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 قائمة المصطمحات

ESSP      : Emergency serves support program. 

 .بنؾ الدوليمشروع دعـ الخدمات الطارئ مف خالؿ ال

PEGASE: Palestinian- European Socio_Economic Management 

and Assistance mechanism.  

  .ألصندوؽ األوروبي الفمسطيني إلدارة المساعدات اإلجتماعية واإلقتصادية

TIM       : Temporary international mechanism for direct assistance 

to the Palestinian people 

 .اآللية الدولية المؤقتة لممساعدة المباشرة لمشعب الفمسطيني

 

PRDP    : Palestinian Reform and Development Plan 2008-2010 

 .2010  2008خطة اإلصالح والتنمية الفمسطينية 

 

 : والوروبيالمريكي الرسمي بالمفيوم : أإلرىاب

جماعات، ضد المدنييف مف قبؿ أفراد او  استخداـ العنؼ أو الشدة  مفىو التيديد ب      
 .أجؿ تحقيؽ غايات سياسية أو دينية أو أي غايات أخرى

 

 : حساب الخزينة العامحساب الخزينة الموحد أو 

الحساب المركزي الذي تديره وزارة المالية وتودع فيو جميع المقبوضات وتصرؼ منو  
 .جميع المدفوعات المتعمقة بالسمطة الوطنية



 ح
 

 دراسةال ممخص

 ةالعربي ةالممخص بالمغ: أوالً 

وروبا صاحبة تاريخ طويؿ في المنطقة العربية، فقدتو بسبب الييمنة األمريكية أإف 

مف خالؿ القضية  لمدخوؿ لممنطقة وبقوة، جاىدةً  عمى المنطقة والقرار الدولي، فسعت

أىميا حماية سعييا ىذا كاف ألسباٍب  .الفمسطينية بوابة العالقات مع المنطقة العربية

نسبيًا الذي يأتي و  ،مصالحيا واستقرار أمنيا واقتصادىا مف منطمؽ القرب الجغرافي أيضاً 

تحديدًا إنياء الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي و مف خالؿ حؿ الصراع العربي اإلسرائيمي 

 .عمى أساس القرارات الدولية

ية بعػػػد أعػػػواـ مػػػف لقػػػد جػػػاءت اآلليػػػات األوروبيػػػة لػػػدعـ السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطين 

عػػالف برشػػمونة عػػاـ  ، الػػذي 1995العالقػػات القائمػػة عمػػى قاعػػدة مػػؤتمر مدريػػد لمسػػالـ، واا

رساء السالـ واإلزدىار في  حدد أطر وأسس ىذه العالقة، والذي كاف اليدؼ منيا إنشاء واا

، تأثرت العالقات التمويمية بيف اإلتحػاد 2006ففي العاـ  .منطقة البحر األبيض المتوسط

وروبي والحكومػة الفمسػطينية بسػبب عػدـ إعػالف الحكومػة االلتػزاـ بشػروط الرباعيػة، مػا األ

ليرتفػع قمػياًل مػع  2007عاد الدعـ األوروبي فػي العػاـ . اعتبر إخالاًل بشروط تقديـ الدعـ

ومباشرًا لممستفيديف، واستمر  TIMعبر اآللية  2006المتغيرات الداخمية، فكاف في العاـ 

، ولكػػف بيليػػة 2008مػػف بدايػػة العػػاـ  PEGASE، تبعتيػػا اآلليػػة 2008اـ حتػػى بدايػػة العػػ

نجحػت السػمطة الوطنيػة و  لدعـ خطة اإلصالح والتنمية في األراضػي الفمسػطينية، جديدية
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مػا وضػع المػانحيف أمػاـ مسػؤولياتيـ   ،والشػفافية تطوير القطاعػاتفي مستوى ال ىذا عمى

 ليمػػػػر بحسػػػػابات السػػػػمطة الخػػػػارجي تػػػػدريجياً فعػػػػاد التمويػػػػؿ  .تجػػػػاه احتػػػػراـ سػػػػيادة السػػػػمطة

 (.حساب الخزينة الموحد)

رسمت ىذه اآلليات عالقًة واضحًة بيف المانح والسمطة الوطنية الفمسطينية، مف كما 

لكف السمطة  .خالؿ طريقة إدارتيا وأوجو إنفاقيا، التي أدت الى زيادة ثقة المانح بالسمطة

 ،تتسارع لمخروج مف حالة انييار المؤسسات الوطنية طورت أداءىا مما جعؿ خطواتيا

وىي، ة ذات معالـ واضحة، يئمؤسسات باستراتيجية جر دولة الالى مرحمة تثبيت أركاف 

، 1، وعاصمتيا القدس1967الدولة الفمسطينية عمى اإلراضي التي احتمتيا اسرائيؿ عاـ 

أمر واقع حتاللي بوال اعتراؼ بالمناطؽ المرحمية، بالية جديدة تتعامؿ مع الواقع اإل

لة بالبناء، وىي آ باستراتيجية وفكر تطوير المقاومة، ليصبح يواجو اإلحتالؿو . مضاد

ومع ىذه اآلليات، فقد استخدمت السمطة الوطنية فكرة القوة  .انياء اإلحتالؿ الفمسطينية

ة المتحولة التي سعت مف خالليا الى تمويؿ ما اليريد العالـ تمويمة مف الموارد الذاتي

وبارادٍة ذاتيٍة، عبر تحرير جزٍء مف الماؿ الفمسطيني مقابؿ ما يمكف أف يصؿ لمسمطة 

كدعـ لمشاريع محددة، يتيح لمسمطة توجيو ماليا الى المشاريع التي ال يرغب العالـ 

 .بتمويميا
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 ةاالنجميزي ةالممخص بالمغ: ثانياً 

The Politics of the European Mechanisms Supporting the Palestinian 

Authority 

 

Introduction: 

Europe had a long history of involvement in the Arab region but it has 

been lost to the hegemonic  dominance of the U.S. in the global arena. Because 

of that, Europe found itself in need for a new and more effective role in the 

region and naturally the Palestinian cause is the gateway were Europe can gain 

a strong foothold in the Arab region. Due to its geographic proximity, the Arab 

region is important to Europe since it is a major consumer market and a source 

for illegal immigration. Therefore, Europe has made a considerable effort to 

penetrate the region in order to protect its interests and safeguard its security 

and economy by resolving the Arab-Israeli and Palestinian-Israeli conflict 

based on international law. 

The European mechanisms supporting the PNA were the outcome of the 

European economic and political efforts based on the Madrid Peace 

Conference and the Barcelona Declaration of 1995 which established and 

defined the relationship between the PNA and Europe with the aim at 

establishing and securing peace and promoting prosperity in the 

Mediterranean. From 1995 to 2010, Europe is the largest donor to the PNA and 

the Palestinian people. However, this support experienced a seesaw according 

to the political and security situation between the PNA and Israel and the 

domestic intra Palestinian relations 

Several political and security related changes has negatively and 

positively influenced the financial situation of the PNA especially since the 

financial support is conditional on the PNA commitments and implementation 

its obligations based on the international agreement with Israel. In 2007, 
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Europe has made a strategic move when it decided to support the goals of the 

PNA especially when it came to development and reform and in establishing 

the foundations for the any future state. Forms of Support: First, the Temporary 

International Mechanism (TIM), and the second is Palestinian- European 

Socio_ Economic Management and Assistance mechanism or PEGASE.  

The European financial support is no longer restricting the PNA 

operations in certain directions or sectors. It is fair to say that it is a minimal 

intervention through directing the money to the PNA public revenue and in a 

way the complies with the needs of the PNA. At the same time, other sources 

of funds from the Israeli tax collections and other various tax revenues also 

now go through the PA budget. The PNA also succeeded in enhancing its fiscal 

powers and discipline. According to various economic indicators, the PNA is 

steadily moving towards financially supporting itself. This march forward is 

based on a strategy that targets reducing reliance on foreign donors and 

therefore freeing itself from foreign pressures. The PNA has improved its 

functions in a way that made it possible to exit a situation where it faced fragile 

institutions to a situation where it established the role solid sectors and a well-

defined strategy to establish a Palestinian state on the 1967 borders with 

Jerusalem as its capital. The new strategy confronts the realities of the 

occupation and works toward ending it. 
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 دالتميي



إف ىذه الدراسة، ىي عبارة عف إيضاح لمعالقات التمويمية الفمسطينية األوروبية، 

وكيفية وحجـ ىذه المساعدات المقدمة لمشعب الفمسطيني، وأىدافيا وشروطيا، وأسباب 

 .تقديميا

والدعـ المقدـ وأثره  الفمسطينية بيف أوروبا والسمطة الوطنية فالدراسة تربط

والباحث يسعى ىنا إلظيار مساعي السمطة لإلستفادة مف ىذا الدعـ مف أجؿ . السياسي

الوصوؿ إلى تحقيؽ الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس الشرقية، طبقًا إلتفاؽ 

 .المجتمع الدولي أوسمو وما تبعو مف خارطة الطريؽ، وما كفمو
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 فصل تمييدي

 ةالمقدم
لتكويف  ىي المرحمة التأسيسية التي تِعد   إف السمطة الوطنية الفمسطينية

كما جاء في اتفاقية أوسمو، وىذا يعني أف مقومات الدولة مازالت   مقومات الدولة

مي بيف الجانبيف االسرائي المتفؽ عمييا في إطار التحضير وتنفيذ االستحقاقات

فكاف عمى الجانب الفمسطيني وقؼ  .ي عممية السالـ برعاية دوليةف والفمسطيني

 .اإلصالح المالي والشفافيةالعمؿ عمى و  ،العنؼ والتحريضب ما اصطمح عميو

أما عمى صعيد . إسرائيؿ استحقاقات واجبة التنفيذ لـ تنفذوبالتوازي، عمى 

وىنا فإف اإلتحاد األوروبي جزء  المجتمع الدولي فعميو استحقاقات يحاوؿ تنفيذىا،

مف المجتمع الدولي الذي أخذ عمى عاتقو تبني عممية السالـ وتثبيت أركاف 

ويسعى اإلتحاد األوروبي إلى دعـ السمطة الوطنية . الدولة الفمسطينية المنشودة

مف عدة نواٍح منيا المادي والفني، حيث أف اإلتحاد األوروبي يقدـ دعمًا ماليًا 

، ويتمثؿ ىذا الدعـ بعدة نواح مف خالؿ دعـ مسمطة الوطنية الفمسطينيةبيرًا لك

ويمثؿ اإلتحاد . التنمية واإلصالح في مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية

األوروبي كمفوضية أوروبية وكدوؿ منفردة، الداعـ أو المانح األكبر لمشعب 

وف وكالة غوث وىـ يدعم. الفمسطيني بيف المانحيف بما فييـ األشقاء العرب

 ،ومف خالؿ دعميـ ىذا. الالجئيف الفمسطينييف في كؿ دوؿ الشتات الفمسطيني
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الدعـ . يتطمعوف ليكونوا الداعـ األكبر لقياـ الدولة الفمسطينية المستقمة فإنيـ

 .المادي لو عدة أوجو متغيرة في شكميا مع الفترة الزمنية، تحوي نفس المضموف

المنطقة لتصبح شريكًا في لعبة السياسة إف أوروبا تسعى لمدخوؿ إلى 

التي احتكرتيا الواليات المتحدة، فيي مف جية تريد أف تضع نفسيا شريكًا فاعاًل 

في قضايا المنطقة العربية، وخاصًة القضية الفمسطينية، وذلؾ بعد أف تّصدرت 

 .الواليات المتحدة أخذ القرار والمبادرة في شؤوف المنطقة

دعـ وأسسو التزاـ السمطة الوطنية باالتفاقات ومف متطمبات ىذا ال

المبرمة، وقرارات الرباعية وتنفيذ االستحقاقات التي تقع عمى عاتقيا في كؿ 

باإلضافة إلى اإلصالح المالي واإلداري والشفافية، مع إقرار اإلتحاد . مرحمة

األوروبي بأف الشعب الفمسطيني ىو شعب تحت االحتالؿ ويحؽ لو النضاؿ مف 

نشاء دولتو المستقمة أجؿ  . الحرية واا

الباحث في إعداد ىذا سينطمؽ  ،ومف كؿ المعطيات السابقة ،مف ىنا

البحث الذي يربط بيف أساليب الدعـ المقدـ مف اإلتحاد األوروبي وارتباطاتو مع 

 .الوضع السياسي الفمسطيني

وطنية ربعة أقساـ، ىي اآلليات األوروبية والسمطة الأـ العنواف الى لقد قسّ 

مع ىذا، فإف  .الفمسطينية واإلتحاد األوروبي، واألثر السياسي الذي ينجـ عنيا

فكرة ىذه الدراسة تتمحور حوؿ قدرة السمطة الوطنية عمى التحرر المالي مف 
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المانح وخاصة األوروبي، كونو أكبر المانحيف، لكف فكرة التحرر ىذه تدفع 

ماـ السمطة الفمسطينية إلستخاميا في الباحث إلظيار البدائؿ الممكنة والمتاحة أ

ىنا ترتكز الفكرة عمى تحويؿ القوة الموجودة لدى الفمسطينييف،  .حاؿ التخفيض

فالسمطة تسعى جاىدة الى التخمص مف عبء . أي ما يسمى بالقوة المتحولة

مايمكف أف يكوف ضغطًا سياسيًا ناجمًا عف الحاجة، فوجدت أف لدييا مف 

تواضعة ما يخمصيا بشكؿ أو بيخر، أو يقمؿ مف قوة الضغط القدرات الذاتية الم

 . السياسي بتحويؿ القوة أو القدرة إلى المكاف الذي تحتاجة وال يمولو اآلخروف

إف أوروبا أحد أضالع الرباعية الراعية لعممية السالـ، وىـ الشيود عمى 

سرائيؿ، وىـ ال ذيف كفموا الحؿ اإلتفاقات المبرمة بيف منظمة التحرير الفمسطينية واا

فالعالقة بيف اإلتحاد األوروبي ومنظمة التحرير ىي  .وتحقيؽ الدولة الفمسطينية

عالقة  والتزاـ أخالقي وتعاقدي مف أجؿ الوصوؿ الى حؿ عادؿ وشامؿ ودائـ، 

 .وتحقيؽ الحرية واإلستقالؿ

. أما أساس فكرة التحرر ىذه وقوتيا، ىو صمود الشعب الفمسطيني

يجاد  ولتحقيؽ وتعزيز ىذا الصمود، يجب توفير اإلحتياجات األساسية والرئيسية واا

 .مقومات الحياة التي تخمؽ لدى المواطف الفمسطيني أسباب البقاء

فإسرائيؿ . إف الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ىو صراع وجود وبقاء

تسعى بكؿ قوتيا الميولة اإلستيالء عمى األرض وخمع اإلنساف الفمسطيني مف 
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أما السمطة الوطنية، فتسعى بكؿ قوتيا المتواضعة الى زرع اإلنساف ميما . جذوره

 .مف خالؿ تسييؿ متطمبات الحياة كي ال يقير. كمؼ األمر

لقد سعت السمطة الوطنية الفمسطينية، ومف خالؿ توظيؼ كؿ إمكاناتيا 

المادية إلى تحقيؽ ىذا اليدؼ، فأصبحت السمطة ىي المموؿ األكبر لممناطؽ 

ينية، فقد شكؿ الدعـ الذاتي لمسمطة الوطنية ما يقارب ثمثي ما ينفؽ عمى الفمسط

فالحكومة الفمسطينية مف خالؿ  .المشاريع الداخمية مف بنية تحتية وغيرىا

خططيا تسعى جاىدة الى إيجاد كؿ الطرؽ الممكنة والمتاحة لمتمويؿ مف خالؿ 

 .اإلتفاقات مف أجؿ ىدؼ استراتيجي ىو اقامة الدولة

 ىمية ال 

تنبع أىمية البحث كونو مف البحوث الرائدة والنادرة في تناوليا لفكرة 

مالية المدرجة والسالفة الموضوع مف حيث التحميؿ السياسي لخفايا البيانات ال

 اسات العميا في جامعة بيرزيت،كوف ىذا البحث ىو األوؿ في كمية الدر و . الذكر

، ـ األكاديمي بالمدلوالت السياسيةالو معوقات نجمت عف قمة ارتباط االىتم تكان

عالوة عمى ذلؾ ندرة المراجع والوثائؽ المحمية عند تناوليا المجرد ليذا التحميؿ 

 .المالي السياسي

وتكمف أىمية ىذه الدراسة أيضًا في إظيار المنيجية األوروبية في التعامؿ 

وة مف مع الشعب الفمسطيني وسمطتو الوطنية مف خالؿ تبايف األىداؼ المرج

تقديـ المساعدات مف الدوؿ المانحة لمسمطة الوطنية الفمسطينية حتى عمى المدى 



5 
 

كما تظير اآلليات العممية التي تقدـ فييا ىذه الدوؿ . البعيد وفي المستقبؿ

 . مساعداتيا ودعميا بالتفصيؿ ضمف أرقاـ في فترة زمنية معينة

  الىداف 

ليات في الواقع الفمسطيني مف كما وتيدؼ الدراسة إلى تبياف أثر ىذه اآل

خالؿ إظيار ما ُقدـ وما تـ تنفيذه عمى مستوى المشاريع ودعـ البنية التحتية، 

ويرى الباحث ىنا وضع حمقة وصؿ إف كاف . باإلضافة إلى كافة القطاعات

كما تيدؼ . ىناؾ رابٌط بيف ما ىو مقدـ وما لمقرار السياسي الفمسطيني صمة بو

وىؿ . يؿ ما وراء األرقاـ مف آثار تنموية واقتصادية وسياسيةىذه الدراسة إلى تحم

 .السمطة الفمسطينية تسعى لرفع قيمة المساعدات أـ تقميصيا

 أسئمة الدراسة 

 ما ىي المتطمبات األساسية مف اجؿ تقديـ ىذه الدوؿ دعميا لمسمطة الوطنية؟ 

 ما ىي اآلليات األوروبية لدعـ السمطة الوطنية الفمسطينية؟

 الدعـ المالي األوروبي تأثر باألحداث األمنية والسياسية المتغيرة؟  ىؿ 

 ىؿ ليذا الدعـ المالي أثر في السياسة الفمسطينية؟

 الفرضيات 

إف المتطمبات األساسية ألي دعـ مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمدى تعاطي السمطة  .1

 .ينيةيير الدولية لحؿ القضية الفمسطامع المع( الموقؼ الرسمي)الوطنية 
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الدعـ متعددة ومتنوعة، منيا دعـ الرواتب، ودعـ قطاع الطاقة،  اتجاىاتإف  .2

ودعـ مشاريع ىذه القطاعات . والصحة والمياه والشؤوف االجتماعية، والشرطة

 .سيأتي الباحث عمييا بالتفصيؿ

المتغيرات واألحداث السياسية واألمنية في األراضي الفمسطينية أثرت إيجابًا أـ  .3

 .ى آليات الدعـسمبًا عم

إف الدعـ المقدـ مف اإلتحاد األوروبي لو أثٌر في السياسة الفمسطينية، إنما  .4

دعـ يقوي السمطة الوطنية مف المؤكد أف يكوف  أيبطريقة غير مباشرة وذلؾ أف 

لو اثر في األداء وفي رفع مستواىا مما يؤثُر في المحصمة في ىذا القرار وحزمو 

 .وقوتو والقدرة عمى تنفيذه

 

 المحددات 

ومف أىـ المعوقات التي واجيت الباحث كانت تتمثؿ في عدـ توافر 

المصادر والمراجع والوثائؽ الدقيقة فيما يخص تحميؿ ما وراء البيانات الرقمية 

والتي كانت مدار موضوع البحث وبخاصة المطالب السياسية ومقدار تناسبيا مع 

 .مطة الوطنية ومقدار تماشييا معياالمساعدات المقدمة مف اإلتحاد األوروبي لمس
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 ةالمنيجي

تعرؼ المنيجية مف خالؿ الدراسة، فيي تعبر عف اآللية التي اتبعيا الباحث في 

وتتضمف مجموعة مف القواعد وفقًا لطبيعة . إعداد دراستو وصواًل الى اليدؼ المراد

 .الموضوع

لفرضية تكوف قد إف أىـ ما في الدراسة، ىو عممية إختيار الفرضية، حيث أف ا

. تشكمت في عقؿ الباحث نتيجة مالحظات ومشاىدات وتساؤالت بحاجة الى إجابات

فبالسؤاؿ تبدأ عممية البحث عف اإلجابات المقنعة . فالتأمؿ ىي الحالة الطبيعية لإلنساف

 . لمسائؿ

فإذا كاف السؤاؿ لو طبيعة . تنظميا خطوات لموصوؿ الى الجواب وعممية البحث ىذة

 .تكوف عممية البحث عف اإلجابة بالتجربة الكمية أو القياس، فيكوف المنيج كمياً الكـ، 

أما في ىذه الدراسة، فقد اختار الباحث المنيج الوصفي إلشتمالو عمى امكانية دراسة 

 .كيفًا وكماً  دقيقاً  الظاىرة ليصفيا وصفاً 

يـ فيو يضع شكاًل لقضية الدراسة ويصفيا بشكؿ دقيؽ يسيؿ عمى القارئ ف

ذا اشتممت . فيجعؿ لمقضية وصفًا وخصائص محددة.  الموضوع ورسـ حدود لو واا

 .الدراسة عمى كـ، فيتـ وصفيا كمياً 
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، "األليات األوروبية لدعـ السمطة وارتباطاتيا السياسية"وفي مثؿ حالة الدراسة ىذه 

روبية فنحف ىنا نريد اف نصؼ الحالة األو . يشتمؿ العنواف في طياتو عمى الوصؼ والكـ

 .الفمسطينية وخصائصيا ومميزاتيا وقيـ الدعـ المقدـ واساليبو

اليدؼ مف استخداـ ىذا المنيج ىو أف عممية جمع المعمومات تكوف لظاىرة بارزة 

في المجتمع، باإلضافة الى المقارنة بيف عناصره، وصواًل إلى طريقة تعامؿ أفراد الدراسة 

لوضع تصور مستقبمي وخطط مناسبة إلتخاذ  مع قضيتيا، وعممية أخذ آرائيـ وقدراتيـ

ف الباحث مف الوصوؿ إلى عالقة واضحة بيف مفردات وىذا المنيج يمكّ . السديدةالقرارات 

 .عنواف الدراسة وعناصره

 :فالخطوات التي سنتبعيا إلنجاز ىذه الدراسة ىي

 الوقوؼ عمى المشكمة، وىي موضوع تـ مالحظتو، والذي عمؿ عمى استفزاز وتحفيز .1

 .الباحث لمبحث عف إجابات وافية بأسموب عممي

 .قبؿ البحث عف اإلجابة يتطمب األمر صياغة المشكمة بناًء عمى معمومات دقيقة  .2

 .وضع تصور لكيفية حؿ المشكمة بوضع فروض لحميا  .3

وضع اإلطار النظري وىو القاعدة األساسية التي سيسير عمييا الباحث، وىي   .4

 .النظرية المبرالية



9 
 

ولكف ومف منطمؽ . ترض أف يكوف ىنالؾ عينة لمدراسة أو مجتمع الدراسةمف المف .5

اآلليات، : العنواف، فإف البحث سيكوف بتقسيـ العنواف إلى أجزاء عمى النحو التالي

 .أوروبا، السمطة الوطنية، التبعات السياسية

أما أدوات البحث فيي، اإلستقراء والمقابمة، باإلضافة إلى البحث الدقيؽ عف   .6

والبحث عف مصادر . المعمومات في مستندات السمطة الوطنية بما فييا وزارة المالية

 .خاصة في األوراؽ الخاصة باإلتحاد األوروبي

عممية جمع المعمومات تكوف بدقة متناىية ومف مصادر واضحة وموثوقة، حيث   .7

مانحيف، سيعتمد ىنا عمى التقارير الخاصة بالسمطة الوطنية مثؿ الموازنات وجداوؿ ال

 . والتقارير األوروبية الرسمية

مقابمة لبعض الشخصيات بشكؿ ضيؽ، حيث أف اإلعتماد ىنا عمى مقارنة األرقاـ   .8

 .بالواقع

الشخصية الرئيسية التي سيعتمد الباحث عمى فكرىا وأسموبيا دوف المقابمة الصريحة   .9

يش يوميًا فكر سالـ فياض، حيث أف الباحث يعا.معيا ىو رئيس الوزراء الفمسطيني د

وأسموب ونمط تعامؿ رئيس الوزراء في قضايا السياسة والتعامؿ مع المانحيف والشؤوف 

دارة . المالية لمسمطة الوطنية باإلضافة الى األسموب اإلداري وسبؿ تحميؿ المواقؼ واا

فالركيزة األساسية والشخصية المحورية في ىذه الدراسة كونيا صاحبة فكرة بناء . األزمات

ات الدولة وانياء اإلحتالؿ، والتحرر المالي واإلعتماد عمى الذات وتقميؿ اإلعتماد مؤسس
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باإلضافة الى بعض الوزراء . عؿ المانحيف، وتثبيت كياف إقتصادي ىو سالـ فياض

 .والوزراء السابقيف والمختصيف

عند الوصوؿ الى مرحمة استخالص النتائج، يجب أف تعكس ىذه النتائج بشكؿ أو  .10

جابة عمى أسئمة الدراسة بتطوير بسيط يظير العالقات بيف العوامؿ مثؿ، بيخر اإل

 .السمطة وأوروبا، الدعـ والقرار السياسي الفمسطيني

سيتـ التركيز عمى موضوع ميـ وىو أيف السمطة الوطنية الفمسطينية وموقفيا مف  .11

 .المساعدات الخارجية وما ىي اإلستراتيجية المتبعة لتقميميا

سيتـ تحميؿ النتيجة أو النتائج وتفسيرىا ليتـ بعدىا تعميميا لنقوؿ أف في النياية  .12

العالقة بيف السمطة الوطنية وأوروبا تقوـ عمى أساس معيف ، يمكف مف خالليا وصؼ 

 .الماؿ األوروبي

فالمنيج الوصفي يكوف أشمؿ أنواع المناىج في البحث العممي، حيث يمكف  .13

ج الوصفي التحميمي يصؼ الظاىرة  ويحدد مالمحيا فالمني .التفرع عنو بمنيجيات فرعية

كؿ ىذا مف أجؿ تحميؿ . وخصائصيا وطبيعة العالقة بيف متغيراتيا وأسبابيا ومحدداتيا

فالمنيج الوصفي التحميمي، يعتمد عمى تفسير  .ظاىرة معينة والوقوؼ عمى حقيقتيا

ت ومنثـ تحميميا ونسج الوضع الراىف وتحديد ظروفو ومناخو، وىو يعتمد عمى جمع البيانا

ىنا عمى تحميؿ المضموف أيضا الباحث عتمد وسي .العالقة وتفسيرىا وصوال الى النتائج

 .ودراسة الظرؼ القائـ عمى أرض الواقع
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 طار النظريإلا

