعاؼ التىوع
الصىاعْ ،كها أف اعتهاد اٚقتصاد الفمسطٓىْ عمِ الىشاط اٚىتاجْ لمهشارٓع الصغٓرة والهتوسطة

"الصىاعٓة هىٍا والزراعٓة أو الخدهاتٓة" والتْ شكمت ها ىسبتً  %90هف حجـ الهىشآت العاهمة فْ
فمسطٓف قد أدى إلِ تدىْ حجـ اٚستثهارات وهحدودٓة اٚىتاج ها حجـ قدرة اٚقتصاد الفمسطٓىْ عمِ
الىهو اٚقتصادي الذي شٍد اضطرابا فْ هعدٚتً فتارة ىجدي بمغ أعمِ الهستوٓات كها فْ العاـ

 1999وتارة أخرى ٓىخفض إلِ هستوٓات هتدىٓة ،وٓعزى ذلؾ إلِ القٓود وا٘جراءات ا٘سرائٓمٓة
الهستهرة بحؽ اٚقتصاد الفمسطٓىْ خاصة سىوات اٚىتفاضة والعدواف ،وفْ الهقابؿ فإف الىهو الهتزآد

لعدد السكاف والذي قارب عمِ  4.5همٓوف ىسهة ،وتوقعات الحموؿ السٓاسٓة لهشكمة الٛجئٓف فْ ظؿ

قٓاـ دولة فمسطٓىٓة هستقمةٓ ،ضع الهزٓد هف التحدٓات أهاـ صاىعْ القرار الفمسطٓىْ خاصة ها ٓتعمؽ

بتوفٓر ها ٓمزـ ٚستٓعاب العهالة الفمسطٓىٓة التْ بمغت أكثر هف همٓوف عاهؿ عاـ( 2011عبد الكرٓـ؛
هسارات.)2012 ،

 .1الناتج الهحمي االجهالي:

تفاعا فْ العاـ  2012قٓاسا باٖعواـ السابقة
شٍد الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ فْ فمسطٓف ار ً
حٓث بمغ هقداري باٖسعار الثابتة ها ٓقارب  6797.3همٓوف دوٚر هقارىة بها ٓقارب  6421.4همٓوف
دوٚر فْ العاـ  2011أي بىسبة ىهو اقتصادي وصمت  %5.9و 5724.5همٓوف دوٚر فْ العاـ
( 2010و ازرة التخطٓط الفمسطٓىٓة ،2013،ص ،)11وٓعتبر أداء اٚقتصاد الفمسطٓىْ دوف الهستوى
الهطموب إلِ حد بعٓد وٓرجع السبب الرئٓس لذلؾ فْ استهرار القٓود اٚسرائٓمٓة حٓث ارتفع عدد

حاجز فْ عاـ 2011
ًا
الحواجز فْ الضفة الغربٓة هف  500حاجز فْ عاـ  2010إلِ 523
والحصار اٚقتصادي عمِ قطاع غزة ٓضاؼ الِ ذلؾ اٖزهة الهالٓة التْ تعاىْ هىٍا السمطة
الفمسطٓىٓة ،هقروىة بالتراجع فْ حجـ الدعـ الخارجٌْ ،ذا وشٍد قطاع غزة ،الذي ٓبمغ حصتً حوالْ

 %30هف إجهالْ الىاتج ىهوا سرٓعا ٘جهالْ الىاتج الهحمْ الحقٓقْ فْ ( )2011-2010حوالْ
 ،%15هدفوعا بتخفٓؼ القٓود ا٘س ارئٓمٓة عمِ واردات السمع اٚستٍٛكٓة ،وعمِ هدخٛت هشارٓع
البىاء الهختارة

()1

(اٖوىكتاد.)2012 ،

ٓ 1رى بعض الهحممٓف اٚقتصادٓٓف أػف الىهو اٚقتصادي الذي شٍدي اقتصاد القطاع اٖعواـ ( )2012-2011بأىً ىهو وٌهْ وغٓر حقٓقْ وقد
ٓفسر بأىً ٓأتْ فْ سٓاؽ التعافْ اٚقتصادي.
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وهع ٌذا تباطأ الىهو بشكؿ كبٓر هؤخرا ،وبمغ حوالْ  %7.5سىة  2012وٓعزى ذلؾ إلِ تدٌور

اٖوضاع اٖهىٓة فْ سٓىاء وتراجع تجارة اٖىفاؽ

() 1

هع هصر ها أثر عمِ الحٓاة اٚقتصادٓة فْ

القطاع ،خاصة فْ هجاؿ ا٘ىشاءات كها أف اٚىقطاع الهتزآد لمكٍرباء ساٌـ كذلؾ فْ تراجع بعض
القطاعات اٚقتصادٓة اٖخرى (صىدوؽ الىقد الدولْ ،2013 ،ص.)7

 .2نصيب الفرد هف الناتج الهحمي اإلجهالي

عمِ هستوى ىصٓب الفرد هف إجهالْ الىاتج الهحمْ والذي ٓعبر عف هستوى الرفاي اٚجتهاعْ فقد

أشارت ا٘حصائٓات إلِ أف اٖراضْ الفمسطٓىٓة شٍدت ارتفاعا بسٓطا فْ ىصٓب الفرد هف الىاتج

الهحمْ ا٘جهالْ لمعاـ  2012حٓث بمغ ها ٓقارب  1679.3دوٚر هقارىة بها ٓقارب  1635.2دوٚر
فْ العاـ  2011أي بىسبة زٓادة تصؿ إلِ  ، 2.7%وقد أدى الىهو السكاىْ الهضطرد فْ اٖراضْ
الفمسطٓىٓة إلِ تقمٓؿ الحجـ الحقٓقْ لىهو الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ ،والواضح أف ٌىاؾ فرقا واضحا فْ
ىصٓب الفرد بٓف الضفة الغربٓة وقطاع غزة ،فقد بمغ ىصٓب الفرد هف الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ فْ

الضفة الغربٓة فْ العاـ  2012ها ٓقارب  2093.3هقارىة بها ٓقارب  1074.5دوٚر فْ قطاع غزة
لىفس العاـ (الجٍاز الهركزي لٙحصاء الفمسطٓىْ.)2012 ،

وٓرى الباحث أف الفروقات الواضحة فْ ىصٓب الفرد بٓف الضفة الغربٓة وقطاع غزة ذات بعد
تارٓخْ وتعزى إلِ الظروؼ الهحٓطة والقائهة لصالح الضفة الغربٓة عمِ حساب القطاع الذي ٓعاىْ

هف حصار إسرائٓمْ هطبؽ وصعوبة فْ دخوؿ الهواد الخاـ وهواد البىاء ها أصاب الحركة الصىاعٓة
وا٘ىشائٓة بالجهود با٘ضافة إلِ توقؼ حركة العهالة باتجاي إسرائٓؿ وٌذا ها  ٚىجدي فْ الضفة

الغربٓة.
وٓظٍر الشكؿ رقـ ( )1تطور هعدٚت الىهو فْ الىاتج الهحمْ اٚجهالْ وهتوسط ىصٓب
الفرد باٖسعار الجارٓة فْ فمسطٓف لمفترة ( )2012-1995حٓث ىجد أف ٌىاؾ ارتفاعا هتذبذبا بالرغـ
هف الفرؽ الواضح بٓف ىصٓب الفرد فْ الضفة الغربٓة وبٓف ىصٓب الفرد فْ قطاع غزة وبقاء الىهو

دوف الهستوى الهطموب ،فقد تراجع ىصٓب الفرد هف الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ عاـ  2004إلِ
 1184.8دوٚر أهرٓكْ أي بىسبة  %20عف العاـ  .1999وٓٛحظ هدى اٚىخفاض فْ ىصٓب

الفرد هف الىاتج الهحمْ الذي حدث عاـ  2006قٓاسا بعاـ  2003بها ىسبتً  %6حٓث بمغ 1275.4

1

رغـ بعض آٚجابٓات التْ جمبتٍا تجارة اٖىفاؽ إ ٚأف سمبٓاتٍا طغت عمِ الىشاط اٚقتصادي فْ قطاع غزة فحولتً إلِ سوؽ استٍٛكْ،

كها عهمت عمِ إضعاؼ القدرة اٚىتاجٓة والصىاعٓة سواء فْ توقؼ هئات الهصاىع أو عهؿ ها تبقِ هىٍا بهعدؿ تشغٓؿ هتدىْ ،با٘ضافة الِ
صعوبة استٓراد الهواد الخاـ ،واٖكثر خطورة ٌو تحوؿ أىظار العالـ عف الضغط عمِ إسرائٓؿ ووضعٍا عىد الهسؤولٓة الدولٓة لفتح الهعابر
ورفع الحصار( .أبو هدلمة ،اٖغا)2011 ،
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دوٚر أهرٓكْ ،عمها أف تحسىا ط أر عمِ هعدؿ الىهو فْ ىصٓب الفرد خٛؿ السىوات الثٛث اٖخٓرة

( (2010-2008بىحو  %6.2لٓبمغ فْ عاـ  2010حوالْ  1503دوٚر أهرٓكْ.

ٌذا وشٍد الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ فْ فمسطٓف ارتفاعاً خٛؿ عاـ  2012بىسبة  %5.9حٓث بمغت
 1679دوٚر اهرٓكْ وٌْ أقؿ هف ىسبة الىهو التْ شٍدٌا عاـ .2011

شكؿ ( :)1هعدالت النهك في الناتج الهحمي االجهالي كهعدؿ نصيب الفرد في فمسطيف
لمفترة ()2012-1995
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الهصدر :إعداد الباحث هستىدا عمِ أرقاـ جٍاز اٚحصاء الفمسطٓىْ( ،أداء اٚقتصاد الفمسطٓىْ.)2012 ،

 .3النشطة االقتصادية في فمسطيف:

شٍدت اٖراضْ الفمسطٓىٓة ىهوا هضطردا فْ هعظـ اٖىشطة اٚقتصادٓة خٛؿ العاـ ،2012

وبشؾ عاـ ىجد أف حالة اىعداـ التفائؿ السٓاسْ واستهرار القٓود اٚسرائٓمٓة الحقت ضر ار بالىشاط

اٚقتصادي اذا ها اقترف بتراجع الهساعدات الخارجٓة ،فقد أدت الزٓادة الكبٓرة فْ حجـ اٚستٍٛؾ إلِ

زٓادة الواردات عمِ حساب الصادرات فْ الهقابؿ ىجد ىشاط الخدهات وا٘ىشاءات ٌها الهساٌهٓف

الرئٓسٓف فْ الىهو عمِ أف هساٌهة القطاعات اٖخرى كاىت ضئٓمة كالزراعة والىقؿ والسٓاحة (صىدوؽ

الىقد الدولْ،2013،ص.)5
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شكؿ ( :)2هساىهة النشطة االقتصادية في الناتج الهحمي اإلجهالي لعاـ 2012

بالنسبة الهئكية
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الهصدر :إعداد الباحث هستىدا عمِ أرقاـ جٍاز اٚحصاء الفمسطٓىْ( ،أداء اٚقتصاد الفمسطٓىْ ،2012 ،ص.)34

وٓظٍر الشكؿ رقـ ( )2ىسب هساٌهة اٖىشطة اٚقتصادٓة فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ حٓث
حاز قطاع الخدهات عمِ أعمِ ىسبة بمغت حد ٓ %2113مًٓ قطاع ا٘ىشاءات بها ىسبتً %3013
والذي كاف هدفوعا بحركة البىاء هف قطاع غزة والذي شٍد تعافٓا ىوعٓا بعد تراجع داـ لعدة سىوات
ىتٓجة الحصار وهىع دخوؿ هواد البىاء والخاـ ،لىجد أف قطاع الصىاعة احتؿ الهرتبة الثالثة بها ىسبتً

ٓ %3318مًٓ الزراعة بها ىسبتً  %018فالسٓاحة بىسبة  %0لٓحوز الىقؿ عمِ أدىِ ىسبة هساٌهة
بمغت .%319
 1.3اإلنشاءات:
بمغت هساٌهة ا٘ىشاءات فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ عاـ  2012ها ىسبتً  ،%14.1لعدد

عاهمٓف  75ألؼ عاهؿ خٛؿ عاـ  ،2012وتعتبر رخص اٖبىٓة هف الهؤشرات التْ تدؿ عمِ واقع

ا٘ىشاءات فْ فمسطٓف ،فقد زادت رخص اٖبىٓة خٛؿ عاـ  2012بىسبة  % 6.9هقارىة هع

2011وتعكس ٌذي الىتائج وجود حركة إىشائٓة ىشطة خٛؿ عاـ  2012تركزت فْ اٖبىٓة الجدٓدة ،وٓبرز
ذلؾ فْ اٚرتفاع حاد وهتواصؿ هىذ عاـ  2009وحتِ عاـ  2012هحققًا أعمِ قٓهة لً بواقع 8239
رخصة(الجٍاز الهركزي لٙحصاء الفمسطٓىْ.)2131،
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وٓرى الباحث أف ٌذا الرواج فْ ا٘ىشاءات لمفترة ( )2012-2009وخاصة خٛؿ الثٛث

أعواـ اٖخٓرة ٓعود أٌـ أسبابً إلِ اىتعاش حركة ا٘ىشاءات فْ قطاع غزة والتْ تعافت بعد سىوات
الحصار التْ شٍدت هىع دخوؿ إهدادات وهواد البىاء هف قبؿ سمطات اٚحتٛؿ تحت ذرائع أهىٓة.
 2.3الصناعة:

( )1

تكهف أٌهٓة التصىٓع بالىسبة لٛقتصاد الفمسطٓىْ فْ ثقمً اٚستراتٓجْ

لها لً هف أثر بالغ

فْ دفع عهمٓة التىهٓة الشاهمة والهستداهة والتْ خطط ٚعتهادٌا وتبىٍٓا لمىٍوض باٚقتصاد الوطىْ

عمِ أهؿ تحرٓري هف التشوٌات التْ لحقت بً جراء اٚحتٛؿ وسٓاساتً(الحساسىة،2132،صٌ .)63ذا

وبمغت هساٌهة قطاع الصىاعة فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ عاـ 2012ها ىسبتً  ،%11.9وقد بمغ

عدد العاهمٓف فًٓ  92ألؼ عاهؿٌ .ذا وٓبمغ عدد الهىشآت الصىاعٓة فْ فمسطٓف ها ٓقارب هف
 30611هىشأة ،غالبٓتٍا هىشآت صغٓرة الحجـ ذات طابع الورش الصغٓرة التْ ٓعهؿ فٍٓا خهسة

عهاؿ فها دوف .وتشكؿ الصىاعات التحوٓمٓة

( )2

الهرتبة اٖولِ هف حٓث عدد الهىشآت حٓث تساٌـ

بىحو  %8111هف إجهالْ القٓهة الهضافة لمقطاع الصىاعْ لعاـ ٓ ،2111مٍٓا صىاعة التعدٓف
واستغٛؿ الهحاجر ثـ اٖىشطة الصىاعٓة فْ هجاؿ إهدادات الكٍرباء والهاء والغاز .وتشكؿ

الصىاعات الهعدىٓة أكبر صىاعة تحوٓمٓة هف حٓث عدد الهىشآت وبمغت  2911هىشأة ٓمٍٓا صىاعة

الهٛبس  2111هىشأة ،ثـ الصىاعات الغذائٓة بحدود  3211هىشأة .وتوزعت باقْ الهىشآت عمِ

الصىاعات البٛستٓكٓة ،الجمدٓة واٖحذٓة ،الكٓهاوٓة ،الخشبٓة واٖثاث ،الهٓكاىٓكٓة والكٍربائٓة،

التقمٓدٓة ثـ الصىاعات الدوائٓة() )3و ازرة اٚقتصاد الوطىْ.)2116،
 3.3الخدهات:

ٓشهؿ قطاع الخدهات عدة أىشطة أٌهٍا الكٍرباء والهاء واٚتصاٚت والتعمٓـ والصحة

والخدهات العاهة وخدهات التوزٓع كالتجارة الداخمٓة والهواصٛت والىقؿ والخدهات الشخصٓة كالسٓاحة
والهطاعـ والفىادؽ والخدهات الهالٓة والعقارٓة ،وقد ارتفعت هساٌهة ٌذا القطاع فْ الىاتج الهحمْ
1

(لهزٓد هف اٚطٛع راجع (القطاعات الواعدة لٛستثهار فْ فمسطٓف ،هكحوؿ ،2002 ،اٚستثهار والبٓئة اٚستثهارٓة فْ الضفة الغربٓة

وقطاع غزة ص)56

2
3

تشكؿ الصىاعات الهعدىٓة أكبر صىاعة تحوٓمٓة هف حٓث عدد الهىشآت تقدر ب  2800هىشاة .
وعمِ صعٓد الصادرات بمغت هساٌهة الصىاعة فْ التجارة الخارجٓة ىسبة  %6هف إجهالْ الصادرات ،وٌذا ها ٓشٓر بهحدودٓة هساٌهة

القطاع الصىاعْ فْ تحقٓؽ توازف فْ الهٓزاف التجاري وهٓزاف الهدفوعات الفمسطٓىْ ،وٓعزى ٌذا التراجع فْ استهرار قٓود برتوكوؿ بارٓس
والتعقٓدات ا٘سرائٓمٓة فْ وجً الصىاعة الفمسطٓىٓة خصوصاً ،إلِ جاىب ىزوع رأس الهاؿ الفمسطٓىْ إلِ تحقٓؽ الربح السرٓع عبر الهشارٓع

الخدهٓة فْ التجارة وا٘ىشاءات والسٓاحة والعقارات ،وٓذكر أف التراجع فْ هعدٚت التشغٓؿ فْ القطاع الصىاعْ قد تزآد هع ارتفاع عاـ فْ

هعدٚت البطالة فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة.
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ا٘جهالْ هف حوالْ  %45خٛؿ السبعٓىات إلِ حوالْ  %50فْ الثهاىٓىات لحوالْ  %52فْ

التسعٓىات لتتراجع اٚستثهارات فْ ٌذا القطاع خاصة فترة ها بعد عاـ  2000وذلؾ بسبب تعرض
ٌذا القطاع إ لِ الكثٓر هف العراقٓؿ والتشوٌات والتْ هف أٌـ هسبباتٍا القٓود التْ تفرضٍا اسرائٓؿ
عمِ حركة البضائع واٖفراد ووسائؿ الشحف والىقؿ (ىصر ،2003 ،صٌ ،)13-12ذا وقد احتؿ ىشاط

الخدهات الهرتبة اٖولِ فْ اٚقتصاد الفمسطٓىْ هف حٓث القٓهة الهضافة والتوظٓؼ ،حٓث بمغت
هساٌهتً فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ  %20.1عاـ  ،2012وبمغ عدد العاهمٓف فًٓ  302ألؼ عاهؿ
وبمغت القٓهة الهضافة لىشاط الخدهات عاـ  2012حوالْ  1,365.6همٓوف دوٚر عاـ  ،2012أي

بزٓادة  %13.2هقارىة هع عاـ ( 2011الجٍاز الهركزي لٙحصاء الفمسطٓىْ.)2013،
 4.3الزراعة:
تأثرت الزراعة فْ فمسطٓف بشكؿ كبٓر باٚحتٛؿ ا٘سرائٓمْ هف خٛؿ اٚستٓطاف وهصادرة
اٖراضْ ،والسٓطرة عمِ الهصادر الطبٓعٓة .با٘ضافة إلِ السٓاسات الهتتالٓة بضرب ٌذا القطاع
وذلؾ بتخفٓض اٖسعار والسٓطرة عمِ الهصادر الهائٓة والقضاء عمِ اٖصىاؼ البمدٓة هف ا٘ىتاج

الىباتْ هف اٖشجار والخضروات والحبوب واضعاؼ البىٓة التحتٓة خاصة بها ٓتعمؽ بشؽ الشوارع

اٚلتفافٓة اٚستٓطاىٓة عمِ حساب اٖراضْ الزراعٓة الفمسطٓىٓة ،ها عرقؿ إهكاىٓة وصوؿ الفٛح

الفمسطٓىْ إلِ أرضً با٘ضافة إلِ إغراؽ اٖسواؽ الفمسطٓىٓة بالهىتجات الزراعٓة ا٘سرائٓمٓة ذات

الهواسـ الهبكرة وبأسعار هدعوهة وتٍرٓب الهبٓدات الههىوعة( ،)1وٓ ٚخفِ عمٓىا سٓاسة التجرٓؼ وقمع
اٖشجار بدواع أهىٓة وغٓر أهىٓة والتْ بدأت هباشرة بعد عاـ  1967و ٚتزاؿ هستهرة حتِ أف ،فقد

اقتمع أكثر هف ىصؼ همٓوف شجرة هثهرة شكمت شجرة الزٓتوف  %70هىٍا ،ها أدى إلِ خسائر فادحة
عمِ الزراعة فْ الهدى البعٓد (الحساسىة 2131 ،ص .)21-39

وبمغت هساٌهة ٌذا الىشاط فْ الىاتج الهحمػْ ا٘جهػالْ هػا ىسػبتً  ،%018واىخفػض عػدد العػاهمٓف فٓػً

لٓصؿ إلِ 91ألؼ عاهؿ عاـ  ،2012وبالرغـ هػف أف اٖ ارضػْ الزراعٓػة تشػكؿ هػا ىسػبتً  %16هػف

إجهالْ هساحة فمسطٓف ،فقد بمغت القٓهة الهضافة لىشاط الزراعة  332.6همٓوف دوٚر عػاـ ،2012
وٌػْ أقػؿ بىسػبة  12.6%هػف القٓهػة الهضػافة لٍػذا الىشػاط خػٛؿ العػاـ ٌ 2011ػذا وتعتبػر إىتاجٓػة

رعػػة اٖدىػػِ فػػْ اٖىشػػطة اٚقتصػػادٓة الرئٓسػػْ (الجٍػػاز الهركػػزي لٙحصػػاء
العاهػػؿ فػػْ ىشػػاط الز ا

الفمسطٓىْ.)2013،

 1بهىٍجٓة عمهٓة ذات أبعاد سٓاسٓة قاهت الهستوطىات بتٍرٓب الهبٓدات الساهة والههىوعة دولٓاً كهادة (الفٓمودور) إلِ التجار العرب دوف أي
رقابة ،ها اىعكس ذلؾ عمِ جودة الهحصوؿ وصحة الهواطف.
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 5.3التجارة
ٓعتبر اٚىفتاح عمِ الخارج إلِ جاىب الىسبة العالٓة لمواردات إلِ الصادرات سبب أساسْ فْ
تفاقـ العجز فْ الهٓزاف التجاري الفمسطٓىْ ،وعكست العوائؽ التْ تواجً القطاع الخاص واجراءات

وىظر إلِ تبعٓة اٖراضْ الفمسطٓىٓة
ًا
اٚحتٛؿ تراجع القدرة ا٘ىتاجٓة وبالتالْ ضعؼ الصادرات،
٘سرائٓؿ كهصدر لمواردات ووجٍة لمصادرات (اٖوىكتاد،2012،ص .)12كها ٓدؿ ارتفاع العجز عمِ

وخصوصا هف إسرائٓؿ وغٓاب سٓاسة
ضعؼ ٌٓكؿ الصادرات واٚعتهاد الهفرط عمِ اٚستٓراد
ً
اقتصادٓة واضحة (زعرب،2005،ص .)16فكمها ارتفعت ىسبة التجارة الخارجٓة إلِ الىاتج الهحمْ
ا٘جهالْ كمها تعرض اٚقتصاد لٛىكشاؼ ها ٓجعمً عرضة لمتقمبات الخارجٓة فىجد أف ىسبة التجارة
الخارجٓة هع إسرائٓؿ كاىت بىسب تتراوح بٓف اؿ %77و %88هف حجـ التجارة الخارجٓة الفمسطٓىٓة

ها ٓشٓر إلِ اعتهاد اٚقتصاد الفمسطٓىْ عمِ إسرائٓؿ خاصة ها ٓتعمؽ بهواد البىاء هف اسهىت
وحدٓد وخٛفً تمٍٓا دوؿ اٚتحاد اٖوروبْ ،ثـ اٖردف ،ثـ باقْ الدوؿ العربٓة ثـ دوؿ الهجهوعة

اٖهرٓكٓة والدوؿ اٖسٓوٓة (عبد الرازؽ وآخروف ،2001 ،ص .)13فقد شكمت التجارة هع إسرائٓؿ فْ عاـ

 2011ها ىسبة  %83هف إجهالْ التجارة الفمسطٓىٓة ،حٓث أف اٖسواؽ ا٘سرائٓمٓة تستوعب ها

ىسبتً  %80هف الصادرات الفمسطٓىٓة وبذلؾ ٓكوف العجز التجاري الفمسطٓىْ هع إسرائٓؿ  %84هف

العجز ا٘جهالْ و %31هف الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ ،وبالتالْ احتهالٓة التأثر الكبٓر بالدورات
والتقمبات التجارٓة وا٘جراءات ا٘سرائٓمٓة (اٖوىكتاد،2012،صٌ .)12ذا وقد بمغ إجهالْ الواردات

الفمسطٓىٓة عاـ  2012حوالْ  4همٓار و 697همٓوف دوٚر أهرٓكْ حٓث زادت بىسبة  %7.4هقارىة

هع عاـ  ،2011فْ حٓف ارتفعت الصادرات السمعٓة بىسبة  %4.9هقارىة هع عاـ  2011لتصؿ إلِ

حوالْ  782.4همٓوف دوٚر أهرٓكْ خٛؿ عاـ  2012بعدها كاىت قٓهتٍا  745.7همٓوف دوٚر

اهرٓكْ فْ عاـ  .2011كـ أف العجز فْ الهٓزاف التجاري لمسمع لعاـ  2012ارتفع بىسبة %7.9
هقارىة هع عاـ  2011حٓث بمغ  3همٓارات و 915همٓوف دوٚر أهرٓكٌْ .ذا واىخفضت الصادرات

إلِ إسرائٓؿ فْ عاـ  2012بىسبة  %0.7هقارىة هع عاـ  ،2011حٓث وصمت إلِ  639.2همٓوف
دوٚر أهرٓكْ ،فْ الهقابؿ ىجدٌا ارتفعت إلِ اٖردف بىسبة  %50.4ووصمت إلِ  58.6همٓوف دوٚر

أهرٓكْ.

وٓجدر ا٘شارة ٌىا إلِ أف العجز الهتراكـ فْ الهٓزاف التجاري الفمسطٓىْ بمغ هىذ العاـ 1996

حتِ العاـ  ،2012حوالْ  38همٓار دوٚر ،هىٍا  25همٓا اًر هع "إسرائٓؿ" وحدٌا
1

( )1

(غضٓة،)2013،

جاء ذلؾ فْ دراسة أعدتٍا جهعٓة اٚقتصادٓٓف الفمسطٓىٓٓف بتكمٓؼ هف هؤسسة "فرٓدرٓش ىاوهاف" اٖلهاىٓة" وعرضت ىتائجٍا فْ ىدوة

بالبٓرة ،وأوصت بتقدٓـ شكوى إلِ هجمس اٖهف ضد الخروقات ا٘سرائٓمٓة لػ"بروتوكوؿ بارٓس حٓث أفادت أف اٚتفاؽ "غٓر هىطقْ ،إذ أىً تـ
بٓف كٓاىٓف اقتصادٓٓف أحدٌها فمسطٓىْ ضعٓؼ جداً ٓ ٚتجاوز حجـ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ فًٓ  10همٓارات دوٚر سىوٓاً ،واقتصاد إسرائٓمْ
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هف ىاحٓة أخرى فقد شكمت هساٌهة ا٘ٓرادات الخارجٓة – الضرائب والرسوـ الجهركٓة عمِ التجارة

الخارجٓة هف هجهوع ا٘ٓرادات العاهة خٛؿ الفترة ( )2010-1997حوالْ  %70سىوٓاً ،هها ٓشٓر

إلِ زٓادة ا ٚعتهاد عمِ اٚستٓراد فْ دعـ جاىب ا٘ٓرادات العاهة فْ الهوازىة والتْ ٓعاد استخداهٍا

لتهوٓؿ الواردات (الصوراىْ،2006،ص.)30

جدكؿ ( :)1إجهالي قيهة الصادرات كالكاردات الفمسطينية حسب الهجهكعات الدكلية
خالؿ الفترة ()2011 -1996

الصادرات

المجموعة الدولٌة
1999-1996

الدول العربٌة االسٌوٌة

بالهميكف دكالر اهريكي

2003-2000

الواردات

2007-2004

2011-2008

1999-1996

2003-2000

2007-2004

2011-2008

58,884

73,226

104,344

619,000

151,536

97,795

156,526

327,316

1,419,632

1,115,916

1,358,777

1,648,094

8,013,571

6,282,377

9,455,768

12,907,726

الدول العربٌة فً أفرٌقٌا

424

542

9,672

32,684

97,662

55,450

130,826

131,873

الدول االفرٌقٌة األخرى

الدول االسٌوٌة

218

0

402

136

15,285

13,815

15,146

24,060

دول أمرٌكا الشمالٌة

1,190

1,204

12,072

32,417

174,418

131,388

127,775

170,184

دول االتحاد االوروبً

4,288

20,090

39,228

37,086

1,038,389

938,149

927,464

1,403,564

مجموع باقً الدول األوروبٌة

2,159

596

693

1,792

97,484

123,394

156,135

158,764

89

178

2,629

694

48,824

89,963

113,961

123,084

1,486,884

1,211,752

1,527,817

2,371,903

9,637,169

7,732,331

11,083,601

15,246,571

متفرقات *

االجمالً

الهصدر :إعداد الباحث هعتهدا عمِ بٓاىات الجٍاز الهركزي لٙحصاء الفمسطٓىْ  ،2013احصاءات التجارة الخارجٓة .راـ اهلل ػ فمسطٓف
)البٓاىات  ٚتشهؿ ذلؾ الجزء هف هحافظة القدس الذي ضهتً إسرائٓؿ عىوة بعٓد احتٛلٍا لمضفة الغربٓة عاـ (1967
(*) تشهؿ دوؿ البحر الكارٓبْ واهرٓكا الوسطِ والجىوبٓة واخرى
( )0القٓهة اقؿ هف  500دوٚر اهرٓكْ.

وٓبٓف الجدكؿ رقـ ( )1تطور الصادرات والواردات الفمسطٓىٓة لمفترة ها بٓف العاـ  1996حتِ

العاـ  2011حٓث قاـ الباحث بتقسٓـ ٌذي الفترة إلِ أربع هراحؿ زهىٓة ،وٓتضح هف الجدوؿ أف قٓهة

الصادرات السمعٓة الهرصودة خٛؿ الفترة ( )1999-1996بمغت حوالْ همٓار و 486همٓوف دوٚر

فْ الهقابؿ بمغت الواردات حوالْ  9همٓار و 637همٓوف دوٚر لتىخفض بعدٌا الصادرات والواردات

بحوالْ  %20لكؿ هىٍها وذلؾ لمفترة ( )2003-2000لتصؿ الصادرات إلِ حوالْ همٓار و211
همٓوف دوٚر ،والواردات إلِ حوالْ  7همٓار و 732همٓوف دوٚر وقد ٓعزى تراجع القدرة التىافسٓة

لمصادرات السمعٓة الفمسطٓىٓة إلِ عواهؿ خارجٓة ٓصعب السٓطرة والتحكـ بٍا فْ اٚقتصاد الفمسطٓىْ
أٌهٍا ظروؼ الحصار واٚغٛؽ هف جٍة ،وضعؼ القاعدة ا٘ىتاجٓة الهحمٓة وعدـ قدرة الهىتجات

الفمسطٓىٓة هف الدخوؿ فْ أسواؽ تىافسٓة جدٓدة سواء فْ إسرائٓؿ أو فْ اٖسواؽ ا٘قمٓهٓة والعالهٓة ،

هها ٓشٓر ٚستهرار تأثٓر العواهؿ الخارجٓة عمِ أداء الصادرات الفمسطٓىٓة ،أها عمِ صعٓد الواردات

قوي حجهً  216همٓار دوٚر ،إضافة الِ الفوارؽ الكبٓرة بٓف ٌٓكمْ اٚقتصادٓف ".لمهزٓد هف اٚطٛع أىظر الهوقع ا٘لكتروىْ:
http://www.alzaytouna.net/permalink/46463.html ,7/7/2013
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فقد ٓعزى اىخفاضٍا إلِ سٓاسات ا٘غٛؽ والحصار ا٘سرائٓمْ ،وقد بمغت ىسبة الواردات السمعٓة إلِ
الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ خٛؿ الفترة ( )2003–1993حوالْ  %56ها ٓعبر عف ضعؼ القدرة

ا٘ىتاجٓة الهحمٓة فٓها ٓتعمؽ بتمبٓة الطمب الهحمْ ،وارتفاع القوة الشرائٓة هف جٍة أخرى ،عٛوة عمِ

زٓادة اٚعتهاد عمِ الواردات لٛستٍٛؾ (الخاص والحكوهْ) حٓث ارتفعت ىسبة الواردات السمعٓة

لٛستٍٛؾ هف  %40خٛؿ الفترة (ٖ )1994 – 1988كثر هف  %60خٛؿ الفترة (–1995
( )1998الجعفري ،2000،ص ،)133واىخفضت إلِ  %41عاـ  ،2003إلِ ىفس الىسبة تقرٓبا عاـ

( .2004سمطة الىقد الفمسطٓىٓةٌ )2005 ،ذا وارتفعت الصادرات الفترة ( )2007-2004بىسبة %21
لتصؿ حد الهمٓار و 527همٓوف دوٚر لىجد اف الواردات ارتفعت بشكؿ همحوظ عف ىفس الفترة بىسبة

 %43لتبمغ حوالْ  7همٓار و 732همٓوف دوٚر لتىخفض بعدٌا ىسبة اٚرتفاع فْ الفترة (-2008
 )2011إلِ ها ىسبتً  %38ها ٓعادؿ  15همٓار و 246همٓوف دوٚر وٌْ الفترة التْ شٍدت ىهوا

همحوظا لمصادرات الفمسطٓىٓة بالغة ىسبة  %55أي حوالْ  2همٓار و 372همٓوف دوٚر.
 6.3السياحة :
تهتمؾ فمسطٓف هٓزة تىافسٓة هطمقة فْ جاذبٓتٍا السٓاحٓة ،وخاصة فْ توفر اٖهاكف الدٓىٓة

وتعدد الخدهات السٓاحٓة بها فْ ذلؾ الهطاعـ والفىادؽ وهراكز الترفًٓ وخدهات السفر ،با٘ضافة إلِ

الصىاعات التقمٓدٓة (هكحوؿ،2002،ص ، )56ورغـ ها ٓهٓز ٌذا القطاع هف جاذبٓة إ ٚأىً تأثر وها
ٓزاؿ بشكؿ كبٓر باٖوضاع والتقمبات السٓاسٓة واٖهىٓة وٓظٍر ذلؾ بوضوح فْ تراجع عدد السائحٓف
فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة هف  335771فْ ىٍآة عاـ  2000إلِ  51357زائر فْ عاـ  2002هع

اىدٚع اٚىتفاضة الثاىٓة واعادة سٓطرة اٚحتٛؿ اٚسرائٓمْ عمِ الهدف الفمسطٓىٓة ،إ ٚأىً هع تحسف
الظروؼ اٖهىٓة اىتعشت السٓاحة فْ هىاطؽ الضفة الغربٓة لٓصؿ عدد السٓاح فْ ىٍآة عاـ 2010

حوالْ  577383هف ىزٚء الفىادؽ .أها عف هساٌهة ٌذا القطاع فْ الىاتج الهحمْ فٍْ لـ تتجاوز
 %4وٓظٍر ضعؼ ٌذا اٖداء هف خٛؿ ضعؼ قدرتً التشغٓمٓة إذ  ٚتزٓد هساٌهتً فْ التوظٓؼ

الكمْ عف  %2هحمٓا هقارىة بالقطاعات اٚقتصادٓة اٖخرى هثؿ القطاع الصىاعْ والذي تزٓد إىتاجٓة
عهالً بحوالْ ( %20رباح،2012،ص.)41
وٓٛحظ هف الجدكؿ رقـ ( )2أف عدد الوافدٓف إلِ فمسطٓف خٛؿ أىصاؼ اٖعواـ (– 2011
 )2013قد بمغ عاـ  2011حوالْ  266.219سائح لٓزداد عاـ  2012إلِ  276.724سائح

هىخفضا بهعدؿ بسٓط عاـ  2013بالغا  273.526سائح عمِ أف ٌذا التراجع لـ ٓطغِ عمِ السٓاح
اٖوروبٓٓف حٓث أف هعدلٍـ ٌو فْ زٓادة ،فأعمِ ىسبة لمسٓاح الوافدٓف وىزٚء الفىادؽ ٌـ هف دوؿ

اٚتحاد اٖوروبْ لتهثؿ  %40هف إجهالْ الوافدٓف عاـ  2013بعدها كاىت  %37.36عاـ 2012
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هف إجهالْ السٓاح الوافدٓف هقارىة بها ىسبتً  %34.41عف عاـ  2011إذا ها قورىت بباقْ الوافدٓف
حٓث أف ىسبٍـ كاىت حسب عاـ  2013كالتالْ %11 :هف دوؿ أوروبا اٖخرى ،هقابؿ  %8هف

الوافدٓف ٌـ هف الوٓٚات الهتحدة اٖهرٓكٓة وكىدا.
جدكؿ ( :)2عدد الكافديف خالؿ النصؼ الكؿ هف العكاـ ()2013 -2011
نسبة الكافديف

نسبة الكافديف

نسبة الكافديف

*2011

*2012

*2013

14.36

9.42
10.66

الجنسية

2011

2012

2013

فمسطٓىْ

33,667

39,747

25,773

12.65

إسرائٓمْ

16,716

23,531

29,168

6.28

8.5

آسٓا

32,249

24,841

33,187

12.11

8.98

12.13

الوٓٚات الهتحدة وكىدا

28,353

21,417

21,922

10.65

7.74

8.01

االتحاد الكركبي

91,619

103,376

110,610

34.41

37.36

40.44

دوؿ أوروبا اٖخرى

34,339

40,950

29,203

12.90

14.8

10.68

دوؿ أخرى

29,276

22,862

23,663

11.00

8.26

8.65

الهجهكع

266,219

276,724

273,526

100.00

100.00

100.00

الهصدر :الجٍاز الهركزي لمحصاء الفمسطٓىْ ،بٓاف صحفْ بهىاسبة الٓوـ العالهْ لمسٓاحة 2013/9/27
*الىسب هف إعداد الباحث.

 .4الفقر كالبطالة في فمسطيف :

ٓعتبر اٚقتصاد الفمسطٓىْ ذو خمفٓة اقتصادٓة سٓئة وٌشة فْ ظؿ حالة الغهوض السٓاسْ

وها تعاىًٓ اٖراضْ الفمسطٓىٓة وبخاصة قطاع غزة هف عزلة هتزآدة عف بقٓة العالـ الخارجْ والذي
ٓعزى إلِ ا٘جراءات التعسفٓة والقٓود التْ ٓفرضٍا اٚحتٛؿ ا٘سرائٓمْ عمِ الحركة والتواصؿ هع

العالـ الخارجْ كالقٓود عمِ حركة السكاف ،والبضائع ،والوصوؿ إلِ اٖسواؽ الخارجٓة ىتٓجة سٓطرة

اٚحتٛؿ ا٘سرائٓمْ عمِ الهعابر الحدودٓة ،كؿ ها سبؽ كاىت أسباب هٍهة دفعت إلِ ارتفاع وتزآد
حدة الفقر وهستوٓات البطالة فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة (أطمس الفقر فْ فمسطٓف،2013 ،ص .)13وعمِ

الرغـ هف كؿ الجٍود الهبذولة ،والبراهج التْ تىفذ فْ إطار هكافحة الفقر ،سواء التىهوٓة أو براهج
الهساعدات والتحوٓٛت الىقدٓة ،إ ٚأف هعدٚت الفقر فْ فمسطٓف  ٚزالت هرتفعة ،وٌْ لـ تحقؽ

تحسىا ٓذكر هىذ العاـ .1996

وعمِ صعٓد الهساعْ الهبذولة لهكافحة الفقر عكفت براهج ا٘صٛح والتىهٓة والتْ برزت هع

حموؿ عاـ  1998إلِ تقدٓـ هقترحات تٍدؼ إلِ تصهٓـ استراتٓجٓة وطىٓة تتمخص فْ اٚعتهاد عمِ
الكفاءات ا٘دارٓة والعمهٓة الفاعمة فْ صٓاغة برىاهج جهآٌري ٍٓدؼ إلِ توعٓة الهجتهع وخاصة
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شرٓحة الفقراء بحقوقٍـ ووسائؿ استغٛؿ قدراتٍـ الذاتٓة ،هع ضرورة رسـ خرٓطة الفقر لتسٍٓؿ وضع

الخطط التىهوٓة الٛزهة هف خٛؿ إصٛح القواىٓف اٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة الهساٌهة فْ هكافحة
الفقر واعطاء الفرصة لتكافئ الفرص با٘ضافة إلِ هكافحة الفساد ا٘داري والهالْ واشراؾ الفقراء
والفئات الهٍهشة فْ ىقاش وهتابعة خطط التىهٓة ،هع أٌهٓة دعـ براهج التهوٓؿ لمهشارٓع الصغٓرة

والتْ تٍدؼ إلِ رفع هستوى اٖسر الفقٓرة (عبد الرازؽ ،هوسِ ،2001 ،ص .)27-26

شكؿ ( :)3نسبة الفقر في فمسطيف لمفترة (*)2011-2009
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الهصدر :إعداد الباحث اعتهادا عمِ بٓاىات الجٍاز الهركزي لٙحصاء الفمسطٓىْ ،إحصاءات الفقر .2013
* تعتبر ٌذي البٓاىات أخر بٓاىات صدرت عف الجٍاز الهركزي لٙحصاء الفمسطٓىْ عاـ .2013

ا

وٓوضح الشكؿ رقـ ( )3هستوٓات الفقر فْ فمسطٓف ،وٓظٍر أف ىسبة الفقر بٓف اٖفراد خٛؿ
العاـ  2010وفقا ٖىهاط اٚستٍٛؾ الشٍري قد بمغت  %25.7هع وجود تفاوت كبٓر بٓف الضفة
الغربٓة وقطاع غزة وٓظٍر فْ الىسب  %18.3و  %38عمِ التوالْ وهف بٓف ٌؤٚء الفقراء كاف
ٓ %14.1عاىوف هف الفقر الشدٓد عمِ هستوى اٖراضْ الفمسطٓىٓة ،بواقع  %8.8فْ الضفة الغربٓة

و %23فْ قطاع غزة وٓٛحظ أف ٌىاؾ ارتفاعا فْ ىسبة الفقر عمِ الهستوى الوطىْ حٓث ازدادت

الىسبة بهعدؿ  %1وجاء ٌذا اٚرتفاع ارتفاع ىسبة الفقر فْ قطاع غزة إلِ  %38.8أي بهعدؿ %8
فْ الهقابؿ ىجد أف الىسبة فْ الضفة الغربٓة اىخفضت إلِ ها ىسبتً  %17.8هىخفضة بهعدؿ . %5
إف التفاوت الحاصؿ بٓف الضفة الغربٓة وقطاع غزة ٓعود بشكؿ رئٓسْ إلِ الحصار
الهفروض عمِ القطاع الذي ٓحرهً هف بعض الهواد الخاـ الٛزهة لتىفٓذ بعض الهشارٓع ،وٓهىع

تواصمً هع الضفة الغربٓة ،وٓهىع تصدٓر الهىتجات الزراعٓة لمخارج ،وحرهاف صٓادي اٖسهاؾ

والهزارعٓف هف القٓاـ بأعهالٍـ (اٚستراتٓجٓة الوطىٓة لتحقٓؽ اٌٖداؼ ا٘ىهائٓة لٗلفٓة بحموؿ العاـ ،2015

 ،2010ص .)17-16
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أها عمِ صعٓد البطالة فٓعتبر هعدؿ البطالة فْ فمسطٓف هف بٓف أعمِ الهعدٚت فْ العالـ
لتظٍر ىتائجٍا فْ اىخفاض الهشاركة فْ سوؽ العهؿ حٓث ٓعاىْ الشباب الفمسطٓىْ دوف الثٛثٓف
عاها هف العهر صعوبة فْ هواجٍة ظروؼ أسواؽ العهؿ ،هع بموغ البطالة لٍذي الفئة العهرٓة ىسبة
ً
 %43كها وٓىطوي إٓقاؼ اٖىشطة ا٘ىتاجٓة لفترة طوٓمة عمِ فقداف الهٍارة بٓف العهاؿ الفمسطٓىٓٓف

وهىظهْ الهشارٓع ،ولً عواقب وخٓهة عمِ الهوارد البشرٓة وبالتالْ تؤثر بشكؿ هباشر عمِ هعدٚت

الفقر وهستوى اٖهف الغذائْ لمسكاف وها ٓدفع الِ ذلؾ بشكؿ رئٓسْ ٌو استهرار وقوع فمسطٓف تحت
اٚحتٛؿ وسٓاساتً هف حصار واغٛؽ وسٓطرة عمِ الهوارد وغٓرٌا (صىدوؽ الىقد الدولٌْ .)2012،ذا
وقد استقرت البطالة فْ فمسطٓف عىد الهستوى  %23فْ العاـ  2012بواقع  %21.3فْ الضفة

الغربٓة و %38.4فْ قطاع غزة وٓٛحظ التبآف الواضح بٓف هعدٚت البطالة فْ الضفة الغربٓة

وقطاع غزة وٓعود سبب ذلؾ إلِ ظروؼ الحصار الهتفاوتة (الجٍاز الهركزي لٙحصاء الفمسطٓىْ،)2013 ،

ٓضاؼ لذلؾ القٓود الصارهة عمِ اىتقاؿ العهالة إلِ إسرائٓؿ ،فْ الهقابؿ قد ٓعزى ارتفاع هعدٚت

البطالة فْ الضفة الغربٓة إلِ بطء ىهو توظٓؼ العهالة فْ قطاعات السمع التجارٓة كثٓفة العهالة
كالصىاعات التحوٓمٓة حٓث تراجع حصتٍا فْ السوؽ وبالتالْ إهكاىٓة الحصوؿ عمِ هدخٛت
هستوردة ،والصادرات ،واٚستثهار فْ هىاطؽ الغور والهىطقة "ج" (اٖوىكتاد.)2012 ،

شكؿ ( :)4تطكر هعدالت البطالة في فمسطيف لمفترة ()2012-1999
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
فلسطٌن
قطاع غزة
الضفة الغربٌة
الهصدر :هف إعداد الباحث هعتهدا عمِ بٓاىات الجٍاز الهركزي لٙحصاء الفمسطٓىْ ،هسح القوى العاهمة.2013 ،

وحسب الشكؿ رقـ ( )4ىجد أف هعدٚت البطالة تفاقهت بشكؿ همحوظ ها بعد عاـ 2000
والذي فهف ىسبة  %14.3ارتفع هعدؿ البطالة إلِ  %25.3عاـ  2001لٓستهر اٚرتفاع إلِ
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 %31.2عاـ  ،2002وٓعتبر ٌذا اٚرتفاع ولٓد ا٘غٛقات ا٘سرائٓمٓة وا٘جراءات اٖهىٓة الهشددة
والتدهٓر الههىٍج فْ تراجع العدٓد هف هىاحْ الحٓاة اٚقتصادٓة والتْ أعقبت اىدٚع اٚىتفاضة

اٖولِ عاـ  ،2000لتستقر بعدٌا هعدٚت البطالة بشكؿ هتذبذب حوؿ هعدؿ  %24عمِ هستوى

فمسطٓف ،وقد شكؿ عاـ  2007هفرقا هٍها فْ تطور هعدٚت البطالة حٓث شٍدت السىوات التْ تمًٓ

ارتفاعا واضحا فْ هعدٚت البطالة وخاصة بقطاع غزة ىظ ار لٗحداث الداخمٓة وها خمفتً هف ظاٌرة

اٚىقساـ فمسطٓىْ وسٓطرة حركة حهاس عمِ قطاع غزة وها أعقب ذلؾ هف حصار إسرائٓمْ شاهؿ
با٘ضافة إلِ التراجع الواضح فْ إصدار تصارٓح العهؿ لمعهاؿ الفمسطٓىٓٓف داخؿ الخط اٖخضر.

حٓث تطورت ىسبة البطالة هف  %21.7عاـ  2007إلِ ها ىسبتً  %26.6عاـ  2008وها ساٌـ
فْ ٌذا اٚرتفاع الوضع اٚقتصادي الهتردي فْ القطاع حٓث بمغت ىسبة البطالة  %40.5هقارىة ب

 %18.7فْ الضفة الغربٓة والتْ بقٓت هستقرة حوؿ ٌذا الهعدؿ قٓاسا بالسىوات السابقة أو حتِ
الٛحقةٓ .شار إلِ أف ىسبة البطالة فْ فمسطٓف بمغت عاـ  2012ها ىسبتً  %23وٓٛحظ الفرؽ بٓف
الضفة العربٓة وقطاع غزة حٓث بمغت  %19فْ الضفة الغربٓة و %31فْ قطاع غزة وقد زاد ٌذا

الهعدؿ بهقدار  2.1ىقطة هئوٓة هقارىة هع عاـ  2011وسبب ذلؾ ٌو اٚرتفاع الواضح فْ هعدٚت

البطالة فْ قطاع غزة خٛؿ عاـ  2012هقارىة بالضفة الغربٓة.

 .5الكضع الهالي لمسمطة الكطنية الفمسطينية ()2013 – 1994
 .1لهحة تاريخية
لقد أدى التدٌور فْ اٖوضاع اٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة إلِ تضرر الوضع الهالْ لمسمطة

الوطىٓة الفمسطٓىٓة والتْ تعتهد بشكؿ كبٓر عمِ الدعـ الخارجْ لدعـ هوازىتٍا كها أف زٓادة ضغوط
ا٘ىفاؽ والذي أٌـ أسبابً الىهو السرٓع لمسكاف وارتفاع هعدٚت الفقر وههارسات اٚحتٛؿ عمِ

اٖرض وها خمفً هف تدهٓر لمبىٓة التحتٓة ،وفْ سعٍٓا لمحد هف البطالة ولهعالجة الضغوط زادت

السمطة الوطىٓة هف هعدؿ التوظٓؼ فْ القطاع العاـ ،ها أدى إلِ هزاحهة فاتورة اٖجور الىفقات
اٖخرى بها فْ ذلؾ الخدهات العاهة واٖساسٓة ).(Fannoun,2008,P:9

كها ٓهكف تقسٓـ التارٓخ الهالْ لمسمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة إلِ خهس هراحؿ:
 /1.1هرحمة التأسيس ()1999 – 1994
بعد توقٓع اتفاؽ أوسمو فْ العاـ  1993تعٍدت الدوؿ الهاىحة بتقدٓـ هبمغ  2.4همٓار دوٚر

لبرىاهج إعادة ا٘عهار لٓرتفع بعدٌا إلِ  3.4همٓار دوٚر لتساٌـ ٌذي الهساعدات فْ تهوٓؿ ا٘ىفاؽ

التطوٓري بالدرجة اٖولِ ،وقد تهكىت السمطة الوطىٓة فْ ىصؼ العقد اٖوؿ فْ السٓطرة عمِ إىفاقٍا
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وعمِ العجز لترفع هف إٓراداتٍا الهحمٓة إلِ ىسبة  %20هف الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ وٌْ ىسبة تعتبر
عالٓة قٓاسا بالدوؿ الهجاورة (هاس ،جمسة طاولة هستدٓرة،2012 ،ص.)8

 /2.1سنكات االنتفاضة ()2002 -2000
تهٓزت ٌذي الفترة بالحصار الخاىؽ حٓث شٍدت ٌبوط عاـ فْ ا٘ٓرادات بسبب توقؼ تحوٓؿ

هستحقات الهقاصة هف إسرائٓؿ ها أدى بالسمطة الوطىٓة إلِ زٓادة ا٘ىفاؽ والتشغٓؿ لٓتـ هعالجة
العجز هف خٛؿ الهساعدات الدولٓة التْ وصمت حد  471همٓوف دوٚر عاـ  2002با٘ضافة إلِ

اٚستداىة هف الهصارؼ الهحمٓة حٓث قدر الهبمغ ب  456همٓوف دوٚر خٛؿ  2003-2000لتبمغ

اٚزهة الهالٓة أوجٍا ىٍآة العاـ  2002لدرجة بموغ القروض الداخمٓة والخارجٓة والدٓوف غٓر الهسددة

ىسبة  %43هف الىاتج الهحمْ اٚجهالْ ها أدى بالسمطة الوطىٓة إلِ أف تعتهد فْ سٓاساتٍا الهالٓة
عمِ الهساعدات الخارجٓة والتْ بمغت ىسبة  %44ثـ  %46فْ  2001و 2002عمِ التوالْ هقارىة

بىسبة  ٚتزٓد عف  %2فْ سىوات ها قبؿ اٚىتفاضة (هاس ،جمسة طاولة هستدٓرة،2012 ،ص.)8
 /3.1هرحمة اإلصالح الهالي ()2005 -2003

ىتٓجة الضغوط الدولٓة عهمت السمطة عمِ اتخاذ إجراءات إصٛحٓة هع بدآة عاـ 2003

تهثمت فْ تسدٓد الدٓوف الهحمٓة ،ورغـ ٌذا التوجً إ ٚأف ٌذي الفترة شٍدت زٓادة ىوعٓة فْ التوظٓؼ
()1

حٓث تـ إضافة  31ألؼ هوظؼ جدٓد ها رفع فاتورة الرواتب

هف  665همٓوف دوٚر فْ  2002إلِ

 1001همٓوف دوٚر فْ  ،2005كها حدث أف زادت فاتورة التزاهات الهٓاي والكٍرباء وهشتقات البتروؿ

التْ ٓ ٚفْ الهواطىوف بسدادٌا لتصؿ إلِ  344همٓوف دوٚر ،لترتفع ىسبة ا٘ىفاؽ العاـ إلِ الىاتج
الهحمْ ا٘جهالْ إلِ  %49فْ العاـ  2005أي ضعؼ الىسبة عاـ  1999وٌْ ثاىْ ىسبة فْ
العالـ آىذاؾ بعد إرتٓرٓا (صىدوؽ الىقد الدولْ.)2012،

/4.1حككهة حهاس كحككهة الكحدة الكطنية ()2007 -2006
بعد فوز حركة حهاس باٚىتخابات التشرٓعٓة سىة  2006وتشكٓمٍا لمحكوهة استىفر ذلؾ

إسرائٓؿ لتعطٓؿ اٚلتزاـ بتحوٓؿ إٓرادات الهقاصة كها قاهت الهصارؼ بتقمٓص اىكشافٍا تجاي القروض
الهحمٓة عبر خصـ الضرائب الهمزهة بدفعٍا هف رصٓد دٓوف الحكوهة ها أرغـ الحكوهة عمِ أف

تُقمص هف ىفقاتٍا وأف تتبىِ سٓاسة تقشفٓة ،رغـ ذلؾ ارتفعت الهساعدات الدولٓة خٛؿ عاـ 2006
 1تىفؽ السمطة الفمسطٓىٓة ها ىسبتً  %17هف إجهالْ الىاتج الهحمْ عمِ أجور ورواتب هوظفٍٓا هقابؿ  %8تىفقٍا هصر ،و %5تىفقٍا
دعها لٙىتاجٓة ،ها تسبب فْ ارتفاع هعدٚت العجز ورغـ
اٖردف وٓأتْ تضخـ فاتورة اٖجور وهعاشات التقاعد عمِ حساب ىفقات أخرى أكثر ً
التحسف الذي شٍدتً السمطة الفمسطٓىٓة فْ تحصٓؿ ا٘ٓرادات ،لكف ضعؼ اٚهتثاؿ الضرٓبْ وسخاء ا٘عفاءات الضرٓبٓة ٓتسبباف فْ ضٓاع
الهزٓد هف ا٘ٓرادات(.صىدوؽ الىقد الدولْ)2012،
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حٓث بمغت  738همٓوف دوٚر عبارة عف  420همٓوف دوٚر هف الدوؿ العربٓة و 146همٓوف دوٚر هف

اٚتحاد اٖوروبٌْ .ذا وشٍد عاـ  2007تشكٓؿ حكوهة الوحدة والتْ داهت ثٛثة شٍور فقط ،لتبدأ

بعدٌا هرحمة اٚىقساـ الفمسطٓىْ بحكوهتٓف واحدة بغزة واٖخرى بالضفة الغربٓة وتهٓزت ٌذي الهرحمة

بارتفاع الدعـ الخارجْ لمهوازىة الجارٓة هف  738إلِ  1012همٓوف عاـ  2007لٓصاحب ذلؾ ارتفاع

فْ اٚىفاؽ الجاري خٛؿ ٌذٓف العاهٓف بىسبة ( %80هاس ،جمسة طاولة هستدٓرة،2012،ص.)10-9
 /5.1الفترة الحالية ()2013 -2009

شٍدت ٌذي الفترة اىخفاضا فْ الهساعدات الخارجٓة لتصؿ حصتٍا هف الىاتج الهحمْ إلِ

 %10فقط فْ العاـ  2011بعد أف كاىت فْ الفترة ( )2010 -2008تقدر بحوالْ  %22.3هف
الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ الحقٓقْ .كها شٍدت ٌذي الفترة تحسىا عمِ هستوى صافْ ا٘ٓرادات الهحمٓة

هرتفعة هف  1.6إلِ  1.9همٓار هقابؿ زٓادة طفٓفة جدا فْ ا٘ىفاؽ وأساس ذلؾ ٌو السٓطرة عمِ
صافْ ا٘قراض الذي اىخفض بىحو  %45لٓىعكس عمِ عجز الهوازىة الجارٓة ورغـ اىخفاض الدعـ

الخارجْ لمهوازىة الجارٓة هف  1.76همٓار عاـ  2008إلِ  1.13همٓار عاـ  2010أي هف %61

إلِ  %41هف ا٘ىفاؽ الجاري إ ٚأف ٌذي الهساعدات أصبحت جزءا أساسٓا فْ تهوٓؿ ا٘ىفاؽ
الجاري(الهراقب اٚقتصادي واٚجتهاعْ ،2012 ،ص.)11-10
ٌذا وقد تضهىت ٌذي الفترة خطة ا٘صٛح والتىهٓة الفمسطٓىٓة ( )2010-2008والتْ ٌدفت

إلِ تعزٓز اٚستقرار الهالْ لمحكوهة

() 1

وتقمٓص اعتهادٌا عمِ الهساعدات الخارجٓة تدرٓجٓا وقد

أخدت الحكوهة عمِ عاتقٍا خطوات عهمٓة لتحسٓف الثقة فْ وضعٍا الهالْ والتعاهؿ هع التزاهاتٍا

الهالٓة وتسدٓد الدٓوف الهتراكهة كها عهمت عمِ فرض قٓود عمِ التوظٓؼ فْ القطاع العاـ وتقمٓص

ا٘عاىات لٓىخفض العجز عاـ  2008إلِ  %21.6هف الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ بعد أف كاف
 %23.8العاـ ( 2007خطة التىهٓة الوطىٓة ،2013-2011،ص ،)65وحسب تقرٓر خبراء صىدوؽ الىقد

الدولْ الهقدـ إلِ اجتهاع لجىة اٚتصاؿ الهخصصة لسىة  2013فإف السمطة تخطط لتخفٓض عجز
الهالٓة العاهة الكمْ بىسبة  %2.25هف إجهالْ الىاتج الهحمْ .وٌو ٓستىد إلِ الحد هف ىهو فاتورة
اٖجور ،وتحدٓد أولوٓات ا٘ىفاؽ ،وتسرٓع وتٓرة ا٘صٛح فْ إدارة ا٘ٓرادات وتكهف العىاصر الرئٓسٓة

فْ الهوازىة فْ؛ عجز فْ الهوازىة الجارٓة هقداري  1.3همٓار دوٚر ،وهف الهتوقع أف ٓصؿ دعـ
الهاىحٓف لمهوازىة عاـ  2013إلِ همٓار دوٚر ،تاركا فجوة تهوٓمٓة تصؿ إلِ  400همٓوف دوٚر عمِ

 1جدٓر بالذكر "أف العجز الهالْ لمدوؿ ٓجب أٓ ّٚتجاوز  % 15هف قٓهة الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ ،فْ حٓف ٓتراوح فْ فمسطٓف هف

%50

إلِ  ،% 60وٌو هؤشر عمِ هدى ٌشاشة اٚقتصاد الفمسطٓىْ ،وىسبة  %75هف ٌذا العجز ٓعود ٚعتهادىا عمِ إسرائٓؿ فْ الكثٓر هف
استٍٛكىا خصوصاً الهواد الغذائٓة والهٛبس واٖحذٓة وغٓرٌا ،وٌو ها ٓدلؿ عمِ احتواء إسرائٓؿ لٛقتصاد الفمسطٓىْ بسبب قدرة هىتجاتٍا

التىافسٓة( ".هىتدى اٖعهاؿ الفمسطٓىْ ،اىظر الهوقع ) http://pbf.org.ps

-34-

اٖقؿ ،هتضهىة هتأخرات هدفوعات اٖجور لعاـ  ،2012وتشٓر التوقعات الهتحفظة إلِ ارتفاع
وٓتوقع ارتفاع إٓرادات الهقاصة عمِ أساس اٚلتزاـ بىسبة 10
إجهالْ ا٘ٓرادات الهحمٓة بىسبة ُ %7
 %اتساقا هع هتوسط الىهو السىوي فْ الفترة ( )2012-2010عمِ افتراض استهرار اٚرتفاع

حصَّمة فْ غزة (صىدوؽ الىقد الدولْ،
اله َ
الهحدود الذي شٍدتً الفترة اٖخٓرة فْ إٓرادات الهقاصة ُ

،2013ص.)18

 .6الكضع الهالي كتقييـ الكلكيات:

ٓجب عمِ السمطة الوطىٓة ضرورة تىظٓـ أولوٓاتٍا لتتهاشِ هع هتطمبات ا٘صٛح

اٚقتصادي الذي ترىو إلًٓ ،وذلؾ تحت سقؼ برىاهج ٌادؼ لغرض تهوٓؿ عجزٌا الهالْ والذي ٓرجع
تفاقهً باٖساس إلِ تركز اٚىفاؽ العاـ باتجاي تغطٓة فاتورة اٖجور والهعاشات والتحوٓٛت ،دوف
اٚستثهار الهطموب تحقٓقً عمِ صعٓد البىٓة التحتٓة والتىهٓة الشاهمة ،فاتخاذ هزٓج هف التدابٓر
وا٘جراءات الٍادفة أضحِ أه ار همحا لهعالجة ٌذا الىهوذج اٚستٍٛكْ لٓعاد توجًٍٓ صوب اٚستثهار
بعٓدا عف اٚىفاؽ الجاري والعهؿ عمِ إعادة توجًٓ الهعوىات الخارجٓة هف دعـ الهوازىة ىحو دعـ
الهشارٓع والقطاع الخاص با٘ضافة إلِ توفٓر البىٓة التحتٓة والتعمٓـ فْ الهقابؿ تخفٓض ا٘عفاءات
الضرٓبٓة لتحسٓف جاىب آٚرادات (تقرٓر خبراء صىدوؽ الىقد الدولْ ،سبتهبر  .)2013وفْ إطار هوازي ٚ
ٓهكف إغفاؿ الجٍود اٚستراتٓجٓة التْ بدأتٍا السمطة الوطىٓة والتْ أطمقتٍا عاـ  2008لغرض تقمٓص
العجز فْ الهوازىة وتحقٓؽ اٚستداهة الهالٓة هف باب تخفٓؼ اٚعتهاد عمِ الهساعدات الخارجٓة
وتهثمت ٌذي الجٍود فْ خفض ا٘عاىات الهالٓة لمبمدٓات وآقاؼ التعٓٓىات با٘ضافة إلِ صٓاغة
قاىوف ضرٓبة الدخؿ الجدٓد لزٓادة العائدات الضرٓبٓة هف هستوى ٓ٘ %1.5صالً إلِ الهستوى
ا٘قمٓهْ البالغ  %5وتأتْ ٌذي ا٘جراءات ا٘صٛحٓة والتقشفٓة فْ ظؿ ظروؼ غٓر هواتٓة وهتدحرجة
بٓف سٓاسات اٚحتٛؿ الهتهثمة فْ إغٛؽ الهدف واٚجتٓاحات وعدـ تهكٓف السمطة هف تحصٓؿ
ضرائب التجارة هف جٍة( ،)1وفقداف الهوارد الطبٓعٓة واٚقتصادٓة هف جٍة أخرى (.)UNCTAD,2013
أها عمِ صعٓد سمسمة ا٘صٛحات التْ قدهتٍا السمطة لمدوؿ الهاىحة

1

() 2

والتْ جاءت فْ البٓاىات

تهثؿ العائدات الضرٓبٓة التْ تجهعٍا إسرائٓؿ بالىٓابة عف الحكوهة الفمسطٓىٓة ٌْ الهصدر اٖساسْ لٓٙرادات الفمسطٓىٓة حٓث تشكؿ ىسبة

 %70هف العائدات الفمسطٓىٓة.

