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 الممخص
دات تمعب   تجاه األوروبي االتحاد سياسة في ميماً  دوراً  االقتصادية المحدِّ
 إلسراصيل الرصيسيين الداعمين أحد فأوروبا الفمسطينية؛ لمقضية السممية التسوية عممية

 سياسات تأتيو  الدعم. ومستوى ومحتوى شكل في اختالف مع ولمفمسطينيين
 أمن اعتبار مع لمصراع، سممية تسوية عمى حرصو منطمق من األوروبي االتحاد
 أسباب من وسبباً  التسوية؛ ىذه مرتكزات من أساسياً  ومرتكزاً  مدخالً  إسراصيل دولة
 حل قاعدة عمى وأمنياً  وسياسياً  اقتصادياً  الفمسطينية لمسمطة األوروبي الدعم

 إسراصيل ألمن الضمانات أفضل ىو األوروبيين بنظر االقتصادي فالدعم الدولتين،
 العنف يحتوي بنظرىم االقتصادي االنتعاش ألن والطويل؛ القصير المديين عمى
  .اإلسراصيمي االحتالل ضد المقاومة فعالية من ويقمِّل

 السممية التسوية عممية في لالتحاد االقتصادي الدور الدراسة ىذه تتناول 
 الدور أىمية من أىميتيا الدراسة وتكتسب م.2015 وحتى م2006 من فترة خالل

 عممية في فاعمية أكثر سياسة ممارسة عمى وقدرتو األوروبي، لالتحاد االقتصادي
 أوراق يممك إّنو حيث األطراف، جميع لدى الميمة انتومك من مستفيداً  التسوية؛
 فاعل دور لعب من وتوظيفيا استثمارىا أحسن ما إذا تمّكنو جّداً  ميّمة ضغط
نفاذ التسوية، عممية في ومؤثر   الدولتين. حل عمى القاصمة رؤيتو واا

 االتحاد أدوار أبرز من كان االقتصادي الدور أن الدراسة نتاصج أىم ومن 
 االستثمار، وتشجيع المانحين مؤتمرات فكانت التسوية، عممية دعم في وبياألور 

 والذي السياسي االقتصاد أشكال من شكالً  مثمت والتي غزة، إعمار إعادة ومشاريع
 توجيو الدراسة توصيات أبرز ومن لممانحين. السياسية األىداف خدمة منو يقصد

 مع يتناسب بما الفمسطينية اضياألر  في األوروبي لالتحاد االقتصادية السياسات
 مسار يخدم وبما المنطقة، في االقتصادية مصالحو وحجم االقتصادي حجمو
 فمسطينية وطنية خطة ووضع المستقمة. الفمسطينية الدولة وبناء الحقيقية التنمية
 األمريكية الييمنة عن بعيداً  الدولية، المساعدات مشروطية من تتحرر لمتنمية شاممة
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كراه ضغط كورقة استغالليا وعدم اإلسراصيمي، والتوظيف  الفمسطيني لمجانب واا
  التسوية. عمى إلجباره
  مفتاحية: كممات
 -االقتصادي الدور -السممية التسوية -األوروبي االتحاد-الفمسطينية القضية
 المانحين. مؤتمرات

Abstract 

 Economic determinants play an important role in the 

European Union policy towards the peaceful settlement of the 

Palestinian issue. Europe is one of the main supporters of Israel 

and the Palestinians, regardless the form, content and level of 

support. The policies of the European Union are based on its 

commitment to a peaceful settlement of the conflict, with a 

guarantee of Israel's security. This is as an entry point and an 

essential pillar of this peace settlement, and one of the reasons 

for European support for the Palestinian Authority 

economically, politically and in terms of security on the basis 

of the two-state solution. For the Europeans, economic support 

is the best guarantee of Israel's security in the short and long 

term because the economic recovery, in their view, binds 

violence and reduces the effectiveness of resistance against the 

Israeli occupation. 

 This study deals with the economic role of the European 

Union in the peace process during the period from 2006 to 

2015. The study gains its importance from the importance of 

the economic role of the European Union and its ability to 

practice more effective policy in the peace process. Benefiting 

from its important position for all parties, as it possesses very 

important pressuring items that would enable it, if it invests 

them well and employs them for playing an effective and 

influential role in the peace settlement, and for implementing 

his vision based on the two-state solution. 
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 Among the most important findings of the study is that 

the economic role appeared as one of the most prominent roles 

of the European Union in supporting the peace process, as 

reflected in the donor conferences and investment 

encouragement. This is represented in supporting projects like 

Gaza reconstruction projects, which represented a form of 

political economy that is intended to serve donors' political 

goals. 

 Among the most important recommendations of the 

study is directing the economic policies of the European Union 

in the Palestinian territories in relation to its economic size and 

the size of its economic interests in the region, in a manner that 

serves the real development and building of an independent 

Palestinian state. Such economic support should help in setting 

up a comprehensive Palestinian national plan for development 

that must be free from the conditions of international aid. This 

plan must be away from the American and Israeli hegemony. 

Finally, such economic support should not be used as a 

pressure on the Palestinian side to force it to accept a peace 

settlement that does not serve the interests of the Palestinian 

people. 

key words: European Union; Settlement process; Palestinian 

issue; Economic role; Donor conferences. 

 مقدمة:
افتقدت السمطة الفمسطينية منذ قياميا لمموارد األساسية، واعتمدت بشكل  

فمنذ التوقيع رصيس عمى ما تقدمو الجيات المانحة وعمى رأسيا االتحاد األوروبي، 
عمى اتفاقيات أوسمو دخل االتحاد األوروبي في شراكة مع الفمسطينيين من أجل 

وتتأثر السياسة الخارجية األوروبية تجاه المنطقة  العتيدة. بناء مؤسسات دولتيم
بالمصالح االقتصادية والحاجة إلى النفط، كما تتأثر أيضًا بالعالقات األوروبية 

وقد اّتسمت  وبي الصييوني في صناعة القرار األوروبي.اإلسراصيمية وتأثير الم
بالخالف  -ولو شكمياً -عالقات االتحاد األوروبي السياسية مع إسراصيل أحيانًا 



 عممية التسوية السممية الدور االقتصادي لالتحاد األوروبي في ــــــــــــــــــــمجمة "التاريخية الفمسطينية" ـــــــــ
 م2015 -م2006لمقضية الفمسطينية في الفترة من                                            

57 

م؛ إال إن االتحاد 1967والتوّتر الناجَمْين عن استمرار احتالليا لفمسطين في حدود 
مجاالت ورفع منيا. قد طّور مستوى عالقاتو االقتصادية مع إسراصيل في مختمف ال

ومن ىنا تبرز أىمية الدور االقتصادي األوروبي، وقدرة االتحاد عمى ممارسة 
سياسة أكثر فاعمية في عممية التسوية؛ مستفيدًا من مكانتو الميمة لدى كل 
األطراف، فيو يممك أوراق ضغط ميّمة جّدًا تمكنو إذا ما أحسن استثمارىا 

 في عممية التسوية.وتوظيفيا من لعب دور فاعل ومؤثر 
تكمن مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى تساؤل رصيس ىو: ما مدى تأثير  

الدور االقتصادي لالتحاد األوروبي في عممية التسوية السممية لمقضية الفمسطينية 
 م؟2015م وحتى 2006خالل فترة من 

 والمنيج التحميمي الوصفي التاريخي المنيج الدراسة استخدمت وقد  
 وتمّ  .القومية المصمحة كمنيج الخارجية السياسة مناىج ببعض واستعانت القانوني،

 ليمقي األول المطمب فجاء :مطالب وخمسة مقدمة خالل من الدراسة موضوع تناول
 فرعين خالل من الفمسطيني االقتصاد دعم في األوروبية االسيامات عمى إضاءة
 وتناول ،الفمسطينية لمسمطة األوروبي المالي الدعم تقديم أىداف األول الفرع تناول
 الفمسطينية. لاراضي االحتالل تكريس في األوروبية المساعدات دور الثاني الفرع
 فرعين خالل من االستثمار وتشجيع المانحين مؤتمرات عمى الثاني المطمب وركز
 ستثمارلال لحم بيت مؤتمر الثاني تناول فيما لممانحين، باريس مؤتمر األول تناول

 األوروبي الدعمالضوء عمى  الثالث المطمب وألقى فمسطين. في الخاص
 فرعين خالل من وذلك أوروبية، نظر وجية من اإلسراصيمية والمعيقات لمفمسطينيين

 الضفة قرى في الفمسطينية الريفية لمتجمعات األوروبية المساعدات األول تناول
 األراضي في الحرة" االقتصادية "لممناطق بياألورو  الدعم الثاني تناول فيما الغربية،

 إعادة لمشاريع السياسي االقتصاد دراسة الرابع المطمب واستيدف الفمسطينية.
 شرم مؤتمر األول تناول فرعين خالل من غزة، عمى إسراصيل حروب بعد اإلعمار
 القاىرة مؤتمر الثاني وتناول م،2009 مارس في غزة قطاع إعمار إلعادة الشيخ
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 الموقف عمى الخامس المطمب وركز م.2014أكتوبر في غزة قطاع إعمار ادةالع
 الدراسة، وتوصيات نتاصج ذلك تبع اإلسراصيمية. المستوطنات منتجات من األوروبي
 والمراجع. فاليوامش

 المطمب األول: االسيامات األوروبية في دعم االقتصاد الفمسطيني:
أبقى اتفاق أوسمو من ناحية عممية عمى الييمنة االقتصادية اإلسراصيمية  

تمثمت في "بروتوكول باريس االقتصادي"؛ والذي يضمن  وغزة، والتيعمى الضفة 
أن اقتصاد السمطة الفمسطينية الناشئ لن يضر المشروع االستيطاني الصييوني في 

وظيفيًا استيالكيًا، فيو ال فمسطين بأي حال ولن يتعارض معو؛ بل سيقدم أداًء 
. وقد ربط االتحاد (1)يممك مقومات الوقوف عمى قدميو بجانب فقدانو لمسيادة

األوروبي مساعداتو لمفمسطينيين بمدى التزاميم بعممية التسوية؛ فبعد أيام قميمة من 
م، دعت المستشارة األلمانية آنجيال ميركل 2006إعالن فوز حماس في انتخابات 

سراصيل لضمان "استمرار حماس لممو  افقة عمى االتفاقات الموقعة بين السمطة واا
ز االتحاد األوروبي ىذا الموقف باإلعالن عن صرف  مميون 120المساعدات". وعزَّ

