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  ∗ األوروبياالقتصادي الدور: العالقات األوروبية الفلسطينية

  

  مقدمة

بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة ) أوسلو(في أعقاب توقيع اتفاقية الحكم االنتقالي 

، عقدت الدول المانحة في أكتوبر من العام نفسه مؤتمراً 1993اإلسرائيلية في أيلول من عام 

سة وفي مقدمتها الدول األوروبية، بهدف حشد المساعدات للسلطة  دولة ومؤس42شاركت فيه 

الفلسطينية التي تقرر تأسيسها في إطار ذلك االتفاق، وإليجاد إدارة موحدة لتنسيق المساعدات المالية 

 وقّعت السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقية تعاون 1997وفي عام . والفنية المقدمة لتلك السلطة

تحاد األوروبي، وكان الهدف المفترض من هذه المساعدات والعالقات التجارية هو وتجارة مع اإل

تمكين السلطة الوليدة من إدارة المناطق الفلسطينية وتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية وإقامة 

المرافق والمؤسسات العامة وتقوية القطاع الخاص وتعزيز فرص النمو االقتصادي سعياً منها 

  .إلى حالة تنموية شاملة ومستدامةصول للو

 
ومنذ ذلك الحين أخذت المساعدات األوروبية تتدفق على الشعب الفلسطيني بقنوات مختلفة، 

وألوجه إنفاق متنوعة وبشروط عديدة وبوتائر غير منتظمة، إلى أن وصل حجمها التراكمي إلى ما 

كما أن . 2005-1995رة ما بين مليار دوالر بسعر الصرف الجاري خالل الفت 4.5 يزيد على

العالقات التجارية األوروبية الفلسطينية قد نمت بعد توقيع اتفاقية التعاون والتجارة، حيث ازداد حجم 

، ولم تتغير خالل 1998-1997الصادرات الفلسطينية إلى أوروبا بحوالي الضعف ما بين عامي 

  . 2005-2002األعوام  أضعاف خالل 7، ولكنها قفزت بأكثر من 2001-1999عامي 

 
، 2007 وحتى منتصف عام 2006إال أن هذه العالقات االقتصادية الرسمية توقفت مع بادية عام 

وذلك على إثر فوز حماس في االنتخابات العامة وتشكيلها للحكومة الفلسطينية، وإعالن المجتمع 

ر وفك العزلة االقتصادية الدولي من خالل اللجنة الرباعية، شروطه األربعة الشهيرة لرفع الحصا

ولكن المساعدات األوروبية استمرت بالتدفق للشعب الفلسطيني . والسياسية عن الحكومة الفلسطينية

                                                 
د أبحاث هأستاذ مشارك في المالية والمحاسبة في جامعة بيرزيت، وزميل باحث في مع :نصر عبد الكريم. د.  أ∗

  .)ماس(السياسات االقتصادية الفلسطيني 
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وبعد حصول االنقسام الفلسطيني، . ولكن عبر قنوات غير حكومية ومن خالل اآللية الدولية المؤقتة

، عادت هذه العالقات لالزدهار من وتولي الدكتور سالم فياض رئاسة الحكومة في الضفة الغربية

 مليون 372 ما يقارب 2007جديد، حيث بلغت المساعدات األوروبية في النصف الثاني من عام 

، وحصل نمو ملحوظ على صعيد الصادرات الفلسطينية إلى 2006عن عام % 60دوالر أي بزيادة 

، )2009ء الفلسطيني، جهاز اإلحصا (2007 مليون دوالر عام 18.076أوروبا، حيث وصلت إلى 

وقد تزامن هذا النمو بالمساعدات . 2006 أضعاف عما كانت عليه عام 9أي ازدادت بحوالي 

، ومع أطروحات السالم )حكومة سالم فياض(سطينية مع إنشاء حكومة الطوارئ والصادرات الفل

تصور مبعوث االقتصادي الذي أعلن عنه نتنياهو بعد توليه الحكم، والمنسجمة إلى حد كبير مع 

  . اللجنة الرباعية توني بلير

 
وبالرغم من الحجم الكبير لهذه المساعدات، وبالرغم من الدور الهام الذي لعبته في مجال تطوير 

مرافق البنية التحتية في األراضي الفلسطينية، وفي الحد من اآلثار التدميرية الناجمة عن السياسات 

خذ عليها أنها لم تأت في إطار خطة وطنية ممنهجة للتنمية والممارسات اإلسرائيلية، إال أنه يؤ

واإلعمار، كما أن جزءاً هاماً منها كان يستنفذ في تغطية أتعاب المستشارين والخبراء األجانب، 

إضافة إلى ارتهان هذه المساعدات لعملية التسوية السياسية وتوجيه جزء كبير منها لمنع انهيار تلك 

في تمكين المجتمع الفلسطيني وتعزيز   المآخذ إلى تحجيم دور هذه المساعداتوقد أدت تلك. العملية

كما أن العالقات التجارية مع أوروبا بقيت . قدراته الذاتية في مواجهة التحديات المزمنة والطارئة

دون المستوى المأمول بسبب تحكم إسرائيل بمفاتيح التجارة الخارجية الفلسطينية بحكم الواقع 

  .تفاق باريس االقتصاديةوبنصوص ا

  

   أهداف الورقة1.1

تحاول هذه الورقة إلقاء الضوء على العالقات االقتصادية األوروبية الفلسطينية، من حيث 

وتتناول . ، والدروس المستفادة من هذه العالقات1993مالمحها العامة قبل وبعد اتفاقية أوسلو عام 

 الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية تحديدا في هذه الورقة حركة المساعدات األوروبية للسلطة

األعوام العشر األخيرة، وتحلل ارتباطها بطرح السالم االقتصادي، إضافة إلى استعراض وتقييم 

وكما تعرض الورقة مجموعة من المقترحات التي من . للعالقات التجارية األوروبية الفلسطينية
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في خدمة الجهود المبذولة لمواجهة متطلبات اإلنعاش شأنها أن تسهم في رفع سوية هذه العالقات، 

االقتصادي الطارئ، وتحديات التنمية الشاملة المستدامة على المدى الطويل، في إطار السعي لتحقيق 

األهداف الوطنية األساسية، وفي مقدمتها قيام دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على مواردها 

  . للحياة اقتصادياوسياساتها، ومتواصلة جغرافيا وقابلة

  

   منهجية إعداد الورقة1.2

ارتكزت المنهجية المستخدمة في إعداد هذه الورقة إلى توصيف كمي وتحليل نوعي للبيانات 

الثانوية التي أمكن الحصول عليها من عدد من المصادر المحلية والدولية ذات العالقة بإدارة 

استدعت تلك المنهجية إجراء مراجعة شاملة كما . العالقات االقتصادية األوروبية الفلسطينية

لألدبيات المنشورة حول هذه العالقات من حيث أهدافها وأولوياتها وتأثيراتها الظاهرة على األوضاع 

وهذه المراجعة هي بغرض وضع إطار مرجعي ألية مقاربات . االقتصادية واالجتماعية الفلسطينية

ى اإلستخالصات والدروس المستفادة من التجربة أو مقارنات يتم إجراؤها في معرض الوصول إل

  .الفلسطينية مع هذه العالقات

 
ويحتوي ما تبقى من الورقة على أربعة أجزاء أساسية؛ حيث يقدم الجزء األول لمحة عن 

 ويستعرض الجزء الثاني أبرز المالمح الرئيسية للعالقات االقتصادية .المساعدات الدولية بشكل عام