 2استعرض التقرٓر الذي قدهتً السمطة الفمسطٓىٓة لمدوؿ الهاىحة فْ بروكسؿ فْ  19هارس  2013اٖوضاع الراٌىة فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة،
وواقع اٚحتٛؿ عمِ الشعب الفمسطٓىْ وحرهاىً هف ا٘هكاىات الكبٓرة التْ تدفعً لمتىهٓة والتطوٓر خاصة فْ الهىاطؽ "ج" وازدٓاد وتٓرة
اٚستٓطاف الذي ازداد بىسبة  %250فْ عاـ  2012عف العاـ  2011با٘ضافة إلِ ٌدـ الهىازؿ وتدهٓر الههتمكات وهصادرة اٖراضْ
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والتقارٓر الهرفوعة أف السمطة الوطىٓة اىتٍجت سٓاسة تحسٓف تحصٓؿ الضرائب حٓث أف عائدات
الضرائب ارتفعت بىسبة  %39عاـ  ،2012كها وأوقفت الحكوهة التعٓٓىات الجدٓدة باستثىاء الصحة
والتعمٓـ ،وقد قدهت السمطة رؤٓتٍا التىهوٓة لمدوؿ الهاىحة فْ حاؿ رفع اٚحتٛؿ قٓودي الهفروضة عمِ
اٚقتصاد الفمسطٓىْ أٌهٍا فْ هجاٚت الزراعة فْ الهىاطؽ "ج" ،والهوارد الطبٓعٓة لمبحر الهٓت،
وقطاع الهحاجر والتعدٓف حٓث ستكوف الهساٌهة الهتوقعة فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ تباعا %22.5
و  %11و  %6عمِ التوالْ (الهركز اٚعٛهْ الحكوهْ.)2013،
وفْ ىفس ا٘طار ىجد أف السمطة الفمسطٓىٓة اتجٍت ىحو تعزٓز هبادئ الهساءلة العاهة وهحاربة
الفساد بتفعٓمٍا لٍٓئة هكافحة الفساد وذلؾ بإصدارٌا قاىوف هكافحة الفساد وعهمت عمِ البت فْ بعض
قضآا الفساد كها وكرست هعآٓر التدقٓؽ لكْ تتهاشِ هع الهعآٓر الدولٓة وذلؾ بالتوازي هع تطوٓر

أىظهة الرقابة عمِ الهوازىات هف ىفقات وآرادات فْ القطاع العاـ والٍٓئات الهحمٓة (و ازرة التخطٓط

والتىهٓة ا٘دارٓة،2011،ص .)25هف ىاحٓة أخرى أظٍر تقرٓر صدر عف اٖوىكتاد فْ سبتهبر  2013أف
اٖراضْ الفمسطٓىٓة تخسر حوالْ  300همٓوف دوٚر سىوٓا فْ شكؿ تسرب ضرٓبْ لٓٙرادات

الجهركٓة وضرائب القٓهة الهضافة والتْ تهىع إسرائٓؿ تحوٓمٍا لخزٓىة السمطة ،وحسب تقدٓرات الخبراء

بأف الضرائب غٓر الهسددة عف السمع الهٍربة التْ تأتْ هف إسرائٓؿ تهثؿ ها ىسبتً  %17هف هجهوع

ا٘ٓرادات الضرٓبٓة بها ٓعادؿ  305همٓوف دوٚر فْ عاـ  2012وٌو كفٓؿ بتغطٓة  %18هف فاتورة
اٖجور التْ تىفقٍا السمطة (اٖوىكتاد.)2013،

وٓرى الباحث أف ٌشاشة الىظاـ الهالْ لمسمطة الوطىٓة والذي ٓىسب بشكؿ رئٓسْ إلِ عدـ
التهتع بالسٓادة الكاهمة عمِ اٖرض والهعابر وكذلؾ ضبط القاعدة الضرٓبة وبالتالْ صعوبة تحصٓؿ
الضرائب هف الجاىب ا٘سرائٓمْ ،واٚرتفاع الهتزآد فْ هستوى ا٘ىفاؽ الحكوهْ الهتزاهف هع زٓادة
عدد السكاف كاىت هف اٖسباب الهٍهة التْ استىزفت السمطة ودفعٍا إلِ العهؿ عمِ تغطٓة

اٚلتزاهات ا٘ىساىٓة واٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة ،والهحصمة إعاقة الىهو اٚقتصادي ،ورغـ إجراءات

ا٘صٛح التْ اىتٍجتٍا السمطة هف تخفٓض ا٘ىفاؽ وتحجٓـ الوظائؼ ورفع هستوى الضرائب والذي قد
ٓأتْ فْ إطار اٚستجابة لمضغوط الدولٓة تحت عىواف ا٘صٛح ا٘داري والهالْ إ ٚأف ذلؾ ٓعتبر

ح ٛهحدودا وقد ٓكوف سببا لتقوٓض التهاسؾ اٚجتهاعْ وٓعرض إىجازات السمطة فْ إرساء دعائـ

إقاهة الدولة وهقوهات البقاء إلِ اٚضطراب وبخاصة فْ قطاع غزة والذي ٓعاىْ هف هعدٚت فقر
وبطالة هرتفعة هقارىة بالضفة الغربٓة.

واحتجاز عائدات الضرائب بٍدؼ اٚبتزاز السٓاسْ كها وٓستعرض التقرٓر اٖ زهة الهالٓة والعواهؿ التْ ساٌهت فْ تفاقهٍا بها فْ ذلؾ الفجوة
بٓف الهساعدات الخارجٓة واٚحتٓاجات التهوٓمٓة( .الهركز اٚعٛهْ الحكوهْ)2013،
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اإلابدث الثاوي :اإلاظاعداث الخازحُت لفلظطين
تعتبر الهساعدات الخارجٓة بهثابة الهصادر اٚقتصادٓة الحقٓقٓة سواء كاىت هالٓة أو فْ

شكؿ قروض هٓسرة أو اهتٓازات تجارٓة تفضٓمٓة ٓتـ هىحٍا هف دولة ٖخرى ،وغالبا ها تٍدؼ
الهساعدات الدولٓة إلِ تحقٓؽ هصالح سٓاسٓة وسٓادٓة (جابر .)2005،وعمِ الهستوى الفمسطٓىْ تبمور

ٌذا الىشاط هىذ هؤتهر دعـ عهمٓة السٛـ فْ الشرؽ اٖوسط الهىعقد فْ واشىطف فْ سبتهبر عاـ

 1993حٓث قاهت أكثر هف  44دولة وهؤسسة دولٓة بالتعٍد بتهوٓؿ ودفع عجمة التىهٓة اٚقتصادٓة
وبىاء هؤسسات السمطة الوطىٓة عمِ أىً تـ فٓها بعد تقسٓـ ٌذي الهساعدات إلِ هىح وقروض لتعد

ركٓزة هٍهة فْ استقرار اٚقتصاد الفمسطٓىْ خاصة بها ٓتعمؽ بتغطٓة العجز فْ هوازىة السمطة (أبو

هصطفِ ،2009 ،ص .)117فكاف ٚبد هف تقدٓـ الدعـ لمسمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة ،والعهؿ عمِ

استقرارٌا ،فالتقدـ اٚقتصادي واٚجتهاعْ فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة ٓعتبر هف العىاصر الهٍهة فْ
عهمٓة السٛـ هف وجٍة ىظر الهاىحٓف (جابر ،)2005،اٖهر الذي دفع الدوؿ الهاىحة إلِ اٚتفاؽ عمِ

خطوط عرٓضة لتقدٓـ الهساعدات الدولٓة لفمسطٓف ،والتْ ٓهكف حصرٌا بها ٓمْ( :لبد ،2004 ،ص)5

 -1دعـ عهمٓة السٛـ بٓف إسرائٓؿ وهىظهة التحرٓر الفمسطٓىٓة عف طرٓؽ دفع عجمة التىهٓة

اٚقتصادٓة فْ الهىاطؽ الفمسطٓىٓة وتىفٓذ الهشارٓع التْ تعهؿ عمِ تحسٓف هستوى الهعٓشة
وىوعٓة الحٓاة لمفمسطٓىٓٓف.

 -2إىشاء ىظاـ شرؽ أوسطْ قائـ عمِ أساس اٖهف الجهاعْ ،واٚستقرار والتقدـ لشعوب الهىطقة،
وهف ثـ إلحاقٍا كسوؽ هشترؾ ،وواعد بالىظاـ اٚقتصادي العالهْ الجدٓد.

 -3إزالة واحتواء أسباب الىزاع والتوتر والعىؼ ،وتشجٓع اقتصادٓات السوؽ وترسٓخ عهؿ الهؤسسات
الدٓهوقراطٓة ،وحهآة حقوؽ ا٘ىساف.

وٓرى الباحث أف الخطوط سابقة الذكر والتْ وضعت كهبادئ لدعـ السمطة الفمسطٓىٓة تؤكد

عمِ الرأي القائؿ أف الهساعدات الدولٓة هرتبطة بشكؿ رئٓس بالتطورات السٓاسٓة عمِ اٖرض وبهدى
توفر الهىاخ الهىاسب هف استهرار العهمٓة السمهٓة واٖجواء اٖهىٓة الهستقرة ،ها قد ٓعتبر حاج از قد

ٓعرقؿ ضهاف تىفٓذ وىجاح خطط التىهٓة التْ تىتٍجٍا السمطة الفمسطٓىٓة ها سٓىعكس سمبا عمِ دفع

هعدٚت الىهو اٚقتصادي والتىهٓة فْ فمسطٓف.
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.1ىيكمية تنسيؽ الهساعدات في فمسطيف

تشٓر ا٘حصاءات إلِ أف الهساعدات الخارجٓة الهقدهة لٗراضْ الفمسطٓىٓة ساٌهت بها

ىسبتً  %15.8هف إجهالْ الىاتج الهحمْ لمفترة هف  1994حتِ  2000وبىسبة  %20.1خٛؿ الفترة

هف  2001حتِ  .2011حٓث أف أكبر هساٌهة كاىت فْ العاـ  2008حٓث بمغت  %34عمِ أىً
بمغت أدىِ هساٌهة  %8.5فْ العاـ ( 2004و ازرة الخارجٓة والتخطٓط بغزة ،2012،ص .)12وفْ هبادرة
تٍدؼ إلِ دعـ ٌٓاكؿ تىسٓؽ الهساعدات الهحمٓة فْ دولة فمسطٓف فْ إطار السعْ لتقدٓـ الهساعدة

التقىٓة الهتهاسكة والدعـ الهالْ لمشعب الفمسطٓىْ عمِ أساس اٖولوٓات الوطىٓة .تحدد أف ٓشترؾ فْ
رئاسة الهجهوعة الخاصة لتىسٓؽ وتىظٓـ الهساعدات الخارجٓة بشكؿ استراتٓجْ "سكرتارٓة تىسٓؽ

الهساعدات الهحمٓة"( )1جاء ذلؾ فْ أعقاب الق اررات التْ اتخذت فْ اجتهاع لجىة اٚرتباط الخاصة
بتارٓخ  14دٓسهبر  2005فْ لىدف لتحسٓف فعالٓة الهساعدات والدعـ الهالْ عمِ أساس اٖولوٓات

الفمسطٓىٓة وفقا لهىظهة التعاوف اٚقتصادي والتىهٓة /لجىة هساعدة التىهٓة ) )2((DACواعٛف بارٓس
بشأف فعالٓة الهساعدات لعاـ ( 2005هىتدى التىهٓة الهحمٓة.)2013،
كحسب الشكؿ رقـ(ٓ :)5ظٍر أف أٌـ هكوف لٍٓكؿ التىسٓؽ ٌو هىتدى التىهٓة الهحمٓة وٌو
هفتوح لههثمْ السمطة الفمسطٓىٓة وجهٓع الجٍات الهاىحة ووكاٚت الهساعدات ،وٌو ٓضـ كؿ هف
و ازرة التخطٓط والتىهٓة ا٘دارٓة ،الهفوضٓة اٖوروبٓة ،الىروٓج البىؾ الدولْ ،اٖوىسكو وجهٓع الجٍات

ذات العٛقة ووكاٚت الهساعدات ووكاٚت السمطة الفمسطٓىٓة ذات الصمة وٓرتكز الهىتدى عمِ أربع
هجهوعات هوزعة كالتالْ؛

 هجهكعة إستراتيجية االقتصاد وٓشترؾ فْ رئاستٍا كؿ هف و ازرة الهالٓة ،البىؾ الدولْ ،وتضـ فرؽعهؿ وتىسٓؽ هختصة بعضوٓة كؿ هف و ازرة اٚقتصاد وو ازرة الزراعة واسباىٓا وو ازرة الهالٓة
وصىدوؽ الىقد الدولْ وسمطة الىقد الفمسطٓىٓة والوكالة اٚهرٓكٓة لمتىهٓة الدولٓة هع اٖوىروا.

 هجهكعة إستراتيجية التنهية االجتهاعية وٓشترؾ فْ رئاستٍا و ازرة الشؤوف اٚجتهاعٓة وهكتبالهىسؽ الخاص لٗهـ الهتحدة اٖوىسكو ،أها عف فرؽ العهؿ والتىسٓؽ الهختصة فٍْ تضـ كؿ
هف و ازرة التربٓة والتعمٓـ العالْ وفرىسا و ٓوىسكو با٘ضافة إلِ و ازرة الصحة والوكالة اٚهرٓكٓة

1

أىشئت المجىة هف قبؿ سكرتارٓة تىسٓؽ الهساعدات الهحمٓة فْ هآو  2002وكاىت تعرؼ بمجىة تىسٓؽ الهساعدات الهحمٓة ( )LACCوكاف

ٓشترؾ فْ رئاستٍا الٓوىسكو والبىؾ الدولْ ،أها سكرتارٓة تىسٓؽ الهساعدات ف قد أىشئت فْ أعقاب القرار الذي اتخذتً لجىة اٚرتباط الخاصة
فْ دٓسهبر كاىوف اٖوؿ عاـ .2005

 2لجىة الهساعدات التىهوٓة ) (DACتتبع لهىظهة التعاوف والتىهٓة اٚقتصادٓة ( )OECDوبعضوٓة  23جٍة هاىحة ثىائٓة إضافة إلِ


الهفوضٓة اٖوروبٓة وتٍدؼ إلِ تطوٓر الهساعدات التىهوٓة هف خٛؿ التىسٓؽ والتعاوف هع الهؤسسات الرئٓسٓة ،با٘ضافة إلِ جهع وتحمٓؿ
البٓاىات الهتعمقة بالهساعدات الخارجٓة وىشر ٌذي الهعموهات لمعاهة.
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لمتىهٓة الدولٓة وهىظهة الصحة العالهٓة وهكتب ههثؿ اٚتحاد اٖوروبْ هع الٓوىٓسٓؼ وو ازرة
التخطٓط والتىهٓة ا٘دارٓة واٖوىسكو.

 هجهكعة إستراتيجية البنية التحتية والتْ ٓشترؾ فْ رئاستٍا و ازرة ا٘سكاف واٖشغاؿ العاهةوالوكالة اٖهرٓكٓة لمتىهٓة .وتضـ فرؽ العهؿ الهختصة بعضوٓة كؿ هف سمطة الهٓاي الفمسطٓىٓة

وألهاىٓا ،وو ازرة الحكـ الهحمْ والداىهارؾ ،والبىؾ الدولْ ،سمطة جودة البٓئة والسوٓد وبرىاهج اٖهـ

الهتحدة ا٘ىهائْ وو ازرة الحكـ الهحمْ وسمطة الطاقة الفمسطٓىٓة.

 هجهكعة إستراتيجية الحكـ والتْ ٓشترؾ فْ رئاستٍا و ازرة التخطٓط وهكتب ههثؿ اٚتحاداٖوروبْ كها وتضـ فرؽ العهؿ والتىسٓؽ الهختصة كؿ هف و ازرة العدؿ وهجمس القضاء اٖعمِ
والىٓابة العاهة وو ازرة التخطٓط والتىهٓة ا٘دارٓة وٌولىدا وو ازرة الداخمٓة والههمكة الهتحدة وبرىاهج

اٖهـ الهتحدة ا٘ىهائْ ولجىة اٚىتخابات الهركزٓة واٖهـ الهتحدة.
وهىتدى التىهٓة البشرٓة ٌو بهثابة هىتدى لمتىسٓؽ الهىتظـ عمِ الهستوى الوطىْ ،حٓث ٓركز

عمِ تقدٓـ الهساعدة والهتابعة بشأف خطة التىهٓة الوطىٓة لمسمطة الفمسطٓىٓة .وٓشترؾ فْ رئاسة
وزرة التخطٓط والتىهٓة اٚدارٓة ،جىبا إلِ جىب هع الىروٓج ،البىؾ الدولْ واٖوىسكو .وهىذ
الهىتدى؛ ا
أكتوبر 2007تعقد اجتهاعات هىتدى التىهٓة الهحمٓة برئاسة رئٓس الوزراء الفمسطٓىْ ،وٓتـ التخطٓط
وا٘عداد لٍذي اٚجتهاعات هف خٛؿ رؤساء الهجمس ،وأصدقاء رؤساء الهجمس وذلؾ عمِ أساس

اٖولوٓات اٖربعة لمسٓاسة اٚقتصادٓة :الحكـ ،تطوٓر البىٓة التحتٓة ،التىهٓة اٚجتهاعٓة ،القضآا

ا٘ىساىٓة ،لتتولِ دور الهجهوعات اٚستراتٓجٓة فْ التركٓز عمِ صٓاغة السٓاسات والتىسٓؽ
البرىاهجْ ،والسعْ إلِ تحسٓف تصهٓـ هشارٓع الجٍات الهاىحة لدعـ أولوٓات السمطة الفمسطٓىٓة،

فض ٛعف درجة أعمِ هف تىسٓؽ إجراءات الجٍات الهاىحة (هىتدى التىهٓة الهحمٓة.)2013،

وٓرى الباحث أىً قد ٓأخذ عمِ ىظاـ تىسٓؽ الهساعدات عدـ شهمً عمِ تهثٓؿ ٓضـ ائتٛؼ

الهىظهات والهؤسسات اٌٖمٓة وغٓر الحكوهٓة رغـ أٌهٓتٍا ودورٌا التىهوي فْ فمسطٓف وبخاصة لها
تتهٓز بً هف قدرتٍا العالٓة فْ التشبٓؾ وىسج العٛقات الدولٓة وتحصٓؿ التهوٓؿ الخارجْ.
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شكؿ ( :)5ىيكمية إدارة الهساعدات في دكلة فمسطيف
الرباعٌة

لجنة االرتباط الخاصة AHLC
الرئٌس:النروٌجالراعًالرسمً:االتحاداألوروبً,الوالٌاتالمتحدة

الوالٌاتالمتحدة,مكتبممثل
االتحاداألوروبً,روسٌا
واألممالمتحدة

السكرتارٌة:البنكالدولً األعضاء:السلطةالفلسطٌنٌة,الحكومة
اإلسرائٌلٌة,كندا,مصر,صندوقالنقدالدولً,الٌابان,األردن,
روسٌا,السعودٌة,تونسواألممالمتحدة

مستوى رأس المال

المدعوٌنالثنائٌٌن:متفقعلٌهمنقبلأعضاءلجنةاالتصالالخاصة 

المستوىالمحلً

[استعراضمساعداتوإستراتٌجٌةسٌاساتالجهاتالمانحة]

فرٌق عمل تنفٌذ المشارٌع

TFPI

مكتب ممثل االتحاد األوروبً ،البنك
الدولً ،الوالٌات المتحدة ،االونسكو
(االتصالمعالحكومةاإلسرائٌلٌة)

منتدى التنمٌة المحلٌة

لجنة االرتباط

LDF

المشتركة JLC

النروٌج,البنكالدولً,االونسكو,صندوق
النقدالدولً,الوالٌاتالمتحدة,مكتبممثل
االتحاداألوروبً,رئاسةاالتحاداألوروبً
(متابعةقراراتلجنةاالتصالالخاصة,
واالتصالمعالحكومةاإلسرائٌلٌة)

رؤساءالمجلس:وزارةالتخطٌطوالتنمٌةاإلدارٌة,النروٌج,
البنكالدولً,االونسكو

األعضاء:جمٌعالجهاتالمانحةووكاالتالمساعدات,
والوكاالتللسلطةالفلسطٌنٌةذاتالصلة 
(متابعةالمساعداتوقضاٌاالدعمالدولًفًدولةفلسطٌن

المجموعات االستراتٌجٌة SG

سكرتارٌة تنسٌق المساعدات المحلٌة LACS

(صٌاغة السٌاسات والتنسٌق المبرمج) المحصورة لوكاالت
السلطة الفلسطٌنٌة ذات الصلة ،الجهات المانحة والمؤسسات
التً تضٌف قٌمة مالٌة وتحلٌلٌة

(تدعم منتدى التنمٌة المحلٌة ،المجموعات اإلستراتٌجٌة،
مجموعات عمل القطاع ،وفرٌق عمل تنفٌذ المشارٌع)

مجموعة إستراتٌجٌة

مجموعة إستراتٌجٌة

مجموعة إستراتٌجٌة

مجموعة إستراتٌجٌة

التنمٌة االجتماعٌة

الحكم

البنٌة التحتٌة

سٌاسة االقتصاد

وزارةالشؤوناالجتماعٌة/االونسكو

وزارةالتخطٌطوالتنمٌةاإلدارٌة
/مكتبممثلاالتحاداألوروبً

وزارةاإلسكانواألشغالالعامة/
الوالٌاتالمتحدة

مجموعاتقطاعالعمل
)تنسٌقالقطاع(

مجموعاتقطاعالعمل
)تنسٌقالقطاع(

فرٌق عمل قطاع العدل
وزارة العدل ،مجلس القضاء األعلى ،مكتب
النٌابة العامة ،وزارة التخطٌط والتنمٌة المحلٌة
EUPOL COPPSوهولندا
فرٌق عمل قطاع األمن
EUPOLCOPPS
وزارة الداخلٌة والمملكة المتحدة
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً

فرٌق عمل المٌاه والصرف الصحً
سلطة المٌاه الفلسطٌنٌة و ألمانٌا /

مجموعاتقطاعالعمل
)تنسٌقالقطاع(
فرٌق عمل قطاع التعلٌم
وزارة التربٌة والتعلٌم والتعلٌم العالً وفرنسا

الٌونسكو

فرٌق عمل قطاع الصحة
وزارة الصحة والوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة
الدولٌة

منظمة الصحة العالمٌة

فرٌق عمل قطاع اإلدارة العامة
والخدمة المدنٌة
وزارة التخطٌط والتنمٌة اإلدارٌة والمملكة
المتحدة

فرٌق عمل الحماٌة االجتماعٌة
وزارة الشؤون االجتماعٌة  ،مكتب ممثل االتحاد
األوروبً ،الٌونٌسٌف

برنامج األمم المتحدة اإلنمائً

فرٌق العمل اإلنسانً
وزارة التخطٌط والتنمٌة اإلدارٌة واالونسكو

فرٌق عمل قطاع االنتخابات

وزارة االقتصاد والبنك الدولً  /مجلس تنسٌق
القطاع الخاص الفلسطٌنً

فرٌق عمل تنمٌة البلدٌات والحكم المحلً
وزارة الحكم المحلً و الدانمرك /

البنك الدولً
فرٌق عمل قطاع البٌئة
سلطة جودة البٌئة و السوٌد /برنامج األمم
المتحدة اإلنمائً
3
مجموعة مواضٌع إدارة النفاٌات الصلبة
وزارة الحكم المحلً وألمانٌا
مجموعة مواضٌع اإلسكان المٌسر
وزارة اإلسكان واألشغال العامة
والبنك الدولً

لجنة االنتخابات المركزٌة
مكتب ممثل االتحاد األوروبً والوالٌات
المتحدة

3

الفلسطٌنٌة( الطاقة


Guidance / reporting
Liaison
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فرقعملالقطاع
)تنسٌقالقطاع(
فرٌق عمل تنمٌة القطاع الخاص والتجارة

البنك الدولً

)سلطة الطاقة

وزارةالمالٌة/البنكالدولً

فرٌق عمل قطاع الزراعة
وزارة الزراعة واسبانٌا/منظمة األغذٌة

والزراعة
فرٌق عمل قطاع المال1
وزارة المالٌة وصندوق النقد الدولً
فرٌق عمل التموٌل المالً الصغٌر والمتناهً
الصغر
سلطة النقد الفلسطٌنٌة و الوكالة األمرٌكٌة
للتنمٌة الدولٌة  /االونروا

 .2السهات الساسية لمهساعدات الخارجية

تمقت السمطة الفمسطٓىٓة هىذ إىشائٍا فْ عاـ  1994أكثر هف  25همٓار دوٚر أهرٓكْ

كهعوىة هف هاىحٓف ثىائٓٓف وهتعددي اٖطراؼ (بها ٓعادؿ  %15هف إجهالْ الىاتج الهحمْ كؿ عاـ)،
لٓبمغ هتوسط ىصٓب الفرد هف الهعوىة حوالْ  340دوٚر أهرٓكْ(.)1

وهع هرور الوقت أصبحت السمطة الفمسطٓىٓة وبصورة هتزآدة تهٓؿ ىحو توجًٓ التدفقات والهعوىات

الخارجٓة لتهوٓؿ العجز فْ الهوازىة ،حٓث كاف ها ٓقرب هف ثمث الهعوىة ٓرد فْ صورة دعـ لمهوازىة؛
وزادت ٌذي الحصة بعد عاـ  2007لتتجاوز  .%80عمِ أف ٌذا التطور فْ دعـ الهوازىة جاء عمِ

حساب الدعـ ا٘ىهائْ (تقرٓر خبراء صىدوؽ الىقد الدولْ ،2013 ،ص.)19-18

ورغـ حجـ الهساعدات الدولٓة التْ وردت إلِ اٖراضْ الفمسطٓىٓة وأثرٌا عمِ دعـ الهرافؽ
العاهة فْ فمسطٓف إ ٚأف ٌذي الهساعدات لـ ٓتـ التخطٓط لصرفٍا فْ إطار خطة تىهوٓة شاهمة حٓث

كبٓر هف ٌذي الهساعدات خصص لتغطٓة رواتب وهكافئات هقابؿ أتعاب الهستشارٓف والخبراء
أف جزًءا ا
القادهٓف هف الدوؿ الهاىحة أو براهج الدعـ تحت بىد الهساعدات الفىٓة )2(،كها أف الهىاخ السٓاسْ
ألقِ بظٛلً عمِ طبٓعة وحجـ ٌذي الهساعدات وهسارٌا إغاثٓة كاىت أو تىهوٓة وٓشار ٌىا إلِ أف
()3

ىسبة القروض بمغت  %18هف إجهالْ الهساعدات (تقرٓر التىهٓة البشرٓة.)2004 ،

وتشٓر البٓاىات الهتوفرة إلِ أف إجهالْ الهساعدات التْ التزهت الجٍات الهاىحة بتقدٓهٍا

خٛؿ الفترة ( )2003 - 1994بمغت حوالْ  7040همٓوف دوٚر ،بهعدؿ سىوي بمغ حوالْ 704
همٓوف دوٚر ،فْ حٓف بمغت الهساعدات الخارجٓة الهقدهة خٛؿ الفترة ( )2012 – 2004لتصؿ إلِ

حوالْ  18,111همٓار دوٚر أي بهعدؿ سىوي بمغ  2012.4همٓوف دوٚر وٌىا ىٛحظ التطور الواضح
فْ حجـ الهساعدات الخارجٓة الهقدهة لٗراضْ الفمسطٓىٓة (إحصاءات .)2013،OECD

1تعتبر فمسطٓف هف أكثر خهس دوؿ هتمقٓة لمهساعدات الدولٓة لتصىؼ فْ العاـ  2011كثالث أكبر هتمؽ لمهساعدات ا٘ىساىٓة الرسهٓة
حسب تقدٓرات وأرقاـ الهىظهات الدولٓة والتْ َقٓهت فمسطٓف ك هىطقة ىزاع ىشط ذات اقتصاد ٌش حسب هؤشر الضعؼ لبرىاهج الهساعدات
ا٘ىساىٓة العالهٓة .وقد كاف فْ هقدهة ٌذي الدوؿ الهاىحة اٚتحاد اٖوروبْ الذي ٓعتبر الجٍة الهاىحة اٖكبر لمفمسطٓىٓٓف والذي قدـ هىذ العاـ
 1993أكثر هف  5.6همٓار ٓورو تحت عىواف دعـ التوصؿ إلِ حؿ الدولتٓف ٘ىٍاء الصراع اٚسرائٓمْ الفمسطٓىْ )GHA,2013(.

2

ٓستوجب هف القائهٓف عمِ هوضوع الهساعدات الدولٓة لدى السمطة الفمسطٓىٓة إعادة الىظر بشكؿ خاص فْ بىد الهساعدات الفىٓة ضهف

التقٓٓـ الشاهؿ لمهساعدات الدولٓة ،سواء كاف ذلؾ عمِ صعٓد تصىٓفٍا ،أو توزٓعٍا ،أو أٌدافٍا .فبىد الهساعدات الفىٓة هؤشر واضح عمِ
اٚستغٛؿ الهرفوض لمهساعدات الدولٓة الهقدهة لمسمطة الفمسطٓىٓة ،وىهوذج واضح لٍدر ٌذي اٖهواؿ( .لبد )2004،وٓتولِ هٍهة إدارة
الهساعدات الدولٓة الهقدهة لمسمطة الفمسطٓىٓة هىذ اىطٛقٍا كؿ هف الهجمس اٚقتصادي الفمسطٓىْ لمتىهٓة وا٘عهار (بكدار)
وو ازرة الهالٓة وو ازرة التخطٓط .

ٓ 3ستىد ٌذا الجزء هف الدراسة إلِ تقرٓر التىهٓة البشرٓة  2004الصادر عف برىاهج دراسات التىهٓة بٓرزٓت بعىواف " دور التهوٓؿ الدولْ فْ
بىاء الهجتهع وتهكٓف ا٘ىساف الفمسطٓىْ ،والذي أعدي د .ابرآٌـ الدقاؽ وآخروف.
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وكها ٓتضح هف الشكؿ رقـ ( )6أف حجـ الهساعدات الدولٓة لٗراضْ الفمسطٓىٓة ٌْ فْ
زٓادة طردٓة فبعد أف كاىت البدآة هع  178.4همٓوف دوٚر عاـ  ،1993بمغت أعمِ هستوى لٍا عاـ
 2009حوالْ  2832همٓوف دوٚر ،لىجد أف حجـ الهساعدات زاد بهقدار الخهسة أضعاؼ خٛؿ
العشر سىوات اٖخٓرة إذا أخذىا عاـ  1999كأساس حٓث كاف حجـ الهساعدات قد بمغ 580.55

همٓوف دوٚر سىوٓا لٓبدأ هسار الهساعدات الدولٓة فْ اٚرتفاع هع حموؿ العاـ  2000والذي رافقً

الهىاخ السٓاسْ الذي ساد فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة هف اىدٚع اىتفاضة اٖقصِ والتراجع الواضح
آىذاؾ فْ الحٓاة الهعٓشٓة واٚقتصادٓة لمسكاف الفمسطٓىٓٓف .لتستهر الهساعدات الدولٓة فْ اٚرتفاع

لتصؿ أقصِ هستوى لٍا سىة  2009بالغة حوالْ  2816همٓوف دوٚر ،لتشٍد الهساعدات الدولٓة
خٛؿ الفترة ( )2012-2010اىخفاضا همهوسا وهتواص ٛحٓث بمغت عاـ  2012ها ٓعادؿ 2011

همٓوف دوٚر أي بهعدؿ اىخفاض بمغ  %29عف عاـ  .2009وبذلؾ ٓكوف فعمٓا حجـ الهساعدات

الدولٓة الهقدهة لٗراضْ الفمسطٓىٓة حوالْ  25,151.86همٓار دوٚر وذلؾ خٛؿ الفترة (-1994

.)2012
شكؿ ( :)6تطكر الهساعدات الدكلية لفمسطيف لمفترة ()2112-1993

بالهميكف دكالر
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السنوات
الهصدر :إعداد الباحث باٚستىاد إلِ البٓاىات الواردة فْ هوقع 2013 ،OECD

وحسب توقعات وأرقاـ هىظهة التىهٓة والتعاوف اٚقتصادي ()OECD

() 1

فإف الدعـ السىوي

ٓتجً عهوها إلِ اٚىخفاض الهستهر خٛؿ السىوات ( )2016-2013حٓث هف الهتوقع أف تكوف فْ
 1اٚحصاءات واٖرقاـ الهدوىة تـ جمبٍا هف هىظهة التعاوف اٚقتصادي والتىهٓة  ،2013 ،اىظر الهوقع اٚلكتروىْ لمهىظهة عمِالرابط:
/http://www.oecd.org
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حدود  1734همٓوف دوٚر عاـ  2013لٓصؿ عاـ  2014إلِ  1605همٓوف دوٚر وهف الهتوقع أف
ٓرتفع إلِ  1641همٓوف دوٚر ثـ  1646همٓوف دوٚر عمِ التوالْ ،لٓكوف بذلؾ هتوسط ىصٓب الفرد
هف إجهالْ الهساعدات السىوٓة هقد ار ب  400دوٚر اهرٓكْ .إذا ها أخذىا بعٓف اٚعتبار الزٓادة

السكاىٓة الهتوقعة أىٍا تعادؿ  100ألؼ ىسهة سىوٓا.

أها فٓها ٓتعمؽ بالقروض فتشٓر بٓاىات و ازرتْ التخطٓط والهالٓة إلِ أف جزء هف الهساعدات
الدولٓة ٓقدر ب %14كاف عبارة عف قروض فْ غالبٓتٍا هٓسرة وبعضٍا أخر قروض تجارٓة،
وحٓث أف جهٓع الهساعدات الواردة هف الوٓٚات الهتحدة والٓاباف واٚتحاد اٖوروبْ والدوؿ العربٓة

كاىت عمِ شكؿ هىح ،قدهت الهؤسسات الدولٓة  %23.5فقط هف هساعداتٍا عمِ شكؿ ٌبات والباقْ
فْ شكؿ قروض ٌذا ها ٓتعمؽ بالفترة ( )1997-1994لتشٍد السىوات التالٓة تحو ٚفْ سٓاسة

الهاىحٓف اذ تضاعفت القروض فْ الفترة ( )2004-1998لترتفع ىسبة القروض إلِ إجهالْ

الهساعدات حٓث بمغت ىسبة ا٘قراض لٛتحاد اٖوروبْ والدوؿ العربٓة  %24.6و %37عمِ

التوالْ(عبد الكرٓـ ،2005 ،ص ،)28كها وٓعتبر اٚتحاد اٖوروبْ هف أكبر هقدهْ الهساعدات الهالٓة
لمسمطة الفمسطٓىٓة ،وحسب بٓاىات و ازرة التخطٓط أف السمطة الفمسطٓىٓة تمقت ها ىسبتً  %87هف

إجهالْ الهساعدات الهقدهة لمفمسطٓىٓٓف خٛؿ تمؾ الفترة .فْ حٓف تمقت الهؤسسات اٌٖمٓة ها ىسبتً

 ،%8والباقْ  %5لمقطاع الخاص.

إف أبرز ها ٓهٓز الفترة هف العاـ  1994حتِ العاـ ٌ 2000و زٓادة حصة دعـ هوازىة

السمطة الفمسطٓىٓة لتغطٓة عجزٌا الهستهر با٘ضافة إلِ حصة البراهج ا٘غاثٓة والطارئة التْ بمغت
حد  %90عمِ حساب دعـ الهجاٚت التىهوٓة لٓكوف اٚتحاد اٖوروبْ هساٌها بأكثر هف  %30هف
قٓهة تمؾ الهساعدات ،بٓىها كاىت هساٌهة الوٓٚات الهتحدة حوالْ  %15وارتفعت هساٌهة الدوؿ

العربٓة إلِ حوالْ  %30فترة ( )2009 - 2006بعد أف كاىت  ٚتصؿ حد  %8فْ الفترة (1994
( )2005 -إسهاعٓؿ ،2011،ص ،)19وبسبب ظروؼ اٚىتفاضة والىكسات السٓاسٓة واٖهىٓة فْ

اٖ راضْ الفمسطٓىٓة ط أر عمِ ٌذي الهساعدات عدة تغٓرات عمِ ٌٓكمٓتٍا وأشكالٍا حٓث غمب عمٍٓا
الطابع ا٘غاثْ كوف ذلؾ ىتٓجة طبٓعٓة لمحصار وسٓاسات اٚحتٛؿ هف إغٛقات وتجرٓؼ وتدهٓر
البىِ التحتٓة ،وبشكؿ عاـ ىجد أف الهساعدات الدولٓة اتسهت بقالب دعـ هوازىة السمطة الوطىٓة ودعـ
براهج التشغٓؿ الهؤقت وبراهج رفع هستوٓات الهعٓشة وتفعٓؿ الهشاركة الهجتهعٓة وتقوٓة وتهكٓف

الفئات الهٍهشة حٓث تشٓر التقدٓرات إلِ أف حوالْ  %17هف الفمسطٓىٓٓف ٓعتهدوف بشكؿ كمْ تقرٓباً
عمِ الهساعدات الخارجٓة (تقرٓر التىهٓة البشرٓة لبرىاهج بٓرزٓت .)2004 ،وتبٓف أف فمسطٓف تمقت ها ٓقرب

هف  2.5همٓار دوٚر هف الهساعدات الخارجٓة خٛؿ عاـ  2010وٌو هبمغ ٓشكؿ  %36هف الىاتج

الهحمْ الفمسطٓىْ (و ازرة التخطٓط والتىهٓة ا٘دارٓة ،2011،ص .)23كها وتشٓر التقدٓرات إلِ أف الدعـ
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الخارجْ السىوي لٙىفاؽ الحكوهْ والتىهٓة بمغ فْ الهتوسط حوالْ  %25هف الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ

الحقٓقْ وذلؾ لمسىوات ها بٓف ( )2010-2008حٓث اىخفض الدعـ هف  %32كىسبة هف الىاتج
الهحمْ فْ عاـ  2008إلِ أقؿ هف  %11هف الىاتج الهحمْ عاـ  ،2011وٓعزى ٌذا اٚىخفاض إلِ
تراجع التهوٓؿ هف الجٍات الهاىحة لٓأسٍا هف عهمٓة التسوٓة السٓاسٓة وحؿ الدولتٓف بالتوازي هع

اٖزهة الهالٓة العالهٓة با٘ضافة إلِ أزهة الدٓوف السٓادٓة لٛتحاد اٖوروبْ ،وتجهٓد الهساعدات

لمسمطة الفمسطٓىٓة هف قبؿ الكوىغرس اٖهرٓكْ بعد ىٓؿ فمسطٓف العضوٓة فْ اٖهـ الهتحدة( .الهراقب
اٚقتصادي واٚجتهاعْ ،2012 ،ص)12

.3التكزيع القطاعي لمهساعدات الدكلية
تهٓزت الهساعدات الدولٓة خٛؿ الفترة ( )2000-1994أىٍا توزعت عمِ قطاعات البىٓة

التحتٓة والقطاع اٚجتهاعْ ،وبىاء الهؤسسات ،وقطاع ا٘ىتاج وذلؾ بالىسب ،%28.6 ،33.2%
 %10.4 ،%27.8عمِ التوالْ ،بٓىها توزعت الهساعدات خٛؿ الفترة ( )2006-2002عمِ كؿ
هف دعـ الهوازىة وبىسبة  ،%64.1وعمِ الهشارٓع التطوٓرٓة بىسبة  .%30.9فأٌـ بىود الدعـ تركزت

عمِ الىفقات الجارٓة خاصة الرواتب والىفقات التشغٓمٓة (و ازرة التخطٓط ،2013 ،ص .)19وبذلؾ ىجد أف

تركٓبة الهساعدات الدولٓة واٖوروبٓة لـ تخدـ الىشاط اٚقتصادي وقد اىعكست ٌذي الىسب عمِ الفترة

( )2011-2008والتْ شٍدت خطة اٚصٛح والتىهٓة الفمسطٓىٓة فقد حظْ القطاع اٚجتهاعْ عمِ
أعمِ ىسبة تهوٓؿ خارجْ بها ىسبتً  %40هف إجهالْ الدعـ لٓحتؿ قطاع اٖهف والقاىوف الهرتبة

الثاىٓة بها ىسبتً  %30فْ حٓف حظٓت القطاعات ا٘ىتاجٓة والصىاعٓة والزراعٓة عمِ ىسبة  %7فقط
فْ أفضؿ أحوالٍا (حهداف ،2010 ،ص.)26
إف التقمب فْ حجـ وىوع الهساعدات خٛؿ اٖعواـ السابقة بٓف ها ٌو طارئ وتىهوي ودعـ

لمهوازىة وخاصة خٛؿ العشر سىوات اٖخٓرة ها ٌو إ ٚدٚلة جعمت هف السمطة الوطىٓة تأقمـ خططٍا
التىهوٓة لتتهاشِ هع السٓاسة الخارجٓة ،وحسب البىؾ الدولْ فإف ىسبة التزاـ الجٍات الهاىحة

بالهساعدات كاف  7:1عاـ  2000لصالح التىهٓة عمِ حساب ا٘غاثة ،لٓتحوؿ عاـ  2002إلِ 5:1

لصالح الهساعدات الطارئة وا٘غاثٓة عمِ حساب التىهٓةٌ ،ذا وهثَؿ العاـ  2006هفص ٛهٍها فْ
تغٓر هسار الدعـ لىجد أف دعـ الهوازىة كاف لً أثر كبٓر عمِ تحوؿ ٌذي الهساعدات لصالحً عمِ

حساب ا٘غاثة والتىهٓة (دٓفوٓر .ترتٓر،2009،ص.)18

وٓتضح هف الشكؿ رقـ ( )7أف الهساعدات الخارجٓة التْ وردت إلِ اٖراضْ الفمسطٓىٓة عاـ
 2011تهٓزت بحٓازة قطاعْ التعمٓـ والبىٓة التحتٓة اٚجتهاعٓة عمِ أعمِ حصة وذلؾ بهعدؿ %22
لكؿ هىٍها كها حصؿ الهجتهع الهدىْ عمِ ىسبة  %20فْ حٓف تقدر حصة قطاعات الصحة
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والصرؼ الصحْ والهٓاي ودعـ البىٓة الٍٓكمٓة اٚقتصادٓة با٘ضافة إلِ دعـ الهوازىة ها ىسبتً %6

لكؿ هىٍا ،أها قطاعات الزراعة والبٓئة حصمت عمِ أدىِ هستوى هف الدعـ ،وٌذا إف دؿ فٓدؿ عمِ
تهركز الهساعدات الدولٓة وتوجٍٍا لصالح الهسار ا٘غاثْ عمِ حساب الهسار التىهوي بها ٓ ٚساٌـ

فْ تعزٓز وتىهٓة القدرات اٚقتصادٓة.

شكؿ ( :)7التكزيع القطاعي لمهساعدات الخارجية لعاـ  2011بالنسبة الهئكية

الصرف الصحً والمٌاه
%6
الزراعة
البنٌة التحتٌة
سٌاسات صحٌة
%2
االقتصادٌة
%1
%5
البنٌة التحتٌة
االجتماعٌة
%22

التعلٌم
%22
البٌئة
%0
دعم الموازنة
%6

قطاعات انتاجٌة اخرى
%3

المجتمع المدنً
%20
الصحة
%6

قطاعات متعددة
%7

الهصدر :إعداد الباحث باٚعتهاد عمِ إحصاءات هىظهة التىهٓة والتعاوف اٚقتصادي 2013،OECD .

ٌذا وقد كاف لٛضطرابات السٓاسٓة فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة بٓف عاهْ  2005و2007

تحو ٚدراهاتٓكٓا فْ تخصص وىوع الهساعدات الهقدهة فقد اىخفضت الهساعدات التىهوٓة إلِ أقؿ هف
 %10عاـ  2007لحساب هشارٓع دعـ الخدهات الطارئة وهع زٓادة حجـ الهساعدات العربٓة لترتفع
ىسبة دعـ الهوازىة هف حوالْ  %33عاـ  2005إلِ حوالْ  %70عاـ  2007والذي ساٌـ بذلؾ ٌو

قبوؿ الدوؿ الهاىحة لخطة ا٘صٛح والتىهٓة الفمسطٓىٓة لتزٓد بذلؾ ىسبة التهوٓؿ بسرعة أكبر بكثٓر

هها كاىت عمًٓ السىوات السابقة (دٓفوٓر .ترتٓر،2009،ص.)18

وٓهكف القوؿ فعمٓا أف ا٘ىفاؽ العاـ فْ فمسطٓف ٓ ٚزاؿ ٓهٓؿ باتجاي اٖجور والهعاشات
التقاعدٓة والتحوٓٛت وٓأتْ ذلؾ عمِ حساب اٚستثهار فْ التعمٓـ والبىٓة التحتٓة العاهة فقد أصبحت
تدفقات الهعوىة الرسهٓة إلِ السمطة الفمسطٓىٓة أكثر تقمبا وهٓ ٛىحو دعـ الهوازىة فقبؿ عاـ 2001

كاف ها ٓقرب هف ثمث الهعوىة ٓرد فْ صورة دعـ لمهوازىة؛ لتزٓد ٌذي الحصة بعد عاـ  2007هتجاوزة

حد  %80وجاء ٌذا التطور فْ دعـ الهوازىة عمِ حساب الدعـ ا٘ىهائْ .وتعتبر فمسطٓف هف ضهف
-45-

قائهة بمداف هىطقة الشرؽ اٖوسط وشهاؿ إفرٓقٓا التْ تسجؿ أعمِ الهستوٓات فْ ىسبة ا٘ىفاؽ الجاري

إلِ إجهالْ الىاتج الهحمْ ،حٓث ٓهثؿ ا٘ىفاؽ عمِ اٖجور حوالْ ىصؼ الىسبةٓ ٚ ،زاؿ ا٘ىفاؽ
ا٘ىهائْ الهطموب ٓتراجع بشدة ،لٓهثؿ فْ عاـ  2012أقؿ هف %3هف إجهالْ الىاتج الهحمْ وقد

أدى تخصٓص هوارد الهالٓة العاهة عمِ ٌذا الىحو الهائؿ إلِ دفع اٚقتصاد لمخضوع لٍٓهىة قطاع

الخدهات غٓر التجارٓة ،فْ حٓف أدى عدـ كفآة البىٓة التحتٓة إلِ وضع عقبات إضافٓة أهاـ ىهو
القطاع الخاص (صىدوؽ الىقد الدولْ.)2013،
وٓرى الباحث أف ىسبة كبٓرة هف الدعـ الدولْ لفمسطٓف توجً لتغطٓة عجز الهوازىة والىفقات
التشغٓمٓة واٚجتهاعٓة ها ٓعىْ أف أثر التهوٓؿ الخارجْ ضعٓؼ حٓث اىصب عمِ هجاٚت  ٚتهت
بالتىهٓة الحقٓقٓة الهرجوة ،وٓظٍر الخمؿ الواضح فْ زٓادة فاتورة الرواتب فْ القطاع العاـ عف الهعقوؿ

والهىاسب إذا ها قارىاي بالدوؿ الهجاورة لذا ٓجب أف ٓكوف ٌىاؾ رؤٓة جادة لتحقٓؽ التوازف الهطموب
بٓف ىصٓب الرواتب وأوجً ا٘ىفاؽ الهختمفة وبالتالْ تخفٓض ىصٓب وحصة الرواتب هف الىفقات

ا٘جهالٓة لمسمطة الفمسطٓىٓة.
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اإلابدث الثالث :الخطىز الخازٍخي للعالكاث ألاوزوبُت الفلظطُيُت
 .1نشأة االتحاد الكركبي
فْ  09هآو  1950دعا وزٓر الخارجٓة الفرىسْ"ركبرت شكهاف" إلِ إىشاء الجهاعة

اٖوروبٓة لمفحـ والصمب ،وكاف و ارء فكرة ٌذا الهشروع "جاف هكنيو" الذي ٓعتبر اٖب الروحْ لٛتحاد
اٖوروبْ ،وذلؾ بعضوٓة كؿ هف ألهاىٓا وفرىسا لٓترؾ باب العضوٓة هفتوحا لمدوؿ اٖوروبٓة اٖخرى

لٓكوف بعد ذلؾ هعاٌدة بارٓس فْ  18أبرٓؿ  1951بٓف ست دوؿ أوروبٓة ٌْ فرىسا ،ألهاىٓا ،إٓطالٓا،
ٌولىدا ،بمجٓكا ،لوكسهبورغ لتأتْ بعدٌا هعاٌدة روها فْ  25هارس  1957والتْ شكمت تحو ٚهٍها

ىحو إقاهة الكٓاف اٚقتصادي اٖوروبْ الكبٓر )زكري .2011،ص .)31لٓشٍد عاـ  1987التوقٓع عمِ

القاىوف اٖوروبْ الهوحدٌ ،ذا وهع اىٍٓار الهىظوهة اٚشتراكٓة ،أصبح اٖوروبٓوف أكثر قرًبا وجوا اًر،
لتكتهؿ فْ عاـ  1993السوؽ الهوحدة تحت رآة "الحرٓات اٖربع" الهتهثمة فْ :حركة البضائع
والخدهات واٖشخاص واٖهواؿ .وشٍد عقد التسعٓىات كذلؾ هعاٌدتٓف؛ وٌها هعاٌدة "هاسترٓشت"

سوٓا فْ
الخاصة بالوحدة اٖوروبٓة العاـ  1993وهعاٌدة أهسترداـ فْ عاـ  .1999لٓكوف العهؿ ً
أهور اٖهف والدفاع .لٓكتسب اٚتحاد اٖوروبْ فْ عاـ  1995ثٛثة أعضاء جدد ،وٌـ الىهسا وفىمىدا
والسوٓد .وقد أُطمؽ اسـ قرٓة صغٓرة فْ لوكسهبورج عمِ اتفاقٓات" شىجف" التْ تسهح بشكؿ تدرٓجْ

لٗف ارد بالتىقؿ بدوف فحص جوازات سفرٌـ).)1((EEAS,2013

 1.1تعريؼ االتحاد الكركبي :

ٌو ٌٓئة حكوهٓة دولٓة لمدوؿ اٖوروبٓة تتألؼ هف  28دولة وآخرٌـ كاىت كرواتٓا التْ

اىضهت إلِ اٚتحاد فْٓ 1 :ولٓو ،2013وهف أٌـ هبادئ اٚتحاد اٖوروبْ ىقؿ صٛحٓات الدوؿ
القوهٓة إلِ الهؤسسات الدولٓة اٖوروبٓة .لتظؿ ٌذي الهؤسسات هحكوهة بهقدار الصٛحٓات الههىوحة
هف كؿ دولة عمِ حدا لذا ٓ ٚهكف اعتبار ٌذا اٚتحاد عمِ أىً اتحاد فدرالْ حٓث إىً ٓتفرد بىظاـ

سٓاسْ فرٓد هف ىوعً فْ العالـ ،ولٛتحاد اٖوروبْ سوؽ هوحد ذو عهمة واحدة ٌْ الٓورو الذي تبىت

استخداهً  18دولة هف أصؿ اؿ 28اٖعضاء( ،)2كها لً سٓاسة ز ارعٓة هشتركة وسٓاسة صٓد بحري
هوحدة(.هوقع اٚتحاد اٖوروبْ)2013 ،

ٌٓ1ئة العهؿ الخارجْ اٖوروبْ لمهزٓد أىظر الهوقع اٚلكتروىْ http://eeas.europa.eu/,2013 :

2الدوؿ اٖعضاء فْ اٚتحاد اٖوروبْ وسىة اٚىضهاـ ٌْ :الىهسا ( ،)1995بمجٓكا ( ،)1952بمغارٓا ( ،)2007كرواتٓا ( ،)2013قبرص
( ،)2004الجهٍورٓة التشٓكٓة ( ،)2004الدىهارؾ ( ،)1973إستوىٓا ( ،)2004فىمىدا ( ،)1995فرىسا ( ،)1952ألهاىٓا ( ،)1952الٓوىاف
( ،)1981الهجر ( ،)2004آرلىدا ( ،)1973إٓطالٓا (ٚ ،)1952تفٓا ( ،)2004لٓتواىٓا ( ،)2004لوكسهبورغ ( ،)1952هالطا (،)2004
ٌولىدا ( ،)1952بولىدا ( ،)2004البرتغاؿ ( ،)1986روهاىٓا ( ،)2007سموفاكٓا ( ،)2004سموفٓىٓا ( ،)2004إسباىٓا ( ،)1986السوٓد
( ،)1995الههمكة الهتحدة (.)1973
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أها عف هبادئ اٚتحاد اٖوروبْ فٓهكف تمخٓصٍا فْ الىقاط التالٓة (زكري .2011،ص:)31
 2.1هبادئ االتحاد الكركبي:
 )1التعاوف بٓف الدوؿ اٖعضاء وٌْ الطرٓقة التْ ٓتـ اٚعتهاد عمٍٓا فْ تأسٓس اٚتحاد عف طرٓؽ
بقاء كؿ دولة هستقمة عف باقْ الدوؿ.

الدٓهقرطْ.
ا
احترـ الٍوٓة الوطىٓة لمدوؿ اٖعضاء التْ تقوـ عمِ ىظاـ الحكـ
 )2ا

 )3احتراـ الحقوؽ والحرٓات اٖساسٓة الهىصوص عمٍٓا فْ اٚتفاقٓة اٖوروبٓة لحقوؽ ا٘ىساف.
 )4تعزٓز التعاوف السٓاسْ واٚقتصادي عف طرٓؽ إىشاء اتحاد اقتصادي وىقدي.

 .2هؤسسات االتحاد الكركبي:

 1.2البرلهاف الكركبي )(EP

()1

البرلهاف ٌو هف أٌـ هؤسسات صىع القاىوف اٖساسْ لٛتحاد اٖوروبْ ،فٍو ٓهثؿ الشعب

وٓتـ اىتخاب ىوابً هباشرة كؿ خهس سىوات جىبا إلِ جىب هع هجمس اٚتحاد اٖوروبْ وأٌـ هٍاهً

هىاقشة وتهرٓر القواىٓف اٖوروبٓة با٘ضافة إلِ هىاقشة واعتهاد هوازىة اٚتحاد اٖوروبْ.