لتسديد فواتير المحروقات الفمسطينية المستوردة  -مميون دوالر 142.8نحو -يورو
األموال إلى حكومة من اسراصيل، ودعم وكالة الغوث "شريطة عدم وصول ىذه 

. واتضح الموقف األوروبي بشكل جمي في القرار الذي أصدره مجمس (2)حماس
م؛ والذي 10/4/2006العالقات الخارجية والشؤون العامة في االتحاد في

يقضي"بوقف المساعدات لمحكومة الفمسطينية"، وقد جاء ذلك بعد بيان المجنة 
التزام حركة حماس بمبادئ السالم؛  مارس من العام نفسو بضرورة29الرباعية في 

فقد أوقف االتحاد اتصاالتو السياسية وعمَّق مؤقتًا مساعداتو المباشرة لمحكومة 

                                                           

وزارة التربية والتعميم العالي، الدليل اإلحصاصي السنوي لمؤسسات التعميم العالي  رام هللا، فمسطين، (1)
 .م2012/2013ني،الفمسطي

بيروت، لبنان، مركز الزيتونة لمدراسات  ،1طم"، 2006التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعام صالح، محسن: (2) 
 .212م، ص 2007 واالستشارات،
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الجديدة؛ بيدف "حماية المصالح المالية لالتحاد". وفي ذات الوقت "تعززت 
االستجابة لالحتياجات اإلنسانية والطارصة لمشعب الفمسطيني، وأن االتحاد عمى 

لمتعاون ثانية مع الحكومة التي تعكس مبادئ المجنة الرباعية. كما تأكد ىذا  استعداد
التوجو األوروبي من خالل االقتراح الذي تقدم بو الرصيس الفرنسي جاك شيراك في 

م بمقر األمم المتحدة في نيويورك القاضي 9/5/2006المجنة الرباعية في اجتماع
ي لدفع رواتب الموظفين الفمسطينيين"، وىو بمنشاء"صندوق إصتماني يديره البنك الدول

محاولة لحل المشكالت المعيشية لمفمسطينيين دون تسميم األموال لحكومة حماس؛ 
بيدف الضغط عمييا لتحقيق الشرط السياسي بالموافقة عمى االتفاقات الدولية 
واالعتراف بم"اسراصيل". وتطور اقتراح شيراك ليتحول لموقف أوروبي يقوم عمى 

م، بيدف 2006في يونيو س إنشاء ما ُأطِمق عميو اسم "اآللية الدولية المؤقتة"أسا
إيصال األموال لمفمسطينيين عبر البنوك؛ ولكن دون المرور بالحكومة. وقد وافقت 
المجنة الرباعية عمى االقتراح الذي أبدت الحكومة الفمسطينية ردًَّا فاترًا عميو، 

وبدراسة واقع  .(1)ىذه اآللية خالل ثالثة شيوروأوضحت المجنة أنيا ستراجع عمل 
المساعدات الدولية لمفمسطينيين فمن الحضور الداصم ىو لممساعدة األمنية، ويتضح 
أن الدوافع الرصيسة وراء تقديم المساعدات ىي العوامل األمنية أواًل ثم االقتصادية، 

م بتقديم 2008برلين في يونيو مؤتمرخالل ويتأكد ذلك بتعيد المجتمع الدولي 
 .(2)مميون دوالر"لتعزيز قوات األمن والنظام القضاصي" 242

بيغاس"؛ لتقديم المساعدات لمسمطة "كما اعتمد االتحاد األوروبي آلية  
م، وتقوم عمى تسيير المساعدات لدعم خطة 2008الفمسطينية ابتداًء من فبراير

والتي تم تقديميا م؛ 2010-2008اإلصالح والتنمية الفمسطينية خالل الفترة 
لمؤتمر المانحين في مؤتمر باريس، وتضمن ىذه اآللية التدفق الثابت واألكيد 

                                                           

 .212صم"، 2006التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعام صالح، (1) 
، مركز الزيتونة لمدراسات بيروت، لبنان ،1م"، ط2008صالح، محسن: التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعام  (2)

 . 219م، ص2009واالستشارات، 
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مميون يورو  440لممساعدات. وبناًء عميو كان من المفترض أن يدفع األوربيون 
حوالي -مميون يورو 664من أصل -مميون دوالر 631حوالي-م 2008خالل 
غير أن حجم المساعدات  بدفعيا. كان االتحاد قد تعيد -مميون دوالر 952

األوروبية وتواصميا تراجع إثر الصراع الداخمي الفمسطيني. وقال رصيس الوزراء 
م:"إن بريطانيا ستقدم خطة 2008البريطاني خالل لقاء مع محمود عباس في يوليو

طريق اقتصادية"، مشيرًا إلى النموذج اإليرلندي حيث "كبَح االزدىاُر اإلرىاَب" عمى 
 . (1)قولو حدّ 

 الفرع األول: أىداف تقديم الدعم المالي األوروبي لمسمطة الفمسطينية:
لقد مثَّل االتحاد األوروبي المصدر الدولي األول لممساعدات المالية  

لمفمسطينيين، كما احتمت أوروبا المرتبة األولى دوليًا بين قاصمة المتبرعين لوكالة 
م. وقد أعمن االتحاد في خطتو المعروفة 2008غوث الالجصين الفمسطينيين عام 

مميون يورو لغزة  32عن تقديم  م،2009لعام  Global Planبم"الخطة العالمية" 
.وقد بمغت (2)ماليين يورو لاّلجصين في لبنان 6مميون يورو لمضفة الغربية و 20و

م التي جرى التعيد بيا في مؤتمر شرم الشيخ 2009المساعدات األوروبية لعام 
 مميون دوالر كما يمي: 574قرابة

 :(3)م2009لعام ( يوضح التعيدات األوروبية لمفمسطينيين 1)*( جدول رقم )
 القيمة )بالمميون دوالر( القيمة )بالمميون يورو( البند

 219.2 168 نفقات جارية
 84.8 65 مشاريع تنمية
 87.4 67 وكالة الغوث

                                                           

 .220م، ص2008صالح، التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعام (1) 
(2) European Commission, 2597th Council Meeting, General Affairs and External 
Relations, External Relations, Brussels, 12-13/7/2004. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/04/216&format=HTML 

 http://www.cordaid م، عمى الرابط:15/2/2018االلكتروني، تم التصفح بتاريخ   Cord Aid موقع (3)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/04/216&format=HTML
http://www.cordaid/
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 79.6 61 مساعدات إنسانية وغذاصية
 18.9 14.5 أمن غذاصي
 52.3 40.1 مرافق غذاصية
 19.6 15 تعزيز االستقرار
 7.8 6 قوات أمن أوروبية

 3.1 2.4 سمطات محمية وغير حكومية
 1.2 0.9 تعزيز الديموقراطية

 573.9 439.9 المجموع
وينبغي التوقف عند المساعدات الدولية واألوروبية؛ فعمى الرغم من  

التعيدات التي جرى االتفاق عمييا في المؤتمرات الدولية سابقًا؛ إالَّ إن االلتزام بما 
ومن غير الممكن تفسير عدم وفاء ىذه الدول بالتزاماتيا  اتفق عميو كان محدودًا،

المالية بعدم القدرة ألسباب اقتصادية؛ فيي دول تربط ربطًا وثيقًا بين حجم 
المساعدات ومواعيد الوفاء بتسميميا، وبين السموك السياسي لاطراف التي توجو ليا 

ق" مع السياسات المساعدة. ولما كانت السمطة السياسية في غزة طرف "غير متس
األوروبية؛ فمن المساعدات تشكل أداة ضغط سياسي عمييا لدفعيا لتغيير مواقفيا؛ 
بينما تستخدم المساعدات لمسمطة في الضفة كمغراء النتزاع مزيد من التنازالت، أو 

 .(1)جعميا عاجزة عن مراجعة سياساتيا تجاه ىذه الدول
السمطة  انييار لمنع األولىالمانحون جيودىم من المحظة  لقد ركز  

 إحداث حساب وكان ذلك عمى بالتزاماتيا، الوفاء عمى قادرة تكون الفمسطينية حتى
 االحتالل كمفة من لمتخفيف وسيمة جعل دعميم فمسطينية حقيقية؛ مما تنمية

أشار خافيير سوالنا في مقال لو أنو "منذ اإلسراصيمي وليس وسيمة لمتنمية. وقد 
التوقيع عمى أوسمو دخل االتحاد األوروبي في شراكة مع الفمسطينيين من أجل بناء 

                                                           

مركز الزيتونة لمدراسات  ،بيروت، لبنان ،1م، ط2009صالح، محسن: التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعام  (1)
 .252 -251م، ص2010واالستشارات، 



 عممية التسوية السممية الدور االقتصادي لالتحاد األوروبي في ــــــــــــــــــــمجمة "التاريخية الفمسطينية" ـــــــــ
 م2015 -م2006لمقضية الفمسطينية في الفترة من                                            

62 

ودعا سوالنا في أكثر من مناسبة األطراف المانحة إلى االلتزام . (1)مؤسسات دولتيم"
ورو مميون ي 22م مبما 2010فخصص االتحاد األوروبي في عام  .(2)بتعيداتيم

مميون يورو  37لدعم القطاع الخاص في قطاع غزة، إلى جانب تخصيصو مبما 
مميون يورو كمساعدات إنسانية لمفمسطينين في  58لدفع رواتب الموظفين، وتقديم 

ماليين 6الضفة ولبنان. كما دعمت ىولندا مشروعين زراعيين في قطاع غزة بقيمة 
مميون دوالر لمعام 111ترليني أي نحومميون جنيو إس74يورو، بينما قدمت بريطانيا 

 ألكسندرم قام وزير الخارجية الفنمندي 14/10/2010وفي  .(3)م2010/2011
بزيارة لقطاع غزة، دعا فييا إلى مزيد من رفع القيود عن الحركة في غزة،  ستاب

مطالبًا وزراء خارجية الدول األوربية وغيرىا بزيارة القطاع "ليروا الواقع عمى 
األرض". وقال "ال تممك إال إن تصاب بشعور اإلحباط شخصيًا، عندما ترى كل 

جية اإليرلندي مايكل مارتن إلى ىذه األنقاض وكل ىذا الفقر". ووصل وزير الخار 
م عبر معبر رفح الحدودي لتفقد مؤسسات تعرضت لمتدمير 2010غزة في فبراير

م 2011وأعمنت المفوضية األوروبية في مايوخالل الحرب اإلسراصيمية عمى القطاع. 
مميون  85أنيا قررت توفير رزمة مساعدات مالية إضافية لمسمطة الفمسطينية بقيمة 

، منوىًة إلى أن ىذه الرزمة تأتي إضافة لمبما م2011ار موازنة عاميورو في إط
مميون يورو وافقت المفوضية األوروبية عمى تخصيصو ضمن اآللية األوروبية 100

 115كما أعمنت عن مساعدات إضافية أخرى في أغسطس بقيمة  ؛لمجوار والشراكة
 كما يمي: مميون يورو، توزعت عمى عدة قطاعات

                                                           

خرون، "دور االتحاد األوروبي في مسار التسوية السممية لمقضية الفمسطينية"، بيروت، لبنان، صالح، محسن: وآ(1) 
 .35ص م2010مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، 

(2) Solana, Javier, EU High Representative for the CFSP, (Jerusalem, Council of the 
European Union, S152/09, 11/6/2009). 