خالل عدة مراحل زمنية، أما الجزء الثالث فيتناول التمويل  )ها المساعدات والتجارةبشقي(األوروبية 

األوروبي للمنظمات غير الحكومية، وتنتهي الورقة بالجزء الرابع الذي يقدم عدد من االستنتاجات 

  . والتوصيات بشأن هذه العالقات

  

  تطور المساعدات الدولية عبر المراحل الزمنية المختلفة. 2

   المساعدات الدولية قبل أوسلو2.1

 وتجريد الفلسطينيين 1948بدأت المساعدات الخارجية بالتدفق للشعب الفلسطيني بعد نكبة عام 

ولقد أعطى الصندوق . من أراضيهم ومساكنهم، ونشوء مخيمات الالجئين الممولة من األونروا

التي فرضتها على القوى % 5 ـالقومي الفلسطيني الذي كانت تموله دول الخليج من ضريبة ال

العاملة الفلسطينية العاملة المهاجرة ليها، هذه األموال لمنظمة التحرير لتوزيعها على مختلف 
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الفصائل الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر المؤسسات اإلقليمية مثل البنك 

وكان للمنظمات . المتحدة اإلنمائيةاإلسالمي للتنمية وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم 

اإلنسانية الخاصة في العالم العربي دورها المؤثر في تمويل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية 

 بدأت المنظمات غير الحكومية في الضفة 1967 وعلى إثر النكسة عام ،)2009:97شاالند، (كذلك 

 االحتالل وإمعانطنية مركزية ومع غياب سلطة و. الغربية وقطاع غزة تنشط بشكل كبير

تقدمت هذه المنظمات غير الحكومية . اإلسرائيلي بتدمير ممنهج لالقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية

لملء الفجوات في الخدمات األساسية المقدمة للمواطنين مثل الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية 

  .وغيرها

 
، إال أن 1948دعما ثابتاً للفلسطينيين منذ حرب وبالرغم من أن المساعدات الدولية شكّلت 

طريقتها وأنواعها اختلفت مع الزمن بشكل واضح، حيث جاءت غالبية المساعدات للضفة والقطاع 

 من الدول العربية عبر منظمة التحرير الفلسطينية أما 1987االنتفاضة األولى عام  منذ النكبة وحتى

وأصبح الشعب الفلسطيني داخل الضفة . ومكاتب التمثيلالدعم الغربي فقد جاء عبر القنصليات 

الغربية وقطاع غزة وفي جميع أنحاء المنطقة يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية وكثيراً 

وسواء . إن الفلسطينيين هم من أكثر المتلقين للمساعدات الخارجية للفرد الواحد في العالم: ما يقال

 األولى أو الثانية أو في احد المراكز العشرة األولى لمتلقي المساعدات، كان الفلسطينيون في المرتبة

 ,Hever(فأنه ال يمكن التغاضي عن أهمية هذه األموال بالنسبة لألزمة المستمرة سياسياً وإنسانيا 

ومع اندالع االنتفاضة األولى ازدادت المساعدات الدولية، وحلت الجهات المانحة الغربية ). 2008

راتها من العرب في تقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، مما قلص حصة الدعم المالي محل نظي

  .من العرب إلى حد كبير بالنسبة إلجمالي المساعدات الخارجية

 
 شنت الواليات المتحدة الحرب ضد العراق، على أثر غزو العراق للكويت، 1991وبعد عام 

 انعكاسات سلبية على األزمةيد العراق في هذه ولقد نتج عن التصور بأن منظمة التحرير تؤ

الفلسطينيين، حيث نضب الدعم المالي من العالم العربي على الفور وتم ترحيل أعداد كبيرة من 

 من قبل دول الخليج العربي، وفي هذا الوقت حين كان الفلسطينيون وأسرهمالعاملين الفلسطينيين 

مانحة الغربية بزمام األمور لتمويل الفلسطينيين في منخرطون في مسيرة السالم، أخذت الجهات ال
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الضفة والقطاع من خالل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وأصبحت المساعدات العربية 

  . محدودة جداً

 

   المساعدات الدولية بعد أوسلو2.2

ى التمايز في  مراحل، حيث أد4يمكن تقسيم الفترة التي قدمت خاللها المساعدات الدولية إلى 

خصائصها إلى تباين في منسوب ووتيرة المساعدات المقدمة في كل منها والى تباين في حصص 

 حيث شهدت 2000-94 المرحلة األولى: القطاعات المختلفة من هذه المساعدات هذه المراحل هي 

 ة الثانيةالمرحلاستقرار نسبي وبناء مؤسسات السلطة ونمو اقتصادي بفعل االستثمار الخاص، أما 

 منتصف -2006 المرحلة الثالثة، فكانت فيها حالة عدم استقرار على كل الصعد، و2001-2005

اتسمت بتدهور اقتصادي كبير نتيجة الحصار الدولي وبتوتر داخلي ملحوظ، وأخيراً جاءت  2007

سبي  الوقت الراهن، حيث يسودها حالة انفراج جزئي واستقرار ن-2007 منتصف المرحلة الرابعة

  . وعودة النمو االقتصادي في الضفة الغربية، في حين تدهورت األوضاع المعيشية في قطاع غزة

 
 مليار دوالر 7.5 حوالي 2005-1994بلغ إجمالي المساعدات الدولية للفلسطينيين خالل الفترة 

ليون  م500 حوالي 2000أي في المرحلتين األولى والثانية، بحيث كان متوسطها السنوي قبل عام 

 مليون دوالر تقريبا، أي بنصيب سنوي متوسط 1000 إلىدوالر، ومنذ ذلك العام ارتفع المتوسط 

من مساعداتها خالل % 15قدمت الجهات المانحة أكثر من .  دوالر300للفرد الواحد يقترب من 

 على شكل قروض جاءت في جلها بشروط ميسرة، فيما جاءت المساعدات الباقية األولىالمرحلة 

وارتفعت نسبة . ةيعلى شكل منح وهبات اشتملت على المساعدات المالية والعينية واالستشارات الفن

، %19 حوالي إلىلتصل ) 2005-2001( المساعدات في المرحلة الثانية إجماليالقروض من 

 القروض من الدول العربية وفق آليات عمل صندوقي القدس وانتفاضة أساسيوارتفعت بشكل 

أما المساعدات خالل المرحلة  .2002ذان تم تأسيسهما في مؤتمر القمة العربية في  اللاألقصى

 مليون دوالر جاءت جميعها على شكل هبات 1200، فزادت عن 2007منتصف -2006الثالثة 

ومنح وليس قروض، وتدفق معظمها مباشرة للمنتفعين وفق اآللية الدولية المؤقتة المعتمدة من اللجنة 

ما تدفق جزء آخر منها من خالل مؤسسة الرئاسة وتدفق اليسير منها من خالل الرباعية، بين

ويعود التغيير الذي حصل في هذه المرحلة في آلية تقديم المساعدات على القرار الدولي . الحكومة
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أما في المرحلة الرابعة والتي . غير المشروع بمقاطعة الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حماس

سالم فياض في الضفة الغربية بعد سيطرة حماس  . حكومة تسيير األعمال برئاسة دأعقبت تشكيل

هذه حيث سجلت . على السلطة في غزة، استأنف المجتمع الدولي مساعداته وبوتيرة عالية جدا