إف الدراسة بكؿ مكوناتيا وتفرعاتيا، وبكؿ ما تحتويو مف سياسة واقتصاد، وما 

وجد . ومف عالقات دولية مبنية عمى أسس .يتفرع عنيا مف حرية واستقالؿ وتنمية

تحتوي كؿ ما في ىذه الدراسة مف التي الوحيدة  نظريةً ىي ال الباحث أف النظرية الميبرالية

مد عمييا في بناء ىذه الدراسة النظرية المبرالية، كنظرية اعتَ  الباحث رالقد اخت .تناقضات

ني مف الحرية واإلستقالؿ مف منطمؽ تطابؽ النظرية مع ما يسعى لو الشعب الفمسطي

 . وحؽ تقرير المصير، والسعي لبناء مؤسسات دولتة المستقمة

إف السمطة الوطنية الفسطينية، وبالفكر السياسي الحالي تتخذ مف المبرالية 

وبما يتطابؽ مع العادات والتقاليد  ا،نيجًا قريبًا بما يتطابؽ مع احتياجاتيبمرونتيا 

وما يخوضو اليـو . ؽ الشعب الفمسطيني بالحرية واإلستقالؿ، وما يتطابؽ مع حاتناوالدي

 وما يخوضو مف حرب ليصنع لنفسة كياناً . مف مقاومة سممية ضد اإلحتالؿ والتبعية

 .بو خاصاً  واقصادياً  سياسياً 

ىي الحرية، حرية الفرد والجماعة، وىي حرية مرتبطة بقدرة الفرد عمى  الميبراليةف

ومف منطمؽ أف الفرد لو الحؽ في  .مع حؽ تقرير المصير تتطابؽىنا اإلختيار، فيي 

فيي إذًا ضد . الحياة، ولو الحؽ في التعبير، ولو الحؽ في ممارسة حياتو دوف إجبار

 .اإلحتالؿ ومع الحرية واإلستقالؿ
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الحرية : ىذه الحقوؽ ىيو  ،ف كافة المبراليات تتفؽ عمى مبادئ أولية حقوقيةإ

الممكية والحرية االقتصادية، وحؽ ة التعبير والتفكير، حري بما تحوييا مفالفردية 

 تقميؿ تدخؿ الدولة في حياة المجتمع واألفراد خاصةً  و. في القرار ساىمةالمو والمساواة، 

 ،أو ما يسمى باقتصاد السوؽاالقتصادي، حيث تؤمف إما باالقتصاد الحر  الشؽفي 

 .ات والظمـالذي تتدخؿ فيو الدولة لحماية األفراد مف االحتكار 

 نظريةفي ال أساسالحرية واالختيار ىما و . اإلنساف حراً  ىيحيأف  تعني ،الميبرالية

 ورغـ الخالفات واإلختالفات بيف منظري ىذه النظرية إال انيـ اجتمعوا عمى أفالميبرالية، 

 .النتيجة في النياية الحرية واالختيار ىي

 

والحكـ وكجماعة مف القيود  اإلنساف كفرد تيدؼ لتحرير ،الميبرالية حالياً 

 ة بحيث يكيفيا المجتمع وفؽ عاداتو وتقاليدهىـ ما يميزىا انيا مرنأومف  ،والسمطة

فيي .  عمى الغرب عمى مجتمعنا العربي ما ينطبؽُ  فال يعني أف ينطبؽَ . ومتطمباتو منيا

حات القائمة عنى بالفرد والحرية السياسية والديمقراطية واإلصالتُ  سياسيةً  قد تكوف عقيدةً 

 .ف الفرد محور اإلىتماـ والتغيير والحؽأعمى أساس 

 وىي والمنفتحة، والعادلة الحرة المجتمعات وحماية بناء برالية عمىيوتشجع الم

 في المتمثمة األساسية القيـ بيف توازفٍ ل الوصوؿ إلى خالليا مف يسعوف التي المجتمعات

شعر اإلنساف بكيانو وأىميتو كعنصر وتُ  ة،الجماع أفراد بيف والتواصؿ والمساواة الحرية

 في الجميع وحؽ األفراد، يةورفاى والكرامة بالحرية الميبرالية تناديف  ،فاعؿ في الحياة
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 . حتـر اإلبداعاو  السمطة، توزيع الميبرالية مف أىداؼو ، مواىب مف لدييـ ما تطوير

الذي  االقتصاد أو ،مف ناحية باالحتكارات الحرية فيو تتقيد الذي السوؽ رفضة تالميبراليو 

 بالتفاؤؿ يتمتعوف الميبراليوف .أخرى ناحية مف ككؿ والمجتمع الفقراء مصالحل ال يمتفت

 يمسكوف الذيف األشخاص تجاه والحيطة التيقظ بضرورة إقرارىـ مع الناس في ويثقوف

 .2السمطة بزماـ

متوف فريدماف، مثؿ مي لممنظريف الرئيسييف ليذة النظرية بإيجاز، تطرؽ الباحث

 ،  الذي يعتبر أف1976األمريكي الحاصؿ عمى جائزة نوبؿ لمعموـ االقتصادية في العاـ 

السوؽ ليس العدو الحقيقي لممواطنيف، بؿ يعتبر أف الدولة ىي التي تتسبب في شؿ 

ووظيفة الضريبة ىي أف تكفي لتمويؿ الوظائؼ والميمات . االقتصاد وفي تثبيط النمو

 .3"يش وجياز الشرطة والنظاـ القضائي والجياز االداري المتسـ بالرشاقةالحكومية، الج

ف أويعتقد  ،كبير خطأٌ ف تدخؿ الدولة في السوؽ بشكؿ مباشر ىو أعتبر فريدماف، يَ و  

 . السياسة ال تقدر عمى التحكـ في النمو االقتصادي، فاإلقتصاد يتأثر بقوى السوؽ

ؿ الصيغ القائمة عمى التخطيط االقتصادي النمساوي، يعتقد أف ك ،ىايؾ

" العدالة االجتماعية" ف موضوع أاالقتصادي تؤدي الى الدولة االستبدادية، ويزعـ 

 .ف يشغؿ نفسو بو، كما ويرفض ىذا المصطمحأموضوع ال يجوز لممرء 
                                                           

 
2
   جورج 21/4/2010 االشتراكً منتدى ندوة( 371)عدد/المعرفة عالم.الرأسمالٌة نهٌارإ(.2010).اولرٌش،شٌفر 

 Der crash des Kapitalismus warum  die entfesselte Marktwirtschaft scheitert /حدادٌن

3
العالمًلألحزاب.تحادالفٌدرالًبرنامجاللبرالٌةالدولٌة،الوثائقاألساسٌةلال(.2009.)درونال، ميناردوس

 مركزالمحروسةللنشروالخدماتالصحفٌةوالمعلومات:القاهرة.1ط.السٌاسٌةاللبرالٌة
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مع الوقت توزع المفكروف المبراليوف عؿ ثالث مدارس مختمفة، نتيجة االختالؼ بشأف 

حياة االقتصادية، ومدى ايمانيـ بقدرات السوؽ عمى تحقيؽ النتائج دور الدولة في ال

 :المرجوة منيا

ف أوسع دور ممكف، وعمييا أالتي تحبذ قياـ الدولة بممارسة : مدرسة فرايبورغ .1

بات موائمة لمتطم"تمنع االحتكار كما تطالب الدولة بانتياج سياسة اجتماعية 

 .أمر ال يجوز التقميؿ مف شأنو ابداً االجتماعية  ف موضوع العدالةأ، و "االسواؽ

تمعف الدولة وترفع مف شأف السوؽ ويجعمونيا المحور الذي : مدرسة شيكاغو .2

 .فكارىـأتدور حولو 

تعتبر الحرية الشرط الضروري لتحقيؽ الرفاىية، ويجب : المدرسة النمساوية .3

" حواؿوانو ال يجوز بأي حاؿ مف اال بكؿ شجاعة ونظريا وعقائدياً "الدفاع عنيا 

 ."يات نظر تنطمؽ مف متطمبات عمميةالتنازؿ عف شيء منيا تمبية لوج

التي و . السياسية الميبرالية لألحزاب الدولي الفيدرالي االتحاد الدولية الميبرالية تعتبرو 

 األحزاب وتقوية الميبرالية بتعزيز المعنية األولى الشبكة فأصبحت، 1947 سنة تأسست

 األحزاب تتوحدو  .العالـ بقاع شتى في الميبرالية الديمقراطية ربنش والميتمة الميبرالية،

 النزيية، الحرة االنتخاباتو  اإلنساف، حقوؽ :أىميا حوؿ العالـ عمى مبادئ الميبرالية

 اقتصادو  التسامح،و  االجتماعية، العدالةو  الحزبية، التعددية عمى القائمة الديمقراطيةو 

 وبطبيعة .الدولي بالتضامف القوي والحس البيئة، مةاستداو  الحرة، التجارةو  الحر، السوؽ

 نجدف ،المختمفة والوطنية القومية لمظروؼ اً وفق تمؾ المبادئ تطبيؽ  أتيي عندما الحاؿ
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 ورد بما ممتزموف األعضاء جميع ولكف. رآلخ ليبرالي حزب مف التطبيؽ طريقة في اً تنوع

وٍة على حقىق اإلًساى واإلقتصاد وركشت اللٍبزالٍة العال .مانيفستوالمنظمة ف بيا في

 .1967 دوالتٌوٍة، ها ظهز جلٍاَ فً إعالى أكسفىر

وعف األىداؼ الواجب  ،راليةبعالف أكسفورد عف توجيات األحزاب المإلقد تحدث  

فتحدث عف كؿ المبادئ األساسية ولكف بما تشممو مف تطورات  .الوصوؿ ليا وتحقيقيا

احة رة إتأكد ىذا اإلعالف عمى ضرو و  .لتطورعممية وتقنية وفكرية، فيو يواكب ا

أكد أيضًا عمى كما . تمكف مف الوقوؼ عمى حقيقة األمور بشفافيةتالممعومات لممواطنيف ل

  .محاربة اإلحتكار، ومكافحة العنصرية لمقضاء عمييا بكافة أشكاليا

 ساسياأل الشرط فيـ يعتبرونيا .لميبراليةيي الركيزة األساسية ف اإلنساف حقوؽأما 

 باالحتياج الميبراليوف ويقر. الديمقراطيةخالؿ  مف إال ضمانيا يمكف وال واالستقرار لمتقدـ

 الديكتاتورية أشكاؿ كافة يعارضوف فيـ والمدنية، والسياسية الحؽ تعزيزل الحقيقي

والحفاظ  ،وحماية البيئة، المرأة حقوؽو  ،التعميـ، و وحقوؽ اإلنساف مف ضمنو ،وصورىا

مف منطمؽ أف حماية حقوؽ األقميات تصب في مصمحة  ،4األقميات حقوؽ يةوحما ،عمييا

 .الجميع

 مف كثيرة أنحاء في السائد الفقر أف الميبراليوف يعتقدف ،والتنمية الحرة التجارةما أ

يكوف  اىذ وبتحقيؽ  ،والتجارة السفر حرية خالؿ مف حدتو التخفيؼ مف يمكف ، العالـ

 .النامي العالـ دوؿ مف الواردة المنتجات أماـ، "لغربيةا" ألسواؽا بفتح براليوف ممتزموفيالم
                                                           

 .قذكره،مصدرسبدرونال ،ميناردوس4
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ألف  .الديمقراطية المؤسسات تصاحبو أف مف بد ال االجتماعي السوؽ ولكف اقتصاد

 المتمقية تبني الحكومات عند إال الفقر مف الحد في المساعدة مف يتمكف لف التنمية تمويؿ

 والمسؤولية والمحاسبة التامة عمى الشفافية نطويت التي الرشيد الحكـ ممارسات الدعـ ليذا

، حيث طبقت السمطة الوطنية وأرست قواعد الشفافية لقانوفا سيادة عمى القائمة

 والمؤسسات السياسية والبدائؿ واالختيارات واالنفتاح الحرية ولكف بدوف .والمساءلة

 تحقؽ في أو الفساد جماح كبح في األمؿ ينعدـ القانوف أحكاـ تنفيذ عمى المستقمة القائمة

وتنمية  .ةالدولي التنمية نحو الموجو الدعـ عمى الميبراليوف يؤكد السبب وليذا .التنمية

 .المؤسسات السياسية
 

فميس مف الضروري . عف النضاؿ، وأشكالو بالعنؼ وغير العنؼ ةتحدثت المبرالي

مثؿ ىكذا نزاعات،  العنؼ لحؿو أف تحؿ كؿ القضايا التي تتسـ بالتوتر العالي والحدة 

فيناؾ أشكاؿ لمنضاؿ تحدث عنيا التاريخ وكانت ذات جدوى مثؿ النضاؿ بالطرؽ 

ومف المعتاد أف استخداـ ىذه الطرؽ ال . النفسية واإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية

يستخدـ بيف المتكافئيف بالقوة وانما في الحاالت المصيرية والحساسة التي يوضع بيا 

، وليس حاؿ الشعب الفمسطيني إال مثااًل عمى حالة تيديد ياة في خطرالمصير والح

الطرؽ الالعنفية عمى القوة، ب الشعوبما انتصرت  غالباً لكف  و. المصير وشطب اليوية

عف  وقد سميت ىذه األنواع بأعماؿ الالعنؼ أو النضاؿ الالعنيؼ والتي شكمت بديالً 
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ور في السنتوات األخيرة بعد ىدوء اإلنتفاضة وىذا ما تبم 5.خيارات الحرب لحؿ النزاعات

لمتحوؿ الى المقاومة والنضاؿ السممي والمقاومة الشعبية كونيا أساليب نجحت كما يقوؿ 

، األولىنتفاضة اال، في 1987وقد استخدميا الفمسطينيوف عاـ . التاريخ ضد اإلستعمار

وتبرُز لمعالـ كقضية وىي رمز المقاومة السممية، ما جعؿ القضية الفمسطينية تظير 

 .احتالؿ، وقمٍع لشعٍب أعزؿ

في النياية، لقد تطابقت ىذه النظرية مع حاجة الفمسطينييف لمحرية واإلستقالؿ، 

وتطابقت مع . واجز واغالقات ومعيقاتحمف جدار و  ،كافحة العنصرية بكافة أشكاليامو 

السيطرة اإلسرائيمية  اقتصادىـ وتحريره مفالفمسطينييف في عمميـ الدؤوب مف أجؿ تكويف 

 .في سعييـ المستمر النتزاع السيادة عمييا. عمى المعابر والحدود

 

 

 

 

 
                                                           

5
(1/6/2010ااسترجعتبتارٌخ.)الحزباللبرالًالدٌمقراطً.مؤسسةالبرتاٌنشتاٌن".البدائلالحقٌقٌة."شارب،جٌن

                                                                                                                      www.liberalsudan.org

    

http://www.liberalsudan.org/
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 اتـدبية الـعـمراج

 

 مقدمة

في ىذا الفصؿ، سيتناوؿ الباحث المراجع التي استخدميا في تكويف ىذه 

الدراسة، وسيتـ التعريؼ بيا، وسيكوف العرض عبارة عف حوار بيف المراجع 

 .يكوف التسمسؿ الزمني لبعضيا ميما في المقارنة فيما بينياقد ، و ووجيات النظر

إف الحوار الذي سيكوف بيف المراجع واألدبيات ىو عبارة عف إيضاح لمقارئ حوؿ 

طبيعة ىذه المواد ومواقفيا ومعموماتيا وتحميالتيا المرتبطة مباشرة في عنواف 

عنيا منطقيا مف خالؿ حيث لمباحث وجية نظر عميو تبنييا والدفاع . الدراسة

 .المعززات

ستشمؿ األدبيات نظريات العالقات الدولية، ومشاريع موازنات السمطة 

والتقارير المالية الصادرة عف . 2010وحتى  2005الوطنية الفمسطينية مف عاـ 

ونشرات وتقارير اإلتحاد األوروبي . وزارة المالية الفمسطينية حوؿ سنوات البحث

نة مف اإلتفاقيات المبرمة بيف السمطة الوطنية الفمسطينية والبنؾ الدولي، وعي

قامة . واإلتحاد األوروبي نياء اإلحتالؿ واا وخطة التنمية واإلصالح الفمسطينية، واا

 .باإلضافة الى مجموعة مف المقاالت والمقابالت الصحفية الموثقة. الدولة
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 مراجعة الدبيات

طة الوطنية الفمسطينية تشكمت أوسمو، كوف السماتفاقية سيبدأ الباحث مف 

، يرى أف اتفاؽ أوسمو ىو 6لمنير شفيؽ ففي كتاب إتفاق اوسمو وتداعياتو،. بمقتضاىا

اتفاؽ كارثي كونو فّصؿ عمى المقاس اإلسرائيمي واألمريكي، وال يشكؿ سوى اتفاؽ عمى 

 فيو يرى أف ىذا اإلتفاؽ ما ىو اال مصادقة فمسطينية عمى. تجميؿ منظر اإلحتالؿ

الشروط اإلسرائيمية، التي دعميا المجتمع الدولي، فإذا لـ يوافؽ عمييا الفمسطينيوف فال 

والعرب ومنظمة التحرير الفمسطينية راضخة لمقرارات واإلمالءات الغربية . اتفاؽ أصال

 .واإلسرائيمية

وجد الباحث أف اإلتفاؽ مف وجية نظر الكاتب، قد أعفى إسرائيؿ مف األعباء 

ال عبارة عف إحتالؿ إوأف وجود شرطة فمسطينية ما ىو . الضرر مف المقاومةو  السكانية

ووجية النظر ىنا أف ىذا اإلتفاؽ ومف وقؼ خمفو ودعمو لـ يقدموا . نظيؼ مدفوع األجر

توضيحًا واحدًا يشير الى إمكانية تحرير األرض أو زواؿ اإلحتالؿ، أو وجود سيادة 

ـ في ىذا الكتاب أنو يرى أف المؤيديف لإلتفاؽ ال واألى  .فمسطينية أو وضع المستوطنات

 242يممكوف سوى عيش األمؿ إلسترداد الحقوؽ عمى قاعدة قراري مجمس األمف 

فيعتبر أف األمؿ ضعيؼ، والسبب أف ىذا اإلتفاؽ صيغ بمنطؽ اسرائيؿ، فبأي . 338و

باحث ىنا منطؽ يمكف أف يكوف اإلتفاؽ التالي بشروط ومنطؽ غير اسرائيمي؟؟ فيرى ال

أف المنطؽ ىو منطؽ مف يقدر عمى الصمود أكثر، منطؽ مف يفمح األرض ويحيييا 

                                                           
6
 .المركز الفمسطيني لإلعالـ: راـ اهلل". إتفاؽ أوسمو وتداعياتو(. "ت.د. )شفيؽ، منير
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ومنطؽ مف يعمرىا ويبني فييا، ومف يخمؽ واقعا صعبًا عمى الزواؿ ىو الباقي عمى 

: فمسطيف )وىذا منطؽ الوثيقة الفمسطينية المنبثقة عف الحكومة الثالثة عشرة، . األرض

ىذا  اتفاق أوسمو،والتي سيتطرؽ ليا الباحث بعد عرض ( لدولةإنياء اإلحتالؿ واقامة ا

اإلتفاؽ الذي بالتأكيد حّد مف طموح وآماؿ الفمسطينييف في الحرية المطمقة عمى أرضيـ، 

وىو اتفاؽ منح إسرائيؿ ما احتاجت كما قاؿ منير شفيؽ في . واإلعتراؼ بوجود إسرائيؿ

تعارض مع وثيقة اإلستقالؿ مف حيث أوسمو وتداعياتو، ولكف ىو اتفاؽ ال يكتابو 

 .الفمسطينييف عمى قطعة أرض ليناضموا عمييا كمنطمؽ لمتحرير واإلستقالؿ حصوؿ

ولكف بالمقابؿ ىو اتفاؽ أعطى الفمسطينييف صوتًا مرتفعًا وكيانًا معترفًا بو؛ ىو منظمة 

ف مف المفترض أف وىو بتقسيمتو الزمنية كا. التحرير الفمسطينية، ممثاًل شرعيًا ووحيدًا لو

، حتى 1967يفضي الى تسميـ الفمسطينييف سيطرة كاممة عمى المناطؽ التي احتمت عاـ 

 .ولكنيا أصبحت حقا واضحًا مشيودًا عميو دولياً . لو لـ تمتـز اسرائيؿ بيا

اتجو 7"(طبخة أوسمو. "قصة إتفاق أوسمو، الرواية الحقيقية الكاممة)ففي كتاب 

وقع داخؿ أروقة منظمة التحرير الفمسطينية بيف المؤيديف  الباحث نحو الصراع الذي

فيو يسرد بأسموب حواري أحداثا حقيقية . لمتسوية والمعارضيف ليا، ولمفكرة بحد ذاتيا

وقعت قبؿ التوجو نحو اإلتفاؽ، ويعرض الظروؼ واألوضاع التي سبقت وأدت بالقيادة 

. لدولية واإلقميمية والعربية تحديداً مف حيث الظروؼ ا ،الفمسطينية لمسير باتجاه التسوية

فيو يصؼ الصراع الداخمي والنقاش المحتدـ والشتائـ واإلتيامات المتبادلة بيف القيادات 

                                                           
7
 .األهلٌةللنشروالتوزٌع:القاهرة(".طبخةأوسلو)سلو،الرواٌةالحقٌقٌةالكاملةقصةإتفاقأو("ت.د.)نوفل،ممدوح 
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ولكنو يذكر أف ىذا المرجع ما ىو اال رأيا شخصيا وليس تنظيميا حزبيا وقد . نتيجة لذلؾ

تحوؿ تاريخي ونقطة إف مثؿ ىذا اإلتفاؽ ىو . يكشؼ الزماف صوابو أو العكس مف ذلؾ

انعطاؼ نحو تاريخ بمالمح أخرى وادوات وأساليب أخرى وشكال جديدا مف أشكاؿ 

الرواية الفمسطينية الكاممة لممفاوضات من )الصراع، ومف رحـ الصراع أيضًا ولدت 

أحمد قريع أبو عالء  8(.1993مفاوضات أوسمو ( 1. )أوسمو إلى خريطة الطريق

ي أنجز اتفاؽ أوسمو ، التي اكد بيا عمى أف أوسمو كانت رئيس الفريؽ التفاوضي الذ

حيث تؤدي الرواية في المحصمة إلى أف حدثا كيذا يعتبر نقطة تحوؿ . نقطة التحوؿ

وىذا الكتاب إعتمد في مصادره كما يقوؿ الكاتب عمى الوثائؽ . ىامة في تاريخ الصراع

واعتمد أيضا  .القيادة السياسيةالسياسية ، والمذكرات الداخمية مف الفريؽ المفاوض الى 

عمى محاضر الجمسات التفاوضية و الذاكرة الشخصية لمحوارات والنقاشات والمجادالت 

 .وىو كتاب فيو سرد ووصؼ وتحميؿ، كما أراده الكاتب. لكؿ األطراؼ

في النياية وبعد استعراض حيثيات اتفاقية أوسمو، وما تمخض عف ىذا الحدث 

عامًا،  17ف إغفاؿ حقيقة أف ىذا االتفاؽ قد وّقع قبؿ ما يزيد عف مف تبعات، فإنو ال يمك

نما أخذ العبر والنظر لمتغيير لما فيو المصمحة الوطينة مف ىنا،  . فمف يغير الندـ شيئًا، واا

باأليدولوجية  ،سالـ فياض. جاءت الوجية الفكرية لمحكومة الثالثة عشر وعمى رأسيا د

قامة الدولةإن :فمسطيف)المرتكزة عمى مبدأ  ؛ البرنامج الخاص بيذه (ياء اإلحتالل وا 

تضمف ىذا البرنامج األىداؼ الوطنية، مف . 2009الحكومة، والذي تـ إقراره في آب 

                                                           
مفاوضات ( 1) .الرواية الفمسطينية الكاممة لممفاوضات مف أوسمو حتى خارطة الطريؽ(. "ت.د(. )أبو عالء)قريع، أحمد 8

 (.د ف)(: د ـ".)1993اوسمو 
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إنياء لإلحتالؿ واقامة الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس، وكاممة السيادة عمى 

فقًا لقرارات الشرعية الدولية مف وحؿ قضية الالجئيف و . 1967األراضي التي احتمت عاـ 

 . 1993، الى اتفاؽ أوسمو 1988إلى وثيقة اعالف اإلستقالؿ  194قرار 

وفي ىذه الوثيقة أيضًا دعوة لممجتمع اإلسرائيمي والقيادة اإلسرائيمية والدولية إلبقاء األمؿ 

 .لوطنيةبأف يعـ السالـ في المنطقة الذي لف يحدث اال بنيؿ الشعب الفمسطيني حقوقو ا

سالم "وفي حوار مع رئيس الوزراء الفمسطيني، في مجمة الدراسات الفمسطينية بعنوان 

كاف مف الواضح اإلصرار . 9"فياض في حوار شامل مع مجمة الدراسات الفمسطينية

ىذه المقابمة ىي بمثابة خطاب مبسط وموجو لمقارئ الفمسطيني و .الدولة عمى بناء

ناء الدولة وبالتحديد عف خطة الحكومة الفمسطينية الثالثة والعربي، يعنى بالحديث عف ب

قامة الدولة سالـ .حيث أكد رئيس الوزراء الفمسطيني د. عشرة مف أجؿ انياء اإلحتالؿ واا

أف بناء المؤسسات ممكف عمى الرغـ مف اإلحتالؿ، : فياض عمى أربع قواعد أساسية ىي

، وأف الموجو األوؿ ىو تثبيت ىو تنازؿ تاريخي مؤلـ 1988وأف إعالف اإلستقالؿ 

وأكد في . المواطف عمى أرضو و تقديـ الخدمات في مرحمة التحرر الوطني أمر ميـ

 1988النياية أف المرجعية األساسية إلقامة الدولة الفمسطينية ىو إعالف اإلستقالؿ 

فيرى الباحث أف الرؤية التي تتضح مف الحوار مع دولة رئيس . وليس اتفاؽ أوسمو

راء تكوف األكثر قربًا مف اإلحساس والنفس الفمسطيني، لكونو يتمسؾ بوضوح الوز 

 .بالثوابت الوطنية الفمسطينية، ويعبر عف مطالب الشعب بمعزؿ عف االتفاقات المبرمة

                                                           
9
 .79ع. بيروت. دراسات الفمسطينيةحوار شامؿ مع مجمة ال(. 2009. )فياض، سالـ 
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ومف خالؿ القراءات وجد الباحث أف اتفاؽ أوسمو كاف نقطة البداية في العودة لموطف، 

ف لـ يحقؽ كامؿ ما يصبو إليو ا فاتجو الفمسطينييوف لتشكيؿ ىذه النقطة  نحو . لشعبواا