 2.2الهجمس الكركبي )(COE

ٓتكوف هف وز ارء الدوؿ اٖعضاء فْ اٚتحاد ،وتتـ رئاستً عف طرٓؽ التداوؿ هرة كؿ ستة

أشٍر)زكري.2011،ص .)33وٌو ٓعهؿ عمِ اعتهاد قواىٓف وتىسٓؽ السٓاسات با٘ضافة إلِ(:)2


تهرٓر قواىٓف اٚتحاد اٖوروبْ.



تىسٓؽ السٓاسات اٚقتصادٓة العاهة هف البمداف اٖعضاء فْ اٚتحاد اٖوروبْ.



توقٓع اٚتفاقٓات بٓف اٚتحاد اٖوروبْ والبمداف اٖخرى.



ٓوافؽ عمِ الهٓزاىٓة السىوٓة لٛتحاد اٖوروبْ.



تطوٓر السٓاسات الخارجٓة والدفاعٓة لٛتحاد اٖوروبْ.



تىسٓؽ التعاوف بٓف الهحاكـ وقوات الشرطة فْ الدوؿ اٖعضاء.

 3.2الهفكضية الكركبية )(EC

))3

ٌْ واحدة هف الهؤسسات الرئٓسٓة لٛتحاد اٖوروبْ ،فٍْ تهثؿ وتدعـ هصالح اٚتحاد

اٖوروبْ ككؿ فتعهؿ عمِ تحضٓر هسودات لهقترحات القواىٓف اٖوروبٓة الجدٓدة ،كها أىٍا تدٓر

أها الدوؿ التْ عمِ الطرٓؽ ل عضوٓة اٚتحاد اٖوروبْ فٍْ :أٓسمىدا ،الجبؿ اٖسود ،صربٓا ،جهٍورٓة هقدوىٓا الٓوغوسٛفٓة السابقة ،تركٓا .أها
الهرشحٓف الهحتهمٓف فٍـ :ألباىٓا ،البوسىة والٍرسؾ ،كوسوفو(Europa.eu) .
http://www.europarl.europa.eu 1
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_en.htm 2
http://ec.europa.eu/index_en.htm 3
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اٖعهاؿ الٓوهٓة وتىفٓذ لمسٓاسات وادارة هٓزاىٓة اٚتحاد وتخصٓص التهوٓؿ .كها وٓىسب إلِ الهفوضٓة

ا٘شراؼ وتىفٓذ سٓاسات اٚتحاد اٖوروبْ.

 4.2الهحكهة الكركبية لهراجعي الحسابات )(ECA

()1

تعهؿ هحكهة العدؿ عمِ التأكد هف تطبٓؽ القواىٓف بىفس الطرٓقة فْ كؿ دوؿ اٚتحاد

اٖوروبْ با٘ضافة إلِ البث فْ الىزاعات القاىوىٓة بٓف حكوهات اٚتحاد اٖوروبْ وهؤسسات اٚتحاد

اٖوروبْ وٓهكف لٗفراد أو الشركات أو الهىظهات أٓضا رفع دعاوى أهاـ الهحكهة إذا شعروا باىتٍاؾ
حقوقٍـ هف قبؿ هؤسسة اٚتحاد اٖوروبٌْ ،ذا ولمهحكهة قاض واحد عف كؿ بمد ،كها لمهحكهة ثهاىٓة
'دعاة العاـ' الذٓف تتهثؿ هٍهتٍـ فْ تقدٓـ أراء بشأف القضآا الهعروضة عمِ الهحكهة وهدة تعٓٓىٍـ

ست سىوات.
 5.2البنؾ الهركزم الكركبي )(ECB

))2

ٌو الهسؤوؿ عف تأطٓر وتىفٓذ السٓاسة اٚقتصادٓة والىقدٓة فْ اٚتحاد اٖوروبْ ،وٓعهؿ عمِ

الحفاظ عمِ استقرار اٖسعار وابقاء التضخـ تحت السٓطرة ،والعهؿ عمِ استقرار الىظاـ الهالْ،
وٓعهؿ البىؾ الهركزي اٖوروبْ هع البىوؾ الهركزٓة فْ جهٓع دوؿ اٚتحاد اٖوروبْ اؿ  28وٌـ
ٓشكموف هعا الىظاـ اٖوروبْ لمبىوؾ الهركزٓة ).(ESCB

 6.2هجمس الحسابات الكركبي )(ESA
أىشئ هجمس الحسابات فْ عاـ  1975وهقري فْ لوكسهبورغ وٓقوـ بهراقبة ىفقات اٚتحاد

حتِ تتهاشِ والتىظٓهات الهالٓة الهقرة وفقا لٌٗداؼ الهسطرة(.زكري .2011،ص )33وٓتهثؿ دوري

فْ تحسٓف إدارة هالٓة اٚتحاد اٖوروبْ ورفع تقرٓر عف استخداـ اٖهواؿ العاهة وهف الوظائؼ اٖكثر

أٌهٓة التْ ٓتهٓز بٍا ٌو أف ٓقدـ لمبرلهاف والهجمس اٖوروبْ التقرٓر السىوي عف السىة الهالٓة

السابقة.

) )3

 7.2ىيئة العهؿ الخارجي الكركبي )(EEAS

))4

تعتبر بهثابة السمؾ الدبموهاسْ لٛتحاد اٖوروبْ ولٍا دور رئٓس فْ إدارة السٓاسة الخارجٓة

واٖهىٓة لٛتحاد اٖوروبْ.

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_en.htm 1
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_en.htm 2
http://www.eca.europa.eu/Pages/Splash.aspx 3
http://www.eeas.europa.eu 4
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 8.2لجنة القاليـ "هجمس النكاب" )(COR

()1

ٌْ ٌٓئة استشارٓة تهثؿ السمطات الهحمٓة وا٘قمٓهٓة فْ اٚتحاد اٖوروبْ ،وٓأتْ دورٌا فْ

طرح هقترحات هحمٓة واقمٓهٓة تتعمؽ بسٓاسة العهالة ،والبٓئة ،والتعمٓـ ،أو الصحة العاهة والتشاور هع
الهجمس والبرلهاف قبؿ اتخاذ ق اررات اٚتحاد اٖوروبْ ،كها وٓتاح لكؿ بمد أف ٓختار أعضائً بطرٓقتً

الخاصة لهدة خهس سىوات.

 9.2بنؾ االستثهار الكركبي )(EIB

()2

بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ ٌو بىؾ اٚتحاد اٖوروبْ الذي ٓعهؿ بشكؿ وثٓؽ هع غٓري
هف هؤسسات اٚتحاد لتىفٓذ سٓاستً هف إقراض ودهج وتقدٓـ الهشورة ،فٍو ٓقدـ التهوٓؿ والخبرات

لمهشارٓع اٚستثهارٓة الهستداهة التْ تسٍـ فْ تعزٓز أٌداؼ سٓاسة اٚتحاد وٓتركز أكثر هف  ٪90هف

ىشاطً فْ أوروبا كها أىً ٓقوـ بتىفٓذ الجواىب الهالٓة لمسٓاسات الخارجٓة والتىهوٓة لٛتحاد اٖوروبْ

ودعـ هشارٓع التىهٓة ا٘قمٓهٓة واٚستثهارات الهرتبطة بالتىهٓة البشرٓة واٚجتهاعٓة ،با٘ضافة إلِ رفعً

الجزء اٖكبر هف هوارد ا٘قراض فْ أسواؽ رأس الهاؿ الدولٓة هف خٛؿ إصدار السىدات كها ٓعهؿ
عمِ تقدٓـ هىتجات هالٓة هبتكرة ،رؤوس أهواؿ ،وهساعدات تقىٓة ،كها وٓساٌـ فْ الهساعدة لدعـ
هسمسؿ ا٘صٛح اٚقتصادي والخوصصة فْ البمداف الهتوسطٓة الشرٓكة.

 10.2المجنة االقتصادية كاالجتهاعية الكركبية )(EESC

()3

تأسست فْ عاـ  1957كهىتدى لهىاقشة القضآا الهتعمقة بالسوؽ الواحدة وٌْ تبمور الرأي

الرسهْ بشأف الهقترحات التشرٓعٓة فْ اٚتحاد اٖوروبْ وذلؾ بالتعاوف هع الىقابٓٓف وجهاعات العهاؿ

وأرباب العهؿ والهزارعٓف ،ولدى المجىة  353عضوا هف جهاعات الهصالح اٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة
فْ جهٓع أىحاء أوروبا ،وٓتـ ترشٓح اٖعضاء هف قبؿ الحكوهات الوطىٓة وٓعٓىٍـ هجمس اٚتحاد

اٖوروبْ لهدة خهس سىوات قابمة لمتجدٓد.
 11.2صندكؽ االستثهار الكركبي )(EIF

))4

تـ إىشاء صىدوؽ اٚستثهار اٖوروبْ فْ عاـ  1994لهساعدة الشركات الصغٓرة والهتوسطة

والجدٓدة فٍو ٓوفر لٍا ،رأس الهاؿ اٚستثهاري با٘ضافة إلِ توفٓر الضهاىات الٛزهة لمهؤسسات
http://cor.europa.eu/Pages/welcome.html 1
http://www.eib.org/about/index.htm 2
http://www.eesc.europa.eu 3
http://www.eif.org 4
 ٓعرؼ صىدوؽ اٚستثهار بأىً وعاء استثهاري ٓقوـ ب جهع رؤوس أهواؿ هجهوعة هف الهستثهرٓف لٓدٓرٌا وفؽ استراتٓجٓة وأٌداؼاستثهارٓة هحددة ٓضعٍا هدٓر الصىدوؽ لتحقٓؽ هزآا استثهارٓة ،وٓ ٚهكف لمهستثهر الفرد تحقٓقٍا بشكؿ هىفرد فْ ظؿ هحدودٓة هواردي

الهتاحة( .هجمة ٌػٓػئػة السػػوؽ الػهالٓػػة ،الرٓاض ،الههمكة العربٓة السعودٓة ،ص)3
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الهالٓة (هثؿ البىوؾ) لتغطٓة قروضٍا لٍذي الشركات .كها أف الصىدوؽ ٓىشط فْ دوؿ اٚتحاد وفْ
()1

تركٓا ودوؿ رابطة التجارة الحرة اٖوروبٓة أٓسمىدا ولٓختىشتآف

والىروٓج.

 .3الخمفية التاريخية لمعالقات الفمسطينية الكركبية
 1.3بداية تبمكر الهكقؼ الكركبي الرسهي:
شكمت أزهة حظر الىفط فْ عاـ  1973هىعطفا هٍهاً فْ ىهو الدور اٖوروبْ فْ الهىطقة،

وٓظٍر ذلؾ فْ حجـ الواردات اٖوروبٓة هف الطاقة حٓث أف ها ىسبتً  %80هف ٌذي الهوارد تأتْ هف
الشرؽ اٖوسط هقارىة بها ىسبتً  %12فقط هف هوارد طاقة الوٓٚات الهتحدة اٖهرٓكٓة .ها ٓفسري

البعض دافعاً لتوجً وتركٓز سٓاسة أوروبا عمِ اٚقتصاد واٚستثهار جٍة الشرؽ ،وها دعـ ٌذا

التوجً؛ الرأي القائؿ بأف اٚستثهار اٚقتصادي فْ الشرؽ اٖوسط ٓعادؿ اٚستثهار فْ هستقبؿ أوروبا،
أف الهىطقة الهتوسطٓة تسٓر باتجاي تشكٓؿ قوة إقمٓهٓة جدٓدة لٍا
فْ سٓاؽ آخر فقد كاف واضحا ّ
هكاىتٍا العالهٓة ،وقد تبمور ذلؾ بدآة التسعٓىات ،حٓىٍا استخدهت أوروبا عهمٓة برشموىة لتأسٓس
فرص اقتصادٓة ولترتٓب هىطقة تجارة حرة والعهؿ عمِ تطوٓر العٛقات الحضارٓة بٓف اٚتحاد

اٖوروبْ ودوؿ جىوب وشرؽ الهتوسط (بخاري ،)2011 ،لٓبشر اٚتفاؽ عمِ بىود إعٛف برشموىة

() 2

بتحوؿ كبٓر ٓؤٌؿ الهىطقة لهواجٍة تحدٓات القرف الحادي والعشرٓف وفْ هقدهتٍا القضٓة

الفمسطٓىٓة(تركهاىْ ،2004 ،ص .)2-1لٓترافؽ ذلؾ هع جٍد اٚتحاد اٖوروبْ لتحدٓد دوري عمِ الساحة

الدولٓة كىوع هف هواجٍة هشروع الشرؽ اٖوسط الجدٓد عاـ  1994والذي طرحً بٓرس وزٓر الخارجٓة
اٚسرائٓمْ اٖسبؽ بهباركة الوٓٚات الهتحدة اٖهرٓكٓة ،وها ٓدعـ ذلؾ ٌو الثقؿ الهالْ واٚقتصادي

لٛتحاد الذي تبىاي فْ سبٓؿ إحداث اختراقات استراتٓجٓة فْ الهىطقة (طافش،2010،ص .)61رغـ ذلؾ
1
قمٓ ٛعف
ٌْ دولة غٓر ساحمٓة تقع فْ جباؿ اٖلب فْ أوروبا الوسطِ تحدٌا سوٓس ار إلِ الغرب والجىوب والىهسا فْ الشرؽ ،تزٓد هساحتٍا ً

بعا وٓقدر عدد سكاىٍا بىحو  350000ىسهة ،عاصهة الدولة ٌْ فادوز ولكف شاف ٌْ أكبر الهدف ،تهتمؾ لٓختىشتآف ثاىْ
ًا
160
كٓموهتر هر ً
أعمِ ىاتج هحمْ إجهالْ لمشخص الواحد فْ العالـ هف حٓث تعادؿ القدرة الشرائٓة كها تهتمؾ أدىِ دٓف خارجْ فْ العالـ ،كها تهتمؾ

لٓختىشتآف ثاىْ أدىِ هعدؿ لمبطالة فْ العالـ بىسبة  %1.5حٓث هوىاكو اٖولِ.

 2عقد هؤتهر برشموىة اٖوروبْ الهتوسطْ ٓوهْ  28-27ىوفهبر  ،1995بهشاركة كافة دوؿ اٚتحاد اٖوروبْ الخهسة عشر ،واثىتْ عشر
دولة هتوسطٓة با٘ضافة إلِ حضور هورٓتاىٓا كهراقب ،وحضور الوٓٚات الهتحدة اٖهرٓكٓة وروسٓا ،ودوؿ شرؽ ووسط أوروبا ودوؿ البمطٓؽ
وألباىٓا بصفة ضٓؼ فْ الجمسة اٚفتتاحٓة فقط لمهؤتهر واستبعدت لٓبٓا ٖسباب سٓاسٓة .وقد تضهف ا٘عٛف ثٛث أجزاء رئٓسٓة وٌْ:
الهشاركة السٓاسٓة واٖهىٓة ،الهشاركة اٚقتصادٓة والهالٓة ،والهشاركة اٚجتهاعٓة والثقافٓة وا٘ىساىٓة ،با٘ضافة إلِ برىاهج عهؿ ٓتضهف تحدٓد
كٓفٓة تىفٓذ وهتابعة ها جاء با٘عٛف .واذا كاف إعٛف برشموىة ركز أعهالً عمِ الجاىب اٚقتصادي ،فإىً طرح فْ الهقابؿ براهج عهؿ وأٌداؼ
سٓاسٓة وأهىٓة وثقافٓة واجتهاعٓة(.هسار عٛقات التعاوف اٖوروهتوسطْ،2007،ص)2
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أف
ٓىظر إلِ الهوقؼ اٖوروبْ اتجاي قضآا الشرؽ اٖوسط أىً كاف دوف الهستوى الهطموب ،والهرجح ّ
أف
هف أٌـ أسباب ضعؼ ٌذا الهوقؼ ٓرجع إلِ ضعؼ الٍٓكؿ الدستوري لٛتحاد اٖوروبْ .حٓث ّ
ٌٓكؿ اٚتحاد ٓ ٚساعد عمِ أخذ الق اررات بشكؿ هتفؽ ،ف ٛتوجد ٌىاؾ أٌداؼ هوحدة بٓف الدوؿ

الهختمفة الهكوىة لٛتحاد اٖوروبْ حٓث أف الق اررات التْ تصدر والهواقؼ التْ تتخذ ضهف اٚتحاد

اٖوروبْ ترجح لصالح الدولة التْ تهتمؾ الهركز والدور الدولْ اٖقوى فْ ذلؾ الوقت ،فتعهؿ عمِ
تطبٓؽ سٓاس تٍا  ٚسٓاسة اٚتحاد .فىظاـ اٚتحاد ٓعطْ الدوؿ اٖعضاء سٓادة عىدها تتعمؽ الق اررات
بالشؤوف الدولٓة ها ٓعطؿ تشكٓؿ أي قرار هوحد .وٓرجع السبب وراء اختٛؼ السٓاسات اٖوروبٓة ىحو

أف اٌتهاهات اٚتحاد
الشرؽ اٖوسط إلِ اختٛؼ إرث الدوؿ اٖوروبٓة بالهىطقة ،السبب أخر ٌو ّ
اٖوروبْ الٓوـ أصبحت اقتصادٓة وأهىٓة أكثر هف كوىٍا سٓاسٓة فدور الدوؿ اٖوروبٓة خٛؿ عهمٓة

السٛـ كاف ٓدور حوؿ الجاىب اٚقتصادي والهالْ لتترؾ الدور السٓاسْ لموٓٚات الهتحدة (بخاري،

.)2011
 2.3فترة السبعينات:
لقد كاف لمخشٓة اٖوروبٓة هف اىتقاؿ الصراعات ا٘قمٓهٓة إلٍٓا ٌاجسا وٓ ٚزاؿ .لٓكوف ٌذا

اٚفتراض الضهىْ هقدهة لدعـ بٓئة السٛـ بٓف الفمسطٓىٓٓف وا٘سرائٓمٓٓف لمتوفٓؽ بٓف هصالح أوروبا
الهختمفة هف جٍة ،والعهؿ عمِ إرضاء إسرائٓؿ واسترضاء الدوؿ العربٓة هف خٛؿ توفٓر ظروؼ
هعٓشٓة ٚئقة فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة هف جٍة أخرى .فبعد أف شٍد عاـ  1976عضوٓة هىظهة

التحرٓر الفمسطٓىٓة فْ جاهعة الدوؿ العربٓة ،وبعد ها كاىت الهساعدات الخارجٓة هقتصرة فقط عمِ
الدوؿ العربٓة (الغىٓة بالىفط) سواء كاىت هباشرة إلِ هىظهة التحرٓر الفمسطٓىٓة أو إلِ الجهعٓات

الخٓرٓة الفمسطٓىٓة ،بدأت فْ عاـ  1979الهجهوعة اٖوروبٓة سٓاسة جدٓدة ركزت عمِ هساعدة

اٖراضْ الفمسطٓىٓة الهحتمة عاـ ،1967هف خٛؿ تهوٓؿ هشترؾ هع الهىظهات اٖوروبٓة غٓر

الحكوهٓة لبعض الهشارٓع ،وقد تهٓزت ٌذي الطرٓقة بسرعة التىفٓذ والفعالٓة ،لكىٍا لـ تكف قادرة عمِ

الدفع باتجاي إستراتٓجٓة إىهائٓة لٛقتصاد الفمسطٓىْ (عبد الكرٓـ ،2010 ،ص )7لٓبرز الهوقؼ اٖوروبْ
بعدٌا رسهٓا ههث ٛبالهجمس اٖوروبْ وذلؾ فْ إعٛف البىدقٓة عاـ  1980هعمىا دعـ الحقوؽ
الهشروعة لمفمسطٓىٓٓف فْ الوجود واٖهف ) ،)Al-Fattal,2010,P:3لٓأتْ فْ أعقاب ذلؾ ا٘عٛف تقدٓـ

الهجهوعة اٖوروبٓة هساعدة خجولة لٗراضْ الفمسطٓىٓة الهحتمة عاـ  1967فْ اعتهادات هوازىة

الفترة:

) (1986–1981بها ٓقارب  8.98همٓوف إٓكو(()1عبد الكرٓـ ،2010 ،ص ،)7وفعمٓا ٓهكف القوؿ أف
بدآة تدفؽ الهساعدات الهالٓة اٖوروبٓة لمفمسطٓىٓٓف بدأ هع العاـ  1971بدعهٍا ٌٓئات اٖهـ الهتحدة

1

قدرت ىسبة آٚكو إلِ الدوٚر لعاـ 1989ـ ب .1.10
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هف خٛؿ برىاهج الٛجئٓف ) (UNRWAودعهٍا فْ عاـ  1978لبرىاهج اٖهـ الهتحدة اٚىهائْ

).)Al-Fattal,2010,P:3) (UNDP
 3.3فترة الثهانينات:

عمِ الرغـ هف الجٍود التْ بذلٍا اٚتحاد اٖوروبْ لتفادي أف ٓوضع فْ هوضع الهىافس هع

الوٓٚات الهتحدة اٖهرٓكٓة فإف ىوعا هف التقسٓـ الضهىْ لٗدوار بتجاوز ا٘طار الهالْ الصرؼ طغِ

فْ تمؾ الفترة ،لتصبح الوٓٚات الهتحدة الههوؿ الرئٓسْ ٘سرائٓؿ ،فْ الهقابؿ لعب اٚتحاد اٖوروبْ
دور الراعْ الهتهٓز لمسمطة الفمسطٓىٓة ،فاٚتحاد اٖوروبْ هف أٌـ وأوؿ اٖطراؼ التْ تحركت هىذ

توقٓع اتفاؽ أوسمو لٓسخر دعهً اتجاي تطوٓر اٚقتصاد الفمسطٓىْ وتحقٓؽ تعاوف اقتصادي إقمٓهْ
ٓكوف فًٓ الدور الرٓادي لٛتحاد عمِ أساس رئاستً لهجهوعة العهؿ الخاصة بالتعاوف اٚقتصادي

ا٘قمٓهْ فْ إطار هفاوضات هتعددة اٖطراؼ (إسهاعٓؿ ،2011،ص .)15وشٍد العاـ  1986البدء

باى تٍاج أدوات جدٓدة لهىح الهساعدات لٓطور أولوٓاتً ىحو وجٍة جدٓدة هرك از عمِ دعـ البىٓة التحتٓة
اٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة والسٓاسٓة فْ الضفة الغربٓة وقطاع غزة هع بعض ترتٓبات اٖفضمٓة التجارٓة

لمصادرات الفمسطٓىٓة لتهىح الهجهوعة اٚقتصادٓة اٖوروبٓة الفمسطٓىٓٓف أوؿ تفضٓمٓة وصوؿ
الهىتجات القادهة هف اٖراضْ الهحتمة عاـ ( 1986كىفاىْ،2000،ص.)6-5

وهع بدآة اٚىتفاضة اٖولِ عاـ  1987قاـ اٚتحاد اٖوروبْ بتقدٓـ هساعدات هباشرة لمشعب

الفمسطٓىْ لغرض تىفٓذ هشارٓع اقتصادٓة واجتهاعٓة وكاف ذلؾ هف خٛؿ حساب خاص أدرج فْ

هٓزاىٓة اٚتحاد تحت بىد " الهعكنات الهقدهة لأل راضي الهحتمة " وقد قدر إجهالْ الدعـ الهقدـ حتِ
العاـ  1993حوالْ  150همٓوف دوٚر(خضر ،2003 ،ص .)528

إف تأكٓد اٚتحاد اٖوروبْ عمِ هبادئ البىدقٓة ،ورغبتً فْ أف ٓكوف جزءا هف الهشٍد السٓاسْ الجدٓد
فْ الشرؽ اٖوسط برز هف خٛؿ التزاهً بتقدٓـ هساعدات هالٓة لعهمٓة السٛـ ،ها دفع اٖطراؼ

الهعىٓة إلِ الترحٓب بذلؾ ،سواء الفمسطٓىٓوف الذٓف ٌـ بأهس الحاجة لدعـ أىشطتٍـ اٚقتصادٓة ،فْ

الوقت الذي كاف فًٓ ا٘سرائٓمٓٓف واٖهٓركٓٓف سعداء فْ أف 'القارة العجوز'( )1ستدفع الفاتورة .لٓتقدـ

دور اٚتحاد اٖوروبْ ضهف قائهة أوائؿ الهبادرٓف بعد توقٓع اتفاؽ أوسمو لمعهؿ عمِ تطوٓر ودعـ

اٚقتصاد الفمسطٓىْ عمِ اختٛؼ قطاعاتً تحت سقؼ التعاوف ا٘قمٓهْ اٚقتصادي (إسهاعٓؿ،2011،

ص.)15

1القارة العجوزٌ :و هصطمح شائع ٓطمؽ عمِ قارة أوروبا وٓعود إطٛؽ ٌذي التسهٓة إلِ عدة أسباب أٌهٍا؛  .1الىسبة الهرتفعة لكبار السف
هقارىة بالتعداد الكمْ لعدد سكاف القارة .2 .قدـ حضارات القارة كا٘غرٓقٓة والروهاىٓة والبٓزىطٓة .3 .وٖىٍا جزء هف العالـ
القدٓـ باٖصؿ آسٓا وأوروبا وأفرٓقٓا(.وٓكٓبٓدٓا ،الهوسوعة الحرة)2013،
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 4.3فترة التسعينات:
بحموؿ عاـ  ،1991وها ىتج عف حرب الخمٓج اٖولِ هف خسارة العراؽ واىعكاسات ذلؾ عمِ
القضٓة الفمسطٓىٓة وههثمٍا هىظهة التحرٓر الفمسطٓىٓة بسبب هوقفٍا الهؤٓد لمعراؽ( ،)1قررت هىظهة
التحرٓر الهشاركة فْ هؤتهر هدرٓد فْ أكتوبر هف العاـ  ،1991لتبدأ هرحمة سٓاسٓة جدٓدة تهثمت فْ
هفاوضات السٛـ بٓف الفمسطٓىٓٓف وا٘سرائٓمٓٓف ،وفْ غضوف بضعة أشٍر هف ٌذا اٚجتهاع وهع ها
شٍدي العالـ هف اىٍٓار اٚتحاد السوفٓاتْ ،واختفاء اسـ هىظهة التحرٓر الفمسطٓىٓة هف قائهة الوٓٚات
الهتحدة لٙرٌاب ،ساعد ٌذا اٖهر القضٓة الفمسطٓىٓة عمِ أف توضع عمِ جدوؿ اٖعهاؿ الدولْAl-

) ،)Fattal,2010,P: 4لٓىعكس ذلؾ فْ اتجاي رفع وتٓرة الهعوىات اٖوروبٓة الداعهة لمسمطة الفمسطٓىٓة
حدٓثة ا٘ىشاء وهساىدتٍا فْ التأقمـ هع هسؤولٓاتٍا الهختمفة وخمؽ البٓئة الهىاسبة لمعهمٓة
السمهٓة(الهفوضٓة اٖوروبٓة فْ الضفة وغزة.)2003 ،
لقد تهٓز الدور اٖوروبْ اتجاي القضٓة الفمسطٓىٓة باٚقتصار عمِ حؿ القضآا الداخمٓة

وتطوٓر اٚقتصاد الفمسطٓىْ ،دوف التركٓز عمِ هحادثات السٛـ فقد أسٍـ اٚتحاد اٖوروبْ فْ
تهوٓؿ هشارٓع التىهٓة فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة تحت عىواف اتفاقٓات شرؽ أوسطٓة أوروبٓة لتىهٓة

الهىطقة بٍدؼ تحقٓؽ التعاوف واٖهف ،فْ الهقابؿ تهت إعاقة الشراكة بسبب فشؿ واخفاقات عهمٓات

السٛـ ،لتبدأ هرحمة جدٓدة هف اختراؽ حالة الحٓاد اٖوروبْ هف العهمٓة السمهٓة لٓشٍد إعٛف البىدقٓة
الحالة الوحٓدة التْ اتفقت فًٓ الدوؿ اٖوروبٓة ،فْ هوقؼ هوحد ضد اٚستٓطاف ا٘سرائٓمْ الغٓر

هشروع ).) Smith, Karen E, 2005

ٌذا وهىحت الهجهوعة اٖوروبٓة عاـ  1993السمطة الفمسطٓىٓة دعها قدري  90همٓوف إٓكو
كهساعدات تىهوٓة شهمت تهوٓؿ هشروعات هشتركة هع الهىظهات اٖوروبٓة غٓر الحكوهٓة با٘ضافة

إلِ هساعدات هباشرة لمٛجئٓف الفمسطٓىٓٓف وتقدٓهٍا هبمغ  15همٓوف إٓكو كهساعدة هباشرة لتشجٓع
التصدٓر الزراعْ اتجاي اٚتحاد اٖوروبْ وتخصٓص هبمغ  5همٓوف إٓكو كهعوىات طارئة (إسهاعٓؿ،

 ،2009ص .)16ففْ  29سبتهبر  1993طرحت الهفوضٓة اٖوروبٓة دعهٍا لمعهمٓة السمهٓة
بتخصٓصٍا هبمغ  500همٓوف إٓكو

1

() 2

لمشعب الفمسطٓىْ وذلؾ لمفترة ها بٓف ( )1998-1994فْ

ٓذكر الهوقؼ الهؤٓد لهىظهة التحرٓر الفمسطٓىٓة بوقوفٍا إلِ جاىب الرئٓس العراقْ صداـ حسٓف ،ها أثار غضب الكوٓت والههمكة العربٓة

السعودٓة  -أكبر الهساٌهٓف الهالٓٓف لهىظهة التحرٓر الفمسطٓىٓة فْ ذلؾ الوقت وبالتالْ قطع الهساعدات الهالٓة.
2

ا٘ٓكو ( :)ECUعهمة ىقد شكمٓة قاـ الىظاـ الىقدي اٖوروبْ بإىشائٍا لغرض الهحافظة عمِ استقرار العهٛت الهحمٓة وٓهكف وصفٍا بأىٍا

العهمة اٖوروبٓة الهوحدة السابقة لمٓورو.
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شكؿ هىح ،لتشٍد بدآة ٌذي الفترة فتح الهفوضٓة اٖوروبٓة أبوابٍا فْ القدس الشرقٓة لمهساعدة فْ
تىسٓؽ الجٍود ). )Al-Fattal,2010,P:8-10

وعمِ صعٓد الدعـ اٖههْ بادرت الهجهوعة اٚقتصادٓة اٖوروبٓة بتقدٓـ هساعدات هالٓة

لٗراضْ الفمسطٓىٓة الهحتمة هف خٛؿ وكالة الغوث وتشغٓؿ الٛجئٓف الفمسطٓىٓٓف (اٖوىروا) العاـ

1971لٓتحوؿ اٚتحاد اٖوروبْ فْ العاـ  1990إلِ أكبر هاىح لٗوىروا هساٌها بها ىسبتً %20

هف هٓزاىٓة الوكالة( .)1عمِ أف اٚتحاد واٖوىروا ٓقوهاف بتجدٓد اتفاقٓة تسوٓة بٍذا الشأف سىوٓا ،وقد

بمغ هجهوع الهساعدات التْ قدهٍا اٚتحاد لٗوىروا بٓف عاهْ ( )1993-1971ها قٓهتً  557همٓوف

إٓكو ،وكاف ىصٓب الٛجئٓف الفمسطٓىٓٓف الذٓف ٓعٓشوف داخؿ اٖراضْ الفمسطٓىٓة الهحتمة عاـ

 1967حوالْ  212همٓوف إٓكو لٓكوف بذلؾ إجهالْ ها قدهتً الدوؿ اٖعضاء فْ الهجهوعة بشكؿ

هباشر لٗوىروا خٛؿ الفترة الهذكورة ها قٓهتً  1350همٓوف إٓكو أي بهعدؿ  50همٓوف سىوٓا (عبد

الكرٓـ ،2010 ،ص.)7
وتجدر ا٘شارة إلِ أف الهساعدات اٖوروبٓة شكمت ها ىسبتً  %45هف الهساعدات الدولٓة
فْ الفترة ها بٓف ( )2000-1994فقد ساٌـ اٚتحاد اٖوروبْ بحوالْ ثٛثة همٓارات ٓورو كهساعدات

هقدهة لٗراضْ الفمسطٓىٓة ،حٓث قاهت الهفوضة اٖوروبٓة بتقدٓـ ثمث ٌذا الهبمغ ،عمِ أف الباقْ تـ

تقدٓهً هف خٛؿ باقْ اٖعضاء فْ اٚتحاد (بشكؿ ثىائْ) وبىؾ اٚستثهار اٖوروبْ ،كها ازدادت

الهساعدات الهقدهة لمٛجئٓف لتصؿ إلِ حوالْ  1.2همٓار ٓورو(الهفوضٓة اٖوروبٓة فْ الضفة وغزة،

.)2003

(ٌذا وقد ارتأى الباحث أف ٓتجىب ذكر فترة ها بعد العاـ  2000فْ سٓاؽ ٌذا الهبحث ،وذلؾ ٖىً
سٓتـ التطرؽ لٍا بشْء هف التفصٓؿ فْ الفصؿ الٛحؽ لها ٓهٓزٌا هف براهج وآلٓات دعـ).

1

ٓبرز هوقؼ اٚتحاد اٖوروبْ هف قضٓة الٛجئٓف تحت عىواف " الحؿ العادؿ ضهف التسوٓة الشاهمة" ولٓس عمِ أساس حؽ العودة حسب

قرار اٖهـ الهتحدة رقـ  194رغـ ذلؾ  ٚتزاؿ حالة الٛجئٓف الفمسطٓىٓٓف لتمقِ اٌتهاها كبٓ ار هف خٛؿ عدة براهج ،فقد بمغت هساٌهة اٚتحاد
اٖوروبْ فْ الهتوسط السىوي أكثر هف  100همٓوف ٓورو لٗوىروا وذلؾ بهوجب "ا٘عٛف الهشترؾ وٓعتبر اٚتحاد اٖوروبْ والدوؿ اٖعضاء
فٓ ً أكبر الهاىحٓف لٗوىروا وٓستخدـ ٌذا التهوٓؿ لتغطٓة الخدهات اٖساسٓة فْ برىاهج اٖوىروا خاصة ها ٓتعمؽ بهجاٚت الصحة والتعمٓـ
والخدهات اٚجتهاعٓة ،كها وٓستخدـ لدفع رواتب الهعمهٓف واٖطباء واٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف والىشاطات فْ هخٓهات الٛجئٓف .وخصصت
فْ إطار البراهج الهوضعٓة الهعتهدة لمفترة الهالٓة ( )2013-2007خصص هبمغ قدري  11همٓوف ٓورو لٗهف الغذائْ فْ العاهٓف2011 :
و ،2012وتقدـ ٌذي اٖهواؿ بعد تقدٓـ هقترحات لهشارٓع هحددة هع هفٍوـ "الربط بٓف ا٘غاثة واعادة التأٌٓؿ والتىهٓة ".وفْ إطار البراهج
ا٘قمٓهٓة فإف اٖ راضْ الفمسطٓىٓة هؤٌمة ٚستٛـ هخصصات هثؿ الشراكة هف أجؿ السٛـ هبمغ  10همٓوف ٓورو لمفترة ()2012-2011؛ و5
همٓوف ٓورو لعاـ  2013فْ هجاؿ التعمٓـ العالْ ،كها وفر اٚتحاد اٖوروبْ أٓضا هساعدات إىساىٓة والدعـ لهشارٓع هحددة فْ عاـ ،2012
خصص هىٍا حوالْ  42همٓوف ٓ ورو لمتدخٛت فْ فمسطٓف با٘ضافة إلِ الصىادٓؽ الهذكورة أعٛي ،تتمقِ اٖوىروا الهزٓد هف الهساٌهات هف
بىود الهٓزاىٓة اٖخرى فْ اٚتحاد اٖوروبْ لمفترة ()European Commission,2131( .)2013-2007
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 5.3الهكقؼ الكركبي الحالي:
إف الهتابع لمهشٍد عمِ هدار السىوات اٖخٓرة ٓستىتج أف ٌىاؾ رغبة أوروبٓة فْ قٓاـ دولة
فمسطٓىٓة والذي عكسً حجـ التأٓٓد اٖوروبْ فْ اٖهـ الهتحدة عاـ  2012لقرار رفع هستوى التهثٓؿ
الفمسطٓىْ إلِ هستوى دولة غٓر عضو فْ اٖهـ الهتحدة ،حٓث صوتت هعظـ دوؿ اٚتحاد لصالح
القرار

() 1

(سعد ،2013،ص .)7وفْ تطور حدٓث ظٍر الهوقؼ الهوحد لٛتحاد اتجاي فمسطٓف بتأكٓد

كاثريف آشتكف "أف الدكؿ الػ 27العضاء في االتحاد ستصكت هنفردة في حاؿ لجكء الفمسطينييف
هف جانب كاحد إلى الهـ الهتحدة عاـ  2011لتقديـ طمب عضكية كاالعتراؼ بدكلة فمسطينية
هستقمة " .فقد اعتبر البرلهاف اٖوروبْ أف الطمب الذي تقدهت بً السمطة الفمسطٓىٓة لدى اٖهـ
الهتحدة شرعٓاً ،لٓعمف فٓها بعد تبىًٓ بغالبٓة عظهِ أىً "ٓدعو الدوؿ اٖعضاء إلِ اٚتحاد فْ هوقفٍا
إزاء الطمب الهشروع لمشعب الفمسطٓىْ ،بأف ٓتـ تهثٓمً فْ اٖهـ الهتحدة بصفة دولة ،وتفادي
اٚىقساهات بٓف الدوؿ اٖعضاء" (هركز الزٓتوىة لمدراسات واٚستشارات.)2012،
وٓهكف القوؿ أف الزخـ الذي شٍدتً الهساعدات الهالٓة الهباشرة التْ قدهٍا اٚتحاد اٖوروبْ

إلِ اٖراضْ الفمسطٓىٓة ،تجمت بشكؿ رسهْ هع قدوـ السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة وهف خٛؿ ألٓات
والبراهج الهتتابعة التْ ٌدفت إلِ دعـ السمطة الىاشئة وهقوهات ىٍوضٍا هف هؤسسات وهشارٓع

با٘ضافة إلِ البراهج التىهوٓة واٚغاثٓة اٖخرى ،وكذلؾ الهساعدة عمِ تمبٓة ىسبة كبٓرة هف

الهصارٓؼ والىفقات الجارٓة ،ودعـ براهج ا٘صٛح والتىهٓة(European Union, Press 1
)Release,05/12/2013

ولتوضٓح هكاىة اٚتحاد اٖوروبْ هف الدوؿ الهاىحة ٓظٍر الشكؿ البياني رقـ ( )8أعمِ
عشر هاىحٓف لمهساعدات ا٘ىساىٓة الدولٓة لٗراضْ الفمسطٓىٓة اٖعضاء فْ هىظهة التعاوف

اٚقتصادي والتىهٓة )(OECD
1

()2

وذلؾ لمفترة هف عاـ  2001حتِ عاـ  2011وٓظٍر أف اٚتحاد

عمِ الهستوى الدولْ صوتت  138دولة بىعـ لمدولة الفمسطٓىٓة لتىاؿ دولة غٓر عضو فْ اٖهـ الهتحدة فٓها اهتىعت  41دولة عف

التصوٓت و  9دوؿ صوتت بػ  ،ٚأها عمِ الهستوى اٖوروبْ فالدولة اٖوروبٓة الوحٓدة التْ عارضت القرار ٌْ جهٍورٓة التشٓؾ ،فٓها
اهتىعت الدوؿ التالٓة عف تأٓٓد القرار؛ -1برٓطاىٓا ٌ-2ولىدا ٌ -3ىغارٓا  -4بولىدا  -5روهاىٓا  -6سموفاكٓا  -7ألهاىٓا  -8كرواتٓا.

2

هىظهة التعاوف اٚقتصادي والتىهٓة ) (Organization for Economic Co-operation and Developmentواختصارٌا )(OECD

ىشأت فْ سىة  1948عف هىظهة التعاوف اٚقتصادي اٖوروبْ العهمٓة آىفا ) (OEECالتْ كاف ٓتزعهٍا الفرىسْ روبٓر هارجولٓف ،لمهساعدة
عمِ إدارة خطة هارشاؿ ٘عادة إعهار أوروبا بعد الحرب العالهٓة الثاىٓة ،وبعد فترة تـ توسٓعٍا لتشهؿ فْ عضوٓتٍا بمداف غٓر أوروبٓة ،وفْ
سىة  1960تـ إصٛحٍا لكْ تكوف هىظهة التعاوف والتىهٓة اٚقتصادٓة هحددة هٍاهٍا فْ تعزٓز السٓاسات التْ هف شأىٍا تحسٓف الرفاي
اٚقتصادي واٚجتهاعْ فْ جهٓع أىحاء العالـ كها توفر وتعهؿ لتبادؿ الخبرات والبحث عف حموؿ لمهشاكؿ الهشتركة لمدوؿ هف خٛؿ العهؿ
هع الحكوهات لمدفع فْ اتجاي التغٓٓر اٚقتصادي واٚجتهاعْ والبٓئْ وقٓاس ا٘ىتاجٓة والتدفقات العالهٓة لمتجارة واٚستثهار وتحمٓؿ وهقارىة
البٓاىات لمتىبؤ باٚتجاٌات الهستقبمٓة والدوؿ اٖعضاء ٌْ أسترالٓا ،الىهسا ،بمجٓكا ،كىدا ،شٓمْ ،التشٓؾ ،الدىهارؾ ،استوىٓا ،فىمىدا ،فرىسا،
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اٖوروبْ ٓحتؿ الهرتبة اٖولِ هف حٓث الدعـ الهقدـ بىسبة بمغت  %26هف اجهالْ الهساعدات

الدولٓة ٓمًٓ الوٓٚات الهتحدة اٚهرٓكٓة بىسبة  %19ثـ الههمكة الهتحدة بها ىسبتً  %10ثـ السوٓد

فألهاىٓا بىسب  %9و %8عمِ التوالْ.
شكؿ ( )8أعمى عشر هانحيف لمهساعدات اإل نسانية لأل راضي الفمسطينية حسب تصنيؼ )(OECD
لمفترة ()2011-2001
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الجية الهانحة
الهصدر :إعداد الباحث هستىدا عمِ بٓاىات هىظهة الهساعدات اٚىساىٓة العالهٓة،2013،
http://www.globalhumanitarianassistance.org/countryprofile/palestineopt#tab-other-investments

وٓرى الباحث أف سٓاسة اٚتحاد اٖوروبْ اتجاي فمسطٓف تأتْ فْ سٓاؽ تشجٓع التعاوف
وتطوٓر العٛقات هع الشركاء الهتوسطٓٓف وتوظٓؼ الدعـ الهالْ بها ٓتىاسب هع إعٛف برشموىة،

بالتوازي هع ذلؾ ىجد أف جزًء هٍها هف الهعوىات جاء استجابة لموضع الطارئ فْ اٖراضْ
الفمسطٓىٓة خاصة بعد اٚىتفاضة الثاىٓة وها تٌٛا هف اغٛقات وقٓود إسرائٓمٓة ،والتراجع الكبٓر فْ

فرص اٚستثهار وزٓادة وتٓرة الفقر والبطالة ،وٌىا ٓظٍر الدور اٖوروبْ فْ شتِ الهجاٚت ا٘ىساىٓة
كبرىاهج الغذاء الطارئ ودعـ الهراكز الصحٓة والتعمٓـ وبرىاهج الدعـ الطارئ لمبمدٓات ،وٌىا بإهكاف

القوؿ بأف اٚتحاد اٖوروبْ ٓعتبر هف الهبادرٓف إلِ دعـ الشعب الفمسطٓىْ عمِ عدة أصعدة هف باب
تحسٓف الحٓاة اٚقتصادٓة والهعٓشٓة با٘ضافة إلِ الهبادرات التْ تىشط لتحسٓف وتطوٓر الهجاٚت
الثقافٓة وتعزٓز الدٓهقراطٓة واٚصٛح الهؤسساتْ لمدرجة التْ أصبح فٍٓا أكبر هاىح وداعـ هقارىة

بغٓري هف الهاىحٓف.

ألهاىٓآ ،وىافٌ ،ىغارٓا ،أٓسمىدا ،آرلىدا ،إسرائٓؿ ،إٓطالٓا ،الٓاباف ،كورٓا الجىوبٓة ،لوكسهبورغ ،الهكسٓؾٌ ،ولىدا ،ىٓوزٓمىدا ،الىروٓج ،بولىدا،
البرتغاؿ ،سموفاكٓا ،سموفٓىٓا ،إسباىٓا ،السوٓد ،سوٓسرا ،تركٓا ،الههمكة الهتحدة ،الوٓٚات الهتحدة http://www.oecd.org/about .
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الفصؿ الثالث
"البعد االقتصادم لمعالقات الفمسطينية الكركبية"
اإلابدث ألاوٌ :واكع الشساهت الاكخصادًت ألاوزوبُت الفلظطُيُت.
اإلابدث الثاوي :الدوز الاكخصادي واإلاظاهماث اإلاالُت ألاوزوبُت.
اإلابدث الثالث :الدعم الخجازي ألاوزوبي لفلظطين بين الىاكع والشساهت.
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تهييد:
باشر اٚتحاد اٖوروبْ تقدٓـ هساعداتً الرسهٓة لبىاء الدولة الفمسطٓىٓة الهرتقبة هباشرة بعد
تأسٓس السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة وههارستٍا لصٛحٓتٍا الههىوحة لٍا وفؽ السٓادة التْ أجازٌا إٓاٌا
هباشر لهوازىة السمطة
ا
اتفاؽ أوسمو وقد اختمؼ الوزف الىسبْ لحجـ الدعـ لكؿ قطاع سواء كاف دعها
الفمسطٓىٓة لتغطٓة العجز أو لتهكٓف الهؤسسات وتىهٓة البىِ التحتٓة ودعـ القطاع الخاص أو البىٓة
اٚجتهاعٓة واٖهف الغذائْ وتشجٓع هىظهات الهجتهع الهدىْ وهبادرات القدس الشرقٓة والشراكة
()1

با٘ضافة إلِ وكالة الغوث وتشغٓؿ الٛجئٓف)GHA,2014(.

ورغـ ألٓات اٖوروبٓة الهتتالٓة لمهساعدات والتْ شهمت هختمؼ القطاعات اٚقتصادٓة
واٚجتهاعٓة والتْ ٌدفت إلِ تحقٓؽ تحسف همهوس وسرٓع فْ اٖوضاع الهعٓشٓة لمفمسطٓىٓٓف إ ٚأىً
وحسب دراسات عدة أجرٓت فْ ٌذا السٓاؽ ،خمصت إلِ أف ٌذي الهساعدات تأثرت بشكؿ كبٓر
بالتطورات السٓاسٓة وظروؼ العهمٓة السمهٓة.
ٌذا وسىعهؿ هف خٛؿ ٌذا الفصؿ دراسة واقع الشراكة اٚقتصادٓة اٖوروبٓة الفمسطٓىٓة وأٌـ
البىود التْ شهمتٍا وها خصوصٓة فمسطٓف عف باقْ الدوؿ الهتوسطٓة ،وها ألٓات والبراهج التْ
اىتٍجٍا اٚتحاد فْ دعـ فمسطٓف وطبٓعة وحجـ الدعـ اٖوروبْ وأثري عمِ القطاعات واٖىشطة
اٚقتصادٓة وا٘ىتاجٓة وبالتالْ الدور اٚقتصادي والهساٌهات الهالٓة لٛتحاد ،با٘ضافة إلِ اٚطٛع
عمِ الدعـ التجاري اٖوروبْ لفمسطٓف هف خٛؿ التعرؼ عمِ سموؾ وطبٓعة العٛقات التجارٓة
الفمسطٓىٓة اٖوروبٓة.

Global Humanitarian Assistance (GHA) 1؛ ٌو برىاهج الهساعدات ا٘ىساىٓة الدولٓة وٓضـ هجهوعة كبٓرة هف الجٍات الفاعمة
والهىظهات الدولٓة والهحمٓة عمِ اختٛؼ حجهٍا وٌْ تخدـ الهجتهعات خاصة فْ حاٚت التأٌب لٗحداث ،واٚستجابة الفورٓة لٍـ ،وتوفٓر
اٚحتٓاجات اٖساسٓة واٚستثهارات فْ التأٌب لمكوارث ،وا٘ىفاؽ عمِ التىهٓة عمِ الهدى الطوٓؿ .كها ٓعهؿ البرىاهج عمِ توفٓر البٓاىات
الهستقمة الدقٓقة والتحمٓٛت حوؿ تهوٓؿ ا٘ىساىٓة وتدفقات الهعوىة ذات الصمة وتحسٓف اٖداء ،لتمبٓة احتٓاجات الىاس الذٓف ٓعٓشوف فْ
اٖزهات ا٘ىساىٓة .اىظر هوقع الهساعدات اٚىساىٓة الدولٓة (هبادرة التىهٓةwww.globalhumanitarianassistance.org ،)2014،
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اإلابدث ألاوٌ :واكع الشساهت الاكخصادًت ألاوزوبُت الفلظطُيُت
ظٍر هفٍوـ الهتوسطٓة فْ بدآة السبعٓىات حٓث قاـ اٚتحاد اٖوروبْ بوضع سٓاسات تٍدؼ
إلِ إعطاء هفٍوـ شاهؿ لمدوؿ الواقعة جىوب البحر اٖبٓض الهتوسط ،لٓكوف أٌـ ها ورد فْ ٌذي

السٓاسات ٌو خمؽ هىطقة آهىة وهستقرة إضافة إلِ كٓفٓة ضهاف وصوؿ الىفط والغاز إلِ أوروبا،

لتشٍد الفترة الههتدة ( )1976-1972توقٓع بعض اٚتفاقٓات هعمىة بدأ هرحمة التعاوف فْ العدٓد هف
هجاٚت التجارة والهىتجات الزراعٓة والهىتجات الىصؼ هصىعة إضافة إلِ التحوٓٛت الهالٓة

والقروض بٓف الطرفٓف (العرباوي ،2013،ص .)295وعىد التطرؽ إلِ دراسة واقع الشراكة اٚقتصادٓة
اٖوروبٓة  ٚبد هف الوقوؼ عمِ بعض الهفآٌـ ذات العٛقة؛

 .1هفاىيـ التعاكف ،الشراكة كاالندهاج:

هفيكـ التعاكف :ىقصد بالتعاوف تكاثؼ الدوؿ الهعىٓة لمعهؿ عمِ حؿ الهسائؿ الدولٓة ذات الصبغة
اٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة والثقافٓة وا٘ىساىٓة وتعزٓز حقوؽ ا٘ىساف والحرٓات اٖساسٓة لمىاس لٓأتْ فْ
سٓاؽ أٌداؼ أو هقاصد اٖهـ .كها ىقصد بً اٚرتباط والتىسٓؽ فْ هٓداف هعٓف أو فْ هجاٚت

هتعددة ،لغرض تقمٓص اٚختٛفات الهوجودة بٓف دولتٓف أو أكثر (عربْ.)2013 ،

هفيكـ الشراكةٓ :قصد بٍا تمؾ اٖداة التْ هف خٛلٍا ٓتـ الربط بٓف الدوؿ عف طرٓؽ إبراـ اتفاقٓات
دولٓة تتعمؽ بالتبادؿ التجاري ،اٚقتصادي ،الثقافْ والعمهْ ،وتٍدؼ إلِ تىفٓذ سٓاسات اٖطراؼ هف
أجؿ تحقٓؽ درجة هٛئهة تسهح بالدخوؿ فْ التكاهؿ والعهؿ الهشترؾ عمِ استغٛؿ ا٘هكاىٓات

والهوارد الهتاحة وتحقٓؽ الهصالح الهشتركة (عربْ .)2013 ،وٓعتبر هفٍوـ الشراكة هفٍوها حدٓثا لـ

ٓظٍر إ ٚفْ سىة  1987بالصٓغة أتٓة "ىظاـ ٓجهع الهتعاهمٓف اٚقتصادٓٓف واٚجتهاعٓٓف" ،وفْ
هجاؿ العٛقات الدولٓة فإف أصؿ استعهاؿ كمهة شراكة تـ ٖوؿ هرة هف طرؼ هؤتهر اٖهـ الهتحدة

لمتجارة والتىهٓة فْ ىٍآة الثهاىٓىات (زكري،2011،ص.)47

هفيكـ االندهاج ٓ :عتبر هف أعمِ هراحؿ عهمٓة التكاهؿ وآخرٌا ،و ٓقصد بٍا قدرة أي هجهوعة كاىت
أف تأكد عزهٍا حوؿ تقمٓص كؿ الفوارؽ واٚختٛفات البٓىٓة ،وتوحٓد جٍودٌا هف أجؿ تجسٓد الصالح
العاـ فْ هستوى عالْ وهتقدـ هف التٛحـ بٓف الدوؿ اٖعضاء ،لتشكٓؿ جٍاز هركزي واحد تسمـ لً

السٓادة الهطمقة ولً شخصٓتً الهعىوٓة الجدٓدة .لٓتبع بإجراءات إعادة الٍٓكمة السٓاسٓة والقاىوىٓة
لمىظاـ العاـ ،ل تىحصر وتتوحد بهوجبً إرادات الدوؿ فْ وحدة واحدة ٓهكف أف تصؿ إلِ توحد سٓاسْ

ودستوري فْ كؿ الهجاٚت والقطاعات؛ اٚقتصادٓة ،السٓاسٓة ،اٚجتهاعٓة ،الثقافٓة والعسكرٓة (عربْ،

.)2013
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وٓرى الباحث أىً وبىاء عمِ الهفآٌـ السابقة هف الههكف تصىٓؼ وضع فمسطٓف أىً ٓأتْ فْ

هرحمة الش اركة ،أها الىاظر إلِ واقع حاؿ ٓجد أف اٖهر فعمٓا ٌو ها بٓف هرحمتْ التعاوف والشراكة،
فأخذ هف التعاوف ها ٓستدؿ بً هف الىشاطات التْ تصب فْ هعالجة القضآا الدولٓة ذات الصبغة
اٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة والثقافٓة وا٘ىساىٓة وتعزٓز حقوؽ ا٘ىساف والحرٓات اٖساسٓة فْ اٖراضْ

الفمسطٓىٓة ،أها ها ٓتعمؽ بالشراكة فقد جاء إبراـ الجاىبٓف اٖوروبْ والفمسطٓىْ عمِ إتفاقٓة الشراكة
اٖوروبٓة الهتوسطٓة عاـ  1997هىعطفا هٍها عمِ هستوى العٛقات الثىائٓة وٌو بهثابة دفعة قاىوىٓة
وركٓزة اقتصادٓة هٍهة تطهح لمهساٌهة فْ تحسٓف الواقع اٚقتصادي الفمسطٓىْ وتىهٓة القطاعات

الهختمفة ولكف ٓبقِ ذلؾ هرٌوىا بالهىاخ السٓاسْ واٖهىْ القائـ عمِ اٖرض والذي ساٌـ فْ تحجٓـ
ٌذي اٚتفاقٓة وبىودٌا.

ولٛطٛع أكثر عمِ ها تـ التوصؿ إلًٓ هف بىود واهتٓازات اتفاقٓة الشراكة الهبرهة  ٚبد هف

إعطاء ىبذة عف هسار العٛقات اٖوروبٓة الهتوسطٓة وها تهخض عىً فْ هؤتهر برشموىة هف
الهحاور التْ ارتكز عمٍٓا وهثمت اٖرضٓة التْ استىد عمٍٓا فْ ابراـ اٚتفاقٓات الثىائٓة بٓف اٚتحاد
اٖوروبْ هع دوؿ جىوب وشرؽ الهتوسط.

 .2هسار العالقات الكركبية الهتكسطية كهؤتهر برشمكنة:

ٓعتبر الحوار هف وجٍة ىظر أوروبٓة إطا ار هىاسبا لهىاقشة القضآا اٚقتصادٓة ،بٓىها وجدتً

دوؿ جىوب وشرؽ الهتوسط وخاصة الدوؿ العربٓة هدخ ٛلهىاقشة اٖهور السٓاسٓة ،وعمِ رأسٍا

القضٓة الفمسطٓىٓة ،لقد شٍدت الهىطقة اٖوروهتوسطٓة اتفاقٓات تعاوف جزئٓة تـ أبراهٍا عمِ هر
عقود سابقة ،كاف أٌهٍا :هع تركٓا فْ العاـ  ،1963وهالطا فْ العاـ  ،1972وقبرص ،1973

والحوار العربْ– اٖوروبْ فْ العاـ  .1973هف ىاحٓة أخرى ،دفع اىضهاـ هىظهة التحرٓر الفمسطٓىٓة
إلِ الوفد العربْ هقٓاسا هٍها لمتفاوضٌ ،ذا ولـ تبدأ فكرة الشراكة اٖوروهتوسطٓة بالتبمور إ ٚفْ عاـ

 1992عىدها أصدرت دوؿ اٚتحاد اٖوروبْ ،تحت تأثٓر فرىسا وآطالٓا واسباىٓا ،وثٓقة سهٓت "

بالسٓاسة الهتوسطٓة الهتجددة " التْ شهمت جواىب عدٓدة هف التعاوف الهالْ ودعـ ا٘صٛحات

البىٓوٓة لدوؿ جىوب البحر اٖبٓض الهتوسط والبدء بسٓاسة اىفتاح واصٛح اقتصادٓٓف (تركهاىْ،

 .)2004وفْ إطار جاهع لمتفاٌهات والعٛقات السٓاسٓة واٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة بٓف اٚتحاد

اٖوروبْ وشركائً الهتوسطٓٓف اىعقد فْ هدٓىة برشموىة ٓوهْ  28-27ىوفهبر العاـ  1995الهؤتهر
اٖوروهتوسطْ الذي ٓعتبر ىقطة اٚىطٛؽ لهسار الشراكة اٖوروهتوسطٓة

() 1

والذي ضـ (الجزائر،

 1هف الواضح أ ف هفٍوـ الهتوسطٓة الذي استعهؿ هف خٛؿ ٌذي الشراكة لـ ٓخضع إلِ الهعٓار الجغرافْ لمهىطقة فاستبعاد دولة هتوسطٓة
كمٓبٓا ،والتْ تعتبر هىطقة إستراتٓجٓة بالىسبة إلِ اٚتحاد اٖوروبْ ،وضـ دولة هثؿ اٖردف وٌْ  ٚتطؿ أبدا عمِ البحر اٖبٓض الهتوسط ،فْ
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هصر ،قبرص ،اٖردف ،السمطة الفمسطٓىٓة ،لبىاف ،هالطا ،الهغرب ،سورٓا ،توىس ،تركٓا،

إسرائٓؿ)(بٍمولْ،2012،ص.)114

ترجهت أٌهٓة الشراكة بٓف طرفْ الحوض
ٌذا وقد ارتكز الهؤتهر عمِ ثٛث هحاور أساسٓة َ
الهتوسط وٌْ كأتْ ( :)1((CANNES,1995
 1.2الهشاركة السياسية كالهنية
وتشهؿ احتراـ الحرٓات اٖساسٓة وارساء سٓادة القاىوف ،والتْ تشكؿ عىاصر اٚستقرار لهىطقة

البحر اٖبٓض الهتوسط كمً واعتهاد بعض الهبادئ الهقبولة لمجهٓع والتْ سوؼ تضهف استقرار
الهىطقة والعٛقات بٓف الدوؿ ،وتشهؿ ٌذي الهبادرة حوا ار هع دوؿ جىوب وشرؽ الهتوسط ،وسوؼ تأخذ
الهحددة لمهىطقة.
بعٓف اٚعتبار الخصائص الثقافٓة ُ

 2.2الهشاركة االقتصادية كالهالية
الٍدؼ هىٍا ٌو بىاء هىطقة ازدٌار هشترؾ ضهف خطة عهؿ تحدد ا٘طار واٖولوٓات

والترتٓبات لمشراكة هف أجؿ إىشاء هىطقة اقتصادٓة أوروهتوسطٓة عمِ أساس التجارة الحرة وفقا

لٛلتزاهات الىاشئة عف هىظهة التجارة العالهٓة ،وتمزـ الشركاء الىظر فْ أثار الهترتبة عمِ إىشاء
هىطقة التجارة الحرة وكذلؾ تطوٓر هجاٚت التىهٓة اٚقتصادٓة والهوارد والبىٓة التحتٓة .وفْ ٌذا

السٓاؽ ،أكد اٚتحاد اٖوروبْ أف الهساعدات إلِ هىطقة البحر اٖبٓض الهتوسط ٓ ٚهكف أف تكوف
بدٓ ٛعف بذؿ جٍود كبٓرة هف قبؿ البمداف الهعىٓة لتحسٓف أوضاعٍـ اٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة،

فالتحدٓث اٚقتصادي الهطموب ٓحتاج إلِ زٓادة كبٓرة هف التعاوف الهالْ ،لتعزٓز القوى اٚقتصادٓة
الهحمٓة لمدفع باتجاي إحداث تىهٓة هستداهة .وتحقٓقا لٍذي الغآة ،سٓتـ التشدٓد بشكؿ خاص عمِ
اٚستثهار فْ القطاع الخاص ،كعاهؿ قوي لتطوٓر الهىطقة.
 3.2الهشاركة الثقافية كاالنسانية

الغرض هف ٌذي الهشاركة ٌو تشجٓع التبادٚت بٓف الهجتهعات الهدىٓة ،عمِ أساس التعاوف

الٛهركزي ،والتركٓز عمِ التعمٓـ والتدرٓب والشباب والثقافة وا٘عٛـ ،وجهاعات السكاف الهٍاجرٓف
الوقت الذي تستبعد دوؿ الخمٓج بحجة اىتهائٍا إلِ هىطقة غٓر هتوسطٓة ،الشْء الذي ٓجعمىا ىتساءؿ عف ٌوٓة الهشروع أٓضا باىضهاـ
اٖعضاء العشرة هف أوروبا الشرقٓة فْ هآو  ،2004وعف إهكاىٓة اىضهاـ دوؿ أخرى ،والظاٌر فْ ٌذا الهؤتهر أف الشراكة اٖورو–هتوسطٓة
الهىعقدة عمِ إثر إعٛف برشموىة تتـ بٓف طرفٓف ،ضفة شهالٓة وأخرى جىوبٓة ،لكف حقٓقة اٖهر أىٍا تضـ دو ٚأخرى ٓصعب تصىٓفٍا هثؿ
تركٓا ،إسرائٓؿ قبرص وهالطا ،خاصة تركٓا واسرائٓؿ تتهٓزاف بعٛقات إقمٓهٓة خاصة هع الدوؿ العربٓة ،وكأف الشراكة اٖورو–هتوسطٓة هرٌوىة
وبدرجة كبٓرة بهدى تحسٓف العٛقات العربٓة–ا٘سرائٓمٓة والعٛقات التركٓة–العربٓة لمحكـ عمِ ىجاحٍا أو فشمٍا( .العرباوي ،2013،ص)309

 1اعتهد ٌذا الجزء هف الدراسة بشكؿ كبٓر عمِ استىتاجات الجمسة اٖوروبٓة فْ هدٓىة كاف بفرىسا الفترة؛  26و ٓ 27وىٓو :1995
PRESIDENCY CONCLUSIONS, CANNES EUROPEAN COUNCIL, 26 and 27 JUNE 1995
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00211-C.EN5.htm
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والصحة .واٚجتٍاد لتحقٓؽ هزٓدا هف التعاوف فْ هجاؿ الشؤوف الداخمٓة والعدؿ ،هع العهؿ عمِ وجً

الخصوص لهكافحة اٚتجار بالهخدرات وا٘رٌاب والجرٓهة الدولٓة.