 عن مليار دوالر وهو ضعف 2007ت في النصف الثاني لعام المساعدات رقما قياسيا، وزاد

وبلغت التعهدات الدولية بتقديم المساعدات في مؤتمر باريس والذي . والمتوسط السنوي منذ أوسل

 مليار دوالر بغرض تمويل الخطة الوطنية لإلصالح 7.7 أكثر من 2007انعقد في نهاية عام 

 5 أكثر من 2010-2008 وبلغت المساعدات الفعلية خالل األعوام 2010-2008والتنمية لألعوام 

وفي المقابل نصت الحكومة المقالة في غزة .  مليار دوالر1.6ز مليار دوالر متوسط سنوي تجاو

 والمجتمع الدولي معاً، وإن حافظت حكومة رام اهللا على تحمل إسرائيلتخضع لمقاطعة وحصار 

. مسؤولياتها المالية تجاه المواطنين في القطاع وكذلك فعلت باقي المؤسسات الدولية غير الحكومية

  عن مساعدات المرحلة األولى2007-2001 يميز مساعدات الفترة والجدير بذكره أن أبرز ما

، هو زيادة حصة دعم الموازنة الجارية للسلطة لتغطية العجز المستمر والكبير فيها )1994-2000(

من إجمالي المساعدات، % 90وكذلك حصة البرامج اإلغاثية الطارئة التي وصلت إلى أكثر من 

  .إلنمائيةوكان ذلك على حساب المساعدات ا

 
من تلك المساعدات، فيما كانت مساهمة الواليات % 30 بأكثر من األوروبيةساهمت الدول 

من هذه المساعدات في % 30 إلىأما مساهمة الدول العربية فقد ارتفعت %. 15المتحدة حوالي 

 وجاءت . والثانيةاألولىفي المرحلتين % 8 بعدما كانت ال تشكل أكثر من األخيرةالمراحل الثالث 

د من المؤسسات الدولية المساعدات المتبقية من دول أخرى مثل اليابان وكندا وأستراليا وعد

  .المختلفة

 
 من المساعدات على طول األكبر بالحصة القطاعات االجتماعية وبناء المؤسساتوحظيت 

في مجال ، وُأنفق اإلجماليمن % 65 ما نسبته أو مليار دوالر 6.5الفترة، فبلغت حصتها حوالي 

من إجمالي المساعدات، فيما لم تتجاوز حصة % 22 مليار دوالر شكلت 2.5 حوالي البنية التحتية

بينما حظي األنفاق على بناء المؤسسات . من مجموع المساعدات% 9  الحقيقيةاإلنتاجيةالقطاعات 

وأخذ ، )97-94(وتدعيم قدراتها من خالل المساعدات حظي بنصيب أوفر في المرحلة األولى 
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وشهدت الفترة منذ . األخيرةبالتناقص في المراحل الثالث التالية ثم عاود االرتفاع في المرحلة 

 تحوالً هيكلياً في أولويات األنفاق من الممولة من خالل المساعدات، بحيث تغير اآلن وحتى 2001

  .ينهماب دونما إيجاد رابط اإلنسانية اإلغاثة إلىاهتمام المانحين من تحديات التنمية 

  

  :أساسية ثالث جهات إلىوتم توجيه المساعدات 

من مجموع % 82السلطة الفلسطينية بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة، وتلقت حوالي  

  .المساعدات

  . من إجمالي هذه المساعدات تقريباً%8، وتلقت )NGOs (األهليةالمؤسسات  

  .من هذه المساعدات% 10 التي تلقت حوالي واألونروا 

  

  بية الفلسطينية، قبل وبعد أوسلوالقات االقتصادية األوروالع.3

سيتناول هذا الجزء العالقات االقتصادية األوروبية الفلسطينية من زاويتين، المساعدات المالية 

  .والعالقات التجارية، خالل مرحلتي ما قبل اتفاق أوسلو وما بعده

  

   المساعدات المالية3.1

  وسلو المساعدات المالية قبل أ3.1.1

ومعاهدة المجموعة ) السوق األوروبية المشتركة(تشكلت المجموعة االقتصادية األوروبية 

وبدأت السياسة األوروبية . ، والتي دمجت المنظمات األوروبية1957األوروبية للطاقة الذرية عام 

عد انطالق سياسة فرنسا  وخاصة ب1967تنخرط في شؤون المنطقة العربية من جديد منذ عام 

، حيث تم توقيع اتفاقية تجارية مع دول المغرب العربي ليتطور الموقف "السياسة العربية"مسماة ال

، 1971وبدأ دعم وتمويل االتحاد األوروبي لألونروا عام . األوروبي بعدها تجاه القضية الفلسطينية

  .ألونروامن إجمالي المساعدات المقدمة ل% 20 ما نسبته 1990ووصلت المساعدات األوروبية عام 

 
نروا بين عامي ووبلغ مجموع المساعدات التي قدمتها المجموعة االقتصادية األوروبية لأل

 مليون ايكو، وكان نصيب الالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون داخل 557 ما قيمته 1971-1993

-1971 ايكو من هذه المساعدات، وخالل الفترة 212) 1997(األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
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 مليون 50 مليون ايكو بمعدل 1350 قدمت الدول األعضاء في المجموعة ما مجموعه 1993

  .سنوياً

 
 أصدر االتحاد األوروبي إعالن بروكسل الذي اعترف فيه بأن إحالل السالم 1973وفي عام 

نيين العادل والشامل يجب أن نأخذ بعين االعتبار الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتم اعتبار الفلسطي

الدعوة إليجاد حل عادل ) 1980( وتضمن إعالن البندقية. 1977شعبا له هوية في إعالن لندن عام 

للقضية الفلسطينية، وتحول في الموقف من هذه القضية من كونها مجرد قضية الجئين إلى قضية 

 على شعب يسعى للحرية واالستقالل، وتنطبق هذه المبادئ على جميع األطراف المعنية وبالتالي

 بدأت 1979وفي عام . الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية التي يجب ضمها للمفاوضات

، 1967سياسة جديدة ركزت على مساعدة األراضي الفلسطينية المحتلة عام  المجموعة األوروبية

وفي أعقاب . من خالل تمويل مشترك مع المنظمات األوروبية غير الحكومية لبعض المشاريع

 1986-1981 قدمت المجموعة األوروبية مساعدات مالية ما بين 1980الن البندقية عام إع

 على تخفيض رسوم 1986وأقدمت المجموعة األوروبية عام .  مليون ايكو8.98مقدارها ب 

استيراد البضائع الفلسطينية الصادرة من الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي بدوره شجع التجارة 

بين  واستكماال لهذا القرار تم توقيع اتفاقية تجارة حرة. ير، ودعم المنتج الفلسطينيالخارجية والتصد

  .1997اإلتحاد األوروبي وفلسطين عام 

  

   المساعدات المالية بعد أوسلو3.1.2

 وذلك حسب المراحل أوسلويلقي هذا الجزء الضوء على الدعم المقدم من اإلتحاد األوروبي بعد 

 . بقاًالزمنية المشار لها سا

  

  2000-1994المرحلة األولى 

 ظل اإلتحاد األوروبي الممول الرئيسي لعملية السالم، لكونه المتبرع األول ألطراف النزاع 