المصمحة العميا ونحو اليدؼ مف جديد، وىي أف تقاـ دولة فمسطيف عمى كامؿ األرض 

بمعزؿ عف الرضى أو السخط . ، وبناء عمى إعالف اإلستقالؿ1967التي احتمت عاـ 

طينية قادرة أف عمى أوسمو، إال أف الحقيقة ىي أنيا أتاحت المجاؿ لتشكيؿ سمطة فمس

ولكف لف يحكـَ الشعب الفمسطيني في ممارسة حقوقة والعيش . تبني دولة ليا مؤسساتيا

عمى أرضو واقامة دولتو وفقا لمقرارات الدولية وثوابتو بما فييا اف القدس ىي العاصمة 

ف موضوع القدس مؤجؿ ويؤجؿ في كؿ المحادثات أاألبدية لمشعب الفمسطيني مع العمـ 

فسعت . نيـز اماـ كؿ األفعاؿ اإلحتالليةات، ولكف اإلرادة الفمسطينية لـ توالمفاوض

وثيقة السويد السمطة الوطنية الفمسطينية إلنتزاع إعتراؼ أوروبي بيذا الخصوص، فكانت 

لى كوف إحيث تطرقت  ،10بشأن اإلعتراف بالدولة الفمسطينية والقدس عاصمة ليا

سر  كما أكدت عمى استصدار اإلتحاد . ائيؿالقدس عاصمة لدولتيف ىما فمسطيف واا

 .األوروبي لإلعتراؼ بالدولة الفمسطينية حتى لو أعمنت مف جانب واحد

وأكدت ىذه الوثيقة عمى وجوب تحقيؽ السالـ الشامؿ باإلستناد الى قرارات 

وعدـ . مجمس األمف، ومبدأ األرض مقابؿ السالـ وخارطة الطريؽ والمبادرة العربية

إال بموجب  1967غيرات تحدثيا إسرائيؿ عمى األراضي المحتمة عاـ اإلعتراؼ بأي ت

وتأكيد اإلتحاد األوروبي عمى المساىمة في بناء مؤسسات الدولة الفمسطينية وحؿ . اتفاؽ

                                                           
                                                              .رسبقذكرهدمص.دنصوثٌقةالسوٌ(.2009.)مركزاإلعالمالفلسطٌن10ً
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قامة الدولة وحضت إسرائيؿ . مسائؿ الالجئيف والقدس، ودعـ خطة إنياء اإلحتالؿ واا

وعدـ . النمو الطبيعي والقدس وتفكيؾ البؤرعمى وقؼ اإلستيطاف بكافة أشكالو بما فييا 

وتطرقت لوقؼ التمييز ووضع قطاع غزة . اعتراؼ اإلتحاد األوروبي بضـ القدس الشرقية

 . 1860والتطبيؽ الكامؿ لقرار مجمس األمف 
 

ويريد الباحث اف يوضح أف الوضع المالي والسياسات المالية لمسمطة الوطنية 

، فقد دخمت المناطؽ الفمسطينية مرحمة 2006يات وبدا 2005يجب العودة إلى عاـ 

عمي .مجمة الدراسات الفمسطينية، في مقال د، فكما جاء في 2006جديدة في العاـ 

حوؿ الفترة التي . 11"فمسطين المرحمة الجديدة" اإلنتخابات الفمسطينية،   الجرباوي،

وتحدث عف . انتخب فييا الرئيس محمود عباس، مرشح حركة فتح الى منصب الرئاسة

اإلنتخابات التشريعية، وألقى الضوء عمى حركتي فتح وحماس، وعف معارضة مجموعة 

التي عمى . مف حركة فتح إلجرائيا لعدـ جيوزيتيـ ولإلنقساـ الحاصؿ في صفوفيـ

 .العكس منيـ كانت حركة حماس عالية الجيوزية لتمؾ المعركة

الذي أكد فييا عمى أف  وتطرؽ في عنواف رئيس عف موقؼ األطراؼ الخارجية،

فكانت اسرائيؿ . السياسة الدولية تجاه المنطقة تتحدد وفؽ الرؤيا اإلسرائيمية األمريكية

وساندت . تعارض اقامة انتخابات بوجود حركة حماس، الموصومة باإلرىاب في قاموسيا

حمود لكف مع اصرار الرئيس م .أمريكا اسرائيؿ وتبعيا العالـ بما فيو اإلتحاد األوروبي
                                                           

. 66العدد . نيةمجمة الدراسات الفمسطي". فمسطيف والمرحمة الجديدة، اإلنتخابات الفمسطينية(. "2006. )لجرباوي، عميا11
 .7ص. 2006ربيع 
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عباس عمى موقفو باجراء اإلنتخابات في موعدىا ووجود حماس ضمنيا، أقنع ونجح 

باختراؽ الموقؼ األمريكي بضرورة انجاح الديمقراطية، فالنت أمريكا وكؿ مف كاف يتبنى 

 .موقفيا

وتحدث عف موقفيـ جميعا مف التنائج، الذي انتقد كثيرا مف سياسة عقاب 

الذي استغؿ . تي شممت الية تقديـ المساعدات لمسمطةجماعي بسبب الديمقراطية، وال

وتحدث عف التداعيات اإلقميمية والخارجية والتشابكات كوف القضية الفمسطينية . داخميا

وكاف ليذه الديمقراطية ثمف، وىو ما سيتعمؽ بو الباحث مف خالؿ التقارير . قضية دولية

 .المالية والموازنات

، 2009الى اواسط العاـ  2005ني منذ العاـ فبالنظر لموضع المالي الفمسطي

تكوف السمة الرئيسية فييا أف ىناؾ تذبذبا واضحا تتضح أسبابو وقيمو مف خالؿ المقارنة 

 5002قانون الموازنة العامة لمسنة المالية  فمشروع. بيف السنوات
ركز ىذا المرجع  .12

عتماد عمى الدعـ الخارجي عمى الضمانات التمويمية، والصعوبات المتعمقة باستمرار اإل

دـ في اإلعتماد عمى قمف أجؿ تمويؿ النفقات الجارية مع ضرورة العمؿ عمى احراز ت

 -2003ويذكر ىذا المرجع، أف المساعدات الخارجية في الفترة  .الذات الفمسطيني

 .2002 – 2001بالمقارنة مع  %60، تراجعت إلى نحو 2004

العبر مف السنوات الماضية في  تقوـ فكرة ىذا المشروع عمى استخالص

الحصوؿ عمى التمويؿ الخارجي وتقميؿ اإلعتماد عميو لتعزيز القدرات الذاتية لإلقتصاد 
                                                           

12
 .4-3ع. مجمة المجمس التشريعي: ـ اهللرا. 2005لمسمطة الفمسطينية لعاـ الموازنة العامة ( د ت.)عمي. الحرباوي 
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الفمسطيني المعتمد عمى اإليرادات الوطنية لتمويؿ النفقات الجارية، لما ليا تأثير عمى 

اإلقتصادية ويتحدث ىذا المرجع عف األوضاع  .صعيد القرار السياسي الوطني المستقؿ

، مف حيث 2004، والوضع المالي لمسمطة الوطنية وتنفيذ موازنة 2005 -2004خالؿ 

 .والسياسة المالية ومصادر التمويؿ والنفقات. اإليرادات والنفقات وصافي اإلقراض

، وكانت بداية العاـ قد شيدت تغيرًا سياسيًا كبيرًا، أدى الى 2006جاء العاـ 

 .، وعميو لـ تعد في ذلؾ العاـ موازنةتغيٍر في النيج والتمويؿ

، وحتى الربع أألوؿ منو كاف مايزاؿ الوضع عمى ما ىو عميو 2007جاء العاـ 

الوطنية وتـ العمؿ عمى تحديد  ةمف حصار وتجفيؼ لمموارد، حتى جاءت حكومة الوحد

ا ويتحدث ىذ ،13(5002 الموازنة العامة لمسنة المالية)شكؿ لمسنة المالية، تبمور في 

المرجع عف أوضاع السمطة التمويمية وخاصًة بعد التراجع الحاد في التمويؿ الخارجي 

والتي يقوؿ المرجع . المستمر لسنوات، حيث يذكر أف التراجع التمويمي وصؿ إلى الثمث

ىنا أف أىـ أسبابو ىو الممارسات اإلسرائيمية مف حواجز وحجز لإليرادات التي تجنييا 

 .التقميص الذي قامت بو البنوؾ مف اقراض لمحكومةاسرائيؿ عف السمطة، و 

قابمة لمتقميص وتدىور الوضع الوأكد المرجع حدوث زيادة في التزامات الغير 

ف لمحكومة ولحساب الخزينة الموحد أثر عمى المانحي المالي والنظاـ المالي، فتجاوزُ 

عادة فيذا المرجع ىو عبارة عف موازنة إلعادة ترميـ الن .شفافية النظاـ ظاـ المالي واا

 .2008وضعو عمى المسار الصحيح تمييدًا لتعديالت في العاـ 

                                                           
13
 وزارةالمالٌةالفلسطٌنٌة.المالٌةالسنةموازنة(.2007.)مذكرةإٌضاحٌة 



27 
 

، جاء مشروع قانون الموازنة العامة لمسنة المالية 5002أما في عام 

5002
-2006الذي إستعرض ىذا المرجع األزمة المالية والمؤسساتية لمعاميف  .14

والمشكالت المؤسساتية . ؿ، وحيث اف المشكالت تتالت وتنوعت مف حيث التموي2007

وتتحدث عف أسباب األزمة  .واإلحتالؿ" اإلنقساـ"والسياسية عمى الصعيديف الداخمي 

المالية التي تشمؿ باألساس المقاطعة التي فرضتيا الدوؿ المانحة واسرائيؿ عمى السمطة 

وىي  عف مشكمٍة كبيرٍة واجيتيا السمطة الوطنية، أيضاً ويتحدث  .وتجميد أمواؿ الضرائب

الزيادة الحادة في فاتورة الرواتب والمتأخرات المستحقة لمقطاع الخاص، التي عادلت ما 

الذي أدى الى ضعؼ القوة الشرائية الذي أنتج . يقارب ثمث المساعدات الخارجية

 .انخفاضًا في اإليرادات الداخمية

 5002مشروع قانون الموازنة العامة أما 
فقد ركز ىذا المرجع عمى . 15

، بعد 2009محددات الرئيسة لمسياسات المالية المعتمدة في مشروع الموازنة لمعاـ ال

استعراض لمتحديات التي واجيت السمطة الوطنية خالؿ العاميف الماضييف، وما حدث 

فتحدث عف الوضع المالي . مف عدواف اسرائيمي عمى قطاع غزة مما زاد التزامات السمطة

وى الداخمي مف انقساـ واستيالء حماس عمى السمطة بعد التغير الذي حصؿ عمى المست

وعف التراجع المؤسساتي والمالي الناجـ عنيا وعف الحصار، وعف نظرة العالـ . في غزة

وتحدث عف الخطة التي ستسير عمييا الحكومة مف . لمسمطة وفقداف الثقة بالنظاـ المالي

                                                           
14
 لسمطة الوطنية الفمسطينيةا. بياف وزير المالية. (2008/آذار14 ).2008قانوف الموازنة العامة لمسنة المالية  

15
 .السمطة الوطنية الفمسطينية .بياف وزير المالية. (2009كانوف ثاني  ).2009قانوف الموازنة العامة لمسنة المالية   
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المالي وما كاف عميو وتطرؽ الى اإلصالح . أجؿ السيطرة عمى الوضع وفرض النظاـ

، وأساليب إعادة الثقة، والطريؽ نحو اإلستقرار المالي بعد كؿ 2007و 2006الحاؿ في 

والعمؿ عمى إنعاش اإلقتصاد وتحقيؽ األمف . المتأخرات والديوف التي ترتبت عمى السمطة

5000أما مشروع قانون الموازنة العامة  .وأساليب تنفيذ ىذه الموازنة
ا فتحدث عف م .16

، حوؿ استكماؿ بناء المؤسسات 2009/عرضتو الحكومة الفمسطينية الثالثة عشرة في آب

قامة الدولة فبرنامج الموازنة ىذا ىو التطبيؽ والترجمة لما  .وصواًل إلى إنياء اإلحتالؿ واا

مف حيث الموارد والطاقات وتقميص اإلعتماد عمى  ،تعيدت بو الحكومة إلقامة الدولة

وتستعرض الموازنة التوقعات الالزمة لتعزيز مؤسسات السمطة  .يةالمساعدات الخارج

كما تستعرض اآلثار السمبية التي خمفيا العدواف اإلسرائيمي عمى . حتى تتحقؽ الدولة

. قطاع غزة مما أدى إلى إيقاع الشيداء والجرحى والخسائر المادية بالممتمكات والبنياف

دث ىذا المرجع عف الزيادة في اإليرادات ويتح. وتدىور الوضع اإلقتصادي في القطاع

ويتحدث أيضا عف . وازدياد إيرادات المقاصة عف السنوات السابقة ،2008عف العاـ 

 .2009المبادرات واإلصالحات المؤسساتية خالؿ العاـ 

تعزيز القدرات الداخمية الذاتية، ومحاولة تجاوز  ىو، إف اتجاه السمطة ةفبالمحصم

 .2008الى نياية  2006واألوضاع اإلقتصادية في الفترة مف عاـ ما آلت إليو األمور 

                                                           
16

العامة  المالٌةقانونالموازنة بٌانوزٌرالمالٌة(.2010آذار).2010للسنة الو. الفلسطٌنٌةالسلطة :طنٌة

 .ةوزارةالمالٌ
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في إطاٍر آخر، وفيما يخص العالقات الفمسطينية األوروبية، تمت المراجعة مف 

الذي كاف القاعدة . 1995 إعالن برشمونة الناتج عن عممية برشمونة في العامنقطة 

. موجية لممنطقة ولفمسطيففي العالقات بيف الطرفيف، والذي انبثؽ عنو عدة مشاريع 

فيو ييدؼ الى خمؽ مناخ مناسب لمسالـ العادؿ والشامؿ والمستديـ في الشرؽ األوسط، 

والتركيز عمى قرارات مجمس األمف والعمؿ عمى منع استخداـ القوة وحؿ الخالفات 

يبرالية بالطرؽ السممية المتوافؽ تماما مع ميثاؽ األمـ المتحدة، ومع النظرية الميبرالية، والم

من الدكتاتورية إلى الديمقراطية إطار تصوري )الحديثة التي تتحدث في كتاب 

أنو بناًء عمى دراسة الكاتب ألساليب الشعوب في مقاومة األنظمة . 17(لمتحرر

فينا يتحدث الكتاب عف البطوالت التي قاـ بيا . الدكتاتورية، مف النازية الى الشيوعية

تبت وغيرىا ممف قاوموا اإلضطياد باستخداـ النضاؿ األىالي في بنما وتشيمي وال

فالكاتب ىنا يرى بأف لديو قناعة راسخة بأف ىناؾ طرؽ وسبؿ لمنع الظمـ،  .الالعنيؼ

 .وأف ىناؾ سباًل لمنضاؿ ضد الدكتاتورية دوف المجوء لسفؾ الدماء والذبح

ظيرت ( ةبرشمون)وفي إطار العالقات الفمسطينية األوروبية، وعمى نفس القاعدة 

المشاريع مثؿ، سياسة الجوار، والشراكة األورو متوسطية ، واإلتحاد مف اجؿ المتوسط ، 

التي كانت كميا تشمؿ نفس المضموف وىو منطقة أمف وسالـ وازدىار لحوض البحر 

 .األبيض المتوسط
                                                           

17
مؤسسة البرت ايف . خالد دار عمر. مف الدكتاتورية إلى الديمقراطية، إطار تصوري لمتحرر (.2003) .شارب، جيف. 

     (1/6/2010استرجعت بتاريخ ). الحزب المبرالي الديمقراطي. شتايف

  udan.orgwww.liberals 

http://www.liberalsudan.org/


30 
 

مّرت في مراحؿ ومع  2006ومع نشأة العالقات بيف الطرفيف وحتى العاـ  

، 2008إلنتخابات تدىورت ىذه العالقة وعادت مع حموؿ العاـ دخوؿ حركة حماس ا

واستئناؼ المجنة  (الشراكة/ العالقات بين اإلتحاد الوروبي وفمسطين)ومع مراجعة 

المشتركة أعماليا بعد ثالث سنوات مف الجمود، وانشاء أربع لجاف فرعية لمشروع في 

مف  مف اإلجراءات والتدابيرويتحدث عف أف فمسطيف اقترحت سمسمة . الحوار السياسي

إقامة عالقات مؤسسية مع واليدؼ مف ىذا العمؿ ىو . أجؿ تعميؽ العالقات المشتركة

مف االستفادة الكاممة مف الفرص التي وزارات السمطة الوطنية االتحاد األوروبي وتمكيف 

مؤسسات  كؿمع  اإلتصاالتفي تعميؽ  توضح أيضا رغبة السمطةكما . تتيحيا الشراكة

مع البرلماف األوروبي  بالرغـ مف وجود عالقات واتصاالت ممتازة. االتحاد األوروبي

وتعزيز دور  .المجمس األوروبي تجاهالجيود  فمف الميـ أف تنصبوالمفوضية األوروبية، 

 .المؤسسات الفمسطينية لممضي قدما في خطة السنتيف


وطنيا مف منطمؽ  التي كانت وما زالت مطمبا (اإلصالح والتنميةخطة )جاءت 

 اإلصالح خطة تمثؿ. اف التنمية حاجة فمسطينية واإلصالح حاجة فمسطينية ممحة

 األمد متوسطة أجندة تحدد وطنية خطة  ،18 2010-2008 الفمسطينية والتنمية

 التزاـ السمطة تعكسوالتنمية في فمسطيف، فيي توزع الموارد الحكومية و  لإلصالح

 وتحضير والخطط السياسات إلعداد متكاممة جراءاتإ بتبني الفمسطينية الوطنية

. ، وتحدد الغايات واألىداؼ والمعايير وتخصيص الموارد الالزمة لتحقيقياالموازنات
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 .وزارة التخطيط. السمطة الوطنية الفمسطينية(. 2008. )خطة اإلصالح والتنمية الفمسطينية
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 ىذهو .فضال عف األىداؼ السياسية الكبرى وما يتفرع عنيا مف أىداؼ ثانوية مكممة ليا

ص التنمية لتحقيؽ  أجندة دإعدا إلى جمميابم تيدؼ األىداؼ  المؤسسات الحواا

 الوزارات تؤدييا التي النشاطات وراء تقؼ التي لألسباب واضح وبياف ،الفمسطينية

 في األولويات لتحديد الالزمة والقاعدة األخرى العامة والمؤسسات الحكومية واألجيزة

 الوزارات مستوى وعمى الوطني المستوى عمى األداء وأىداؼ المالية؛ الموارد توزيع

 السمطة تسعى ما عمى الفمسطينية الوطنية السياسات أجندة وتركز .وميةالحك واألجيزة

 الثالث السنوات مدى عمى الفمسطيني الشعب عف بالنيابة إنجازه إلى الفمسطينية الوطنية

 أساس عمى السياسات والثانوية وأولويات الرئيسية األىداؼ إطار تصميـ تـ وقد .القادمة

وتيدؼ إلى تعزيز صمود  .منيا تنطمؽ التي الرؤية حوؿ عاـ وبياف أساسية مبادئ أربعة

قامة الدولة  الشعب الفمسطيني لمبقاء عمى ارضو، والتوجو نحو إنياء اإلحتالؿ واا

. ، في الضفة وغزة1967الفمسطينية وعاصمتيا القدس عمى األراضي التي احتمت عاـ 

قادرة عمى حماية شعبيا  وأف تكوف ىذه السمطة وىذه الدولة قابمة لمحياة وكاممة السيادة

واف تكوف ىذه الدولة ديمقراطية تعددية وحامية لمقيـ . وصوف امنو وحماية ممتالكاتو 

الرؤية ىنا اف تكوف فمسطيف دولة عربية مستقمة، وتعزيز السالمة لممواطف . اإلنسانية

 .وتعزيز التقدـ واإلزدىار الوطني وتحسيف مستوى الحياة
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لبنك الدولي لقيام دولة فمسطينية مزدىرة وقابمة إستراتيجية اكما جاء في 

، أف البنؾ الدولي يدعـ خطة التنمية اإلقتصادية التي تيدؼ الى تحقيؽ استقرار 19لمحياة

مالي في الضفة الغربية وقطاع غزة، تمييدًا لقياـ الدولة الفمسطينية، المستقرة إقتصاديًا، 

الدولي ديفيد كرايغ في مقدمتيا، أف الجيد  الذي يقوؿ فييا المدير والممثؿ المقيـ لمبنؾ

سرائيؿ والمجتمع الدولي إلنجاحيا  .يجب أف يكوف مف قبؿ السمطة الوطنية واا

تتـ والحكومة والشعب الفمسطيني تحت اإلحتالؿ، ولكف العمؿ  كؿ ىذه الخطط

الرض الفمسطينية ) جار عمى النيوض والكفاح مف أجؿ التحرر، ىذا ما جاء في

الذي يتحدث عف أف الفمسطينييف ما ، 20(0202المم المتحدة . النداء الموحد المحتمة،

زالوا يعيشوف تحت اإلحتالؿ اإلسرائيمي، واف اسرائيؿ ما زالت تنكر حقوؽ اإلنساف 

وأف الفمسطينييف أجبروا عمى اإلعتماد عمى المساعدات الدولية، فيناؾ . األساسية

فالفمسطينيوف ال يستطيعوف أف  .دولي اإلنسانيانتياكات لحقوؽ اإلنساف والقانوف ال

متنقؿ والعمؿ والخدمات األساسية، وتقرير لحرية مف  ،يمارسوا حقوقيـ اإلنسانية األساسية

في  ويتحدث عف حركة الفمسطينييف شرؽ الجدار وانخفاض مستوى الخسائر .المصير

لمغاية  اً زاؿ محدودي الضفة الغربية، ولكف وصوؿ الفمسطينييف إلى األراضي والموارد ال

 العقبات المادية، والمستوطنات المعيقاتوتشمؿ ىذه مف حيث، العقوبات واإلجتياحات 

                                                           
19

الضفة . أخبار تنموية. إستراتيجية البنؾ الدولي لقياـ دولة فمسطينية مزدىرة وقابمة لمحياة(. 2008. )لبنؾ الدوليا  
                                         .    (20/7/2009استرجعت بتاريخ ). الغربية وغزة

                                                                                                 www.worldbank.org/ps  
20

 .األمـ المتحدة  .النداء الموحد(. 2010. )ألرض الفمسطينية المحتمةأ  

http://www.worldbank.org/ps
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الموائح التي تحـر  التخطيط والعمراف وتنفيذ بناء الجدار،و البؤر االستيطانية، و 

وعف الحالة في القدس الشرقية  ،الفمسطينييف مف القدرة عمى توسيع وتطوير مجتمعاتيـ

 .عيشيا المواطنوف ىناؾ واخطار ىدـ المنازؿيحالة اإلجتماعية التي وال

وتناغـ خطة التنمية واإلصالح . ويتحدث عف تمبية وكالة الغوث لمنداءات

والتناسؽ بيف القطاعات بناء عمى . الفمسطينية مع خطط األمـ المتحدة متوسطة األجؿ

ساعدات التي تقدميا األمـ فيو مرجع يتحدث في النياية عف الم. تمؾ اإلستراتيجية

المتحدة لمشعب الفمسطيني وبالتنسيؽ مع السمطة الوطنية الفمسطينية بناء عمى ما تقـو بو 

اسرائيؿ مف تدمير واجتياح وحصار لمقطاع والتضييؽ عمى المواطنيف في الضفة الغربية، 

 .مع دعـ خطة التنمية واإلصالح الفمسطينية 

، كأحد برنامج السيادة(  التنميةو  صالحخطة اإل) وقد نتج عف ىذه الخطة

أدوات خمؽ السيادة الفمسطينية والسعي لوجدىا في إطار اظيار وتثبيت مالمح الدولة 

يتحدث عف كيفية  .21 5/2010. فتقرير النتائج الناشئة المرحمة الولىالفمسطينية،  

ومة الفمسطينية، تاسيس ىذا البرنامج ، واليدؼ المراد منو  حيث نتجت الفكرة عف الحك

وىو كجزء مف برنامج بناء الدولة الفمسطينية ومف أىدافو . وبدعـ مف مجمس الوزراء

 .المساىمة في تطوير الدولة الفمسطينية مف خالؿ استحداث مؤسسات مستقمة لدولة

                                                           
21
  .السمطة الوطنية الفمسطينية. مكتب رئيس الوزراء. مجموعة عمؿ الممؼ الموحد. 2010. نحو بناء الدولة: تقرير نيائي 
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أما الوثيقة األىـ مف الناحية الداخمية والتي حددت اتجاه البوصمة الوطنية بطريقة 

قامة الدولة: سطينفم")عممية ىي  ذي مثل برنامج الحكومة لا 22"(إنياء اإلحتالل وا 

وىي وثيقة تناغمت مع اإلستراتيجية الفمسطينية في . 2009الثالثة عشرة، في آب 

قامة الدولة الفمسطينية المستقمة عمى  طريقة الوصوؿ وتنفيذ مشروع إنياء اإلحتالؿ واا

وىي جاءت مكممة لخطة األصالح . وعاصمتيا القدس 1967األراضي المحتمة عاـ 

والقت تأييدا دوليا . في الجزائر 1988والتنمية، وجاءت متوافقة مع إعالف اإلستقرؿ عاـ 

فيي شممت رؤيا وأىداؼ ومبادئ وفكر تطويري لو أىداؼ تدعـ كؿ القطاعات . كبيرا

 .مف حكـ وتنمية اجتماعية وتنمية اقتصادية وبنًا تحتية
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قامة الدولة:فمسطيف    .السمطة الوطنية الفمسطينية، برنامج الحكومة الثالثة عشرة(. 2009". )انياء اإلحتالؿ واا
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 وللفصل ال ا

 ةوروبيال  ةالقات الفمسطينيلعا

 مقدمة

إلى تعريؼ وتوضيح عناصر العنواف الباحث سعى يفي ىذا الفصؿ 

الرئيسية والتي ستكوف أساس فيـ القارئ لما سيرد في ىذه الدراسة مف مفاىيـ 

يذه العناصر لومصطمحات سياسية ذات عالقة، وىذا التعريؼ ىو تعريؼ معمؽ 

فسيتحدث  .لممرحمة الراىنة شكمت أساساً د سياسية والتي تتفرع عنيا مفاىيـ وقواع

يا، وكيؼ الفمسطينية مف حيث نشأتيا وأعضائ الباحث عف منظمة التحرير

نظاميا السياسي والمناطؽ الجغرافية ب. انبثقت عنيا السمطة الوطنية الفمسطينية

 . تسيطر عمييا أف يجب، والتي التي تسيطر عمييا

ثره عمى الحياة الفمسطينية أؽ أوسمو و عف اتفا سيتحدث الباحث أيضاً 

لى خارطة الطريؽ وكيؼ يمكف لمسمطة الوطنية إبيا، باإلضافة  ووارتباط

 .الفمسطينية أف تستغميا لصالح القضية والشعب الفمسطيني
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 وللمبحث ال ا

 منظمة التحرير الفمسطينية حتى أوسمو
 

 وللمطمب ال ا

 طينيةـحرير الفمسـة التـمنظم

 