بىاء عمِ ها سبؽٓ ،تبٓف أف اتفاقٓة الشراكة اٖوروبٓة الهتوسطٓة لٓست هجرد اتفاقٓات

اقتصادٓة فحسب ،فبالرغـ هف أف هعظـ ردود اٖفعاؿ عمٍٓا اقتصر عمِ تىاوؿ البعد اٚقتصادي ،إٚ

أف اٚتفاقٓات تعتبر شاهمة تستٍدؼ إطٛؽ حوار سٓاسْ بٓف اٖطراؼ الهعىٓة وتحدٓد أشكاؿ التعاوف
اٚقتصادي والىقدي ،ووضع ضوابط لحركة الهعاهٛت وتبادؿ السمع والخدهات ورؤوس اٖهواؿ،
وكذلؾ التعاوف فْ هجاٚت أخرى عدٓدة وهتىوعة هثؿ :غسٓؿ اٖهواؿ ،وهكافحة الهخدرات ،وهكافحة

ا٘رٌاب ،والتعاوف ا٘قمٓهْ ،والٍجرة ،والبٓئة .فقد ىصت الهادة اٖولِ هف اتفاقٓة الشراكة والتْ

أدرجت بىصٍا تقرٓبا فْ كؿ اٚتفاقات التْ وقّعت هع الدوؿ العربٓة ،أٌدافٍا عمِ الىحو التالْ(ىافعة،

 ،2004ص:)4

 - 1توفٓر إطار هٛئـ لحوار سٓاسْ.

 - 2التحرٓر الهطرد لمتجارة فْ السمع والخدهات ورؤوس اٖهواؿ.
 - 3تدعٓـ وتىهٓة عٛقات اقتصادٓة واجتهاعٓة هتوازىة.
 - 4الهساٌهة فْ التىهٓة اٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة.

 - 5تشجٓع التعاوف ا٘قمٓهْ هف أجؿ ترسٓخ التعآش السمهْ واٚستقرار اٚقتصادي والسٓاسْ.
 - 6التعاوف فْ الهجاٚت اٖخرى ذات اٌٚتهاـ الهشترؾ.
وتجدر اٚشارة إلِ أىً رغـ اٌتهاـ اٚتحاد اٖوروبْ بدوؿ الجىوب ىجد أف اٚستثهارات
اٖوروبٓة لـ تتجاوز  %2هف جهمة استثهاراتً فْ العالـ ،وتعتبر ٌذي الىسبة هىخفضة جدا ولـ تتغٓر
هدة الخهس سىوات هىذ العاـ  1995كها أف الهبادٚت التجارٓة بٓف دوؿ التكتؿ لـ تتطور كثٓ ار فإف

 %25هف صادرات الدوؿ العربٓة كاف ٓقابمٍا  %46هف واردتٍا التْ تأتْ هف دوؿ اٚتحاد اٖوروبْ،
وقد ركز الهجتهعوف فْ القهة الصىاعٓة اٖوروبٓة الهتوسطٓة العاـ  2000عمِ أٌهٓة ا٘صٛحات

اٚقتصادٓة فْ دوؿ جىوب الهتوسط كأرضٓة لىجاح الشراكة وارساء هبدأ التوازف اٚقتصادي بٓف
ضفتْ الهتوسط با٘ضافة إلِ التبادؿ الحر والتصحٓح الٍٓكمْ لمهؤسسات التشرٓعٓة والتخفٓؼ هف

الحواجز (ىوفؿ ،2000،ص ،)2فهف ىاحٓة تعتبر الشراكة اٖوروبٓة الهتوسطٓة خطوة ٌاهة وضرورٓة فْ
طرٓؽ تىهٓة وتوطٓد أواصر العٛقات العربٓة اٖوروبٓة وهف ىاحٓة أخرى تحقٓؽ الهصالح العربٓة

الهشتركة والتأكٓد عمِ وجود عٛقة وثٓقة بٓف ىجاح العهمٓة السمهٓة فْ الشرؽ اٖوسط وىجاح عهمٓة
برشموىً ىظ ار لمعٛقة الوثٓقة بٓف تحقٓؽ السٛـ واٖهف واٚستقرار فْ حوض البحر اٖبٓض الهتوسط

وتحقٓؽ السٛـ العادؿ والشاهؿ فْ إطار الصراع العربْ ا٘سرائٓمْ والقضٓة الفمسطٓىٓة (عبد اهلل،

اٌٖراـ الرقهْ.)2002/4/1،
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 .4اتفاقية الشراكة الكركبية الفمسطينية لمهرحمة االنتقالية
جاء توقٓع السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة عمِ اتفاقٓة الشراكة بعد أف قاهت الهجهوعة اٖوروبٓة

بهبادرة دعت هف خٛلٍا السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة عبر ههثمٍا هىظهة التحرٓر الفمسطٓىٓة إلِ بدء

حوار أوروبْ فمسطٓىْ ٚىضهاـ فمسطٓف إلِ عهمٓة الشراكة اٖوروبٓة الهتوسطٓة لٓتوصؿ خٛلً
الطرفاف اٖوروبْ والفمسطٓىْ فْ ىٍآة العاـ  1996إلِ اتفاؽ وصؼ بالهرحمْ عمِ أساس إعٛف

برشموىة حوؿ إقاهة هىطقة تجارة حرة عمِ شاطئْ الهتوسط ٓتـ تحقٓقٍا عاـ  2010كها ٌو هخطط

لٍا (و ازرة اٚقتصاد الوطىْ ،2000،ص .)1ورغـ تشكٓؾ إسرائٓؿ بقاىوىٓة اٚتفاقٓة الهبرهة ها بٓف اٚتحاد
اٖوروبْ وهىظهة التحرٓر عاـ  1997بحجة أىٍا  ٚتىسجـ هع اتفاؽ أوسمو والذي ٓهىع السمطة

الفمسطٓىٓة هف الدخوؿ فْ اتفاقٓات تجارٓة هستقمة ،وأف اتفاقٓة الشراكة الهوقعة تعقد بٓف دولتٓف أو

كٓاىٓف ٓتهتعاف بوٓٚة جغرافٓة واضحة وهعروفً (بىْ فضؿ ،2009 ،ص  ،)173إ ٚأىً ىجد أف أٌـ ها
ٓهٓز ٌذي اٚتفاقٓة أىٍا تعاهمت هع السمطة الفمسطٓىٓة هعاهمة الهثؿ كأي دولة هتوسطٓة أخرى ذات

سٓادة كاهمة وقعت عمِ اتفاقٓة الشراكة ،لٓمقْ ذلؾ بظٛلً عمِ سٓاسة اٚتحاد اٖوروبْ فٓها بعد فْ
ق اررات عهمٓة داعهة لمفمسطٓىٓٓف أٌهٍا قرار هىع استٓراد هىتجات الهستوطىات ا٘سرائٓمٓة الهقاهة عمِ
أراضْ الضفة الغربٓة وقطاع غزة (عبد الرازؽ ،2002،ص .)43فْ الهقابؿ ىجد أف إسرائٓؿ تهتعت
بوضع خاص دوف غٓرٌا هف الدوؿ الهتوسطٓة خاصة فٓها ٓتعمؽ بالعٛقات اٚقتصادٓة هع اٚتحاد

اٖوروبْ ،فإسرائٓؿ ترتبط باتفاقٓة هىطقة التجارة الحرة هىذ العاـ  1975وفعمت بشكؿ كاهؿ العاـ
 1989بعد فترة اىتقالٓة اكتسبت خٛلٍا الصادرات ا٘سرائٓمٓة بتفضٓٛت سخٓة وههٓزة حٓث أف
اٚتفاقٓة تؤهف دخو ٚوتباد ٚح ار لمهىتجات الصىاعٓة بٓف الطرفٓف عمِ أساس تهاثمْ فْ حٓف تـ

هعاهمة الهىتجات الزراعٓة هف حٓث اٖساس هثمٍا هثؿ الصادرات الزراعٓة الواردة هف الدوؿ

الهتوسطٓة اٖخرى (كىفاىْ ،2000 ،ص.)4
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 1.3أىـ هالهح كبنكد اتفاقية الشراكة الكركبية الفمسطينية:

تتكوف اٚتفاقٓة اٖوروبٓة الفمسطٓىٓة هف ست أقساـ وثٛث هٛحؽ وثٛث بروتوكوٚت وعشرة
إعٛىات ،كها وٓشهؿ الجزء اٖساسْ هف اٚتفاقٓة والذي ٓتعمؽ بترتٓبات التجارة الحرة والتعاوف الهالْ

عمِ قٓاـ الهجهوعة اٖوروبٓة والسمطة الفمسطٓىٓة بإىشاء هىطقة لمتجارة الحرة تدرٓجٓا خٛؿ فترة

اىتقالٓة  ٚتتعدى ىٍآة عاـ ٓ 2010تـ بهوجبٍا السهاح بإدخاؿ البضائع التْ تستوردٌا الهجهوعة
اٖوروبٓة وهىشأٌا الضفة الغربٓة وقطاع غزة بدوف رسوـ جهركٓة أو أٓة إجراءات أخرى ٓكوف لٍا
ىفس اٖثر .وذلؾ حسب البىود التالٓة:

 ٓهكف لمجىة الهشتركة هف الهجهوعة اٖوروبٓة والسمطة الفمسطٓىٓة أف تقرر بشأف اهتٓازات إضافٓةٓهىحٍا الطرفاف لبعضٍها البعض عمِ أساس هتبادؿ.

 تىطبؽ اٚتفاقٓة عمِ هىتجات صىاعٓة هىشأٌا الهجهوعة اٖوروبٓة والضفة الغربٓة وقطاع غزةخٛؼ الهىتجات الهدوىة فْ همحؽ  9قائهة  2لمهعاٌدة التْ تـ بهوجبٍا إىشاء الهجهوعة

اٖوروبٓة ،اىظر همحؽ  9قائهة  2وٓجوز لمسمطة الفمسطٓىٓة أف تستهر فْ تحصٓؿ رسوـ جهركٓة
عمِ الهىتجات الواردة الهذكورة فْ همحؽ  9قائهة  2طٓمة هدة اٚتفاقٓة أو أٓة رسوـ لٍا ىفس

اٖثر بشرط أف  ٚتكوف أعمِ هف تمؾ الرسوـ الهعهوؿ بٍا فْ.1996/7/1

 ٓجوز لمسمطة الفمسطٓىٓة أف تفرض رسوها ضرائبٓة  ٚتزٓد عف  %25هف القٓهة السوقٓة عمِالهىتجات التْ هىشأٌا فْ الهجهوعة اٖوروبٓة الهذكورة فْ همحؽ  10قائهة  3والتْ ٓتـ استٓرادٌا
إلِ الضفة الغربٓة وقطاع غزة ،وٓتـ إلغاء ٌذي الرسوـ ىسبٓا وبالتدرٓج حتِ تمغِ آلٓا بعد هرور
خهس سىوات هف سرٓاف هفعوؿ اٚتفاقٓة ،ها لـ تهدد الهدة بتفوٓض هف المجىة الهشكمة هدة

أطوؿ ،وبشرط عدـ تجاوز القٓهة الكمٓة لمسمع الهستوردة عف  %15هف ا٘جهالْ الكمْ لمواردات
هف الهىتجات الصىاعٓة ذات الهىشأ اٖوروبْ خٛؿ العاـ الهىصرـ عمِ ضوء إحصاءات هتوفر.

 -إلغاء الرسوـ الجهركٓة وأٓة رسوـ أخرى لٍا ىفس اٖثر والتْ تىطبؽ عمِ الواردات إلِ الضفة

الغربٓة وقطاع غزة وهىشأٌا الهجهوعة اٖوروبٓة خٛؼ الهىتجات الهذكورة فْ الهمحقٓف (.)9،10

 تستطٓع الهجهوعة اٖوروبٓة أف تستهر بالحفاظ عمِ الهىتجات الصىاعٓة هىتجات زراعٓة هصىفةكعىصر زراعْ إذا كاف هىشأٌا فْ الضفة الغربٓة وقطاع غزة.

 تعهؿ الهجهوعة اٖوروبٓة والسمطة الفمسطٓىٓة عمِ تحرٓر أكبر لتجاربٍـ تدرٓجٓا فْ هجاؿالزراعة والهىتجات السهكٓة لصالح الطرفٓف.

1

اعتهد ٌذا الجزء هف الدراسة عمِ همخص اتفاقٓة الشراكة اٖوروبٓة الهتوسطٓة اٚىتقالٓة لمتجارة والتعاوف بٓف الهجهوعة اٖوروبٓة وهىظهة

التحرٓر الفمسطٓىٓة أىظر هوقع اتحاد الغرؼ التجارٓة الصىاعٓة الزراعٓة الفمسطٓىٓة.
www.pal-chambers.org/Portals/0/Agreement/2.pdf
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 تخضع الهىتجات الزراعٓة ذات الهىشأ اٖوروبْ أو الفمسطٓىْ والهدوىة فْ قوائـ بروتوكوؿ رقـ( )2،1لمترتٓبات الواردة فْ البروتوكوؿ لدى استٓرادٌا هف الطرفٓف.

 لف ٓتـ إدخاؿ قٓود جدٓدة تتعمؽ بالكهٓة عمِ الواردات أو إدخاؿ أٓة إجراءات أخرى لٍا ىفس اٖثرعمِ العهمٓات التجارٓة بٓف الهجهوعة اٖوروبٓة والضفة الغربٓة وقطاع غزة.

 تحجـ اٖطراؼ عف اتخاذ أي إجراء أو ههارسة ذات طبٓعة هالٓة داخمٓة هف شأىٍا أف تعتهد عمِالتهٓٓز بشكؿ هباشر أو غٓر هباشر بٓف هىتجات طرؼ وهىتجات هشابٍة هىشأٌا فْ أراضْ

الطرؼ الثاىْ.

ٓ -جري التشاور بٓف اٖطراؼ داخؿ المجىة الهشتركة فٓها ٓتعمؽ بترتٓبات ٘قاهة اتحادات جهركٓة أو

هىاطؽ تجارٓة حرة أو بشأف هواضٓع رئٓسة أخرى هتعمقة بسٓاستٍـ التجارٓة الخاصة بٍـ هع بمداف
ثالثة وخاصة إذا كاف هىتهٓاً لٛتحاد اٖوروبْ.

ٌذا وٓ ٚوجد فْ اٚتفاقٓة ها ٓهىع الحظر أو القٓود عمِ الواردات والصادرات أو البضائع

الهوجودة عمِ أساس أداب العاهة ،السٓاسة العاهة ،أو اٖهف العاـ هف حهآة صحة وحٓاة ا٘ىساف
والحٓواىات أو الىباتات وهف حهآة الثروة الوطىٓة التْ لٍا قٓهة تارٓخٓة أو أثرٓة ،وهف حهآة الهمكٓة

الفكرٓة والصىاعٓة والتجارٓة أو هف لوائح تتعمؽ بالذٌب والفضة ،وٌذا الحظر أو تمؾ القٓود لف ٓشكٛ
وسٓمة لمتهٓٓز العشوائْ أو قٓد هقىع عمِ التجارة بٓف اٖطراؼ.

كها وٍٓدؼ التعاوف الصىاعْ بٓف الطرفٓف إلِ دعـ السمطة الفمسطٓىٓة فْ جٍودٌا لتحدٓث
وتىوٓع الصىاعة وخمؽ بٓئة هىاسبة لمقطاع الخاص ولمىهو الصىاعْ وذلؾ هف خٛؿ تسٍٓؿ التعاوف

بٓف العاهمٓف اٚقتصادٓٓف هف الطرفٓٓف .والعهؿ عمِ تسٍٓؿ التعاوف الخاص بالسٓاسة الصىاعٓة
والهىافسة فْ اقتصاد هفتوح ولتطوٓر الصىاعة وتحدٓثٍا ودعـ سٓاسات تىوٓع ا٘ىتاج والصادرات
والهعابر الخارجٓة وتعزٓز البحث والتطوٓر واٚبتكار وىقؿ التكىولوجٓا ،بها ٓفٓد الصىاعة وتطوٓر

الهصادر البشرٓة الهطموبة لمصىاعة ورفع شأىٍا وتسٍٓؿ الوصوؿ إلِ التسٍٓٛت الهالٓة ذات

الهخاطر لهصمحة الصىاعة الفمسطٓىٓةٌ .ذا وتهىح اتفاقٓة الش اركة الهرحمٓة حوؿ التجارة والتعاوف

هعاهمة هتبادلة لٙعفاء الجهركْ بالىسبة لمهىتجات الصىاعٓة التْ تمتزـ بقواعد الهىشأ( ،)1أها فٓها

1وفقا لقواعد الهىشأ اٖوروبٓةٓ ،جب أف ٓكوف الهىتج قد تـ الحصوؿ عمًٓ كمٓا (هستخرج أو هزروع) فْ الضفة الغربٓة .إذا لـ ٓكف الهىتج تـ
الحصوؿ عمًٓ آلٓ ًا (هصدري طرؼ ثالث)ٓ ،جب أف تخضع الهواد غٓر ذات الهىشأ لتحوٓٛت وهعالجات كافٓة وهحددة وفؽ طرؽ هحددة.
كالتالْ:

 أف ٓخضع الهىتج إلِ تغٓٓر فْ تصىٓؼ التعرٓفة الجهركٓة وفقا لقوائـ تحوٓؿ هعرفة هسبقا. أف ٓخضع الهىتج إلِ عهمٓات هحددة تتـ فْ الضفة الغربٓة وقطاع غزة  ،اٚتحاد اٖوروبْ وٓهكف القوؿ أف الغسٓؿ والتعبئة والتجهٓعالبسٓط لٗجزاء تعتبر تحوٓٛت وهعالجات غٓر كافٓة ٚستخداـ هواد أو هىتجات غٓر ذات هىشأ.
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ٓتعمؽ بالهىتجات الزراعٓة ،فإف اٚتحاد اٖوروبْ ٓهىح الهىتجات الهستوردة ضهف ىظاـ الحصص

هعاهمة اٚعفاء الجهركْ أو التعرٓفة الهخفضة ،وٓسري الشْء ىفسً عمِ الهىتجات الزراعٓة
الهستوردة هف اٚتحاد اٖوروبْ إلِ الضفة الغربٓة وقطاع غزة تدعْ شٍادة الهىشأ التْ تهىح الهىتج

هعاهمة حرة (European, Commission ,2013).وٓهكف القوؿ أف اتفاقٓة الشراكة اٖوروبٓة الفمسطٓىٓة
قد توافقت هع هعظـ الهعآٓر الدولٓة (الجعفري ،2116،ص ،)12كها أىٍا جاءت هتىاغهة هع بدآة
الهرحمة اٚىتقالٓة والتْ تهٓزت بتوقٓع السمطة الفمسطٓىٓة العدٓد هف اٚتفاقٓات اٚقتصادٓة هع بعض

الدوؿ هف بٓىٍا؛ الوٓٚات الهتحدة اٖهرٓكٓة ودوؿ ا٘فتا ،وكاف قد سبقٍا بالطبع اتفاقٓة بارٓس
اٚقتصادٓة عاـ ( 3880الصوراىْ ،2113،ص.)38
وفْ الهحصمة ٓجد بعض الخبراء والهحممٓف أف توقٓع فمسطٓف عمِ اتفاقٓة الشراكة لـ ٓكف ذا
جدوى كبٓرة رغـ إهكاىٓة ذلؾ فْ الهجالٓف الصىاعْ والزراعْ حٓث اٖولوٓة التْ هىحت لمهىتج
الفمسطٓىْ الذي ٓتهتع بهٓزات تىافسٓة جٓدة  ٚتىحصر فْ السعر فقط ،ولكف فْ الجودة والىوعٓة ٌذا

هف ىاحٓة ،كها أف تصدٓر الهىتجات الفمسطٓىٓة لف ٓشكؿ عبئا عمِ السوؽ اٖوروبٓة بحجهٍا الحالْ
هف ىاحٓة أخرى ( ،) 1خاصة أف قطاع الزراعة فْ فمسطٓف ٌو الهساٌـ اٖكبر بحصتً التصدٓرٓة

ر وبالتالْ لف ٓضٓؼ إضافة كبٓرة لمىاتج ا٘جهالْ (هوسِ ،الحٓاة
والذي ٓعتبر وزىً الىسبْ صغٓ ا

اٚقتصادٓة .)2011/11/23 ،وهف زاوٓة أخرى تعتبر ٌذي اٚتفاقٓة هٍهة أهاـ اٚقتصاد الفمسطٓىْ
ٚىفتاحً أهاـ اٖسواؽ العالهٓة وتىوع الشركاء التجارٓٓف خارج الستار ا٘سرائٓمْ رغـ اٚقرار بالتشوٌات

اٚقتصادٓة لموضع الفمسطٓىْ (الجعفري ،2005،ص.)32
وٓرى الباحث أىً هها  ٚشؾ فًٓ أف اتفاقٓات الشراكة التْ تـ إبراهٍا بٓف اٚتحاد اٖوروبْ
وبعض الدوؿ الهتوسطٓة وهف بٓىٍا فمسطٓف ،أىً رغـ اختٛؼ ٌذي اٚتفاقات هف حٓث الشكؿ

والهضهوف لكؿ دولة عف اٖخرى هف حٓث هستوى وحجـ الدعـ الهقدـ والقطاعات الهستٍدفة،

واٚهتٓازات التفضٓمٓة ،ا ٚأىً ٓأخذ عمٍٓا أىٍا أعطت اٚتحاد اٖوروبْ فرصة لٓىفرد بتحدٓد حجـ
وطبٓعة الدعـ والهعوىة وتوقٓت صرفٍا هتِ ٓشاء أو حتِ تجهٓدٌا ،لتجعؿ هف الدوؿ الشرٓكة هجرد

هتمؽ لمهساعدات لحاجتٍا لٍا و ٚتهمؾ حتِ الحؽ فْ تعدٓؿ شروطٍا أو قٓهتٍا.

 فْ حاؿ استخداـ هواد هىشأٌا اٚتحاد اٖوروبْ فْ الضفة الغربٓة وقطاع غزة تعتبر ٌذي الهواد كهدخٛت ذات هىشأ فْ صىع هىتج جدٓدٓسري الشْء ىفسً عمِ الهىتجات الفمسطٓىٓة الهستخدهة كهدخٛت فْ اٚتحاد اٖوروبْ هف أجؿ آجاد القواعد الهطبقة عمِ هىتج هحدد
عىد استخداـ هواد غٓر ذات هىشأ ٓجب عمِ الهىتج اٚشارة إلِ رهز هكوف هف  6خاىات هف الىظاـ الهوحد لمهىتج الهعىْ عىد القٓاـ
1

باٚستفسارات.
لقاء جرٓدة الحٓاة اٚقتصادٓة الفمسطٓىٓة هع د .احهد هجدٚىْ وزٓر العهؿ القائـ بأعهاؿ وزٓر الزراعة فْ الحكوهة الفمسطٓىٓة ،بتارٓخ

.2011/11/23
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اإلابدث الثاوي :الدوز الاكخصادي واإلاظاهماث اإلاالُت ألاوزوبُت
شٍدت الهساعدات التْ قدهٍا اٚتحاد اٖوروبْ لٗراضْ الفمسطٓىٓة ها بعد اتفاقٓة أوسمو

تطو ار همحوظا ،حٓث بمغ الدعـ خٛؿ الفترة ( )1997-1993حوالْ  470.27همٓوف دوٚر أهرٓكْ

فكاىت البدآة بتقدٓـ هساعدة هالٓة تقدر بحوالْ  56.52همٓوف دوٚر عاـ  1993عمِ أىً ركز عمِ
بىاء الهؤسسات الحكوهٓة وتقوٓة أجٍزة اٖهف وتىفٓذ براهج التدرٓب وتحسٓف البىٓة التحتٓة(.شعباف،

 )2006كها شٍدت الفترة ( )2001-1998اىخفاضا عف سابقتٍا حٓث بمغ الدعـ  277همٓوف دوٚر
هتأث ار باٚىخفاض الهمهوس الذي كاف فْ العاهٓف ( )2000-1999بها هقداري  14.55و62.53

همٓوف دوٚر عمِ التوالْ فهع اىدٚع اٚىتفاضة الثاىٓة فْ سبتهبر  2000والتدٌور الحاد فْ
اٖوضاع اٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة عدؿ اٚتحاد اٖوروبْ هف ىهط هساعداتً

بىاء عمِ الوضع الجدٓد ،كها فعؿ غٓري هف الجٍات الهاىحة ) ،(Enpi-Info, 2013لتأخذ الهساعدات

هىحِ آخر خاصة هع بدآة العاـ  2001حٓث اىصبت أولوٓات واٌتهاهات الههولٓف ىحو ا٘غاثة
ا٘ىساىٓة بعٓدا عف تحدٓات التىهٓة (عبد الكرٓـ ،2010 ،ص ،)6لٓشهؿ الدعـ تىفٓذ هجهوعة هف

الهشارٓع فْ هجاٚت الصحة والتعمٓـ والقضاء ،ودعـ الهشارٓع الصغٓرة والهتوسطة والبٓئة ،فض ٛعف
بىاء القدرات فْ و ازرات السمطة الفمسطٓىٓةٌ ،ذا وقد شٍدت الفترة ( )2005-2002هضاعفة

الهساعدات اٖوروبٓة بالغة حوالْ  745.4همٓوف دوٚرٌ ،ذا وشٍدت الهساعدات خٛؿ الفترة

( )2012-2006أقصِ ارتفاع لٍا عاـ  2008بالغة حد  658.48همٓوف دوٚر ثـ لتصؿ فْ عاـ
 2012إلِ حوالْ  337.43همٓوف دوٚر.
وٓهكف القوؿ أف دور اٚتحاد اٖوروبْ فْ ٌذي الفترة كاف هىحا از ىحو حؿ اٖزهات الهالٓة

قصٓرة الهدى التْ سببتٍا الصدهات السمبٓة هثؿ ا٘غٛؽ أو الحصار أو القصؼ أو غٓرٌا ،فشكمت
اٚىتفاضة الثاىٓة ضربة قاصهة لعهمٓات البىاء أو التىهٓة أو ا٘عهار ،فهف الطبٓعْ أف تأتْ
اٚستجابة سرٓعة لٗزهات ا٘ىساىٓة وأف ٓكوف بقاء البشر وحٓاتٍـ أٌـ هف أي هشارٓع إعهار ،فرغـ

قدرة الدوؿ الهاىحة ههارسة ضغوطا عمِ اٚحتٛؿ لهىعً عمِ اٖقؿ هف تدهٓر البىِ التحتٓة

والهىشآت والهدارس التْ أقٓهت بأهواؿ دافعْ الضرائب اٖوروبٓٓف واٖهرٓكٓٓف ،إ ٚأف ٌذا اٖهر لـ

ٓحدث (القزاز ،2006 ،ص.)6
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 .1نظرة عاهة عمى هسار كأدكات الدعـ الكركبية
ترافؽ تطور الدور اٖوروبْ اتجاي السمطة الفمسطٓىٓة هع تفعٓمً لسٓاساتً اٚقتصادٓة هف

خٛؿ وضع عدد هف البراهج واٖدوات اٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة لغرض تقدٓـ الدعـ الهالْ والفىْ

فكاىت البدآة هع برىاهج هٓدا ) (MEDAوالذي كاف الٍدؼ الرئٓس هف وراء إىشائً ٌو إٓجاد فرص

العهؿ وتحسٓف الخدهات اٚجتهاعٓة والبىِ التحتٓة (طافش ،2010 ،ص .)61لٓحؿ هحمً فْ ٓىآر عاـ
 2007ألٓة اٖوروبٓة لمجوار والشراكة ) (ENPIوالتْ تتهٓز بقدر أكبر هف الهروىة والحوافز ،لتشكؿ
اٖداة الهالٓة لدعـ شراكة اٚتحاد اٖوروبْ هع البمداف الهتوسطٓة الفترة (ٌ .)2013-2007ذا

وبتارٓخ  25هآو  2011تـ اعتهاد ألٓة اٖوروبٓة لمجوار ) (ENPوالتْ ستغطْ الفترة (-2014
 )2020كبدٓؿ عف ألٓة اٖوروبٓة لمجوار والشراكة والتْ ستقدـ  %40كزٓادة عمِ الهبمغ الهخصص

فْ ألٓة السابقة ).(Enpi-Info, 2013
جدكؿ (:)3اإلطار الزهني لألدكات التهكيمية التي انتيجيا االتحاد الكركبي اتجاه الراضي
()1

الفمسطينية لمفترة ()2020-1995

المدة الزمنٌة
2000 - 1995

2004 - 2000

2006 - 2004

MID 2006 - 2006

2007 - MID 2006

2008 - 2007

MID 2008 - 2008

2013 - MID 2008

2020 - 2014

البرنامج /آلٌة الدعم

MEDA 1 + EIB
MEDA 2 + EIDHR 1
ال دعـــــــــــن
TIM
ENPI + EIDHR 2
PEGASE
ENP
)EIB (FEMIP

الهصدر :اعداد الباحث باٚستعاىة بذراضت Al-Fattal. Rouba, The Foreign Policy of the EU in the Palestinian Territory,
Centre for European Policy Studies, 2010, P:35

وٓهكف تمخٓص هسار وأدوات الدعـ التْ اىتٍجٍا اٚتحاد اٖوروبْ اتجاي اٖراضْ الفمسطٓىٓة

فْ الجدكؿ رقـ ( )3والذي ٓوضح ا٘طار التارٓخْ والزهىْ لبراهج وآلٓات الدعـ الهقرة رسهٓا

1

()1

بدءا

تـ إىشاء الهبادرة اٖوروبٓة لمدٓهقراطٓة وحقوؽ ا٘ىساف ( )EIDHRبهبادرة هف البرلهاف اٖوروبْ لدعـ هختمؼ الهشارٓع الصغرى

الدٓهقراطٓة فْ هىطقة البحر اٖبٓض الهتوسط .فكاىت البدآة هع ( )EIDHR-Iواستهرت لمفترة ( ،)2006-2000تمٍٓا هبادرة (EIDHR-
 )IIوٌْ عف الفترة (.)2007-2013
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هف برىاهج هٓدا الذي كاىت بدآتً هع آلٓة "هٓدا  "1عاـ  1995إلِ عاـ  2000لٓستهر بعدٌا

البرىاهج عبر آلٓة "هٓدا  "2واىتٍاءا عىد العاـ  ،2006لٓشٍد الىصؼ اٖوؿ هف عاـ  2006توقؼ
الهساعدات وذلؾ بعد فوز حركة حهاس فْ اٚىتخابات التشرٓعٓة وتشكٓمٍا لمحكوهة الفمسطٓىٓة لتشٍد

ٌذي الفترة بدآة التحوؿ فْ هسار الدعـ والتهوٓؿ اٖوروبْٓ ،ضاؼ لذلؾ الهبادرة اٖوروبٓة لمدٓهقراطٓة

وحقوؽ اٚىساف ) (EIDHR-1والتْ كاىت خٛؿ الفترة ( )2006-2000لتبدأ الهرحمة الثاىٓة هف
ٌذي الهبادرة تحت اسـ )ٌ (EIDHR-2ذا وبعد توقؼ الدعـ الهباشر لمسمطة الفمسطٓىٓة هدة  ٚتقؿ
عف ستة شٍور لٓستأىؼ عبر ألٓة الدولٓة الهؤقتة ) (TIMوالتْ شهمت الفترة (الىصؼ الثاىْ لعاـ

 2006حتِ عاـ  ،)2008لٓبدأ عاـ  2008بإطٛؽ آلٓة بٓغاس ) (PEGASEالهرتكزة عمِ دعـ

الهوازىة والبىٓة التحتٓة والدعـ الهالْ الهباشر لمشعب الفمسطٓىٌْ ،ذا وىجد أف القروض اٖوروبٓة
ههثمة بقروض بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ ) (EIBوذراعً آلٓة التسٍٓٛت اٖوروهتوسطٓة لٛستثهار

والتىهٓة ) (FEMIPظٍرت هع بدآة عاـ  1995وٌْ هستهرة حتِ ٌذا الوقت والذي تىصب

اٌتهاهاتً عمِ دعـ القطاع الخاص وتطوٓر البىٓة التحتٓة وتحسٓف البٓئة اٚستثهارٓة.

ٌذا وسٓمقْ ٌذا الجزء هف الدراسة الضوء عمِ هصادر الهساعدات اٖوروبٓة وطبٓعتٍا

وتوزٓعٍا القطاعْ واٖشكاؿ والبراهج وألٓات التْ اىتٍجٍا اٚتحاد اٖوروبْ فْ حشد وصرؼ

الهساعدات والهىح تحت سقؼ الدعـ والتعاوف والشراكة ،وفْ ٌذا الصدد ٓهكف تقسٓـ أشكاؿ الدعـ قٓد

الدراسة إلِ قسهٓف الكؿ :آلٓات الدعـ التْ تىدرج تحت هظمة الشراكة والجوار ،الثاني :آلٓات الدعـ
الهباشر والطارئ؛

 .2آليات الدعـ كالتعاكف تحت هظمة الشراكة كالجكار ()2020-1995
ٓتوزع الدعـ اٖ وروبْ تحت ٌذا العىواف عمِ ثٛث آلٓات ٌْ ىتاج واهتداد لهسار برشموىة

وٌْ تغطْ الفترة هف ( )2020-1995حٓث كاىت البدآة هع آلٓة الدعـ هٓدا ( )2006-1995ثـ
آلٓة الشراكة والجوار اٖوروبْ ( )2013-2007وأخٓ ار ألٓة اٚوروبٓة لمجوار والتْ ستغطْ الفترة

(ٌ .)2020-2014ذا وسٓتـ التطرؽ بشْء هف التوضٓح لٕلٓات سالفة الذكر حسب تسمسمٍا
الزهىْ:

1

الهعموهات الواردة فْ الشكؿ رقـ ( )8الهتعمقة باٖدوات التهوٓمٓة اٖوروبٓة اتجاي اٖراضْ الفمسطٓىٓة  ٚتشهؿ آلٓة التعاوف التىهوي وبرىاهج

"هف الشعوب إلِ الشعوب" قبؿ  ،1998والشراكة لدعـ عهمٓة السٛـ هىذ  ،1998والدعـ الهقدـ إلِ وكالة الغوث وتشغٓؿ الٛجئٓف اٖوىروا،
والهساعدات ا٘ىساىٓة الهقدهة هف الهفوضٓة اٖوروبٓة ا٘ٓكو ،وهٍهات اٖهف والسٓاسة الدفاعٓة والهٍهات الشرطٓة ،والهساعدات الحدودٓة
(هعبر رفح) .
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 1.2خط الدعـ هيدا )2006-1995( MEDA
ٓعتبر خط الدعـ هٓدا ( )MEDAاٖداة الهالٓة الرئٓسٓة لٛتحاد اٖوروبْ التْ كاف هعٍا
البدآة لتىفٓذ الشراكة وأىشطتٍا فٍو بهثابة خطة هوازىة تستخدـ لهرافقة عهمٓة ا٘صٛح اٚجتهاعْ
واٚقتصادي فْ الدوؿ الهتوسطٓة الشرٓكة ٖوروبا (هعموؼ .)2013 ،وٓتهثؿ اٖساس القاىوىْ لبرىاهج
"هٓدا" فْ ٚئحة هٓدا الصادرة فْ عاـ ٚ( 1996ئحة الهجمس اٖوروبْ رقـ  ،)96/1488والتْ تـ
تعدٓمٍا سىة  2000وأصبحت تحهؿ اسـ "هٓدا  ،"2وتقضْ ٌذي الٛئحة بإىشاء المجىة الهتوسطٓة
الهكوىة هف ههثمٓف عف الدوؿ اٖعضاء فْ اٚتحاد اٖوروبْ ،هف أجؿ السهاح لٍذي اٖخٓرة بتقدٓـ
ّ
الىصح لمهفوضٓة اٖوروبٓة فٓها ٓتعمؽ بتىفٓذ برىاهج "هٓدا "1و"هٓدا ."2وفْ سٓاؽ الوفاء بالتزاهاتً
التْ أقرٌا فْ إعٛف برشموىة قرر الهجمس اٖوروبْ تخصٓص هبمغ إجهالْ قدري  3057همٓوف إٓكو
تحت بىد العوف هف أجؿ التعاوف والشراكة الهتوسطٓة لمفترة ( )1999-1995با٘ضافة إلِ
تخصٓصً هبمغ  3900همٓوف إٓكو كقروض لمشركاء هف خٛؿ بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ ،إدارٓا جاء
تأسٓس خط الهٓزاىٓة هٓدا ) )MEDAكبدٓؿ لجهٓع خطوط العوف السابقة (كىفاىْ ،2000،ص.)14

وكاف برىاهج "هٓدا "1قد تـ تبىًٓ فْ اجتهاع هجمس وزراء اٚتحاد اٖوروبْ فْ صٓؼ 1996
وٌو بهثابة وسٓمة التهوٓؿ اٖساسٓة لمشراكة اٖوروهتوسطٓة التْ تىطمؽ هف ثٛثة أٌداؼ ٌْ:
 )1هساعدة دوؿ جىوب الهتوسط ٘ٓجاد هىطقة تبادؿ حرة والعهؿ لدعـ التحوٚت اٚقتصادٓة
 )2دعـ التىهٓة اٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة الدائهة
 )3دعـ التعاوف ا٘قمٓهْ عبر الحدود
ٌذا وهع تهدٓد العهؿ بآلٓة هٓدا كاف اعتهاد "هٓدا  "2والتْ أُقرت لتشهؿ الفترة (-2000

 )2006حٓث خصص لٍا ها هقداري  4647همٓوف ٓوروٓ ،ضاؼ إلٍٓا  7همٓارات ٓورو هف البىؾ
اٖوروبْ لٛستثهار كقروض .حٓث تقرر أف توجً لتهوٓؿ براهج لخمؽ تىهٓة اقتصادٓة وثقافٓة فْ دوؿ
جىوب الهتوسط ،بٍدؼ إٓجاد هىاطؽ جذب لسكاف تمؾ الهىاطؽ ،لتهكٓىٍا هف الحد هف الٍجرة البشرٓة

إلِ الشهاؿ .وبذلؾ ٓكوف إجهالْ ها أقري اٚتحاد اٖوروبْ ضهف الهوازىة الهشتركة لدعـ الدوؿ العربٓة
الشرٓكة هف خٛؿ برىاهج "هٓدا "1الفترة و"هٓدا "2الفترة؛ ها هقداري  7704همٓوف ٓورو عمِ أساس

دعـ هسٓرة برشموىة (تركهاىْ،2004 ،ص.)4
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أها فٓها ٓخص تحدٓد الهخصصات السىوٓة لمهدفوعات واٚلتزاهات الهالٓة لبرىاهج "هٓدا" فْ هٓزاىٓة

اٚتجاي اٖوروبْ ،فتقوـ بٍا السمطة الهختصة بالهٓزاىٓة وٌها هجمس اٚتحاد والبرلهاف اٖوروبْ(.)1

وٓتبٓف هف الجدكؿ رقـ ( )4والذي ٓهثؿ اٚلتزاهات الهالٓة والصرؼ هف اٚتحاد اٖوروبْ
لصالح الدوؿ العربٓة الهتوسطٓة الشرٓكة عبر برىاهج "هٓدا "1و "هٓدا "2لمفترة ( )2006-1995لىجد

أف الهساعدات التْ قدهٍا اٚتحاد اٖوروبْ إلِ الدوؿ العربٓة الهتوسطٓة الشرٓكة كاىت هوزعة
كالتالْ؛ بمغ إجهالْ الدعـ الهقدـ ضهف "هٓدا  "1حوالْ  3057همٓوف ٓورو شاهمة البراهج اٚقمٓهٓة،

واذا ها استثىٓىا اٖخٓرة ٓظٍر أف ىصٓب اٖراضْ الفمسطٓىٓة هف إجهالْ الهساعدات حوالْ %4

وبمغت  111همٓوف ٓورو لتحتؿ بذلؾ الهرتبة السابعة هقارىة بالدوؿ العربٓة الثهاىٓة اٖعضاء ،عمِ أف
ىسبة الصرؼ الِ اٚلتزاـ كاىت  %53وٌْ تعتبر أعمِ ىسبة إذا ها قورىت بباقْ الدوؿ ،حٓث أف

الىسبة الكمٓة الصرؼ إلِ اٚلتزاـ ؿ"هٓدا  "1بمغت  %25فقط وٌْ ىسبة هتدىٓة جدا إذا ها قورىت
ببراهج وآلٓات الدعـ الٛحقة ،أها بالىسبة لمدعـ الهخصص لٗراضْ الفمسطٓىٓة ضهف برىاهج "هٓدا

اء بزٓادة هخصصات الدعـ أو بتحسف ىسبة الصرؼ
 "2ىجد أف ٌىاؾ تطو ار إٓجابٓا واضحا ط أر سو ً
قٓاسا بسابقتٍا حٓث ارتفعت هخصص الدعـ لٓبمغ حوالْ  522همٓوف ٓورو أي بىسبة  %15هف
اجهالْ الهساعدات اٖوروبٓة لت تقدـ هكاىة فمسطٓف بذلؾ إلِ الهرتبة الثالثة بعد الهغرب وهصر بىسبة

 %27و  % 16عمِ التوالْ ،أها عمِ هستوى ىسبة الصرؼ إلِ اٚلتزاـ ىجد أف ها تـ صرفً فعمٓا

ٌو  486همٓوف ٓورو ها ٓعادؿ  %93وٌْ ىسبة جٓدة إذا ها قورىت بالهرحمة اٖولِ لٕلٓة عمها أف
الىسبة الكمٓة قد تحسىت كذلؾ هرتفعة إلِ ها ىسبتً  .%87وبذلؾ ٓكوف ها قدهً اٚتحاد اٖوروبْ

خٛؿ الفترة ( )2006-1995تحت سقؼ آلٓة هٓدا حوالْ  545همٓوف ٓورو لدعـ الشعب الفمسطٓىْ.

وجدٓر با٘شارة إلِ أف الىسبة الىٍائٓة لمصرؼ هقابؿ اٚلتزاـ لهخصصات ٔلٓة هٓدا اٖوروبٓة عمِ

هستوى الدوؿ العربٓة الثهاىٓة الشرٓكة هجتهعةً بمغت .%64

1

وفْ ذات اٚطار ف اٖهواؿ التْ هىحت بواسطة برىاهج هٓدا ٌْ عمِ شكؿ ٌبات ،وتخضع ٌذي الهوارد لعهمٓة إعداد البراهج ،حٓث تقوـ

الهفوضٓة اٖوروبٓة بإعداد اٖوراؽ اٚستراتٓجٓة الهراد تىفٓذٌا ،وا ستىادا عمِ ٌذي اٖوراؽ ٓتـ بصورة هشتركة لوضع براهج إرشادٓة وطىٓة
واقمٓهٓة تغطْ اٖىشطة الهتعددة اٖطراؼ وذلؾ عف طرٓؽ الحوار هع الشركاء الهتوسطٓٓف ،وأعضاء اٚتحاد اٖوروبْ ،وجٍات هاىحة أخرى،
وعمِ أساس ٌذي البراهج ٓقوـ هكتب التعاوف "ٓوروهٓد" ،بوضع هقترح حوؿ خطط التهوٓؿ السىوٓة ،با٘ضافة إلِ تولًٓ إدارة ٌذي البراهج بدءا
هف هرحمة التعرٓؼ وحتِ هرحمة التقٓٓـ.
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جدكؿ ( :)4االلتزاهات الهالية كالصرؼ هف االتحاد الكركبي لصالح الدكؿ العربية الهتكسطية

الشريكة عبر برناهج هيدا –1هيدا 2لمفترة ()2006-1995
الدكلة

1999-1995

بالهميكف يكرك

2006-2000

2006-1995

االلتزام

الصرف

االلتزام

الصرف

االلتزام

الصرف

الجزائر

164

30

339

142

503

172

هصر

686

157

592

695

1278

852

االردف

254

108

331

345

585

453

لبناف

182

1

133

182

315

183

الهغرب

660

128

980

917

1640

1045

سكريا

101

0

180

91

281

91

تكنس

428

168

518

489

946

657

الضفة الغربية كقطاع غزة

111

59

522

486

633

545

الهجهكع

2586

651

3595

3347

6181

3998

البراهج االقميهية

471

223

1052

712

1523

935

اإلجهالي

3057

874

4647

4059

7704

4933

الوصذرEuropean Parliament, MEDA and financial support to Palestine – evaluation, implementation and :
control, Document stages in plenary, Procedure : 2006/2128 (INI).

وفْ اٖخٓر ٓهكف أف ىضٓؼ أف بىود وأىظهة برىاهج هٓدا با٘ضافة إلِ اعتهاد هسارٌا عمِ

اٖبواب الثٛثة لعهمٓة برشموىة ،فإىٍا تٍتـ بتعزٓز التعاوف الثىائْ وا٘قمٓهْ عمِ حد السواء ،كها أىً

 ٚتقتصر الجٍات الهستفٓدة هف أىشطة ٌذا البرىاهج عمِ الدوؿ والهىاطؽ فحسب ،بؿ أىٍا تتضهف

أٓضا أجٍزة هحمٓة ،هىظهات إقمٓهٓة ،وكاٚت عاهة ،هجتهعات هحمٓة ،جهعٓات وهىظهات غٓر

حكوهٓة...إلخ ،حٓث ٓعتبر دعـ الهجتهع الهدىْ بهثابة جزء ٓ ٚتج أز هف أٌداؼ الشراكة .وتتهحور
أبرز الىشاطات التْ تهولٍا الهساعدات واٚعتهادات عمِ الهستوى الثىائْ ،حوؿ تصحٓح البىِ

اٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة (صحة وتربٓة ،بغٓة التخفٓؼ هف اٚىعكاسات السمبٓة لمتحوٚت اٚقتصادٓة)
واٚستثهارات فْ حقوؿ البٓئة والزراعة والهشارٓع ا٘قمٓهٓة ،إضافة إلِ ىدوات تدرٓبٓة

لمدبموهاسٓٓف(هسار العٛقات التعاوف اٖوروهتوسطْ ،2007،ص.)31

 2.2آلية الشراكة كالجكار الكركبي )2013 -2007( ENPI
بحموؿ ٓىآر  2007تـ اعتهاد ألٓة اٖوروبٓة لمجوار والشراكة ) (ENPIلتحؿ هحؿ برىاهج

"هٓدا"  MEDAلتتهٓز ٌذي ألٓة الجدٓدة بقدر أكبر هف الهروىة والحوافز .حٓث ارتبط حجـ
تهوٓؿ براهج البمد الهستٍدؼ باحتٓاجاتً وقدرتً اٚستٓعابٓة التْ ٓهتمكٍا وكذلؾ هدى تىفٓذ ا٘صٛحات
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الهتفؽ عمٍٓا ) ،(Enpi-Info, 2013وٓتهثؿ الٍدؼ الرئٓس ٔلٓة الشراكة والجوار اٖوروبْ )(ENPI

فْ تقدٓـ هساعدة هجتهعٓة وتىهوٓة لهجاٚت اٚزدٌار والرخاء وحسف الجوار بهشاركة اٚتحاد

اٖوروبْ ودوؿ الشراكة ،كها وتشجع جٍود دوؿ الشراكة التْ تٍدؼ لتعزٓز الحكـ الرشٓد والتىهٓة
اٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة .وتبمغ الهخصصات الهدرجة ٔلٓة الشراكة والجوار اٖوروبْ ىحو  12همٓار

ٓورو لمفترة ( )2013-2007عمِ أف ٓستخدـ الجزء اٖكبر هف ٌذا التهوٓؿ فْ اٖعهاؿ والهبادرات

الثىائٓة وبراهج ا٘صٛح وألٓات اٚقمٓهٓة والعابرة لمحدود .وهف الواضح أف ثهة عدد هف الهوازىات
التْ حددتٍا الهفوضٓة لتغطٓة أىشطة قطاعٓة هعٓىة فْ الدوؿ الهتوسطٓة هثؿ الهبادرة اٖوروبٓة
لمدٓهقراطٓة وحقوؽ ا٘ىساف والهساعدات ا٘ىساىٓة ،والبرىاهج البٓئْ لمحٓاة فْ الدوؿ اٖخرى وبراهج

التعمٓـ "تٓهبوس آراسهوس"

() 1

وبرىاهج اٚتحاد اٖوروبْ لمبحوث والتطوٓر والبرىاهج ا٘طاري

السابع ،وتعتبر آلٓة الشراكة والجوار اٖوروبْ ألٓة الهالٓة الرئٓسٓة التْ هف خٛلٍا تقدـ الهساعدات
اٖوروبٓة إلِ دوؿ الشراكة فْ سٓاسة الجوار اٖوروبْ ،با٘ضافة إلِ روسٓا (ىشرة أىساهٓد

ا٘ٓطالٓة.)2()2013،

ٌذا وتدٓر ألٓة "لجىة الهساعدات اٖوروبٓة  "Europaidحسب الق اررات التْ ٓتخذٌا

الهستوى السٓاسْ لتحقٓؽ الٍدؼ اٚستراتٓجْ بإىشاء هسارات لمقٓـ الهشتركة واٚستقرار والرخاء

والعهؿ عمِ دعـ التعاوف الهتزآد والتكاهؿ اٚقتصادي وا٘قمٓهْ اٖعهؽ ،فاعتبا ار هف عاـ 2007
كاف التركٓز والتوجً اٖوروبْ ىحو دعـ الشركاء لغرض تىفٓذ براهج ا٘صٛح السٓاسْ واٚقتصادي

واٚجتهاعْ لمسىوات اٖربع القادهة ( )2010-2007بهبمغ هف  5.6همٓار ٓورو حٓث وجً ها ىسبتً

 ٪73هف إجهالْ الهبمغ لدعـ الشراكة وسٓاسة الجوار اٖوروهتوسطٓة والٛفت أف البمداف التْ أبرهت

كبٓر ٓهٓزٌا عف غٓرٌا هف الدوؿٌ ،ذا وقد
خطة عهؿ وأحرزت تقدها فْ تىفٓذٌا تكافئ بتمقٍٓا تهوٓ ٛا
تـ إدراج هزٓد هف الدعـ الهالْ لدعـ العٛقات اٖوروبٓة الهتوسطٓة لمفترة ( )2013-2011بتوفٓر

هبمغ  6.8همٓار ٓورو أي بزٓادة قدرٌا  ،%32الهحور الرئٓسْ الثاىْ لسٓاسة الدعـ ٌو أىشطة
التعاوف ا٘قمٓهْ ،بها فْ ذلؾ دعـ الشراكة اٖوروبٓة الهتوسطٓة الجدٓدة ضهف هخطط هىحة سٓاسة

الجوار اٖوروبٓة ،وتـ رصد ها هجهوعً  827همٓوف ٓورو لٍذا الغرض .با٘ضافة إلِ ذلؾ ،فإف

الدعـ لخط التعاوف عبر الحدود والذي ٓىطوي عمِ التعاوف بٓف السمطات الهحمٓة وا٘قمٓهٓة رصد لً
هبمغ  277همٓوف ٓورو ٓقابمً هبمغ هساو هف صىدوؽ التىهٓة ا٘قمٓهٓة اٖوروبْ لٍذا الغرض.
1

ٓستىد برىاهج التعاوف اٖوروبْ" تهبوس إٓراسهوس" الهستىد إلِ سٓاسات التعاوف اٖوروبٓة وسٓاسات حسف الجوار فْ إطار دعـ ىوعٓة

التحصٓؿ العمهْ لتهكٓىً هف أكبر قد ر هف التىافسٓة الٍدؼ هف ٌذا البرىاهج تطوٓر هىظوهة التعمٓـ العالْ فْ دوؿ الشراكة وتقوٓة براهج
التعمٓـ ودعـ الشراكة هع الهؤسسات اٚقتصادٓة واىشاء هراكز التدرٓب والتعمٓـ الهستهر خاصة المغات واٚعٛـ والعموـ والتكىولوجٓا الحدٓثة
با٘ضافة إلِ تشجٓع التشبٓؾ بٓف الكفاءات .أىظر الهوقع ا٘لكتروىْ؛ http:/www.altaalim.org

2

ىشرة أىساهٓد آٚطالٓة أىظر الهوقع  www.ansamed.info/ansamed/ar :
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وقد أعمف فْ اٚتصاٚت اٖخٓرة لمجىة "تعزٓز سٓاسة الجوار اٖوروبٓة" ،بأىً سٓتـ استخداـ

 400همٓوف ٓورو لمفترة ( )2010-2007لمدعـ الحكوهْ وتشجٓع اٚستثهار ،إضافة إلِ ذلؾ فقد تـ

تهوٓؿ جزء هف هخصصات هىح الجوار والشراكة اٖوروبٓة لمدوؿ الهجاورة الهؤٌمة هف خٛؿ بىؾ

اٚستثهار اٖوروبْ برصدي ها هجهوعً  12.4همٓار ٓورو لتهوٓؿ القروض وذلؾ فْ الفترة (-2007

. (European Commission,2010( )2013

أها عمِ هستوى هساعدات اٚتحاد اٖوروبْ لمشعب الفمسطٓىْ تحت هظمة آلٓة الشراكة
والجوار اٖوروبْ ( ،)ENPIفقد قاـ اٚتحاد بتقدٓـ ها هقداري  632همٓوف ٓورو ،خصص هىً لعاـ
 2013هبمغ  300همٓوف ٓورو .تقدـ كحزهة هساعدات تىهوٓة ٖغراض دعـ تدابٓر التىهٓة اٚقتصادٓة

واٚجتهاعٓة وبىاء الهؤسسات الهىصوص عمٍٓا فْ خطة التىهٓة الوطىٓة الفمسطٓىٓة لمفترة (-2011

 ،)2013با٘ضافة إلِ دعـ القطاع الخاص وخمؽ فرص عهؿ جدٓدة ،وتهوٓؿ الهشارٓع اٚستثهارٓة

الرأسهالٓة الصغٓرة فْ البمدٓات الهختمفة ،واٚستهرار فْ تقدٓـ الخدهات الهجتهعٓة فْ القدس الشرقٓة.
وعمِ ٌذا اٖساس صرح هفوض اٚتحاد اٖوروبْ لشؤوف التوسٓع وسٓاسة الجوار اٖوروبٓة؛ ستيفاف

فكؿ" :عمينا أف ننظر إلى أبعد هساعدة هالية فكرية إلى السمطة الفمسطينية في سياؽ تكفير دعـ
هستداـ عمى الهدل الطكيؿ .كها سنكاصؿ أيضا دعـ السكاف الفمسطينييف في القدس
1(European Commission,2010

الشرقية"(

وٓظٍر لىا الشكؿ البياني رقـ ( )9حجـ الهخصصات الهالٓة تحت هظمة الجوار والشراكة
اٖوروبٓة الهتوسطٓة لمفترة ( )2013 -2007التْ تـ هىحٍا لمدوؿ الهتوسطٓة الشرٓكة با٘ضافة إلِ
بعض الدوؿ التْ ترتبط هع اٚتحاد اٖوروبْ باتفاقٓات جوار وشراكة وٓظٍر الشكؿ أف السمطة

الوطىٓة الفمسطٓىٓة تأتْ فْ الهرتبة الثاىٓة هف حٓث تمقْ الهساعدات اٖوروبٓة بإجهالْ هبمغ 632

همٓوف ٓورو ،واحتؿ الهغرب الهرتبة اٖولِ بإجهالْ دعـ قدري  654همٓوف ٓورو وٓأتْ فْ الهرتبة
الثالثة هصر بدعـ هالْ قدري  558همٓوف ٓورو ،وٌذا إف دؿ عمِ شْء فٍو ٓدؿ عمِ اٌٖهٓة التْ

أوٌٚا اٚتحاد اٖوروبْ هف خٛؿ ٌذي ألٓة لدعـ اٖراضْ الفمسطٓىٓة بعد أف كاىت اٖولٓة فْ

السابؽ لدوؿ أخرى هثؿ هصر وتوىس فْ هجاؿ الدعـ الهالْ.
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شكؿ ( :)9تهكيؿ االتحاد الكركبي عبر آلية الجكار كالشراكة الكركبية

بالهميكف دكالر

لمفترة ()2013-2007
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الجزائر

الهصدر :إعداد الباحث هعتهدا عمِ بٓاىات الهفوضٓة اٖوروبٓة.2013 ،

 3.2اآللية الكركبية لمجكار )2020-2014( ENI
فْ سٓاؽ الىٍج الجدٓد لسٓاسة الجوار اٖوروبٓة وتطور العٛقات بٓف اٚتحاد اٖوروبْ والدوؿ

الهتوسطٓة الشرٓكة ،أُقر فْ  25هآو  2011استحداث ألٓة اٖوروبٓة لمجوار ()ENI

()1

والتْ تستىد

إلِ إىجازات ألٓة اٖوروبٓة لمجوار والشراكة ( )ENPIوالتْ تـ استحداثٍا لغرض تحقٓؽ الهزٓد

هف الهىافع الهمهوسة لكؿ هف اٚتحاد اٖوروبْ وشركاء الجوار ،وتبمغ هٓزاىٓة ألٓة الجدٓدة حوالْ

 18.2همٓار ٓورو رصدت لمفترة ( )2020-2014بزٓادة تقدر ب  %40عف سابقتٍا )،(ENPI
الجزء اٖكبر هف ٌذا التهوٓؿ سٓقدـ إلِ دوؿ الجوار اٖوروبْ هف خٛؿ عدة براهج .وهع بدآة عاـ

 2014سٓتـ اٚستعاضة عف ألٓة اٖوروبٓة لمجوار والشراكة لتحؿ هحمٍا ألٓة اٖوروبٓة لمجوار

( )ENIوال تْ ستوفر الهزٓد هف الدعـ لمدوؿ الستة عشر الشرٓكة الواقعة إلِ الشرؽ والجىوب هف
أداء ،فض ٛعف تقدٓـ
حدود اٚتحاد اٖوروبْ .وتتهٓز ألٓة بتقدٓـ الحوافز وهكافأة لمبمداف اٖفضؿ ً
اٖهواؿ بطرٓقة أسرع وأكثر هروىة وتىظٓـ وتٓسٓر الدعـ الهالْ هع التركٓز عمِ أٌداؼ السٓاسات
الهتفؽ عمٍٓا ،وجعؿ البرهجة أقصر وأفضؿ تركٓزا ،بحٓث تكوف أكثر فاعمٓة .فآلٓة التهوٓؿ ٌذي
تستجٓب لتطور العٛقات بٓف اٚتحاد اٖوروبْ والبمداف الشرٓكة لتستهر فْ ضهاف ىجاح

عهمٓة التحوؿ الدٓهقراطْ وتحسٓف التىهٓة اٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة فْ دوؿ الجوار ،لتدعـ عهمٓة
 1أىظر هوقع هركز هعموهات الجوار اٖوروبْhttp://www.enpi-info.eu/main.php?id_type=2&id=411#ENPI1 :
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()1

ا٘صٛح التْ سبؽ أف التزهت بٍا الدوؿ الشرٓكة ىفسٍا عمِ أىً ٓضاؼ إلِ الدوؿ الهتوسطٓة

دوؿ

شرؽ أوروبا وٌْ :روسٓا( ،)2أرهٓىٓا ،أذربٓجاف ،بٓٛروسٓا ،جورجٓا ،هولدوفٓا ،أوكراىٓاٌ .ذا ولـ ٓتهكف
الباحث هف الحصوؿ عمِ البٓاىات التفصٓمٓة لهخصصات ألٓة اٖوروبٓة لمجوار الهقرة لمدوؿ

الهتوسطٓة الشرٓكة بها فٍٓا فمسطٓف.