. 1997 إلى 1993من إجمالي المساعدات من عام % 45وبخاصة الجانب الفلسطيني، حيث قدم 

ى تأهيل البنى التحتية وبناء  مليون يورو ركّزت عل173 قدم سنويا 1997-1994وما بين األعوام 

، أقر اإلتحاد األوروبي برنامج )1997(وبعد توقيع اتفاقية الشراكة الفلسطينية األوروبية . القدرات
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لتعزيز قدرة السلطة على مكافحة اإلرهاب في مناطق سيطرتها،  مساعدات للسلطة الفلسطينية،

 األمن الفلسطينية حتى تتمكن من الرد والمساهمة في عملية صنع السالم، إضافة إلى تأهيل عناصر

  ).2008بني فضل،  (،ليات اإلرهابية بفعالية وكفاءةعلى العم

 
وكغيرها من المانحين تأتي دول االتحاد األوروبي بنفسها عن تقديم الدعم للموازنة الجارية خالل 

نتها أن تقوم هذه الفترة وكانت تشترط دوماً على السلطة الفلسطينية مقابل سد العجز في مواز

بإصالحات إدارية وقانونية لتعزيز كفاءة عمل مؤسساتها وتحقيق الشفافية في نفقاتها، وأن تخضع 

أموال المساعدات المقدمة من الدول المانحة لرقابة صندوق النقد الدولي، لضمان استخدام هذه 

.  فصائل المقاومةاألموال في دفع رواتب الموظفين وليس في أعمال تؤثر على أمن إسرائيل كدعم

  .1987 عام األولى األقصىواشتدت هذه الضغوطات بعد اندالع انتفاضة 

 
 على الموقف السياسي األوروبي، وأصبح له أهمية 1993أثر الدعم األوروبي التفاق أوسلو عام 

دة حيث قدم اإلتحاد األوروبي بالمتوسط مساع. كبيرة باعتبار أوروبا المانح األكبر للشعب الفلسطيني

.  لدعم العملية السلمية1999-1995 مليون يورو في الفترة الواقعة بين عام 88سنوية قيمتها 

ويجب أن نشير إلى أن الدعم في هذه المرحلة ركز على جهود السلطة لبناء المؤسسات وإعادة 

جية مثل  القطاعات االقتصادية واإلنتاحظيتتأهيل مرافق البنية التحتية لالقتصاد الفلسطيني، بينما 

  .تجاوز بضع عشرات من الماليينالزراعة والصناعة بنصيب ضئيل جداً من هذه المساعدات لم ي

  

  2007منتصف عام -2005، والمرحلة الثالثة 2005-2000المرحلة الثانية 

 مليون يورو سنويا هدفت 250 ما يقارب 2005-2000قدم االتحاد األوروبي في الفترة ما بين 

وتعزيزه، ولدعم الموازنة الفلسطينية والشعب الفلسطيني عن طريق المساعدات إلنعاش االقتصاد 

 لم يكن كغيره من األعوام، إال أنه حمل معه زيادة في 2006وبالرغم من أن عام . اإلنسانية

 مليون يورو، والتي كانت على األغلب تأتي من خالل اآللية 340المساعدات حيث وصلت إلى 

 من خالل المنظمات غير الحكومية باعتبارها ال تمثل أو مكتب الرئيس الدولية المؤقتة أو من

  ).2008عبد الكريم، (، 2007 مليون يورو عام 550الحكومة، ووصلت إلى 
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 اتخذ وزراء خارجية دول اإلتحاد األوروبي قرار يفضي بفرض حصار 2006 نيسان 17في 

 غزة من الضفة الغربية وانفصالؤسفة اقتصادي ومالي على الشعب الفلسطيني بعد أحداث غزة الم

 وتشكيل حكومة سالم فياض واعتراف اإلتحاد األوروبي بها حكومة 2007في منتصف عام 

شرعية، تعهد اإلتحاد األوروبي بتقديم المساعدات اإلنسانية لقطاع غزة للحيلولة دون حدوث كارثة 

عدات للمنظمات غير الحكومية لم إنسانية مع ضمان عدم استفادة حركة حماس منها، إال أن المسا

حكومة سالم ( تتوقف نظرا لعدم ارتباطها بحكومة حماس، وعلى إثر تشكيل حكومة الطوارئ

 المساعدات األوروبية تتدفق وبدأتعادت المياه إلى مجاريها وبدأ العمل وفق آلية بيغاس ) فياض

  .لخزينة السلطة بوتيرة عالية جداًَ وغير مسبوقة

  

  الوقت الراهن-2007بعة منتصف عام المرحلة الرا

 مليون يورو 380 مليون يورو، في حين بلغت 540) 2008(بلغت المساعدات األوروبية عام 

المصادقة على خطة التنمية واإلصالح الفلسطينية  ، وازدادت هذه المساعدات تزامنا مع2009عام 

السالم االقتصادي الذي تتبناه  وتزايد االهتمام الدولي بطرح 2007في مؤتمر باريس نهاية عام 

 .وجدير ذكره أن المساعدات األوروبية في هذه المرحلة تقدم وفق آلية بيغاس. حكومة نتنياهو

 

وتمثل بيغاس آلية االتحاد األوروبي لدعم الشعب الفلسطيني عبر تنفيذ خطة اإلصالح والتنمية 

، مبالغ هامة من المساعدات أوالً. غاسويقدم االتحاد األوروبي نوعين هامين من الدعم عبر آلية بي

المالية المباشرة للسلطة الفلسطينية لمساعدة السلطة على تغطية خدماتها في كافة أنحاء المناطق 

وبذلك تذهب تلك المبالغ لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين وللتأكد من توفير . الفلسطينية المحتلة

كما يتم توفير األموال للعائالت الفلسطينية . المستشفياتالخدمات األساسية لضمان عمل المدارس و

 عبر خطة المخصصات االجتماعية التي يتم تنسيقها مع وزارة الشؤون االجتماعية األكثر احتياجاً

وتساعد األموال المقدمة من االتحاد األوروبي على ضمان توفير الكهرباء من خالل . الفلسطينية

ثانيا، وعبر بيغاس، يهدف االتحاد  .ركة الكهرباء الوحيدة في غزةشراء الوقود الالزم لتشغيل ش

األوروبي إلى التحول من المساعدات الطارئة قصيرة األمد إلى الدخول في عملية تنمية فلسطينية 
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مستدامة وذلك بتوسيع المجال في دعمِ أنشطتها في كٍل من الضفِة الغربية وقطاع غزة والقدس 

 .الشرقية

 

 فإن اإلتحاد األوروبي والدول األوروبية هي أكبر داعم للفلسطينيين، ورقة سابقاًوكما ذكرت ال

، أن )1(إال أن هناك اختالف ما بين قيمة التعهدات وقيمة المدفوعات، حيث نالحظ من الجدول 

الجزائر والكويت وقطر هي الدول التي حققت إجمالي مدفوعات مساوي إلجمالي التعهدات، في 

نسب للبلدان األخرى، ولعل من أهم األسباب التي ساهمت في وجود هذه الفروق بين حين اختلفت ال

  : ما التزم به وما تم صرفه فعال ما يلي

ارتباط العون الدولي بتطورات عملية التسوية السياسية وتحوله عن هدفه الرئيسي   .1

  .إلى تمويل عملية التسوية ومنع انهيارها) االستثمار في السالم(

ت لإلجراءات اإلسرائيلية االحتاللية آثار واضحة على عملية تدفق المساعدات الدولية كان  .2