، بيروت، لبنان، مركز الزيتونة لمدراسات 1م، ط2010صالح، محسن: التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعام  (3)
 .222م، ص2011واالستشارات، 
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( يبين المساعدات األوروبية لمسمطة الفمسطينية المعمن عنيا 2) *( جدول رقم)
 :(1)، وتوزيعيا عمى القطاعاتم(2011)أغسطس في

 القيمة )بالمميون دوالر( القيمة )بالمميون يورو( القطاع
 57.37 40 وكالة األونروا

 31.56 22 قطاع المياه والتحمية
 28.69 20 قطاع تطبيق القانون

 20.08 14 الحكوميالتمويل 
 15.78 11 القطاع الخاص

 11.47 8 خدمات في شرقي القدس
 164.95 115 المجموع

 م2011أكتوبر 25ومن ناحية أخرى، تم االتفاق بين السمطة واالتحاد األوروبي في 
عمى أن تقوم الحكومة األلمانية بتمويل مشروعات لتشغيل الشباب، في نطاق 
تحسين برامج التدريب والتعميم الميني بقيمة أربعة ماليين يورو لمدة أربعة أعوام، 

مميون جنيو استرليني  221وقدمت بريطانيا دعمًا ماليًا لمسمطة بقيمة 
ماليين 10ة، بينما قدمت فرنسا مميون دوالر لمسنوات الثالث التالي349.41تعادل

مميون  200وقد تراجعت المساعدات األوروبية لمسمطة، من  يورو كمنحة لمسمطة.
م؛ كما قدم االتحاد 2013عام  ومميون يور  168إلى ما قيمتو م 2012يورو عام 

ماليين يورو من  7لكن الالفت لمنظر أن نحو .مميون يورو لاونروا 153.5
%من مساحة 62تذىب لممنطقة)ج(؛ والتي تمثل نحو  المساعدات األوروبية

% فقط من الفمسطينيين، وفييا أغمب 6ويسكنيا (2)الضفة، وتسيطر عمييا إسراصيل،
 المستوطنات اإلسراصيمية.

                                                           

، بيروت، لبنان، مركز الزيتونة لمدراسات 1م، ط2011صالح، محسن: التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعام  (1)
 .221م، ص 2012واالستشارات، 

 .218م، ص2010ح، التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعام صال (2)
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وتستمر ميزانية السمطة في اعتمادىا عمى الدعم الخارجي بشكل كبير،  
إجمالي إيرادات السمطة %من 58.5حيث بما إجمالي المنح والمساعدات الخارجية 

م. 2014% من إجمالي إيراداتيا في ميزانية عام 63م، ووصل إلى 2013عام 
ومن المعموم أن معظم الدول المانحة تربط دعميا بتقدم مسار التسوية السممية، 

الذي  -كما إن الطرف اإلسراصيمي وبالتزام السمطة باتفاقياتيا وتعيداتيا مع إسراصيل.
يسعى لتوظيف  -%من إيرادات السمطة60صب السمطة وتمثل يتولى تحصيل ضرا

ىذا المال سياسيًا باستخدامو وسيمة ضغط عمى السمطة، بتجميده وعدم تسميمو 
لمسمطة في حال لم تُنفذ اشتراطاتو، أو لم تمتزم بمعاييره وفق فيمو ىو وتفسيره 

تكَّمف سمطة لامور. ونقف ىنا "أمام مفارقة مثيرة في االقتصاد السياسي، حيث 
لكن عدوىا  -إسراصيل-بحماية عدو خارجي يحتميا  -السمطة الفمسطينية-محمية

يسيم بتمويل بعض موازنتيا من حساب بعض ما يقتطعو من مواطنييا لتقوم 
 بميمتيا في حراسة أمن عدوىا"!! 

الفرع الثاني: دور المساعدات األوروبية في تكريس االحتالل لألراضي 
 الفمسطينية:

 اإلسراصيمي االحتالل األعباء المالية عن تحمل في االتحاد د ساىملق 
 عمى الحصول المعونات المقدمة لمفمسطينيين وراء وأراد من المحتمة، لاراضي
 المجتمع تحويل الدعم من ىذا اليدف يكن إسراصيل؛ فمم لصالح سياسية مكاسب

نما ديمقراطي؛ مجتمع إلى الفمسطيني  مصالحيا تمتقى سياسية نخبة جاء لخمق واا
 نظيرتيا اإلسراصيمية، وتستقوي بالمساعدات مع التسوية السياسية حول وآراؤىا

 عمى الشعب الفمسطيني العتمادية الغربية وتعطي والءىا السياسي ليا ترسيخاً 
الشروط اإلسراصيمية في إطار  حسب بالتنازالت لمقبول إلرادتو وتطويعاً  المساعدات؛

ما  تمك المساعدات إذا فتتوقف المساعدات بتقدميا؛ لتي ُربطتمسيرة التسوية ا
فييا  يزداد التي األوقات في أيضاً  وتيرتيا ترتفع توقفت مسيرة التسوية؛ كما إن

الشعب الفمسطيني لصال ينفجر في وجو االحتالل  عمى أثاره من الحصار لمتخفيف
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 مما يجعل تمك ضمان استمرارية مشاريع التنمية؛  أجل من وليس اإلسراصيمي،
إن  .((1العممية السممية" توقف وحالة الحصار الحالتين"حالة كمتا ضحية في التنمية

لم تفمح  اتفاق أوسمو توقيع منذ المانحة الدول وبقية االتحاد قدميا التي المساعدات
 الممارسات نتيجة تكبدىا التي عن الخساصر الفمسطيني في تعويض االقتصاد

من  وصل ما الفمسطيني؛ فقد بما مجمل الشعب بحق التعسفية اإلسراصيمية
أكثر  ودولو األعضاء االتحاد قدم دوالر، مميار 12حوالي الفترة ىذه في مساعدات

 السنوات الخمس في الفمسطيني االقتصاد خسر حين في المبما؛ ىذا نصف من
 واإلجتياحات نتيجة اإلغالقات دوالر مميار 16األقصى حوالي انتفاضة من األولى

 .2) )أضعاف ما قدمو األوروبيون 3اإلسراصيمية، أي قرابة 
ويقول أحد الدبموماسيين األوروبيين في الضفة الغربية في معرض تعميقو  

عفاصو من مسصولياتو تجاه  عمى دور المساعدات األوروبية في إدامة االحتالل واا
الفمسطينيين: "أتساءل مرارًا؛ إن لم نكن في نياية األمر جزًء من اآللة العاممة بال 

ضي الفمسطينية. طبعًا نحن نحول دون انقطاع لدعم الوجود اإلسراصيمي في األرا
حصول بعض األضرار أحيانًا؛ بل وننجح في بعض المرات. لكن في المجمل ألسنا 
نساىم في إدامة وىم سمطة فمسطينية ليس ليا في واقع األمر أي سمطة؟ مما يسمح 
إلسراصيل بالتصرف حسب مشيصتيا!!". ويضيف "نحن األوروبيون نواصل الكفاح 

اتفاقية أوسمو؛ لكن اإلسراصيميين يقولون اليوم إن أوسمو تسمح ليم لمحفاظ عمى 
بالتصرف كما يحمو ليم في المنطقة"ج"، ويرفضون أي نقاش حول الموضوع. ومن 
ىنا أتساءل: إن كنت فعاًل أساىم في تشييد دولة فمسطينية يجعمونيا كل يوم أكثر 

حال رأت دولة فمسطينية النور استحالة، أم أنني أساىم في إبقاء االحتالل؟". "وفي 

                                                           

بني فضل، عصام حمدان: "دور االتحاد األوروبي في التنمية السياسية تجاه األراضي الفمسطينية المحتمة (1) 
 م، عمى الرابط: 2009م("، رسالة ماجستير، نابمس، فمسطين، جامعة النجاح الوطنية، 2007-م1991)

 http://www.najah.edu/thesis/694.pdf. 
 بني فضل، دور االتحاد األوروبي.(2) 

http://www.najah.edu/thesis/694.pdf
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يومًا، فسوف نكون قد ساىمنا في إنشاصيا. وفي حال كان العكس، نكون قد سيَّمنا 
اإليمان بوىم يمّولو االحتالل". ويذّكر ىذا الدبموماسي بأن الدعم المالي األوروبي 
لمفمسطينيين يسمح إلسراصيل بالتخمي عن عدد من مسؤولياتيا التي ينص عمييا 

ون الدولي كسمطة احتالل. "فبدون السمطة والتمويالت األوروبية واألميركية، القان
كان سيتوجب عمى إسراصيل تمويل كافة الخدمات التي توفرىا السمطة وموظفوىا 

 .(1)حاليًا "
 المطمب الثاني: مؤتمرات المانحين وتشجيع االستثمار: 

دة التزامات عمى إن الدعم الدولي لمسمطة الفمسطينية مرىون بوفاصيا بع 
صعيد الحكم واألمن واالقتصاد؛ والتي يجب أن تتماشى مع القانون الدولي ومع 
مطمب الحفاظ عمى أمن إسراصيل. وقد ربطت الجيات الداعمة بين استمرار تقديم 
الدعم لمسمطة وبين سيطرتيا األمنية الفاعمة عمى ما يقع تحت واليتيا؛ فيما ُعِرف 