كيهكف حصر أىداؼ اآللية الكركبية لمجكار في ستة نقاط ىي-:
( )1تعزٓز حقوؽ ا٘ىساف والحرٓات اٖساسٓة ،وسٓادة القاىوف ،والهساواة ،والدٓهقراطٓة الهستداهة
والحكـ الرشٓد والهجتهع الهدىْ الهزدٌر.

عزز هف خٛؿ
اله ّ
( )2تحقٓؽ اٚىدهاج التدرٓجْ فْ السوؽ الداخمٓة لٛتحاد اٖوروبْ والتعاوف ُ
التقارب التشرٓعْ والتٛقْ التىظٓهْ ،وبىاء الهؤسسات واٚستثهارات.
( )3خمؽ الظروؼ الهٛئهة وادارة فعالة لمحدود وتشجٓع التواصؿ بٓف الشعوب.

( )4تشجٓع التىهٓة ،والحد هف الفقر ،والتهاسؾ اٚقتصادي واٚجتهاعْ وا٘قمٓهْ الداخمْ ،والتىهٓة
الرٓفٓة ،والعهؿ لهواجٍة التغٓر الهىاخْ والكوارث.

( )5تعزٓز بىاء الثقة هف خٛؿ التدابٓر التْ تسٍـ فْ تحقٓؽ اٖهف وهىع وتسوٓة الىزاعات.
( )6تعزٓز التعاوف عمِ الهستوى دوف ا٘قمٓهْ وا٘قمٓهْ والجوار.

(ىذا كجدير باإلشارة أنو ال تكجد بيانات هنشكرة تتعمؽ بهخصصات فمسطيف هف ىذه اآللية).

 .3آليات الدعـ الهالي الهباشرة كالطارئة ()2013 – 2006
هع بدآة عاـ  2006وهع فوز حركة حهاس فْ اٚىتخابات البرلهاىٓة وتشكٓمٍا الحكوهة

الفمسطٓىٓة قوبؿ ٌذ التطور بتراجع بؿ وتجهٓد الهساعدات الدولٓة وفْ هقدهتٍا اٖوروبٓة لٓأخذ ىهط
هىحا آخر ،لتشٍد ٌذي الفترة تأقمـ الدوؿ الهاىحة هع هعطٓات الهرحمة الجدٓدة ورسـ
وهسار الدعـ ً
هسار جدٓد لتصرٓؼ الهساعدات الدولٓة هف هبدأ الحفاظ عمِ الهىظوهة اٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة فْ
اٖراضْ الفمسطٓىٓة هف اٚىٍٓار فجاء استحداث ألٓة الدولٓة الهؤقتة ،لٓتىاغـ هع ٌذا الخٓار ىشاطا

عمِ اٖرض تهثؿ فْ استئىاؼ إسرائٓؿ اعتبا ار هف ٓ 1ولٓو  2007دفع الضرائب الهستحقة لمسمطة

الفمسطٓىٓة بها فْ ذلؾ  600همٓوف دوٚر الهتراكهة ( .(European parliament,2010لقد جاء ٌذا
التجاوب الدولْ وفْ هقدهتً اٖوروبْ لٓىسجـ هع الهستوى الهتىاهْ هف الشفافٓة التْ اىتٍجتٍا
1

تـ تعمٓؽ تعاوف اٚتحاد اٖوروبْ هع سورٓا حالٓا بسبب الوضع السٓاسْ.

2العٛقات هع روسٓا :تحت ؿ روسٓا هكاىة خاصة ،ولـ ٓتـ تطوٓر العٛقات هع ٌذا البمد هف خٛؿ سٓاسة الجوار اٖوروبٓة ،بؿ هف خٛؿ
شراكة استراتٓجٓة تغطْ أربع "هساحات هشتركة" .ولذلؾ فٍْ هؤٌمة فقط لمهشاركة فْ براهج ألٓة اٖوروبٓة لمجوار الهتعمقة بالتعاوف ا٘قمٓهْ
والعابرة لمحدود ،التْ تش ارؾ فْ تهوٓؿ هشارٓعٍا .وٓتـ تهوٓؿ التعاوف الثىائْ هع روسٓا فْ إطار آلٓة الشراكة الجدٓدة.
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السمطة الفمسطٓىٓة بهواءهتٍا هعآٓر الىظاـ الهالْ والتْ جاءت هتوافقة هع براهج التهوٓؿ اٖوروبٓة

ٍ
حساب فرعْ فْ حساب الخزٓىة الهوحد ،وذلؾ بها ٓىسجـ هع هبادئ فعالٓة
عف طرٓؽ استخداـ
الهساعدات (تقرٓر هجمس الوزراء،2011 ،ص .)44فحسب خطة ا٘صٛح والتىهٓة ركزت براهج التىهٓة
فْ فمسطٓف بشكؿ أساسْ عمِ ثٛثة قطاعات هحورٓة ،وذلؾ تهاشٓا هع اٖولوٓات التْ وضعتٍا

السمطة الفمسطٓىٓة:

 سٓادة القاىوف ،بها فْ ذلؾ دعـ العدؿ واٖهف -القطاع الخاص والتجارة

 البىٓة التحتٓة ،وخاصة فْ هجاؿ الهٓايإ ٚأف واقع اٖهر ىجد أىً بالرغـ هف الىتائج الهٍهة التْ حققتٍا السمطة الوطىٓة فْ هجاؿ

ا٘صٛح إ ٚأف توصٓات الهحكهة اٖوروبٓة لهراجعْ الحسابات عاـ  2013أشارت إلِ الحاجة

الهمحة ٘جراء تىقٓحات رئٓسٓة ٓجب عمِ السمطة الفمسطٓىٓة تىفٓذٌا كالتشجٓع عمِ إجراء الهزٓد هف
ا٘صٛحات  ٚسٓها فٓها ٓتعمؽ بالخدهة الهدىٓة ،هع أٌهٓة التأكٓد عمِ الجاىب ا٘سرائٓمْ بضرورة

اتخاذ خطوات همهوسة لمهساعدة فْ اىجاح الدعـ الهقدـ (ٌ .)ECA,2131ذا ولقد كاف الدعـ اٖوروبْ
حاض ار هف خٛؿ عدة براهج وآلٓات سٓتـ سردٌا حسب التسمسؿ الزهىْ لٍا:

 1.3الهساىهة الكركبية هف خالؿ اآللية الدكلية الهؤقتة )2008 -2006( TIM
لقد كاف لمهىاخ السائد خٛؿ ٌذي الفترة بالغ اٖثر عمِ هسار الهساعدات اٖوروبٓة ،فبعد فوز

حركة حهاس فْ اىتخابات الهجمس التشرٓعْ الفمسطٓىْ ٓىآر  2006وتشكٓمٍا الحكوهة الفمسطٓىٓة
ت ٛذلؾ اىعطافا هحورٓا فْ ىهط ووجٍة الهساعدات ( ،)ECA,2131حٓث سارعت المجىة الرباعٓة
بإهٍاؿ ٌذي الحكوهة شٍرٓف لٙقرار باٚتفاقٓات الهوقعة بٓف إسرائٓؿ وهىظهة التحرٓر الفمسطٓىٓة تحت

هظمة اٚعتراؼ بإسرائٓؿ وىبذ العىؼ هقابؿ الهضْ قدها فْ تقدٓـ الهساعدات الدولٓة والذي جوبً
بالرفض هف قبؿ حركة حهاس ها دفع اٚتحاد اٖوروبْ والوٓٚات الهتحدة إلِ قطع الهعوىات والدعـ
الهقدـ لمشعب الفمسطٓىْ تحت هظمة استخداـ قواىٓف هكافحة ا٘رٌاب

()1

لتبرر الهقاطعة عمِ الحكوهة

الفمسطٓىٓة (حهداف ،2010،ص ،)52فها كاف هف ىتائج ذلؾ إ ٚتأثر الحالة ا٘ىساىٓة واٚقتصادٓة
واٚجتهاعٓة فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة وتدٌورٌا بشكؿ همحوظ خاصة بعد القرار ا٘سرائٓمْ بإٓقاؼ

تحوٓؿ الضرائب وا٘ٓرادات الجهركٓة الفمسطٓىٓة إلِ السمطة الفمسطٓىٓة وبالتالْ حرهاىٍا هف إهكاىٓة

1

تعتبر حركة حهاس وبعض اٖحزاب الفمسطٓىٓة هدرجة عمِ قائهة الهىظهات ا٘رٌابٓة اٖهرٓكٓة وىتٓجة لفرض الهقاطعة اهتىعت البىوؾ عف

تحوٓؿ أي هبالغ هالٓة إلِ حساب الحكوهة الجدٓدةٖ ،ف أي بىؾ ٓتعاهؿ هعٍا ٓفقد قدرة التعاهؿ بالدوٚر والٓورو وذلؾ بهوجب قواىٓف هكافحة
ا٘رٌاب ها جعؿ الحكوهة الفمسطٓىٓة بقٓادة حهاس عاجزة عف دفع رواتب الهوظفٓف آىذاؾ.
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الوفاء بالتزاهاتٍا الهالٓة ودفع رواتب هوظفٍٓا ( .)ECA,2131واستجابة لٗزهة الهالٓة واٚقتصادٓة
وا٘ىساىٓة التْ ىشأت ىتٓجة الهقاطعة الدولٓة واطباؽ الحصار ا٘سرائٓمْ عمِ اٖراضْ الفمسطٓىٓة

جاءت هساعْ المجىة الرباعٓة( )1لٓتـ الهوافقة عمِ اقتراح اٚتحاد اٖوروبْ فْ هآو  2006بإىشاء
ألٓة الدولٓة الهؤقتة ( )TIMلضهاف التسمٓـ الهباشر لمهساعدات الدولٓة لمفمسطٓىٓٓف ،لٓساٌـ اٚتحاد

اٖوروبْ خٛؿ فترة الىصؼ الثاىْ هف العاـ  2006بها هقداري  258همٓوف دوٚر.

وٓقدـ شكؿ رقـ ( )10توضٓحا لتطور وجٍة وهسار الهساعدات اٖوروبٓة لمفترة (–2005
 )2007حٓث ىجد أف العاـ ٓ 2006عتبر تحو ٚهحورٓا لىهط الدعـ اٖوروبْ ،حٓث شٍد استحداث

ألٓة الدولٓة الهؤقتة ) (TIMلدعـ الشعب الفمسطٓىْ هباشرة دوف الهرور بالحكوهة الفمسطٓىٓة آىذاؾ،

حٓث ٓٛحظ تزآد دعـ الهوازىة بشكؿ واضح خٛؿ السىوات الثٛثة وتشٓر التقدٓرات عمِ أىً وصؿ

عاـ  2007ضعؼ ها كاف عمًٓ عاـ  2005فْ الهقابؿ ىٛحظ أىً هع العاـ  2007تراجع الدعـ
الهقدـ إلِ البراهج التىهوٓة بشكؿ واضح لحساب دعـ هوازىة السمطة الفمسطٓىٓة .بشكؿ عاـ ىجد أف

ٌذي الصورة أقرب ها ٓكوف لهسار الهساعدات الدولٓة.
شكؿ ( :)10كجية الهساعدات الكركبية الهقدهة لأل راضي الفمسطينية حسب نكعيا
لمفترة ()2007 – 2005

الهصدر :و ازرة التخطٓط والتىهٓة اٚدارٓة ،راـ اهلل2008 ،

1

الهؤلفة هف اٖهـ الهتحدة والوٓٚات الهتحدة واٚتحاد اٖوروبْ وروسٓا والتْ أىشئت فْ هدرٓد العاـ  2002لمتوسط فْ العهمٓة السمهٓة،

والسعْ لهعالجة الصراع ا٘سرائٓمْ الفمسطٓىْ .
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لقد كاف الدافع هف إىشاء ألٓة الدولٓة الهؤقتة ٌو ضهاف توفٓر الدعـ الهالْ الهباشر لمسمطة
الفمسطٓىٓة والهساعدة فْ ا٘عداد ٘قاهة الدولة

() 1

والعهؿ عمِ إحٓاء اٚقتصاد وتمبٓة اٚحتٓاجات

ا٘ىساىٓة العاجمة والهمحة وتجىب أي صٛت هالٓة هع حكوهة حهاس )ECA,2131(،فكاف أف تـ
صرؼ عدة جرعات هف الهساعدات الهالٓة لمفترة ها بٓف ٓ 26وىٓو  2006حتِ  31هارس 2008
كالتالْ 35 :همٓوف ٓورو عبر برىاهج دعـ الخدهات الطارئة ( )ESSPالذي ٓدٓري البىؾ الدولْ لدعـ
الصحة والتعمٓـ والخدهات اٚجتهاعٓة ،و 131همٓوف ٓورو كدعـ هباشر لمهستشفٓات والهراكز الصحٓة
والطاقة الكٍربائٓة ،عمِ أف الجزء اٖكبر هىً  106همٓوف ٓورو خصص ٘ىتاج الكٍرباء فْ غزة،
 441همٓوف ٓورو خصص كهدفوعات هباشرة لٗسر الفمسطٓىٓة فْ الضفة الغربٓة وقطاع غزة لدعـ
الحاٚت ذوي الدخؿ الهحدود كالرعآة الصحٓة والهعمهٓف والهتقاعدٓف وهوظفْ السمطة الفمسطٓىٓة
الهدىٓٓف ) ،)European parliament, 2010واجهآ ٚهكف القوؿ أف ٌذي ألٓة جاءت لتٍدؼ إلِ تسٓٓر
أقصِ هستوى هف الدعـ هف قبؿ الهاىحٓف الدولٓٓف واستئىاؼ تحوٓٛت عائدات الضرائب الفمسطٓىٓة
الهحجوزة هف قبؿ إسرائٓؿ ،عمِ أف ألٓة هحدودة فْ ىطاقٍا وهدتٍا الزهىٓة وتىشط عمِ أساس
الهساءلة والشفافٓة الكاهمة )ٌ . (European Commission,2012ذا وتغطْ ألٓة الدولٓة الهؤقتة ثٛث
هجاٚت رئٓسٓة ٌْ (:(EEAS,2013
 )1برىاهج دعـ خدهات الطوارئ الهقدـ هف البىؾ الدولْ وتركز عمِ الخدهات الصحٓة والهستشفٓات
والهراكز الصحٓة حٓث كاىت هساٌهة اٚتحاد اٖوروبْ بهبمغ  10همٓوف ٓورو.

 )2الهساٌهة ا٘غاثٓة فْ حاٚت الطوارئ الهؤقتة ) (IERCوالذي ٍٓدؼ إلِ تأهٓف إهدادات
الطاقة والكٍرباء دوف اىقطاع هف الهرافؽ بها فْ ذلؾ توفٓر الوقود وبمغت هساٌهة اٚتحاد فْ
ٌذا الهجاؿ حوالْ  120همٓوف ٓورو.

 )3دعـ اٖسر الفقٓرة هف خٛؿ دفع الهخصصات اٚجتهاعٓة ٖفقر شرٓحة هف السكاف والهوظفٓف
الهدىٓٓف

( )2

وتقدٓـ الخدهات العاهة اٖساسٓة (هوزعة كالتالْ 65 :ألؼ هوظؼ هدىْ و6600

هتقاعد و 75ألؼ هف أرباب اٖسر الفقٓرة وبذلؾ ٓكوف ىحو  150الؼ هف اٖسر تتمقِ دعها

هالٓا هباش ار هف خٛؿ ألٓة الدولٓة الهؤقتة.
 1أدرؾ اٚتحاد اٖوروبْ بأف العهمٓة السمهٓة قد تىٍار بسبب عدـ وفاء السمطة بالتزاهاتٍا الهالٓة ها ٍٓدد استقرارٌا وبقائٍا وٌْ بحاجة إلِ دعـ
هالْ هباشر عمِ اٖقؿ لتتهكف هف دفع رواتب هوظفٍٓا ولتغطٓة ىفقاتٍا التشغٓمٓة فكاىت الهبادرة اٖوروبٓة بإىشاء ألٓة الدولٓة الهؤقتة لتفتح
الطرٓؽ لتقدٓـ الدعـ الهالْ لمسمطة الفمسطٓىٓة( .حهداف ،2010،ص )52

ٓ 2قدر عدد هوظفْ القطاع العاـ فًٓ بىحو  160ألؼ هوظؼٓ ،ستثىِ هىٍـ هوظفْ اٖهف الداخمْ والجٓش والذٓف ٓبمغ عددٌـ ىحو
. 950500
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 2.3آلية بيغاس  -2008( PEGASEها زاؿ العهؿ سارم بيا)
شٍد الدعـ اٖوروبْ اتجاي اٖراضْ الفمسطٓىٓة هىحاً جدٓدا هع حموؿ العاـ  ،2008وذلؾ باعتهاد
بٓغاس آلٓة هركزٓة لمتهوٓؿ ولدعـ الشعب الفمسطٓىْ ،وٌْ تتضهف عهمٓة تزوٓد هباشرة لمدعـ الهالْ
الٍادؼ والهراقب بشكؿ جٓد ،وهساعدة السمطة الفمسطٓىٓة فْ تىفٓذ هشارٓع هتوسطة إلِ كبٓرة الحجـ
وتوفٓر الهساعدة الفىٓة وبا٘ضافة إلِ الرقابة الواضحة لعهمٓات التعاقد والصرؼ ،كها أف آلٓة بٓغاس
هتاحة ٚستقباؿ الهساٌهات الهالٓة أهاـ كافة الجٍات الهاىحة هف خارج اٚتحاد اٖوروبْ والهىظهات
الدولٓة .وقد شٍد العاـ  2008تخصٓص ها هجهوعً  551همٓوف ٓورو بها ٓتضهف  421همٓوف ٓورو
كدعـ هباشر هف اٚتحاد اٖوروبْ و 130همٓوف ٓورو كدعـ هف الدوؿ اٖعضاء فْ اٚتحاد
اٖوروبْ(الهفوضٓة اٖوروبٓة؛ آلٓة بٓغاس.)2009 ،
ففْ  1فبرآر هف عاـ  2008وكاستجابة لهؤتهر بارٓس لمهاىحٓف أعمىت الهفوض اٖوروبْ
فيريرك فالدنير عف آلٓة بٓغاس التابعة لٛتحاد اٖوروبْ لتسٓٓر الهساعدات الهالٓة هباشرة باتجاي دعـ
تىفٓذ خطة اٚصٛح والتىهٓة الفمسطٓىٓة

() 1

بىاء عمِ ألٓة الدولٓة الهؤقتة ( ،(TIMلتوفر ها قدري
ً

الهمٓار ٓورو هف التهوٓؿ خٛؿ السىوات ( .)2012-2008وٓدعـ بٓغاس خطة ا٘صٛح والتىهٓة
الفمسطٓىٓة لهدة ثٛث سىوات

() 2

با٘ضافة إلِ الخطة الوطىٓة لمتىهٓة الفمسطٓىٓة لمفترة (-2011

 ،)2013والتْ تعزز اٚىجازات التْ حققتٍا البراهج السابقة وتىفٓذا لٌٗداؼ التْ أقرتٍا ألٓة الدولٓة
()3

الهؤقتة هف حٓث صرؼ هخصصات ورواتب الهوظفٓف الهدىٓٓف

والهتقاعدٓف وشرٓحة اٖسر الفقٓرة

وتوفٓر الوقود لهحطة تولٓد الكٍرباء بغزة ودفع الدٓوف الهتراكهة عمِ السمطة الفمسطٓىٓة ،كها وتتفرع
براهج بٓغاس القائهة لدعـ قطاع غزة إلِ دعـ هجاٚت الكٍرباء وتحوٓٛت العٛج لمخارج وبراهج

 1خطة ا٘صٛح والتىهٓة التْ قدهٍا السمطة الفمسطٓىٓة لهدة ثٛث سىوات فْ هؤتهر بارٓس لمهاىحٓف الهؤرخ  17دٓسهبر .2007
2

إف ها ٓهٓز بٓغاس ٌو أىٍا آلٓة جاءت لتوجًٓ الدعـ لخطة ا٘صٛح والتىهٓة الفمسطٓىٓة كبدٓؿ عف ألٓة الدولٓة الهؤقتة لتقدٓـ الهساعدة

الطارئة والتْ كاىت تجدد كؿ ثٛثة أشٍر فْ حٓف أف آلٓة بٓغاس تجدد كؿ ثٛث سىوات.

3

تساٌـ آلٓة بٓغاس فْ دفع رواتب هوظفْ السمطة الفمسطٓىٓة والهتقاعدٓف فْ غزة والضفة الغربٓة شٍرٓا ووصؿ هعدؿ الهساٌهة الشٍرٓة إلِ

21,25همٓوف ٓورو لحوالْ  71,600هوظؼ هدىْ وهتقاعد ،هف ضهىٍـ  28,500هوظؼ وهتقاعد فْ غزة (رغـ أف عددا كبٓ ار هف هوظفْ
الخدهة الهدىٓة فْ قطاع غزة ٓ ٚذٌبوف الِ عهمٍـ بسبب الوضع السٓاسْ القائـ ىتٓجة اٚىقساـ الفمسطٓىْ) فمقد جذبت بٓغاس تهوٓؿ هف
فىمىدا وٌىغارٓا وآرلىدا ولوكسهبورغ وهالطا وٌولىدا وسموفٓىٓا واسباىٓا والسوٓد والههمكة الهتحدة .وجدٓر بالذكر أف هساٌهات بٓغاس فْ ٌذا
ا٘طار  ٚتتـ عمِ أساس سٓاسْ ولكف حسب أىظهة قائهة قوٓة تضهف وصوؿ اٖهواؿ إلِ القطاعات الهستٍدفة.
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الرعآة ( ،) 1والتْ قد ٓؤدي تأخرٌا أو تقمٓصٍا إلِ اضطرابات اقتصادٓة واىساىٓة بٓف السكاف
الفمسطٓىٓٓف .وعمِ الرغـ هف التهوٓؿ الكبٓر والواضح ٔلٓة بٓغاس إ ٚأف السمطة الفمسطٓىٓة ها زالت
تواجً عج از فْ الهٓزاىٓة خاصة فْ العاـ  2012والذي كاف ٍٓدد بتآكؿ اٚصٛحات فْ الهالٓة
العاهة( .)ECA,2131()2وٓهكف تمخٓص هجاٚت الدعـ الهالْ عبر بٓغاس هف خٛؿ الجدكؿ رقـ ()5
والذي ٓوضح القطاعات ذات اٖولوٓة التْ تـ تهوٓمٍا حسب أٌداؼ آلٓة بٓغاس:
جدكؿ ( :)5القطاعات ذات الكلية آللية بيغاس
القطاع

البرناهج /الهجاؿ

الحكـ:

ا٘صٛح الهالْ ،سٓادة القاىوف ،والعدالة ،والهساءلة ،واٖهف

التنهية االجتهاعية:

الحهآة اٚجتهاعٓة والصحة والتعمٓـ (بها فْ ذلؾ التدرٓب الهٍىْ التعمٓـ
والتدرٓب) ،وتوفٓر إهدادات الوقود

تنهية القطاع الخاص:

تسٍٓؿ التجارة وتوفٓر التهوٓؿ والقروض الٛزهة ،وتطوٓر الهراكز التجارٓة

تطكير البنية التحتية العاهة:

فْ هجاٚت الهٓاي والبٓئة أو الطاقة

الهصدر :إعداد الباحث بىاء عمِ بٓاىات ))European Commission,2013

وعمِ هستوى دعـ العجز فْ الهوازىة ىجد أف اٚتحاد اٖوروبْ قدـ فْ عاـ  2012عبر آلٓة

بٓغاس  156همٓوف ٓورو لمىفقات الجارٓة لمسمطة الفمسطٓىٓة ،لٓرتفع فْ عاـ  2013الدعـ الهباشر
لهٓزاىٓة السمطة الفمسطٓىٓة إلِ  168همٓوف ٓورو ،هرتك از عمِ براهج التىهٓة فْ فمسطٓف والتْ

تىاغهت هع اٖولوٓات التْ وضعتٍا السمطة الفمسطٓىٓةٌ ،ذا وصىفت الهخصصات فْ عاـ 2012

ب  11همٓوف ٓورو ٘عادة إعهار القطاع الخاص 25 ،همٓوف ٓورو لتطوٓر البىٓة التحتٓة فْ قطاع
غزة والهىطقة (ج)؛  27.5همٓوف ٓورو لهشارٓع بىاء الهؤسسات لدعـ السمطة الفمسطٓىٓة و 8همٓوف

ٓورو لهشارٓع فْ القدس الشرقٓة ).) European Commission,2013

1

3

ٓعتهد ٌذا الجزء هف الدراسة عمِ الدلٓؿ ا٘رشادي الهقدـ إلِ الجٍات الهاىحة التْ ترغب فْ الهساٌهة عبر آلٓة بٓغاس ىحو ا٘ىعاش

الهبكر واعادة بىاء غزة( ،اٚتحاد اٖوروبْ هكتب الهفوضٓة اٖوروبٓة لمهساعدات الفىٓة ،القدس .)2009 ،

2كها أىً ٓ ٚهكف اف ىغفؿ بأي حاؿ أف تضرر اٚستداهة الهالٓة لمسمطة الفمسطٓىٓة ٓعزى بشكؿ كبٓر إلِ العقبات الهتعددة التْ أثارتٍا

حكوهة إسرائٓؿ أهاـ التىهٓة اٚقتصادٓة فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة.
European Commission: External Cooperation Programmes, Occupied Palestinian Territory ,2013,
from: http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/palestine/palestine_en.htm
3
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جدكؿ ( :)6التزاهات بيغاس الهالية اتجاه ال راضي الفمسطينية باستثناء الكنركا
لمفترة ()2012-2007

بالهميكف يكرك

البرناهج  /القطاع

*2007

2008

2009

2010

2011

2012

الدعـ الهالْ الهباشر والغٓر هباشر

370.00

258.00

219.10

158.50

145.00

156.00

البىاء الهؤسساتْ

5.67

14.00

10.50

31.00

34.95

27.50

تىهٓة البىٓة التحتٓة

0.00

37.00

19.50

21.00

22.00

25.00

القطاع الخاص

0.00

0.00

22.00

11.00

11.00

11.00

هبادرات القدس الشرقٓة

0.00

2.00

4.50

6.00

8.00

8.00

375.67

311.00

االجهالي

227.50 220.95 227.50 275.60

الهصدرEuropean Commission, Europe Aid,2012 :
*أضٓؼ عاـ  2007لتبٓاف وجً الهقارىة وتطور الهساعدات اٖوروبٓة حٓث أىً ٓىدرج تحت هظمة ألٓة الدولٓة الهؤقتة TIM

وٓتضح هف الجدكؿ رقـ ( )6الذي ٓمقْ الضوء عمِ التزاهات بٓغاس اتجاي اٖراضْ
الفمسطٓىٓة باستثىاء وكالة الغوث وتشغٓؿ الٛجئٓف عف الفترة ( )2012-2007أف الدعـ الهالْ

الهباشر إلِ السمطة الفمسطٓىٓة تقمص هف  370همٓوف ٓورو عاـ  2007إلِ  158.5همٓوف ٓورو
العاـ  2010غٓر أف الدعـ اٖوروبْ تضاعؼ فْ هجاؿ البىاء الهؤسساتْ حٓث بمغ  5.67همٓوف
ٓورو عاـ  2007لٓتضاعؼ إلِ  31همٓوف ٓورو كها أف ٌىاؾ اىخفاض فْ الدعـ الهالْ لمقطاع

الخاص حٓث اىخفض هف  22همٓوف ٓورو عاـ  2009إلِ الىصؼ ها ٓعادؿ  11همٓوف ٓورو ٌذا

وشٍدت تىهٓة البىٓة التحتٓة اىخفاضا عاـ  2009بحوالْ  17.5همٓوف ٓورو عف عاـ  2008الذي

كاف فًٓ الدعـ  37همٓوف ٓورو لترتفع فْ العاـ  2010الهبمغ الِ  21همٓوف ٓورو.

كها وتظٍر اٖرقاـ الواردة فْ الجدوؿ أف الفترة ( )2012-2010أف اجهالْ الدعـ السىوي

كاف هستق ار عىد حد  227.50همٓوف ٓورو باستثىاء اىخفاضً عاـ  2011بىحو  7هٓٓٛف ٓورو هقارىة
بالعاهمٓف  2010و 2012كاىت عمِ حساب الدعـ الهالْ الهباشر ،كها اف الهخصصات لقطاعات

الهستٍدفة كاىت هتقاربة لحد كبٓر حٓث استحوذ الدعـ الهالْ الهباشر والغٓر هباشر عمِ الجزء

اٖكبر هف ٌذي الهساعدات لٓبمغ ىصٓبٍا حوالْ  %32هف إجهالْ الهساعدات وٓشهؿ ٌذا القطاع
دعـ الهوازىة الجارٓة السمطة الفمسطٓىٓة خاصة ها ٓتعمؽ برواتب الهوظفٓف وهخصصات الهتقاعدٓف
والدعـ الهخصص لمكٍرباء ،واذا استثىٓىا الهساعدات الهقدهة إلِ وكالة الغوث وتشغٓؿ الٛجئٓف

)اٖوىروا) والتْ تعادؿ ها ىسبتً  ،%32وٓمْ ذلؾ إىفاؽ ها ىسبتً  %10.59هف الهساعدات الفعمٓة
لمقطاعات ا٘ىساىٓة والهعوىات الغذائٓة وبراهج اٖهف الغذائْ لٓأتْ فْ الهرتبة الثالثة البىاء الهؤسسْ
بها ىسبتً  %7.61ثـ دعـ قطاع البىٓة التحتٓة بىسبة  %4.79وٓعتبر قطاع البىٓة التحتٓة هف
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القطاعات الهٍهة فْ اٚقتصاد الفمسطٓىْ وذلؾ لها ٓحققً هف إٓجابٓة فْ العدٓد هف الهجاٚت

اٚقتصادٓة واٚجتهاعٓة كزٓادة التشغٓؿ والحد هف هشاكؿ البطالة والفقر فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة
وتحرٓؾ عجمة اٚقتصاد بسبب ارتباطاتً هع هختمؼ القطاعات اٚىتاجٓة ودوري فْ جذب اٚستثهارات

وبذلؾ ٓتضح اىخفاض حصة القطاعات اٚىتاجٓة هف إجهالْ الهساعدات وفْ ٌذا السٓاؽ ٓتضح أف

ىسبة الدعـ الهقدهة لتطوٓر واىعاش القطاع الخاص لـ تتجاوز حد .%2.39

 .4الهساعدات الكركبية بيف االلتزاـ كالصرؼ:

بالرغـ هف أٌهٓة تعٍدات الهاىحٓف بتقدٓـ الهساعدات إ ٚأف ذلؾ ٓ ٚعتبر إ ٚكوىً إعٛىا عف

ىٓة جٍة ها لتقدٓـ الهعوىة دوف الخوض فْ أي تفاصٓؿ ،والذي ٍٓهىا فْ ٌذا الجزء هف الدراسة ٌو

اٚقتصار عمِ تحمٓؿ الهرحمتٓف التالٓتٓف وٌها هرحمة اٚلتزاـ وهرحمة الصرؼ.

وبشكؿ عاـ ارتبطت الهىح والهساعدات الدولٓة بعدة هفآٌـ صبغت آلٓات الدعـ وٌْ تىحصر فْ
ثٛث هصطمحات ىدرجٍا باختصار (لبد:)2110،

 )3التعيدٌ :و إعٛف الدولة الهاىحة لحجـ الدعـ الهقرر هىحً أو تقدٓهً دوف أي التزاـ خطْ أو
رسهْ بذلؾ أو أي تفاصٓؿ حوؿ كٓفٓة تقدٓهٍا والغرض الىٍائْ هىٍا لٓؤجؿ ذلؾ إلِ هرحمة
ٚحقة ٓكوف فٍٓا التفاوض حوؿ التفاصٓؿ الخاصة بالهىحة.

 )2االلتزاـٌ :و الهرحمة الهتقدهة هف هراحؿ تقدٓـ الهساعدات وتأتْ هباشرة بعد توقٓع اتفاؽ ها
بعد التعٍد والذي جاء ىتٓجة الهفاوضات الهشار إلٍٓا.

 )1الصرؼ الفعمي ٌْ :عهمٓة الصرؼ الفعمْ لمهىح والقروض التْ اتفؽ بشأىٍا عبر صىادٓؽ
وآلٓات هحددة لذلؾ وغالبا ها ٓكوف البىؾ الدولْ ٌو الجٍة الهشرفة عمِ ٌكذا إجراءات رغـ

لجوء بعض الدوؿ إلِ فتح حسابات هصرفٓة خاصة فْ بىوكٍا أو بىوؾ الدوؿ الهتمقٓة

لمهعوىات لصرفٍا حسب البراهج الهخطط لٍا.

و٘ظٍار هدى التزاـ/الصرؼ فٓها ٓخص الهساعدات اٖوروبٓة؛ ٓوضح الشكؿ رقـ ( )11الدعـ
اٖوروبْ لفمسطٓف هف حٓث اٚلتزاهات الهالٓة والصرؼ لمفترة ها بٓف( )2132- 3881وٓتبٓف أف

ىسبة الصرؼ إلِ اٚلتزاـ فْ الفترة ( )2111–3880بمغت  %22فْ حٓف بمغت ىسبة الصرؼ إلِ
اٚلتزاـ لمهساعدات اٖوروبٓة الهوجٍة لمدوؿ الهتوسطٓة الشرٓكة اٖخرى  %91عف ىفس الفترة وٌْ

تعتبر هتدىٓة إذا ها قورىت بعاـ  3881حٓث كاىت الىسبة  %89لتأتْ الفترة ( )2111-3888والتْ
تعبر عف تدىْ هخصصات العوف اٖوروبْ وٌْ أسوء ىسبة إذا ها قورىت باٖعواـ السابقة أو حتِ

الٛحقة ،كاىت ىسبة فمسطٓف هف ٌذا اٚلتزاـ  ،%28لتشٍد الفترة ( )2113-2113أفضؿ فترة هف
حٓث الصرؼ /اٚلتزاـ لتبمغ الىسبة  %333أي أف ها صرؼ كاف أكثر هها التزـ بً لٓصؿ أفضؿ
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حاٚتً العاـ  2110بزٓادة فْ الصرؼ بمغت ها ىسبتً  %33عها التزـ بً وقد ٓعزى ذلؾ إلِ

الظروؼ التْ عاشتٍا اٖراضْ الفمسطٓىٓة بعد اىتفاضة اٖقصِ والتراجع العاـ فْ شتِ اٖىشطة

اٚقتصادٓةٌ ،ذا وشٍدت الفترة ( )2132-2112اىضباطا هف جاىب صرؼ ها تـ اٚلتزاـ بً هف

هخصصات وذلؾ بها ىسبتً .%82

شكؿ ( :)11الدعـ الكركبي لفمسطيف االلتزاهات كالصرؼ لمفترة ()2112-1993
700
600
500

حجم الدعم
400
300

 200االلتزامات
الصرف
100
0

السنوات
الهصدر :إعداد الباحث هستىدا عمِ بٓىات هىظهة التعاوف اٚقتصادي والتىهٓة  OECD 2013

 .5القركض الكركبية لفمسطيف

إف أٌـ أسباب لجوء السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة إلِ عهمٓة اٚقتراض الخارجْ كاف لتغطٓة

الفجوة التهوٓمٓة بٓف الهساعدات الرسهٓة الدولٓة والدعـ الهطموب لعهمٓة إصٛح البىٓة التحتٓة ،والتْ
تأثرت بشكؿ كبٓر بالههارسات ا٘سرائٓمٓة عمِ اٖرض هف تدهٓر وتجرٓؼ وحصار ها دفع بالسمطة

الفمسطٓىٓة وحتِ الشركات الغٓر حكوهٓة ٘ٓجاد التهوٓؿ الٛزـ لهشارٓع البىٓة التحتٓة والهشارٓع
التطوٓرٓة واٚقتصادٓة الٛزهة لعهمٓة الىهو اٚقتصادي (أبو هصطفِ،2009 ،ص.)127
ولقد جاء هٓؿ السمطة الفمسطٓىٓة لتهوٓؿ التزاهاتٍا وعجزٌا الهالْ باٚقتراض هف الدوؿ

والٍٓئات الدولٓة فْ ظؿ ظروؼ ٌٓكمٓة لٛقتصاد الفمسطٓىْ  ٚتسهح بعد ٚستعهاؿ القروض حتِ
واف كاىت هٓسرة إ ٚفْ حاٚت الضرورة القصوى ،وهف ىاحٓة أخرى فقد كاىت تجربة السمطة الوطىٓة

الفمسطٓىٓة فْ إدارة القروض أكبر دلٓؿ عمِ ذلؾ ،فعمِ الرغـ هف تشكٓؿ لجىة عمٓا لمقروض لمدراسة
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وتقدٓـ التوصٓات حوؿ عرض أو هدى الحاجة لٛقتراض ،إ ٚأف القروض هازالت  ٚتعرض عمِ

الهجمس التشرٓعْ الفمسطٓىْ ،وبالتالْ قرار القروض ٌو قرار لجىة ولٓس ق ار ار ٓحظِ بالشرعٓة
الٛزهة ،فعمِ الرغـ هف أثار السمبٓة التْ قد تىتج بسبب القروض عمِ الهدى الهتوسط والبعٓد وعمِ
هقدرات وخٓارات اٖجٓاؿ القادهة( .)1إ ٚأىً ٓ ٚتـ هراعاة أف تكوف ٌذي القروض لمقطاعات ا٘ىتاجٓة

ذات الهردود الربحْ الذي ٓخمؽ فرص عهؿ ،والقادر عمِ السداد دوف هخاطر طارئة (الق ازز،2113 ،

ص .)3وبصفة عاهة فإ ف ٌىاؾ العدٓد هف السمبٓات قد تىتج عف اٚقتراض الخارجْ أٌهٍا الزٓادة فْ
عجز الهوازىة بسبب ىسبة خدهة الدٓف العاـ وازدٓاد العجز فْ هٓزاف الهدفوعات ىتٓجة اٚفراط فْ

اٚقتراض با٘ضافة إلِ التأثٓر السمبْ عمِ اٚستٓراد الذي ٓعتهد عمِ هعدٚت اٚستٍٛؾ واٚىتاج

واٚستثهار ،وفْ حاؿ تعرض ٌذي القدرة إلِ الضعؼ ٓتهخض عىٍا تراجع اٚقتصاد بسبب عدـ قدرة
الدولة عمِ توفٓر السمع الضرورٓة ،فتأثر اٚحتٓاطٓات اٖجىبٓة قد ٓؤدي إلِ تزآد أعباء الهدٓوىٓة

الخارجٓة با٘ضافة إلِ تزآد العجز فْ الحساب التجاري والجاري وبالتالْ عجز الهٓزاف الكمْ
لمهدفوعات ها قد ٓدفع الحكوهة القٓاـ باستخداـ الجزء اٖخٓر هف اٚحتٓاطٓات اٖجىبٓة لخدهة أعباء
الدٓف الخارجْ (أبو هصطفِ ،2118 ،ص.)32
وٓجدر التىوًٓ أف تٓا ار اقتصادٓا دولٓا ظٍر حدٓثا طرح هقترحات لعٛج عبئ هدفوعات خدهة
دٓوف الدوؿ الىاهٓة والتخفٓؼ هف اقتراضٍا الخارجْ أٌهٍا :تطبٓؽ سٓاسات اقتصادٓة تساٌـ فْ
تحقٓؽ الىهو اٚقتصادي وزٓادة الهوارد الهخصصة لتهوٓؿ التىهٓة وتخفٓؼ القٓود الحهائٓة والجهركٓة

حتِ تتهكف صادرات الدوؿ الىاهٓة الىفاذ إلِ اٖسواؽ الدولٓة (جٓروىٓٛـ ،3883،ص.)211
ٌذا وتعد القروض هف أٌـ هصادر التهوٓؿ الدولْ الهٍهة ،وقد وجد الباحث أىً هف الهٍـ
الوقوؼ عمِ بعض الهفآٌـ والتعارٓؼ الخاصة بالقروض واٚقتراض الخارجْ؛

 1.5الهفاىيـ الساسية القركض:

 )1هفيكـ االقتراض الخارجي (هوسِ ،1990 ،ص)7

ٌْ عبارة عف اٖهواؿ التْ تقرضٍا جٍات وهصادر ا٘ق ارض اٖجىبٓة الهتعددة صاحبة

الفائض إلِ الدوؿ صاحبة العجز ،بىاء عمِ هجهوعة هف القواعد واٖسس الهالٓة والتجارٓة السائدة
والهتعارؼ عمٍٓا ،وفقا لظروؼ السوؽ ،هع التعٍد بردٌا ودفع الفائدة عمٍٓا ،بشروط هتفؽ عمٍٓا

وٓهكف تقسٓـ القروض الخارجٓة هف حٓث الشروط التْ تهىح عمِ أساسٍا إلِ؛ قروض تجارٓة تتحدد

1
حد هف قدرة السمطة الفمسطٓىٓة عمِ تطبٓؽ تدابٓر لمحفز الهالْ .وتواجً
إف ٌبوط الدعـ الهقدـ فْ عاـ  2012هف الجٍات الهاىحة قد ّ
السمطة الفمسطٓىٓة هتأخرات هتراكهة هستحقة لمهصارؼ الهحمٓة وتهثؿ أف القروض التْ تدٓف لٍذي الهؤسسات ها ٓعادؿ ىسبة  % 68هف

إٓرادات السمطة الفمسطٓىٓة ،
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شروطٍا الهالٓة وفؽ أسواؽ أرس الهاؿ الدولٓة ،وقروض سٍمً تعقد بشروط هٓسري تتضهف عىصر
الهىح.

 )2تعريؼ البنؾ الدكلي لمديف الخارجي (صىدوؽ الىقد الدولْ،3883 ،ص)18

ٓعرؼ البىؾ الدولْ الدٓف الخارجْ بأىً" الدٓف الذي تبمغ هدة استحقاقً اٖصمٓة أو الهحددة أكثر

هف سىة واحدة ،وٌو هستوجب ٖفراد أو لٍٓئات هف غٓر الهقٓهٓف وٓسدد بعهٛت أجىبٓة أو بسمع
وخدهات"

 )3هفيكـ الديف العاـ (عهر ،2111 ،ص)2

ٓقصد بالدٓف العاـ الهبالغ التْ تمتزـ بٍا إحدى الوحدات العاهة فْ الدولة لمغٓر ىتٓجة

اقتراضٍا ٌذي الهبالغ لتهوٓؿ العجز فْ الهوازىة هع التعٍد بالسداد بعد هدة زهىٓة هعٓىة ،ودفع فائدة
عمِ رصٓد الدٓف حسب شروط إىشاء ٌذا الدٓف.
ىذا كيتفؽ الباحث هع تعريؼ البنؾ الدكلي .عمى أنو يهكف صياغة تعريؼ عاـ لمديكف الدكلية:
أىٍا تمؾ الهبالغ التْ اقترضٍا اقتصاد ها ،والتْ تزٓد هدة القرض فٍٓا عف سىة واحدة ،وتكوف هستحقة
السداد لمجٍة الهقرضة سواء كاف الدفع بالعهٛت اٖجىبٓة أو عف طرٓؽ تصدٓر السمع والخدهات إلٍٓا.
ٌذا وارتأى الباحث أىً هف الهٍـ إعطاء ىبذة بسٓطة عف ىشاط بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ عمِ

هستوى الهىطقة الهتوسطٓة ل ٓتـ التعرؼ بعدٌا عمِ حجـ قروض البىؾ التْ ٓقدهٍا لفمسطٓف وأٌـ
القطاعات التْ تحظِ بالدعـ؛

 2.5بنؾ االستثهار الكركبي كالتسييالت الكركبية الهتكسطية
لقد أسس اٚتحاد اٖوروبْ البىؾ اٖوروبْ لٛستثهار هف أجؿ تقدٓـ القروض والٍبات،
وتهتمؾ البمداف اٖعضاء فْ اٚتحاد اٖوروبْ أسٍـ البىؾ وٓضـ هجمس ا٘دارة وزراء الهالٓة لمبمداف

اٖعضاء ) (Enpi-Info,2013وٓعد بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ فاع ٛرئٓسٓا فْ التىهٓة اٚقتصادٓة

واٚستقرار فْ هىطقة حوض البحر الهتوسط هىذ عاـ  ،1974فٍو هف أٌـ أدوات تهوٓؿ الشراكة وقد

تأسس بهوجب اتفاقٓة روها باعتباري ٌٓئة هف ٌٓئات اٚتحاد اٖوروبْ ،والذي ٓعهؿ عمِ تكٓٓؼ

أىشطتً تحت هظمة سٓاسة اٚتحاد اٖوروبْ (هعموؼ ،)2013،وتتـ أىشطتً فْ الهىطقة بتعاوف وثٓؽ
هع الهفوضٓة اٖوروبٓة وهع هؤسسات دولٓة أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلؾ ،وٓىبغْ أف ٓىظر إلِ

جهٓع ٌذي العهم ٓات فْ سٓاؽ الفصؿ اٚقتصادي والهالْ لعهمٓة برشموىة ،كها أىٍا تتهاشِ هع
اٚستراتٓجٓة التىهوٓة لدى الدوؿ الهستفٓدة ،وكذا هع أىشطة سائر الجٍات الهاىحة ووكاٚت التهوٓؿ

اٖخرى (هسار العٛقات التعاوف اٖوروهتوسطْ ،2007،ص .)31فقد ساٌـ هىذ إعٛف برشموىة 1995
بتهوٓؿ هشارٓع عدة فْ الهىطقة كالطاقة ،اٚتصاٚت والبٓئة ،حٓث خصص فْ إطار برىاهج هٓدا ها
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قٓهتً  7.4همٓار ٓورو ،هىٍا  6.4همٓار ٓورو كقروض هٓسرة ،وهمٓار ٓورو لتهوٓؿ اٖىشطة
اٚقتصادٓة فْ الجىوب .الحصة اٖكبر هف ٌذا التهوٓؿ ( ٌْ )%28بهثابة قروض لمقطاع الخاص

و %24لدعـ ىشاطات هتعمقة بحهآة البٓئة و %26لهشارٓع إىتاج الطاقة و %21لدعـ قطاع

اٚتصاٚت (هعموؼ ،)2013،وفْ ىطاؽ ٌذي ألٓة تـ تزوٓد بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ بذراع هالٓة تعىِ
بهىطقة الجىوب تحت اسـ "التسييالت الكركبية الهتكسطية لالستثهار كالشراكة" (.)FEMIP

وتأتْ ٌذي اٖداة كاستجابة هستهرة ٚحتٓاجات البمداف الهتوسطٓة الشرٓكة ((Enpi-

Info,2013فْ إطار دعـ الهشارٓع التْ تساٌـ فْ اىشاء هجتهعات هتهاسكة وقوٓة اقتصادٓا وتٍدؼ

لدفع عجمة الىهو والشراكات هف أجؿ وهع دوؿ البحر اٖبٓض الهتوسط ،با٘ضافة إلِ تهوٓؿ هشارٓع
البىٓة التحتٓة فْ قطاعات الطاقة والىقؿ والهٓاي والهساٌهة فْ تطوٓر القطاع الخاص ،ولقد أضفت
هساٌهات بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ هف خٛؿ التسٍٓٛت اٖوروبٓة الهتوسطٓة لٛستثهار والشراكة

( )FEMIPعمِ الشراكة الهالٓة بٓف أوروبا ودوؿ البحر اٖبٓض الهتوسط ُبعدا جدٓدا فْ عهمٓات
التهوٓؿ التْ ٓقوـ بٍا البىؾ لدى الشركاء الهتوسطٓٓف ،حٓث ساٌـ بتوفٓر حوالْ  14.2همٓار ٓورو
هف التهوٓؿ بٓف أكتوبر  2002إلِ دٓسهبر  )1(.(European Investment Bank,2013) 2012ولتفعٓؿ
الٍٓئة اٖوروبٓة لٛستثهار والشراكة ،وٓعهؿ بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ بشكؿ وثٓؽ هع كؿ اٖطراؼ
الهعىٓة بالتىهٓة فْ الهىطقة الهتوسطٓة وأٌهٍا :المجىة اٖوروبٓة ،البىؾ الدولْ ،البىوؾ اٖوروبٓة،

بىوؾ الدوؿ الهستفٓدة ،والبىؾ ا٘فرٓقْ لمتىهٓة.