 والقيود ،)ب(من خالل إعاقة تدفق المساعدات، وإعاقة المشاريع المخصصة نحو المناطق المصنفة 

المفروضة على المعابر الفلسطينية الدولية التي تعيق وصول المساعدات وتحيدا  اإلسرائيلية

  .دات العينيةالمساع

 واضحة إلدارة المساعدات حداثة تكوين السلطة الوطنية الفلسطينية وافتقارها إلى رؤية  .3

  .الدولية

 

وقد أسهمت مجموعة من العوامل الذاتية الفلسطينية في تأخر وصول العون الدولي وانخفاض 

لسنوات األولى من عمر كفاءة االستفادة منه مثل، االفتقار إلى قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة في ا

وافتقار السلطة الوطنية . السلطة، لإلسهام في تحديد االحتياجات واألولويات بشكل موضوعي

الفلسطينية إلى رؤية شمولية وخطة واضحة األهداف واألولويات وكذلك عدم كفاءة آلية التعامل مع 

العام، ما أدى إلى تجديد وبروز وربما ضعف كفاءة إدارة المال . العون الدولي التي انتهجتها السلطة

ظواهر تجاوز مالي وإداري واستغالل نفوذ دون أن تخضع للمساءلة المحاسبية، وساهم ذلك في 

 .تسهيل تحلل بعض الجهات المانحة من التزاماتها
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  أكبر عشرين جهة من الجهات المانحة للضفة الغربية وقطاع غزة) 1(جدول

  )2008-1994(حسب االلتزامات والمدفوعات 

 نسبة المدفوعات إلى االلتزامات   المدفوعاتإجمالي  الدولة التعهداتإجمالي

87 3,230,002,683 3,719,401,847  المفوضية األوروبية

88 1,061,958,817 1,203,982,588  الواليات المتحدة

 السعودية 827,755,843 804,228,880 97

 اليابان 777,238,751 714,084,293 92

 المملكة المتحدة 693,259,350 537,018,778 77

 السويد 596,145,732 469,647,898 79

 النرويج 500,243,210 460,583,842 92

 ألمانيا 808,501,952 400,632,219 50

  العربية المتحدةاإلمارات 370,994,808 368,422,339 99

 الجزائر 300,004,624 300,004,624 100

 فرنسا 409,204,441 296,412,676 72

 كندا 264,136,825 262,563,216 99

 الكويت 239,274,673 239,274,673 100

 ايطاليا 286,973,587 236,721,432 82

 اسبانيا 252,553,120 227,146,006 90

 البنك الدولي 286,560,467 220,242,931 77

 هولندا  245,695,649 215,613,985 88

 قطر 149,563,561 149,563,561 100

 سويسرا 128,663,334 116,244,385 90

 البنك اإلسالمي للتنمية 123,072,884 99,417,066 80

 وزارة التخطيط - م رصد المساعدات للشعب الفلسطينيقاعدة بيانات نظا: المصدر* 

 

   مساعدات كبيرة وفعالية محدودة3.1.3

ا األوروبية على أن وتيرة هذه دلت المعطيات المتاحة حول المساعدات الدولية وفي مقدمته

المساعدات كماً ونوعاً تأثرت إلى حد كبير بمدى التقدم الحاصل في مسيرة التسوية السياسية مع 

وهذا يؤيد االفتراض األساسي في ذهن المانحين وهو تمويل عملية السالم . الحكومة اإلسرائيلية
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ياً للمساعدات األوروبية للشعب وبالرغم من الحجم الكبير نسب. وتوفير مستلزمات إنجاحها

الفلسطيني، إال أنه يمكن االستنتاج بأن ضعف التنسيق بين مؤسسات السلطة المعنية نفسها ومع 

منظمات المجتمع المدني في تخطيط وإدارة وتنفيذ البرامج والمشاريع المشمولة في هذه المساعدات، 

 فغلبت على إدارة مؤسسات السلطة لهذه ،قد حد من االستفادة بالقدر الكافي من هذه المساعدات

واتسم . المساعدات سمات االرتجالية والتداخل والالمنهجية في تحديد أولويات اإلنفاق وشروطه

سلوك المؤسسات الفلسطينية الرسمية واألهلية تجاه المساعدات بالتسابق فيما بينها سعياً منها 

 هذا السلوك ساعد في .االتها وبرنامج عملهاالقتناص الفرص التمويلية حتى لو كانت مغايرة لرس

هدر جزء هام من هذه الموارد من خالل ازدواجية التمويل والتنفيذ لنفس المشروع في أكثر من 

  . ويتضح ذلك جلياً في مجاالت حقوق اإلنسان والمرأة والديمقراطية واإلصالح وغيرها. مؤسسة

 
صاً في مجال تطوير مرافق البنية التحتية وبالرغم من بعض اإلنجازات لهذه المساعدات وخصو

وبناء مؤسسات وضمان استخدام تقديم الخدمات االجتماعية األساسية كالتعليم والرعاية العلمية 

للمواطنين وتمكين السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وتجاه المتعاقدين معها من 

 إخفاقات، إال أنه صاحب هذه المساعدات عدة 2000القطاع الخاص الفلسطيني وخصوصا بعد عام 

  ):2008عبد الكريم، ( أهمها

 حد بعيد في تفعيل مشاركة الفئات المهشمة مثل الفقراء وذوي إلىيؤخذ عليها أنها أخفقت  

االحتياجات الخاصة والنساء، في صياغة وتنفيذ البرامج والخطط الطارئة والتنموية وفي مقدمتها 

  ). ضد مؤشر الملكية(ية الموازنة الحكوم

كما أخفقت المساعدات في تقليل اعتمادية فلسطين الرسمية واألهلية على المساعدات الخارجية  

بل على العكس من ذلك، يمكن أن تكون هذه المساعدات قد ساهمت . ذاتها لصالح عجلة النمو الذاتي

  .لمناطق السلطةولو بشكل غير مقصود في تمويل أعباء إعادة االحتالل اإلسرائيلي 

ويؤخذ عليها أيضاً أنها أخفقت، خصوصاً تلك التي مرت عبر القنوات األهلية، في نقل المجتمع  

 اإلدارةضد مؤشر ( وضع تمكيني فاعل ومؤثر في إدارة الشأن العام إلىالفلسطيني بنيوياً وشمولياً 

  ). باألهداف
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في تغطية أتعاب )  الخُمس تقريباًيصل إلى(ويؤخذ عليها كذلك استنفاذ جزءاً كبيراً منها  

مستشارين وخبراء من مواطني الدول المانحة، تمثلت معظم إسهاماتهم في أطنان من التقارير 

  ).ضد مؤشر التنسيق(والدراسات بقيت محفوظة في األدراج والخزائن 

وأخيراً، لم تستطع هذه المساعدات على كبرها من الوصول بالبنى المؤسسية والقانونية  

 وضع يمكنها من العمل بكفاءة وفاعلية تتناسب وحجم التحديات، وقد يعود إلىالتنظيمية للسلطة و

 غياب رؤية واضحة لدى المؤسسات الشريكة الحكومية واألهلية، واالعتماد على إلى اإلخفاقهذا 

المجهودات المتفرقة لكل منها على حدة بعيدا عن وجود خطة وطنية موحدة بشأن توظيف 

  ).ضد مؤشري الملكية والتنسيق(دات المساع

هذه  إصالحات لتمويل األخيرةوما التزاحم والتسابق الملحوظ من قبل المانحين في السنوات  