 انشأتي

تشكؿ ىذا القرار منذ اف  .ربيلقد نشأت منظمة التحرير الفمسطينية بقرار ع

، حيث كانت فمسطيف ما تزاؿ تحت اإلنتداب 1945تأسست جامعة الدوؿ العربية في 

ورغـ اإلنتداب، مثمت فمسطيف بمندوب في جامعة الدوؿ العربية وىو موسى . البريطاني

، وفي اجتماع قمة جامعة الدوؿ العربية 13/1/1964وفي مرحمة الحقة وفي . العممي

األوؿ، وبدعـ مف الرئيس جماؿ عبد الناصر، تقرر أف يكوف لمفمسطينييف كياف يعبر عف 

وتـ تكميؼ أحمد الشقيري لإلتصاؿ . إرادتيـ ويمكنيـ مف تحرير أرضيـ وتقرير مصيرىـ

 ميثاؽ منظمة  عمؿ عمى مشروعبأبناء الشعب الفمسطيني في الشتات، حيث قاـ بجولة لم

عمف والذي أُ  ،في القدس 1964قر في عاـ الذي أُ التحرير الفمسطينية ونظاميا األساسي 

وتـ انتخاب أحمد الشقيري رئيسًا لمجنة  .23فيو عف والدة منظمة التحرير الفمسطينية

 .التنفيذية لمنظمة التحرير

                                                           
23
 تاريخ اإلسترجاع.) نشأة وتأسيس منظمة التحرير الفمسطينية(.2009).توثٌقوالمعلوماتلمركزالفلسطٌنًللا
13/12/1009)                                                                       www.malaf.info   

http://www.malaf.info/
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 أعضاؤىا

ينتخبوف مباشرة أعضاء  وىـ الذيف ،طبيعيوف في المنظمة كؿ الفمسطينييف أعضاءٌ 

وىو الذي  ،المجمس الوطني والذي بدوره ىو الذي ينتخب المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

 .ينفذ توجيات وسياسات المنظمة
 

 الفمسطيني المجمس الوطني

ىو السمطة العميا لمنظمة التحرير الفمسطينية، وىو الذي يضع سياسة المنظمة 

خب أعضاء المجمس الوطني كما في النظاـ األساسي ومخططاتيا وبرامجيا، كما ينت

، وبموجب النظاـ الذي تضعو المجنة 24لممنظمة مف قبؿ الشعب الفمسطيني مباشرة

ولو صالحية تشكيؿ المجاف التي تساىـ في  .25سنوات 3ومدتو . التنفيذية ليذا الغرض

حيث يتخذ القرار . ياتسييؿ عممو، والتي تقدـ تقاريرىا لممجمس لمنقاش واتخاذ القرار في

 .بأغمبية األصوات ، عمما بأف النصاب القانوني ىو الثمثيف
 

 المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

عضوًا، حيث تتولى  14-12مف عدد أعضائيا و ي أعمى سمطة تنفيذية لممنظمة، ى

فمسؤوليتيا أماـ المجمس الوطني . تنفيذ السياسة الخطط التي يقرىا المجمس الوطني

الشعب الفمسطيني وتتولى اإلشراؼ عمى تشكيالت المنظمة،  كما تمثؿ. امنية وفرديةتض
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 لسابقالمصدرا.البابالثانً(.5)المادة


25
 المصدرالسابق(.15)لمادةا 
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وتصدر الموائح والتعميمات التي تنظـ أعماؿ المنظمة بما اليتعارض مع الميثاؽ والنظاـ 

أمانة السر،  تشرؼ المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عمى دوائر محددة مثؿ، .26األساسي

 ،ـ والثقافةالدائرة اال، و دائرة الشؤوف السياسيةو  ،دائرة الصندوؽ القومي، و الدائرة العسكرية

ودائرة شؤوف الوطف  .دائرة الشؤوف االدارية، و دائرة البحوث والمؤسسات المختصةو 

المحتؿ ودائرة التربية والتعميـ العالي، ودائرة العالقات القومية، ودائرة التنظيـ الشعبي، 

 .ودائرة الشؤوف اإلجتماعية
 

القياـ و  ،تمثيؿ الشعب الفمسطيني أماـ العالـ الخارجي ،لمنظاـ األساسي مياميا طبقاً 

بتوثيؽ العالقات وتنسيؽ العمؿ بيف المنظمة وجميع المنظمات والمؤسسات العربية 

بعد عشرة أعواـ . أو تعينيا عمى تحقيؽ اغراضيا  ،والدولية التي تتفؽ معيا في األىداؼ

في حرير الفمسطينية، تـ إقرار البرنامج المرحمي لمنظمة التحرير سيس منظمة التأمف ت

فبدأت مالمح الحموؿ الجزئية مف خالؿ تحرير جزء مف األرض . 1974مف العاـ  1شير

 .27الفمسطينية القامة السمطة ومف ثـ اقامة الدولة بالنضاؿ والكفاح المسمح
 

 المجمس المركزي الفمسطيني

مارس /ممجمس الوطني الفمسطيني التي عقدت في آذارفي الدورة الثالثة عشرة ل

تقرر إنشاء المجمس المركزي الفمسطيني ليكوف حمقة وصؿ بيف المجمس المركزي  1977

                                                           
26
 .المصدرالسابق(.8)المادة

27
 .1974.البرنامجالسٌاسًالمرحلًلمنظمةالتحرٌرالفلسطٌنٌة 
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ويتكوف المجمس  ،الفمسطيني والمجنة التنفيذية بيف كؿ دورتيف عاديتيف مف دورات المجمس

فصائؿ والقوى الفمسطينية المركزي مف رئيس وأعضاء المجنة التنفيذية، وممثميف عف ال

واالتحادات الطالبية واتحاد المرأة واتحاد المعمميف واتحاد العماؿ إلى جانب ممثميف عف 

أصحاب الكفاءات باإلضافة إلى ستة مراقبيف، و يكوف رئيس المجمس الوطني رئيسا 

 . 28لممجمس المركزي

تشكيمو بدور  وقاـ المجمس المركزي الفمسطيني خالؿ السنوات التي انقضت منذ

ىاـ في مناقشة مختمؼ التطورات السياسية المتعمقة بالقضية الفمسطينية عمى الساحتيف 

لمساندة المجنة التنفيذية  .العربية والدولية وصياغة التوصيات الالزمة والمناسبة بشأنيا

 .29لممنظمة في تنفيذ القرارات الصادرة عف المجمس الوطني

 

 لمطمب الثانيا

 ةنية الفمسطينيالسمطة الوط

لتكويف  أف تكوف أساساً  يجبإف السمطة الوطنية الفمسطينية ىي النواة التي 

الدولة الفمسطينية المستقمة كاممة السيادة، التي انبثؽ عف اتفاؽ أوسمو الذي حدد 

 .شكميا والتي تطورت مع الزمف مف خالؿ تطوير المؤسسات الوطنية كأمر واقع

 

                                                           
28
مركزدراساتالشرق.عمان:جوادالحمد(2006.)نحومشروعإلصالحبنٌويسٌاسً:منظمةالتحرٌرالفلسطٌنٌة

 211ص..األوسط

29
 214ص.سابقالمصدرال
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 أسس الدولة

مف  مف الوطف العربي الكبير، والشعب العربي الفمسطيني جزءٌ  فمسطيف ىي جزء

ىو الفصؿ  ،الشعب الفمسطيني ىو مصدر السمطات وممارسة الحكـ. األمة العربية

 .بيف السمطات، وسيادة القانوف ىي أساس الحكـ

واإلسالـ ىو ديف الدولة الرسمي، وسائر الديانات ليا  ،القدس عاصمة فمسطيف

والمغة . أما مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر التشريع الرئيس. يااحتراميا وقدسيت

 .30أما الجنسية الفمسطينية ينظميا القانوف. العربية ىي المغة الرسمية

 شكؿ الدولة

نظاـ الحكـ في فمسطيف ىو نظاـ ديمقراطي نيابي، والتعددية السياسية والحزبية 

مف قبؿ  اً نية الفمسطينية مباشر يكوف انتخاب رئيس السمطة الوط. أساس نظاـ الحكـ

 .31أما عمـ فمسطيف فيو عمـ منظمة التحرير الفمسطينية .الشعب

 
 .حسب اتفاقية أوسمو ميام السمطة الوطنية الفمسطينية

 :32ىناؾ عدة مياـ لمسمطة الوطنية الفمسطينية مف أىميا

 . مف والنظاـ في المناطؽ الخاضعة لياحفظ األ .1

                                                           
30

.القانوناألساسًالفلسطٌنًالمعدللسنة(.2003)(.7)الى(1)لموادمنا  

31
 .المصدرالسابق،(8)المادة
32
 .283 – 283ص  ."الرواية الفمسطينية الكاممة لممفاوضات مف أوسمو حتى خارطة الطريؽ(. "أبو عالء)قريع، أحمد 

  .مصدر سبؽ ذكره
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 . بييف يمثالف الشعب الفمسطينيإنشاء حكومة وبرلماف شع .2

جؿ أمع إسرائيؿ مف  تساند السمطة الوطنية منظمة التحرير في عممية التفاوض .3

 . كبر قدر مف الحقوؽأتحصيؿ 

 

 .أجيزة السمطة الوطنية الفمسطينية

والجياز  التشريعي و ، الجيازلمسمطة الوطنية الفمسطينية ثالث أجيزة رئيسية ىي

ساسي الفمسطيني الصالحيات لكؿ وقد حدد القانوف األ .ائيالقضالجياز التنفيذي و 

سمطة، معززًا مبدأ الفصؿ بينيا مف خالؿ القوانيف واألنظمة وبمرونة تسمح بالتنسيؽ 

 .والتكامؿ بينيا

 : المجمس التشريعي

ىو عبارة عف الييئة التشريعية لمسمطة الوطنية الفمسطينية، يتـ انتخابو مف قبؿ الشعب  

في كؿ مف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ويكوف عدد  مباشرةً  الفمسطيني

يقع عمى عاتقو سف القوانيف التي تنظـ الحياة العامة، والرقابة  .33عضواً  132أعضائو 

، وميمتو السياسية ىي الدفاع عف حقوؽ الشعب ودعـ  (الحكومة) عمى أداء الدولة

 .المفاوضات واألسرى والالجئوف

 

                                                           
33
 .لمصدرالسابقا(.48)المادة 
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 : ةالتنفيذي السمطة

. بمجمس الوزراء الجياز التنفيذي عف رُ عب  يُ ، و (الرئاسة والحكومة)تقسـ السمطة التنفيذية  

يختص بتسيير أمور الحكـ في مناطؽ السمطة في مرحمة الحكـ الذاتي، والحكـ حيث 

األجيزة األمنية  ،ولو عدة أذرع ىي. بشكؿ عاـ في مرحمة الدولة كما في باقي الدوؿ

 .فضؿ الحكومة في المرحمة الحالية بتسميتيا المؤسسة األمنيةالتي ت

األداة التنفيذية واإلدارية العميا التي تنفذ ما يصدر عف السمطة  فالحكومة ىي

فمف  .34صالحيات الرئيس التي كفميا لو القانوف األساسييعارض مع التشريعية، بما ال

صدار القرارات في اا و  وتعديمو،صالحيات رئيس مجمس الوزراء، تشكيؿ مجمس الوزراء، 

حدود اختصاصة، ووضع السياسات العامة المنسجمة مع البرنامج الوزاري المصادؽ 

 .35عميو مف قبؿ المجمس التشريعي

 

 الجياز القضائي

. يتشكؿ الجياز القضائي مف مجمس القضاء األعمى والمحاكـ والنيابة العامة

القضائية  السمطة سي الفمسطيني فإفمف القانوف األسا 36(79)وبناء عمى المادة 

طريقة تشكيميا  القانوف ويحدد مستقمة، وتتوالىا المحاكـ عمى اختالؼ أنواعيا ودرجاتيا،

                                                           
34
 .المصدرالسابق(.63)لمادةا 

35
" الفصؿ المتوازف بيف السمطات في النظاـ السياسي الفمسطيني"تقرير حوؿ(. 2006. )أبو دية، احمد و جياد حرب 

    .المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية-مؤسسة مواطف. مجمس الوزراء: السمطة التنفيذية
                                                          home.birzeit.edu/cds/arabic/research/2006/papers/2.doc   

36
.المصدرالسابق(.97)المادة

http://home.birzeit.edu/cds/arabic/research/2006/papers/2.doc
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أحكاميا وفقا لمقانوف، وتعمف األحكاـ وتنفذ باسـ الشعب العربي  واختصاصاتيا وتصدر

 .الفمسطيني
 

تي تمثؿ السمطة القضائية ىو الييئة القضائية العميا ال األعمىمجمس القضاء  أما

الفمسطينية وىو يشكؿ الضمانة األساسية الستقالؿ السمطة حيث يناط بو اإلشراؼ 

 :ويتمحور الجياز القضائي حوؿ .اإلداري عمى الجياز القضائي

 . المراجعة القضائية والحكـ عمى دستورية القوانيف والموائح واألنظمة .1

 .حماية الحريات العامة .2

 .ت األفرادالفصؿ في منازعا .3

 .تطبيؽ القانوف .4

 

فمف أجؿ العمؿ عمى استقالؿ القضاء والحفاظ عمى مكانتو، يجب توفير اجواء 

حالو حاؿ كؿ القطاعات  ،مف ضائقة ماليةىذا الجياز  امنية ومادية مالئمة، فقد عانى

لى ضعؼ إدى أجراء شح الموارد والحصار الذي تعرضت لو السمطة، لكف ىذا الضعؼ 

عممًا أف الجياز القضائي مف أىـ ما  .37عمى تنفيذ األحكاـ لتعييف وعدـ القدرةالتطوير وا

تسعى السمطة لتطويره وتثبيتو مف خالؿ دعمو وطمب الدعـ لو خاصة مف خالؿ اإلتحاد 

 .األوروبي

                                                           

 
37
:تارٌخاالسترجاع.)طٌن،السلطةالوطنٌةالفلسطٌنٌةفلسالقضاءفً.لى،السلطةالقضائٌةمجلسالقضاءاألع 

12/6/2009) 

www.courts.gov.ps/atemplate.aspx 

http://www.courts.gov.ps/atemplate.aspx


44 
 

 .السمطة  مناطق الجغرافية التي تسيطر عميياال

سرائيؿ قسمت و  السمطة الوطنية الفمسطينيةبيف  1991 عاـ تفاؽإبموجب  اا

 :، كانت ىذه المناطؽ عمى النحو التاليإلى ثالث مناطؽ الغربية وقطاع غزة الضفة

داريا بالكامؿ لمسمطة(: أ)مناطؽ   .الفمسطينية الوطنية تخضع أمنيا واا

 . الفمسطينية وأمنيا إلسرائيؿ الوطنية تخضع إداريا لمسمطة(: ب)مناطؽ 

 . فقطتخضع لمسيطرة اإلسرائيمية (: ج)مناطؽ 

 فترةفي و  .الحدود واألمف الخارجي والقدس والمستوطنات ،وبقي تحت سيطرة إسرائيؿ

تغير الخطاب السياسي الفمسطيني في التعامؿ مع تمؾ  ،2010و 2009العاميف 

المناطؽ، فخطاب الحكومة الفمسطينية يدؿ عمى أف العمؿ جاٍر باتجاه إسقاط ىذه 

سالـ فياض، أنو .مة لرئيس الحكومة الفمسطينية دففي كم. المسميات بفرض األمر الواقع

، أي ما (ا، ب، ج)قاموس وال وعي الشعب الفمسطيني ما يسمى بالمناطؽ  ليس في

فاقترف الخطاب . 1967كونيا قد احتمت عاـ  ،38مف مساحة الضفة الغربية %60يشكؿ 

تية وغيرىا تح ، مف مشاريع بناءً السياسي ىنا بمجموعة خطوات عممية عمى أرض الواقع

كميا اراٍض فمسطينية، وىي اراضي  1967مف أجؿ تثبيت أف األراضي التي احتمت عاـ 

لى حشد الدعـ إعمى ضوء ىذا الموقؼ شرعت السمطة . الدولة الفمسطينية دوف تصنيفات

المالي والسياسي لتنفيذ مشاريعيا وتحقيؽ طموحاتيا دوف موافقة اسرائيؿ عمى تنفيذىا 

                                                           
38
تارٌخ(.نسخةالكترونٌة.)فٌاضٌتمسكببرنامجبناءالدولةالفلسطٌنٌةخاللسنتٌن(.2010/دٌسمبر8.)اإلتحاد 

10/3/2010:اإلسترجاع
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 أفوتـ تنفيذ مشاريع في مناطؽ األغوار رغـ . مرحمة اإلنتقالية انتيتف الأعمى قاعدة 

 . سرائيؿ ابقت المنطقة تحت سيطرتيا الكاممة في المرحمة اإلنتقاليةإ
 

 .النظام السياسي والييكل التنظيمي الساسي

نظاـ الحكـ في فمسطيف مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ، فاف  39(5)طبقا لممادة 

ئيس ر وينتخب فيو   ،يعتمد عمى التعددية السياسية والحزبية ديمقراطي نيابي نظاـ

أماـ الرئيس  وتكوف الحكومة مسؤولةً  ،مف قبؿ الشعب مباشراً  السمطة الوطنية انتخاباً 

ويرى بعض السياسييف الفمسطينييف أف العممية . يوالمجمس التشريعي الفمسطين

يوف الى األماـ، وىي خطوة كبيرة وميمة ال رجعة الديمقراطية خطوة قد خطاىا الفمسطيني

منظاـ ومف التجربة الواقعية ل، 40وقد ثبتت معنى التعددية السياسية. فييا الى الوراء

 وحصمت كتمة ،2006جريت انتخابات تشريعية في العاـ أالديمقراطي الفمسطيني، فقد 

مزايا التي ظيرت في تمؾ ومف ال .التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس عمى األغمبية

مع الفرؽ في التبعات التي حصمت . الفترة اف عممية تسميـ السمطة قد تمت بشكؿ سمس

 .فيما بعد

 

 
                                                           

 39
 .مصدرسبقذكرة.القانوناالساسًالفلسطٌنً(.63)المادة

40
مستقبل.مستقبلالنظامالسٌاسًالفلسطٌنًواالفاقالسٌاسٌةالممكنة.المبادرةالوطنٌةالفلسطٌنٌة.لبرغوثً،مصطفىا

                   (.27/10/2010:تارٌخاإلسترجاع(.)ت.د)".آفاقسٌاسٌة"خاصب.دمقرطةالنظامالسٌاسًالفلسطٌنً

                                                                                                                    www.almubadara.org 

http://www.almubadara.org/
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 لمبحث الثانيأ

 وسمو وخارطة الطريق وتطوير الواقع الفمسطينيأ

 ولالمطمب ال        

 وسموأ قافات       


وحيد الممثؿ شرعي و بصفتيا الىو اإلتفاؽ الذي وقعتو منظمة التحرير الفمسطينية 

بيض، والتي أنيت النزاع المسمح في البيت األ 1993لمشعب الفمسطيني مع إسرائيؿ عاـ 

ونصت عمى إجراء المفاوضات إلتماـ اإلنسحاب اإلسرائيمي مف األراضي . رسميًا بينيما

 .  1967الفمسطينية المحتمة عاـ 

 :قسمت ىذه اإلتفاقية إلى مرحمتيف

ينسحب الجيش اإلسرائيمي مف قطاع  .13/4/1994 – 13/10/1993: ولىاأل ةالمرحم

ريحا، ويتـ انسحابو خالؿ شيريف وتنقؿ السمطة الى ممثمي الشعب الفمسطيني أغزة و 

وحددت ىذه المرحمة اإلختصاصات األمنية لمفسطينييف، فاألمف . لحيف اجراء انتخابات

أما األمف الداخمي فيو مف إختصاص . في المناطؽ الخارجية والمستوطنات بيد إسرائيؿ

 .ةعدات االقتصاديوتتضمف انشاء صندوؽ خاص بتمقي المسا. الشرطة الفمسطينية

، ما ريحاانسحاب إسرائيمي مف غزة وأ ،البداية.مدتيا خمس سنوات و   :المرحمة الثانية

ما يتـ وعند في ىذه المرحمة يجب اف تجرى انتخابات تشريعية ، . والً أعرؼ بغزة أريحا 
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 الجيشذلؾ تكوف الشرطة الفمسطينية قد استممت مسؤولياتيا في المناطؽ التي تخرج منيا 

يكوف ىنالؾ لجنة فمسطينية إسرائيمية مشتركة و  .خاصة تمؾ المأىولة بالسكاف اإلسرائيمي

كما  .لفض الخالفات، وىناؾ لجنة أخرى لمتحكيـ في حاؿ فشمت األولى في حؿ الخالؼ

عمى ضرورة التعاوف اإلقميمي في المجاؿ االقتصادي مف خالؿ  وأكدت الوثيقة تطرقت

 .المفاوضات متعددة األطراؼ

فقد نصت الوثيقة عمى البدء في تمؾ ، الوضع النيائي ما مف ناحية مفاوضاتأ

بحث القضايا العالقة إلى المرحمة بعد انقضاء ما ال يزيد عف ثالث سنوات والتي تيدؼ 

نات، والالجئيف، والترتيبات األمنية، والحدود، إضافة إلى التعاوف القدس، والمستوط: مثؿ

مع الجيراف وما يجده الطرفاف مف قضايا أخرى ذات اىتماـ مشترؾ، كؿ ذلؾ سيتـ بحثو 

 .338و 242استنادًا إلى قراري مجمس األمف الدولي 

أف وجد و، سمو، وخاصة ما تـ انتقادىا بو فاقية أما جاءت بو اتل دراسة الباحثبعد    

فبعض  .ةتأثيراتيا اإليجابي كوف ليايىذه اإلنتقادات في واقع األمر ىي حالة صحية قد 

 :ىذه اإلتفاقية أف سمو إعتبرو الناقديف أل

 .أعفت إسرائيؿ مف أحد أبرز أشكاؿ اإلحتالؿ .1

 .أعفت اسرائيؿ مف العبء السكاني .2

 .سيادة حقيقية أعطت حكما ذاتيا لمفمسطينييف دوف سيطرة فعمية ودوف مظاىر .3

 .إعتبر إنشاء شرطة فمسطينية ىو عبارة عف حماية ألمف إسرائيؿ .4
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حصمت إسرائيؿ عمى إعتراؼ صريح مف الفمسطينييف بوجودىا ولـ تحصؿ  .5

 .الشرعية وال رموزىاه المنظمة عمى ىذ

حدث تاإلتفاقيات لـ تأف ، ومع 2010-2009والفترة  1994بالمقارنة مع عاـ 

المظاىر ف ،لفمسطينية، إال أف الواقع قد تغير رغـ اإلحتالؿعف أشكاؿ السيادة ا

وما تقـو بو  ،السيادية مف مجمس تشريعي ووزارات ومؤسسات حكومية ومؤسسة أمنية

، 1967راضي المحتمة في العاـ السمطة مف عممية تنمية وفرض السيطرة عمى األ

 .قعية أخرى سمبيةوا مع وجود حقائؽ. فعمياً أف إسرائيؿ اعترفت بالواقع يظير وك

سرائيؿ بمنظمة إفإعتراؼ  .أدخمت إسرائيؿ مرحمة جديدةإف العممية السممية 

سرائيمي إعمى طريؽ اعتراؼ وتقدـ خطوة ميمة  عف التحرير الفمسطينية ىو عبارة

حدود فيرى البعض أف اإلعتراؼ بالمنظمة كاف بمثابة ترسيـ ل .واقع رفضتو دائماً ب

ر قضايا القدس والالجئيف واإلستيطاف قضايا ااعتبف كما أ .إجبارية إلسرائيؿ

عممية  سرائيؿإ دخوؿويرى الباحث ىنا أف مع  .41ميماً  سياسياً  تفاوضية، يعتبر تقدماً 

قميمياً  ،جاز التعبيرإف  ،تغير الواقع السياسيالسالـ،  واف ىذا االعتراؼ قد  .دوليًا واا

ولو وىمية في أذىاف الساسة  لخمقة حدوداً  ،حد مف طموحات اسرائيؿ في المنطقة

ذا ما تـ  ، ستصبح ىذه الحدود فعمية وقانونية، دولة فمسطينيةوجود اإلسرائيمييف، واا

  . عندىا يكوف اإلعتراؼ بالمنظمة ىو ترسيـ لمحدود مع إسرائيؿ

                                                           
41
 (. 2010/ 10/ 2. )مقابمة شخصية(. 2010. )لخطيب، غسافا 
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، أمابيف  الحظ الباحث أنو في الفترة   قد لوطنيةف السمطة اأوسمو واليـو

شكؿ دولة ليا أعطاىا  ،واضحة باعضاء متناسقة استطاعت رسـ شكؿ ذو مالمح

يناؾ فرؽ بيف اليوـ واألمس مف ف. أذرعيا وأدواتيا التشريعية والتنفيذية والقضائية

، وقدرتيا عمى التكامؿ في وضع اإلستراتيجيات حيث أداء ىذة األجيزة وفاعميتيا

 .تيةمينية مؤسسالموصوؿ الى تنفيذ القرار السياسي بشكؿ كفؤ عمى قاعدة 

 

 المطمب الثاني

 ةؤيا الفمسطينير خارطة الطريق وال

ىي خارطة الحؿ الدائـ لمنزاع الفمسطيني اإلسرائيمي، فيي خارطة إجراءات 

جاءت  .مرتبطة بالزمف لموصوؿ الى تسوية ليذا الصراع تحت رعاية الرباعية الدولية

إلنتفاضة الثانية، نتيجًة لتدىور األوضاع األمنية والسياسية بعد ثالثة أعواـ مف ا

 .عمى قاعدة إتفاؽ أوسمو

 :ىيو لى ثالثة مراحؿ إىذه اإلجراءات قسمت 

 والعنؼ، وتطبيع الحياة الفمسطينية وبناء  "اإلرىاب"وقؼ : المرحمة األولى

 .2003المؤسسات الفمسطينية حتى أيار 

 2003حتى كانوف أوؿ  2003مرحمة إنتقالية مف حزيراف : المرحمة الثانية. 
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  نياء النزاع اإلسرائيمي الفمسطيني : حمة الثالثةالمر إتفاؽ عمى الوضع الدائـ واا

2004-2005. 