 3.5قركض بنؾ االستثهار الكركبي لفمسطيف
لقد شكمت القروض ها ىسبتً  %14هف إجهالْ الهساعدات الدولٓة الفترة ()2012-1994
وذلؾ حسب بٓاىات و ازرتْ التخطٓط والهالٓة ،حٓث أف الجزء اٖكبر هىٍا كاف عمِ شكؿ قروض

هٓسرة لفترات سهاح طوٓمة وبعضٍا أخر قدـ لمسمطة بشروط تجارٓة ،فْ حٓف بمغت ىسبة قروض
الهؤسسات الدولٓة هف إجهالْ هساعداتٍا  .%76.5أها بالىسبة لقروض اٚتحاد اٖوروبْ فبعد أف
كاىت ىسبة اٚقراض لمسمطة الفمسطٓىٓة قد بمغت  %3.7لمفترة ( )1997-1994شٍدت الفترة

( )2000-1998تحو ٚكبٓ ار فْ هسار اٚقتراض حٓث تطورت الىسبة ا٘جهالٓة إلِ  %19وىتج عف
تمؾ الزٓادة تغٓ ار فْ سٓاسة اٚتحاد اٖوروبْ حٓث بمغت ىسبة اٚقراض  %24.6هف إجهالْ

الهساعدات لٓكوف ذلؾ عمِ حساب الهىح والٍبات ،لتشٍد فترة ها بعد ( 2000فترة ها بعد اىتفاضة

اٖقصِ) اىخفاضا فْ ىسبة القروض اٖوروبٓة الهقدهة لمسمطة الفمسطٓىٓة حٓث بمغت أقؿ هف %2
هف إجهالْ هساعداتٍا (عبد الكرٓـ .هكحوؿ،2005،صٌ .)28ذا بشكؿ عاـ ،فعمٓا وحسب البٓاىات التْ

 1انظرالموقعااللكترونًلبنكاالستثماراألوروبً؛ www.eib.org
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توفرت هف بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ تبٓف أف ىشاط بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ اتجاي اٖراضْ الفمسطٓىٓة

بدأ هع العاـ  1995حٓث بمغ إجهالْ القروض التْ قدهٍا البىؾ حوالْ  291همٓوف ٓورو وذلؾ خٛؿ

الفترة ( )2013-1995وجٍت لتهوٓؿ عدة قطاعات أٌهٍا اٚئتهاف والهٓاي والصرؼ الصحْ
والىفآات الصمبة والىقؿ والصىاعة والخدهات والطاقة ) .(EIB,2013وٌْ ىسبة اذا ها قورىت بإجهالْ

الهساعدات اٖوروبٓة فٍْ تعتبر ضئٓمة جدا ،وفْ خطوة داعهة كاىت هبادرة كؿ هف الهفوضٓة
اٖوروبٓة وألهاىٓا وبىؾ اٚستثهار اٖوروبْ بإىشاء الصىدوؽ اٖوروبْ الفمسطٓىْ لضهاف القروض
) (EPCGFعاـ  2005برأسهاؿ أولْ قدري  29همٓوف ٓورو لٓكوف ٌدفً تذلٓؿ الصعوبات التْ تواجً

الهشارٓع الصغٓرة والهتوسطة (ذات اٖقؿ هف  20عاهؿ) والعهؿ عمِ توفٓر التهوٓؿ الٛزـ لٍا
وتوسٓع اٖىشطة الهالٓة لمبىوؾ والهصارؼ العاهمة فْ فمسطٓف لىجد أىً حتِ سبتهبر  2009بمغ

إجهالْ القروض الهقدهة هف البىوؾ لمهشارٓع هف خٛؿ ٌذا البرىاهج حوالْ  33همٓوف دوٚر(.دلٓؿ
اٚستثهار فْ فمسطٓف)2010 ،

وٓرى الباحث أف هؤشرات تطور القروض اٖوروبٓة لٍا عٛقة وطٓدة بالتطورات السٓاسٓة

واٚقتصادٓة والهعٓشٓة فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة خٛؿ الفترة ( )2012-1994حٓث تشٓر البٓاىات إلِ

أف ىسبة اٚقراض خٛؿ اٖعواـ ( )1997-1994كاىت هتدىٓة قٓاسا بإجهالْ الهساعدات اٖوروبٓة،
وقد ٓعزى ذلؾ إلِ التزاـ الدوؿ الهاىحة بتعٍداتٍا الهالٓة ووضع اٚستقرار الذي كاىت فًٓ السمطة هع

بدآة إىشائٍا لىجد أف الفترة ( )2000-1998شٍدت تطو ار فْ زٓادة اٚقتراض والذي ترافؽ هع
التدٌور فْ الوضع الهعٓشْ خٛؿ ٌذي الفترة واٚجراءات التعسفٓة هف قبؿ اٚحتٛؿ والذي أدى إلِ
التراجع الواضح فْ الهؤشرات اٚقتصادٓة الفمسطٓىٓة ،أها عمِ صعٓد الفترة ها بعد  2001فىجد أف

ىسبة اٚقت راض قد شٍدت اىخفاضا كبٓ ار وهمهوسا وقد ٓكوف سبب ذلؾ ٌو التوجً الدولْ بها فًٓ
اٖوروبْ ىحو دعـ السمطة عمِ شكؿ هىح وٌبات خاصة بعد تردي اٖوضاع الهعٓشٓة واٚقتصادٓة،

وأف القروض قد تشكؿ عبئا قد ٓ ٚهكف السمطة هف الوفاء بالتزاهات التسدٓد هستقب.ٛ

وٓظٍر الشكؿ رقـ ( )12التوزٓع القطاعْ لقروض بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ لفمسطٓف حٓث
ٓتضح أف البىؾ قد خصص ها ىسبتً  %38لتطوٓر الكٍرباء والطاقة وىسبة  %28لشبكة الىقؿ

والتوزٓع و %15لدعـ هخاطر رأس الهاؿ والهرتبطة بىسبة الدٓوف الهستخدهة فْ ٌٓكؿ رأس الهاؿ

لمقطاع الهصرفْ ،فْ حٓف بمغت ىسبة الخدهات  ،%8كها قد بمغت ىسبة الهٓاي والصرؼ الصحْ
 ،%7وبمغت ىسبة هساٌهة بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ فْ خدهة القروض الدولٓة حوالْ .%4
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شكؿ ( :)12التكزيع القطاعي لقركض بنؾ االستثهار الكركبي اتجاه الراضي الفمسطينية لمفترة
()2012-1994
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الهصدر :إعداد الباحث بىاء عمِ بٓاىات بىؾ اٚستثهار اٖوروبْwww.eib.org/femi ، 2131 ،

وٓهكف القوؿ أف قروض بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ لفمسطٓف قد تـ تصرٓفٍا بشكؿ عاـ لتوجً ىحو
تهوٓؿ الىفقات الجارٓة كالطاقة والهجاٚت الخدهاتٓة عمِ حساب أي وجٍة تىهوٓة أو تطوٓرٓة ،واذا ها
أغفمىا أف السمطة الفمسطٓىٓة ذات تجربة غٓر ىاضجة فْ التعاهؿ هع همؼ اٚقتراض الخارجْ فٍىاؾ

خشٓة حقٓقٓة هف أف ٓتبع ذلؾ تراكهات هستقبمٓة ٓ ٚهكف التىبؤ بسبؿ عٛجٍا وقد ٓساٌـ الخمؿ

الٍٓكمْ فْ هسألة الهدٓوىٓة إلِ تفاقهٍا ها قد ٓودي بالسمطة الفمسطٓىٓة أف تقع فْ فخ الهدٓوىٓة
وخدهة الدٓف.
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اإلابدث الثالث :الدعم الخجازي ألاوزوبي لفلظطين بين الىاكع والشساهت
تعتبر التجارة الخارجٓة أحد الهوارد الرئٓسة الهٍهة لمدوؿ الهتوسطٓة حٓث ٓعد اٚتحاد

اٖوروبْ الشرٓؾ التجاري الرئٓسْ لٍا فْ تجارة السمع والخدهات ( .(Enpi-Info, 2013( )1وبالرغـ هف
تواتر الحدٓث عمِ تخفٓض الحواجز الهعرقمة لمتجارة فإف الجاىب اٖكثر أٌهٓة فْ التحرٓر ا٘قمٓهْ

لمهبادٚت قد ٓتهثؿ فْ تىشٓط اٚستثهار .أها الجاىب ا٘ٓجابْ الذي قد ٓستفٓد هىً الهستثهر الهحمْ

فٓتهثؿ فْ اختٛؼ كمؼ عواهؿ ا٘ىتاج (هث ٛاٖجور الهتدىٓة) فْ الهىطقة واختٓار اٚستثهار فْ بمد
شرٓؾ دوف التعرض ٘جراءات التهٓٓز .كها أف الهستثهرٓف هف بمداف أخرى سٓجدوف حوافز إضافٓة

فْ اىفتاح اٖسواؽ ا٘قمٓهٓة لتروٓج البضائع الهصىعة(الهركز ا٘سٛهْ لتىهٓة التجارة ،2009،ص. )4

أها ع مِ صعٓد العٛقات التجارٓة بٓف اٚتحاد اٖوروبْ والشركاء الهتوسطٓٓف ىجد أف أكثر
هف  %50هف تجارة الهىطقة تتـ هع اٚتحاد اٖوروبْ وتتجاوز ىسبة الصادرات لبعض الشركاء

 ،%70وٓقدـ اٚتحاد اٖوروبْ تسٍٓٛت تعفْ الواردات الصىاعٓة هف الدوؿ الهتوسطٓة هف الرسوـ
الجهركٓة فٓها تعهؿ البمداف الشرٓكة فْ الوقت ىفسً عمِ إلغاء الرسوـ بشكؿ تدرجْ إ ازء الواردات
الصىاعٓة هف اٚتحاد .وٓهثؿ قٓاـ هىطقة التبادؿ التجاري الحر فْ  2010أحد اٌٖداؼ الرئٓسة
لمشراكة بها ٓضهف أكبر قدر هف التبادؿ الحر بٓف اٚتحاد اٖوروبْ والهىطقة الهتوسطٓة وكذلؾ فْ

ها بٓف بمداف الضفة الجىوبٓة لحوض البحر اٖبٓض الهتوسط .وسجمت العٛقات اٖوروبٓة الهتوسطٓة

فْ هجاؿ التجارة ىهو هطردا .وتشٓر ا٘حصاءات بأف الصادرات الهتوسطٓة إلِ السوؽ اٖوروبٓة
ارتفعت بىسبة  %10هىذ العاـ  2000فْ هقابؿ  %4ىسبة زٓادة الواردات هف اٚتحاد فْ الفترة
ىفسٍا ،وبمغ إجهالْ الهبادٚت هع اٚتحاد اٖوروبْ قٓهة  127همٓار ٓورو فْ  ،2007أي ها ٓهثؿ

ىسبة  %5هف إجهالْ التجارة الخارجٓة لٛتحاد ) 1(Enpi-Info, 2013وٌذا ها دفع بعض الخبراء

اٚقتصادٓٓف إلِ إظٍار هخاوفٍـ فْ أف استبداؿ اٚتفاقٓات السابقة التْ تشهؿ اهتٓازات غٓر تبادلٓة
باتفاقٓات تجارة حرة تبادلٓة جدٓدة قد ٓىتج عىً تدٌور فْ أحواؿ الدوؿ الهتوسطٓة عمِ اٖقؿ فْ

الهدى القصٓر (كىفاىْ ،2000،ص.)20
وعمِ ىطاؽ فمسطٓف ىجد أف تدفؽ الهساعدات اٖوروبٓة عبر القىوات وألٓات الهحددة

وضهف البراهج الهتىوعة شٍد ىهو العٛقات التجارٓة الفمسطٓىٓة اٖوروبٓة تطو ار همحوظا إثر التوقٓع
عمِ اتفاقٓة التعاوف والتجارة حٓث تطور حجـ الصادرات الفمسطٓىٓة إلِ أوروبا إلِ الضعؼ ها بٓف

العاهٓف ( )3889-3882وٖكثر هف سبعة أضعاؼ خٛؿ اٖعواـ ( )2116-2112لتتأثر العٛقات
 1أنظرموقعالشراكةوالجواراألوروبًعلىالرابط http://enpi-info.eu/index.php
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التجارٓة بٓف الطرفٓف هع بدآة العاـ  2113حتِ هىتصؼ العاـ  2112ىتٓجة الظروؼ السٓاسٓة بعد

اٚىتخابات والتْ سادت آىذاؾ (عبد الكرٓـ ،2131 ،ص .)3وتعد السمطة الوطىٓة أصغر شرٓؾ تجاري
لٛتحاد اٖوروبْ فْ الهىطقة إذا ها قورىت بالسوؽ اٖوروبٓة والتْ تعتبر سوقا كبٓرة جدا هع حجـ
استٍٛؾ ٌائؿ (هوسِ ،الحٓاة اٚقتصادٓة .)2133/33/21 ،وقد أسٍـ اٚتفاؽ الفمسطٓىْ اٖوروبْ فْ
إعطاء فرصة لٛقتصاد الفمسطٓىْ فْ فتح اٖسواؽ اٖوروبٓة أهاـ الهىتجات الفمسطٓىٓة الهعفاة هف

الرسوـ ،ولكف لـ ٓرقِ ٌذا التبادؿ التجاري إلِ الهستوى الهطموب وقد ٓعزى ذلؾ إلِ عدـ تطرؽ
اٚتفاؽ إلِ استخداـ اٚتحاد اٖوروبْ ىفوذي لدى دولة اٚحتٛؿ بضرورة توفٓر الضهاىات الٛزهة

لتدفؽ السمع بٓف الطرفٓف اٖوروبْ والفمسطٓىْ (عبد الرازؽ ،2112 ،ص،)01
وٓجدر ا٘شارة ٌىا بأف الواردات السمعٓة الفمسطٓىٓة كاىت تهر عبر الوسٓط اٚسرائٓمْ

صاحب الوكالة وبالتالْ تعود عمًٓ الفائدة اٖكبر بحكـ وكالتً وسٓطرتً عمِ اٖرض ،ورغـ أف ٌذا

الواقع قد تغٓر ىسبٓا هىذ تىفٓذ بروتوكوؿ بارٓس اٚقتصادي ،حٓث سهح لمشركات الهحمٓة الحصوؿ
عمِ وكاٚت هستقمة فْ ظؿ عدـ عدالة وحرٓة العهؿ ٓضاؼ لذلؾ اٚحتكارات عمِ بعض السمع

اٚستراتٓجٓة (الصوراىْ،2113 ،ص.)26-22
ٌذا وبالرغـ هف تواضع حجـ التبادؿ التجاري الحالْ بٓف السمطة الوطىٓة واٚتحاد اٖوروبْ،

إ ٚأىً كاف ٌىاؾ ارتٓاحا فمسطٓىٓا بهصادقة البرلهاف اٖوروبْ أواخر أٓموؿ هف العاـ  2131فْ
ستراسبورغ بفرىسا عمِ اتفاؽ ٓعفْ الصادرات الغذائٓة الفمسطٓىٓة إلِ دوؿ اٚتحاد هف الرسوـ حٓث
تسهح اٚتفاقٓة بتصدٓر الهىتجات الزراعٓة والسهكٓة الفمسطٓىٓة إلِ اٚتحاد اٖوروبْ هباشرة ها

ٓهىحٍا أكثر هف هدلوؿ أساسْ وتبعات اقتصادٓة واستثهارٓة هٍهة (هوسِ ،الحٓاة اٚقتصادٓة،

 .)2133/33/21ففْ خطوة لتعزٓز وتشجٓع الواردات الفمسطٓىٓة أعمف اٚتحاد اٖوروبْ فْ
 ،2010/12/22أىً سٓقوـ بإلغاء الرسوـ الجهركٓة عمِ واردات الهىتجات الزراعٓة واٖسهاؾ

الفمسطٓىٓة لهدة تصؿ إلِ عشر سىوات فْ خطوة تٍدؼ لدعـ اٚقتصاد الفمسطٓىْ.

حٓث أكدت الهفوضٓة اٖوروبٓة عمِ لساف الهتحدث باسهٍا ركجر كايت فْ بٓاف أىً "هف الهتكقع أف

يدعـ فتح أسكاؽ االتحاد الكركبي بصكرة أكبر اقتصاد الضفة الغربية كقطاع غزة هف خالؿ زيادة

الصادرات" رغـ عمهنا بأف الهنشأ الحقيقي لمهنتجات يهثؿ هشكمة هحتهمة ،كلذا سنراقب ذلؾ عف
كثب"

لقد ٌدؼ ٌذا اٚتفاؽ بالدرجة اٖولِ إلِ دعـ الهىتجات الفمسطٓىٓة فقط ،فْ إشارة الِ

البضائع الغذائٓة الهىتجة فْ الهستوطىات ا٘سرائٓمٓة ،والتْ كاىت تستفٓد فْ السابؽ هف اٚهتٓازات

التْ ٓقدهٍا اٚتحاد اٖوروبْ لمفمسطٓىٓٓف (روٓترز.)2010/12/22 ،
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"تسييؿ التجارة الفمسطينية ىك عنصر حاسـ في عهمية بناء الدكلة كالذم يأتي في سياؽ الدعـ

السياسي كالهالي لالتحاد الكركبي ،كىذا االتفاؽ ىك تعبير همهكس عف دعهنا""

كاثريف اشتكف

()1

وبرأي بعض اٚقتصادٓٓف الفمسطٓىٓٓف فقد سهحت ٌذي اٚتفاقٓة بتوفٓر بعض الحهآة لبعض

الصىاعات التْ ٓتـ اٚتفاؽ عمٍٓا أىٍا ىاشئة ولو بشكؿ هؤقت وهىح السمع الزراعٓة الفمسطٓىٓة بعض
اٚستثىاءات لتهكٓىٍا هف اختراؽ الحهآة اٖوروبٓة لمهىتجات الزراعٓة (ىصر اهلل ،2003 ،ص .)35فرغـ
صغر حجـ القطاع الزراعْ وضعؼ هساٌهتً فْ الىاتج القوهْ ا٘جهالْ فالهكاىة التْ تتٓحٍا

اٚتفاقٓة قد تساٌـ فْ تشجٓع اٚستثهار فْ ٌذا القطاع وفؽ أسس جدٓدة فالهىتجات الفمسطٓىٓة تتهٓز

بقدرتٍا التىافسٓة العالٓة فْ اٖسواؽ العالهٓة عهوها ،خاصة فْ الهجاؿ الزراعْ حٓث إهكاىٓة توفٓر

خضار شتوٓة فْ وقت تشح فًٓ فْ أغمب دوؿ اٚتحاد وتجد تسوٓقا واقبا ٚعالهٓا ،وعمِ سبٓؿ الهثاؿ
 ٚالحصر توفر هٓزة تىافسٓة فْ الزٓتوف وزٓت الزٓتوف (هوسِ ،الحٓاة اٚقتصادٓة.)2133/33/21 ،

 .1الهيزاف التجارم الفمسطيني هع االتحاد الكركبي

تبرز أٌهٓة التجارة الخارجٓة فْ هدى تأثٓرٌا عمِ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ ،كها ٓهثؿ الهٓزاف

التجاري الفرؽ بٓف قٓهة الصادرات وقٓهة الواردات هف السمع والخدهات .وٓظٍر رصٓد الهٓزاف التجاري

كأتْ( :الصادرات السمعٓة – الواردات السمعٓة = رصٓد الهٓزاف التجاري)

فإذا كاىت الصادرات السمعٓة تفوؽ الواردات السمعٓة ٓكوف الهٓزاف التجاري فائضا أها اذا كاىت
الواردات أعمِ هف الصادرات ففْ ٌذي الحالة ٓكوف الهٓزاف التجاري فْ حالة عجز وٓكوف الهٓزاف

التجاري فْ حالة توازف عىدها تتساوى الصادرات هع الواردات ،ولٓس هف الصحٓح القوؿ دائها أىً
ٓجب أف ٓكوف ٌىاؾ فائضا فْ الهٓزاف التجاري فْ صالح الدولة أو أف العجز ٌو فْ غٓر صالح
()2

الدولة فالهطموب هعرفة اٌٖهٓة الىسبٓة لمهٓزاف التجاري فْ هٓزاف الحساب الجاري

با٘ضافة إلِ

الظروؼ اٚقتصادٓة التْ تحقؽ فْ ظمٍا الفائض أو العجز (رزؽ ،2010،ص.)69

1

European Union opens up its market to Palestinian exports, Brussels, 13 April 2011,
أنظر الووقع االلكتروني http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-475_en.htm?locale=en
2


ٓتكوف ٌذا الحساب هف أربع أجزاء -1:رصٓد الهٓزاف التجاري  -2رصٓد الهعاهٛت غٓر الهىظورة والتْ تتضهف الصادرات والواردات هف

الخدهات هثؿ خدهة الىقؿ واٚتصاٚت والتأهٓف والسٓاحة والتعمٓـ والخدهات الهالٓة وغٓرٌا -3 ،رصٓد الهعاهٛت هف طرؼ واحد والتْ تهثؿ
الٍبات والهىح واٚعاىات سواء التْ تقدهٍا الدولة أو تحصؿ عمٍٓا هف الخارج  -4 .عوائد اٚستثهارات سواء كاىت هحولة هف الخارج أو إلِ
الخارج.


-93-

شكؿ ( :)13الكاردات كالصادرات السمعية كصافي الهيزاف التجارم بيف فمسطيف كاالتحاد الكركبي
لمفترة ()2112-1996
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الهصدر :إعداد الباحث هعتهدا عمِ بٓاىات الجٍاز الهركزي لٙحصاء الفمسطٓىْ2013 ،

واذا أخذىا حجـ التبادؿ التجاري هع اٚتحاد اٖوروبْ كها ٌو هوضح فْ الشكؿ رقـ ( )13الهقتبس

جمٓا فاٚتحاد اٖوروبْ ٓحتؿ الهرتبة
هف الجدكؿ رقـ ( )7ىجد أف العجز فْ الهٓزاف التجاري ٓظٍر ً
الثاىٓة بعد إس ارئٓؿ هف حٓث هعدؿ التبادؿ التجاري ،ولتتضح الصورة أكثر ىجد أف هعدؿ اٚىفتاح أو
اٚىكشاؼ والذي ٓقاس بحجـ التجارة الخارجٓة إلِ الىاتج الهحمْ اٚجهالْ قد شٍد تطو ار همحوظا

فىجدي فْ الفترة ( )1996-1994هتذبذبا حوؿ هعدؿ  %4لٓتطور بعدٌا فْ عاـ  1999هرتفعا إلِ

 %11.63وٌْ أعمِ ىسبة شٍدٌا هعدؿ اٚىفتاح التجاري خٛؿ الفترة ( )2012-1994ها ٓشٓر إلِ
زٓادة واضحة فْ الواردات الفمسطٓىٓة هف اٚتحاد اٖوروبْ لتخفض عاـ  2000إلِ  %7.24لتعٓد

ارتفاعٍا عاـ  2001إلِ  %10.34لتشٍد الفترة ( )2008-2002توازىا فْ هعدؿ اٚىفتاح حوؿ

هعدؿ  %6لٓستقر باقْ السىوات خٛؿ الفترة ( )2012-2009حوؿ هعدؿ .%7.55
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جدكؿ ( :)7التبادؿ التجارم الفمسطيني هع االتحاد الكركبي لمفترة ()2012-1996

بالهميكف دكالر

السنة

الصادرات

الكاردات

نسبة الصادرات لمكاردات %

صافي الهيزاف

1996

0.245
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0.15

-160.506

1997

2.981
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4.14
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1.09

-265.933

2007
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6.08
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3.20
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1.28

-380.49
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496.836

3.07

-481.587
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الهصدر :إعداد الباحث هستىدا عمِ البٓاىات الصادرة عف الجٍاز الهركزي لٙحصاء الفمسطٓىْ ،إحصاءات التجارة الخارجٓة لسىوات هتفرقة،
أداء اٚقتصاد الفمسطٓىْ.2013 ،

 .2الصادرات السمعية إلى االتحاد الكركبي

شٍدت الصادرات السمعٓة إلِ اٚتحاد اٖوروبْ ارتفاعا واضحا وكبٓ ار عاـ  1997بىسبة ىهو

وصمت إلِ  %1116.7أي أف هعدؿ الزٓادة بمغ عشرة أضعاؼ عها كاف عمًٓ عاـ  1996بالغة
حوالْ  2.981همٓوف دوٚر وقد ٓعزى ذلؾ إلِ ها وفرتً إتفاقٓة الشراكة اٖوروبٓة الفمسطٓىٓة هف
تسٍٓٛت تجارٓة لمفمسطٓىٓٓف هف تخفٓض الرسوـ الجهركٓة وتفضٓٛت الهىتجات الزراعٓة التْ كاف
لٍا هكاىة ههٓزة فْ الىشاط اٚقتصادي الفمسطٓىْ جدكؿ رقـ ( )7لٓتمو ذلؾ اىخفاضا خٛؿ السىوات

( )1999-1998بىسب هتفاوتة  %43.2و %15عمِ التوالْ بالغة ها هقداري  1.5همٓوف دوٚر
لتعاود اٚرتفاع بعد ذلؾ فْ اٖعواـ ( )2002-2000لتصبح ىسبة اٚرتفاع عاـ  2002ها ىسبتً

 %269.2حٓث بمغت  9.14همٓوف دوٚر ،لتعاود اىخفاضٍا السىوات الٛحقة لتشٍد أكبر تراجع لٍا

عاـ  2006بىسبة هئوٓة بمغت حوالْ  ،%75وقد ٓعزى ذلؾ إلِ الظروؼ السٓاسٓة التْ سادت آىذاؾ

وا٘حجاـ الدولْ بها فًٓ اٖوروبْ عف التعاهؿ هع حكوهة تهثمٍا حركة حهاس ،لىجد فْ العاـ الذي
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ٓمًٓ ارتفاعا همحوظا وىوعٓا فْ الصادرات الفمسطٓىٓة بىسبة  %519.1حٓث بمغت  18همٓوف دوٚر،
وٓأتْ ذلؾ بعد التحوؿ الواضح فْ هسار السٓاسة اٖوروبٓة فْ سٓاؽ القبوؿ الدولْ بهبادرة المجىة

الرباعٓة بالتعاهؿ هع السمطة الفمسطٓىٓة ههثمة بهؤسسة الرئاسة عبر ألٓة الدولٓة الهؤقتة وها تٌٛا

هف تسٍٓٛتٌ ،ذا وقد شٍدت الفترة ( )2009-2008تراجعا واضحا بها ىسبتً  %54.1و %41
وقد ٓرجع ذلؾ إلِ الحصار والحرب التْ شىتٍا إسرائٓؿ عمِ اٖراضْ الفمسطٓىٓة وخاصة قطاع غزة

ىٍآة عاـ  2008وبدآة عاـ  ،2009لتتعافِ بعدٌا الصادرات إلِ دوؿ اٚتحاد اٖوروبْ فْ عاـ

 2010بىسبة  %110.6هقارىة هع عاـ 2009حٓث بمغت  9.9همٓوف دوٚر .وعمِ صعٓد التوزٓع
القط اعْ لمصادرات الفمسطٓىٓة اتجاي اٚتحاد اٖوروبْ فقد ارتأى الباحث أف ٓأخذ عاـ  2012كىهوذج
ٓعكس واقع التبادؿ التجاري عف سىوات فترة الدراسة ،وحسب الشكؿ رقـ ( )14ىجد أف ىسبة الهواد
الغذائٓة والحٓواىات الحٓة تحتؿ أعمِ ىسبة هقارىة بأىواع الصادرات اٖخرى ،حٓت شكمت ها ىسبتً

 %45هف إجهالْ الصادرات الفمسطٓىٓةٓ ،تموٌا بعد ذلؾ صادرات الهواد الخاـ والهواد غٓر الصالحة
لٗكؿ باستثىاء الوقود والتْ تشكؿ ىسبتٍا هف إجهالْ الصادرات حوالْ  ،%29لتأتْ بعدٌا الهواد
الكٓهٓائٓة والهواد ذات الصمة بىسبة  ،%11لتكوف حصة الزٓوت والدٌوف والشهوع الحٓواىٓة والىباتٓة

ها ىسبة  ،%9لٓكوف ها ىسبتً  %5هوزعا عمِ كؿ هف السمع والبضائع الهصىعة الهتىوعة وأٚت
وهعدات الىقؿ والهعاهٛت عمِ التوالْ.

شكؿ ( :)14التكزيع القطاعي لمصادرات الفمسطينية إلى االتحاد الكركبي لعاـ 2012
بالنسبة الهئكية
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 .3الكاردات السمعية هف االتحاد الكركبي

ارتفعت الواردات الفمسطٓىٓة هف اٚتحاد اٖوروبْ بىسبة  %22.3عاـ  1997عىٍا فْ عاـ

 1996حٓث بمغت  196.594همٓوف دوٚر جدكؿ رقـ ( )7لترتفع الىسبة بعد ذلؾ بشكؿ واضح عاـ
 1999إلِ  %108.3بالغة حوالْ  526همٓوف دوٚر لتكوف بذلؾ أعمِ ىسبة لحجـ الواردات هف

اٚتحاد اٖوروبْ لتىخفض بعدٌا ىسبة الواردات ب  %43.2عاـ  2000حٓث بمغت  298.7همٓوف
دوٚر ،ثـ لترتفع عاـ  2001بىسبة  %31بالغة حوالْ  391.6همٓوف دوٚر ٌذا وقد شٍدت اٖعواـ

( )2003-2002اىخفاضا همهوسا هقارىة بباقْ السىوات لىجد أف الواردات عاودت اٚرتفاع فْ
اٖعواـ ( )2005-2004بىسبة  %27.4و  %22.2عمِ التوالْ ،كها ىجد أىً وعمِ غرار
اٚىخفاض الذي شٍدي عاـ  2006فْ هجاؿ الصادرات لها شٍدي ٌذا العاـ هف ظروؼ سٓاسٓة

واجرائٓة صاحب ٌذا اٚىخفاض تراجعا آخر عمِ هستوى حجـ الواردات ولكف لٓس بىفس الىسبة حٓث
كاىت ىسبة اٚىخفاض فْ الواردات  %5.1فقط حٓث بمغت  268.873همٓوف دوٚر ،لٓشٍد عاـ

 2007ارتفاعا بىسبة  %11.3لتبمغ قٓهة الواردات حوالْ  300همٓوف دوٚر ،لٓستهر بعدٌا اٚرتفاع

خٛؿ الفترة التالٓة ( )2011-2009هستق ار عىد  490.8همٓوف دوٚر عاـ .2012

شكؿ ( :)15التكزيع القطاعي لمكاردات الفمسطينية هف االتحاد الكركبي لمعاـ 2012
بالنسبة الهئكية
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وحسب الشكؿ رقـ ( )15وعمِ صعٓد التوزٓع القطاعْ لمواردات الفمسطٓىٓة هف اٚتحاد
اٖوروبْ عاـ  2012فىٛحظ أف أٚت والهعدات ووسائؿ الىقؿ قد طغت عمِ ىوعٓة وطبٓعة

الواردات الفمسطٓىٓة هف اٚتحاد اٖوروبْ لتحتؿ ها ىسبتً  %59هف إجهالْ الوارداتٓ ،تموٌا الهواد

الكٓهٓائٓة والهواد ذات الصمة بىسبة  %18ثـ السمع والبضائع الهصىعة الهتىوعة بىسبة  %12وٓأتْ
بعدٌا الهواد الغذائٓة والهواد الحٓة بىسبة  ،%9لٓوزع ها ىسبتً  %2عمِ واردات الوقود الهعدىْ

وزٓوت التشحٓـ والهواد ذات العٛقة والهعاهٛت.

وحسب رأي عدد هف اٚقتصادٓٓف فٓها ٓتعمؽ بالتبادؿ التجاري لمدوؿ الىاهٓة فإف هف اٖسباب

الرئٓسٓة فْ قصور الصادرات تعود فْ أف الكهٓات الهىتجة بٍدؼ التصدٓر لٓست كافٓة كها أف

أسعارٌا غٓر تىافسٓة ولٓس لدٍٓا القدرة عمِ الهٛءهة والتطوٓر بها ٓتهاشِ هع السوؽ الدولٓة ،وعمِ

هستوى الواردات ىجد أف ٌىاؾ اعتهاد كبٓر لٍذي الدوؿ عمِ اٚستٓراد هف الخارج بشكؿ هتزآد لدى
لٓس الهطموب العهؿ عمِ احٛؿ البدائؿ فقط بؿ ٓجب أف تحوٓر وهوائهة اٚقتصاد القوهْ لهواجٍة

الظروؼ الخارجٓة فْ اٖسواؽ العالهٓة بإجراء تحوٚت ٌٓكمٓة فْ القطاعات اٚىتاجٓة

واٚستثهارٓة(جٓروىٓٛـ ،1991 ،ص.)275

 .4ا الهتيازات التجارية الكركبية كهدل تأثرىا بالتداخالت االقتصادية الفمسطينية
اإلسرائيمية
إف التوسع وتطوٓر العٛقات اٚقتصادٓة والتجارٓة الفمسطٓىٓة هع دوؿ العالـ ٌْ هف هصمحة

اٚقتصاد الفمسطٓىْ ،فعمِ صعٓد الشراكة اٖوروبٓة الفمسطٓىٓة وفْ ظؿ الوضع اٚقتصادي القائـ فْ

اٖراضْ الفمسطٓىٓة ،ىجد أف السعْ إلِ الدفع باتجاي إقرار اٚتحاد اٖوروبْ بخصوصٓة اٚقتصاد

الفمسطٓىْ والعهؿ عمِ هىحً اهتٓازات تفضٓمٓة أصبح أولوٓة لها ٓعاىًٓ هف تشوٌات ٌٓكمٓة كىتٓجة

لمههارسات اٚسرائٓمٓة عمِ أف تكوف فترة السهاح لٍذي اٚهتٓازات  ٚتقؿ عف عشر سىوات با٘ضافة
الِ أٌهٓة العهؿ عمِ توسٓع اٚستثىاءات الههىوحة لمسمع الزراعٓة الفمسطٓىٓة با٘ضافة إلِ تطوٓر

القطاع الصىاعْ خارج إطار  %26كضرٓبة هفروضة لهدة خهس سىوات لٓكوف الدعـ هف خٛؿ
الهىح والدعـ التىهوي ،وأىً لهف الضروري أف ٓتـ السعْ فْ اتجاي دفع اٚتحاد اٖوروبْ إلِ ههارسة
ىفوذي لدى اسرائٓؿ خاصة بها ٓتعمؽ بضهاىات حرٓة التبادؿ التجاري بٓف اٚتحاد اٖوروبْ

وفمسطٓف(عبد الرازؽ،2112،ص.)32

ورغـ بعض ا٘ستثىاءات التْ أعطاٌا اتفاؽ الشراكة اٖوروبْ الفمسطٓىْ هف حٓث تعاهمً هع

الوضع التىهوي الهطموب لٛقتصاد الفمسطٓىْ إ ٚأف اٚهتٓازات اٖوروبٓة الههىوحة هف حٓث فرض
-98-

ضرائب عمِ السمع الهستوردة ىجدٌا تتٛشِ أهاـ العٛقة التجارٓة الهتداخمة هع إسرائٓؿ فالسمع

الصىاعٓة اٖوروبٓة تدخؿ ٘سرائٓؿ بدوف جهارؾ لتتسرب إلِ السوؽ الفمسطٓىٓة بحرٓة (ىصر اهلل،

 ،2003ص ،)36لقد عهمت إسرائٓؿ عمِ فتح أسواؽ الضفة والقطاع عمِ هصراعٍٓا لمهىتجات

ا٘سرائٓمٓة حتِ أصبحت ثالث أكبر سوؽ لمهىتجات ا٘سرائٓمٓة بعد الوٓٚات الهتحدة اٖهرٓكٓة
واٚتحاد اٖوروبْ إضافة إلِ سٓاسة الجسور الهفتوحة هع اٖردف باتجاي واحد هف قبؿ السمطات

ا٘سرائٓمٓة وذلؾ بٍدؼ تصرٓؼ بعض الهىتجات الفمسطٓىٓة ٘فساح الهجاؿ أهاـ الهىتج ا٘سرائٓمْ هف
ىاحٓة وتسرٓب بعض الهىتجات ا٘سرائٓمٓة إلِ اٖسواؽ العربٓة هف ىاحٓة أخرى .فٓها كاف دخوؿ

الهىتجات إلِ السوؽ ا٘سرائٓمٓة فقط لسد الىقص فْ تمؾ السوؽ وبشكؿ اىتقائْ بٍدؼ حهآة الهىتج
ا٘سرائٓمْ هف الهىافسة (الصوراىْ ،2113،ص .)38فالهىتج ا٘سرائٓمْ هدعوـ وٓحظِ بتسٍٓٛت دولٓة،
هع كمفة إىتاج أقؿ ،كها أىً وبشكؿ واضح ٌىاؾ سٓاسة إسرائٓمٓة رسهٓة وهوقؼ هعمف بدعـ الىشاط

واٚىتاج اٚستٓطاىْ فعمِ سبٓؿ الهثاؿ ىجد أف كمفة الهٓاي( )1فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة تعادؿ ثٛث

أضعاؼ كمفتٍا فْ إسرائٓؿ ،وكذلؾ الكٍرباء والهدخٛت اٚىتاجٓة اٖخرى خاصة الهتصمة بالسمع
الزراعٓة تعتبر اٖقؿ تكمفة إذا ها استثىٓىا آٖدي العاهمة (هوسِ ،الحٓاة اٚقتصادٓة .)2133/33/21 ،وٚ

ٓىحصر اٖهر عىد ٌذا الحد فإسرائٓؿ هستهرة فْ خروقاتٍا حتِ لىصوص إتفاقٓة الشراكة التْ أبرهتٍا
()2

هع اٚتحاد اٖوروبْ فْ ىوفهبر  3886وذلؾ بقٓاهٍا بتصدٓر هىتجات الهستوطىات ا٘سرائٓمٓة

إلِ

دوؿ اٚتحاد عمِ أىٍا هىتجات تـ إىتاجٍا فْ داخؿ إسرائٓؿ وذلؾ بوضع همصقات تفٓد بذلؾ حٓث

تحظِ ٌذي الهىتجات بهعاهمة تفضٓمٓة فْ اٖسواؽ اٖوروبٓة(.هاس ،2132 ،ص)31

إف الوضع الذي آؿ إلًٓ اٚقتصاد الفمسطٓىْ هف حٓث زٓادة درجة اعتهادي عمِ اٚقتصاد

ا٘سرائٓمْ أصبح بهثابة أداة ضغط فْ ٓد إسرائٓؿ ،فىجد أف اتفاقٓة بارٓس اٚقتصادٓة قد أصبحت

هرجعا ٖي اتفاؽ هع الدوؿ اٖخرى بها فٍٓا اتفاقٓة التعاوف والتجارة اٖوروبْ الفمسطٓىْ ها أدى إلِ
بىْ ٌذا اٚتفاؽ عمِ قاعدة هقموبة حٓث أف الههىوع
زٓادة وتعهٓؽ التبعٓة اٚقتصادٓة الفمسطٓىٓة حٓث َ
استٓرادي ٌو القاعدة ،والهسهوح ٌو اٚستثىاء ،حٓث حدد الهسهوح بقوائـ السمع كها قٓدت القوائـ
بالكهٓات حٓث ٓشترط الهوافقة الهسبقة عمِ تعدٓمٍا ،بد ٚهف أف ٓساٌـ اٚتفاؽ كها كاف هتوقعا عمِ

1

تسٓطر إسرائٓؿ عمِ ىحو  % 75هف هىابع الهٓاي والهٓاي الجوفٓة التْ تستىزفٍا إلِ داخؿ اسرائٓؿ وهستوطىاتٍا وتستخدـ ٌذي الهٓاي لمتطوٓر

الزراعْ فْ الىقب ولمشرب فْ تؿ ابٓب ،فالهستوطف ا٘سرائٓمْ فْ الضفة ٓستٍمؾ حوالْ  13ضعؼ ها ٓستٍمكً الهواطف الفمسطٓىْ.
(هوسِ ،الحٓاة اٚقتصادٓة)2011/11/23 ،

2

"حاولت الهفوضٓة اٖوروبٓة هىع خرؽ اٚتفاقٓة هف خٛؿ حرهاف الهستوطىات اٚسرائٓمٓة هف اٚستفادة هف اتفاقٓة الشراكة اٖوروبٓة لٓتبمور

ٌذا الهوقؼ فْ التوقٓع عمِ ترتٓبات تقىٓة بٓف الجاىبٓف اٖوروبْ وا٘سرائٓمْ فْ  2005لوضع حد ٚىتٍاؾ اتفاؽ الشراكة حٓث بىاء عمًٓ
ٓتوجب عمِ كؿ شركات التصدٓر ا٘سرائٓمٓة تقدٓـ جهٓع البرآٌف بهىشأ الهىتجات هف فواتٓر وهكاف إىتاج السمع والرهز البرٓدي لٍا( .جمسة
طاولة هستدٓرة ( /)5اتفاؽ الشراكة بٓف اٚتحاد اٖوروبْ واسرائٓؿ والخروقات التجارٓة الخاصة بهىتجات الهستوطىات)
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إصٛح اٚختٚٛت فْ ٌٓكؿ التجارة الخارجٓة وأف ٓؤدي إلِ تحسٓف حجـ التبادؿ التجاري بٓف

فمسطٓف والدوؿ اٖخرى (الراصد اٚقتصادي ٖداء القطاع الخاص ،دٓسهبر .)2111

وٓرى الباحث أف العجز الحاصؿ فْ الهٓزاف التجاري ٌو بطبٓعة الحاؿ ىتاج طبٓعْ عف
اٚختٚٛت والتشوٌات التْ تهس القطاعات اٚىتاجٓة الفمسطٓىٓة وبخاصة القطاع الزراعْ حٓث أف
الهكوف الرئٓس لصادراتىا ٌْ الهىتجات الزراعٓة كها أف الدعـ التجاري اٖوروبْ كاف هوجٍا باٖساس
إلِ تقدٓـ اٚهتٓازات لٍذي الهىتجات ،وهف ىاحٓة أخرى ىجد أف الصورة اىعكست كذلؾ عمِ وارداتىا هف
اٚتحاد اٖوروبْ حٓث أف هعظهٍا ٌو هف السمع والهواد اٚستٍٛكٓة والكهالٓة ،ولٓس السمع الوسٓطة
والرأسهالٓة والتْ هف الههكف أف تساٌـ فْ تحسٓف وتٓرة اٚستثهارات وبالتالْ دفع عجمة التىهٓة
اٚقتصادٓة إلِ اٖهاـ ،وهها  ٚشؾ فًٓ أف الهىاخ السٓاسْ كاف لً أثري الواضح عمِ حجـ التبادؿ
التجاري كها أىً ٓ ٚهكف إغفاؿ بحاؿ هف اٖحواؿ اٚىتٍاكات وا٘جراءات ا٘سرائٓمٓة بحؽ التجارة
الخارجٓة الفمسطٓىٓة وأٌٍها التبعٓة اٚقتصادٓة الفمسطٓىٓة ٘سرائٓؿ والحصار.
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الفصؿ الرابع
"أثر الهساعدات كالقركض الكركبية عمى االقتصاد الفمسطيني"
اإلابدث ألاوٌ :الاكخصاد الفلظطُني بين اإلاظاعداث ألاوزوبُت ومعُلاث الخىمُت
اإلابدث الثاوي :ألاثس الحدي إلاعدٌ اإلاظاعداث واللسوض ألاوزوبُت على معدٌ الىمى
في اليشاط الاكخصادي
اإلابدث الثالث :جدلُل أثس اإلاظاعداث واللسوض ألاوزوبُت على الاكخصاد الفلظطُني
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تهييد:
سعِ اٚتحاد اٖوروبْ فْ أف ٓكوف دوري ىشطًا فْ الهىطقة هف خٛؿ الهساعدات التىهوٓة
واٚهتٓازات التجارٓة التْ ٓقدهٍا والتْ ٓعىْ التراجع عىٍا اىٍٓار الهقوهات اٚقتصادٓة والحٓاة الهدىٓة
الفمسطٓىٓة ،وبالتالْ اىٍٓار العهمٓة السمهٓة ،فالدور اٖوروبْ كاف حاض ار هف خٛؿ هساعداتً
وهحفزاتً والتْ ٌدفت فْ هجهمٍا إلِ الهساٌهة فْ تحسٓف الواقع اٚقتصادي لمشعب الفمسطٓىْ الذي
ٓعاىْ هف ظروؼ هعٓشٓة هضطربة تسبب بٍا اٚحتٛؿ بشكؿ رئٓس لٓكوف هف أٌـ هظاٌرٌا الفقر
والبطالة وىقص الوقود والقٓود عمِ حرٓة الحركة.
ٌذا وسٓحاوؿ الباحث هف خٛؿ ٌذا الفصؿ توضٓح هدى استفادة الىشاط اٚقتصادي
الفمسطٓىْ هف الهساعدات والقروض اٖوروبٓة والتْ ٓتطمب تفسٓرٌا ضرورة توضٓح أٌـ الهعوقات
التْ حالت وتحوؿ دوف اٚستفادة الهثمِ هىٍا ،والتْ ساٌهت فْ تعثر عجمة التىهٓة اٚقتصادٓة،
وصو ٚإلِ الهبحث الثاىْ والذي ٓسعِ الباحث هف خٛلً إلِ وصؼ سموؾ الهساعدات اٖوروبٓة
وأثرٌا عمِ هعدٚت الىهو فْ الىشاط اٚقتصادي فْ فمسطٓف ،عمِ أف ٓخصص الهبحث الثالث
لمدراسة القٓاسٓة والتْ ستعهؿ عمِ تحمٓؿ العٛقة بٓف الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ الفمسطٓىْ والهساعدات
اٖوروبٓة شاهمة قروض بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ والهقدهة لٗراضْ الفمسطٓىٓة ،عمِ أىً سٓتـ
اٚستعاىة ببعض اٖدبٓات الهحمٓة واٖجىبٓة والتْ تىاولت دراسة ٌكذا عٛقة ،حٓث ارتأى الباحث
وجود بعض الهتغٓرات ذات العٛقة فْ ٌذا التحمٓؿ وذلؾ لها لٍا هف تأثٓر هتوقع عمِ هعدؿ الىهو فْ
الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ الحقٓقْ ٌْ كأتْ :هعدؿ الهساعدات اٖوروبٓة شاهمة القروض ،هعدؿ
اٚستثهار الثابت ا٘جهالْ ،هعدؿ اٚىفتاح الخارجْ ،وعمِ ٌذا اٖساس سوؼ ىعهؿ عمِ تحدٓد شكؿ
ٌذي العٛقات وتقٓٓـ أثرٌا الكهْ خٛؿ الفترة الزهىٓة قٓد الدراسة (.)2012-1994
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اإلابدث ألاوٌ :الاكخصاد الفلظطُني بين اإلاظاعداث ألاوزوبُت
ومعُلاث الخىمُت
 .1الدعـ الكركبي ضركرم كلكنو غير كاؼ

عمِ الرغـ هف الدعـ الكبٓر الذي قدهتً وتقدهً الدوؿ الهاىحة وعمِ رأسٍا اٚتحاد اٖوروبْ

لفمسطٓف وخاصة فْ السىوات اٖخٓرة ،إ ٚأف ٌىاؾ تصاعدا هسته ار فْ الضغط الهالْ لىفقات السمطة

اء باٚلتزاـ
الفمسطٓىٓة ،وٓأتْ ذلؾ فْ ظؿ صعوبة التىبؤ الدقٓؽ بحجـ التدفقات الهالٓة الخارجٓة سو ً
والصرؼ أو بالزٓادة والىقصاف ،فهف جٍة ىجد أف ٌذي الهساعدات قد غمب عمِ تركٓبتٍا الطابع
ا٘غاثْ والطارئ ،وهف جٍة أخرى ىجد أف الدعـ الهوجً لمسمطة الفمسطٓىٓة والذي ٍٓدؼ إلِ
اٚستقرار الهالْ والحفاظ عمِ اٚقتصاد هف اٚىٍٓار ٓ ٚهكف أف ٓكوف بدٓ ٛعف السٓادة عمِ اٖرض

والحدود والتجارة والسٓاسات اٚقتصادٓة .ورغـ أٌهٓة الهعوىات الدولٓة واٖوروبٓة إ ٚأىٍا غٓر كافٓة

بحث ودفع إسرائٓؿ عمِ تحهؿ
لوقؼ التدٌور اٚقتصاديٖ ،ف ذلؾ ٓجب أف ٓقترف فْ الهقابؿ َ
التزاهاتٍا بهوجب القاىوف الدولْ واتخاذ خطوات همهوسة لتخفٓؼ الضغط عمِ اٖراضْ الفمسطٓىٓة
وافساح الطرٓؽ أهاـ خطط التىهٓة أف تأخذ هسارٌا ).(UNCTAD,2013

أٌهٍا التقارٓر الصادرة عف البىؾ الدولْ وهىظهة اٖوىكتاد
لقد أشارت التقارٓر الدولٓة و ُ
وصىدوؽ الىقد الدولْ أف القٓود التْ ٓفرضٍا اٚحتٛؿ ا٘سرائٓمْ تعرقؿ طهوحات الفمسطٓىٓٓف فْ

إهكاىٓة استغٛؿ هواردٌـ الطبٓعٓة وتوجًٓ الهساعدات الخارجٓة ىحو القطاعات الهحددة بالشكؿ
الهطموب ،وأدت إلِ عزؿ الىشاط التجاري الفمسطٓىْ عف اٖسواؽ الخارجٓة وبالتالْ إعاقة إهكاىات

اجراء تىهٓة هستداهة فْ فمسطٓف (و ازرة اٚقتصاد الفمسطٓىْ وهعٍد اٖبحاث التطبٓقٓة ،)2133 ،وفْ إطار
آخر قوبمت الضغوطات الدولٓة واٖوروبٓة عمِ السمطة الفمسطٓىٓة باىتٍاج اٖخٓرة برىاهجا إصٛحٓا

كشرط ٚستهرار الهساعدات ،وشٍدت السىوات الست الهاضٓة اجتٍاد واىجازات السمطة فْ ٌذا
الهضهار إ ٚأىً لـ ٓكف ٌىاؾ قدرة لمسمطة الفمسطٓىٓة عمِ ترشٓد وتوجًٓ الهساعدات الهالٓة الدولٓة

وخاصة اٖوروبٓة بها ٓتىاسب هع الخطط التىهوٓة التْ أقرتٍا السمطة (هركز بٓساف لمبحوث

واٚىهاء ،)1( )2133،وأٌـ أسباب ذلؾ ٌو اٚحتٛؿ ا٘سرائٓمْ الذي ٓفرض ىفسً الٛعب الرئٓس فْ

إعاقة اٚستفادة هف ٌذي الهعوىات .فمـ تتواىِ إسرائٓؿ عف وضع العراقٓؿ والصعوبات لمحٓمولة دوف

إهكاىٓة استغٛؿ الهساعدات الدولٓة الهقدهة لفمسطٓف تكرٓساً لسٓاساتٍا الٍادفة ٚستهرار اٚحتٛؿ
والتبعٓة الفمسطٓىٓة لٍا فْ شتِ الهجاٚت واٖىشطة (لبد.)2110،

1

أىظر الهوقع اٚلكتروىْ لهركز بٓساف لمبحوث وا٘ىهاءhttp://ar.bisan.org،2011/9/5 :
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وتشٓر التقارٓر الصادرة عف و ازرة التخطٓط والتىهٓة ا٘دارٓة الفمسطٓىٓة بأف الحكوهة

الفمسطٓىٓة تهكىت هف تقمٓص اٚعتهاد عمِ الهساعدات الخارجٓة بىسبة  %16هىذ العاـ 2118
ىتٓجةً لمىهو اٚقتصادي الهحقؽ ،واتباع سٓاسات ترشٓدًٓ ،وتحسٓف الجبآة ،وبالتالْ زٓادة ا٘ٓرادات

التْ بمغت خٛؿ عاـ  2131وٖوؿ هرة فْ تارٓخ السمطة الوطىٓة  2همٓار دوٚر ،وحسب التقرٓر

الهقدـ هف قبؿ السمطة الوطىٓة إلِ اجتهاع الدوؿ الهاىحة فإف الحكوهة الفمسطٓىٓة قد تبىت سٓاسة

ترشٓدًٓ هف خٛؿ ضبط الىفقات الجارٓة والرأسهالٓة ،لصالح زٓادة الىفقات التطوٓرٓة واقاهة العدٓد هف
الهشارٓع فْ القطاعات الهختمفة  ٚسٓها قطاعات الحكـ والبىٓة التحتٓة .حٓث التوقعات بزٓادة ىسبة

الىفقات التحوٓمة لصالح دعـ الفئات اٚجتهاعٓة  ٚسٓها الهٍهشة لٓتـ الهحافظة عمِ هعدٚت الىهو

اٚقتصادي فْ اٖعواـ الٛحقة بحدود ها تحقؽ فْ عاـ  2131بىسبة ( %8و ازرة التخطٓط والتىهٓة

ا٘دارٓة ،بٓاف صحفْ .)2133/10/33 ،بشكؿ عاـ ،تىوعت الهعٓقات التْ تحوؿ دوف اٚستفادة الهثمِ هف

الهعوىات الخارجٓة والتْ ٓبرز أثرٌا الهباشر عمِ التىهٓة اٚقتصادٓة فْ فمسطٓف والتْ ٓهكف حصرٌا

فْ أتْ؛

 .2هعيقات االستفادة هف الهساعدات الكركبية

هف الواضح أف العاهؿ السٓاسْ لً دور كبٓر فْ استه اررٓة وحجـ الدعـ الهقدـ ،ففْ الوقت

الذي ىجد فًٓ أف الهفاوضات هتٓسرة وىشطة تزداد الهساعدات ،وفْ حاؿ تعثر العهمٓة السمهٓة ىجد
التراجع الواضح فْ الهساعدات ،وٓظٍر ذلؾ جمٓا فْ تصرٓح هدٓر هكتب الهفوضٓة اٖوروبٓة فْ

الضفة الغربٓة جكف كير  john kiarفْ سبتهبر " 2112إف حجـ الدعـ االقتصادم هرتبط بالتقدـ
في العهمية السمهية بيف الجانبيف الفمسطيني كاالسرائيمي" (حهداف ،2131،ص )20فعمِ الهستوى
اٖوروبْ وكىتاج لمظروؼ السٓاسٓة التْ ىشأت عاـ  2113ىجد أف اٖوروبٓٓف ٌهوا بإىشاء آلٓة
الهساعدات الهؤقتة لٛلتفاؼ عمِ حكوهة تقودٌا حهاس لٓىتقموا بعدٌا إلِ آلٓة بٓغاس ،والتْ لـ تكف
فقط آلٓة ٘دارة أهواؿ الهاىحٓف هع السمطة الفمسطٓىٓة فقط ،بؿ ىفذت عبرٌا العدٓد هف الهشارٓع
الهباشرة لمفمسطٓىٓٓف ،فٍْ أقرب ها ٓكوف إلِ حكوهة ظؿ هالٓة ،هىٍا إلِ آلٓة لتىسٓؽ الهساعدات،

وكذلؾ الحاؿ بالىسبة لمعدٓد هف الهؤسسات اٌٖمٓة ،التْ إها وقفت هتفرجة أهاـ هصادرة دورٌا

وعٛقتٍا بالجهٍور الفمسطٓىْ ،أو أصبح البعض هىٍا ٓعهؿ كهقاوؿ ثاىوي لمهؤسسات الدولٓة (هركز

بٓساف لمبحوث واٚىهاء.)2133 ،

 1.2الهعيقات كاإلجراءات اإلسرائيمية

لقد سعت إسرائٓؿ هىذ احتٛلٍا اٖراضْ الفمسطٓىٓة عاـ  3832إلِ استغٛؿ كافة الهوارد

اٚقتصادٓة الفمسطٓىٓة وتسخٓرٌا لصالح اٚقتصاد ا٘سرائٓمْ ،وفْ ىفس الوقت اجتٍدت إسرائٓؿ عمِ
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إظٍار الحٓاة الهعٓشٓة واٚقتصادٓة فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة وكأىٍا طبٓعٓة ،حٓث كاف الٍدؼ الرئٓسْ
هف ٌذي السٓاسة والتْ كاف هٍىدسٍا وزٓر الدفاع ا٘سرائٓمْ آىذاؾ هوشٓة دآاف فرض قبوؿ دهج

إسرائٓؿ اقتصادٓا فْ الشرؽ اٖوسط ،وهف ىاحٓة أخرى ربط اٖراضْ الفمسطٓىٓة بإسرائٓؿ لتصبح
هعتهدة اعتهادا كمٓا عمِ اٚقتصاد ا٘سرائٓمْ (الراصد اٚقتصادي ٖداء القطاع الخاص ،دٓسهبر .)2111

وعمِ صعٓد اٚتفاقٓات الهبرهة ٓرى بعض اٚقتصادٓٓف والهحممٓف أف اتفاقٓة بارٓس عاـ
 1994ساٌهت فْ قصور السمطة فْ إٓجاد ا٘جراءات الهىاسبة فْ استغٛؿ اٚتفاقٓات اٚقتصادٓة
الهبرهة هع الدوؿ اٖجىبٓة ضهف الحد اٖدىِ بحٓث أدت إلِ تكرٓس التبعٓة اٚقتصادٓة ٘سرائٓؿ

فرسخت واقع السوؽ الواحدة رغـ هىحٍا السمطة الفمسطٓىٓة بعض الصٛحٓات التْ لـ تستغمٍا

ا لهؤسسات الهعىٓة ولـ تطالب بتعدٓؿ البىود الهجحفة بحؽ ىهو وحرٓة اٚقتصاد الفمسطٓىْ (الصوراىْ،

،2006ص ،)69أها عمِ هستوى الىشاط اٚستٓطاىْ والذي ٓعتبر ذراع اٚحتٛؿ فْ استىزاؼ الهقدرات
والهوارد الفمسطٓىٓة وأساسا لتقطٓع أواصؿ الهدف والقرى والذي أثر عمِ التكوٓىة الجغرافٓة لمهىاطؽ

الفمسطٓىٓة ،فقد قاهت إسرائٓؿ هىذ العاـ  3832بإىشاء حوالْ  323هستوطىة فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة
بها فٍٓا القدسٓ ،ضاؼ لٍا  601حاجز وىقطة تفتٓش تعرقؿ الحركة ها بٓف اٖسواؽ الهحمٓة والدولٓة،

أثر عمِ قدرة الهىتجات الفمسطٓىٓة عمِ الهىافسة هحمٓا وخارجٓا ،وىتٓجة لذلؾ تأثرت وجٍة الىهو
اٚقتصادي لتتجً إلِ قطاع الخدهات وذلؾ عمِ حساب التدٌور الحاصؿ فْ القطاعات اٖخرى
وأٌهٍا الزراعة والصىاعة (.)UNCTAD,2013

كبشكؿ عاـ يهكف تمخيص أىـ الهعكقات االسرائيمية في النقاط التالية( :الحساسىة ،2131 ،ص)38

 السٓطرة اٚسرائٓمٓة عمِ الهوارد الطبٓعٓة الفمسطٓىٓة. -شرذهة الهدف والقرى الفمسطٓىٓة وقطع التواصؿ الجغرافْ توصؿ الىشاط اٚستٓطاىْ.

 ازدواجٓ ػػة ال ػػىظـ الهطبق ػػة عم ػػِ اٖ ارض ػػْ الفمس ػػطٓىٓة وتص ػػىٓفٍا لٓخض ػػع ج ػػزء هىٍ ػػا إل ػػِ ال ػػىظـوالقواىٓف ا٘دارٓة ا٘سرائٓمٓة.

 ارتباط تخطٓط وتىفٓذ بىِ تحتٓة بإسرائٓؿ وعجز الفمسطٓىٓٓف هف السػٓطرة عمػِ ٌػذي البىػِ بٍػدؼاستغٛلٍا كشبكات الطرؽ والكٍرباء والهاء واٚتصاٚت وحتِ الخدهات الصحٓة.

 2.2هعكقات قانكنية عمى اتفاؽ الشراكة الكركبية الفمسطينية:

بالرغـ هف أف ٌدؼ اٚتفاؽ هع اٚتحاد اٖوروبْ كاف رغبة سٓاسٓة فمسطٓىٓة هف أجؿ فرض

جسـ سٓاسْ فمسطٓىْ عمِ الخرٓطة الدولٓة ،وتثبٓت الحضور الفمسطٓىْ فْ الشراكة الهتوسطٓة

كباقْ الدوؿ الهتوسطٓة ،لكف ها ىجدي ٌو هحدودٓة الق اررات اٚقتصادٓة والسٓاسٓة الفمسطٓىٓة كىتاج
طبٓعْ لمقٓود الهفروضة سواء ها أبرـ هف اتفاقات سٓاسٓة واقتصادٓة هع إسرائٓؿ أو بسبب الحصار
واٚغٛقات واٚعتداءات العسكرٓة الهتواصمة وبىاء ها ٓسهِ بالجدار الفاصؿ تطبٓقا لسٓاسة التوسع
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اٚستٓطاىْ الذي ضـ الهزٓد هف اٖراضْ الفمسطٓىٓة ،حٓث قدرت ىسبة هساحة اٖرض التْ تخطاٌا

الجدار داخؿ أراضْ الضفة الغربٓة بها ٓزٓد عمِ  %30هف هساحتٍا كؿ ذلؾ إلِ جاىب اٚستهرار

فْ إقاهة وبىاء الهستوطىات ،وبقاء الفصؿ التعسفْ الجغرافْ واٚجتهاعْ واٚقتصادي بٓف الضفة
والقطاع (الصوراىْ ،2006،ص.)18

وٓهكف القوؿ أف ا٘غٛقات ا٘سرائٓمٓة الهتكررة لٗراضْ الفمسطٓىٓة تسببت فْ الحد هف تىفٓذ
أو إتهاـ البراهج والهشارٓع الهختمفة ،والعجز عف توفٓر الهدخٛت ا٘ىتاجٓة الٛزهة لتىفٓذ ٌذي

الهشارٓع ،ها زاد هف تكمفة استٓراد أٚت والهعدات ىتٓجة لٙج ارءات اٖهىٓة ا٘سرائٓمٓة عمِ الهعابر
وههاطمة إسرائٓؿ فْ إصدار التراخٓص الٛزهة لهشارٓع البىِ التحتٓة والتطوٓرٓة خاصة فْ الهىاطؽ

"ب" و "ج" والتْ هازالت تقع تحت ا٘شراؼ اٖهىْ ا٘سرائٓمْ.

وهف الهٍـ التىوًٓ إلِ هعارضة إسرائٓؿ الهباشرة فْ تخصٓص وتغطٓة الهساعدات الهالٓة

لمعدٓد هف الهشارٓع وذلؾ بحكـ هشاركة إسرائٓؿ فْ الطواقـ اٚستشارٓة والمجىة الهحمٓة لتىسٓؽ

إرضاء لمطرؼ ا٘سرائٓمْ،
الهساعدات ،ها أدى إلِ إحجاـ الدوؿ الهاىحة عف تهوٓؿ بعض الهشارٓع
ً
كها أف بعض الدوؿ الهاىحة تستخدـ الهساعدات كوسٓمة ضغط عمِ السمطة الفمسطٓىٓة لتقدٓـ
التىازٚت والتْ دائها تكوف فْ هحصمتٍا لصالح الطرؼ ا٘سرائٓمْ (لبد.)2003،
وبشكؿ عاـ ىجد أف الههارسات ا٘سرائٓمٓة تسري فْ اتجاي عدـ اٚقرار بأف الجاىب الفمسطٓىْ

هىطقة جهركٓة هىفصمة عف إسرائٓؿ وبذلؾ ٓ ٚحؽ لمفمسطٓىٓٓف أف ٓبرهوا اتفاقات دوف الهرور
بإسرائٓؿ التْ  ٚتعترؼ بقاىوىٓة اتفاؽ الشراكة اٖوروبٓة الفمسطٓىٓة ،هف ىاحٓة أخرى فالسمع والبضائع

الهستوردة هف اٚتحاد اٖوروبْ إلِ الجاىب الفمسطٓىْ وتحهؿ شٍادة هىشأ أوروبٓة حسب اٚتفاؽ
اٖوروبْ الفمسطٓىْ سوؼ تهر هف خٛؿ الهواىئ ا٘سرائٓمٓة وبالتالْ سٓفرض عمٍٓا رسوـ جهركٓة

إسرائٓمٓة وٓعتبر ذلؾ اختراقا لها اتفؽ عمًٓ فْ اتفاؽ بارٓس اٚقتصادي الذي ٓسهح لمسمطة

الفمسطٓىٓة استخداـ الهواىئ البحرٓة والجوٓة ا٘سرائٓمٓة فْ عهمٓة التجارة دوف تهٓٓز (الصوراىْ،2006،

ص .)18وبذلؾ ٓهكف القوؿ بأف اٚتحاد اٖوروبْ قد واجً هأزقا فعمٓا فْ إبراهً اتفاقٓتْ تجارة
هىفصمتٓف لكٓاىٓف الىظاـ التجاري بٓىٍها هتداخؿ بشكؿ كبٓر وغٓر واضح فقد تتحوؿ أي اهتٓازات

ههىوحة لفمسطٓف إلِ اهتٓازات إضافٓة إلِ إسرائٓؿ (كىفاىْ ،2000،ص.)53

 3.2الهعيقات اإلسرائيمية عمى التجارة الخارجية الفمسطينية:

إف أٓة استراتٓجٓة تىهوٓة هف الهطموب أف تقوـ عمِ بىٓة تجارٓة جٓدة ٓتـ تأسٓسٍا هف خٛؿ

رفع هستوى اٚتفاقٓات التجارٓة بحٓث تضهف الوصوؿ أهف والحر إلِ اٖسواؽ الخارجٓة ضهف ىظاـ
تجاري واداري أكثر فاعمٓة خاصة بها ٓتعمؽ بالحدود وحرٓة الحركة عمِ الهعابر والههر أهف بٓف
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الضفة الغربٓة وقطاع غزة إ ٚأف اسرائٓؿ وها أبرـ هعٍا هف اتفاقات قٓدت التجارة الفمسطٓىٓة وحجهت

قدرتٍا عمِ الحركة ضهف اٖبعاد السابقة (بوىز غارد .)3889،وٓهكف تقسٓـ أٌـ الهعٓقات عمِ الىشاط
التجاري الخارجْ إلِ ثٛث هعٓقات كأتْ:
 1.3.2الهعيقات اإلجرائية عمى عهمية تنقؿ السمع :
بشكؿ عاـ تعتبر ٌذي الهعٓقات إسرائٓمٓة بالدرجة اٖولِ وهف أٌـ العقبات التْ تواجً التبادؿ

التجاري الفمسطٓىْ هع اٚتحاد اٖوروبْ فٍْ تتأثر ببىود اتفاقٓة بارٓس والتْ تصب فْ هحصمتٍا
بالهصمحة اٚقتصادٓة ٘سرائٓؿ وتكرٓساً لمتبعٓة اٚقتصادٓة التْ اىتٍجتٍا إسرائٓؿ هىذ عاـ  1967وٚ

تقوـ عمِ أساس الهعاهمة بالهثؿ (عمِ أساس تبادلْ) وها ٓبرٌف عمِ ذلؾ:

 -أىً ٓ ٚحؽ لمسمطة الفمسطٓىٓة التدخؿ فْ تحدٓد ىوعٓة وكهٓة السمع الهستوردة ٘سرائٓؿ هف جٍة،

وتحدٓد السٓاسة الضرٓبٓة أو الجهركٓة ،بؿ اٖخذ بتمؾ الهحددة فْ إسرائٓؿ واٚلتزاـ بأي تغٓٓر فْ

إسرائٓؿ هف جٍة أخرى.