  . البنى إال دليل قوي على ضعف فعالية المساعدات على هذا الصعيد

  

   العالقات التجارية األوروبية الفلسطينية3.2

التحاد األوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة وقعت اتفاقية التعاون والتجارة بين ا

، ويمكن تلخيص الجزء األساسي من االتفاقية والمتعلق بترتيبات التجارة 1997الفلسطينية في شباط 

الحرة والتعاون المالي في عدة نقاط تشمل المدفوعات وحركة رأس المال، والتعاون االقتصادي 

ي، والتبادل التجاري، وتلخص الورقة أبرز قوانين تبادل السلع الصناعية واالجتماعي، والتعاون المال

  .والزراعية

  

ويسمح للسلع المصنعة في الضفة والقطاع بالدخول إلى اإلتحاد األوروبي دون : السلع الصناعية

رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى لها التأثير نفسه باستثناء بعض منتجات التصنيع الزراعي، 

ويمكن للسلطة فرض رسوم " بالمحتوى الزراعي"عاملها االتحاد األوروبي بما يعرف والتي سي

  .جمركية على بعض السلع المستوردة ضمن حدود معينة ونسب معينة

  

المفروضة على بعض المنتجات الزراعية، ) النسبية( تم إلغاء الرسوم الجمركية: السلع الزراعية

  .واء المصدرة أو المستوردة من وإلى اإلتحاد األوروبيس وتخفيض الرسوم على المنتجات األخرى،
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، وتدعي أن أوسلوتتهم إسرائيل االتفاقية الفلسطينية األوروبية بمخالفة المادة التاسعة من اتفاق 

المادة المذكورة ال تسمح للسلطة الفلسطينية الدخول في اتفاقيات تجارية مستقلة مثل اتفاق الشراكة 

وليس من الصعب معرفة السبب وراء القلق اإلسرائيلي، فاالتفاق الفلسطيني . األوروبية الفلسطينية

األوروبي وثيقة ذات بعد قانوني تعترف بالفصل االقتصادي بين إسرائيل والضفة والقطاع ويعترف 

تعتبر اتفاقيات التجارة الحرة وفقا لقواعد منظمة التجارة . بالضفة والقطاع ككيان تجاري دولي

ائمة بين مناطق تجارية مستقلة، وعليه، فإن االتحاد األوروبي بتوقيع اتفاقية تجارة حرة العالمية، ق

وال تعتبر دول اإلتحاد األوروبي الموقف . مع السلطة الفلسطينية يؤكد على استقاللية الضفة والقطاع

اريس اإلسرائيلي صحيحا من الناحية القانونية، وقد اعتمدت الدول األوروبية على بروتوكول ب

وبمقارنة االمتيازات التجارية في . باعتباره يسمح بعقد اتفاقيات تجارة حرة مع السلطة الفلسطينية

االتفاقية الفلسطينية األوروبية مع اتفاقيات الشراكة المتوسطة األخرى وتحديدا اتفاقيات التجارة مع 

أكثر من فلسطين، وأن إسرائيل، فإننا نستشف أن إسرائيل حظيت بموجب االتفاق على امتيازات 

االتفاقية اإلسرائيلية األوروبية متبادلة تماما، في حين أنها غير متبادلة تماما مع فلسطين، وبما أن 

االمتيازات األوروبية للفلسطينيين أقل من تلك الممنوحة لإلسرائيليين، فإن االتفاقية الفلسطينية 

  .األوروبياألوروبية تبدو غير تبادلية متحيزة لصالح االتحاد 

 
، أي بعد 1998 و1997زيادة الصادرات الفلسطينية عامي ) 2جدول (ونالحظ من الجدول أدناه 

، وربما يعود السبب في ذلك للمقاطعة 2006توقيع اتفاقية التعاون والتجارة، وهبوط حاد عام 

  .اسوالعقوبات المالية التي فرضها المجتمع الدولي ومعه االتحاد األوروبي على حكومة حم
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  )لقيمة باأللف دوالر أمريكيا(الصادرات والواردات من فلسطين إلى أوروبا ) 2(جدول 

 مجموع باقي الدول األوروبية  دول اإلتحاد األوروبي  السنة

 الواردات  الصادرات  الواردات الصادرات  
12,126 1 148,625 244 1996 

17,691 2,103 178,903 878 1997 

26,327 48 226,217 1,647 1998 
41,340 7 484,644 1,519 1999 
35,131 0 263,605 1,675 2000 
32,743 28 358,829 2,453 2001 
28,316 241 161,151 8,921 2002 
27,204 327 154,564 7,041 2003 
26,863 91 205,141 6,985 2004 
33,107 173 250,356 11,556 2005 
43,258 302 225,615 2,638 2006 
52,907 127 246,352 18,076 2007 
38,399 283 222,521 8,068 2008 

  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسوحات مختلفة: المصدر* 

  

   السالم االقتصادي3.3

 خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية لألعوام 2008تبنت السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 

طة إلى دعم السالم واألمن، وتطوير كفاءة وفعالية الحكومة حيث تهدف هذه الخ. الثالث الالحقة

وتعزيز المؤسسات العامة من خالل الحكم الرشيد، إضافة إلى تعزيز التقدم واالزدهار الوطني، 

وتحدد هذه الخطة أولويات عمل مؤسسات الدولة وأهدافها، حيث . وتحسين مستوى الحياة وجودتها

لقطاعية كخطوة أولية، ولهذه الغاية تم تحديد أربعة قطاعات قامت الحكومة بتحديد السياسات ا

وهذه القطاعات . مركزية تتكامل لتشكل الصورة الكلية للسياسات والتدخالت المطلوبة لبناء الدولة

قطاع الحكم، قطاع التنمية االجتماعية، قطاع التنمية االقتصادية، قطاع البنية التحتية، وتتوزع : هي

عدة محاور وتتشارك كافة مؤسسات السلطة من وزارات ومؤسسات حكومية هذه السياسات في 

  .وغير الوزارية في تطوير أهداف وتنفيذ برامج القطاع
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وعرضت وثيقة إنهاء االحتالل برنامج عمل الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة، ويستهدف هذا 

اجات المواطنين وتنمية إمكانياتهم، البرنامج بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القادرة على تلبية احتي

هذه . إضافة إلى تحقيق المساواة والعدالة االجتماعية، وتحقيق االستقالل واالستقرار االقتصادي

الوثيقة انبثقت من خطة اإلصالح والتنمية التي توضح األهداف بشكل أعم وأوسع وبتفاصيل أكثر، 

  .افاء االحتالل تحاكي نفس األهدفي حين أن وثيقة إنه

 
ومن هنا بدأ العمل عن طريق آلية بيغاس لدعم فكرة السالم االقتصادي، وتنمية االقتصاد 

الفلسطيني وتحريك عجلته ضمن خطة التنمية ووثيقة إنهاء االحتالل، إال أن هذه الوثائق قفزت عن 

 حتى نمو الواقع األمني والسياسي، وتجاهلت وجود االحتالل وهو المعيق األول ألي عملية تنمية أو

 واعتمدت على فرضية مفادها تطوير االقتصاد ورفع مستواه هو شرط كافي ،حقيقي ذاتي مستدام