ني" الذي أصبح "تيرمومتر" لمعالقة بين إسراصيل والسمطة؛ الحقًا "بالتنسيق األم
وكذلك لممساعدات االقتصادية المقدمة ليا كسمطة وظيفية تؤدي واجباتيا األمنية 
تجاه إسراصيل وتقوم بالتزاماتيا في الحفاظ عمى األمن؛ فمذا ما فعمت وأوفت بتمك 

لية، والتي تأتي في األغمب االلتزامات؛ ُفِتَحت ليا أبواب المساعدات واليبات الدو 
مشروطة وال تنسجم مع األولويات الفمسطينية الحقيقية؛ كما إن غالبيتيا تذىب 
لقضايا خدماتية وليس لقضايا تخص البنى التحتية االستراتيجية أو لمصناعة 

نسبة  أعمى عمى قطاع الخدمات االجتماعية فقد حصل والعممية االنتاجية؛
َرت مساعدات لم تحصل  حين في الدعم المقدم لمسمطة؛ مجمل من40% بحوالي ُقدِّ
 .)2)المساعدات مجمل من فقط  9%مجتمعة سوى عمى اإلنتاجية القطاعات

                                                           

م، موقع 2017، "سيبيل، سيمفان: ترجمة بديعة بوليمة، "شعور باإلحباط ينتاب ممثمي أوروبا في فمسطين (1)
orientxxi م، عمى الرابط:2018اير فبر  23، تم التصفح بتاريخ 7ص-1االلكتروني، ص 

 https://orientxxi.info/magazine/article1832 
 بني فضل، دور االتحاد األوروبي. (2)

https://orientxxi.info/magazine/article1832
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  :م2007لممانحين في ديسمبر باريس الفرع األول: مؤتمر
م لتقديم المساعدات 17/12/2007ُعِقَد مؤتمر دولي في باريس في 

انسجامًا مع توجيات مؤتمر أنابوليس، الذي االقتصادية لمسمطة الفمسطينية؛ وذلك 
مميار دوالر خالل السنوات الثالث التالية. وقد شارك 7.4تعيد المانحون فيو بتقديم 

مانحًا دوليًا، وقرر المؤتِمرون أن يتم صرف المبالا التي جرى 88في المؤتمر
يميا التعيد بدفعيا تحت مراقبة صندوق النقد الدولي من ناحية؛ وأن ترافق تقد

. وقد تعيد (1)خطوات نحو تسوية داصمة من ناحية أخرى؛ كما صرح توني بمير
 االتحاد األوروبي في مؤتمر باريس بمساعدات عمى النحو التالي:

( يوضح التعيدات المالية األوروبية لمسمطة الفمسطينية في 3)*( جدول رقم ) 
 :(2)م )بالمميون دوالر(2007مؤتمر باريس

إن مؤتمر باريس  وقال المتحدث باسم الرصاسة الفرنسية ديفيد مارتينون 
سيقدم دعمًا ماليًا وسياسيًا لمسمطة الفمسطينية، يتيح ليا التزود بالقدرات الالزمة 

وقرر المؤتمر تخصيص ثمثي المبالا لدعم الموازنة، والباقي  .دولة قابمة لمحياة لبناء
                                                           

 م، عمى الرابط: 17/12/2007االخبارية، بتاريخ CNN وكالة  (1)
http://edition.cnn.com/2007/world/europe/12/17/palestinian.conf 

، 1م، ط2007عبد الحي، وليد: "القضية الفمسطينية والوضع الدولي"، التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعام (2) 
 .251م، ص2008مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات،  بيروت، لبنان:

 التعيداتقيمة  الجية م
 631 االتحاد األوروبي  .1
 489 بريطانيا  .2
 360 إسبانيا  .3
 300 فرنسا  .4
 300 السويد  .5
 287 ألمانيا  .6
 2367 المجموع #

http://edition.cnn.com/2007/world/europe/12/17/palestinian.conf
http://edition.cnn.com/2007/world/europe/12/17/palestinian.conf
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من جانبو قال  )1)لتمويل مشاريع تساىم في تحسين المستوى المعيشي لمفمسطينيين.
فياض رصيس حكومة تسيير األعمال إن كسب ثقة المانحين أمر أساسي؛ ال سالم 

مميارات دوالر  3.9%من اليبات أي 70سيما إن حكومتو تطمب منيم تخصيص 
لدعم الموازنة. واعتبر أن اجتماع باريس لن يكون ناجحًا إذا لم تحصل حكومتو 

مشاريع في  وتتضمن الخطة التي قدميا فياض .عمى المال المخصص لمموازنة
الضفة وغزة ؛ إالَّ إنو تم إنشاء آليات لتجنب استخدام األموال الخاصة بغزة لتمويل 

حماس. وتعرضت الخطة النتقادات ومواقف رافضة تبنتيا منظمات  نشاط حركة
أىمية ومراكز حقوقية فمسطينية، الحتواصيا عمى ثغرات من شأنيا أن تفاقم األوضاع 

 .2) )ومًا وقطاع غزة تحديداً االقتصادية الفمسطينية عم
م؛ أفاد بأن 2008في تصريح لمرصيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في يونيوو  
 الدولي المجتمع من قوية وجود رغبة قد أظيرت باريس مؤتمر متابعة عممية
 م كان2008مايو  نياية ؛ فحتى (3)االتحاد األوروبي في تأمين الدعم من والسيما

 الدعم عمى استثناصي يدل وىو أمر لمسمطة، دوالر مميون 700 من أكثر دفع تم قد
والشك إن مقررات المؤتمر تظير التقاء عناصر  الفمسطينية. الدولة الدولي لمشروع

 .4) )االقتصاد واألمن والسياسة معاً 
  :م2008فمسطين، مايو  في الخاص لالستثمار لحم بيت الفرع الثاني: مؤتمر

م عمى مدار ثالثة أيام مؤتمر 2008مايوانعقد في مدينة بيت لحم في  
وفق  دولي لتشجيع االستثمار، استطاع الخروج برزمة مشاريع استثمارية ستوفر

                                                           
 عمى الرابط: م،5/6/2016تم تصفح المصدر بتاريخ  م،2008مايو  21وكالة رويترز لانباء، بتاريخ  (1)

 https://ara.reuters.com/ 
 م.2008مايو  21وكالة رويترز لانباء، بتاريخ (2) 
م، تم 2008/ 22/6صحيفة "القدس" الفمسطينية،"حديث صحفي خاص لمرصيس الفرنسي نيكوال ساركوزي"، بتايخ  (3)

  م، عمى الرابط:24/8/2014تصفح المصدر بتاريخ 
  82709 http://www.alquds.com/node/ 

  م، عمى الرابط:18/12/2007الجزيرة نت، بتاريخ (4) 
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/ 

https://ara.reuters.com/
file:///F:/82709%20http:/www.alquds.com/node/%20/
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/12/18/
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/12/18/
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وفيو تمكن الفمسطينيون من استضافة  .ألف فرصة عمل محمية35 المسصولين
شخصية قدموا 100أجنبيًا وحوالي مستثمراً 122شخصية فمسطينية وعربية و337

مشروعات جاىزة لمتنفيذ بقيمة  109وتم فيو اإلعالن عن  .ممن عشرات دول العال
رزمة تشجيع االستثمار إعفاًء ضريبيًا  دوالر. وتقدمبميون  1,4تصل إلى نحو 

كاماًل لممستثمرين إضافة إلى مجموعة تسييالت متكاممة تشمل جميع اإلجراءات 
دخال المعدات واالستيراد ومختمف الق ضايا الموجستية. المتعمقة بتحويل األموال واا

يضاف لذلك مشاركة مؤسسات استثمارية أجنبية في توفير ضمانات قروض تصل 
اقتناء المنازل لذوي الدخل المحدود، حيث تتضمن  مميون دوالر لتشجيع500إلى 

وفي حين يمكن  .1) )ألف وحدة سكنية30مشاريع العقارات بناء أكثر من 
لمفمسطينيين التمتع بما يمكن أن يتحقق من إنجازات لممؤتمر؛ الذي رفع سقف 
التفاؤل بعض الشيء؛ إالَّ إنو يتوجب عمييم االنتباه إلى أن السوق الفمسطينية 
مفتوحة أيضًا لكل االحتماالت؛ وذلك بالرغم من اتفاقات ضمانات القروض وتأمين 

ن فيو المنظمون يعمنون عن إنجازات المؤتمر؛ كانت في الوقت الذي كافالمخاطر. 
األمم المتحدة تنشر آخر تقاريرىا حول الحواجز اإلسراصيمية ونقاط التفتيش التي 

ع أوصال الضفة وأن عددىا قد فاق  حاجز؛ مما يعرقل التجارة ويخنق  600تُقطِّ
 النمو االقتصادي. 

داري بالبنك الدولي في ذات السياق صرح خوان جوزيو دابوب المدير اإل 
أن المناطق الفمسطينية صالحة لالستثمار رغم مصات الحواجز ونقاط التفتيش التي 
يشكو كثير من رجال األعمال المحميين من أنيا تعرقل التجارة. فيما اعتبر توني 
بمير مبعوث الرباعية أن مجرد تنظيم المؤتمر يشير الى أن فرص االستثمار سانحة 

. وفي المقابل ثمة من يقول: إن (2) لرصيسة والقيود االسراصيميةرغم العراقيل ا
كما صرح وزير وناصب . االستثمار تحت الحصار يمثل "دفع لحياة أطول لالحتالل"

                                                           

 /https://www.swissinfo.ch/ara السويسري، عمى الرابط: Swiss Infoموقع  (1)
 م.2008مايو  21بتاريخ  وكالة رويترز لانباء، (2)

https://www.swissinfo.ch/ara/
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في تعميقو عمى المشاريع التي انبثقت عن  -رفض الكشف عن ىويتو-سابق 
 1).)مؤتمر بيت لحم لالستثمار: "ىذا مال سياسي وىذه مشاريع سياسية"

وقد أشاد برنارد كوشنير وزير خارجية فرنسا في الجمسة الختامية لممؤتمر  
عن نية المشاركين في االستثمار، مشيرًا اللتزام فرنسا  بالحضور المميز والذي يعبر

حياء أمل  بدعم السمطة وبمساعدة القطاع الخاص لمنيوض بالواقع االقتصادي واا
قابمة لمحياة. وقال إن العواصق اإلسراصيمية بحق الفمسطينيين بدولة فمسطينية مستقمة 