 -الهراقبة ا٘سرائٓمٓة عمِ الهعابر ،ها ٓحد هف حرٓة وحركة التبادؿ التجاري بٓف السمطة الفمسطٓىٓة

والعالـ الخارجْ ،وحتِ ها بٓف الضفة الغربٓة وقطاع غزة ىفسٍا هف خٛؿ وضع القٓود اٖهىٓة
الهتعددة عمِ التجارة الخارجٓة والداخمٓة الفمسطٓىٓة حسب الهصمحة ا٘سرائٓمٓة (الحساسىة،2010 ،

ص )18وبإجهاع اٚقتصادٓٓف والهحممٓف الفمسطٓىٓٓف فإف اتفاقٓة بارٓس كاىت هجحفة بالحقوؽ
الفمسطٓىٓة وقد أشارت دراسة أجراٌا هركز تطوٓر القطاع الخاص بأف غالبٓة الهىشآت اٚقتصادٓة تجد
بأف اٚتفاقات الهبرهة هع إسرائٓؿ أثرت سمبا عمِ الحٓاة اٚقتصادٓة الفمسطٓىٓة وبشكؿ خاص عمِ

الهىشآت الصىاعٓة بىسبة  %60والهىشآت الزراعٓة بىسبة  ،%52فالهطموب أٌهٓة العهؿ عمِ إٓجاد
هخرج واقعْ لتحسٓف وتغٓٓر البىود الهجحفة التْ أقرت باتفاؽ بارٓس (ىصر اهلل ،2003 ،ص.)28
 2.3.2الهعيقات اإلسرائيمية عمى الصادرات

()1

فمسطٓف  ٚتهمؾ هواىئ و ٚهطارات لغآة الٓوـ خاصة بعد تدهٓر هطار غزة الدولْ ،ها

أضطر التجارة الفمسطٓىٓة الخارجٓة الهرور عبر الهواىئ ا٘سرائٓمٓة البحرٓة والجوٓة لتتعرض إلِ

التهٓٓز الواضح والهعٓقات الهجحفة رغـ أف اتفاؽ بارٓس اٚقتصادي ىص عمِ عدـ التهٓٓز .وٓظٍر

ذلؾ باضطرار توجً الهصدر الفمسطٓىْ إلِ التاجر ا٘سرائٓمْ أو إلِ شركات التصدٓر ا٘سرائٓمٓة
٘ىجاز الفحوصات الهخبرٓة عىد تصدٓر سمع زراعٓة ،والتخمٓص الجهركْ با٘ضافة إلِ الفحوصات

اٖهىٓة لمبضائع والتْ غالبا ها تتمؼ ا٘رسالٓات الزراعٓة لتباع بأبخس اٖثهاف ،ىآٌؾ عف عدـ
1

دراسة وتحمٓؿ ٚتفاؽ الشراكة اٖوروبٓة الفمسطٓىٓة" ،لمهزٓد هف اٚطٛع أىظر الهوقع اٚلكتروىْ التالْ:

http://www.met.gov.ps/economic-papers/pal-eur-co.pdf
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السهاح لمتاجر الفمسطٓىْ أف ٓستخدـ طائرات الركاب كها ٌو هسهوح لمتاجر اٚسرائٓمْ فالتاجر

الفمسطٓىْ هقٓد باستخداـ طائرات الشحف ذات الكمفة العالٓة كها أىٍا أقؿ سف ار هف الطائرات العادٓة.
هف ىاحٓة أخرى فإف اتفاقٓات اٚتحاد اٖوروبْ هع فمسطٓف تكوف عمِ أساس حجـ الصادرات الفعمْ

بٓف الطرفٓف وٌىا ىجد أف الصادرات الفمسطٓىٓة قٓاسا بصادرات أي دولة عربٓة هتوسطٓة تكاد  ٚتذكر

وٌذا قد ٓعزى إلِ السٓاسات ا٘جرائٓة والتجارٓة ا٘سرائٓمٓة اتجاي اٖراضْ الفمسطٓىٓة (كىفاىْ،2000،

ص.)53
 3.3.2الهعيقات اإلسرائيمية عمى الكاردات الفمسطينية:
تهر الواردات الفمسطٓىٓة عبر الهعابر والهواىئ ا٘سرائٓمٓة البحرٓة هىٍا والجوٓة ،وٌىا ىجد أف
الهعٓقات ا٘سرائٓمٓة تكوف فْ اىتظار التاجر الفمسطٓىْ لتكمفً الكثٓر هف الوقت والجٍد والهاؿ،
وتتهثؿ أٌـ الهعٓقات ا٘سرائٓمٓة عمِ التبادؿ التجاري الفمسطٓىْ اٖوروبْ فْ استصدار رخص

اٚستٓراد التْ أجبر الفمسطٓىٓوف تقدٓهٍا إلِ الجاىب ا٘سرائٓمْ حسب اتفاؽ بارٓس اٚقتصادي لدواع
أهىٓة ،وضرورة هطابقة هواصفات اٚستٓراد الفمسطٓىٓة لمهواصفات ا٘سرائٓمٓة بحكـ أىً هسهوح
لمفمسطٓىٓٓف با٘تجار داخؿ الهىاطؽ ا٘سرائٓمٓة وذلؾ ها ٓعقد العهمٓة هف تأخٓر الفحوص واستخداـ

الهختبرات ا٘سرائٓمٓة ،كها أف شٍادة الهىشأ الهتفؽ عمٍٓا هع الجاىب اٖوروبْ ٓتـ تعطٓمٍا عىد كتابة
ٌذي الشٍادة ها ٓضطر التاجر الفمسطٓىْ أف ٓعٓدٌا إلِ بمد الهىشأ ٘صدار شٍادة جدٓدة حسب

اٚتفاقٓة هع إسرائٓؿ وغٓرٌا هف الهعٓقات (الحساسىة ،2010 ،ص.)18

 4.2الهعيقات الذاتية الفمسطينية:

إف التٍافت غٓر الهىظـ هف خٛؿ هؤسسات السمطة الفمسطٓىٓة لمحصوؿ عمِ أهواؿ ودعـ

الدوؿ الهاىحة وخاصة اٚتحاد اٖوروبْ لتهوٓؿ عدد هف الهشارٓع دوف إعداد الدراسات الٛزهة

الهخصصة لٍذا الغرض ،وغٓاب التخطٓط التىهوي اٚستراتٓجْ الٛزـ با٘ضافة إلِ تداخؿ أدوار
وصٛحٓات ٌذي الهؤسسات والو ازرات أدى إلِ عدـ اٚستغٛؿ اٖهثؿ لٍذي الهساعداتٓ ،ضاؼ إلِ

كؿ ذلؾ العدد الكبٓر هف الهىظهات اٌٖمٓة والتْ تروج لىشاطاتٍا وهشارٓعٍا بشكؿ هباشر هع
الهاىحٓف دوف أي تىسٓؽ فعاؿ سواء فٓىا بٓىٍا أو هع السمطات الرسهٓة ،ها ٓؤدي بطبٓعة الحاؿ إلِ
ٌدر الهساعدات فْ هجاٚت غٓر ذي جدوى خاصة فْ ظؿ غٓاب الرقابة الفاعمة ذات الجواىب

القاىوىٓة والهحاسبة الهتخصصة ( لبدٓ، )2003،ضاؼ لذلؾ غٓاب رؤٓة وبرىاهج تىهوي شاهؿ تٍتدي
بً السمطة فْ إعادة ا٘عهار ،وفْ إدارة الشأف اٚقتصادي ،وفْ ظؿ ضعؼ ههارسات الشفافٓة
والهراقبة والهساءلة فْ إدارة الهاؿ العاـ ،فالقطاع العاـ ٓعاىْ طواؿ الفترة الهاضٓة هف التضخـ

الوظٓفْ والتشوي الٍٓكمْ ،وازدواج الصٛحٓات وتداخمٍا بٓف الهؤسسات الهختمفة وقد صاحب ذلؾ،

أو ىجـ عىً ،تشوٌات فْ العٛقة بٓف القطاعٓف العاـ والخاص ،وىشوء عٛقة تىافسٓة ،وربها تزاحهًٓ
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بٓىٍها ،بقٓت قائهة حتِ وقت قرٓب (عبد الكرٓـ؛ هسارات .)2012 ،كعمى صعيد االنتاج ىجد أف ٌىاؾ
عدة هعطٓات هرتبطة بجودة ا٘ىتاج وىوعٓتً وتكمفتً العالٓة فالخبرة الهحدودة لمتجار الفمسطٓىٓٓف
وحداثة عٍدٌـ بالتسوٓؽ الدولْ ودخوؿ اٖسواؽ اٖوروبٓة هقارىة هع بعض الهىافسٓف وخاصة إسرائٓؿ

حاؿ دوف

توفر اهكاىات تحضٓر ا٘ىتاج لمتصدٓر هف حٓث الشكؿ والتغمٓؼ وهجاراة أذواؽ

الهستٍمكٓف اٖوروبٓٓف إضافة إلِ خصوصٓات التروٓج وتسوٓؽ ا٘ىتاج (الحساسىة ،2010 ،ص.)18

 .3الهكقؼ الكركبي اإلجرائي هف االنتياكات التجارية اإلسرائيمية
تأتْ الخشٓة اٖوروبٓة هف أف تىعكس اٚهتٓازات اٖوروبٓة الههىوحة فْ اتفاؽ التجارة وخاصة

ها ٓتعمؽ هىٍا بالسمع الزراعٓة عمِ الهزارع ا٘سرائٓمْ ولٓس الهزارع الفمسطٓىْ ولصعوبة تدارؾ ٌذا

الخمؿ كاىت ٌىاؾ هساعْ فمسطٓىٓة وحقوقٓة تىاغهت هع اٚشتراطات اٖوروبٓة عمِ التأكٓد باٚلتزاـ

بقواعد الهىشأ الهطموبة (كىفاىْ ،2111 ،ص ،)31-32واٖهر أخر أىً فْ الوقت الذي ٓواصؿ فًٓ

اٚتحاد اٖوروبْ سٓاسة الهقاطعة عمِ هىتجات الهستوطىات فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة أعطِ ذلؾ
الحؽ لمبضائع الفمسطٓىٓة الدخوؿ إلِ دوؿ اٚتحاد دوف رسوـ جهركٓة (هوسِ ،الحٓاة اٚقتصادٓة،

 .)2133/33/21فاٚتحاد اٖوروبْ حالً حاؿ الهجتهع الدولْ حٓث إق ارري بأف اٖراضْ الهحتمة لٓست
جزءا هف إسرائٓؿ وبذلؾ ٓ ٚهىح لمهىتجات القادهة هف الهستوطىات ا٘سرائٓمٓة إلِ دوؿ اٚتحاد

اٖوروبْ حؽ اٚستفادة هف الهعاهمة التفضٓمٓة الهشهولة فْ اتفاؽ التجارة والتعاوف اٖوروبْ

الفمسطٓىْ (هاس ،2132 ،ص ،)31وحسب التقدٓرات

( )1

التْ صدرت هؤخ ار أىً هف الهتوقع أف تصؿ

الخسائر ا٘سرائٓمٓة جراء الهقاطعة اٖوروبٓة لهىتجات الهستوطىات إلِ تسعة همٓارات دوٚر سىوٓا،
ٌذا وقد شهمت الخسائر التْ تكبدتٍا إسرائٓؿ جراء ٌذي الخطوات التخمْ عف حوالْ عشرة آٚؼ

عاهؿ هف عهاؿ الهستوطىات ،واىسحاب شركات أوروبٓة هف هشروعات إسرائٓمٓة أو وقؼ أىشطتٍا هع

هؤسسات اقتصادٓة إسرائٓمٓة عاهمة فْ الهستوطىاتٚ ،عتبارات قاىوىٓة دولٓة ،وفْ ىفس السٓاؽ

اىسحبت فْ فبرآر  2014شركتاف أوروبٓتاف هف عطاء لتىفٓذ هٓىاءٓف فْ أشدود وحٓفا ،وقد أعمف
هصرؼ دوٓتشً بىؾ اٖلهاىْ هقاطعة بىؾ ٌبوعمٓـ ا٘سرائٓمْ بسب ىشاطً فْ الهستوطىات .وهع
1

حسب تقدٓرات خبراء فْ حركة هقاطعة إسرائٓؿ التْ أىشئت عاـ  2005فْ الضفة الغربٓة ،وتضـ  107هف الهؤسسات الهدىٓة الفمسطٓىٓة

با٘ضافة إلِ هؤسسات دولٓة ،وٌْ تدعو إلِ هقاطعة وسحب اٚستثهارات هف إسرائٓؿ وفرض عقوبات عمٍٓا حتِ تتقٓد بالقاىوف الدولْ
والهبادئ الدولٓة لحقوؽ ا٘ىساف .وقد شرع اٚتحاد اٖوروبْ  -الذي ٓستوعب  %32هف الصادرات ا٘سرائٓمٓة -هىذ هطمع ٌذا العاـ فْ
هقاطعة

الهستوطىات،

كها

بدأت

سمطات

الجهارؾ

اٖوروبٓة

بوسـ

هىتجات

الهستوطىات

لتكوف

http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/0b803e68 -7727-4a10-9271-3c6023a284fb
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واضحة

لمهستٍمكٓف .

بدآة العاـ قرر أكبر صىد وؽ لمتقاعد فْ ٌولىدا هقاطعة البىوؾ ا٘سرائٓمٓة وسحب استثهاراتً فٍٓا،

بسبب تهوٓمٍا اٚستٓطاف وفتح فروع لٍا فْ الهستوطىات ،وفْ الشٍر ذاتً اشترطت الحكوهة اٖلهاىٓة
هقابؿ استهرار تقدٓـ هىح لشركات إسرائٓمٓة فْ هجاؿ التكىولوجٓا الهتطورة وتجدٓد اتفاقٓة لمتعاوف

ال عمهْ أف ٓتـ استبعاد الهستوطىات الهوجودة فْ الضفة الغربٓة والقدس الشرقٓة هف ٌذي الهىح أو
اتفاقٓة التعاوفٌ ،ذا وأدرج صىدوؽ الثروة السٓادي الىروٓجْ شركتٓف إسرائٓمٓتٓف لمتطوٓر العقاري
والبىاء ضهف القائهة السوداء بسبب هشاركتٍها فْ أعهاؿ بىاء هستوطىات فْ القدس الشرقٓة الهحتمة،
وٓعتزـ اٚتحاد اٖوروبْ فرض جهارؾ هىتظهة عمِ الهىتجات الواردة هف الهستوطىات ،وعدـ هىحٍا

التسٍٓٛت الهالٓة الهكفولة لمبضائع ا٘سرائٓمٓة (الجزٓرة ىت .)2014/02/22،هف جٍة أخرى ىجد أف شح

الهعموهات الخاصة بالهىتج الفمسطٓىْ ،وها ٌو الهطموب تسوٓقً هف سمع وهىتجات فْ دوؿ اٚتحاد

عف طبٓعة السمع الهطموبة وا٘جراءات الهتبعة قد ٓعتبر عاه ٛهؤث ار آخر عمِ هسار وقوة التبادؿ

أخٓر ىجد أىً هف الهٍـ التوافؽ هع اٚتحاد اٖوروبْ
التجاري وبخاصة عمِ الصادرات الفمسطٓىٓة ،و ًا
عمِ أٌهٓة تهدٓد فترة وىوع اٚهتٓازات الههىوحة وتوسٓع قائهة السمع الزراعٓة الهسهوح دخولٍا
اٖسواؽ اٖوروبٓة هع ضرورة استعهاؿ الىفوذ اٖوروبْ لمضغط عمِ إسرائٓؿ لمحد هف ا٘جراءات

ا٘دارٓة واٖهىٓة ضد التجارة الخارجٓة الفمسطٓىٓة (ىصر اهلل ،2003 ،ص.)36

وٓرى الباحث أف اٚهتٓازات التجارٓة اٖوروبٓة لفمسطٓف ٌْ خطوة إٓجابٓة لصالح اٚقتصاد
الفمسطٓىْ ودعـ الهىتجات الوطىٓة ،ولكف ٓبقِ ذلؾ بصبغتً القاىوىٓة أقوى هف الواقع اٚقتصادي
السائد فْ فمسطٓف ،خاصة ها ٓتعمؽ بالتبادؿ التجاري هع اٚتحاد اٖوروبْ فها جدوى هىح
الفمسطٓىٓٓف فرصة فرض ضرٓبة  %25عمِ الهىتجات الصىاعٓة اٖوروبٓة الواردة إلِ اٖراضْ
الفمسطٓىٓة والسهاح لٍا بالدخوؿ إلِ إسرائٓؿ دوف أي ضرائب هفروضة عمٍٓا وبالتالْ حرٓة دخولٍا
إلِ اٖسواؽ الفمسطٓىٓةٌ .ذا وٓ ٚهكف بأي حاؿ هف اٖحواؿ إغفاؿ هدى ارتباط العٛقات التجارٓة
اٖوروبٓة الفمسطٓىٓة وٓضاؼ لٍا الهساعدات اٖوروبٓة بالظروؼ السٓاسٓة واٖهىٓة وا٘جراءات
ا٘سرائٓمٓة عمِ اٖرضٓ ،ضاؼ إلٍٓا العواهؿ الداخمٓة وا٘دارٓة الفمسطٓىٓة والتْ تتهثؿ فْ غٓاب
الىظاـ العاـ وسٓادة القاىوف وضعؼ البىاء الهؤسسْ واىتشار هظاٌر الفساد الهالْ وا٘داري ها أدى
باٚستثهار إلِ اٚىحصار فْ تىفٓذ الهشارٓع ذات الربحٓة السرٓعة وبخاصة فْ الهجاٚت العقارٓة
والخدهٓة دوف أي اٌتهاـ واضح بالقطاعات ا٘ىتاجٓة .إف ٌذي الهعوقات كاف هف أٌـ آثرٌا تضرر
البٓئة اٚستثهارٓة فْ فمسطٓف وبالتالْ تحجٓـ الىشاط اٚىتاجْ والتجاري عمِ حد سواء.
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وعمِ الهستوى اٖوروبْ فالهتابع لىٍج اٚتحاد اٖوروبْ وسٓاستً فْ الدعـ الهالْ ٓجد أىً ٓكٓؿ
بهكٓالٓف ،فٍو هف ىاحٓة سٓاسٓة ورسهٓة ٓدعـ دٓهقراطٓة التحوؿ السمهْ لمسمطة واٚىتخابات ،إ ٚأىً
فْ الحالة الفمسطٓىٓة أف اٚتحاد كاف أوؿ الهبادرٓف لقطع الهساعدات ووقؼ الدعـ عف فمسطٓف بعد
فوز حركة حهاس فْ اٚىتخابات التشرٓعٓة العاـ  ،2006ها كاف لً بالغ اٖثر السمبْ عمِ الىشاط
اٚقتصادي الفمسطٓىْ ،وأها عمِ الهستوى التجاري تقمصت الواردات اٖوروبٓة إلِ فمسطٓف بها ىسبتً
 %5.6فْ حٓف كاف ٌىاؾ تراجعا واضحا فْ ىسبة الصادرات الفمسطٓىٓة تقدر ب  .%75لٓأتْ بعد
ٌذي التطورات إقرار اٚتحاد اٖوروبْ بهبادرة ألٓة الدولٓة الهؤقتة ) (TIMلدعـ الشعب الفمسطٓىْ
دوف الهرور بالهؤسسات الحكوهٓة التْ تدٓرٌا حركة حهاس ،ها أعطِ كؿ الهبررات ٘سرائٓؿ
ٚستهرار عدواىٍا وىٍجٍا فْ حصار وقهع الىهو فْ الىشاط اٚقتصادي ،وٌىا ٓهكف القوؿ أف ٌذي
الىتٓجة تتٛءـ هع الفرضٓة القائمة بأف هسار الدعـ اٖوروبْ لفمسطٓف ٓتحدد هف خٛؿ اٌٖداؼ
الهس ِطرة لمسٓاسة اٖوروبٓة.
ٌ
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اإلابدث الثاوي :ألاثس الحدي للمظاعداث واللسوض ألاوزوبُت على الىمى
في اليشاط الاكخصادي
ٓوضح الجدكؿ رقـ ( )8الهساعدات والقروض اٖوروبٓة الههىوحة لٗراضْ الفمسطٓىٓة لمفترة
ها بٓف ( )2132-3880والذي ىسعِ هف خٛلً إلِ إلقاء الضوء بىوع هف التحمٓؿ عمِ اٖثر الحدي

لٍذي الهساعدات عمِ هعدؿ ىهو الىاتج الهحمْ كأداة لقٓاس الىهو والتىهٓة ،والذي ٓظٍر لىا هف خٛؿ
البٓاىات الواردة أف ٌذا اٖثر كاف سمبٓا بشكؿ عاـ ها ٓعكس العٛقة بٓف التغٓر فْ حجـ الهساعدات

والقروض اٖوروبٓة عمِ التغٓر فْ الىهو اٚقتصادي .ولكْ ٓظٍر التحمٓؿ بشكؿ جٓد ارتأى الباحث
أف ٓثري ٌذا الجزء بشكؿ بٓاىْ لتتضح هعالـ العٛقة؛

جدكؿ ( :)8الهساعدات كالقركض الكركبية الههنكحة لأل راضي الفمسطينية خالؿ
الفترة ( )2112-1994

بالهميكف دكالر اهريكي

هعدؿ التغير في الناتج الهحمي

هعدؿ التغير في الهساعدات

هعدؿ االستثهار

1995

174.00

21.85

29.74

1996

80.40

97.67

31.52

1997

451.20

-70.96

31.34

1998

453.70

83.35

32.60

1999

337.20

-181.86

40.96

2000

-388.20

41.14

33.44

2001

-335.90

38.17

26.04

2002

-509.40

52.46

25.50

2003

499.10

10.12

27.97

2004

397.90

5.63

24.35

2005

361.10

95.26

27.76

2006

-237.20

-24.03

31.17

2007

231.80

283.02

24.66

2008

324.20

122.16

21.74

2009

361.00

-124.78

21.71

2010

485.20

-90.38

19.05

2011

696.90

-49.98

16.61

2012

375.90

-81.21

15.80

السنة

االجهالي بالسعار الثابتة

كالقركض الكركبية

االجهالي

الهصدر :الجدوؿ هف إعداد الباحث هعتهدا عمِ بٓاىات الجٍاز الهركزي لٙحصاء الفمسطٓىْ ) ،(PCBSبىؾ اٚستثهار اٖوروبْ )،)EIB
هىظهة التعاوف اٚقتصادي والتىهٓة ).(OECD
*قاـ الباحث بإضافة باقْ الدوؿ اٖوروبٓة إلِ دوؿ اٚتحاد اٖوروبْ وذلؾ بسبب اٚىضهاـ الهتتابع لهعظـ ٌذي الدوؿ إلِ اٚتحاد اٖوروبْ،
عمها أف ىسبة صادرات ٌذي الدوؿ فْ هتوسطٍا  ٚتتجاوز ىسبة  %18هف إجهالْ الصادرات اٖوروبٓة كها أف ىسبة واردات ٌذي الدوؿ هف
إجهالْ الواردات اٖوروبٓة ٌو  %13فقط.
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شكؿ ( :)16العالقة بيف النهك االقتصادم كالهساعدات الكركبية لمفترة ()2112-1994
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السنة
الهصدر :إعداد الباحث بىاء عمِ هعطٓات جدوؿ رقـ ()9
 :Dgdpهعدؿ التغٓر فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ باٖسعار الثابتة

 :Deraهعدؿ التغٓر فْ الهساعدات والقروض اٖوروبٓة

ٓظٍر لىا هف الشكؿ البياني رقـ ( )16والذي ٓوضح العٛقة بٓف التغٓر فْ حجـ الهساعدات
والقروض اٖوروبٓة هع التغٓر فْ الىهو فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ التالْ:

 )1أىً فْ الفترة ( )3888-3880كاىت الهساعدات والقروض اٖوروبٓة تسٓر فْ ىفس اٚتجاي هع
الىهو اٚقتصادي حٓث كاىت ٌىاؾ هساٌهة واضحة فْ دعـ البىاء الهؤسسْ لمسمطة الفمسطٓىٓة
با٘ضافة إلِ طابع التفائؿ الذي ألقِ بظٛلً عمِ الىشاط اٚقتصادي وذلؾ بعد توقٓع اتفاقٓة

أوسمو.

 )2فْ الفترة ( )2110-2111ىجد أف حجـ التغٓر بالزٓادة فْ الهساعدات اٖوروبٓة كاف هحدودا فْ
حٓف شٍد هعدؿ الىهو فْ الىاتج الهحمْ اٚجهالْ تراجعا همحوظا ،فرغـ تحسف أداء الدعـ

الخارجْ بشكؿ عاـ ،إ ٚأف الحصار الشاهؿ واٚعتداءات اٚسرائٓمٓة هىذ اىدٚع اٚىتفاضة كبدت

اٚقتصاد الفمسطٓىْ خسائر كبٓرة وهتراكهة تقدر بهمٓارات الدوٚرات وٌذا ها ٓفسر التباطؤ والتراجع
الواضح فْ هعدٚت الىهو اٚقتصادي.
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 )3فْ الفترة ( )2119-2116كاىت هف أعمِ الفترات ا٘ٓجابٓة لمعٛقة بٓف التغٓر فْ الهساعدات
اٖوروبٓة وهعدٚت الىهو اٚقتصادي حٓث شٍدت ٌذا الفترة تغٓ اًر فْ تركٓبٓة وحجـ الهساعدات

اٖوروبٓة ،باستثىاء عاـ  2113الذي شٍد تراجعا فْ كؿ هف هعدؿ الهساعدات اٖوروبٓة وهعدؿ
الىهو اٚقتصادي حٓث ترافؽ ذلؾ هع الهىاخ السٓاسْ الذي ساد آىذاؾ.

 )4أها الفترة ( )2132-2118فىجد أف التغٓر فْ الهساعدات كاف سمبٓا فْ الوقت الذي كاف فًٓ
التغٓر فْ الىهو اٚقتصادي هوجبا ،وهف الههكف أف ٓكوف سبب التراجع فْ هعدٚت الىهو فْ
الهساعدات اٖوروبٓة إلِ اٖزهة الهالٓة العالهٓة  2119والتْ ألقت بظٛلٍا عمِ هىاحْ الحٓاة
اٚقتصادٓة والهالٓة فْ دوؿ العالـ الهتقدـ وبالتالْ عمِ حجـ الهساعدات الخارجٓة لمدوؿ الىاهٓة.
وبذلؾ ٓهكف القوؿ بأف اٖثر الحدي

() 1

الهساعدات اٖوروبٓة شاهمة القروض كاف سمبٓا

بالعهوـ ،ها ٓعكس الطابع ا٘غاثْ لٍذي الهساعدات هف جٍة ،ولهحدودٓتٍا وتىاقصٍا هف جٍة أخرى،

واٖهر أخر والذي ٓدؿ عمِ ضعؼ دور ٌذي الهساعدات فْ إحداث تىهٓة اقتصادٓة وهجتهعٓة
هستداهة ٌو ىسبة الفقر الهتزآدة خاصة فْ العقد اٖخٓر ،فرغـ حجـ الهساعدات الهتزآد وبالرغـ هف
ارتفاع ىصٓب الفرد هف الهساعدات الخارجٓة واٖوروبٓة إلِ رقـ قٓاسْ ،إ ٚأف كؿ ذلؾ لـ ٓحقؽ
هعدٚت الىهو الهرتقبة هقارىة ببمداف أخرى اعتهدت الهساعدات الخارجٓة كسبٓؿ لمتىهٓة الهستداهة.

فىجد أىً فْ الحالة الفمسطٓىٓة لـ تشٍد توجًٓ واستثهار الهساعدات فْ تهوٓؿ هشارٓع تىهوٓة حقٓقٓة
بؿ كاىت غالبٓتٍا تٍدؼ إلِ تغطٓة العجز فْ هوازىة السمطة الفمسطٓىٓة وخاصة ها ٓتعمؽ بدفع
الرواتب والتْ تشٍد أزهات هتتالٓة أٌهٍا حالة عدـ التأكد فْ ضهاف توفٓرٌا بشكمٍا الدائـ والهستهر،

لدرجة أصبحت فٍٓا هرتبطة ارتباطا شبً كاه ٛبهدى توفر الهساعدات الدولٓة وفْ هقدهتٍا اٖوروبٓة
()2

لٓكوف ذلؾ عمِ حساب تحسٓف الظروؼ الحٓاتٓة

لمسكاف الفمسطٓىٓٓف ورفع هستوٓاتٍـ الهعٓشٓة.

 1اٖثر الحدي ٌىا؛ ٓعبر عف التغٓر الىاتج فْ هعدؿ ىهو الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ ىتٓجة التغٓر الحاصؿ فْ هعدؿ الهساعدات اٖوروبٓة بوحدة
واحدة.

 2أشار تقرٓر لهركز بٓساف لمبحوث وا٘ىهاء ( )2011أىً وهع زٓادة ىسبة الهساعدات الخارجٓة لفمسطٓف لدرجة فاقت فٍٓا العدٓد هف الدوؿ فْ
أفرٓقٓا ،وأسٓا( ،وٌْ هساعدات أكبر هها تحصؿ عمًٓ هصر ،اٖردف ،الٓهف ،الكوىغوٌ ،آتْ ،جهٍورٓة ىباؿ ولبىاف هجتهعات) وهع هضاعفة
الهساعدات عاـ  ،2009سجؿ ذلؾ العاـ ارتفاعاً أٓضاً لىسبة الفقر التْ بمغت  .%26إلِ أف ىسبة الفقر هرشحة لٛرتفاع طالها بقٓت قدرة
الفمسطٓىٓٓف عمِ توظٓؼ تمؾ الهساعدات فْ تمبٓة احتٓاجاتٍـ اٌٖـ هفقودة .ففْ ظؿ سٓاسة الهساعدات الجاري العهؿ بٍا ٓضطر

الفمسطٓىٓوف إلِ صرؼ  %40-30هف الهٓزاىٓة العاهة عمِ اٖهف ،بٓىها فْ الجاىب اٖخر تىفؽ حكوهة اٚحتٛؿ  %7.7هف هٓزاىٓتٍا العاهة
عمِ اٖهف.
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اإلابدث الثالث :جدلُل أثس اإلاظاعداث واللسوض ألاوزوبُت
على الاكخصاد الفلظطُني
ٍٓدؼ ٌذا الهبحث إلِ تبٓاف وتحمٓؿ أثر الهساعدات اٖوروبٓة هع الهتغٓرات اٚقتصادٓة ذات

العٛقة عمِ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ ،حٓث سٓتـ استخداـ اٖسالٓب القٓاسٓة التْ تٍدؼ إلِ تقدٓر
العٛقات اٚقتصادٓة بشكؿ كهْ هف خٛؿ توصٓؼ العٛقة الرٓاضٓة بٓف هتغٓرات الىهوذج القٓاسْ
فْ هحاولة لبىاء العٛقة الدالٓة وتقدٓر هعالـ الىهوذج واختبار هعىوٓة الىتائج اعتهادا عمِ اٚختبارات

اٚقتصادٓة وا٘حصائٓة والقٓاسٓة.

 .1النهكذج القياسي:

لقد استخدـ الباحث فْ الدراسة ىهوذجا ٓربط بٓف الىهو فْ الىشاط اٚقتصادي ههث ٛبهعدؿ

الىهو فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ كهؤشر لكؿ هف الىهو والتىهٓة هع عدد هف الهتغٓرات الهستقمة

أٌهٍا هعدؿ الهساعدات اٖوروبٓة شاهمة قروض بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ (وٌىا تجدر ا٘شارة إلِ أىً
وىظر لكوف القروض اٖوربٓة لـ تكف ضهف سمسمة زهىٓة هتصمة حٓث أىٍا كاىت تقدـ حسب اٚحتٓاج
ا
الفمسطٓىْ الطارئ وعمِ فترات زهىٓة "سىوات" هتقطعة ،عمِ ٌذا اٖساس ارتأى الباحث أف ٓتـ دهجٍا

هع الهساعدات اٖوروبٓة لتصبح هتغٓ ار هستق ٛواحدا) ولغرض تحمٓؿ البٓاىات تـ استخداـ طرٓقة
الهربعات الصغرى " "OLSلتقدٓر هعدٚت الىهوذج القٓاسْ الهستخدـ هع اٖخذ بعٓف اٚعتبار هعالجة
هشكمة اٚرتباط الذاتْ ) )Serial Correlationإذا تطمب اٖهر.

 .2عينة الدراسة:

شهمت بٓاىات الدراسة عمِ عٓىة بمغ حجهٍا  19هشاٌدة وذلؾ خٛؿ الفترة ()2012-1994

وذلؾ لدراسة كؿ هف أثر هعدؿ اٚستثهار الثابت الكمْ وهعدؿ اٚىفتاح التجاري الخارجْ والتغٓر البىٓوي

لمهساعدات اٖوروبٓة عمِ هعدؿ الىهو اٚقتصادي خٛؿ الفترة سابقة الذكر.

 .3هتغيرات النهكذج:

لتحدٓد الهتغٓرات الهفسرة لهعدؿ الىهو فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ سٓتـ استخداـ الىظرٓة

اٚقتصادٓة هف خٛؿ دراسة إشارة الهعمهات الهقدرة وهدى تطابقٍا هع الواقع ،والىظرٓة ا٘حصائٓة
باستعهاؿ طرٓقة الهربعات الصغرى العادٓة لتقدٓر الهعمهات وهختمؼ اٚختبارات ا٘حصائٓة (اختبار
هعاهؿ التحدٓد ،اختبار  Fischerواختبار ٚ Durbin -Watsonختبار اٚرتباط الذاتْ لٗخطاء).
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إذف وعه ٛباٚعتبارات الىظرٓة والتجرٓبٓة الهذكػػورة سابقا ،وعه ٛبخطٓة العٛقة بٓف هعدؿ

الىهو فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ والهتغٓرات الهفسرة لً ،تكوف دالة هعػػدؿ الىهو فْ الىاتج الهحمْ
ا٘جهالْ كها ٓمْ:
)GDP= F(EUA
لقد تـ اٚعتهاد فْ صٓاغة الىهوذج عمِ الهتغٓرات التالٓة :اٚستثهار ،ا٘ىفتاح الخارجْ،

والهساعدات اٖوروبٓة شاهمة القروض كهعدٚت هىسوبة إلِ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ ،باستثىاء
الهتغٓر الوٌهْ الذي ٓعبر عف التغٓر البىٓوي لمهساعدات اٖوروبٓة ،فْ الهقابؿ تـ التعبٓر عف

الهتغٓر التابع بهعدؿ الىهو فْ الىاتج الهحمْ اٚجهالْ.

ٌذا وقد تـ استخداـ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ ) (GDPبد ٚهف الىاتج القوهْ

ا٘جهالْ) ،(GNPلهعرفة قدرة اٚقتصاد الهحمْ الفعمٓة عمِ ا٘ىتاج وهف ثـ الىهو باٚعتهاد عمِ

هواردي الهحمٓة با٘ضافة إلِ هدى قدرتً اٚستٓعابٓة لمهساعدات الخارجٓة ههثمة بالهساعدات اٖوروبٓة

خٛؿ الفترة الزهىٓة (( )2012-1994أبو عٓدة،2013،ص .)15كها أىً ولغرض الوصوؿ إلِ ىتائج
أكثر دقة تـ استخداـ البٓاىات باٖسعار الثابتة عمِ أىً تـ تحوٓمٍا إلِ هعدٚت لتكوف أقرب ها ٓكوف

لمواقع.
لتصبح الدالة عمِ الىحو التالْ:
)GDPg= F(EUA,ORW,FCR,DUM
حيث أف:
ٓ :GDPgعبر عف هعدؿ الىهو فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ باٖسعار الثابتة
 :EUAهعدؿ الهساعدات اٖوروبٓة هع قروض بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ بالىسبة إلِ الىاتج الهحمْ
ا٘جهالْ

 :ORWدرجة اٚىفتاح التجاري الخارجْ عمِ اٚتحاد اٖوروبْ
 :FCRهعدؿ اٚستثهارات الكمٓة الثابتة بالىسبة إلِ الىاتج الهحمْ اٚجهالْ
 :DUMهتغٓر وٌهْ ٓعبر عف تطور التغٓر البىٓوي لمهساعدات اٖوروبٓة
 :eiحد الخطأ
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ٌذا وقبؿ إجراء التحمٓؿ القٓاسْ ،فالهتكقع وحسب هىطؽ الىظرٓة اٚقتصادٓة أف ٓكوف اٖثر
الحدي لمهتغٓرات الهستقمة عمِ الهتغٓر التابع عمِ الىحو التالْ:
ٓ -توقع فْ ضوء ها لهسىاي هف الىتائج القٓاسٓة والعهمٓة ٖدبٓات بعض الدراسات الهحمٓة والدولٓة،

أف ٓكوف أثر هعدؿ الهساعدات اٖوروبٓة شاهمة قروض بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ )(EUA؛ إها

هوجبا ها ٓدؿ عمِ أف الهساعدات اٖوروبٓة تشكؿ استثها ار رأسهالٓا ٓقود إلِ دفع وزٓادة هعدؿ

الىهو اٚقتصادي والتىهٓة ،واها أف ٓكوف سمبٓا وفْ ٌذي الحالة  ٚتأدي الهساعدات اٖوروبٓة إلِ
أي دفع فْ الىهو والتىهٓة كها ظٍر فْ تجربة بعض الدوؿ الىاهٓة.

 ٓتوقع أف ٓكوف أثر هعدؿ اٚستثهارات الثابتة الكمٓة ) (FCRهوجبا عمِ الىهو فْ الىشاطاٚقتصادي.
 ٓتوقع أف ٓكوف أثر هعدؿ اٚىفتاح الخارجْ عمِ اٚتحاد اٖوروبْ ) (ORWأٓضا سمبٓا عمِالىهو فْ الىشاط اٚقتصادي.
وٓأتْ ذلؾ تهاشٓا هع أدبٓات بعض الدراسات التْ عالجت أثر الهعوىات والهساعدات
الخارجٓة عمِ الىهو أو التىهٓة اٚقتصادٓة فْ الدوؿ الهستٍدفة الهستفٓدة هف الهساعدات الخارجٓة

وأٌهٍا؛

 -دراسة (و ازرة الخارجٓة والتخطٓط الفمسطٓىٓة)2012 ،؛

 دراسة )(EKanayake, E.M, and others,2010؛ -دراسة ))Karras. Georgios, 2006؛

 دراسة )(Mohey-ud-din,ghulam,2005؛ولبىاء الىهوذج القٓاسْ  ٚبد هف توصٓؼ والتعرؼ عمِ الهتغٓرات اٚقتصادٓة الهستقمة

والتابعة الهكوىة لً ،عمِ أساس هعطٓات الىظرٓة اٚقتصادٓة:

أكال :الهتغير التابع :ههث ٛبالتغٓر فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ باٖسعار الثابتة وٓشار لً

ب)(GDPg؛ والذي ٓهثؿ الفرؽ بٓف إجهالْ الىاتج الهحمْ الحقٓقْ لمسىة الحالٓة عف إجهالْ الىاتج
الهحمْ الحقٓقْ لمسىة السابقة،

1

()1

والذي ٓقاس عمِ الىحو التالْ-:

أو ٓعبر عىً هف خٛؿ لوغارٓتـ التغٓر فْ قٓـ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ(DL GDP).
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ثانيا :الهتغيرات الهستقمة كىي عبارة عف:

 هعدؿ الهساعدات اٖوروبٓة بالىسبة إلِ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ وٓشار لً ب )(EUA؛ والذي ٓهثؿ
حاصؿ قسهة الهساعدات اٖوروبٓة عمِ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ حسب سىوات الدراسة( .عمِ أىً
فْ تحمٓمىا ٌذا سٓشهؿ ٌذا الهتغٓر قروض بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ) .والذي ٓقاس عمِ الىحو

التالْ-:
 هعدؿ اٚستثهارات الثابتة الكمٓة بالىسبة إلِ الىاتج الهحمْ اٚجهالْ وٓشار لً ب )(FCR؛ والذي
ٓهثؿ حاصؿ قسهة قٓـ اٚستثهارات الكمٓة الثابتة عمِ قٓـ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ حسب سىوات
الدراسة .والذي ٓقاس عمِ الىحو التالْ-:
 درجة اٚىفتاح الخارجْ وٓشار لً ب )(ORW؛ وٌو عبارة عف حاصؿ قسهة هجهوع قٓـ الصادرات
والواردات هع اٚتحاد اٖوروبْ عمِ قٓـ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ حسب سىوات الدراسة.

هتغٓر جدٓدا
ا
كها ارتأى الباحث وهف باب هىح شْء هف التوازف عمِ الىهوذج ،أف ٓدخؿ

ههث ٛبهربع هعدؿ الهساعدات اٖوروبٓة شاهمة القروض ( (EUA2والذي ٓعبر عف القدرة اٚستٓعابٓة
لمبمد الهستمـ لمهساعدات حٓث أف الهتابع لسموؾ وتطور هسار الهساعدات الخارجٓة ٓجد أىٍا تخضع
لدالة تكوف هتصاعدة إلِ أف تصؿ إلِ حد هعٓف لتبدأ بالتراجع بىاء عمًٓ ولتجىب اٖثر السمبْ

بىاء عمِ دراسة (Ekanayake, E.M, and
ٚىخفاض ٌذي الهساعدات تـ ادخاؿ ٌذا الهتغٓر ،وذلؾ ً
)others,2010
وبالتالْ أصبح الىهوذج ٓأخذ الشكؿ التالْ:

 عمِ أىً سٓتـ اختبار الهعادلة رقـ ( )1لبٓاف أثر الهتغٓرات الهستقمة عمِ الهتغٓر التابع. ولمتعرؼ عمِ هدى تأثر الىهوذج بهتغٓرات ذات عٛقة سٓتـ إضافة هتغٓرات هستقمة جدٓدةعبارة عف هعدؿ اٚىفتاح الخارجْ عمِ اٚتحاد اٖوروبْ ) (ORWكها سٓتـ إضافة هتغٓر

وٌهْ ) (DUMMYوالذي ٓعبر عف التغٓر البىٓوي لمهساعدات اٖوروبٓة لىتفحص هدى
تأثٓر إضافة ٌذي الهتغٓرات عمِ الهتغٓر التابع هعدؿ الىهو فْ الىاتج الهحمْ اٚجهالْ.
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:لتصبح الهعادلة عمِ الشكؿ التالْ والتْ سٓأخذ بٍا عهمٓة التىبؤ

قة بٓف الهتغٓرات الهذكورة حسب هىطمقات الىظرٓةٛوعمِ ذلؾ سٓتـ التحمٓؿ لتبٓاف طبٓعة الع

.قتصادٓةٚا

: النتائج العهمية لمتحميؿ القياسي.4
:ْفْ ضوء ها تقدـ هف هعطٓات؛ سٓتـ عرض ىتائج التحمٓؿ القٓاسْ لمدراسة عمِ الىحو التال
 تقدير نهكذج هعدالت؛ الهساعدات الكركبية كالتككيف الرأسهالي:)9( جدكؿ
عمى هعدؿ النهك في الناتج الهحمي االجهالي

Dependent Variable: DLGDP
Method: Least Squares
Date: 01/22/14 Time: 19:57
Sample: 1994 2012
Sample(adjusted): 1997 2012
Included observations: 16 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 10 iterations
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C(1)

0.065865

0.247931

0.26566

0.7965

-13.05094

4.515775

-2.890078

0.0179

EUA

-0.188996

3.074897

-0.061464

0.9523

FCR

12.98803

4.822138

2.693418

0.0247

AR(3)

-0.626866

0.203398

-3.081968

0.0131

R-squared

0.714633

Mean dependent var

0.038534

Adjusted R-squared

0.587803

S.D. dependent var

0.090721

S.E. of regression

0.058245

Akaike info criterion

-2.575864

Sum squared resid

0.030532

Schwarz criterion

-2.34763

Log likelihood

23.03105

F-statistic

5.634572

Durbin-Watson stat

2.005206

Prob(F-statistic)

0.014935

Inverted AR Roots

.43 -.74i

.43+.74i

-0.86

EUA
2
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أكالٓ :وضح الجدكؿ رقـ ( )9أثر الهتغٓرات ههثمة بهعدؿ الهساعدات اٖوروبٓة شاهمة القروض
وهعدؿ اٚستثهارات عمِ هعدؿ الىهو فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ وٓظٍر فْ الىتائج ها ٓمْ:
 -1بىاء عمِ ىتائج التحمٓؿ اٚحصائْ ٓهكف كتابة هعادلة اٚىحدار الخطْ عمِ الشكؿ اٚلْ:

 -2عىد إجراء اٚختبار لبٓاف أثر الهتغٓرات الهستقمة عمِ الهتغٓر التابع ظٍر عمِ أداء الىهوذج هشكمة
ارتباط ذاتْ هف الدرجة الثالثة ولعٛج الهشكمة وتحسٓف أداء الىهوذج تـ إدخاؿ هتغٓر ) )AR3حٓث
ٓكوف الىهوذج غٓر هعىوي فْ غٓاب ذلؾ.

 -3لوحظ بعد اختبار الىهوذج أف الهتغٓر الهستقؿ هربع هعدؿ الهساعدات اٖوروبٓة ) (EUA2ذو
هعىوٓة ضعٓفة كها أف أثري هحدود جدا عمِ الىهوذج.
 -4تبٓف ىتائج التحمٓؿ أف اٖثر الحدي لهعدؿ الهساعدات اٖوروبٓة شاهمة القروض عمِ الىهو

اٚقتصادي جاء هعىوٓا وٓظٍر ذلؾ فْ قٓهة  ،(-2.89) Tوا٘شارة السالبة لهعاهؿ ( (EUAتعكس
اٖثر العكسْ لٍذي الهساعدات عمِ هعدؿ ىهو الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ ،وٓهكف تفسٓر ذلؾ فْ
الحالة الفمسطٓىٓة بأف الهساعدات اٖوروبٓة قد شٍدت تغٓ ار دراهاتٓكٓا سمبٓا خٛؿ فترات عدة خاصة

السىوات اٖخٓرة هف فترة الدراسة الهتهثمة هف عاـ  2009حتِ عاـ  ،2012حٓث أف أي زٓادة فْ

هعدؿ الهساعدات اٖوروبٓة شاهمة القروض بهقدار (وحدة واحدة) ترافؽ هع تراجع هعدؿ ىهو الىاتج

الهحمْ ا٘جهالْ ) (GDPgبهقدار ( 13.05وحدة) وٌذي الىتٓجة تعتبر هخالفة إلِ الىظرٓة
اٚقتصادٓة التْ تتوقع اٖثر ا٘ٓجابْ لمهساعدات )،(Ekanayake, E.M, and others, 2010
وقد ٓعزى سبب ٌذي العٛقة إلِ التغٓر فْ تركٓبة الهساعدات اٖوروبٓة الهقدهة لفمسطٓف هف طابعٍا

التىهوي إلِ الطابع ا٘غاثْ با٘ضافة إلِ الهىاخ السٓاسْ الذي ساد خٛؿ سىوات فترة الدراسة
كىتٓجة حتهٓة لمحصار وسٓاسة ا٘غٛقات ا٘سرائٓمٓة وكذلؾ اىتفاضة اٖقصِ.

 -5كاف اٖثر الحدي لهعدؿ اٚستثهارات الثابتة الكمٓة هوجبا وهعىوٓا فْ ٌذي الحالة ،وٓظٍر ذلؾ فْ
قٓهة  ،(2.69) Tوظٍور الهعدؿ ) (FCRبا٘شارة الهوجبة ٓدؿ عمِ أف أي زٓادة فْ هعدؿ
اٚستثهارات الثابتة الكمٓة بهقدار (وحدة واحدة) سوؼ تؤدي إلِ زٓادة هعدؿ الىهو فْ الىاتج الهحمْ

ا٘جهالْ ) (GDPgبهقدار( 12.98وحدة).

 -6إضافةً لها تقدـ فإف قٓهة  (0.71) = R2وٌْ تدؿ عمِ أف  %71فْ التغٓرات الحاصمة فْ الىهو
اٚقتصادي ككؿ تعزى لمهتغٓرات الهستقمة ،كها أف قٓهة فحص  Fأظٍرت هعىوٓة هحدودة لمىهوذج

ههثمة بالقٓهة (.)5.63
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 -7كها وٓٛحظ أف الهتغٓر الهستقؿ الههثؿ بهربع الهساعدات اٖوروبٓة هع القروض ) (EUA2كاف
غٓر هعىوٓا وبا٘شارة السالبة.

هعىا
ثانيا :لهعرفة هدى تأثٓر هؤشرات الىهوذج بإضافة هتغٓرات أخرى هف الهتوقع أف تضٓؼ ً
اقتصادٓا لمىهوذج ،فقد تـ إضافة هعدؿ اٚىفتاح الخارجْ هع اٚتحاد اٖوروبْ ) (ORWكها أف

الهتابع لهسار الهساعدات اٖوروبٓة هشتهمة عمِ القروض ٓجد أىٍا شٍدت اىخفاضا همحوظا خٛؿ

السىوات اٖخٓرة هع تغٓر فْ ىهط وتركٓبة ٌذي الهساعدات ىحو اٚغاثة ودعـ العجز فْ الهوازىة لذلؾ

سٓتـ استقصاء أثر ٌذا التحوؿ هف خٛؿ إدخاؿ هتغٓر وٌهْ ) (Dummy Variableوالذي سٓأخذ

القٓهة ( )1لمفترة هف عاـ  2009إلِ العاـ  2012هقارىة بالقٓهة (صفر) لباقْ اٖعواـ فترة الدراسة
وذلؾ ٚستقصاء التغٓر البىٓوي فْ الهساعدات.

كها أىً وىظ ار لمهعىوٓة الضعٓفة واٖثر الهحدود جدا عمِ الىهوذج لهتغٓر هربع هعدؿ الهساعدات

اٖوروبٓة ) ، (EUA2لذلؾ ارتأى الباحث أف ٓقوـ بحذفً هف الىهوذج حٓث أف ذلؾ لف ٓؤثر كثٓ ار فْ

هعىوٓة أو ىتائج التحمٓؿ ا٘حصائْ.

جدكؿ ( :)10تقدير نهكذج هعدالت؛ الهساعدات الكركبية كالتككيف الرأسهالي كاالنفتاح الخارجي
كالهتغير الكىهي عمى هعدؿ النهك في الناتج الهحمي االجهالي

Dependent Variable: DLGDP
Method: Least Squares
Date: 01/22/14 Time: 20:00
Sample: 1994 2012
Sample(adjusted): 1997 2012
Included observations: 16 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 8 iterations
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.1988
0.0174
0.0481
0.0986
0.7556
0.0161

1.419311
-3.095934
2.390488
-1.904051
-0.323783
-3.153301

0.379451
4.405413
4.646482
0.010382
0.057204
0.219187

0.538559
-13.63887
11.10736
-0.019768
-0.018522
-0.691164

)C(1
EUA
FCR
ORW
DUM
)AR(3

0.811309
0.649573
0.053704
0.020189
25.92671
2.367412

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.038534
0.090721
-2.703815
-2.384286
5.016271
0.026332
-0.88

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
)Prob(F-statistic

.44+.77i

.44 -.77i
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Inverted AR Roots

بىاء عمِ ها سبؽ ٓظٍر الجدكؿ رقـ ( )10أف ٌىاؾ تحسىا فْ القوة التفسٓرٓة لمىهوذج حٓث
أصبحت أعمِ بعد إدخاؿ الهتغٓرات الهستقمة الجدٓدة لتصبح قٓهة هعاهؿ التحدٓد والتْ تشٓر إلِ

درجة تفسٓر الهتغٓ ارت الهستقمة لمتغٓرات الحاصمة فْ الهتغٓر التابع  )0.81( = R2أي أف درجة
تفسٓر الهتغٓرات الهستقمة لمتغٓرات التْ تحدث فْ الهتغٓر التابع تقدر ب ( ،)%81وذلؾ هقارىة

بالقٓهة السابقة في الجدكؿ رقـ ( )9والتْ بمغت ( .)%71كها وىٛحظ أىً الىهوذج بقْ هعىوٓا

وٓظٍر ذلؾ فْ قٓهة ٌ ،)5.01( = Fذا وبقٓت ا٘شارات فْ الهعادلة رقـ ( )4والتْ تعبر عف
طبٓعة العٛقة هف حٓث آٚجاب والسمب عمِ ها ٌْ عمًٓ كها كاىت فْ الهعادلة رقـ ( .)3وتشٓر

قٓهة هعاهؿ داربف –واتسوف )(Durbin-Watson
هحدودة جدا بعد الهعالجة حٓث بمغت (،)2.36

إلِ أف هشكمة اٚرتباط الذاتْ فْ الىهوذج

كبذلؾ يهكف التنبؤ بسمكؾ النهك هف خالؿ الهعادلة التالية كالتي سيتـ اعتهادىا كالتحميؿ

بناء عمييا:

وبالىظر إلِ أبرز الفروقات الذي ٓظٍرٌا الىهوذج- :

 -1أظٍرت الهعادلة رقـ ( )4أف اٖثر الحدي لمهساعدات اٖوروبٓة ( (EUAكاف هعىوٓا
وبا٘شارة السالبة حٓث أف زٓادة هعدؿ الهساعدات اٖوروبٓة شاهمة القروض بهقدار (وحدة
واحدة) سٓؤدي إلِ تراجع هعدؿ ىهو الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ ) (GDPgبهقدار (13.63

وحدة) ،وقد ٓفسر ذلؾ عمِ أف الدعـ كاف ٓوجً بشكؿ عاـ إلِ الىشاطات والهجاٚت ا٘غاثٓة
وعواهؿ أخرى كالقٓود اٚسرائٓمٓة وغٓاب سٓاسات تىهوٓة واضحة (و ازرة الخارجٓة والتخطٓط

الفمسطٓىٓة ،)2112،فْ الوقت الذي كاىت قٓهة اٖثر الحدي لٛستثهارات ) (FCRهوجبة
وهعىوٓة حٓث أف زٓادة هعدؿ اٚستثهارات الثابتة الكمٓة بهقدار (وحدة واحدة) سٓؤدي إلِ

زٓادة هعدؿ الىهو فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ ) (GDPgبهقدار ( 11.10وحدة) عمِ أف قٓـ

فحص  ، )2.12( Tوٌذا ٓتهاشِ هع هعطٓات الىظرٓة اٚقتصادٓة حٓث ٓعتبر اٚستثهار هف
أٌـ هكوىات الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ وبطبٓعة الحاؿ فإف أي زٓادة فْ اٚستثهارات الثابتة
الكمٓة تؤدي إلِ زٓادة طردٓة فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ.

 -2تبٓف أف اٖثر الحدي لهعاهؿ التجارة الخارجٓة ) (ORWظٍر هعىوٓا لحد ها ،بقٓهة فحص

 (-1.90) Tوبا٘شارة السالبة والتْ تدؿ عمِ وجود عٛقة سمبٓة بٓف هعدؿ اٚىفتاح
الخارجْ هع اٚتحاد اٖوروبْ وهعدؿ الىهو فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ ،حٓث أىً كمها زاد

هعدؿ اٚىفتاح الخارجْ بهقدار (وحدة واحدة) ٓىخفض هعدؿ الىهو فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ
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بهقدار( %0.019وحدة) ،ها ٓفسر العجز الواضح فْ الهٓزاف التجاري الفمسطٓىْ حٓث أف

حجـ الواردات أعمِ بكثٓر هف حجـ الصادرات ها ٓترجـ درجة اٚىكشاؼ العالٓة لٛقتصاد
الفمسطٓىْ هع العالـ الخارجْ وٌىا اٚتحاد اٖوروبْ .وهف ىاحٓة أخرى قد ٓكوف أحد اٖسباب

الهفسرة لٍذي العٛقة ٌو التراجع فْ كؿ هف الواردات والصادرات عمِ حد سواء خٛؿ الفترة

( )2009-2000والتْ تهٓزت باستهرار وتجدد إجراءات ا٘غٛؽ والحصار وخاصة عمِ
قطاع غزة.

 -3كها وٓتبٓف لنا هف الجدكؿ رقـ ( )10عدـ هعىوٓة الهتغٓر الوٌهْ عمِ الهستوى الفردي
والذي ظٍر كها ٌو هتوقع با٘شارة السالبة.
وفْ الهحصمة ٓظٍر لدٓىا أف أثر الهساعدات اٖوروبٓة والتْ تشتهؿ عمِ قروض بىؾ

اٚستثهار اٖوروبْ برغـ أٌهٓتٍا وثقمٍا هف إجهالْ الهساعدات الدولٓة إ ٚأف أثرٌا الحدي كاف سمبٓا
عمِ الىهو والتىهٓة اٚقتصادٓة هعب ار عىٍها بالىهو فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ ها ٓعتبر هخالؼ لها

خمصت إلًٓ دراسة ) )Karras. Georgios, 2006والتْ خمصت إلِ أف أثر الهساعدات كاف
إٓجابٓا عمِ الىهو اٚقتصادي بىاء عمِ دراسة أجرٓت عمِ  71دولة ىاهٓة هتمقٓة لمهساعدات .فْ

حٓف اىسجهت ىتائج الدراسة هع ها توصمت إلًٓ دراسة (EKanayake, E.M, and
) others,2010والتْ شهمت  83دولة ىاهٓة وخمصت إلِ أف أثر الهساعدات الخارجٓة كاف سمبٓا

عمِ الىهو اٚقتصادي فْ البمداف الىاهٓة باستثىاء الدوؿ ا٘فرٓقٓة ،با٘ضافة الِ دراسة Ghulam.

) )Mohey-ud-din, 2005والتْ كاىت عمِ حالة باكستاف وخمصت إلِ أف الهساعدات الدولٓة

كاف لٍا أثر آجابْ عمِ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ حٓث كاىت وجٍتٍا ىحو تطوٓر البىٓة التحتٓة
والقطاعات الصىاعٓة والزراعٓة.
وٓرى الباحث أف ٌذا اٖثر السمبْ لمهساعدات اٖوروبٓة ٓهكف أف ٓعزى إلِ كؿ هف اٚىخفاض

الهمحوظ فْ ٌذي الهساعدات خٛؿ السىوات اٖخٓرة ،وىهط ٌذي الهساعدات وتركٓبتٍا هف ىاحٓة
أخرى ،حٓث أف ٌذي الهساعدات فْ الغالب تـ توجٍٍٓا لكؿ هف الجواىب ا٘غاثٓة وا٘ىساىٓة ودعـ

الىفقات الجارٓة وعجز الهوازىة ،فْ الوقت الذي تـ توجًٓ جزء قمٓؿ هىٍا لدعـ وتعزٓز القطاعات

اٚىتاجٓة والبىٓة التحتٓة ،وٓىطبؽ ذلؾ أٓضا بشكؿ عاـ عمِ أثر الهساعدات الدولٓة عمِ الىاتج

الهحمْ الفمسطٓىْ هف حٓث أثرٌا الهحدود عمِ الىهو اٚقتصادي كها أظٍرت بعض الدراسات السابقة

كدراسة (كزارة الخارجية كالتخطيط الفمسطينية.)2102 ،

-123-

النتائج كالتكصيات
أكال :النتػػائج
ههٓزا ،إٚ
 .1رغـ أف اتفاقٓة الشركة اٖوروبٓة الفمسطٓىٓة قد هىحت فمسطٓف وضعا قاىوىٓا وتجارٓا ً
أف ٌىاؾ استفادة هىقوصة هف ٌذي اٚتفاقٓة وذلؾ بسبب الههارسات التعسفٓة ا٘سرائٓمٓة وبعض
اٚجراءات الداخمٓة.