وقد أثبتت التجربة خالل . للوصول إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وبناء دولة مستقلة

لقضية بدأت  هذه اإلى واستناداً. السنوات الثالث الماضية عدم صحة هذه الفرضية على اإلطالق

وتحديدا األوروبية معها تتعزز  المساعدات الدولية للسلطة الوطنية الفلسطينية والعالقات االقتصادية

  . عن وجود آلية إلنهاء االحتاللبشكل كبير ولكن بعيداً

  

  التمويل األوروبي للمنظمات غير الحكومية .4

 النكسة واحتالل فلسطين، وكان  على إثر ما خلفته1967بدأ نشوء المنظمات غير الحكومية عام 

ال بد من وجودها في ظل غياب سلطة فلسطينية، حيث تعمل هذه المنظمات على دعم القطاعات 

الفلسطينية وتحديدا الصحية منها واإلغاثية، وبعد مجيء السلطة أصبحت العديد من هذه المؤسسات 

لخارجي لهذه المنظمات بعد توقيع تعمل جنبا إلى جنب مع السلطة كعالقة تكاملية، وازداد الدعم ا

اتفاقية أوسلو، إال أن هذه المساعدات لم تكن مستندة على حاجات الشعب الفلسطيني، وإنما حسب 

خطة أحادية الجانب موضوعة من قبل الجهة المانحة، مما حدد من عمل هذه المنظمات، ووجها 

آة، بعيدا عن أي منظور سياسي، أو نحو المشاريع اإلغاثية والصحية وحقوق اإلنسان والطفل والمر

  . حتى قطاع إنتاجي حقيقي
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تعتبر الدول المانحة األوروبية حتى اآلن أكبر الجهات المانحة لقطاع المنظمات الفلسطينية غير 

، وتعتبر المفوضية 2008من إجمالي التمويل في عام % 67.8الحكومية، حيث بلغت نسبة التمويل 

اع المنظمات الفلسطينية غير الحكومية، وعلى عكس الحال مع الوكالة األوروبية مموال رئيسا لقط

  .األمريكية للتنمية الدولية، فإن قبول األموال األوروبية ليس محظورا بالنسبة لهذه المنظمات

 
 51 منظمة حسب مسح وزارة الداخلية و 1615) 2006(بلغ عدد المنظمات غير الحكومية عام 

ن ماس، تركز هذه المنظمات في وسط الضفة الغربية، حيت تعتمد هذه منظمة وفقا لتقرير صادر ع

 .على التمويل الذاتي% 12.73على المساعدة الخارجية وعلى ما يقارب % 78.28المنظمات بنسبة 

وحوالي ثلتي هذه المنظمات هي منظمات تنموية في حين الثلث الباقي هو منظمات إغاثية، أي أن 

 ماس، (،دمات الصحية، وللتنمية الريفية ولتعزيز حقوق اإلنسانمعظمها منظمات لتوفير الخ

2009(.  

 
عن الفترة % 22.7بنسبة ) 2005-2001( ولقد تراجع التمويل األوروبي خالل فترة االنتفاضة

، وعلى وجه التحديد عندما كانت الحاجة المحلية للمساعدات الخارجية أعلى )2000-1999(السابقة 

، )2002-2001(يادة طفيفة في التمويل األوروبي في ذروة االنتفاضة وكان هناك ز. درجاتها

ولكنه كان في إطار زيادة أكبر بكثير في التمويل للضفة الغربية وقطاع غزة ككل، مما يشير إلى 

وبين . توجيه أوروبا لمساعداتها عبر المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية خالل تلك الفترة

 ،%98تنامى التمويل األوروبي بنسبة ) 2008-2006(والفترة الثالثة ) 2005-2001(الفترة الثانية 

  .)2009 ترتير،(

 
تشير تقديرات وزارة التخطيط إلى أن المساعدات للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية ارتفعت 

، وأن انخفاضات جديرة بالمالحظة في %500بشكل كبير في السنوات العشر األخيرة بحوالي 

 بدأت 2000، ففي عام 2006، 2004 و2000مويل الخارجي لهذه المنظمات قد حدثت في أعوام الت

االنتفاضة الثانية بتحويل التمويل إلى قطاع الطوارئ، لكنه كان في ظل زيادة إجمالية في 

 شهد تراجعا في الموارد الخارجية 2006رغم أن عام .المساعدات للضفة الغربية وقطاع غزة

 فقد ظهرت فرص تمويلية جديدة بمعدالت تعطي االنطباع بأنها ،لسطينية غير الحكوميةللمنظمات الف

  ".إفالس" وليس سنة" ازدهار"كانت سنة 
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إن نسبة المساعدات لقطاع المنظمات الفلسطينية غير الحكومية تتقلب من عام إلى آخر، إال أنه 

 وعند أخذ معدل السنوات العشر، فإن في تقديرات مماثلة لتقديرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي

من إجمالي المساعدات الخارجية % 10قطاع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية يحظى بما نسبته 

  .)2009 ترتير،( ،للضفة الغربية وقطاع غزة

 
 ازدادت قيمة المساعدات األوروبية، حيث قدم اإلتحاد األوروبي ما 2009 و2008وفي عام 

  .)2009 ماس، المراقب، (، عن طريق آلية بيغاس2009عام % 32نسبته 

نالحظ أن النشاطات الصحية تحتل أكبر نسبة من التمويل، تليها البنية ) 3(وبالنظر إلى جدول 

، %5-4التحتية ثم أعمال الخير واإلغاثة، أما بالنسبة للتعليم والشباب والمرأة فتتراوح نسبها ما بين 

  .طات الموجهة نحو األطفالالنشا% 1في حين تكاد ال تصل 

  

 توزيع تمويل المنظمات الفلسطينية غير الحكومية) 3(جدول 

  حسب تجميع القطاعات والفترة الزمنية

 المعدل-المتوسط 2008-2006 2005-2001 2000-1999 مجموعات القطاعات

 %19.0 %18.4 %23.5 %11.7 أعمال الخير واإلغاثة

 %7.6 %8.1 %5.6 %10.3 النشاط االجتماعي

 %28.4 %19.8 %34.0 %42.2 النشاط الصحي

 %8.4 %11.6 %5.1 %5.7 الحقوق

 %5.1 %5.9 %3.0 %6.7 التعليم

 %20.2 %25.7 %15.2 %14.2 البنية التحتية

 %0.3 %0.4 %0.1 %0.6 األطفال

 %4.0 %4.6 %4.4 %1.6 الشباب

 %3.9 %3.2 %3.5 %7.0 المرأة

 %3.1 %2.2 %5.8  أخرى

 %100 %100 %100 %100 مجموع

   2009ماس،  :المصدر* 
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  استخالصات وتوصيات .4

تأسيساً على المعطيات والتحليالت الواردة في أجزاء الورقة المختلفة، يمكن لنا الخروج بعدد من 

االستخالصات حول درجة مساهمة العالقات االقتصادية األوروبية الفلسطينية بشقيها المساعدات 

عجلة التنمية الفلسطينية قدماً بشكل عام وفي تعزيز فرص تمكين الفرد وتماسك والتجارة في دفع 

ولتفعيل دور هذه المساعدات . المجتمع الفلسطيني بأجمعه في مواجهة التحديات الجسام التي يواجهها

في تمكين الفرد وتنمية المجتمع الفلسطيني، تم صياغة مجموعة من التوصيات التي من شأنها في 