عمى الجانب الفمسطيني في المرحمة األولى، وقؼ العنؼ بشكؿ غير مشروط، 

كما عمى  ".تينيت"والذي يترافؽ معو استئناؼ التعاوف األمني عمى قاعدة خطة 

جؿ التمييد لقياـ الدولة الفمسطينية، وىذا الفمسطينييف إجراء إصالحات سياسية مف أ

جراء انتخابات حرة ونزيية عتراؼ الا وعمييـ أيضاً  .يشمؿ إعادة صياغة الدستور واا

 .الصريح بحؽ إسرائيؿ في الوجود، ووقؼ غير مشروط إلطالؽ النار والعمميات المسمحة

لفمسطينية، الى جنب مع الخطوات ا أف يسير جنباً  ، فعميوالجانب اإلسرائيمي ماأ

تاريخ  بعديا لاحتال أعادت مف ناحية إجراء تسييالت، واإلنسحاب مف المناطؽ التي

عادة األوضاع 28/9/2000 لى تجميد اإلستيطاف بما إلى ما كانت عميو، باإلضافة إ، واا

كما عمى إسرائيؿ التأكيد  ".ميتشؿ"النمو الطبيعي لممستوطنات عمى قاعدة تفاىمات  وفي

لدولتيف المتيف تعيشاف جنبًا إلى جنب، دولة فمسطينية ذات سيادة بجانب عمى مبدأ حؿ ا

 .إسرائيؿ

سرائيؿ والمتمثؿ بموقؼ شاروف، كاف يعتبر أف التصريح برفض لكف الموقؼ اإل

العنؼ ال يكفي والعمؿ عمى األرض ىو ما يجعؿ اسرائيؿ تتقدـ نحو تقديـ تسييالت 

كما أف اسرائيؿ مقتنعة بدور الواليات المتحدة  .لمفمسطينييف مف ازالة حواجز وانسحابات

في تشخيص الحالة وتقييـ استيفاء الشروط لإلنتقاؿ مف مرحمة الى أخرى مع معارضتيا 

وارتباط التنفيذ بمقدار التزاـ . إعطاء صالحيات ألعضاء الرباعية التقييـ واإلنتقاؿ
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ومف اعتراضات اسرائيؿ . مني محددز الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي وليس حسب جدوؿ 

تتضمف الخريطة أي اشادة أو دعـ لممبادرة العربية وما نتج عف  أالعمى خارطة الطريؽ، 

الجئيف، واستناد المفاوضات لقرارات لحؽ العودة  مف حيثقمة بيروت بالخصوص، 

ا، عدـ يولشاروف مواقؼ أخرى مف خارطة الطريؽ أىم.  42 338و 242األمـ المتحدة 

د أعماؿ البناء في المستوطنات بشكؿ مطمؽ، إذ يجب السماح إلجراء أعماؿ تجمي وقبول

 .43النمو الطبيعي لسكانيابناء في المستوطنات بحسب إحتياجات 

وزير الخارجية  تعديال، بعد زيارة 14باحداث  ةطالبت اسرائيؿ الواليات المتحد

ورئيس الوزراء روف اجتماع شا حيث أعمنت اسرائيؿ قبيؿ، ليا" كولف باوؿ"األمريكي 

لف توافؽ عمى خارطة الطريؽ  ياأن ،17/5/2003في "أبو مازف"الفمسطيني انذاؾ 

  .44بافشاليا اذا لـ تعدؿ لتصبح كغيرىا مف المبادرات الفاشمو وبتمويحٍ ، دوف التعديالت

المطالب اإلسرائيمية، في مف طرفيا، فقد أعمنت اإلدارة األمريكية عف نيتيا النظر 

مع  .ؿ أي تعديالت عمى خارطة الطريؽدخِ واشنطف لف تُ  أعمف أف يف باوؿكوللكف 

المالحظة إسرائيمية عمميا، مف بينيا التتالي وليس  14مف  12التعيد األمريكي بتبني 

التوازي في التنفيذ، وأف يكوف الرأي والقرار اإلسرائيمي ىو األساس في عممية تنفيذ 

                                                           
42
(3/4/2011:تارٌخاإلسترجاع.اعتراضاتاسرائٌلعلىخارطةالطرٌق (.28/10/2002.)ٌدعوتأحرونوت 

/43
.(24/3/2011:تارٌخاإلسترجاع)..شارونوخارطةالطرٌق(.د،ت.)(والمسلمًشعبان) 

                                                                                                http://www.oppc.pna.net

44
(.26/3/2011:تارٌخاإلسترجاع)."إدخالتعدٌالتعلىخارطةالطرٌقإسرائٌلتطالبب".سً.بً.بً

http://www.news.bbc.co.uk                                                                                               

http://www.oppc.pna.ne/
http://www.news.bbc.co.uk/
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بإلغاء موضوع حؽ اإلسرائيمية حكومة المطمبي اإلدارة األمريكية  المراحؿ، ورفضت

 .وشطب البند الذي يتعمؽ بمبادرة السالـ العربية في الخطة ،العودة مف المفاوضات

فكانت دوما المبررات اإلسرائيمية تعتمد عمى المفيـو االمني لدييـ، واف األمف ىو اوؿ 

 .الشروط ألي تفاىـ، وبطبيعة الحاؿ ما اتصؿ بالعنؼ والتحريض

لفمسطيني ليس غايًة، مف الجانب ا المجتمع الدوليالعنؼ الذي يتحدث عنو إف 

نما وسيمة  يتسـ بالتراجع السياسي وتزايد  استخدميا الفمسطينيوف لتحريؾ واقعواا

قامة الدولة، فتكوف ىذه الخطة اا كانت الرؤيا الفمسطينية باتجاه التحرر و  ذا، فإاإلستيطاف

وبدء اإلجراءات  ،سرائيمي صريحإعتراؼ إضية عت النقاط عمى الحروؼ في قوضَ 

عندىا يمكف القوؿ أف اإلنتفاضة بغض النظر عف الخسائر اليائمة التي  ،لتحقيؽ ذلؾ

 .تكوف قد خمقت تغييرًا في التعاطي الدولي مع الوضع القائـ ماديًا وبشريًا،نجمت عنيا 

ات والبنى التحتية، فمف مصمحة الفمسطينييف وقؼ إراقة الدماء، ووقؼ تدمير المؤسس

خارطة  فذكر في .ووقؼ اإلستيطاف ونموه الطبيعي، والوصوؿ الى اإلستقالؿ والدولة

الطريؽ بناء المؤسسات واقامة الدولة، ومف ىنا تتفؽ ىذه الخطة مع الرؤيا الفمسطينية 

وفي مرحمة ما بعد . نسبيًا مع فارؽ الزمف والظروؼ واألسباب 1988لإلستقالؿ عاـ 

، جاءت التحركات الفمسطينية مف أجؿ استغالؿ ىذه الكممات الثانية نتفاضةىدوء اال

 .  واإلعتماد عمييا لمحصوؿ عمى الغاية
 

يجابيات الخطة أكبر مف سمبياتيا، وعممية توافؽ إوجدت السمطة الفمسطينية أف 

الحاجة الفمسطينية مع الطمب الدولي ىي مكسب ال يمكف اإلستغناء عنو بؿ يجب 
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. سرائيؿ أماـ التزاماتياإلوضع  فذىبت السمطة الفمسطينية إلى تعزيز موقفيا .لواستغال

وليس  ،ولتسحب الذرائع االسرائيمية المسوقة عالميًا بأف السمطة مازالت ال تستحؽ الدولة

 .فييا الشريؾ

وضعت السمطة خططًا أمنية مف أجؿ السيطرة عمى الحالة الداخمية، فعززت مف 

ووضعت خططًا فمسطينيًة  وسيادة القانوف، وحدانية سالح السمطةفكرة ثبيت في تموقفيا 

مف أجؿ إعادة بناء المؤسسات التي دمرتيا إسرائيؿ في اجتياحاتيا المتكررة لمناطؽ 

سرائيؿ أماـ العالـ إنجحت السمطة الوطنية في تطبيؽ ىذه الخطط، ووضعت و  .السمطة

 بخالؼتزامات في خارطة الطريؽ، في موقؼ حرج، حيث أنيا نفذت ما عمييا مف ال

عندىا أصبح الموقؼ الفمسطيني أكثر قوة مما  .لـ تتقدـ في تنفيذ ما عمييا التي إسرائيؿ

سبؽ، فجاء العالـ كمة لدعـ جيود السمطة في اإلصالح وبناء المؤسسات وتمويؿ 

ت العمميا توقؼو  ،السالح ت السمطة الوطنيةضبطوبعد اف  .المشاريع ودعـ الموازنة

المسمحة، إتجيت السمطة لمسالح الثاني والثالث، وىو البناء والمقاومة الشعبية التي تحرج 

 . اإلحتالؿ وآلتو العسكرية

، المراقبوف أف ىذا التقدـ ىو تقدـ مف جانب واحد وغير مضموف النتائجوقد يرى 

فميس . ةكوف اسرائيؿ ليا تاريخيا منذ اف احتمت فمسطيف الى ما بعد االنتفاضة الثاني

أف العالـ  يرى اليوـ كؿ ما يحدث  ،الفرؽ ىنالكف  .ىناؾ ضمانات تحمي ىذا التقدـ

ومف ىو الفاعؿ ومف ىو الضحية، ولـ يعد يقبؿ احتالاًل غير مبرر مع وجود احتالالت 

 .في المنطقةجديدة غير مبررة 
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يوف في بحنكة وبواقعية، فال الفمسطينتتعامؿ  السمطة الفمسطينية وجد الباحث أف

، وال ىـ والتوازنات ووجود القطبيف ،زمف المعسكرات الشرقية والغربية والحرب الباردة

أف يقاوموا  فعمييـ. ، وليس لدييـ اقتصاد منافس(الحربية)بحجـ قوة اسرائيؿ القتالية 

في البناء والزراعة واستخداـ الكممات الواردة في اإلتفاقات مف  ،اسرائيؿ بطريقة اسرائيؿ

فال توجد اتفاقية واحدة تمنع السمطة الوطنية . سرائيؿ بالتطرؽ لوإرض ما ال ترغب جؿ فأ

، وليس "c"مف البناء أو تأسيس بنى تحتية في المناطؽ المسماة ( الشعب الفمسطيني)

كوف الجدار باطؿ ومقاـ  ،ىناؾ ما يمنع السمطة مف التدخؿ والبناء والعمؿ خمؼ الجدار

وىو ما أكده اإلتحاد  ،تفاقات بأف تعود لمدولة الفمسطينيةعمى األراضي التي كفمت األ

وىذا مؤشر بأف العالـ ومف . 7/12/452009مف خالؿ وثيقة السويد في  األوروبي

، ومع ومع خططيا التنموية ،يقؼ بجانب السمطة الوطنيةضمنو اإلتحاد األوروبي 

فاإلنتفاضة  .ف لدعموبؿ يسعو . فيو أمر ال يمكف التنديد بو، مقاومة الشعب السممية

األولى التي اتسمت بالمقاومة الشعبية، كاف ليا األثر الكبير والفاعؿ في جمب اإلعتراؼ 

ووحيدًا لمشعب الفمسطيني، ىي نفس  شرعياً  الدولي بمنظمة التحرير الفمسطينية ممثالً 

اإلنتقاؿ و  ،لى اعتراؼ دولي بالدولة الفمسطينيةإالطريقة التي مف الممكف أف تكوف السبيؿ 

 .مف مرحمة السمطة الى مرحمة الدولة بالتزامف مع بناء مؤسساتيا

 

 
                                                           


45
 .رافبالدولةالفلسطٌنٌةوالقدسعاصمةلهانصوثٌقةالسوٌدبشأناإلعت(.2009).ركزاإلعالمالفلسطٌنًم 

 pmc.com-www.palestine.                                   (10/12/2009استرجعتبتارٌخ)27/12/2009بروكسل

http://www.palestine-pmc.com/
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 المبحث الثالث

 يـوروباد ال ـتحإل ا
 

بعد دعوة فرنسا التي كانت ىي  1950وروبا في عاـ أبدأت بوادر إتحاد في 

دوؿ وىي  6حوليا  تفالتف. الشعمة المنيرة التي سار خمؼ فكرتيا طموح األوروبييف

يطاليا ولكسمبورغ وىولندابمجيكا وأ  .دولة 27وصؿ اآلف إلى حتى . لمانيا وفرنسا واا

لية صنع القرار داخؿ أروقة اإلتحاد األوروبي آسيتحدث الباحث بإيجاز عف 

الخارجي نحو لى التوجو األوروبي إومستويات العمؿ التشريعي، باإلضافة  ،وتسمسمو

وسيتحدث ىذا . لفمسطينية فيما بعدا مع منظمة التحرير وتحديداً  عاـ،بشكؿ  المنطقة

في السياسة لمتعاطي األوروبي  وتحوالً  الفصؿ عف األعمدة الرئيسية التي شكمت أساساً 

وعف المشاريع التي توجيت بيا أوروبا . ، والتي كاف اىميا إعالف برشمونةمع السمطة

 .لممنطقة مف شراكة وجوار واتحاد مف أجؿ المتوسط

مف العالقات واإلرتباطات واألسباب التي  ومجموعةً  شبكةً كؿ ىذا شكؿ في النياية 

كوف تسوىنا .  و وتنافس مف أجموتصر عمى ىذا الدور وتحافظ عمي جعمت أوروبا 

لمتعرؼ عمى موقؼ اوروبا مف قياـ الدولة الفمسطينية والقدس واإلستراتيجية  فرصةً 

 .(الفمسطيني واألوروبي) المتبادلة بيف الطرفيف
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 ولل المطمب ا

 داخلـرة من الـنظ

 صنع القرار 

إف القرار األوروبي ىو قرار موحد، ينتج عف تكامؿ بيف مؤسسات اإلتحاد 

والقوانيف  ،وروبي ويسير في القنوات المحددة لصنعة بما ينسجـ مع مصمحتيـاأل

 .واألنظمة والتشريعات والتوصيات والتوجييات التي يتخذىا اإلتحاد

فرؤوس ىذا المثمث ىي،  .بتسمسؿ وتكامؿ تاـ ،ع القرارتخذ القرار في مثمث صنيُ 

ممثؿ الشعوب )والبرلماف األوروبي( ممثؿ الحكومات الوطنية)المجمس األوروبي 

وتمثؿ المصمحة  ،والمفوضية األوروبية، وىي ىيئة مستقمة عف الحكومات( األوروبية

 .األوروبية المشتركة

 .(السمطة التشريعية)  المجمس الوروبي (0

وىو واضع السياسة العميا لإلتحاد . الكتمة أو الييئة الرئيسية لصنع القرارىو 

وىو الذي يعالج  ،األوروبي، ويسوي القضايا المستعصية عمى مجمس وزراء اإلتحاد

 .القضايا الدولية مف خالؿ السياسة الخارجية واألمف

يحدد  .ويمثؿ كؿ دولة وزير ،ويتكوف المجمس مف الدوؿ األعضاء في اإلتحاد 

وترأس كؿ دولة المجمس . عمى طبيعة الموضوع المطروح لمنقاش في الجمسة الوزير بناءً 

ويمثؿ المجمس األوروبي السمطة التشريعية لإلتحاد  .أشير مرة 6بشكؿ دوري وكؿ 
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 ويتقاسـ الصالحيات مع البرلماف األوروبي. األوروبي وىو الذي يبـر االتفاقات الدولية

 .فيشتركاف بالتساوي في وضع موازنة اإلتحاد. قرار المشترؾبناًء عمى إجراء ال

إف أكبر الدوؿ في المجمس األوروبي وعمى التساوي باألصوات ألمانيا وفرنسا 

يطاليا وبريطانيا، حيث لكؿ دولة  بحيث . أصوات 3قميا مالطا فميا أأما . صوتاً  29واا

غمبية بالحصوؿ عمى يتـ تحقيؽ األ. صوتاً  345يكوف مجموع األصوات في المجمس 

وتكوف . وبموافقة ثمثي األعضاء، ما يعني األغمبية% 73.9أي ما نسبتو  ،صوتاً  255

وتحدد المعاىدات في اإلتحاد  ،%62نسبة التصويت مف سكاف اإلتحاد األوروبي 

األوروبي بأف يتخذ القرار باألغمبية أو باألغمبية المؤىمة أو باإلجماع حسب الموضوع  

 .وأىمية

أو دخوؿ دوؿ جديدة  ،أو إطالؽ سياسة مشتركة جديدة ،قضايا المعاىدات أما

أما في الحاالت العادية يتـ  .فيكوف التوافؽ عمييا باإلجماع. إلى اإلتحاد األوروبي

التصويت بالحد األدنى تكوف محددة سابقًا، ويكوف عدد األصوات لكؿ دولة محدد بشكؿ 

 .تقريبي بناًء عمى الحجـ وعدد السكاف
 

 .البرلمان الوروبي (5

ىو الييئة التي تمثؿ مواطني اإلتحاد األوروبي، ويشرؼ عمى النشاط السياسي 

 . لإلتحاد ويشارؾ في العممية التشريعية وينتخب باالقتراع المباشر مف قبؿ شعوب أوروبا

فرنسا وألمانيا  وىيمقعدًا، فممدوؿ الكبرى فيو  785عدد مقاعد البرلماف األوروبي 

يطال  99ما عدا ألمانيا التي ليا  مقعداً  87فمكؿ منيا  ،كبر لممقاعديا وبريطانيا الحظ األواا
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تعقد الجمسات العادية لمبرلماف األوروبي في ستراسبورغ أما االستثنائية فتعقد  و .مقعداً 

 . في بروكسؿ

 مستويات العمل التشريعي في البرلمان الوروبي واتخاذ القرار . أ

 :التشريعي وىيىناؾ عدة مراحؿ لمعمؿ 

 التعاوف. 

 الموافقة. 

 القرار المشترؾ. 

 

 :التعاوف (1

موجب القانوف الموحد لإلتحاد فقد اعتمد ب. ىو المستوى األوؿ مف العمؿ التشريعي 

الذي يمكف البرلماف مف إعطاء رأيو مف خالؿ مسودات التشريعات التي . 1987عاـ

قترحاتيا لتأخذ بعيف االعتبار تقترحيا المفوضية األوروبية التي تطمب منيا تعديؿ م

 . موقؼ البرلماف

 :الموافقة (2

إف البرلماف األوروبي ىو الذي يوافؽ عمى االتفاقيات الدولية، وىو الذي تتفاوض 

ع اإلتحاد وقبوؿ وعدـ قبوؿ دوؿ عميو المفوضية األوروبية باإلضافة إلى مواضيع توسُ 

 .جديدة لو

ة الموازنة الخاصة باإلتحاد واإلشراؼ صالحيات إضافية، منيا مناقش البرلماف لو

ولو الصالحية بحؿ المفوضية بتبني اقتراح المـو . الديمقراطي عمى اإلتحاد األوروبي
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ويعتبر رئيس المجمس مسؤوال أماـ  .ولو اإلشراؼ عمى اإلدارة اليومية . الذي يقر بالثمثيف

 .البرلماف عف القرارات المتخذة

 :القرار المشترؾ (3

ماف األوروبي والمجمس األوروبي بالمساواة في العممية التشريعية ىو وضع البرل

الخاصة بالتعميـ والسوؽ الداخمية والبحوث البيئية وشبكات التنقؿ األوروبية والصحة 

ويمكف لمبرلماف األوروبي رفض التشريعات المقترحة بالتصويت  .وحماية المستيمؾ

، والتي نصت عمى التوفيؽ 1992 باألغمبية ، وىو ما نصت عميو معاىدة ماستريخت

 .والمصالحة
 

 المفوضية الوروبية (3

ىي مفوضية ليا درجة عالية مف و ىي السمطة التنفيذية لإلتحاد األوروبي، 

االستقاللية، فيي تمثؿ مصالح اإلتحاد المشتركة ، فقرارىا ينبع مف المصمحة الشاممة 

عمؿ المفوضية عمى تنفيذ تو  ،تكفؿ تطبيؽ القانوف والنظاـ فيي . لإلتحاد األوروبي

القرارات الصادرة عف البرلماف والمجمس األوروبي، وتدير السياسات المشتركة لإلتحاد مف 

فيي التي تشرؼ عمى اقتراح القوانيف  .خالؿ الصالحيات الكبيرة التي تتمتع بيا

دارة شؤوف اإلتحادوالتشريعات وتنفيذىا، وىي التي تناقش  مف  اإلتفاقيات التجارية واا

 . تقـو بابراـ المعاىدات وتنشئ العالقات مع الدوؿ األخرىو كما . موازنات ومشاريع

يـ مف الدوؿ األعضاء في اإلتحاد األوروبي، فأما أعضاء المفوضية األوروبية 

حيث تدار مف  .ويتـ تعينيـ باالتفاؽ بشرط موافقة البرلماف األوروبي ولمدة خمس سنوات
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وىناؾ دوائر خارجية تساعد  .46ضو عف كؿ دولةعضوًا بحيث يكوف ع 27قبؿ 

ومف ناحية المسؤولية، فالمفوضية مسؤولة  .دائرة 36المفوضية في أداء مياميا تقدر ب 

في حاؿ امتنع ف ،اقتراح بالموـوتقدـ االستقالة لمبرلماف إذا صدر . أماـ البرلماف األوروبي

لى محكمة العدؿ لمنظر مر إيؽ ما ذكر أعاله، يتـ رفع األعضو مف األعضاء في تطب

 .في الموقؼ

فالمفوضية األوروبية ىي الجية صاحبة العالقة المباشرة بما يتصؿ بالشؤوف 

فالمفوضية تساىـ بشكؿ واضح في . الفمسطينية وأحواؿ الشعب الفمسطيني عمى األرض

تحد ألمـ الملعدة نواح، فيي تموؿ بالتعاوف مع الوكاالت التابعة بمساعدة الفمسطينييف 

مشاريع لالجئيف الفمسطينييف في األردف وسوريا ولبناف، وتقدـ مساعدات غذائية 

كما تساعد في مشاريع الرعاية . لممواطنيف في قطاع غزة، وتموؿ مشاريع األمف الغذائي

ىي التي تشرؼ عمى الدعـ و  .الصحية، ونقؿ المياه وبناء الخزانات وغيرىا مف المشاريع

تمويؿ بناء مؤسسات  مسؤولة مباشرة عفكما انيا ة الفمسطينية، باشر لمسمطة الوطنيمال

 .47الدولة ودعـ مؤسسات المجتمع المدني فييا

 

 

 
                                                           

46
ةالضفةالغربٌةوقطاعغز.نالفنًوالمالًالتعاو.مكتبممثلٌةاإلتحاداألوروبًللضفةالغربٌةوقطاعغزة

www.ec.europa.eu/ delegations/westbank/tech                             .والعالقاتمعاإلتحاداألوروبً

47
 المصدرالسابق 



61 
 

 المطمب الثاني

 وروبيلالتحاد ال  ةالنشاطات الخارجي
 

لقد تطور النشاط الخارجي األوروبي في العقديف األخيريف، حيث كاف يقتصر 

يف في اإلتحاد ولكف في الوقت الحاضر أصبح النشاط والعالقات الخارجية عمى دائرت

النشاط الخارجي مرتبطًا بدوائر عدة منيا التطوير والمساعدات اإلنسانية والتوسع والتجارة 

وييتـ اإلتحاد بقضايا التجارة الدولية  .والعالقة مع األميف العاـ وممثؿ الخارجية واألمف

. ت واالتجار بيا وحقوؽ اإلنسافوحماية البيئة ومكافحة الجريمة المنظمة والمخدرا

واإلتحاد ال يعمؿ لوحده في ىذا االتجاه، فيو يتعاوف مع الواليات المتحدة والياباف 

أما في ناحية األمف فيو يتعاوف مع حمؼ شماؿ األطمسي ، فيناؾ سياسة  .وروسيا

غير دفاعية مشتركة وقوة تدخؿ سريع أوروبية تتعامؿ مع األزمات وحفظ السالـ والمياـ 

أما مف الناحية اإلنسانية فاإلتحاد األوروبي يعد مف أكبر المانحيف لممساعدات . القتالية

 .مميار يورو سنويا لممساعدات 9.6في العالـ، فيو يخصص ما يقارب 

 

 المطمب الثالث

 ةالفمسطيني ةتجاه القضي ةاالوروبي ةالسياسو الخارجي
 

وروبية تجاه القضية الفمسطينية في لقد بدأت تتشكؿ مالمح السياسة الخارجية األ

قد ف. عرؼ ببياف شوماف. بمبادرة فرنسية لحؿ األزمة في الشرؽ األوسط 1971عاـ ال
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عممية  نحوعمى يد المجمس األوروبي  1980تشكؿ موقؼ اإلتحاد األوروبي في عاـ 

 وكاف لإلتحاد األوروبي أثره في ىذا االتجاه، حيث وضع بصماتو. السالـ في المنطقة

عمى المراحؿ المختمفة والمتتالية في العممية السياسية والسممية، أحيانا لو مواقفو الصارمة 

 :فتمثمت المواقؼ في. وأحيانا ما استبعدتو الواليات المتحدة بسبب عدـ مالءمتو إلسرائيؿ

، 1967شو ماف، الذي تضمف انسحاب إسرائيؿ إلى ما وراء خط عاـ بياف  .1

إلى التدويؿ  اإلضافة إلى حؿ قضية القدس استناداً ب. بتعديالت متفؽ عمييا

اإلداري لممدينة القديمة وسائر األماكف المقدسة بموافقة الدوؿ المعنية وبضماف 

 .حرية الحركة لجميع األطراؼ

كاف التحوؿ في الموقؼ األوروبي مف ، 1980/حزيراف 13إعالف البندقية، في  .2

لقضية الفمسطينية مف قضية الجئيف القضية الفسطينية، ىذا التحوؿ الذي نقؿ ا

السوؽ إلى قضية حؽ شعب كامؿ، ففي البندقية تـ اإلعالف صراحة مف 

قامة دولتو  األوروبية المشتركة بمساعدة الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره واا

المستقمة، واعتبر المستوطنات غير شرعية، وطالب بوقؼ البناء فييا، حيث 

حؽ إسرائيؿ في الوجود واألماف وحؽ الشعب  غفؿولـ ي. وصفيا بالغير شرعية

، والذي أعاد قضية القدس إلى الواجية .الشرعية الفمسطيني الحصوؿ عمى حقوقو

 .بيلية حؿ مشتركة مف جميع األطراؼ وليس مف وجية نظر فردية
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نص عمى ضرورة أف تحظى إسرائيؿ  ،1994/ في كانوف أوؿ إيسيف، إعالف .3

مع االتحاد األوروبي عمى أساس المصمحة بوضعية خاصة في عالقاتيا 

 .المتبادلة والمشتركة

دخؿ مفيوـ الدولة الفمسطينية أ ،1999مارس /آذار 24في  ،أما إعالف برليف .4

أف " حيث نص عمىفي النصوص الدولية وخاصة األوروبية،  القابمة لمحياة 

ذات سيادة االتحاد األوروبي مقتنع بأف خمؽ دولة فمسطينية ديمقراطية ومسالمة و 

وقابمة لمحياة عمى أساس االتفاقيات القائمة ومف خالؿ المفاوضات يعتبر أفضؿ 

 .48"مف إسرائيؿ وقبوؿ إسرائيؿ كشريؾ مساو في المنطقةضمانة أل

المعقودة في  4489في جمستو رقـ  2002سنو  1397قرار اإلتحاد األوروبي رقـ  .5

فمسطينية اللدولتيف ، حيث أكد القرار عمى فكرة ا2002مارس / آذار 12

. سرائيمية، والمتاف تعيشاف جنبًا الى جنب ضمف حدود آمنة ومعترؼ بيااالو 

 .49وطالب القرار بالوقؼ الفوري لمعنؼ واإلرىاب واإلستفزاز والتحريض والتدمير

التصور والحؿ المتوقع لمصراع،  ىو ،2002/ حزيراف 22في  ،تصريح أشبيمية .6

السياسي مف خالؿ التفاوض كخيار ال بديؿ  وجاء في النص تصور واضح لمحؿ

يمكف تحقيؽ التسوية مف خالؿ المفاوضات، ومف خالؿ :" لو حيث نص بالتالي

اليدؼ ىو وضع حد لالحتالؿ والتأسيس المبكر لدولة فمسطيف . المفاوضات فقط

، 1967المسالمة والديمقراطية وذات السيادة والقابمة لمحياة، عمى أساس حدود 
                                                           

48
 .سفارةفلسطٌنفًبلجٌكا.بروكسل.1999.إعالنبرلٌن 
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ذا لـز  وينبغي أف . األمر مع بعض التعديالت البسيطة التي يتفؽ عمييا الطرفافواا