الهٛحظ أف ىهط وهسار الهساعدات اٖوروبٓة أصبحت وجٍتٍا لصالح الهجاٚت ا٘غاثٓة
ُ .2
والطارئة وتهوٓؿ العجز فْ الهوازىة العاهة وذلؾ كىتٓجة تسببت بٍا الظروؼ السٓاسٓة واٖهىٓة.
 .3بالىسبة إلِ إسرائٓؿ فىجد أف دولة اٚحتٛؿ وها تىتٍجً هف سٓاسات ا٘غٛؽ والحصار
الهستهر وها تضعً هف عراقٓؿ اقتصادٓة ،كاىت عائقا أهاـ اٚستغٛؿ الجٓد لمهساعدات
اٖوروبٓة.
 .4عمِ هستوى العٛقات التجارٓة ىجد أف حجـ التبادؿ التجاري ٓشٍد تطو ار إٓجابٓا همحوظا فترات
الٍدوء واٚستقرار السٓاسْ واٖهىْ وتراجعا كبٓ ار وهمهوسا فترات اٖزهات السٓاسٓة واٖهىٓة.

 .5ىجد أف العاـ  2006كاف ِهفص ٛهٍهاً فْ تطور وتحوؿ هسار الدعـ اٖوروبْ فاٚتحاد كاف
أوؿ الهبادرٓف لقطع الهساعدات ووقؼ الدعـ عف فمسطٓف بعد فوز حركة حهاس فْ اٚىتخابات

التشرٓعٓة ،ها كاف لً بالغ اٖثر السمبْ عمِ الىشاط اٚقتصادي الفمسطٓىْ.

 .6بالىسبة لقروض بىؾ اٚستثهار اٖوروبْ لفمسطٓف فىجد أىٍا تذٌب فْ هعظهٍا إلِ تهوٓؿ
الىفقات الجارٓة كالطاقة والهجاٚت الخدهاتٓة دوف أي وجٍة تىهوٓة أو تطوٓرٓة ،واذا ها أضفىا

تجربة السمطة غٓر الىاضجة فْ التعاهؿ هع همؼ اٚقتراض الخارجْ فٍىاؾ خشٓة حقٓقٓة هف
أف ٓىتج خمؿ ٌٓكمْ فْ هسألة الهدٓوىٓة قد ٓودي بالسمطة الفمسطٓىٓة أف تقع فْ فخ الهدٓوىٓة

وخدهة الدٓف.
 .7الواضح أف خطوط وآلٓات التعاوف والجوار والشراكة كاف لٍا أثر واضح فْ دعـ ا٘صٛحات
الهالٓة وا٘دارٓة والهجتهعٓة وأف حصة فمسطٓف هف ٌذا الدعـ ٓعتبر هتقدها هقارىة بباقْ الدوؿ

الهتوسطٓة اٖخرى.

 .8أف فمسطٓف لٍا هٓزة ىسبٓة فْ بعض الهىتجات الزراعٓة هثؿ زٓت الزٓتوف والتوت اٖرضْ
والورود والتهور وبعض الخضار والفاكٍة.
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 .9أف هفتاح تعافْ اٚقتصاد الفمسطٓىْ واستعادة حرٓتً ٌو رفع وتخفٓؼ قبضة القٓود والحواجز
ا٘سرائٓمٓة وأٌهٍا الهعابر الحدودٓة ها ٓىعكس إٓجابٓا عمِ البٓئة اٚستثهارٓة والتجارة الخارجٓة.

 .10الهٛحظ أف الىشاط السٓاحْ اٖوروبْ فْ فمسطٓف ٌو اٖعمِ هقارىة بالجىسٓات اٖخرى،

ففمسطٓف تهتمؾ خصوصٓة عف غٓرٌا هف الدوؿ لها تشهمً هف هواقع أثرٓة وهقوهات سٓاحٓة

ٌاهة إلِ الدرجة التْ وصؼ فٍٓا ٌذا القطاع بالعهٛؽ الىائـ.

ٓ .11ظٍر التحمٓؿ الوصفْ أىً فْ الفترة التْ كاىت هعدؿ الهساعدات والقروض اٖوروبٓة ٓسٓر فْ

ىفس اٚتجاي هع هعدؿ الىهو اٚقتصادي كاىت اٖجواء هىاسبة وٓغمب عمٍٓا التفاؤؿ السٓاسْ،
فْ حٓف ىجد أف هعدؿ الهساعدات اٖوروبٓة ٓكوف هحدودا فْ الوقت الذي ٓشٍد هعدؿ الىهو

فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ تراجعا همحوظا.

 .12رغـ تحسف أداء الدعـ الخارجْ ىجد أف الحصار واٚعتداءات ا٘سرائٓمٓة وها تكبدي اٚقتصاد
الفمسطٓىْ هف خسائر قد ٓفسر التباطؤ الواضح فْ هعدٚت الىهو اٚقتصادي.

ٓ .13ظٍر التحمٓؿ القٓاسْ أف العٛقة بٓف الىهو اٚقتصادي وهعدؿ الهساعدات اٖوروبٓة كاىت

هعىوٓة ولكف عكسٓة ،حٓث أف أي زٓادة فْ هعدؿ الهساعدات اٖوروبٓة بهقدار وحدة واحدة

ترافؽ هع تراجع هعدؿ الىهو اٚقتصادي بهقدار  13.63وحدة ،اٖهر الذي ٓعكس اٚىخفاض

الدراهاتٓكْ فْ حجـ ٌذي الهساعدات هف جٍة وخاصة فْ السىوات اٖخٓرة ،وعمِ عدـ تأثٓر
ٌذي الهساعدات فْ تحرٓؾ عجمة الىهو اٚقتصادي باٚتجاي ا٘ٓجابْ ،حٓث وجٍت فْ الغالب
ىحو الجواىب اٚغاثٓة أو لدعـ عجز الهوازىة الفمسطٓىٓة والىفقات اٖخرى.
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ثانيا :التكصيات
 .1ضرورة العهؿ الجاد لتوحٓد وتىسٓؽ الجٍود الداخمٓة وتىظٓهٍا بٓف الهؤسسات الحكوهٓة الهعىٓة
بهشاركة الهىظهات غٓر الحكوهٓة (اٌٖمٓة) ضهف استراتٓجٓة واضحة لتسوٓؽ الهشارٓع

التىهوٓة وا٘ىتاجٓة اٖكثر إلحاحا فْ اٖراضْ الفمسطٓىٓة.
 .2هف الهٍـ استغٛؿ البراهج والدعـ الذي توفري آلٓات الجوار والشراكة اٖوروبٓة لمهساٌهة أكثر
فْ دفع عجمة اٚصٛح الهؤسساتْ بها ٓىسجـ هع خطط التىهٓة فْ فمسطٓف.

 .3أٌهٓة إثراء ٌٓكمٓة تىسٓؽ الهساعدات الهحمٓة فْ فمسطٓف لتشهؿ الهىظهات الغٓر حكوهٓة
وههثمْ القطاع الخاص والخبراء ذوي العٛقة.

 .4أٌهٓة السعْ هف خٛؿ أصحاب الشأف هف الهؤسسات الحكوهٓة أو الغٓر حكوهٓة والهبادرات

الوطىٓة والدولٓة لدفع اٚتحاد اٖوروبْ إلِ ههارسة الضغوط الٛزهة عمِ دولة اٚحتٛؿ لهىح
وتوفٓر التسٍٓٛت لٙجراءات والهبادٚت التجارٓة.

 .5ىجد أىً هف الهٍـ جدا أف تستهر السمطة الفمسطٓىٓة بالتقدـ فْ ىٍج ا٘صٛح عمِ هبدأ
الشفافٓة والوضوح فْ عهمٓة تصرٓؼ الهساعدات اٖوروبٓة وعمِ السواء الدولٓة وذلؾ لبعث

الطهأىٓىة أكثر لدى الجٍات الهاىحة وخاصة اٖوروبٓة لٛستهرار وتقدٓـ هزٓدا هف الدعـ.

 .6هف الهٍـ عمِ الجٍات الهختصة العهؿ عمِ تفعٓؿ قطاع السٓاحة وتسوٓقً بالشكؿ الهطموب

لٓسترد هكاىتً فْ اٚقتصاد حٓث أف التقدٓرات تشٓر إلِ قدرة ٌذا القطاع عمِ استٓعاب %20
هف آٖدي العاهمة.

 .7ىجد أىً هف اٌٖهٓة إىشاء هجمس أعمِ لمسٓاحة تكوف أٌـ هٍاهً التسوٓؽ والتروٓج لمسٓاحة فْ
فمسطٓف وتوفٓر الدعـ الموجستْ الٛزـ لشركات وهكاتب السٓاحة الفمسطٓىٓة عمِ أف ٓكوف

التركٓز عمِ دوؿ اٚتحاد اٖوروبْ لها ٓهٓزٌـ هف ارتباط تارٓخْ وسٍولة الدخوؿ إلِ فمسطٓف.

 .8العهؿ عمِ تىظٓـ ىشاط الهىتجٓف والهزارعٓف الفمسطٓىٓٓف والهساعدة فْ توعٓتٍـ وتسوٓؽ
هىتجاتٍـ هف باب دهجٍـ فْ اٚتفاقٓات التجارٓة لٛستفادة الهثمِ هف اٚهتٓازات اٖوروبٓة وٚ
حرج هف استصدار دلٓؿ وطىْ هف و ازرة اٚقتصاد والتجارة بٍذا الخصوص.
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 .9ضرورة العهؿ الهستهر لتعدٓؿ وتحسٓف الهعاهٛت التفضٓمٓة اٖوروبٓة لمهىتجات الغذائٓة

والصىاعٓة والزراعٓة الفمسطٓىٓة وأف ٓترافؽ ذلؾ هع تقدٓـ الدعـ الفىْ والهالْ لتىهٓة القطاعات

ذات العٛقة.
 .10ضرورة العهؿ الجاد هف قبؿ السمطة الوطىٓة لتحسٓف الهىاخ اٚستثهاري وتوفٓر البٓئة الراعٓة
لهصالح الهستثهرٓف هع التأكٓد عمِ أٌهٓة دعـ اٚستثهار الهحمْ والخاص ،واقرار التشرٓعات

الٛزهة لذلؾ هع توفٓر الضهاىات وتعزٓز حقوؽ الهستثهرٓف فْ فمسطٓف.

 .11العهؿ عمِ توفٓر قاعدة بٓاىات هحدثة لمهىتجٓف والهستثهرٓف لتىشٓط اٚستفادة الهثمِ هف

اٚتفاؽ التجاري اٖوروبْ الفمسطٓىْ وها تٛي هف اتفاقات وتفاٌهات هع ا٘ٓعاز لمسفارات
الفمسطٓىٓة فْ دوؿ اٚتحاد اٖوروبْ بتفعٓؿ دور الهمحقٓات التجارٓة لمتروٓج والتسوٓؽ لمهىتج

الوطىْ والبٓئة اٚستثهارٓة والسٓاحٓة فْ فمسطٓف.

 .12أٌهٓة التعاهؿ هع القروض الدولٓة بها فٍٓا اٖوروبٓة حتِ ولو كاىت هٓسرة بالحذر الشدٓد
والهسؤولٓة العالٓة وتجىب طمبٍا إ ٚفْ الحاٚت الهمحة والعهؿ عمِ تحقٓؽ أقصِ استفادة

وهىفعة هىٍا.
 .13العهؿ عمِ دعـ القطاع الخدهاتْ وتطوٓري ،فْ ظؿ ها تتهٓز بً فمسطٓف هف هواردٌا البشرٓة
بىاء فْ الىشاط التىهوي.
الخصبة والتْ قد تكوف عاهً ٛ
 .14ضرورة العهؿ الجاد عمِ إعادة الىظر فْ اٖولوٓات والهجاٚت التْ توجً إلٍٓا الهساعدات
والقروض اٖوروبٓة عمِ أف ٓكوف التركٓز عمِ الهشارٓع التىهوٓة والحٓوٓة.
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قائهة الهصادر كالهراجع
أكال :الهراجع كالبحاث العربية

الكتب

 جهاؿ عبد الىاصر ،هاىع ،التنظيـ الدكلي ،النظرية العاهة كالهنظهات العالهية كاإلقميهية كالهتخصصة ،الجزائر ،دار
العموـ والىشر والتوزٓع.2006 .

 جٓروىٓٛـ .فراىسٓس ،االقتصاد الدكلي ،ترجهة :عزٓز هحهد و الفاخري هحهود ،بىغازي ،جاهعة قارٓوىس.3883 ،

 خضر .بشارة ،أكركبا كفمسطيف هف الحركب الصميبية حتى اليكـ ،هركز دراسات الوحدة العربٓة ،الطبعة اٖولِ،
بٓروت.2111،

 رزؽ .هٓراىدا ،التجارة الدكلية ،كمٓة التجارة ببىٍا ،جاهعة الزقازٓؽ.2131 ،

 سٓفو .ولٓد ،وآخروف ،االقتصاد القياسي ،جاهعة القدس الهفتوحة ،الطبعة اٖولِ ،اٖردف.2119 ،

 الشوربجْ .هجدي ،االقتصاد القياسي النظرية كالتطبيؽ ،جاهعة حمواف ،دار الىشر الهصرٓة المبىاىٓة.3880 ،
 عبد الرازؽ .عهر ،تقييـ االتفاقيات االقتصادية كالتجارية الفمسطينية الدكلية ،راـ اهلل :هعٍد ابحاث السٓاسات
اٚقتصادٓة (هاس).2112 ،

 ىصر .هحهد ،تعزيز القدرة الذاتية لالقتصاد الفمسطيني ،راـ اهلل :هعٍد أبحاث السٓاسات اٚقتصادٓة (هاس)،
.2131

الرسائؿ العمهية
 أبو حهاد .ىاٌض ،التهكيؿ الدكلي لمهؤسسات الىمية الفمسطينية كأثره عمى التنهية السياسية (،)2111-2111
رسالة هاجستٓر فْ العموـ السٓاسٓة ،جاهعة اٖزٌر ،غزة.2133 :

 أبو هصطفِ ،هحهد ،دكر كأىهية التهكيؿ الخارجي في تغطية العجز الدائـ لهكازنة السمطة الكطنية الفمسطينية،
رسالة هاجستٓر ،قسـ الهحاسبة ،الجاهعة اٚسٛهٓة – غزة.2118 :

 اٖطرش .عزهْ  ،هقكهات االقتصاد الفمسطيني كالسياسات الهطمكبة لتحقيؽ التنهية الهستقمة كالهطردة ،رسالة
دكتو اري غٓر هىشورة ،هعٍد البحوث والدراسات العربٓة ،القاٌرة. 2112 :

 بىْ فضؿ حهداف احهد .عصان ،ﺩًﺭ ﺍالتحاﺩ ﺍلًﺭًبي في ﺍلتنهية ﺍلسياسية تجاه ﺍلﺭﺍضي ﺍلفمسﻁينية ﺍلهحتمة
(1991ـ2117-ن) ،رسالة هاجستٓر في التخطٓط والتىهٓة السٓاسٓة ،كمٓة الدراسات العمٓا ،جاهعة الىجاح الوطىٓة،

ىابمس.2118 :

 بىْ فضؿ .عصاـ ،دكر االتحاد الكركبي في التنهية السياسية تجاه الراضي الفمسطينية الهحتمة (،)2117-1991
رسالة هاجستٓر ،جاهعة الىجاح الوطىٓة -ىابمس – فمسطٓف.2118 :

 البياتي .فارش ،التنهية االقتصادية سياسيا في الكطف العربي ،أطروحت هقذهت إلى هجلص كليت اإلدارة
واٚقتصاد/اٖكادٓهٓة العربٓة الهفتوحة فْ الدىهارؾ.2119 ،
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 دلوؿٌ .بة ،تقييـ هدل تطبيؽ الهنظهات غير الحككهية في قطاع غزة لمهتطمبات الهالية لمجيات الهانحة الدكلية

كتأثيره عهى استهرارية التهكيؿ ،رسالة هاجستٓر فْ الهحاسبة والتهوٓؿ ،كمٓة التجارة ،الجاهعة اٚسٛهٓة ،غزة،
.2131

 زكري .هرٓـ ،البعد االقتصادم لمعالقات الكركبية-الهغاربية ،رسالة هاجستٓر فْ العموـ السٓاسٓة والعٛقات الدولٓة،
كمٓة الحقوؽ والعموـ السٓاسٓة ،جاهعة ابو بكر بمقآد ،تمهساف.2133:

 ضوارة .نادر ،الهساعدات الخارجية كاثارىا عمى النهك االقتصادم الفمسطيني ،رسالة هاجستٓر ،قطن االقتصاد،
جاهعت االزهر -غسة.2131 :

 طافشٌ .اشـ ،هكقؼ االتحاد الكركبي اتجاه القضية الفمسطينية ( ،)2113-1993رسالة هاجستٓر فْ العموـ
السٓاسٓة ،جاهعة اٖزٌر ،غزة.2131 :

 عثهاف .كهاؿ ،هكاقؼ دكؿ السكؽ الكركبية الهشتركة تجاه الصراع العربي – االسرائيمي هف عاـ 1987-1967
(دراسة تاريخية) ،رسالة هاجستٓر فْ التارٓخ ،كمٓة أداب ،الجاهعة اٚسٛهٓة ،غزة.2113 :

 فضٓمة جىوحات/ز/حرٓتْ ،إشكالية الديكف الخارجية كآثارىا عمى التنهية االقتصادية في الدكؿ العربية ،أطروحة
دكتوراي فْ العموـ اٚقتصادٓة ،كمٓة العموـ اٚقتصادٓة وعموـ التسٓٓر ،جاهعة الجزائر.2113 :

 القدرة .هحهود ،أثر االستثهار في الهدف الصناعية في فمسطيف عمى تكفير فرص العهؿ ،رسالة هاجستٓر فْ
الهحاسبة والتهوٓؿ ،كمٓة التجارة ،الجاهعة اٚسٛهٓة ،غزة.2112 ،

 الوافْ .اسٓا ،التكتالت االقتصادية االقميهية كحرية التجارة في اطار هنظهة العالهية لمتجارة ،رسالة هاجستٓر ،قطن
العلوم االقتصاديت ،جاهعت الحاج لخضر -باتنت.2112 ،

الدراسات
 اتحاد الغرؼ التجارٓة الصىاعٓة والزراعٓة الفمسطٓىٓة ،تبعية االقتصاد الفمسطيني كسياسة العقكبات االقتصادية
اإلسرائيمية كآثارىا" ،الراصد اٚقتصادي ٖداء القطاع الخاص" دٓسهبر .2111

 الجعفري .هحهود وآخروف ،السياسات التجارية الفمسطينية البدائؿ كالخيارات الهتاحة ،راـ اهلل :هعٍد ابحاث
السٓاسات اٚقتصادٓة (هاس).2112،

 الجعفري .هحهود ،الهياـ الهطمكبة هف السمطة الكطنية الفمسطينية لتعظيـ االستفادة هف االتفاقيات التجارية
الدكلية ،راـ اهلل :هعٍد ابحاث السٓاسات اٚقتصادٓة (هاس).2116 ،

 الجعفري .هحهود ،والعارضة .ىاصر ،آفاؽ التبادؿ التجارم بيف الهناطؽ الفمسطينية كدكؿ هجمس التعاكف
الخميجي ،راـ اهلل :هعٍد ابحاث السٓاسات اٚقتصادٓة (هاس).2112 ،

 الجعفري .هحهود ،وٚفْ .دارٓف ،القدرة التنافسية لمتهكر الفمسطينية في السكاؽ الهحمية كأسكاؽ التصدير ،راـ
اهلل :هعٍد ابحاث السٓاسات اٚقتصادٓة (هاس).2110 ،

 الحساسىة .عمْ ،اآلثار السمبية لمصناعات االسرائيمية في الهناطؽ الحدكدية كالهستكطنات عمى االقتصاد
الفمسطيني ،راـ اهلل :و ازرة اٚقتصاد الوطىْ.2131 ،

 حهداف ،آٓات ،الهساعدات الخارجية كتشكيؿ الفضاء الفمسطيني ،هركز بيساف لمبحكث كاإلنهاء ،راـ اهلل ،فمسطٓف،
.2131
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 دٓفوٓر .جوزٓؼ "و" ترتٓر .عٛء" ،تتبع الدعـ الخارجي لمهنظهات الفمسطينية غير الحككهية في الضفة الغربية

كقطاع غزة  ،"2118-1999راـ اهلل :هعٍد أبحاث السٓاسات اٚقتصادٓة (هاس) وهركز تطوٓر الهؤسسات اٌٖمٓة
الفمسطٓىٓة.2118 ،

 السروجْ .وآخروف ،أثر الهساعدات الغذائية عمى الهؤشرات االقتصادية الكمية في فمسطيف ،راـ اهلل :هعٍد ابحاث
السٓاسات اٚقتصادٓة (هاس).2118 ،

 سمٓهاف .هعتصـ ،فمسطيف كهنطقة التجارة العربية الكبرل ،راـ اهلل :هعٍد ابحاث السٓاسات اٚقتصادٓة (هاس)،
.2112

 شمبْٓ .اسر ،ولدادوة .حسف ،استيداؼ الفقراء في فمسطيف :الهعايير الحالية كاقتراحات تحسينيا ،راـ اهلل :هعٍد
ابحاث السٓاسات اٚقتصادٓة (هاس).2112 ،

 عبد الرازؽ .عهر ،هتطمبات تطكير العالقات االقتصادية الفمسطينية -العربية ،راـ اهلل :هعٍد ابحاث السٓاسات
اٚقتصادٓة (هاس).2111 ،

 عبد الرازؽ .عهر ،هوسِ .ىائؿ ،تقييـ خطط التنهية الفمسطينية كبراهج الك ازرات الهختمفة هف زاكية هكافحة الفقر،
راـ اهلل :هعٍد ابحاث السٓاسات اٚقتصادٓة (هاس).2113 ،

 عبد الرازؽ .عهر ،وآخروف ،تأثير الحصار اإلسرائيمي عمى االقتصاد الفمسطيني خالؿ الفترة -2111/9/28
 ،2113/6/31راـ اهلل :هعٍد ابحاث السٓاسات اٚقتصادٓة (هاس).2113 ،

 عبد الكرٓـ ،ىصر" ،و" هكحوؿ ،باسؿ ،نحك تكظيؼ انجع لمهساعدات الخارجية الهقدهة لمشعب الفمسطيني ،راـ
اهلل :هعٍد ابحاث السٓاسات اٚقتصادٓة (هاس).2116 ،

 فارس .ىائؿ ،تقكيـ العالقات الجهركية الفمسطينية االسرائيمية كاهكانيات تحقيؽ االستقرار االقتصادم ،راـ اهلل( :و ازرة
اٚقتصاد الوطىْ) ىوفهبر .2116

 الفٛح .بٛؿ ،السياحة في الراضي الفمسطينية تحميؿ الىهية كالثر ،راـ اهلل :هعٍد أبحاث السٓاسات اٚقتصادٓة
(هاس).2110 ،

 كىفاىْ .ىعهاف ،عالقة فمسطيف باالتحاد الكركبي :االطار الحالي كالعالقة الهستقبمية ،راـ اهلل :هعٍد أبحاث
السٓاسات اٚقتصادٓة (هاس).2111 ،



هكحوؿ .باسؿ ،االستثهار كالبيئة االستثهارية في الراضي الفمسطينية ،راـ اهلل :هعٍد أبحاث السٓاسات اٚقتصادٓة

(هاس).2112 ،

 ىصر اهلل .عبد الفتاح ،التجارة الخارجية الفمسطينية – تحميؿ كرؤية نقدية ،ادارة الدراسات والتخطٓط.2111 ،
 الىقٓب .فضؿ ،وعطٓاىْ .ىصر ،كاقع كهستقبؿ العالقات االقتصادية الفمسطينية االسرائيمية ،راـ اهلل :هعٍد أبحاث
السٓاسات اٚقتصادٓة (هاس).2111 ،

الهجالت كالبحاث الهحكهة


أبو عٓدة .عهر ،أداء الصادرات الفمسطينية كأثرىا عمى النهك االقتصادم دراسة قياسية لمفترة (،)2111-1994

هجمة جاهعة اٖزٌر بغزة ،سمسمة العموـ ا٘ىساىٓة  ، 2013الهجمد  ، 15العدد. 1
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أبو هدلمة .سهٓر "و" اٖغا .وفٓؽ ،اقتصاد النفاؽ بقطاع غزة :ضركرة كطنية أـ كارثة اقتصادية كاجتـاعٓة،

 ،2133/6/0هجمة جاهعة اٖزٌر بغزة ،سمسمة العموـ اٚىساىٓة  ،2133الهجمد  ،31العدد  ،(B)1ص-3302
.3392


اسهاعٓؿ .هحهد ٌاشـ ،هكقؼ االتحاد الكركبي تجاه القضية الفمسطيني في الفترة هف  1993إلى  ،2119الهركز



بوىز غارد .توهاس ،قضايا تتعمؽ بالدكؿ الهانحة كالتنسيؽ ،سمسمة التخطٓط هف أجؿ التىهٓة ،العدد الثاىْ ،جاهعٓة



تركهاىْ .عبد اهلل ،العرب كالشراكات في عالـ هتغير (الشراكة الكرك-هتكسطية كأبعادىا أسئمتيا) ،توىس.2110 ،

العربْ لٗبحاث ودراسة السٓاسات ،ىوفهبر http://www.dohainstitute.org/portal.2133
بٓرزٓت برىاهج دراسات التىهٓة هع و ازرة التخطٓط والتعاوف الدولْ2113 ،


جابر .ابرآٌـ ،التهػكيػؿ الجنبػي ،الػكاقػػع .....كالتحديػػات ،بحث هقدـ إلِ الهؤتهر العمهْ اٖوؿ اٚستثهار

والتهوٓؿ فْ فمسطٓف بٓف آفػاؽ التىهٓػة والتحدٓػات الهعػاصػرة " ،كمٓة التجارة فْ الجاهعة ا٘سٛهٓة فْ الفترة هف 8-9
هآو 2116ـ


دراسة كتحميؿ التفاؽ الشراكة الكركبية الفمسطينيةwww.mne.gov.ps/MneModules/epapers/pal- .
eur-co.pdf



الراعْ .هحهد ابرآٌـ ،تقييـ اداء الهعابر في قطاع غزة كاهكانيات تطكيرىا ،راـ اهلل( :و ازرة اٚقتصاد الوطىْ) ابرٓؿ



زعباط .عبد الحهٓد ،الشراكة الكرك هتكسطية كأثرىا عمى االقتصاد الجزائرم ،هجمة اقتصادٓات شهاؿ افرٓقٓا ،العدد



زعرب .عبد الهعطْ ،التجارة الخارجية الفمسطينية "كاقعيا كآفاقيا الهستقبمية" ،راـ اهلل( :و ازرة اٚقتصاد الوطىْ)



سعد توفٓؽ ،حقْ ،عالقات العرب الدكلية ،اٖردف  :دار وائؿ لمىشر والتوزٓع .2111،

.2116
اٖوؿ.

ابرٓؿ .2116


سعد .وائؿ ،القضية الفمسطينية كالهشيد الدكلي ،بٓروت :هركز الزٓتوىة لمدراسات واٚستشارات.2131-2132 ،



الشرعة .عمْ ،أثر التغير في النظاـ الدكلي عمى السياسات الخارجية لمدكؿ العربية 1991ـ – 2115ـ ،هجمة



الصوراىْ .غازي ،االقتصاد الفمسطيني  ..الكاقع كاآلفاؽ ،فبرآر.2113



الصوراىْ .غازي ،كاقع الصناعة كالتجارة في الضفة الغربية كقطاع غزةٓ ،ىآر.2113

الهىارة ،الهجمد  ،30العدد .2119 ،2



عبد الرحهف .عزهْ ،دراغهة .عبد اهلل ،هنظهة التجارة العالهية  WTOكالكاقع الفمسطيني ،راـ اهلل ( :و ازرة



العربْ ،فٛح هحهد ،الهتكسطية كالشرؽ أكسطية كجيات لعهمة كاحدة.الجزائر :دار الخمدوىٓة لمىشر والتوزٓع2001 ،

اٚقتصاد الوطىْ) كاىوف اوؿ .2111


عزٓزة .سهٓىة ،الشراكة الكرك -جزائرية بيف هتطمبات االنفتاح االقتصادم كالتنهية االقتصادية ،هجمة الباحث عدد



قحآرٓة .أهاؿ ،أسباب نشأة أزهة الهديكنية الخارجية لمدكؿ الناهية ،هجمة اقتصادٓات شهاؿ إفرٓقٓا ،عدد ،1



قدٓح .وائؿ ،خدهات البنية التحتية في الضفة كالقطاع ،هذكرة عدد ( ،)211هركز التخطٓط الفمسطٓىْ ،الدائرة

 ،18،2133جاهعة بسكرة  ،الجزائر.

الهعٍد الوطىْ لمتخطٓط واٚحصاء ،الجزائر.
اٚقتصادٓة ،أغسطس .2111
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لبد .عهاد ،تجربة السمطة الفمسطينية في استغالؿ الهساعدات الدكلية )  ،( 2003– 1994هجمة الجاهعة



لعٛلْ .الصادؽ ،العالقات الثقافية الدكلية ،الجزائر :دٓواف الهطبوعات الجاهعٓة2006 ،



الهدٓىْ .توفٓؽ ،الهغرب العربي كهأزؽ الشراكة الكركبية-الهغاربية ،لىدف.2110:



هسارات ،القضٓة الفمسطٓىٓة ،هراجعة التجربة كآفاؽ تغيير الهسار االستراتيجي ،الهؤتهر السىوي اٖوؿٓ ،ولٓو



هعموؼ ،حبٓب ،غػيػاب الػنػقػػد كالهػراجعػة العهيقػة لػمػشػػراكػػػة الكركهػتػكسػطػػيػػػة ،حالة إحباط تسيطر عمى هنتدل

ا٘سٛهٓة ،سمسمة الدراسات ا٘ىساىٓة ،الهجمد الثاىْ عشر – العدد الثاىْ ،غزة – فمسطٓفٓ :وىٓو.2110
 هجٍوؿ ،هسار عالقات التعاكف الكركهتكسطي ،الجزائر.2119 :

.2132

الجنكب الهدني حكؿ التنهية الهستداهة ،هجمة الكتروىٓة شٍرٓة تصدر عف هركز العهؿ التىهوي /هعا ،العدد ،61

http://www.maanآفاؽ البٓئة والتىهٓة ،بٓروت.2131 :
ctr.org/magazine/Archive/Issue53/manber.php
 هىتدى اٖعهاؿ الفمسطٓىْ ،الديكف الدكلية  ..عكاهؿ لمتنهية أـ عكائؽ ليا ،قسـ البحوث والدراسات اٚقتصادٓة،
أغسطس .2133

 هؤتهر اٖهـ الهتحدة لمتجارة والتىهٓة "اٖوىكتاد" ،إعادة بناء قطاع سمع التبادؿ التجارم الفمسطيني؛ نحك االنتعاش
االقتصادم كتككيف الدكلة ،ىٓوٓورؾ وجىٓؼ.2133 ،



هوسِ ،ابرآٌـ ،قياس كتحميؿ اثر التدفقات الهالية الدكلية في التنهية االقتصادية في بمداف ناهية هختارة خالؿ الهدة



ىافعة  ،حسف ،االتحاد الكركبي كالدركس الهستفادة عربيا ،بٓروت :هركز دراسات الوحدة العربٓة. 2004 ،

 ،1991كمٓة بغداد لمعموـ اٚقتصادٓة الجاهعة العدد التاسع عشر. 2009


ىورالدٓف .هحهد ،االستثهارات الجنبية كالشفافية في هصر في ظؿ الزهة العالهية ،هركز اٌٖراـ لمدراسات وهىظهة



ىوفؿ .أساهة ،القهة الصناعية الكركبية الهتكسطية  ،2115/15/13-12هذكرة عدد ( ،)236هركز التخطٓط



ٌاىْ .حبٓب ،الشراكة الكرك-هتكسطية هاليا كها عمييا .سورٓا.2111 ،



و ازرة اٚقتصاد الوطىْ الفمسطٓىْ وهعٍد اٖبحاث التطبٓقٓة (أرٓج) ،الخسائر االقتصادية الناجهة عف االحتالؿ



و ازرة الخارجٓة والتخطٓط ،أثر الهساعدات الدكلية عمى التنهية االقتصادية في فمسطيف ،غزة.2132 ،

الشفافٓة الدولٓةhttp://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/839.html .2131 ،
الفمسطٓىْ ،الدائرة اٚقتصادٓةٓ ،وىٓو .2111

االسرائيمي لفمسطيف( ،همخص).2133 ،

أكراؽ العهؿ
 أبو شعباف .عهر ،نحك تكظيؼ أفضؿ لمتهكيؿ الدكلي في التنهية في فمسطيف ،ورقة عهؿ هقدهة لهؤتهر تىهٓة
وتطوٓر قطاع غزة بعد اٚىسحاب اٚسرائٓمْ ،كمٓة التجارة الجاهعة اٚسٛهٓة ،فبرآر .2113

 الشعٓبٌْ .الة ،بركتكككؿ باريس االقتصادم هراجعة الكاقع التطبيقي ،ورقة عهؿ ،راـ اهلل :هعٍد ابحاث السٓاسات
اٚقتصادٓة (هاس).2131 ،

 الشعٓبٌْ .الة ،بركتكككؿ باريس االقتصادم هراجعة الكاقع التطبيقي ،ورقة عهؿ ،راـ اهلل :هعٍد ابحاث السٓاسات
اٚقتصادٓة (هاس).2131 ،

 الطباع .هاٌر ،كاقع التجارة الخارجية الفمسطينية" بيف الهشاكؿ كالتحديات " ورقة عهؿ.
-132-

 عبد الكرٓـ ،ىصر ،العٛقات اٖوروبٓة الفمسطٓىٓة :الدكر االقتصادم الكركبي ،هركز الزٓتوىة لمدراسات
واٚستشارات ،ورقة عهؿ هقدهة لهؤتهر السٓاسة الخارجٓة اٖوروبٓة تجاي القضٓة الفمسطٓىٓة ،ىوفهبر .2131

 عهر .هحهد عبد الحمٓـ ،الديف العاـ الهفاىيـ – الهؤشرات – اآلثار بالتطبيؽ عمى حالة هصر ،ورقة عهؿ هقػدهة
إلِ ىدوة :إدارة الدٓف العاـ ،القاٌرة  -جهٍورٓة هصر العربٓة 21 ،دٓسهبر 2003ـ

 القزازٌ .دٓؿ رزؽ ،فيضاف التهكيؿ ..سدكد التنسيؽ ..كفرص الغرؽ في دكاهة الفساد الحالة الفمسطينية نهكذجا،
ورقة هقدهة لورشة عهؿ الفساد فْ هرحمة إعادة اٚعهار ،عهاف 3-6 :هارس .2113

 هعٍد ابحاث السٓاسات اٚقتصادٓة (هاس) ،جمسة طاولة هستدٓرة ( ،)2هكازنة السمطة الفمسطينية  ،2112ابرٓؿ
.2132

 هعٍد ابحاث السٓاسات اٚقتصادٓة (هاس) ،جمسة طاولة هستدٓرة ( ،)6اتفاؽ الشراكة بيف االتحاد الكركبي
كاسرائيؿ كالخركقات التجارية الخاصة بهنتجات الهستكطناتٓ ،ولٓو .2132

النشرات كالدكريات الرسهية
 اتفاقية الشراكة الكركبية -الهتكسطية االنتقالية لمتجارة كالتعاكف بيف الهجهكعة الكركبية ك ـ .ت .ؼ.1997 .
 إصدارات هركز هدار .2114

 إصدارات هؤتهر الهـ الهتحدة لمتجارة كالتنهية الكنكتاد.2117،2118،2119،2111،2111،2112،2113 ،

 آلٓة بٓغاس التابعة لٛتحاد اٖوروبْ ،دعـ هالي هباشر لمحككهة الفمسطينية الحفاظ عمى استهرارية الهؤسسات
الفمسطينية.2118 ،

 آلٓة بٓغاس التابعة لٛتحاد اٖوروبْ ،دليؿ إرشادم إلى الجيات الهانحة التي ترغب في الهساىهة عبر آلية بيغاس
نحك اإلنعاش الهبكر واعادة بىاء غزة ،القدس.2118 ،

 بخاري .آهاف ،دكر االتحاد الكركبي في الشرؽ الكسط ،جواز دبموهاسْ ،هدوىة تٍتـ بالشأف العاـ والخارجْ
السعوديٓ 28 ،ولٓو  2133هوقع الكتروىْ/http://jawazdiblomasy.wordpress.com/about :

 بٓاف صحفْ صادر عف اٚتحاد اٖوروبْ ،االتحاد الكركبي يساىـ هع اسبانيا كايرلندا كلككسهبكرغ بهبمغ 4777
هميكف يكرك إلى السمطة الفمسطينية لدفع ركاتب كهخصصات التقاعدٓ 6 ،ىآر .2132

 الجٍاز الهركزي لٙحصاء الفمسطٓىْ ،إحصاءات التجارة الخارجية ،السمع كالخدهات. 2008، 2007،
 الجٍاز الهركزي لٙحصاء الفمسطٓىْ ،أداء االقتصاد الفمسطيني ، 2011،هآو. 2012،
 الجٍاز الهركزي لٙحصاء الفمسطٓىْ ،أداء االقتصاد الفمسطيني ، 2012،هآو. 2013،

 الجٍاز الهركزي لٙحصاء الفمسطٓىْ ،النتائج الرئيسية لمتجارة الخارجية الفمسطينية الهرصكدة لمسمع كالخدهات
لعاـ .2131،2112

 صىدوؽ الىقد الدولْ ،البياف الصادر في ختاـ زيارة بعثت صندكؽ النقد الدكلي إلى الضفة الغربية كغزةٓ 1 ،ولٓو
.2131

 صىدوؽ الىقد الدولْ ،الضفة الغربية كغزة التطكرات الخيرة في الهكازنة كالشؤكف الهالية ،أكتوبر .2113

 ىشرة هكتب الهفوضة اٖوروبٓة فْ الضفة الغربٓة وقطاع غزة ،الهفكضية الكركبية كالفمسطينيكف.2111 ،
 الٍٓئة العاهة لٛستثهار ،دليؿ االستثهار في فمسطيف ،هؤتهر فمسطٓف لٛستثهار ،بٓت لحـ.2131 ،

ٓ وروستات ،احصاءات ،اتجاىات السياحة في أكركبا كالدكؿ الهتكسطية الشريكة ).2119 ،(2006-2000
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النشرات كالدكريات غير الرسهية
 عبداهلل .مصطفى ،التنسيؽ كالتعاكف العربي تجاه الشراكة الكركبية -الهتكسطية ( دراسة تحميمية هقارنة) ،اٌٖ ارـ
الرقهْ 3 ،ابرٓؿ _____ 2112
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=220408&eid=776
 هجمة اقتصادٓات شهاؿ إفرٓقٓاhttp://www.univ-chlef.dz/RENAF/index.htm.

 هركز الزٓتوىة لمدراسات واٚستشارات ،الهمخص التنفيذم التقرير االستراتيجي الفمسطيني لسنة  2011كالهسارات
الهتكقعة لسنة www.alzaytouna.net .2112،2212

 هركز الزٓتوىة لمدراسات واٚستشارات ،تقرير حكؿ الهكقؼ الكركبي هف هبادرات التسكية السمهية لمقضية
الفمسطينية  ،2012-1947بٓروت.2012 :

 الهركز الفمسطٓىْ لحقوؽ ا٘ىساف ،أثر سياسة اإلغالؽ عمى الصادرات الزراعية في قطاع غزة ،غزةٓ :وىٓو . 2011

 هوسِ .ىائؿ  ،الحٓاة اٚقتصادٓة /حٓاة وسوؽ ،هجدٚىْ :االتفاقية هع االتحاد الكركبي بإلغاء الجهارؾ عف
الهنتجات الزراعية الفمسطينية ستنشط االستثهار في القطاع الزراعي ،العدد 21 ،6212أكتوبر 2133
www.alhayat-j.com/newsite/inside.php?opt=7&cid=2387
 ىادر عزت سعٓد و ىوراف ىصٓؼ ،تهكيؿ التنهية في فمسطيف ،سمسمة التخطيط هف أجؿ التنهية ،العدد الثاىْ،
جاهعٓة بٓرزٓت برىاهج دراسات التىهٓة هع و ازرة التخطٓط والتعاوف الدولْ.2113 ،

 ىافعة .حسف ،اتفاقيات الشراكة الكركهتكسطية بيف الفرص كالهحاذير ،هجمة أفكار اٚلكتروىٓة.2111 .
http://www.mafhoum.com/press6/160E63.htm

التقارير الرسهية
 اٖوىكتاد ،تقرٓر عف الهساعدة الهقدهة هف اٖوىكتاد إلِ الشعب الفمسطٓىْ  :التطكرات التي شيدىا اقتصاد الرض
الفمسطينية الهحتمة( ،تقارٓر )2112 ،2111 ،2111 ،2119

 البىؾ الدولْ ،اإلنفاؽ العاـ كالهساءلة الهالية تقرير عف أداء إدارة شؤكف الهالية العاهة ،الضفة الغربية كقطاع
غزة 23 ،هآو .2113

 التقارٓر الدورٓة لو ازرة الهالٓة  -راـ اهلل.
 تقارٓر سمطة الىقد الفمسطٓىٓة .2112 ،2111 ،2111
 تقرٓر السمطة الوطىٓة الفمسطٓىٓة لمجىة تىسٓؽ الهساعدات الدولٓة لمفمسطٓىٓٓف ،إقاهة دكلة فمسطيف (قصة نجاح)،
 18سبتهبر .2111

 سمطة الىقد الفمسطٓىٓة ،تقرير التطكرات االقتصادية ،الربع اٚوؿ .2112

 صىدوؽ الىقد الدولْ ،آخر التطكرات كآفاؽ االقتصاد في الضفة الغربية كغزة  ،تقرير خبراء صندكؽ النقد الدكلي الهقدـ
إلى اجتهاع لجنة االتصاؿ الهخصصة ،بروكسؿ 19،هارس .2113

 صىدوؽ الىقد الدولْ ،اطار االقتصاد الكمي كالهالية العاهة في الضفة الغربية كقطاع غزة ،االستعراض الثالي لمتقدـ
الهحرز ،تقرٓر خبراء صىدوؽ الىقد الدولْ ،فبرآر .2119

 صىدوؽ الىقد الدولْ ،اطار االقتصاد الكمي كالهالية العاهة في الضفة الغربية كغزة  ،تقرٓر خبراء صىدوؽ الىقد الدولْ
الهقدـ إلِ اجتهاع لجىة اٚرتباط الخاصة ،ىٓوٓورؾ 11،سبتهبر .2111
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،تصاؿ الهخصصةٚجتهاع لجىة اٚ ْ تقرٓر خبراء صىدوؽ الىقد الدول، الضفة الغربية كغزة،ْ صىدوؽ الىقد الدول
،2113 سبتهبر

 تقرير االجتهاع حػػكؿ هنطقة التبادؿ الحر بيف الدكؿ العضاء في هنظهة الهؤتهر،هْ لتىهٓة التجارةٛ الهركز ا٘س
ْهٛقتصادي والتجاري لهىظهة الهؤتهر ا٘سٚ الدورة الخاهسة والعشرٓف لمجىة الدائهة لمتعاوف ا،اإلسالهي

2119  ىوفهبر7-5 ، اسطىبوؿ،)(الكوهسٓؾ

19 ،" تمخيص التقرير الفمسطيني الجتهاع الهانحيف" فمسطيف دكلة تحت االحتالؿ،ْهْ الحكوهٛعٚ الهركز ا
.2113هارس

: راـ اهلل،2212  تقرير الهتابعة السنكم الثاني لخطة التنهية الكطنية لمعاـ،دارٓةٚ و ازرة التخطٓط والتىهٓة ا
.2113/17/25

الكثائؽ كاالعالنات
.1997 ، اتفاقية الشراكة الكركبية الفمسطينية
. غزة، كزارة الزراعة،7  الكثيقة،2121-2111  استراتيجية التنهية الزراعية الهستداهة
.2115  االستراتيجية الكطنية لتحقيؽ الىداؼ االنهائية لأللفية بحمكؿ العاـ
.1994 ، بركتكككؿ باريس

.2113-2111  خطة التنهية الكطنية
 إنياء االحتالؿ كاقاهة الدكلة برناهج الحككهة الثالثة عشرة: إنياء االحتالؿ كاقاهة الدكلة' فمسطيف: كثيقة فمسطيف
.2119/أغسطس
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حدوٌ (ً :)1ىضح البُاهاث اإلاظخخدمت في عملُت الخدلُل الىصفي وؤلاخصائي واللُاس ي باإلالُىن دوالز
الناتج الهحمي

السنة

االجهالي بالسعار

1994

3,038.40

الثابتة*

الصادرات* الكاردات*

التككيف

الرأسهالي
الثابت**

قركض بنؾ
االستثهار

الكركبي***

902.40

الهساعدات

الهساعدات

الدكلية**** الكركبية****
471.98

89.13

1995

3,212.40

0.24

155.5

892.20

35.57

514.11

75.41

1996

3,292.80

0.25

160.75

980.20

76.61

552.41

132.04

1997

3,744.00

2.98

196.59

1,091.90

20.52

613.03

117.17

1998

4,197.70

1.70

252.54

1,279.80

139.53

612.57

81.50

1999

4,534.90

1.53

525.98

1,713.50

24.62

580.55

14.55

2000

4,146.70

1.68

298.74

1,351.50

17.78

684.50

62.53

2001

3,810.80

2.48

391.57

972.50

997.59

118.48

2002

3,301.40

9.16

189.47

813.60

971.61

170.94

2003

3,800.50

7.37

181.77

1,028.70

1041.84

181.06

2004

4,198.40

7.05

232.00

982.40

1160.84

186.69

2005

4,559.50

11.73

283.46

1,247.90

1015.71

206.71

2006

4,322.30

2.94

268.87

1,322.90

1360.25

257.92

2007

4,554.10

18.20

299.26

1,097.10

1717.11

540.94

2008

4,878.30

8.35

260.92

1,026.10

2470.08

663.10

2009

5,239.30

4.92

385.41

1,118.40

2816.64

538.32

2010

5,724.50

10.36

419.16

1,021.70

2518.70

441.10

2011

6,421.40

15.25

496.84

1,287.10

2441.97

397.96

2012

6,797.30

15.41

496.42

1,353.00

2011.34

315.72

اإلاصدز:
*الجهاش اإلاسهصي لإلخصاء الفلظطُني ""PCBS
**طلطت الىلد الفلظطُيُت ""PMA
*** مىظمت الخعاون الاكخصادي والخىمُت ""OECD
****بىً الاطدثماز ألاوزوبي ""EIB
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75.24

6.84
1.03

حدوٌ زكم ( :)2الىاجج اإلادلي الاحمالي ومخىطط هصِب الفسد باألطعاز الثابخت في فلظطين
الناتج الهحمي االجهالي بالسعار الثابتة

نصيب الفرد هف الناتج الهحمي االجهالي

1994

3,795.50

1,406.20

1995

3,853.10

1,388.10

1996

3,988.50

1,347.80

1997

4,458.10

1,437.70

1998

4,884.20

1,558.40

1999

5,334.50

1,640.30

2000

5,196.70

1,450.20

2001

5,052.30

1,287.90

2002

4,704.30

1,084.80

2003

5,175.70

1,210.90

2004

5,601.50

1,317.10

2005

5,497.50

1,387.20

2006

5,256.90

1,275.40

2007

5,669.80

1,303.20

2008

6,138.70

1,356.30

2009

6,694.40

1,415.20

2010

6,796.50

1,502.10

2011

7,749.50

1,635.20

2012

8,724.10

1,679.30

السنة

(دكالر)

(هميكف دكالر)

اإلاصدز :الجهاش اإلاسهصي لإلخصاء الفلظطُني ،الحظاباث اللىمُت الظىىٍت باألطعاز الثابخت/http://www.pcbs.gov.ps، 2013 ،

حدوٌ ( : )3مظاهمت ألاوشطت الاكخصادًت في الاكخصاد الفلظطُني عام 2011
الزراعة

الصناعة

التجارة

الخدهات

النقؿ

االنشاءات

الهؤشر

5.5

12.6

9.3

21.9

2.1

11.2

القيهة الهضافة (بالهميكف دكالر)

346.1

798.7

587

1382

133.3

708.2

هعدؿ اإلنتاجية (بالدكالر/عاهؿ)

3721.5

9276.4

3809.2

4765.5

5721

10117.1

93

86

154

290

23

70

55.7

79.6

70.3

93.6

101.9

119.3

نسبة الهساىهة هف الناتج الهحمي اإلجهالي ()%

عدد العاهميف* (باللؼ)
هعدؿ الجر اليكهي االسهي (شيكؿ)**
اإلاصدز :الجهاش اإلاسهصي لإلخصاء الفلظطُني2013 ،
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حدوٌ ( : )4جطىز معدالث البطالت في فلظطين للفترة ()2012-2000
السنة

فمسطيف

قطاع غزة

الضفة الغربية

2000

14.3

19.2

13

2001

25.3

34.3

23.9

2002

31.2

38.4

27.6

2003

25.5

29.3

22.5

2004

26.8

35.9

21.4

2005

23.5

31.1

19.3

2006

23.7

34.6

17.9

2007

21.7

30.3

17.2

2008

26.6

40.5

18.7

2009

24.5

38.8

16.9

2010

23.7

38.1

16.5

2011

20.9

29.2

16.9

2012

23

38.4

21.3

اإلاصدز :الجهاش اإلاسهصي لإلخصاء الفلظطُني2013 ،

حدوٌ ( : )5وظب الفلس بين ألافساد وفلا ألهماط اطتهالن ألاطسة الشهسي في فلظطينخظب اإلاىطلت،
لألعىام ()2011-2009
الهنطقة

2009

2011

2010

الفقر

الفقر الهدقع

الفقر

الفقر الهدقع

الفقر

الفقر الهدقع

الضفة الغربية

19.4

9.1

18.3

8.8

17.8

7.8

قطاع غزة

38.3

21.9

38

23

38.8

21.1

فمسطيف

26.2

13.7

25.7

14.1

25.8

12.9

اإلاصدز :الجهاش اإلاسهصي لإلخصاء الفلظطُني ،معاًير اإلاعِشت ،الفلس2013 ،
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حدوٌ( :)6أعلى عشس ماهدين للمظاعداث الاوظاهُت خظب جصيُف  OECDللفترة ()2011-2001
باإلالُىن دوالز
السنكات

الدكلة/
الهجهكعة

2001

2002

2003

2004

الكاليات الهتحدة

96.2

114.4

127.9

125

2005

2006

2007

2008

2009

61.2

89.6

315.3

89.9

2010

2011

االجهالي

280.7

1300.2

االتحاد الكركبي

135.4

151

133.8

176.6

168.6

180

197.2

204.2

206.4

104

81.2

1738.4

الههمكة الهتحدة

53.2

58.2

53.4

67.2

35

45.6

47.2

27.3

99.2

78.1

82.8

647.2

ألهانيا

28

38.3

43.5

45.7

34.9

74.7

75.7

55

59.3

58.8

57.5

571.4

السكيد

26.4

41.7

42.6

55.1

43.9

60.1

58.9

71.1

75

76.4

76.4

627.6

ىكلندا

24.6

22

20.7

33.3

23.8

43.1

39

51.8

34.9

293.2

النركيج

24.4

55.4

38.1

40.5

18.4

31.7

54.5

54.6

58.6

37.4

39.6

453.2

فرنسا

21.4

31.2

34.8

43.7

31.3

50

39.2

42

52

44.2

43

432.8

الياباف

15.7

الدنهارؾ

14.7

79.1

63.4

14.7
16.7

سكيس ار

23.8

57.8

17.3

كندا
ايطاليا

17.1

اسبانيا

17.4

27.4
23.4

18.8

43.8

38.9

39.9

43.2

33.4

40.1

35.9

70.2

38.6

34.3

156.9

31.9

229

34.9

203.3

الهصدر :اعداد الباحث هستىدا عمِ بٓاىات هىظهة الهساعدات اٚىساىٓة العالهٓة،2013،
http://www.globalhumanitarianassistance.org/countryprofile/palestineopt#tab-other-investments
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حدوٌ ( :)7الدعم ألاوزوبي لألزاض ي الفلظطُيُت الالتزاماث والصسف للفترة ()2012-1993

السنة

االلتزاهات

الصرؼ

1993

57.81

56.52

1994

106.64

89.13

1995

103.33

75.41

1996

162.92

132.04

1997

157.83

117.17

1998

110.99

81.5

1999

75.28

14.55

2000

163.04

62.53

2001

77.53

118.48

2002

217.76

170.94

2003

211.23

181.06

2004

112.43

186.69

2005

180.24

206.71

2006

259.1

257.92

2007

640.2

540.94

2008

574.02

663.1

2009

556.8

538.32

2010

451.49

441.1

2011

524.6

397.96

2012

280.05

315.72

اإلاصدز :مىظمت الخعاون الاكخصادي والخىمُتOECD ,2013 ،
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حدوٌ ( :)8آلُت مُدا والدعم اإلاالي لفلظطين آلُت هصِب الدوٌ اإلاخىططُت مً الالتزاماث اإلاالُت
باإلالُىن ًىزو

الجزائر
هصر
االردى
لبناى
الوغرب
سوريا
تونس
الضفت
الغربيت
وقطاع غزة
الوجووع
الثنائي
االقليوي
االجوالي

Total
MEDA
I
165
685
254
182
660
101
428

Total
MEDA
II
339
593
332
133
980
180
517
522

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

0
0
7
0
30
0
20

0
75
100
10
0
13
120

41
203
10
86
236
42
138

95
397
8
0
219
0
19

29
11
129
86
176
46
132

30
13
15
0
141
38
76

60
0
20
0
120
8
90

50
78
92
12
122
36
92

42
104
43
44
143
1
49

51
159
35
18
152
53
22

40
110
58
27
135
22
118

66
129
69
32
168
22
71

3

20

41

5

42

97

0

100

81

73

80

92

111

60

337

797

743

650

409

298

582

505

562

590

649

2 587

3 596

113

33

114

66

145

160

305

29

110

135

145

168

471

740

173

369

912

809

802

569

603

612

615

698

735

817

3 057

4 336

Source: EuropeAid Office (WBG= West Bank and Gaza), MEDA and financial support to Palestine – evaluation,
implementation and control

حدوٌ ( :)9مظاعداث الاجداد ألاوزوبي إلى الشعب الفلظطُني العام 2011
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــاى

باإلالُىن ًىزو
حجن الدعن

%

145

31.57

34.95

7.61

تىهٓة البىٓة التحتٓة

22

4.79

الدعـ الهباشر لمقطاع الخاص

11

2.39

وكالة الغوث وتشغٓؿ الٛجئٓفUNRWA

142.88

31.11

الهعوىة ا٘ىساىٓة والهعوىة الغذائٓة واٖهف الغذائْ( ،باستثىاء اٖوىروا)

48.63

10.59

8

1.74

14.08

3.07

الدعـ الهالْ الهباشر وغٓر الهباشر
البىاء الهؤسسْ

هبادرات القدس الشرقٓة
الدعـ لمهجتهع الهدىْ ،عمِ سبٓؿ الهثاؿ الشراكة هف أجؿ السٛـ ،حقوؽ ا٘ىساف
والدٓهقراطٓة
تطبٓقات السٓاسة الخارجٓة واٖهىٓة (باستثىاء اٖوىروا)
اٚجهالْ

32.8

7.14

459.34

%100

الهصدر :لجىة العهؿ الخارجْ باٚتحاد اٖوروبْ http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/index_en.htm
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حدوٌ ( :)10مخصصاث الجىاز والشساهت ألاوزوبُت للفترة ( )2010-2007باإلالُىن ًىزو
الهخصص الهالي

البرناهج
البرىاهج اٚقمٓهْ

260.8

البرىاهج اٚقمٓهْ  -جىوب الهتوسط

343.3

البرىاهج اٚقمٓهْ  -شرؽ الهتوسط

223.5

اجهالي البراهج القطرية الهتعددة

827.6

الجزائر

220

ارهٓىٓا

98.4

أذربٓجاف

92

بٛروسٓا

20

هصر

558

جورجٓا

120.4

اسرائٓؿ

8

اٚردف

265

لبىاف

187

لٓبٓا

8

همدوفٓا

209.7

الهغرب

654

السمطة الفمسطٓىٓة

632

سورٓا

130

توىس

300

اكراىٓا

494

روسٓا

120
4,116.50

هجهكع البراهج القطرية

277.1

براهج التعاكف عبر الحدكد
التسييالت الحككهية كدعـ استثهارات الجكار
االجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي

400
5,621.20

الهصدر :الهفوضٓة اٖوروبٓة.2013 ،
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 الخىشَع اللطاعي للسوض بىً الاطدثماز ألاوزوبي اججاه ألازاض ي الفلظطُيُت:)11( ٌحدو
باإلالُىن ًىزو

)2013-1994( للفترة

Name

Sector

Signature

Signed

date

Amount

GLOBAL LOAN SME (GWB)

Credit lines

30/10/1995

10,000,000

GLOBAL LOAN SME (GWB)

Credit lines

30/10/1995

10,000,000

GLOBAL LOAN SME (GWB)

Credit lines

30/10/1995

3,000,000

GLOBAL LOAN SME (GWB)

Credit lines

30/10/1995

3,000,000

GWB - GAZA WATER AND SANITATION

Water, sewerage, solid waste

28/06/1996

30,000,000

GAZA PORT

Transport

25/10/1996

26,000,000

GAZA INDUSTRIAL ESTATE

Industry

23/12/1997

14,000,000

GAZA INDUSTRIAL ESTATE

Industry

23/12/1997

1,000,000

WEST BANK & GAZA INVESTMT GUARTEE

Services

26/03/1998

5,000,000

GWB-ELECTRICITY DISTRIBUTION REHAB.

Energy

11/05/1998

35,000,000

WEST BANK WATER

Water, sewerage, solid waste

25/10/1998

30,000,000

BETHLEHEM HOTEL

Services

25/10/1998

12,000,000

GWB-WEST ROADS REHABILITATION

Transport

25/10/1998

20,000,000

GWB - COMMUNITY DEVELOPMENT

Urban infra.

27/05/1999

10,000,000

PALESTINIAN BANKING CORPORATION (PBC)

Credit lines

28/10/1999

2,000,000

PALESTINIAN BANKING CORPORATION (PBC)

Credit lines

28/10/1999

6,000,000

CAIRO AMMAN BANK GL II

Credit lines

19/12/2000

10,000,000

CAIRO AMMAN BANK GL II

Credit lines

19/12/2000

3,000,000

ELECTRICITY NETWORK UPGRADING

Energy

13/12/2005

45,000,000

CREDIT GUARANTEE FUND

Services

13/12/2005

10,000,000

THE PALESTINE GROWTH CAPITAL FUND

Services

21/12/2010

5,000,000

ACAD MICROFINANCE PALESTINE

Services

11/09/2013

755,572

FUND

PROGRAMME

Total Amount

290,755,572
www.eib.org  بىً الاطدثماز ألاوزوبي:اإلاصدز
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