بيقها تعظيم فرص الشعب الفلسطيني في االستفادة من هذه المساعدات في الصمود والمقاومة حالة تط

  .وفي التأسيس لتنمية بشرية شاملة ومستدامة على المدى الطويل

  

  االستخالصات  4.1

دلت المعطيات المتاحة حول المساعدات األوروبية على أن وتيرة هذه المساعدات كماً ونوعاً  •

وهذا . بير بمدى التقدم الحاصل في مسيرة التسوية السياسية مع الحكومة اإلسرائيليةتأثرت إلى حد ك

يؤيد االفتراض األساسي في ذهن المانحين وهو تمويل عملية السالم وتوفير مستلزمات إنجاحها 

ه حيث أن. دون اعتبار للهدف النهائي وهو إزالة االحتالل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة

وهذا ما أكّدته مؤخراً . ال يمكن الحديث عن تنمية بشرية مرضية بدون إنهاء االحتالل بكافة تجلياته

جميع التقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة األمم المتحدة للتجارة 

  .والتنمية

 إال أنه يمكن االستنتاج بالرغم من الحجم الكبير نسبياً للمساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، •

بين مؤسسات السلطة . بأن ضعف التنسيق كبير وأعطى الدور السياسي بالكامل للواليات المتحدة

المعنية نفسها ومع منظمات المجتمع المدني في تخطيط وإدارة وتنفيذ البرامج والمشاريع المشمولة 

، فغلبت على إدارة  المساعدات بالقدر الكافي من هذهفي هذه المساعدات، قد حد من االستفادة

مؤسسات السلطة لهذه المساعدات سمات االرتجالية والتداخل والالمنهجية في تحديد أولويات اإلنفاق 

  .وشروطه

بالرغم من بعض اإلنجازات وخصوصاً في مجال تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات  •

ية، إال أن هذه المساعدات فشلت في االجتماعية األساسية التي تحققت بفضل المساعدات األوروب
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كما لم تنجح . إزالة اآلثار السلبية الناجمة عن السياسة اإلسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني

   .هذه المساعدات في تقليل اعتمادية الفلسطينيين عليها وتعزيز فرص النمو الذاتي

لفقراء والفئات المهمشة، وكان حققت المساعدات الدولية بعض اإلنجازات على صعيد تمكين ا •

ذلك جلياً في برامج القروض الصغيرة وخصوصاً ذلك الجزء الموجه للنساء وذوي الدخل المحدود 

ولكن هذه المساعدات لم تكن بالقدر . وفي البرامج اإلغاثية الطارئة ومشاريع خلق فرص عمل

. ية العظمى منها في دائرتي البطالة والفقرالكافي لتلبية االحتياجات اإلنسانية لتلك الفئات وبقي الغالب

كما أنه يؤخذ على هذه البرامج أنها لم تحاول إيجاد رابط بين الجهود اإلغاثية والتنمية بمفهومها 

  .الشامل ومن ضمنها التمكين

بالرغم من التطور االيجابي الكبير الذي طرأ على العالقات التجارية بين السلطة واالتحاد  •

 األعوام السابقة أال أن هذه العالقات ستبقى محكومة ومرهونة بسقف اتفاق أوسلو األوروبي خالل

  .األمني والسياسي وبسقف أتفاق باريس االقتصادية

  

   التوصيات4.2

على االتحاد األوروبي أن يأخذ دوراً سياسياً مكافئاً لدورة االقتصادي، وأن يعمل بشكل لكبر  •

كافي على إسرائيل لتغير بالتزاماتها تجاه عملية السالم الشامل على الساحة الدولية لتوفير الضغط ال

تواء الصراع وإال فإن جميع عمها االقتصادي للفلسطينيين سيبدو وكأنه يصيب في خانة اح. والعادل

  .وتمويل االحتالل

مأسسة التنسيق في إدارة المساعدات بين المؤسسات الرسمية التابعة للسلطة الوطنية  •

سها، وبين مؤسسات المجتمع المدني، وقد يكون من المفيد في هذا الصدد تأسيس الفلسطينية نف

مجلس تنسيقي دائم ذا إطار تنظيمي واضح برئاسة وزارة التخطيط وعضوية وزارات السلطة 

ويكون من . األخرى ذات العالقة المباشرة مع المساعدات والقطاع الخاص وشبكة المنظمات األهلية

ع الخطط الدورية والطارئة لتوظيف المساعدات الدولية وبناء قاعدة بيانات مهام هذا المجلس وض

  .حول المشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها عبر هذه المساعدات

ضرورة قيام وزارتي المالية والتخطيط بإيجاد اآلليات المناسبة لضمان دمج الخطط  •

زنة العامة السنوية للسلطة الوطنية التطويرية المنبثقة عن المجلس التنسيقي المقترح في الموا
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الفلسطينية، حتى تتحول هذه الخطط إلى برامج عمل يتسق مع سياسات السلطة المالية العامة 

  .وتوجهاتها التنموية

على صعيد التنسيق نفسه، يتوجب على المانحين للمساعدات خلق جسماً تنسيقياً بينها لتجنب  •

  . للمجلس الوطني في إدارة المساعداتازدواجية التمويل وليكون طرفاً رديفاً

ضرورة قيام مؤسسات السلطة ومن خالل الخطط الموضوعة الستيعاب المساعدات الدولية  •

وقد يكون من المفيد في هذا السياق . لتعميم برامج ومشاريع العمل التي تربط بين اإلغاثة والتنمية

يم كونهما أساس للتنمية الفلسطينية طويلة التركيز على مشاريع البنية التحتية واالستثمار في التعل

  . األمد

تعزيز المشاركة المجتمعية في رسم السياسات ووضع لخطط التنموية والطارئة، من خالل  •

إعطاء دور أكبر لوحدات الحكم المحلي في تعميم إدارة مشاريع المساعدات الدولية، على أن يتأسس 

كما أنه من الضروري إيجاد األدوات الكفيلة . المهمةلجان مساندة للمجالس المحلية في إنجاز هذه 

لمشاركة شعبية وجماهيرية أوسع في نقاش مسودة الموازنة العامة للسلطة قبل وأثناء إقرارها في 

المجلس التشريعي، وقد تلعب مؤسسات المجتمع المدني دوراً هاماً في تحقيق ذلك بالتعاون مع 

  .وزارة المالية والمجلس التشريعي

 
أخيراً يجب إعادة التأكيد على أن المساعدات الدولية وقس مقدمتها األوروبية قد ال تستمر إلى و

بل يجب . األبد وبالتالي يجب أن ال تبقى عنصراً دائماً وثابتاً في اإلستراتيجية الفلسطينية للتنمية

الالً أمثل عند النظر لها باعتبارها مؤقتة وغير مضمونة توجب على الفلسطينيين استغاللها استغ

كما يجب التأكيد على أن العالقات . توفرها على طريق التخلص من االعتماد عليها في يوم ما

التجارية األوروبية الفلسطينية لن يكون بمقدورها أن تتطور إلى المستوى المطلوب، طالما بقيت 

 إسرائيلبقيت ترتبط مع السلطة الوطنية الفلسطينية تفتقد السيطرة على المعابر الحدودية، وطالما 

بغالف جمركي واحد يقيد حريتها في اختيار شركائها التجاريين، بما يخدم مصلحة االقتصاد 

  .والمواطن الفلسطيني
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