يكوف الحؿ النيائي دولتاف تعيشاف جنبا إلى جنب وفؽ حدود آمنة ومعترؼ بيا 

في ىذا السياؽ، يمكف تحقيؽ حؿ عادؿ . وتتمتعاف بعالقات طبيعية مع جيرانيما

ميو لمشكمة الالجئيف لقضية القدس المعقدة وحؿ منصؼ وقابؿ لمحياة ومتفؽ ع

 .50"الفمسطينييف

 إعالن برشمونة

ىو مؤتمر قاده اإلتحاد األوروبي مف أجؿ عمؿ إطار يجمع دوؿ حوض البحر 

أىميا  األبيض المتوسط ضمف تعاوف مبني عمى المصمحة المتبادلة لمجميع في عدة نواحٍ 

لتي ترتبط االقتصاد بما يحويو مف تنمية بعض الدوؿ إلى النواحي االجتماعية ا

باالقتصاد مثؿ الفقر واليجرة التي تؤثر مباشرة في الوضع األوروبي، باإلضافة إلى 

 مالياً  فتضمف ىذا اإلطار دعماً . مكافحة اإلرىاب كيدؼ يريده الجميع ومصمحة مشتركة

لمدوؿ وتنمية اجتماعية ومكافحة المخدرات واإلجراـ الدولي، كما يعزز الحوار بيف 

فة، وييتـ بالسياحة والشباب والمياه والبيئة وتنظيـ األراضي وصيد الثقافات المختم

، عمى عدـ مخالفة 1995واستند المشاركوف في مؤتمر برشمونة عاـ  .األسماؾ والطاقة

ليكوف أساسًا في . ميثاؽ األمـ المتحدة والقانوف الدولي بما فيو القانوف الدولي اإلنساني

 .الثنائيةالتعامؿ بيف الجميع وفي العالقات 
                                                           

49
:استرجعتبتارٌخ.)نٌةالفلسطٌنٌة،مبادئالسٌاسةالخارجٌةالفلسطٌنٌةوزارةالشؤونالخارجٌة،السلطةالوط 

22/7/2010)www.mofa.gov.ps/arabic/foreign_policy

50
.سفارةفلسطٌنفًبلجٌكا.بروكسل.2002.تصرٌحإشبٌلٌة

http://www.mofa.gov.ps/arabic/foreign_policy
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عمى و لقد ركز مؤتمر برشمونة عمى عدة قضايا ىامة مف وجية نظر المجتمعيف 

رأسيـ اإلتحاد األوروبي، فكاف التركيز عمى القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

وتنمية التعاوف االقتصادي والمالي والثقافي واالجتماعي واإلنساني انطالقا مف القانوف 

بيض المتوسط، ومف أجؿ تطوير نطمؽ األىمية اإلستراتيجية لمبحر األومف م .الدولي 

العالقات بيف الدوؿ عمى أطراؼ ىذا البحر كاف الممتقى بيدؼ التعاوف الشامؿ بحكـ 

 .الجوار والتاريخ

وفي حوض البحر األبيض المتوسط، ىناؾ تحديات كبيرة وكثيرة تواجو الشعوب 

قتصادية واالجتماعية، تتطمب مف جميع األطراؼ والحكومات، فالتحديات السياسية واال

المشاركة في إيجاد حموؿ شاممة ومتناسقة مع بعضيا البعض عمى قاعدة االحتراـ 

 .واحتراـ القيـ لمجميع. المتبادؿ

ليس  وىوىذا اإلطار عمى توطيد العالقات الثنائية بيف الدوؿ المشاركة، ويساعد 

يسيـ في إحالؿ السالـ واالستقرار والنمو  ونعف أية قيادة في المنطقة ولك بديالً 

جؿ تحقيؽ األمف أساعد بدفعيا إلى األماـ  مف ياالقتصادي واالجتماعي في المنطقة و 

 .والسمـ الدولييف
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يدعـ المشاركوف تحقيؽ تسوية سالـ عادلة وشاممة " وكما ورد في اإلعالف

مـ المتحدة وعمى أمف األ مجمسترتكز عمى قرارات . ومستديمة في الشرؽ األوسط

 . 51" المبادئ المذكورة في الدعوة إلى مؤتمر مدريد حوؿ السالـ في الشرؽ األوسط

جعؿ منطقة حوض البحر األبيض  وىو وىاـ، عاـٌ  وكاف لممجتمعيف ىدؼٌ 

وتعاوف يؤدي إلى تحقيؽ السالـ واالستقرار والنمو  ،متبادؿو  اءٍ بنّ  منطقة حوارٍ  ،المتوسط

الديمقراطية واحتراـ حقوؽ اإلنساف ومكافحة المخدرات والجريمة  وتحقيؽ ،واالزدىار

 .والفقر، باإلضافة عمى التفاىـ بيف الثقافات

عمى مبدأ تحقيؽ السالـ واالستقرار في منطقة حوض البحر األبيض  واوافقكما 

المتوسط، كونو المكسب الرئيسي والذي يجب دعمو بكؿ الوسائؿ المتاحة لدييـ والذي 

بة وىي القانوف الدولي ف خالؿ الحوار السياسي المنظـ المبني عمى أرضية صميتحقؽ م

ودعـ وتنمية دولة القانوف والديمقراطية واحتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات  ،بكؿ أبعاده

دوف تمييز بسبب الجنس  ،األساسية المتضمنة حرية الرأي والتفكير والضمير والديف

ؿ عمى احتراـ التعددية والتسامح والعمؿ ضد العنصرية والعم  .والمغة والموف أو العنصر

واحتراـ حؽ الشعوب في تدبير شؤونيا طبقًا لمبادئ القانوف الدولي وميثاؽ األمـ 

 .المتحدة

                                                           
51

  Barcelona declaration,  adopted at the Euro-Mediterranean Conference - 27-28/11/95.                     

                                              www.trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/july/tradoc_124236.pdf 
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ما جاء في إعالف برشمونة  ،في مضموف ىذه الدراسة مباشرةٌ  ةٌ صم أما مالوُ 

الشعب الفمسطيني و وروبا والخاص بحؽ تقرير المصير الذي يعد مف أسس العالقة بيف أ

ومف ثـ السمطة الوطنية، فأكد عمى حؽ الدوؿ والشعوب في تقرير مصيرىا وتدبير 

شؤونيا بنفسيا واتخاذ كافة التدابير الخاصة مف أجؿ الحصوؿ عمى االستقالؿ والتحرر 

 لميثاؽ األمـ المتحدة  ، وفقاً 52وكؿ أشكاؿ السيطرة واالحتالؿ الخارجييف ،مف االستعمار

إنماء العالقات الودية بيف األمـ عمى أساس احتراـ المبدأ الذي يقضي بالتسوية في )

باإلضافة إلى  .53 (الخ..الحقوؽ بيف الشعوب وبأف يكوف لكؿ منيا تقرير مصيرىا،

التأكيد عمى االمتناع عف تيديد الشركاء وعدـ استخداـ القوة، وحؿ الخالفات بالطريقة 

عمى الحد مف انتشار األسمحة النووية والكيماوية والبيولوجية السممية وبالحوار والعمؿ 

واالنضماـ إلى المعاىدات المنظمة والخاصة بيا، مع حؽ الدوؿ أف تمتمؾ كؿ القدرات 

مف  العسكرية والتسمح مف أجؿ ضماف حؽ الدفاع المشروع عف النفس في عالـ فيو درجة

مامًا لميثاؽ األمـ المتحدة بما يخص فض وىذا مطابؽ ت. التوازف واألماف والثقة باآلخريف

  .54المنازعات واستخداـ القوة
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 . Barcelona Declaration and Euro-Mediterranean partnership, 27 and 28 November 1995 

Europa summaries of EU legislation                             www.europa.eu/legislation_summarie   

53
تاريخ (. )2)بند( 1)الماده، الفصؿ االوؿ. 1995ميثاؽ االمـ المتحدة (. د ت. )جامعة مينوستا. مكتبة حقوؽ اإلنساف 

          www.umn.edu                                                                           (.1/1/2009االسترجاع
54
 .مصدرسبقذكره.مٌثاقاألممالمتحدة
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 المطمب الرابع

 ةتجاه المنطق ةوروبيال  ةالخارجي ةالسياس
    

جؿ إحالؿ السالـ في المنطقة أيساىـ بشكؿ كبير مف  األوروبيتحاد الف اإ

 جؿ الوصوؿأ مف بعممية السالـ خاصيف سياسييفعمؿ عمى تعييف مبعوثيف ف. العربية

ويعمؿ اإلتحاد  .سالـ في المنطقة بالتعاوف مع الواليات المتحدة وروسياو  استقرار

األوروبي عمى تقديـ دعـ مالي كبير يرافؽ الجيود الرامية مف أجؿ تحقيؽ السالـ في 

المنطقة، إليماف اإلتحاد بأف أي تسوية سياسية يجب بأف تدعـ اقتصاديا بيدؼ تجنب 

 .عدـ الرضا في المنطقةانتشار الشعور ب

إلى  لألردف وسوريا ولبناف ومصر، باإلضافةِ  كبيراً  دعماً  األوروبيفيقدـ اإلتحاد 

تجارية عميقة مع الخميج عالقات و . اتفاقياتعالقات تجارية كبيرة مع إسرائيؿ مف خالؿ 

 .الحوار المفتوح مع إيراف وأخيراً . العربي

، (حوض البحر األبيض المتوسط)قة بالمنط ةوروبا عدة مشاريع خاصأفأطمقت 

فذىبت بداية في  .أوروبا في األمف واإلقتصاد ةوالتي كانت ومازالت تشكؿ طموح ورؤي

والتي  ،جؿ المتوسطأ، وسياسة الجوار واإلتحاد مف مشروع الشراكة األورو متوسطية

 .عمى شرحيا بالتفصيؿ الباحث تييأس
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 الشراكة الوروبية المتوسطية (0

 

 نظرةً  ،االتحاد األوروبي لمنطقة حوض البحر األبيض المتوسطلقد نظر 

 تؤثر إيجابياً  ،األوروبيةباألراضي  متصؿ تماماً  قريبٍ  جغرافيٍ  عميقة، كبعدٍ  استراتيجيةً 

 أوروبافسعت . والسياسية واألمنية االقتصاديةمف النواحي  األوروبيفي الوضع  وسمبياً 

ويخفؼ  ،المتوسط بشكؿ يعود عمييا بالنفعإلى خمؽ إطار يجمع دوؿ البحر األبيض 

 . أعالهالعبء المتزايد عمييا مف النواحي المذكورة 

فيناؾ أخطار داىمة عمى أوروبا أىميا الفقر واليجرة واإلرىاب، فكاف ىذا اإلطار 

ىو إطار سالـ وازدىار مشترؾ يتـ مف خاللو تحسيف األوضاع لشعوب المنطقة مما 

مت الرؤيا الدوؿ التالية، تركيا وقبرص ومالطا والسمطة الوطنية فشم .بالنفع يعود عمييا

سرائيؿ ومصر وسوريا ولبناف وكانت  .الفمسطينية واألردف وتونس والجزائر والمغرب واا

محاربة اإلرىاب والفقر واليجرة والمخدرات وانتياؾ حقوؽ  ،الخطوط العريضة ليذا اإلطار

 .قرار األوروبيالتي تيدد بالمقاـ األوؿ االست ،اإلنساف
 

، 1995في تشريف أوؿ  فكرة الشراكة بما حوتو مف تفاصيؿ،ـ اإلعالف عف تلقد 

جاءت عممية برشمونة و  .كاف التعيد فيو بخمؽ منطقة السالـ واالزدىارو  ،في برشمونة

والتي بدأت  ،التي جرت بيا مفاوضات عمى اتفاقيات ثنائية في منطقة الشراكة المتوسطية

سرائيؿ، حيث استمر التعامؿ مع  بالمغرب وتونس والسمطة الوطنية الفمسطينية واألردف واا

عناصرىا والتشاور بينيا في كؿ الفترات والتي شممت فترات األزمات والتناقضات في 

، تـ توقيع اتفاقية وكمثاؿ .2001لموصوؿ إلنجاز منطقة تجارة حرة بحموؿ عاـ  ،المنطقة
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(Interim Association Agreement) ي التجارة والتعاوف بيف اإلتحاد األوروبي ف

 ،24/2/1997ي ف ومنظمة التحرير الفمسطينية نيابًة عف السمطة الوطنية الفمسطينية

 .1/7/1997حيز التنفيذ بتاريخ  والتي دخمت

 ،نشاء ظروؼ لزيادة الحرية التجاريإىو  ،اليدؼ األساسي ليذه اإلتفاقية إف

المحادثات بيف اإلتحاد األوروبي والسمطة الوطنية عطاء بيئة مناسبة لممناقشات و اا و 

 .الفمسطينية

 ورومتوسطيةأىداف الشراكة ال 

الشرؽ أوسطية  األىداؼ الضمنية لمشراكة األورو متوسطية لألطراؼ وخاصةً 

 :واألوروبية تتمخص بما يمي

 :وروبيةأأىداؼ 

وسط فرض وجود في المنطقة يزاحـ الوجود األمريكي الذي احتكر الشرؽ األ .1

  .لسياساتو

الحوار السياسي واألمني إلقامة منطقة مشتركة يسودىا السالـ واالستقرار عمى  .2

 .أسس احتراـ حقوؽ اإلنساف والديمقراطية

بحموؿ  بناء منطقة التبادؿ التجاري الحرالشراكة االقتصادية والمالية والتدّرج في  .3

االقتصادي في ودعـ التحّوؿ  ،لخمؽ منطقة لالزدىار المشترؾ ،2010عاـ 

 .الصادرات األوروبية ـوتوسعة السواؽ الحالية أما .55البمداف الشريكة
                                                           

55
(.دن:)الرباط(.2008".)مماثلةمتوسطٌةللمجالساالقتصادٌةواالجتماعٌةوالمؤسساتال-القمةاألورو"اإلعالنالختامً، 
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الشراكة االجتماعية والثقافية واإلنسانية لتشجيع التفاىـ بيف الشعوب والثقافات  .4

.والتبادؿ بيف المجتمعات المدنية

ثـ  لمحد ومف .التعاوف رِ طُ اليجرة كأحد أُ أضيفت قضايا ، 2005وفي عاـ  .5

 .اء حالة اليجرة غير الشرعية والقضاء عميياإني
 

 :ما مف الناحية العربية، فاألىداؼ تتمخص بالتاليأ 

تخفيؼ اآلثار السمبية مف وجود منطقة تجارة حرة بيف دوؿ اإلتحاد األوروبي  .1

 .مريكا الالتينيةأو 

إيجاد طرؼ قد يخالؼ الواليات المتحدة األمريكية في سياساتيا في المنطقة  .2

 .ةالعربي

 .براـ عقوداا جمب استثمارات جديدة و  .3

، وىي تخفيؼ اآلثار السمبية مف انضماـ دوؿ أوروبا الشرقية التفاقية ماستريخت .4

اإلتفاقية التي تسعى الى تطبيؽ سياسة خارجية وقائية مشتركة لدوؿ اإلتحاد 

مف والسياسة وروبا في مجاالت تعاوف جديدة في األأدخمت أفيي . األوروبي

فيذه اإلتفاقية عممت عمى خمؽ تكامؿ في  .العدؿ والشؤوف الداخميةرجية و االخ

والجماعات  ،وروبا مف انضماـ الجماعات التاريخية مثؿ جماعات الفحـ والصمبأ

تصاد وانشاء اتحاد اقتصادي وعممت عمى اثراء اإلق. األوروبية لمطاقة الذرية

 .ونقدي
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  خطة الجوار الوروبية


ف مف الضروري الحديث يز عمى الحالة الفمسطينية، ولكالترك ىنا يريد الباحث  

في إطار المشروع  تندرجوالتي سياسة الجوار األوروبية بشكؿ عاـ، بشكؿ عاـ عف 

توفير  كانت أوؿ أولويات سياسة الجوار،. األوروبي لسياسة الخارجية واألمف المشتركة

د األوروبية التي نتجت عف مع البمداف الواقعة شرقي الحدو  ةٍ ُمعّزز  ةٍ شراكل آخر إطار

لمتوسع األوروبي وانضماـ دوؿ  حدٍ  مع وضع، 2004توسع اإلتحاد األوروبي سنة 

اإلعتماد عمى سياسة الجوار تـ  ،ضعيفةالشراكة األورومتوسطية  فأفي حيف و . جديدة لو

منطقة  فشممت ىذه السياسةلتشمؿ البمداف المنضوية تحت ىذه الشراكة، وروبية األ

زدىار إجؿ ىدؼ معمف ىو أ كؿ ىذا مف .الجنوبي القوقاز ستقرار واا نشاء منطقة أمف واا

 .مشتركة متعاونة إقتصاديا ومتكاممة سياسياً 

شريكة مع االتحاد األوروبي، وىي ال الدوؿبيف كؿ  اتالقعال تعزز ىذه السياسة

فالشعوب األوروبية لـ تشارؾ في . تتطور عمى مستوى الدوؿ والمفوضية األوروبية

بعض أجساـ المجتمع المدني و  لممشاورات معصيغ أولية  مع وجوداعدادىا وتقييميا، 

بيذه السياسة  عمى اطالع كاؼٍ  تليس فيذه الشعوب. األجساـ تمثيمية في بعض البمداف

التعامؿ مع  ف .سياسة الخارجية واألمف المشتركةالأركاف  والتي ُيراد ليا أف تكوف أحد

دوؿ جنوب البحر األبيض المتوسط، يتـ عمى أساس ما يتـ  دوؿ العالـ الثالث وخاصةً 

التعامؿ بو مع الدوؿ التي تترشح لإلنضماـ إلى اإلتحاد األوروبي في مرحمة ما قبؿ 

 .اإلنضماـ



73 
 

" الجيراف"ترسيـ حدود المناطؽ التي يدخؿ  ضرورة  ينطوي مفيوـ الجوار عمى

وىكذا فإف لسياسة الجوار . مختمفةبيف األطراؼ ال في حّيزىا، وكذلؾ عمى بناء عالقةٍ 

وىي إضافة  (.التعاوف)والعبور ( ترسيـ الحدود)األوروبية وظيفة مضاعفة، فصؿ الحدود 

لما سبؽ أحد الخطوات التي قامت بيا أوروبا مف منطمؽ القرب الجغرافي بعد أف توسع 

في البعد ، حيث انتقؿ نقمة نوعية 2005اإلتحاد األروبي ليصؿ لما وصؿ إليو في عاـ 

 .الجغرافي واإلقتصادي والسياسي

قد قدـ ىذا التوسع فرصة لتطوير العالقات األوروبية الفمسطينية باتجاه تحقيؽ ل       

لف يكوف إال بالتزاـ الفمسطينييف إلقامة الدولة، لكف ىذا الدعـ  .دولة فمسطينية مستقمة

مؤسساتي، وتطبيؽ بإصالحات عمى الصعيد السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي وال

خارطة الطريؽ بالكامؿ، ووقؼ العنؼ لموصوؿ إلى سالـ عادؿ مبني عمى أساس قرارات 

 .مجمس األمف لموصوؿ إلى الدولة الفمسطينية المستقمة القابمة لمحياة المجاورة إلى اسرائيؿ

مبادرة اإلتحاد األوروبي ب يبرحفموقفيا واضح، التالفمسطينية الوطنية السمطة أما 

دخوؿ في عالقات سياسية أمنية وثقافية مكثفة، والدخوؿ في المسؤولية لمنع الصراع لم

العالقات الثنائية، فمشاركة  فكال الطرفيف ليـ المصمحة المباشرة في تطوير .وحمو

فمسطيف في خطة الجوار األوروبية أخذت مكانيا في ظؿ الوضع السياسي الراىف الذي 

عاقة الحركة  ستيطاتإسرائيؿ التي شممت اإلفممارسات  .أثر عمى إطار العمؿ واا

أدت إلى تعميؽ قياـ الدولة الفمسطينية، وىذه أيضًا يجب أخذىا بعيف اإلعتبار . والحواجز
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فكانت الدوافع الرئيسة مف أجؿ العمؿ عمى . في عممية انضماـ فمسطيف لخطة الجوار

 .تنفيذ وتطبيؽ الطريؽ والتحضير إلقامة الدولة الفمسطينية

 تحاداالتطوير العالقات مع  وىذا الطموح في إطار .لمفمسطينييف طموح فإ

 .يعتمد عمى درجة االلتزاـ بالتطبيقات األساسية في تنفيذ األولويات، ولكنو األوروبي

فخطة الجوار األوروبية كانت جزءًا مف رد اإلتحاد عمى  .والتي نجحت السمطة بتطبيقيا

تصاد، فاإلصالح خمؽ نوعًا مف الثقة بيف السمطة اإلصالحات في مجاؿ السياسة واالق

واإلتحاد الذي جعؿ نظرة المانح األوروبي تكوف عمى ثقة مف أف ىذه السمطة تتقدـ بثبات 

 .نحو بناء مؤسساتيا لموصوؿ الى الدولة

 3تراوح مف ت والتي "  Action plan"عمؿ الولمبدء في خطة الجوار كانت خطة 

تطبيقيا سيساعد في تنفيذ الشروط األساسية لمخطة ف أمتوقع وكاف مف السنوات،  5إلى 

، والتداخؿ الفمسطينية المتوسطة المدى، ودعـ مساعي اإلصالح في السمطة الوطنية

 .بيف السمطة واإلتحاد األوروبيالثقافي واالجتماعي 

 .56مشراكة الجديدة بين السمطة واإلتحاد الوروبيل ة نظر ال - أ

مف ًا بما في ذلؾ أف تكوف جزء ،مف التكامؿ كبيرةٍ  جةٍ التعاوف عمى در أف يكوف  .1

مكانية مشاركة السمطة بشكؿ فعاؿ في سياسات اإلتحاد . السوؽ األوروبي واا

 .األوروبي وبرامجو

                                                           
56

 Suggestions to Update EU PA Action Plan Subcommittee of the EC-PAEconomic and 

Financial Matters, Trade, Customs Issue (Prime Minster Office) PNA.21.2.2010 
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 .تحسيف في إطار التعاوف السياسيال  .2

إف ىذه الشراكة خمقت جوًا مف الحوار بيف التشريعات والقوانيف التجارية، التي أدت  .3

 .طراؼبيف األ قي عمى نقاط مشتركة تسيؿ وتزيؿ المعيقات أماـ التجارةالتالإلى 

لدعـ األىداؼ في ىذه  اً الحصوؿ عمى دعـ مالي ألىداؼ معينة، ويكوف موجي .4

 . الوثيقة

 .الدعـ بطريقة المساعدات التقنية .5

تعميؽ العالقات التجارية لتشمؿ الزراعة والخدمات، وتوفير ظروؼ لزيادة االستثمار  .6

حيث كانت الشراكة ىي األساس في التعاوف األوروبي الفمسطيني، ومنتج . طويروالت

 .لمتعاوف مف أجؿ تنفيذ أولويات خطة العمؿ

تؤسس العالقات األوروبية  الفمسطينية  وفي إطار تطوير وتطبيؽ خطة العمؿ، فإف .7

أخذ  وافترضت المفوضية أف ىذا سي .إمكانية إنشاء عالقات تعاقدية جديدة بينيماالى 

والذي سيكوف عند إنشاء دولة فمسطينية  ،شكؿ خطة الجوار األوروبية الفمسطينية

 .كاممة متوسطيةٍ  إلى شراكةٍ  الطريؽ لموصوؿمستقبمية 

 :أولويات خطة العمل - ب

جاءت  ،عمى أولويات بيف الفمسطينييف واألوروبييف مبنيةً  اً وضعت أىدافإف الخطة 

 .1/2002ـ بدء العمؿ بو في مف برنامج اإلصالح الفمسطيني الذي ت
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 2000في الفترة مف العاـ ، في الضفة الغربية وقطاع غزة القائـوفي ظؿ الوضع 

 فذىب .متوسطة أوالممكف عمؿ خطة قصيرة  حيث مف غير، 2009 وحتى

 :التالي النحو األوروبيوف والفمسطينيوف لوضع أىمية خاصة عمى
 

 .ؼ األزمة اإلنسانيةتكثيؼ الجيود لحؿ صراع الشرؽ األوسط وتخفي .1

محاولة عمؿ حوار سياسي يعتمد عمى محاربة العنؼ والتطرؼ وحماية حقوؽ  .2

وتحسيف الحوار بيف الثقافات واألدياف ومكافحة العنصرية . واألقميات اإلنساف 

 .والسامية ضد اإلسالـ

 .وتفعيؿ القضاء ،التقدـ في إنشاء نظاـ قضائي فعاؿ .3

 .تقوية وبناء المؤسسات .4

 مؿ االنتخابات في الضفة وغزةتنظيـ ع .5

 .الحصوؿ عمى نظاـ مالي شفاؼ .6

تطوير العالقات التجارية مع السمطة وتحقيؽ تقدـ في اإلصالح االقتصادي      .7

 .المتوسطيةالخطة لتنفيذ كامؿ 

لتعزيز اشتراؾ فمسطيف في الشبكات  ،تعزيز التعاوف في مجاؿ النقؿ والطاقة .8

 .األوروبية المتوسطية

 .اإلجراءاتقدـ في األولويات المذكورة أعاله، كانت ولتحقيؽ الت
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 جراءات  اإل - ت

بناء المؤسسات لدولة فمسطينية قابمة لمحياة و  الحوار السياسي واإلصالح

وتقوية الحوار السياسي والتعاوف بما يتضمنو السياسات األمنية  وديمقراطية

ىو منصوص عميو في  كما. والخارجية والحوارات السياسية  الفمسطينية األوروبية

وىذا الحوار يجب أف يمتد ليشمؿ . سياؽ الخطة المتوسطية لمتجارة والتعاوف

 :التالي

السالـ وتطبيؽ  حوارات لحؿ الصراع في الشرؽ األوسط لموصوؿ الى عممية .1

 .دائـ لدولتيفخارطة الطريؽ وحؿ 

ا يتعمؽ في موالتأكد مف احتراـ القانوف الدولي ب .تدابير لتحسيف الوضع اإلنساني .2

 .اإلنسانيةالنواحي 

 ."اإلرىاب"محاربة  .3

 .تعزيز التعاوف بيف اإلتحاد األوروبي والسمطة لتنفيذ خطة اإلصالح .4

 ،تكثيؼ التعاوف في مجاالت مكافحة اإلرىاب ومنع انتشار أسمحة الدمار الشامؿ .5

 .واإلتجار غير المشروع باألسمحة

 :ىذا مف خالؿويكوف 

 د االوروبي في مجاؿ مكافحة اإلرىاب بما يشمؿ تقوية التعاوف مع اإلتحا

 .التمويؿ غير المشروع لألسمحة
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  تعزيز دور األمـ المتحدة في مكافحة اإلرىاب مف خالؿ تنفيذ قرارات مجمس

 .1267/ 1373مف األ

 الصادر عف مجمس األمف بتاريخ 1373حيث تشكؿ بموجب القرار       

ىذه المجنة وضعت مجموعة . رىابلجنة سميت بمجنة مكافحة اإل ،28/9/2001

مف العقوبات لكؿ مف لو عالقة بدعـ مرتكبي اإلرىاب والداعميف لو ماليا وبشريا 

ويتيح لمدوؿ األعضاء مطاردة ومعاقبة اإلرىابييف مف خالؿ . وفي أي مكاف

القرار بموجب الفصؿ  وصدر ىذا .57العالقات اإلستخبارية والتعاوف المشترؾ

ف أ ىمف ىذا الفصؿ عم 39وقد نصت المادة  األمـ المتحدة السابع مف الميثاؽ

مجمس األمف يقرر ما يجب اتخاذه مف التدابير لحفظ السمـ واألمف الدولييف ونص 

اف لمجمس األمف اف يطمب الى أعضاء األمـ المتحدة تطبيؽ ىذه  41في المادة 

جية عالمية كاستراتي ،60/288وما تبعو مف قرار الجمعية العامة  .58التدابير

 .2006لمكافحة اإلرىاب في العاـ 

    ضماف احتراـ حقوؽ اإلنساف 

   منع انتشار أسمحة الدمار الشامؿ مف خالؿ تنفيذ قرارات األمـ المتحدة. 