الفمسطينيين ما زالت قاصمة والقيود مفروضة عمى الحركة؛ مبينًا أنو لم يتم تخفيفيا 
أبدًا، وعمى إسراصيل أن تقدم جيدًا أكبر، وأنو ال مبرر ألن تبقى الغرفة التجارية 

لتوسيع االستيطان  ومؤسسات فمسطينية أخرى في القدس مغمقة؛ كما إنو ال مبرر
يعيق تطور وتنمية االقتصاد  الذي يشكل عاصقًا أمام تحقيق السالم؛ كما

 جاء لحم والذي بيت مؤتمر . وصرح الرصيس الفرنسي ساركوزي أن(2)الفمسطيني
 تامًا، حيث نجاحاً  وحقق لقاًء استثناصياً  شّكل باريس لممانحين، قد لمؤتمر كمتابعة
 الفمسطيني؛ وذلك الخاص القطاع عمى إمكانات كمو العالم أمام بالتأكيد سمح
الميدانية التي  الصعوبات كل رغم الفمسطينية الشركات رؤساء إبداع بفضل

 تتغير حتى المزيد "ينبغي أن تفعموا اآلنلإلسراصيميين:  قال تعترضيم. مضيفًا أنو
ن حياة وتتحسن ميدانياً  األوضاع  ضروري أمر ىو إزالة الحواجز الفمسطينيين، واا
إن االستثمار يتحول في الظروف الفمسطينية من  .(3)جديد" من االقتصاد لينطمق

ُبْعِده االقتصادي واالجتماعي المعتاد إلى ىدف سياسي، كما يتحول إلى تمكين 
وقدرة ومواجية ومجابية مع المشروع اإلسراصيمي اليادف لمتيجير الطوعي أو 

يجية االقتصادي واالجتماعي؛ والذي أصبح اآلن استراتيجية إسراصيمية بديمة السترات
                                                           

 م.2008مايو  21بتاريخ  وكالة رويترز لانباء، (1)
م، عمى 2008يوما 23وكالة وفا لانباء، "مؤتمر فمسطين لالستثمار يختتم أعمالو في بيت لحم" ، بتاريخ  (2)

 الرابط:
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Vs2qB7a485611981437aVs2qB7 

 م.2008 -6-22صحيفة "القدس" الفمسطينية، "حديث صحفي خاص لمرصيس الفرنسي نيكوال ساركوزي"، في  (3)

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Vs2qB7a485611981437aVs2qB7
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Vs2qB7a485611981437aVs2qB7
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التيجير القسري في مواجية "الخطر" الديمغرافي أو القنبمة الديمغرافية أو خطر 
 .انحدار إسراصيل نحو العنصرية الشاممة

األوروبي لمفمسطينيين والمعيقات اإلسرائيمية بعيون  : الدعمالثالثالمطمب 
 أوروبية:
الصحفيين ينظم االتحاد األوروبي بين الفينة واألخرى لقاءات لبعض  

األوروبيين مع بعض المسصولين المحميين الفمسطينيين والمواطنين المستفيدين من 
المساعدات؛ وذلك لبيان أثر تمك المساعدات المقدمة لمفمسطينيين في األوساط 

 األوروبية.
الفرع األول: المساعدات األوروبية لمتجمعات الريفية الفمسطينية في قرى الضفة 

 الغربية:
عبد هللا يونس" قرية فمسطينية تقع شمال غرب جنين، ويساعد "خربة  

 حدود االتحاد األوروبي ىذه القرية الفمسطينية المحصورة بين الخط األخضر"
م" والجدار اإلسراصيمي الفاصل" الذي يجعل أراضييم والضفة الغربية كميا في 1967

صريح بناء من المستحيل أن تحصل عمى ت -كمثال–في تمك القرية  واد آخر.
بيت؛ مما يدفع الفمسطينيين إلنشاء البيوت العشواصية التي ال ُتحصى، فيقوم 

قرار ىدم ألبنية "غير  88اإلسراصيميون فيما بعد بيدميا. في ىذه القرية يوجد 
في انتظار التنفيذ. وقد تّم تقديم مشروع تنموي  -كما ترى إسراصيل-قانونية" 

م يضم مدرسة ومركزًا طبيًا تأتي إليو 2014عام لممجتمع المحمي بدعم أوروبي في 
معّممة يوميًا وطبيب مرة باألسبوع، لتوافق عميو السمطات اإلسراصيمية. وعوضًا عن 

فمقد أعمم سكان القرية  -التي يعمم الجميع يقينًا أنيا لن تأتي أبداً -انتظار الموافقة 
ي لممباشرة بالتنفيذ. شيرًا سيؤد 18الجيش اإلسراصيمي أن عدم الرد خالل ميمة 

ويتمتع أىل القرية بدعم االتحاد األوروبي إلى جانب برنامج األمم المتحدة 
لممستوطنات البشرية. ويتجاىل اإلسراصيميون األشغال التي تتم، محتفظين ألنفسيم 
بخيار ىدم ىذه المباني "غير القانونية في نظرىم" عند الحاجة. وتفيد االحصاءات 
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مخطط تنمية لممجتمعات القروية تم 112ام، ومن أصل ع23أنو عمى مدى 
منيا! "ناىيك  6تقديميا في المنطقة "ج"، لم يصادق الجيش االسراصيمي إال عمى 

 .(1)عن فرض القيود عمييا"
وكمثال آخر في خربة طانا قرب نابمس، تنخرط الييصة األوروبية  

مفوضية األوروبية مع التابعة لم ÉCHOلممساعدات اإلنسانية والحماية المدنية 
" في دعم الرعاة المقيمين ىناك والذين First Aidالمنظمة الدولية غير الحكومية "

عاصمة من  45م؛ وتعيش في القرية 2005قرار ىدم لبيوتيم منذ  13عانوا من 
الرعاة في أكواخ خشبية ُتيدم بشكل متكرر من قبل االحتالل، عمى أراض تعتبرىا 

ب عسكري"؛ إال إن المسؤولين في المنظمة األوروبية يؤكدون اسراصيل "منطقة تدري
"أنيم لم يمحظوا أي تدريب ىناك"؛ لكن يوجد حول ىذه المنطقة أربع مستوطنات 
إسراصيمية، ويتمثل التحدي الفعمي ليا في ترحيل السكان العرب المتواجدين في 

ضي الرعاة، وسطيا". ويصف الموظفون األوروبيون العممية كاآلتي: تصادر أرا
ُيمَنعون من االستفادة من المرافق العامة )الماء، و  وُيرَفض منحيم أي تصاريح بناء.

ُيفَسح المجال لممستوطنين لمقيام بيجمات "عقابية" و  ،الصرف الصحي، إلخ...(
متكررة؛ حيث يروي أحد الرعاة أن المستوطنين "يأتون في الصيف لالستحمام في 

ووفقًا لتصريحات أحد  نياية المطاف يصاب الناس باالنييار.بصرنا الوحيدة!!". وفي 
منزل ومرافق عامة منذ العام  300أعضاء المنظمة األوروبية فمن ىناك "أكثر من 

م؛ ولوال االتحاد األوروبي لكان ىؤالء الرعاة قد رحموا". وتُقّدر خساصر االتحاد 2005
" ألف يورو. وكانت 216"م بم2016األوروبي اإلجمالية في خربة طانا في عام 

طفاًل "قد 17المدرسة المكونة من غرفتين في مأوى مؤقت من الصفيح وتجمع 
؛ مضيفًا أن لديو شعور ECHOُدّمرت ثالث مرات سابقًا" كما يشير أحد أعضاء 

أن ىناك ىدفًا معمنًا "لمترحيل  ECHOبأنو "يقارع جّرافة تعمل دون انقطاع". وتذكر

                                                           

 .7ص-1، ص"سيبيل، "شعور باإلحباط ينتاب ممثمي أوروبا في فمسطين (1)
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منطقة سكنية" في  46تقوم بو السمطات االسراصيمية في" القسري لمفمسطينيين"،
 .(1)المنطقة "ج"
يقول الصحفي سيمفان سيبيل الذي رافق البعثة األوروبية: "ىذا التذمر بين  

العراقيل اإلدارية التي تضعيا قوات االحتالل أمام تنمية  أعضاء البعثة بشأن
زيارتنا تمك، وىو أمر مسمَّم بو من  األراضي الفمسطينية، سمعناه مرارًا وتكرارًا طيمة

الجميع". ففي طوباس شمال نابمس أيضًا، يمّول االتحاد األوروبي محطة لمعالجة 
مميون يورو، وتقرر  18المياه المستعممة بيدف إعادة استخداميا في الزراعة بكمفة 

 م. وىذه سابقة في فمسطين فمسألة المياه تكتسب طابعاً 2018افتتاحيا في يناير 
حيويًا لمغاية؛ نظرًا لفداحة نقص المياه ولكون إسراصيل تسيطر عمى كل المياه 
الجوفية. إالَّ إن مشروع خّزانات مياه الصرف الصحي مثال حّي عمى تبعات تحويل 

من قبل االحتالل: لقد ُوضعت الخزانات في ” بانتوستانات“األراضي الفمسطينية إلى 
رية، لكن "طاصل عمي أحمد" وىو مسؤول فمسطيني لتفادي الحواجز اإلدا” أ“المنطقة 

محمي، يوضح: أن مقر الشاحنات التي تجمب معدات البناء موجود عمى بعد 
مترًا من الخزانات يقع في المنطقة "ج"؛ فال بد من الحصول عمى التصاريح 30

أواًل، ما يعني متاعب إدارية متواصمة. و"إن أي مجند اسراصيمي يمكنو منع 
ويشتكي موظفو االتحاد من كون السمطات  من الدخول ويوقف األشغال".الشاحنات 

اإلسراصيمية "تطمب عشر مرات إظيار الوثيقة نفسيا" و"توقف الشاحنات دون مبرر". 
ويضيف طاصل عمي أحمد: "عندما يتعّمق األمر بالمياه من أجل اإلسراصيميين، فمن 

ّطل الجيش توريد مضخات المياه كل الضفة الغربية تصبح المنطقة"ج"؛ فيما ىنا يع
 -منذ سنتين. وال يمكن حفر أي بصر دون تصريح من "المجنة المشتركة اإلسراصيمية