                                                           
57
.جمهورٌةمصرالعربٌة.مواجهةاإلرهابالمحكمةالدستوؤرٌةالعلٌا،حكمالقانونفً(.2007.)سرور،أحمدفتحً

.egwww.hccourt.gov                                               (  22/5/2010:استرجعتبتارٌخ..)القاهرة

58
.عمان:دراساتالقضائٌةالتخصصًمركزال.غسٌلاألموالوأثرهعلىالسرٌةالمصرفٌة(.2002).أمجد،الجهنً 

 www.cojss.com (15/11/2010:استرجعتبتارٌخ)

http://www.hccourt.gov.eg/
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 شفافة وفقاً و ، وتنظيـ انتخابات محمية عامة وحكـ القانوف لديمقراطيةادعمت الخطة كما 

صالح اإلدارة العامة  .شريعي والدستوريوتسريع اإلصالح الت ،لممعايير الدولية واا

 .والخدمات المدنية

ومف النقاط التي ركزت عييا الخطة حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية لتعزيز 

 .الضمانات القانونية لحرية التعبير، والصحافة، وحرية التجمعات وفقًا لممعايير الدولية

 .بما يكفمو القانوف الدولي وتعزيز ثقافة التسامح

 

 :لمساءلة المالية واإلدارة السميمة لممال العاما

نشاء نظاـ مراقبة إلى إلى اإلستمرار ومواصمة الجيود الرامية إدعت الخطة لقد 

رامج المحاسبية، كما طالبت الخطة تفعيؿ بساليب والألحدث األ مالي فعاؿ وحديث وفقاً 

ت السمطة وخاصة التي تقوـ وتقوية دور التدقيؽ الداخمي في وزارة المالية وكافة مؤسسا

وتطرقت لتدريب جيات التدقيؽ عمى ىذه األنظمة فيما يخص التدقيؽ الداخمي   .باإلنفاؽ

وتبني قانوف جديد لمتدقيؽ الداخمي، وتقديـ تقارير لممجمس التشريعي بشكؿ سنوي 

والتعاوف مع الجيات المختصة ومع اإلتحاد اإلوروبي وىيئاتو المختمفة لعمؿ تدقيؽ 

 .اجئ عمى األمواؿ الممنوحةمف
 

 :مواصمة العمل لتحسين الشفافية المالية لمسمطة الوطنية الفمسطينية

جؿ مكافحة أالجيود مف  افرض، ولكف المطموب ىنا تحيفنالممالمطمب الدائـ ىو ىذا 

فركزت عمى اإلستمرار في تنفيذ برامج اإلصالح  .الفساد في المؤسسات العامة 
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ىذا يعني التركيز عمى تدريب العنصر . العامة، والشفافية الماليةالفمسطيني لمموازنة 

البشري في المؤسسات الحكومية مف أجؿ مكافحة الفساد، وتطوير القدرات اإلدارية لمنع 

 .ومكافحة الفساد والمخالفات التي تؤثر عمى توفير واستمرار الدعـ والتمويؿ

ات العامة، ويتضمف ىذا وضع شروط بما يشمؿ أيضًا ضماف الشفافية في عممية المشتري

لضماف نزاىة فتح وترسية العقود وفقًا ألفضؿ المعايير الدولية، وتنفيذ قانوف المشتريات 

 .العامة، ووضع نظاـ حديث لنظاـ التقاعد
 

 

 اإلتحاد من أجل المتوسط (5

ىو ، االتحاد المتوسطيعرؼ في بداية إطالقو بمشروع  االتحاد من أجل المتوسط

وىو عددة األطراؼ ترمي إلى مضاعفة إمكانية التكامؿ والتماسؾ اإلقميمييف، شراكة مت

البحر الدوؿ المطمة عمي  ىإل إضافةً  ،حاد األوروبياالتىيئة تضـ الدوؿ األعضاء في 

 نيكوال ساركوزي، و قد أعمف الرئيس الفرنسي موريتانياو  األردفباإلضافة إلى  المتوسط

في قمة باريس، وبوجود  ،2008 يوليو 13في عف انطالؽ اإلتحاد مف أجؿ المتوسط 

بمدًا، وعمى مستوى القمة منيـ، الرئيس المصري والسوري والجزائري والمبناني  43

متوسط و إقامة مشروعات تنموية بشأف البحر ال: اليدف العام لالتحاد  والتركي، وكاف

 مبادرة برشمونةويرى الكثيروف أف المشروع سيعيد تفعيؿ  .الدوؿ المطمة عمى شواطئو

سرائيؿو  مصرو  تونسو  الجزائرو  المغربوضمت  1995التي انطمقت في  السمطة و  اا

 . االتحاد األوروبيو  تركياو  سورياو  لبنافو  األردفو  الفمسطينية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1995
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
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المنبثقة  ،إف االتحاد مف أجؿ المتوسط مبادرة جديدة تأسست عمى عممية برشمونة

وييدؼ إلى إضفاء الحيوية الجديدة عمى العالقات األوروبية  عف مؤتمر مدريد لمسالـ،

االتحاد األوروبي المستمر كما يؤكد التزاـ . مع الشركاء في منطقة حوض المتوسط

كبيرة عمى الصعيد السياسي  إستراتيجيةبمنطقة حوض المتوسط، وىي منطقة ذات أىمية 

مع العمـ أف الخطاب وجو لمجميع وخاصة المؤسسات . واألمني واالقتصادي واالجتماعي

مف كؿ ف .الدولية ودوؿ الخميج العربي ومنظمة المؤتمر اإلسالمي واإلتحاد اإلفريقي

الباحث أف ىدؼ  استنتج، "جؿ المتوسطأاإلتحاد مف " مشاريع السابقة الى مشروع ال

أوروبا مف منطقة البحر األبيض المتوسط، ىو ىدؼ إستراتيجي مستمر، وىو أف ىذه 

. أحد أىـ حدودىا الجنوبية، والتي بدورىا حمقة الوصؿ بيف الشرؽ والغربىي المنطقة 

ف خالليا عمى التجارة الخارجية الرئيسية وخاصة أف وىي البوابة الرئيسة التي تسيطر م

ولكف ومع وجود الواليات المتحدة األمريكية . العالـ العربي ىو أىـ األسواؽ بالنسبة ليا

التي تسيطر عمى المنطقة، فإف أوروبا تسعى لخمؽ كياف يحافظ عمى شكميا وىيبتيا في 

 .نفس المنطقة

ت المتحدة في العممية السممية في الجزء لمواليا حاولت أوروبا أف تكوف شريكاً 

عمى ما تفعمو  اً شاىد االجنوبي مف البحر األبيض المتوسط، ولكف لـ يتعدى دورىا كوني

في المنطقة مف اتفاقيات سياسية وعممية السالـ التي كانت فييا أوروبا  الواليات المتحدة

كوف ليا يولكف أوروبا ارتأت أف  .عمميًا شاىدًا واستشاريًا وداعمًا ماليًا واقتصاديًا فقط

فمع . فكاف ليذا التكتؿ أسبابو. شأنيا الخاص، الذي يكوف صاحب مبادرٍة في المنطقة
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وجود الواليات المتحدة واشتعاؿ الحروب في المنطقة، حدث اختالؿ في الوضع األمني 

في المنطقة العربية بالتحديد، الذي أدى بدورة إلى اختالؿ الوضع االجتماعي 

 .القتصادي، ما يؤثر بالمحصمة عمى أوروبا سمبًا لقربيا الجغرافي في المنطقة العربيةوا

" اإلرىاب" وتيرة  توتزايد ،زدادت مخاوؼ أوروبا مف تزايد اليجرة غير الشرعيةإ

جاء   .وييددىا في عقر دارىا ،حسب تعبيرىـ مما ييدد مصالحيا الحيوية في المنطقة

تقوؿ أف المنطقة العربية    ةبرؤيتجاه جنوب المتوسط،  وروباأ نيابًة عفالتحرؾ الفرنسي 

األمنية، و مف التحديات الواجب التصدي ليا، في المجاالت السياسية،  تمثؿ مجموعةً 

تنامي و المنافسة األمريكية عمى المنطقة، و االجتماعية والبيئية و الثقافية، و الحضارية، و 

تبييض األمواؿ و إلرىاب العابر لمحدود، او ظاىرة اليجرة السرية والجريمة المنظمة، 

  .بندرة المياه الصالحة لمشر و  تموث البحر األبيض المتوسط،و وتجارة المخدرات، 

جاء في وقت فيو عممية السالـ في حيث ، أىميتة الخاصةلو ىذا الموضوع 

ف الوضع الراىف لمدوؿ العربية المجاورة إلسرائيؿ غير مستقر عمى أو . مرحمة المجيوؿ

ومع مجيء ىذه المبادرة التي قادىا ساركوزي، فقد . مستوى االقتصادي واالجتماعيال

يكوف ليا األثر اإليجابي عمى الحالة االقتصادية واالجتماعية مما يؤثر عمى الوضع 

 .األمني والسياسي طردياً 

لمعالقات الثنائية والجماعية مع أوروبا، وقد تكسر الجمود  وتفتح ىذه المبادرة مجاالً 

مما يؤدي عمى المدى البعيد إلى . الحاصؿ بيف بعض الدوؿ العربية والدوؿ الشمالية

 .تحسيف العالقات بما يعود بالنفع عمييا وعمى المنطقة
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 أثر برشمونة في اإلتحاد من أجل المتوسط 

 1995شكمت عممية برشمونة األداة المركزية لمعالقات األوروبية المتوسطية منذ 

واستنادًا إلى النجاحات التي تحققت . لمتعاوف متعدد األطراؼ والثنائي وقدمت دفعًا كبيراً 

ستعطي دفعًا إضافيًا " االتحاد مف أجؿ المتوسط: عممية برشمونة"وضرورة تقويتيا، فإف 

وستكّمؿ العالقات الثنائية الجارية التي ستتواصؿ في . المتوسطدوؿ لعالقات االتحاد مع 

 .أطر السياسة القائمةو نطاؽ 

كانت و . دولة 39شػراكة بيف  تشكمت 1995عاـ ال في منذ إطالؽ عممية برشمونة

التي مازالت  منطقةالالسالـ واألمف واالزدىار في  تحوي طموحا كبيرًا مف أجؿ تحقيؽ

التي أسست  ىي الشراكةف. الصراعات تبطئ كؿ المشاريع لتحقيؽ األىداؼ السابقة

المفوضية أما . حوار المستمر وااللتزاـ والتطورلم عمؿٍ  إطارَ لإلتحاد مف أجؿ المتوسط 

مميار يورو مف ميزانية  16دعمت عممية برشمونة بتأميف أكثر مف فقد األوروبية 

بيض المتوسط، ومف منطمؽ األىمية اإلستراتيجية لمبحر األ. 1995المجموعة منذ عاـ 

تقى بيدؼ كاف المم ،ومف أجؿ تطوير العالقات بيف الدوؿ عمى أطراؼ ىذا البحر

 .التعاوف الشامؿ بحكـ الجوار والتاريخ

إتحاد مف أجؿ  تبعيا مفإعالف برشمونة ىو الذي أسس لمشراكة المتوسطية وما ف    

جؿ أعممية برشمونة والشراكة واإلتحاد مف  واشتركت بوالمتوسط، وكاف مف أىـ ما ركزت 

الذي يشكؿ  ،توسطبحر األبيض الملم المتوسط ىو موضوع األمف في الجزء الجنوبي
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مصدر األمف والتيديد في نفس الوقت، فمف وجية نظر أوروبا أف القضية الفمسطينية إف 

 المنطقة فضؿ فيأتـ حميا ستزوؿ أسباب التوتر بالتالي سيكوف ىنالؾ مجاؿ لعالقات 

 . مستقبالً 

 بات االتحاد األوروبي الذي يركز عمى المسألة األمنية باعتبارىا مسألةً  ،ىنا مف

التعاوف اإلقميمي، يربط بينيا وبيف عممية السالـ الجارية التي انطمقت منذ  في حيويةً 

سرائيؿ،تحقيؽ سالـ عادؿ وشامؿ بيف العرب و  مف أجؿ، 1991مدريد عاـ  مؤتمر  اا

منطقة المتوسط، والتي  تجاهالمحمميف إلى أف مبادرة االتحاد األوروبي  ويذىب بعض

المتوسطية، تندرج ضمف سياؽ حرص الدوؿ األوروبية  - الشراكة األوروبية عرفت باسـ

لذلؾ عرض عمى دوؿ ضفة المتوسط  .المصالح األميركية مقابؿمصالحيا  عمى خدمة

. أساسيًا في ىذه المنطقة الجنوبية الجنوبية مشروعًا يطمح في أف يجعؿ مف أوروبا طرفاً 

اح نظاـ إقميمي متوسطي التعبير عنيا باقتر  متوسطيةػ تـ -فقد طرحت شراكة أوروبية

كانت  إذاو   .موقعيا سياسيًا واستراتيجياً  يوفر لممنطقة مظمة أمنية واقتصادية ويعزز

، اإلسرائيميىي المحور الرئيسي مف عممية السالـ في المفيوـ األميركي  "الشرؽ أوسطية"

دي االقتصا في النسيج تشكؿ إسرائيؿ المقصد األساس مف منطمؽ سعييا لإلندماجحيث 

المتوسطية، التي  العربية، فإف االتحاد األوروبي ىو محور لممنطقةواالجتماعي والسياسي 

متوسطية  تكرس ىوية التي تعتبر خطوة متقدمة في السياسة المتوسطية الجديدة ألوروبا
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 لبعض العرب، وأخرى شرؽ أوسطية، ولف يكوف ذلؾ إال عمى حساب اليوية القومية

   .59بالعربية اإلسالمية لمعر 

 الىداف والتحديات 

أىداؼ  سيعتمد عمىجؿ المتوسط أإلى أىداؼ اإلتحاد مف  حتى يصؿ الباحث

أىداؼ الشراكة المتوسطية ىي القاعدة الرئيسية التي بني عمييا  أف حيث، و الشراكة

 :باألىداؼ التنمويةتمثؿ باختصار الذي مشروع االتحاد مف أجؿ المتوسط 

تنظيؼ مياه البحر وشواطئو مع التركيز عمى المياه )ط مكافحة تموث البحر المتوس .1

 (. والصرؼ الصحي

بحرية طرؽ  بإنشاءتحسيف النقؿ بيف الموانئ )الطرؽ البرية والبحرية السريعة  .2

، واستكماؿ مالـ ينجز مف الطرؽ المغربية بما يشمؿ مستقباًل كؿ دوؿ سريعة

 (. الجنوب

واالستعداد واالستجابة لمكوارث الطبيعية التعاوف في الوقاية مف )الحماية المدنية  .3

 (. ومف صنع اإلنساف

الطاقة لتوليد " خطة المتوسط لمطاقة الشمسية"بحث مدى فعالية )الطاقة البديمة  .4

لمنفط  الطاقة البديمةدعـ البحوث والدراسات في مجاؿ مصادر و  الشمسية

 (. والغاز
                                                           

59
 .3/6/2003 .377العدد  .األدبي األسبوعجريدة  ."المتوسطية –مفيوم المن في الشراكة الوروبية " .توفيؽ ،المديني
    dam.or-www.aw                                                                                                        (كترونيةنسخة أل)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://www.aw-dam.or/
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تشجع الحراؾ  سموفينيايكوف مقرىا في  ةإقامة جامعة أورومتوسطي)التعميـ  .5

 (. األكاديمي والدرجات العممية لجامعات الدوؿ األعضاء

إقامة ىيئة لدعـ الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر )مبادرة أعماؿ المتوسط  .6

ة باستخداـ المساىمات الطوعية مف الدوؿ المساعدة الفنية وتوفير األدوات المالي

 (. األعضاء

 .االتحاد المتوسطي يدعو إلي إخالء الشرؽ األوسط مف أسمحة الدمار .7

 

 التحديات التي واجيت اإلتحاد 

االتحاد مف أجؿ المتوسط يتمثؿ في تحسيف : التحدي الذي يواجو عممية برشمونة .1

 اإلدارةالعممية وتأسيس ولية ؤ العالقات متعددة األطراؼ وتعزيز تقاسـ مس

وفي ترجمة ىذه  ،أساس المساواة بيف جميع األطراؼ ىعم لألمور الرشيدة

مف نو أو . بالنسبة لممواطنيف مشاريع ممموسة تكوف أكثر وضوحاً  ىالعممية ال

مضاعفة االلتزاـ  ووجوب. إعطاء دفع جديد ودائـ لعممية برشمونةالواجب 

 . ف برشمونة إلي نتائج ممموسةوالحوافز مف أجؿ تحويؿ أىداؼ إعال

وبالفوائد االقتصادية  ،ويعترؼ رؤساء الدوؿ والحكومات بالتقدـ الذي تحقؽ

متوسطية في المنطقة األورو المدىالمرتبطة بإنشاء منطقة تبادؿ حرة بعيدة 

وفيما بعد، وتعزيز التكامؿ االقتصادي اإلقميمي بجميع  2010بحموؿ عاـ 

- ميـ الخطوط الرئيسية لخريطة الطريؽ التجارية األوروالقادة دع وأكد. أبعاده

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
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دراسة إقامة آلية مرنة وفعالة وموافقة ألوساط األعماؿ توفر  متوسطية وخصوصاً 

ومف التحديات الكبيرة التي . فرصة زيادة الشفافية وفرص التجارة واالستثمار

ستقرار في الشرؽ تواجو اإلتحاد وخاصًة فرنسا، العالقات العربية اإلسرائيمية واال

األوسط، حيث ال يمكف أف يكوف ىنالؾ شراكة حقيقية دوف استقرار في المنطقة 

 .عمى أساس مؤتمر مدريد

 رئاسة اإلتحاد 

عف  ساركوزيوقررت القمة إنشاء رئاسة مشتركة دورية لالتحاد عيدت لمرئيس 

عف الضفة الجنوبية  محمد حسنى مبارؾ المصريالضفة الشمالية لممتوسط، ولنظيره 

عممًا بأف مدة الدورة سنتاف تنتقؿ بعدىا الرئاسة إلى قادة دوؿ أخرى، فيما لـ يحسـ 

 .الموقؼ بالنسبة لمشخصية التي ستتولى األمانة العامة لالتحاد

عف انطالؽ اإلتحاد مف أجؿ المتوسط كييئة دولية  ساركوزيئيس الفرنسي أعمف الر 

والرئيس  يالفرنسي ساركوز دولة، وبرئاسة مشتركة بيف الرئيس  43جديدة بعضوية 

وأوضح البياف الختامي أف مبدأ الرئاسة المشتركة بيف  ،محمد حسنى مبارؾ المصري

سيطبؽ "و مسؤوؿ مف الدوؿ المتوسطية غير األوروبية  االتحاد األوروبيممثؿ عف 

عمى القمـ وعمى كؿ االجتماعات الوزارية ولقاءات كبار الموظفيف وفي األمانة 

وتقرر أف تنعقد قمة االتحاد . 60"لمجنة المشتركة الدائمة واجتماعات الخبراءالعامة وا

                                                           
60
 (.دن:)بارٌس(.2008.)لمتوسط،اإلعالنالمشتركلقمةبارٌسمنأجلا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
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متوسطية مف  ودولة االتحاد األوروبيكؿ سنتيف عمى أف يحتضنيا بالتناوب بمد مف 

 .خارجو، فيما سيكوف اجتماع وزراء خارجية االتحاد المتوسطي سنويا

انة لـ يتفؽ المشاركوف في القمة عمى اختيار أعضائيا وال عمى اختيار مقر األم

العامة، وقد كانت تونس أوؿ المطالبيف بيا وانضمت إلى قائمة المطالبيف المغرب و 

برشمونة ومالطا ومرسيميا، إال أف البياف الختامي أشار إلى أف ىاتيف المسألتيف سيتـ 

تشريف /نوفمبرالحسـ فييما أثناء لقاء وزراء الخارجية الذي تقرر عقده في 

 .2009الثاني

ضّمنتيا مقترحات تيدؼ تكانت المفوضية األوروبية أقّرت مذكرة في شير أيار و      

االتحاد : عممية برشمونة"ء بالعالقات مع الشركاء المتوسطييف مف خالؿ إلى االرتقا

بما يساعد في تجديد حيوية  الييكمةواقترحت المفوضية مراجعة ". مف أجؿ المتوسط

وىذه الييكمة . ووضوح عالقات االتحاد األوروبي مع الشركاء في المنطقة المتوسطية

تضـ ممثمي المنطقة األوروبية  إنشاء أمانة سر ولجنة دائمة الجديدة تتضمف

ريع التي مف اكما تبرز وثيقة السػياسة مجموعة أفكػػار حوؿ طبيعة المش. المتوسطية

شأنيا أف تشكؿ جيدًا ممموسًا وواضحًا وتساعد في تحسيف مستوى معيشة مواطني 

 .المنطقة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
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 ألعالم العربي من ىذا اإلتحاد 

سد  في باإلستفادةوقع الراغب ف موقع العالـ العربي مف ىذا اإلتحاد ىو مإ

فميس لمدوؿ العربية ما يدفعيا لمثؿ ىذه الشراكة إال . العجز المالي في موازناتيـ

 .اإلستفادة المالية

بما يخص  االتحاد مف أجؿ المتوسط، تجاهإىناؾ مالحظات لعدد مف المحمميف و 

 :ومنيا العالـ العربي

ونيائي لمصراع العربي  يجب أف يضع المشروع نصب عينيو إيجاد حؿ عادؿ .1

أي  دوفبطريقة ُمرضية لمجميع   اإلسرائيمي، بما في ذلؾ حؿ قضية فمسطيف

لشعوب المنطقة  أساسيألف الموضوع الفمسطيني موضوع ،تجاوز ليذا الموضوع 

وكؿ مف يريد ، ففمسطينيو ف و ئالعربية مجتمعة، فكؿ بمد متوسطي يوجد بو الج

فمسطينية فإذا أرادت أوروبا أف تسحب ىذه معادة الغرب ينطمؽ مف القضية ال

 . 61الذريعة واجب عمييا المساىمة الفاعمة والجادة مف أجؿ ىذه القضية

ولف تستطيع أي قوة في المنطقة فرض إسرائيؿ عمى الدوؿ العربية وشعوبيا 

وستبقى جسما منبوذا ميما حاولت الحكومات عقد اتفاقات سالـ . لمتعايش معيا

 . معيا

                                                           
61
 ".تصادي يطغى عمى اإلعالن النيائي لالتحاد من أجل المتوسط، والعرب يشددون عمى مبادرة السالماالق.سورية الغد
www.souriaalghad.net .                                                         (17/11/2009استرجعت بتاريخ )

        

http://www.souriaalghad.net/
http://www.souriaalghad.net/
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التعامؿ مع الوجود  ويتطمب وماف أخذ الموضوع العراقي بعيف االعتبار ال بد م .2

والبريطاني في العراؽ كاحتالؿ واضح بعيدا عف المداورة والسعي   األمريكي 

 .إليجاد حؿ لمأساة ىذا البمد

 أف يدرج داخؿ مشاريعو مشروع دعـ يجب عمى مشروع االتحاد مف أجؿ المتوسط .3

شرط أف يكوف ىذا البرنامج بعيدا عف التسييس ألف  الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف

كؿ التجارب السابقة مع الغرب كانت تستخدـ ىذه الممفات كورقة ضغط عمى 

 .الحكومات لتبتزىا سياسيا 

عمى الدوؿ الشمالية أف ال تفرض عمى دوؿ الجنوب أف تفتح اقتصاداتيا بما  .4

مصالح دوؿ الجنوب بؿ عمييا أف تأخذ . يتناسب مع مصالح دوؿ الشماؿ فقط

بالدرجة األولى ألف بناىا االقتصادية ضعيفة وغير مبنية عمى أسس عممية 

 .وخاصة فيما يتعمؽ بالخصخصة واقتصاد السوؽ المفتوح . صحيحة 

لف   إف التركيز عمى االقتصاد بعيدا عف رؤية سياسية واضحة لمنطقة المتوسط .5

ع تنموية واقتصادية في دوؿ وكـ مف المميارات قدمت دعما لمشاري. نفعايجدي 

الجنوب باءت بالفشؿ بسبب عدـ ارتباطيا بمشروع سياسي يييئ األرضية القانونية 

واالجتماعية لمنجاح االقتصادي ولجذب االستثمارات التي لف تغامر بالمجيء إلى 

 .منطقة مكتظة بالمشاكؿ والتغيرات السياسية

توسطي كبديؿ عف التكامؿ عمى دوؿ جنوب المتوسط أف ال تنظر لالتحاد الم .6

العربية، ألف تصحيح العالقات العربية بيف / العربي أو تطبيع العالقات العربية 
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قامة تكتؿ اقتصادي عربي سميـ يساعد ىذه الدوؿ عمى  دوؿ الجنوب المتوسطي، واا

الدخوؿ إلى االتحاد المتوسطي بمشروع ورؤية موحدة تستطيع أف تفرض مف 

   .، بمعنى أنيا تنتقؿ مف موقع التابع إلى موقع الشريؾ خالليا رؤيتيا ومصالحيا

مف جية أخرى ركز وزراء الخارجية العرب في المشروع المتوسطي عمى تمسكيـ 

كما تمسؾ الوزراء بثالثة  .بذكر المبادرة العربية لمسالـ في البياف الرسمي لمقمة 

الدمار الشامؿ،  مواقؼ وىي أف تكوف جامعة الدوؿ العربية بصفة مراقب، وأسمحة

 .62وتوضيح مصطمح اإلرىاب مقابؿ االحتالؿ. ومبادرة السالـ العربية

 