الفمسطينية" كما ُتدَعى؛ والتي لإلسراصيميين فييا حق النقض"الفيتو". وحسب ما يقول 
طاصل: "يحاول الجيش اإلسراصيمي أن يجعل حياة الناس صعبة لدرجة تحمميم عمى 

                                                           

 .7ص-1، ص"سيبيل، "شعور باإلحباط ينتاب ممثمي أوروبا في فمسطين (1)
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أن: "المشروع سيمضي إلى النياية، رغم كل  نفسو حيل"؛ لكنو يؤكد في الوقتالر 
 .(1)المتاعب المتواصمة"

الفرع الثاني: الدعم األوروبي "لممناطق االقتصادية الحرة" في األراضي 
 الفمسطينية:

يدعم االتحاد األوروبي ماليًا المنطقة الحرة في محافظة أريحا بغور األردن،  
ُيفَترض أن تعزز التنمية االقتصادية في فمسطين، حيث يتمثل اليدف الطموح والتي 

جعل الحوافز الضريبية والبنية التحتية الحديثة ُتَعّزز “من إنشاء المنطقة الحرة في 
؛ والتي ال ”االستثمارات المحمّية واألجنبّية في فمسطين وتدعم الصادرات الفمسطينية

قتان أخريان مثيمتان ليذه "المنطقة الحرة" في الضفة تزال ضعيفة لمغاية. وىناك منط
تابعة لمييصة العامة لممدن الصناعية ىما: المناطق الصناعية الحرة في بيت لحم 
وجنين، وثمة منطقة رابعة في غزة لكن ال نشاط فييا. كما توجد مشاريع إلنشاء 

. (2)نة روابيثالث مناطق جديدة في الضفة الغربية، قرب نابمس وفي الخميل ومدي
وتتمتع المنطقة الحرة  إضافة لمتمويل الياباني الذي ساعد عمى المباشرة باألعمال.

في أريحا اليوم بدعم أوروبي لكن يبدو النشاط فييا محدودًا إلى حد اآلن، فمم 
 .(3)شركات صغرى ومتوسطة 4فييا حتى اآلن سوى ُتسّجل

نيين "المشكمة الكبرى ىي: يقول خالد العممة أحد مدراء المشروع الفمسطي  
من يسيطر عمى الحدود؟ فبوابة الخروج الوحيدة ىي جسر المنبي الذي يسمح 

ساعات يوميًا  8بتصدير المنتجات عن طريق األردن، وىو ال ُيفتح ألكثر من 
 24ولساعتين فقط يوم الجمعة وُيغمق يوم السبت." في حين أن مطار الّمد يعمل 

السراصيمي". ويفاوض مسؤولو المنطقة الحرة منذ سنتين ساعة متواصمة  لمتصدير ا
مع اإلدارة المدنية االسراصيمية من أجل فتح المعبر لمدة أطول لكن دون جدوى. 

                                                           

 .7ص-1، ص"سيبيل، "شعور باإلحباط ينتاب ممثمي أوروبا في فمسطين (1)
 يني في المنطقة "أ".روابي: مدينة جديدة قرب رام هللا أنشأىا مميونير أمريكي ممم فمسط (2)
 .7ص-1، ص"سيبيل، "شعور باإلحباط ينتاب ممثمي أوروبا في فمسطين (3)
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ويضيف:"نحن مرتينون تمامًا لإلرادة االسراصيمية وتتعّفن منتجاتنا في ميناء أسدود 
 .(1)ألن اإلسراصيميين ال يَسّممون لنا تصاريح التصدير"

ما يشتكي المسؤولون الفمسطينيون في المنطقة الحرة لمصحفيين ك 
والمسصولين األوروبيين من أن اإلسراصيميين ُيكثّفون العراقيل اإلدارية؛ ولو لم يقم 
اليابانيون واألوروبيون بالضغط عمى إسراصيل؛ لضاع جزء كبير من استثماراتيم ىنا 

ص إلى القول:"في الواقع، طالما حسب المسؤول الفمسطيني خالد العممة؛ الذي يخم
أننا محرومون من السيطرة عمى حدودنا؛ فبممكان االسراصيميين مواصمة خنقنا 

كما يفيد -اقتصاديًا". يستمع المرافقون من البعثة األوروبية لمحديث بصمت ُمطبق
وعند خروجنا ُيِسرُّ لنا أحد األعضاء قاصاًل: "ال يريد اإلسراصيميون -سيمفان سيبيل

اوضات تقود إلى حل سياسي لممسألة الفمسطينية. أما نتنياىو فمطالما تحدث مف
عن"سالم اقتصادي"؛ لكن ىذا االحتمال بدوره يخضع لشتى ضروب الحيل الرامية 

وعمى مستوى فردي  إلحباطو، عبر تكثيف العراقيل. إذن ماذا يريدون بالضبط؟".
 ين تشاؤمًا أكبر، فيتحدثون عنيبدي بعض ىؤالء الموظفين والدبموماسيين األوروبي

سياسة إسراصيمية لمحفاظ عمى وىم "أوضاع طبيعية". ويضيف محدثنا األوروبي:"ال 
يبحث اإلسراصيميون عن حل لشيء باستثناء أمنيم؛ بل عمى العكس تتمثل كل 
أمنيتيم بأن يؤدي تعفن الوضع بشكل متزايد الستسالم الفمسطينيين؛ ليبسطوا 

 عمى الضفة الغربية. وىذه السياسة ناجحة لحد اآلن".سيطرتيم تدريجيًا 
ىذه االستنتاجات ومالحظات أخرى مماثمة توّصل إلييا الموظفون األوروبيون عمى 

سواًء أكان ذلك -كما يفيد سيبيل-األرض، قد سمعناىا باستمرار عمى مدار رحمتنا 
لممدينة؛ أم في  في القدس الشرقية ومحيطيا، حيث وقفنا عمى حقيقة التيويد القسري

 750" في الخميل، حيث نجح 2Hمخيم عايدة لالجصين ببيت لحم؛ أو في المنطقة "
ألف فمسطينيًا من منازليم تحت  20مستوطنًا اشتيروا بعنفيم الشديد في طرد 

حماية الجيش فيما ُيسمَّى "بمالحي الييودي" وفي أماكن أخرى زرناىا. وفي كل مرة 
                                                           

 7ص-1، ص"سيبيل، "شعور باإلحباط ينتاب ممثمي أوروبا في فمسطين (1)
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في حوارات خاصة مع  -يترافق ذلك مع تساؤالت الدبموماسيين األوروبيين وغيرىم
عن اليدف النياصي لما يجري؟ تساؤل يعمقو  -طمب عدم الكشف عن ىويتيم

الشعور بأن التقارير المرسمة لبمدانيم أو لممفوضّية األوروبية عن واقع فمسطين 
-موغريني حول القضية الفمسطينيةُترَمى كميا في الخزانة."فموقف السيدة فيدريكا 

 .(1)االسراصيمية ُيعبُِّر عن تجاىل متعّمد"
المطمب الرابع: االقتصاد السياسي لمشاريع إعادة اإلعمار بعد حروب إسرائيل 

 عمى غزة: 
عانى قطاع غزة من ثالثة حروب مدمرة شنتيا إسراصيل عميو في السنوات القميمة 

حدات السكنية والبنى التحتية والمباني الماضية، حيث دمرت فييا آالف الو 
الحكومية والمصانع والمزارع ومحطات تحمية المياه والكيرباء والكثير من المدارس 
والمراكز الصحية. وبما مجمل خساصر القطاع من الحرب التي ُشنَّت عميو في نياية 

ع م حوالي ممياري دوالر؛ كما قدرت الخساصر األولية لقطا2009م وأواصل 2008
مميون دوالر؛ فيما خسر القطاع نحو أربعة  300م بنحو2012غزة جرَّاء حرب 

م. ومن المتوقع أن تأخذ 2014مميارات دوالر عمى األقل في الحرب األخيرة صيف 
عممية إعادة اإلعمار سنوات عديدة؛ إذا ما استمرت محاوالت التعطيل اإلسراصيمي 

ة أىل القطاع فترات طويمة وُيتركوا بينما والتباطؤ العربي والدولي. وأن تستمر معانا
.وسنعرج فيما يمي عمى المؤتمرات الدولية التي ُعِقَدت (2)يتم ابتزازىم سياسيًا وأمنياً 

 إلعادة إعمار غزة عقب الحروب التي ُشنَّت عمييا:
  

                                                           

 .7ص-1، ص"سيبيل، "شعور باإلحباط ينتاب ممثمي أوروبا في فمسطين (1)
م، موقع دنيا الوطن 2017أكتوبر  12المتحدة وبقاء المعاناة"،  شعبان، عمر: "بين وعود التمويل وآلية االمم(2) 

 م، عمى الرابط:10/5/2018االخباري، تم تصفح الموقع بتاريخ 
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/447435.html 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/447435.html
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 م:2009الفرع األول: مؤتمر شرم الشيخ إلعادة إعمار قطاع غزة مارس 
م بشرم الشيخ؛ وذلك بعد مرور 2/3/2009ُعِقَد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة في 

شيرونصف عمى وقف الحرب اإلسراصيمية عمى غزة، وقد شارك في المؤتمر 
منظمة إقميمية ودولية، واشتركت في رعايتو كل من األمم المتحدة 16دولة و70نحو

يطاليا. حيث دار الحديث وفرنسا واالتحاد األوروبي والجامعة العربية والسع ودية واا
عن "إعادة إعمار قطاع غزة"، مع أن االسم الكامل لممؤتمر كان "المؤتمر الدولي 
لدعم االقتصاد الفمسطيني إلعادة إعمار قطاع غزة". وبالمعنى المشار إليو؛ فمننا 
أمام مؤتمر لو ميمتان: األولى ىي دعم االقتصاد الفمسطيني ككل؛ والثانية تتمثل 

، من خالل طمب المؤتمر ترجمة ذلكي إعادة إعمار القطاع. وقد جاءت ف
 :(1)مميار دوالر موزعة كما يمي 2.8توفير

%من إجمالي تمويل عجز النفقات الجارية لموازنة 52.2 يدوالر؛ أمميون 1450- أ
 م.2009السمطة لعام 

% من إجمالي المبما لبرنامج اإلنعاش الُمبكر 47.8 يدوالر؛ أمميون 1326- ب
عادة إعمار ما دمره العدوان األخير عمى غزة، ُينفَّذ عمى مدى عامي  -2009واا

 م. 2010
وقد تولت حكومة تسيير األعمال في الضفة برصاسة سالم فياض إعداد التقدير الذي 

اإلعمار في غزة"، وذلك أسمتو "الخطة الوطنية الفمسطينية لالنتعاش المبكر وااعادة 
بالشراكة مع وكاالت األمم المتحدة واالتحاد األوروبي والبنك الدولي وشركاء 
آخرين. وقد كانت ىذه الخطة ىي الورقة الوحيدة عمى طاولة المؤتمرين حيث 

 اعتُِبَرت خطتيم جميعًا، وليست خطة حكومة فياض فقط.
  

                                                           

( ،"االقتصاد السياسي لمشروع إعادة إعمار قطاع غزة"، بيروت، لبنان، مركز الزيتونة 10ير االستراتيجي )التقد (1)
 م.2009لمدراسات واالستشارات، ابريل 
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 آلية اإلعمار المقترحة: -1
% من  83مميون دوالر، أي 3728بنظرة سريعة إلى المانحين الكبار نجد أن 

المبالا الممنوحة، ىي من عشرة أطراف. وىذا المشيد، يشير إلى اتجاه سياسي 
واحد تقريبًا في تفضيل التعامل مع حكومة السمطة في رام هللا، وقد اتضحت دالالتو 

أموال غزة ستحول عبر السمطة" من خالل موقف خافيير سوالنا عندما قال:" إن 
مضيفًا: "أنو ال داعي لمبحث عن آلية أخرى تتولى إعادة إعمار غزة بدياًل عن 
السمطة"؛ بل وتأكد ذلك من خالل إعالن وزيرة الخارجية األمريكية ىيالري كمينتون؛ 
والتي أشارت إلى أن واشنطن عممت "مع السمطة لتثبيت الضمانات التي تكفل 

يمنا حيث يجب، وأالَّ يصل لايدي الخطأ". وقد تماشى موقف القاىرة استخدام تمو 
مع ما ذىب إليو موقف االتحاد وأمريكا. وقد جرى اعتماد إطار خماسي لمتابعة 
أعمال المؤتمر، يضم لجنة متابعة مؤتمر باريس لممانحين وىي: فرنسا والنرويج 

ليا. وقد خيمت قضايا والمجنة الرباعية والمفوضية األوروبية، وُأضيفت مصر 
السياسة عمى أجواء المؤتمر، فقد أظير بيانو الختامي حقيقة موقف المانحين؛ 
عادة اإلعمار"سترتبط  والذي بيَّن أن "الخطة الفمسطينية الوطنية لإلغاثة المبكرة واا

"الخطة الفمسطينية لإلصالح والتنمية"، فيُعِرَضت بشكل واضح باألولويات التي 
 م.2007قيا في مؤتمر باريس لممانحين في ديسمبروالتي تم إطال

وقد تعارضت مواقف حركة حماس مع مجمل مقررات مؤتمر شرم الشيخ  
، حيث رأت حماس في اعتماد المانحين آلية رصاسة السمطة  إلعادة إعمار غزة

وحكومة فياض لتوصيل المساعدات؛ بأنيا محاولة لبسط سمطة محمود عباس عمى 
ي فيو تجاوز حماس وحكومتيا برصاسة ىنية؛ فاعترضت الحركة القطاع، بشكل يجر 

م 21/1/2009عمى ىذا التوجو، حيث صرح ممثميا في لبنان أسامة حمدان في
بأنو: "إذا كان البعض قد فشل في العودة إلى غزة عبر الدبابة اإلسراصيمية؛ فمنو لن 

فضت حماس يعود عمى ظير خاّلطة أسمنت أو أطنان من حديد اإلعمار". كما ر 
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محاولة تسييس اإلعمار، وأكدت أن العممية بالدرجة األولى عممية إنسانية 
   .(1)وأخالقية

 عراقيل في مواجية آلية االعمار: -2
يتبين مما تقدم أن أي طرف يستطيع عرقمة إعمار قطاع غزة، وتصبح الحالة كما 

 يمي:
 مؤتمر شرم الشيخ.ال إعمار إذا لم ُتدَفع األموال التي وعد المانحون بيا في - أ
وال إعمار إذا لم تسمح بو حركة حماس بوصفيا السمطة الحاكمة في قطاع - ب

 غزة.
وال إعمار أيضًا إذا لم تسمح "إسراصيل" بذلك كونيا المييمن عمى المعابر - ت

 المؤدية لقطاع غزة. 
وعمى ىذا الحال فمن كل طرف يممك حق الفيتو لتعطيل عممية اإلعمار؛ والتي 

وافقة األطراف الثالثة جميعًا. ونحن ىنا لم ننَس دور السمطة تحتاج إلى م
الفمسطينية في ىذه العممية؛ فدورىا في إعادة اإلعمار مستمد من دعم الدول 

إن  المانحة، التي توافقت عمى أن تتم العممية من خالل آليات السمطة وأجيزتيا.
منع اإلعمار، يخفي  ىذا التساوي السمبي الظاىر في قدرة األطراف المختمفة عمى

تفاوتًا بالا األىمية في تحديد الجية التي سيقع عمييا تحمل تبعات الضغط وتأخير 
عممية إعادة اإلعمار في غزة. فما الذي يضير"إسراصيل" أو الدول المانحة لو 
تأخرت عممية إعادة اإلعمار؟ لكن األمر بالنسبة لحماس مختمف كميًا فيي 

المعنى فمن في الطرف اآلخر من يتمنى أن تعرقل المسؤولة عن غزة. وبيذا 
حماس اإلعمار وألطول فترة ممكنة، بل إلغاصيا إن أمكن؛ باعتبار أن ذلك وحده 
سيخمق شروطًا اجتماعية مناسبة لتوليد االحتجاج عمى حكم حماس، والثورة عمييا. 

عمى  وىنا تقع "مناورة إسراصيل لمضغط عمى غزة وااعياصيا"، مما سيضعف قدرتيا
 المقاومة ويكسر إرادتيا.

                                                           

 م.2009،"( ،"االقتصاد السياسي لمشروع إعادة إعمار قطاع غزة10التقدير االستراتيجي ) (1)
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 موقف السمطة الفمسطينية من آلية االعمار والحصار: -3
أصرت الواليات المتحدة عمى "التزام" حماس باالتفاقيات التي وقعتيا منظمة 
التحرير كشرط لمتعامل مع أي حكومة توافق وطني، وطمب ممثل السمطة أحمد 

ث يكون شفافًا كالبمور.وبعد تعميق قريع اعتراف حماس بم"إسراصيل"دون التباس بحي
 اجتماع القاىرة تحدث عضو وفد فتح عزام األحمد عن ثالثة خيارات أمام حماس:

االلتزام بالشروط التي يقبميا األمريكيون والرباعية الدولية؛ ألن ذلك وحده الكفيل - أ
 برفع الحصار.

الستمرار تشكيل حكومة دون التزام بالشروط المطموبة؛ وىذا ما سيؤدي - ب
 الحصار وتوسيعو ليشمل الضفة.

 عدم المشاركة في الحكومة، وأن تكتفي بدعم حكومة من شخصيات مستقمة.- ت
وىكذا؛ فمن حماس تقف أمام احتماالت شتى تفضي جميعًا إلى خسارتيا. وبيذه 
الحال يحاول خصوميا وضعيا أمام إحدى ثالث خسارات باىظة محتممة: إما 

أو خسارة موقعيا في الحكم، أو استمرار الحصار وتأخر  خسارة موقفيا السياسي،
اإلعمار. وىنا أثبتت حركة حماس وحكومتيا وعموم تيار المقاومة قدرة ىاصمة عمى 
الصمود والتعايش مع ظروف استثناصية قاسية، بما في ذلك الحروب والحصار 

ادات"، الخانق المستمر، وأعطت رسالة قوية بأنيا انتصرت في معركة "كسر اإلر 
  .(1) ولم تستطع كافة وساصل الضغط أن تفرض عمييا شروطيا

 م:2014الفرع الثاني: مؤتمر القاىرة العادة إعمار قطاع غزة، أكتوبر
م، انعقد في القاىرة مؤتمر إلعادة 2014بعد الحرب اإلسراصيمية عمى غزة صيف

م، وشارك في 2014أكتوبر 12، وذلك في نرويجية اإلعمار برعاية مصرية
منظمة إقميمية ودولية؛ وذلك بيدف تعزيز قدرة  20دولة، و 50المؤتمر أكثر من 

حكومة الوفاق الفمسطينية في تحمل مسؤوليتيا في إعادة تأىيل قطاع غزة. وقد بما 

                                                           

 م.2009،"السياسي لمشروع إعادة إعمار قطاع غزة( ،"االقتصاد 10التقدير االستراتيجي )(1) 
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 3.5مميار دوالر، من بينيا  5.2إجمالي التعيدات الُمعَمن عنيا في ذلك المؤتمر 
 م. 2014مميار دوالر لدعم إعادة إعمار غزة بعد حرب يوليو 

: بسط (1)وقد ربطت رصاسة المؤتمر تقديم الدعم المالي الدولي بثالثة شروط ىي 
أالَّ يجري استخدام المساعدات في و  حكومة الوفاق الوطني سيطرتيا عمى القطاع.

بين اسراصيل وقطاع العمل عمى فتح المعابر الحدودية و  أغراض غير مخصصة ليا.
 غزة.

 :(2) لمجانب االسرائيمي المعابر مع غزة خريطة

 
 آلية األمم المتحدة إلعادة اإلعمار: -1
م أعمن "روبرت سيري" مبعوث األمم المتحدة الخاص لعممية 2014سبتمبر16في 

السالم، عن آلية األمم المتحدة إلعادة إعمار غزة، وأوضح أن األمم المتحدة 
سراصيل والسمطة قد توصموا التفاق يسمح ببدء العمل في إعادة إعمار غزة؛ بوجود  واا

                                                           

  م.2017شعبان، "بين وعود التمويل و آلية االمم المتحدة وبقاء المعاناة"، (1)
 م.2016مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،  (2)



 عممية التسوية السممية الدور االقتصادي لالتحاد األوروبي في ــــــــــــــــــــمجمة "التاريخية الفمسطينية" ـــــــــ
 م2015 -م2006لمقضية الفمسطينية في الفترة من                                            

82 

رقابة دولية عمى استخدام المواد وبمشاركة القطاع الخاص؛ مع إعطاء السمطة دورًا 
قياديًا في جيود إعادة اإلعمار. وكشف "سيري" أن االتفاق يقدم الضمانات األمنية 

أكد من استخداميا بالكامل ألغراض مدنية. من خالل آلية لمرقابة عمى المواد؛ لمت
وأضاف إنيا لن تعالج المخاوف األمنية اإلسراصيمية فحسب؛ بل ستعزز أيضًا ثقة 

 .((1الجيات المانحة؛ مما سيؤّمن التمويل الالزم لعممية إعادة اإلعمار
  تقييم اآللية األممية إلعادة اإلعمار:  -2

من خالل آلية إعادة إعمار غزة، تم إنشاء نظام موّسع من عمميات التفتيش 
والمراقبة لمواردات القادمة لغزة؛ وكانت نظرية ىذا الترتيب الثالثي: أنو بطمأنة 
مخاوف إسراصيل األمنية، ستسّرع األمم المتحدة والسمطة عممية استيراد مواد البناء 

ا نتيجة الحرب، وفي ذات الوقت سُتسَتحدث لغزة؛ مما سيساعد عمى إعادة إعمارى
فرص عمل يحتاجيا شباب غزة في قطاع البناء. وقد حّدد "سيري" آلية إعادة إعمار 
غزة كترتيب قصير األجل، إالَّ إنو لم يحدد تاريخ انتياءىا وأقّر بعدم استدامة 

في رفع  الوضع فقال:" نعتبر ىذه اآللية المؤقتة خطوة ميمة لتحقيق اليدف المتمثل
وظاىريًا بدت الفكرة كنتيجة إيجابية تعود بالفاصدة عمى جميع  ).2) جميع العراقيل"

المعنيين. غير أّن الكثير من األىداف لم يتحقق أثناء التنفيذ. وسرعان ما تبّين أّن 
طريقة تشكيل آلية إعادة إعمار غزة أعطت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في 

كممة الفصل في أي مشروع أو مواد بناء تدخل غزة.  المناطق التابعة إلسراصيل
وىكذا أُعِطَيت األولوية لمخاوف إسراصيل األمنية؛ فيما لم ُتمَنح السمطة وال حماس 

                                                           
(

1
) U.N. News Centre, Middle East: U.N. Envoy Announces Deal on Reconstruction in 

Gaza, (September 16, 2014), 

 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48730#.V2pUufl96Uk 

م، مركز 2017أغسطس 22ومصري، فراس: "إنعاش عممية إعادة إعمار غزة المتعثرة"،   بركات، سمطان: (2)
 /https://www.brookings.edu/ar/research بروكنجز لمدراسات، عمى الرابط:

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48730#.V2pUufl96Uk
https://www.brookings.edu/ar/research/
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سمطة في عممية إعادة اإلعمار. مع بطء شديد في العممية وعدم التزام المانحين 
 . (1)بوعودىم تجاىيا

 المطمب الخامس: الموقف األوروبي من منتجات المستوطنات اإلسرائيمية: 
وبالرغم من عمل  ؛تواترت التصريحات األوروبية عن مقاطعة منتجات المستوطنات

األوروبيين عمى التضييق المالي عمى المؤسسات األوروبية الداعمة لالستيطان كما 
ووضعو ىانس فان دان بروك"وزير  م2012فعمت النرويج؛ إالَّ إن تقريرًا صدر عام 

منظمة 22("، وأسيمت فيو م1999-م (1993خارجية االتحاد األوروبي األسبق
مميون دوالر 300أوروبية غير حكومية؛ يؤكد أن االتحاد يستورد سنويًا ما قيمتو 

ضعفًا مما يستورده من الفمسطينيين.  15من منتجات المستوطنات؛ أي نحو 
اتحادات العمال)الفرنسية، واإليرلندية، والبريطانية، واإليطالية،  عتوبالمقابل وقّ 

والسويدية( اتفاقية لمقاطعة بضاصع المستوطنات بما يشمل خدمات االتصاالت. كما 
تعميمات ُتمِزم جميع دولو باالمتناع عن م 30/6/2013أصدر االتحاد األوروبي في

ة أو بحثية أو جواصز، ألي أي تمويل أو تعاون أو منح تسييالت أو منح دراسي
وأوضحت الوثيقة أّن . (2)م1967طرف يتواجد داخل المستوطنات في أراضي 

ىدف ىذه التعميمات التأكيد عمى عدم اعتراف االتحاد بالسيطرة اإلسراصيمية عمى 
م؛ انطالقًا من القانون الدولي وتمّشيًا مع المواقف 1967المناطق المحتّمة في

وحددت التعميمات األوروبية بأن يتضمن أي اتفاق مستقبمي يتم  .(3)التقميدية لالتحاد
توقيعو مع إسراصيل بندًا ينص عمى أن المستوطنات ليست جزًء من إسراصيل؛ وليست 
جزًء من أي اتفاق. وقد ُنِشَرت التعميمات الجديدة الصادرة عن المفوضية األوروبية 

                                                           

ركز الديمقراطى العربى لمدراسات االستراتيجية، الطباع، ماىر تيسير: "إعادة إعمار قطاع غزة باألرقام"،الم (1)
  https://democraticac.de/?p=37330 م، عمى الرابط:2016سبتمبر 

، بيروت، لبنان، مركز الزيتونة لمدراسات 1م، ط2013-2012صالح، محسن: التقرير االستراتيجي الفمسطيني  (2)
 .220م، ص2014ستشارات ،واال
منور، ىشام: "االتحاد األوروبي والمستوطنات اإلسراصيمية...ىزال الموقف وتأخره"، صحيفة فمسطين اليومية،  (3)

 م، عمى الموقع االلكتروني، فمسطين أون الين.2013أغسطس  15، الخميس ، 2241العدد 

https://democraticac.de/?p=37330
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عل ذلك ىو ما دفع إسراصيل م؛ ول19/7/2013في الصحيفة الرسمية لالتحاد في 
والعمل عمى وقف المساعدات التي  ،(1)لمرد بمنع وفد أوروبي من دخول قطاع غزة

يقّدميا االتحاد لممشاريع االقتصادية الفمسطينية في"منطقةج"، وعرقمة دخول مندوبيو 
كما اتخذت المفوضية األوروبية قرارًا إضافيًا في  .(2)إلى قطاع غّزة وخروجيم منو

م يقضي بوضع ممصقات عمى منتجات المستوطنات اإلسراصيمية في 2015عام
إن أىّمية الخطوات التي اّتخذىا االتحاد قد تشير إلمكانية بدء  م.1967أراضي 

 مرحمة جديدة في تعاممو مع االحتالل اإلسراصيمي.
 نتائج الدراسة:

 التسوية عممية دعم في األوروبي االتحاد أدوار أبرز من االقتصادي الدور يعد .1
 لممانحين، باريس كمؤتمر االستثمار، وتشجيع المانحين مؤتمرات فكانت السممية،
 االقتصادية المناطق دعم وخطة فمسطين، في الخاص لالستثمار لحم بيت ومؤتمر
  الحرة.

 الفمسطينيين عمى لمضغط كورقة الفمسطيني لالقتصاد األوروبي الدعم اسُتخِدمَ  .2
حداث إسراصيل، لصالح سياسية مكاسب عمى لمحصول  شكل في جوىرية تغييرات واا
  .التسوية اتفاقيات تمرير يخدم بما الفمسطيني السياسي النظام ومضمون

 قادرة لتكونو  انييارىا، لمنع الفمسطينية لمسمطة األوروبي المالي الدعم ىدف .3
 بشكل حقيقية؛ فمسطينية تنمية إحداث حساب عمى األمنية بالتزاماتيا الوفاء عمى
 السياسية ارادتو لتطويع الخارجي العون عمى الفمسطيني الشعب اعتماد يكرس
 الفمسطينية الحقوق عمى يمتف اقتصادي سالم وبناء اإلسراصيمية الشروطب والقبول

 احتالليا وتكريس مسصولياتيا، من التنصل في إسراصيل ذلك عدسا وقد ؛المشروعة
  .كمفتو من والتخفيف الفمسطينية، لاراضي

                                                           

 .220م، ص2013-2012صالح، التقرير االستراتيجي الفمسطيني  (1)
 م.2013منور، "االتحاد األوروبي والمستوطنات اإلسراصيمية...ىزال الموقف وتأخره"،  (2)
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 أشكال من شكالً  عمييا إسراصيل حروب بعد غزة إعمار إعادة مشاريع مثمت .4
 خدمة في االعمار ومشاريع االقتصاد تسخير منو يقصد والذي السياسي االقتصاد
 عنيا انبثقت والتي اإلعمار إعادة مؤتمرات فجاءت لممانحين؛ السياسية األىداف
 التعقيدات. وكثرة الشديد بالبطء اتسمت اإلعمار إلعادة دولية آليات

 ذات األوروبية المواقف أبرز اإلسراصيمية المستوطنات منتجات وسم قرار كان .5
 األمر والسياسي؛ االقتصادي المجال في اإلسراصيمي الطرف عمى والتأثير الشأن
 دور أي لرفض إسراصيل ودفع االستيطان، القتصاد كبيرة بخساصر تسبب الذي

    قراراىا. عن أوروبا تراجع بعد إال التسوية عممية في أوروبي
 الدراسة: توصيات
 يمي: كما جاءت التوصيات، من لمجموعة الدراسة خمصت

 مع يتناسب بما الفمسطينية األراضي في األوروبية االقتصادية السياسات توجيو  .1
 يخدم وبما العربية، المنطقة في االقتصادية مصالحو وحجم االقتصادي حجمو
 المستقمة. الفمسطينية الدولة وبناء الحقيقية التنمية مسار

 المساعدات مشروطية من تتحرر لمتنمية شاممة فمسطينية وطنية خطة وضع .2
 كورقة استغالليا وعدم مي،اإلسراصي والتوظيف األمريكية الييمنة عن بعيداً  الدولية،
كراه ضغط   التسوية. عمى إلجباره الفمسطيني لمجانب واا

 الشراكة اتفاقية في اإلنسان بحقوق المتعمقة المادة لتفعيل األوروبي االتحاد دعوة .3
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 والتأثير الشأن ذات األوروبية المواقف أبرز من كان والذي اإلسراصيمية المستوطنات

 وسياسيًا. اقتصادياً  اإلسراصيمي الطرف عمى
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