  من وجية نظر المعارضين_سمبيات 

تزويد دوؿ الضفة الجنوبية لمبحر األبيض بالتكنولوجيات الدقيقة لالستفادة منيا  .1

دوف بيعيا ليا، وخاصة في المجاؿ النووي مع أولوية ضماف استغالؿ مصادر 

 . رانيوـ والبتروؿ لصالح الضفة الشمالية لمبحر األبيضاليو 

، ىو شكؿ جديد لممشروع األمريكي الشرؽ األوسط "اإلتحاد مف أجؿ المتوسط"  .2

 .الكبير

ُيمكف الدوؿ األوروبية السيطرة عمى السوؽ العربية، وىي سوؽ كبيرة لتصريؼ  .3

بؿ الضعؼ في المنتجات األوروبية بسبب االزدياد الكبير في عدد السكاف مقا

 . اإلنتاج
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.السابؽالمصدر  
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 .، وتعريؼ المقاومة عمى أنيا إرىاب"اإلرىاب"االستمرار في محاربة  .4

بدخوليـ االتحاد مف " المحتمميف"ىجوـ محتمؿ عمى إيراف بعد عزليا عف حمفائيا  .1

 (. مثؿ سوريا)أجؿ المتوسط 

 حيوية تأميف البحر المتوسط إستراتيجيا، وضـ دوؿ المتوسط ليذه اإلستراتيجية  .6

لوضع يده عمييا تحت قيادة كؿ مف حمؼ شماؿ األطمسي واالتحاد األوروبي 

 ".الشراكة"بشكؿ مباشر تحت مسمى جديد 

مف أجؿ إبعادىا ، "اإلتحاد مف أجؿ المتوسط" إقناع تركيا بأىمية عضويتيا في .7

 .عف المطالبة باإلنضماـ إلى اإلتحاد األوروبي

 

 ساركوزي والعالقات العربية والمتوسطية 

 الذي عمؿ فيلقد ظيرت فكرة اإلتحاد مف اجؿ المتوسط بعد قدوـ ساركوزي لمحكـ ، 

لى مرحمة المبادر بعد إعيده عمى أف ينقؿ فرنسا مف حالة الجمود السياسي والدبموماسي 

ويسعى إلى عقد قمة لإلتحاد مف أجؿ المتوسط في فرنسا تضـ   .مرحمة جاؾ شيراؾ

سرائيؿ، وبحضور أمريكي باألساس سوريا ولبناف واألردف و  السمطة الوطنية الفمسطينية واا

 . 63مف أجؿ دفع عممية السالـ وكسر الجمود عمى المسارات والعالقات المبنانية السورية

ة األوروبية المتوسطية مبادرة حيوية لصالح فرنسا ومف خمفيا ساركوزي وجد في الشراك

ا الحقيقية والمرجوة، مف تحقيؽ األمف وبنفس الوقت إف ىذه الشراكة لـ تؤت ثمارى. أوروبا
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 (. نسخة الكترونية. ) 2009نوفمبر 18. الحياة المندنية" مشروع قمة ساركوزي لمشرق الوسط"،. تقي الديف، رندة  
                                                                                     www.international.daralhayat.com  
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فبادر لمعمؿ . والتنمية االقتصادية لدوؿ الجنوب. والسالـ واالستقرار والتقارب بيف الفرقاء

عمى مشروع مكمؿ لمشراكة األوروبية المتوسطية تمثمت في اإلتحاد مف أجؿ المتوسط 

قد حقؽ ساركوزي ل.الذي بني عمى أساس عممية برشمونة والشراكة ولكف بأسموب جديد

فشكمت فرنسا .بالنسبة لفرنسا نجاحا كبيرًا في ىذا اإلطار مف خالؿ عودة فرنسا لمواجية

كتمة يمكف مف خالليا تحقيؽ مصالح أوروبا، مف الناحية األمنية مف خالؿ حؿ الصراع 

سرائيؿ ورفع مستوى المعيشة وتنمية  .العربي اإلسرائيمي وتشجيع التطبيع بيف العرب واا

باإلضافة العتبار المنطقة العربية . تصاد مف اجؿ الحد مف اليجرة غير الشرعيةاالق

 . البضائع األوروبية بسبب المساحة وعدد السكافسوؽ مفتوحة لتسويؽ 

كيانيا واستقالليتيا  تعزيزأف عمى أوروبا غير معمف، وروبي أىناؾ ىدؼ أف كما 

في مواجيتيا مف حيث  بؿ أيضاً  وقرارىا المنفصؿ عف الواليات المتحدة األمريكية،

التي تاريخيا كانت أوروبا صاحبة الوالية . المصالح االقتصادية والمنافسة عمى المنطقة

ومع ىذا قد ينظر العرب والمسمموف أف فرنسا وأوروبا تفعالف ما يحقؽ ليـ الفائدة  .عمييا

كف االستنتاج مف ول. أي أف أوروبا الفاعؿ والعرب المفعوؿ بو. وال يستفيد العرب منيا

 .خالؿ القراءات والدراسات واألبحاث أف ىذه ىي مشكمة العرب وليست مشكمة أوروبا

لعممية السالـ جورج ميتشؿ في ميمتو بيف الفمسطينييف  ورغـ فشؿ المبعوث األمريكي

فاف ساركوزي يصر وبقوة مف . ، ورغـ فشمو في موضوع تجميد االستيطاف فواإلسرائيميي

فيو مف جية نظره متشدد عمى الناحيتيف . مع نتنياىو لوقؼ االستيطاف خالؿ التحاور

 .اإليرانية واإلسرائيمية بمعنى انو ال ينتيج األسموب األمريكي وسياسة المكياليف
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 المطمب الخامس

 ةالوطني ةتجاه السمط ةوروبيال  ةالخارجي ةالسياس

ة حدده بياف البندقية مف القضية الفمسطيني( السياسي)إف موقؼ اإلتحاد األوروبي 

الػػذي تػػاله دعمػػا ، الػػذي اعتػػرؼ بحػػؽ تقريػػر المصػػير لمشػػعب الفمسػػطيني 1980عػػاـ 

باإلضػػافة إلػػى إعػػالف (.  غيػػر الحكوميػػة)لممشػػاريع الخاصػػة بالصػػحة والزراعػػة والتعمػػيـ

الػػػذي حػػػدد معػػػالـ السياسػػػة الخارجيػػػة األوروبيػػػة تجػػػاه منطقػػػة حػػػوض  1995برشػػػمونة 

، ووصػػػػؼ السػػػػمطة الوطنيػػػػة الفمسػػػػطينية بالشػػػػريؾ الكامػػػػؿ  البحػػػػر األبػػػػيض المتوسػػػػط

لمشراكة األوروبية المتوسطية ، والذي في إطاره العاـ عبر المشاركوف فيو عف القناعػة 

أمػػر ( البحػػر األبػػيض المتوسػػط)الكاممػػة والعميقػػة بػػأف السػػالـ واالسػػتقرار فػػي المنطقػػة 

ة منػػػو مأسسػػػة القطػػػاع فاسػػػتفادت السػػػمط. ميػػػـ جػػػدا ويجػػػب العمػػػؿ عمػػػى الحفػػػاظ عميػػػو

الذي دعا إلػى إقامػة الدولػة  1999ثـ جاء إعالف برليف عاـ . االقتصادي واالجتماعي

 . الفمسطينية بجانب الدولة اإلسرائيمية

 لمبحث الرابعا

 ةالفمسطيني ةوروبي من الدوللموقف ال ا

 مف خالؿ القراءات والبحث في خطابو السياسي يبدو إف موقؼ اإلتحاد األوروبي

مع قرارات األمـ المتحدة الخاصة بحؽ تقرير المصير لمشعب  نسجـ تماماً م

قامة دولتو المستقمة عمى المناطؽ التي احتمتيا إسرائيؿ عاـ  ،الفمسطيني  ،1967واا
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كما ىي حؽ لكافة الشعوب التي ما زالت تحت . بما في ذلؾ القدس الشرقية

 . االحتالؿ

تحقيؽ ىذا  إلىوقؼ داعـ لمجيود الرامية م لواإلتحاد األوروبي إلى أف باإلضافة 

اليدؼ، فيـ أعضاء في الرباعية الدولية التي تشرؼ وأشرفت عمى االتفاقيات المبرمة 

بيف منظمة التحرير الفمسطينية بصفتيا الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني 

سرائيؿ، بما فييا أوسمو وخارطة الطريؽ وكؿ التفاىمات التي تبعتيا كؿ دولة ف .واا

أوروبية تترأس االتحاد األوروبي تعمف أنيا مع إقامة الدولة الفمسطينية التي تعيش 

فبصفتيا القطرية وبصفتيا عضوا في اإلتحاد . جنبا إلى جنب بسالـ مع جيرانيا

 .األوروبي وبصفتيا رئيسا لو، تؤيد ىذا الطرح

، عف تأييد 2009ر أكتوب 15رئيس الوزراء اإلسباني خوسيو رودريجز في  صّرحكما 

 .ضرورة إقامتيا في زمف قريب ومحدد تأكيدهبالده لقياـ الدولة الفمسطينية مع 

، الممثؿ األعمى لمسياسة الخارجية في ر سوالنايفياخ هأكدومف المواقؼ األوروبية، ما 

أف اإلتحاد األوروبي سيستمر في دعـ السمطة  2005في عاـ  اإلتحاد األوروبي،

كما عاد وأكد سوالنا موقؼ . 64ي مف أجؿ قياـ دولتو المستقمةوالشعب الفمسطين

عمى أف اإلتحاد األوروبي يؤيد قياـ دولة فمسطينية  2009اإلتحاد األوروبي في عاـ 

                                                           
.9592.3/3/2005جرٌدةالعربالٌومٌة،العددجرٌدةالشرقاألوسط،64
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سالـ .مستقمة خالؿ عاميف، تتطابؽ مع المقترح الذي قدمو رئيس الوزراء الفمسطيني د

نياء االحتال   .65ؿ خالؿ عاميففياض، بإقامة الدولة الفمسطينية واا

ثبات عمى العمؿ الجيد  ،ىذه الخطة مينية ومحترمة اعتبر سوالناكما  واا

اإلتحاد األوروبي والسمطة الوطنية الفمسطينية بأف إسرائيؿ مع إدراؾ  .66لمحكومة

 والذي أكد ىذه الفكرة ىو. ستحاوؿ جاىدة إفشاؿ ىذا المشروع بالطرؽ المتاحة لدييا

أعمنت  باعدا خطة مف اجؿ المواجية في حاؿعندما يبرماف، وزير خارجية إسرائيؿ ل

، وما قالو داني ايموف نائب وزير الخارجية السمطة الدولة الفمسطينية مف جانب واحد

دولة مف جانب واحد سينسؼ العممية لالفمسطينية  اعالف السمطةاف  اإلسرائيمي

سمطة الوطنية الفمسطينية فاإلتحاد األوروبي يقدـ الدعـ والمساعدات لم .67السممية 

فيـ يدعموف النظاـ . مؤسسات التي ستكوف نواة الدولة المستقمة المف أجؿ بناء 

واألمف العدؿ  القضائي وسيادة القانوف والحكـ واإلدارة المالية في القطاع العاـ و

ؿ إصالح شبكة الحماية ويعمموف عمى دعـ الخدمات االجتماعية مف خال. والخدمات

ودعـ الناس األكثر فقرا في الضفة والقطاع،  مف خالؿ وزارة الشؤوف  واالجتماعي

 .االجتماعية

                                                           
65
.17/12/2009مصدرسبقذكره،نصوثٌقةالسوٌد،بروكسل،

66
ملٌونٌورومساعدات39فٌاضٌوقعمعالمفوضٌةاألوروبٌةاتفاقٌةبقٌمة:بٌانصحفً.كرٌستٌان،بٌرغر 

:م.د(.2009.)ملٌونٌورو207تصلإلى2009تحاداألوروبًمٌزانٌةالسلطةالوطنٌةالفلسطٌنٌةللعاماال

.المفوضٌةاألوروبٌةومكتبرئٌسالوزراءالفلسطٌنً

67
أٌالون لإلعالم، 2010.)أمد العملٌة(. سٌنسف واحد جانب من دولة الفلسطٌنٌة الوطنٌة السلطة إعالن

 www.amad.ps/arabic (17/11/2010:استرجعتبتارٌخ.)نسخةالكترونٌة.السلمٌة

http://www.amad.ps/arabic
http://www.amad.ps/arabic
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في دعـ رواتب الموظفيف الحكومييف والمتقاعديف، في الضفة  ويساىـ اإلتحاد

واليدؼ استراتيجي في النياية، ىو إنعاش االقتصاد الفمسطيني وبناء . والقطاع

ودعـ جيود السمطة في تنفيذ برنامج  مؤسسات السمطة والدولة وزيادة اإليرادات

 .68اإلصالح التجاري

، فاإلتحاد األوروبي يساعد السمطة الوطنية في عممية تجييز أما بالنسبة لألمف

 مشروعاً  14فقد قدمت السمطة الوطنية . وتطوير األجيزة األمنية خاصة الشرطة

في ألمانيا كدعـ مميوف يورو لإلتحاد األوروبي في االجتماع الذي عقد  242بقيمة 

نشاء قاعدة بيانات جنائية  3خطة لمدة  سنوات مف اجؿ ، إنشاء مختبر جنائي، واا

عداد مناىج وخطط التدريب بجيد  وبناء المراكز التي دمرىا االحتالؿ اإلسرائيمي، واا

عداد  فمسطيني باإلضافة إلى شبكات االتصاالت والمواصالت الخاصة بالشرطة واا

 .الضباط

 ولالمطمب ال 

 ةوروبيال  ةالقدس في السياس

ف مواقؼ اإلتحاد األوروبي مف القضية الفمسطينية متشابكة ومترابطة مع إ

مف القضية الفمسطينية التي  يتجزأبعضيا، فقضية القدس قضية أساسية وىي جزء ال 

 .1967لمضفة الغربية وقطاع غزة في عاـ  إسرائيؿنتجت عف احتالؿ 
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.،مصدرسبقدكرةكرٌستٌان،بٌرغر 
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لحدود دولة يا وضم ،اصة تجاه تيويد القدسالخ مواقفوفمإلتحاد األوروبي 

ترى حؿ قضية القدس في تدويميا، فيي يي ف. واعتبارىا العاصمة األبدية إسرائيؿ

الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة الذي ينص عمى  181/1947تؤيد قرار 

أف تكوف لمقدس كيانيا الخاص تحت إشراؼ دولي بتأثير مف الكنيسة األرثوذوكسية 

 .ودولة الفاتيكاف

فالدوؿ األوروبية الكاثوليكية تمسكت بيذا القرار المؤيد لمتدويؿ، الذي قد يكوف لو 

ىذا  على 23/1/1950في   إسرائيؿأثر سمبي عمى الحالة في القدس حيث استندت 

وىناؾ دوؿ أوروبية .  الموقؼ ونقمت عاصمتيا مف تؿ أبيب إلى القدس الغربية

 181القدس مما خالؼ قرار  إلىقنصمياتيا رائيمي ونقمت تعاطت مع الموقؼ اإلس

فيي بيذه المخالفة أعطت شرعية إلسرائيؿ .  1949في عاـ  69وقرار مجمس األمف 

إقرارىا بقراري الجمعية شروط قبوؿ إسرائيؿ في ىيئة األمـ  فكاف مف. باحتالليا

دة الالجئيف والخاص بعو  1948في عاـ  194 و قرار 181، العامة لألمـ المتحدة

 .والتعويض

 إلىى دتوقؼ الفاتيكاف عف تبني فكرة تدويؿ القدس الذي أ 1969في عاـ 

ارسة سياساتيا مفرصة جديدة لم إسرائيؿاختالؿ في السياسة األوروبية وأعطى 

اإلحتاللية في القدس، مما يثبت مدى استجابة الفاتيكاف لمضغوط اإلسرائيمية عمى 

فطالب الفاتيكاف بأف تكوف القدس ليا (. صد الرسوليالقا)مندوبو وعرقؿ تعييف 

وضعيا الخاص، بحيث يكوف ىناؾ أمانة دولية لمدينة القدس وحماية المقدسات، 
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دولة " إشراؼويتولى ممثمو الديانات بإدارة مقدساتيـ والمدينة التاريخية تحت 

 ".إسرائيؿ

الواضحة  واقفومكاف لإلتحاد األوروبي مف قضية احتالؿ القدس الشرقية لقد 

، طالب 1967عاـ  242حيث، انسجـ موقؼ اإلتحاد مع قرار األمـ المتحدة رقـ 

مف األراضي العربية التي احتمتيا، ومف القدس، مف منطمؽ عدـ  باالنسحاب إسرائيؿ

 .الغير بالقوة العسكرية لما لو مخالفة وانتياؾ لمقانوف الدولي أراضيجواز احتالؿ 

غرافي والديني و عؿ أي شيء لو أثر في تغيير الوضع الديمف ـبعد إسرائيؿوطالب 

فقد تطابؽ الموقؼ األوروبي مع الموقؼ الخاص . 69والحضاري لمقدس العربية

 .وليس مع بريطانيا 242بفرنسا في القرار 

ورفضت أوروبا االعتراؼ بالقدس عاصمة لدولة إسرائيؿ وامتنعت عف نقؿ 

بالتالي لـ . لى تسوية متفؽ عمييا بشأف القدسسفاراتيا إلييا وذلؾ لحيف الوصوؿ إ

كما أكدت أوروبا . تقدـ أوروبا عمى أي فعؿ يمكف تفسيره عمى أنو اعتراؼ باالحتالؿ

راضي العربية التي احتمتيا في عاـ عمى ضرورة انسحاب إسرائيؿ مف جميع األ

حؽ  ، بما فييا القدس وحؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني، باإلضافة إلى1967

  .الشعب الفمسطيني إلقامة دولتو المستقمة
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لـ تخرج عف  أنياكاف ألوروبا مواقفيا الخاصة مف قضية تيويد القدس حيث ف

عارض بيف مواقؼ تناؾ ىإطار الشجب واالستنكار لممارسات إسرائيؿ بؿ، حدث 

في عاـ  ،30/196اإلتحاد األوروبي مف قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ 

التاـ لجميع قرارات األمـ المتحدة الخاصة  باالمتثاؿ، والذي طالب إسرائيؿ 1980

لـ يتعدى كما . فرفضت معظـ الدوؿ األوروبية تأيد القرار. بالقدس وأداف ممارساتيا

رد فعؿ أوروبا عمى حرؽ المسجد األقصى عف األسؼ ودعوة إسرائيؿ لالمتثاؿ 

 .70لقرارات األمـ المتحدة

، 1967سياسة األوروبية، ىي جزٌء مف المناطؽ التي احتمت عاـ إف القدس في ال

 .71وىي عاصمة الدولة الفمسطينية في جزءىا الشرقي

 

 المطمب الثاني

 .تحاد الوروبي تجاه السمطة في المرحمة القادمةإلستراتيجية المستقبمية لال ا

 طػػو فػػيعمػػى اإلتحػػاد األوروبػػي وعمػػى خط الباحػػث لمنظػػر مػػف الػػداخؿ عنػػد سػػعي

أي إسػػػتراتيجية أوروبيػػػة تجػػػاه السػػػمطة يجػػػب أف تأخػػػذ بعػػػيف  فأ وجػػػد التعامػػؿ مػػػع السػػػمطة

االعتبار الصراع الفمسػطيني اإلسػرائيمي واالنقسػاـ الػداخمي الفمسػطيني الموجػود فػي الوقػت 
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فػػػػي  وروبػػػيلنشػػػاط اإلتحػػػػاد األواسػػػػتدامة مػػػف منطمػػػػؽ أنيػػػا تشػػػػكؿ خطػػػوة نجػػػاح  ،الحػػػالي

األوروبيػػػة فػػػي األراضػػػي الفمسػػػطينية تعتمػػػد عمػػػى اتفاقيػػػات  إف طبيعػػػة العالقػػػات .فمسػػػطيف

 : 72التعاوف وتركز عمى ثالث أىداؼ أساسية

، تحمػػػػػػي ـ إقامػػػػػة دولػػػػػػة فمسػػػػػطينية ديمقراطيػػػػػةفػػػػػرض السػػػػػالـ واألمػػػػػػاف ودعػػػػػ .1

 .مواطنييا، وتقدـ أفضؿ الخدمات لممواطنيف

 .خفض نسبة الفقر .2

 .تعزيز الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف .3

دعـ المصاريؼ الجاريػة لسػد العجػز الكبيػر فػي موازنػة السػمطة وتيدؼ أيضا إلى 

لتصػػؿ ىػػذه  ، PEGASE آليػػةالوطنيػػة الفمسػػطينية، باإلضػػافة إلػػى اسػػتمرار الػػدعـ  عبػػر 

ىػػػذه اإلسػػػتراتيجية سػػػتأخذ بعػػػيف االعتبػػػار التغيػػػرات و  .وثابتػػػةعمميػػػة المسػػػاعدات بطريقػػػة 

ة فعؿ مرنة لمصدمات الجديدة التي السياسية المتوقعة في األراضي الفمسطينية وتضمف رد

وتحكػػػـ العالقػػػات الثنائيػػػة الفمسػػػطينية  .قػػػد تطػػػرأ مػػػع الحصػػػوؿ عمػػػى أىػػػداؼ طويمػػػة األمػػػد

 :األوروبية  االتفاقات التالية

Interim Association Agreement إتفاقٍة الشزاكة الوؤقتة. 

European Neighborhood Policy   ًسٍاسة الجىار األوروب.
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في المنطقة  واالستقراراألوروبي بجميع اعضائة ييدؼ إلى تييئة ظروؼ السالـ  واالتحاد

، ويعمػؿ عمػى دعػـ ويشترؾ في الرباعية التػي تعمػؿ عمػى تقػديـ الػدعـ السياسػي والمػالي. 

 :إلى  خطة التنمية واإلصالح التي تيدؼ

  .األمف واألماف: اليدؼ األوؿ

نشاء اإلزدىارزيادة : اليدؼ الثاني  .في الحياة تكافؤ واا

 . الحكـ الرشيد: اليدؼ الثالث

الػػػػدعـ المباشػػػػر يقػػػػـو اإلتحػػػػاد األوروبػػػػي ب، واألمػػػػافاألمػػػػف  اليػػػػدؼ األوؿ، تػػػػوفير تعزيػػػػزول

ضػػػػمف خارطػػػػة الطريػػػػؽ بػػػػالتوازي مػػػػع أىػػػػداؼ خطػػػػة التنميػػػػة  بالتزاماتيػػػػالمسػػػػمطة لموفػػػػاء 

ويػدعـ  .دنيػةالشػرطة الم إصػالحمنػي مػف خػالؿ ويدخؿ بذلؾ دعػـ القطػاع األ. واإلصالح

ولكػف بعنايػة لجعػؿ مبػادرات سياسػية معينػة قػد تػؤدي إلػى دات الطارئػة، مف خػالؿ المسػاع

يػدعـ بشػكؿ كبيػر خػارج رؤيػة خطػة التنميػة كما  .حصوؿ تقدـ في الحؿ السياسي السممي

، والذي يعنى بممثمي الشػعب الفمسػطيني، لممسػاعدة فػي ”PRDP“واإلصالح الفمسطينية 

 .وعمؿ خطوات مباشرة  بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييفبناء بيئة لمسالـ 

 :وىيتتوفر  أفومف أجؿ دعـ الخطوات السابقة، ىناؾ عدة شروط يجب 

بعممية السالـ والتفاوض عمػى ف يممتزم( الفمسطينييف واإلسرائيمييف) األطراؼأف تكوف  .1

 .قاعدة ومبادئ الرباعية
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خارطػة الطريػؽ ضػمف الحػد األقصػى  أف تعمؿ األطراؼ عمى اإليفاء بالتزاماتيا تحت .2

 .والذي يمكف عمم

اإلزدىــار زيــادة وتتطػػابؽ الرؤيػػة األوروبيػػة مػػع خطػػة التنميػػة واإلصػػالح فػػي موضػػوع 

نشاء الوطني فيدعـ اإلتحاد ىذا اليدؼ مػف خػالؿ محاولػة تقميػؿ  .تكافؤ في الحياة وا 

ف قبؿ الحديث االستثمار، ولكثابت يتـ مف خالؿ تشجيع   اقتصاديالفقر عبر تطور 

 :عف الدعـ ىناؾ شروط ليذا الدعـ

 .االجتماعية الوطنية الفمسطينية بتطبيؽ خطة التنمية واإلصالح طتقـو السم أف .1

القدرة عمى التحكـ في المصادر الماليػة لدى السمطة الوطنية الفمسطينية  يكوف أف .2

 .بحيث يضمف وصوؿ الخدمات العامة األساسية

 .مف خالؿ حؿ مشكمة التنقؿ التطور االقتصادي وباألخص .3

 في عدة نػواحٍ   االستثمارليدؼ  دعمو األوروبيالشروط يقدـ اإلتحاد  ىذهوبعد توافر 

 :أساسية وىي

 .االجتماعيمف صحة، وتعميـ، الضماف  االجتماعيةفي الخدمات  االستثمار .1

فػػي البنيػػة التحتيػػة والػػذي يػػؤدي إلػػى تطػػور فػػر القطػػاع الخػػاص والػػذي  االسػػتثمار .2

 .وخمؽ فرص العمؿ االقتصاديإلى نمو في القطاع  يؤدي



104 
 

، وىػػو  واإلصػػالحتحػػاد األوروبػػي فػػي خطػػة التنميػػة الا يدعمػػووىنػػاؾ ىػػدؼ أخػػر 

 :يتـ دعمو مف خالؿو  الحكـ الرشيد، 

 .لمسمطة اإلستدامة و الجدوى لمسمطة لضماف دعـ مباشر لمموازنة العامة  .1

صػػػالح دعػػػـ مباشػػػر لمسػػػمطة وتركيػػػز عػػػالي عمػػػى القػػػانوف واا  .2 دارة المػػػاؿ العػػػاـ واا

 دعـ ثابت لممؤسسات مثؿ دعـ لجنة االنتخابات المركزيةو  ، الخدمات المدنية

 :ولدعـ مثؿ ىذا اليدؼ فإف ىناؾ أمور أساسية يجب أف تتوافر، وفرضيات وحدده .

 .شاء سمطة كاممة واحدة في الضفة وغزةإن .1

 .انتخابات شفافة ونزيية تقاـ في الضفة وغزة .2
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 الثاني لفصلا

 ةوروبيلمساعدات ال ا

 وللمبحث ال ا

 لمساعدات الوروبية تاريخ ومنيجيةا



، عندما أطمقت 1971بدأت المساعدات األوروبية لمشعب الفمسطيني في عاـ 

لصالح  UNRWAبشكؿ منظـ في موازنة  لدوؿ السوؽ األوروبية المشتركة أوؿ مساىمة

وروبي في مرحمة الحقة مع مؤسسات دولية الالجئيف الفمسطينييف، وعمؿ اإلتحاد األ

، وما بعد اتفاقية أوسمو، تركزت 1994ومنذ عاـ  .أخرى لدعـ الشعب الفمسطيني

مساعدات اإلتحاد األوروبي عمى المساعدات التطويرية وبناء المؤسسات لدولٍة فمسطينية 

اف أكثر ، ك2003ومع بداية أحداث انتفاضة األقصى، وفي عاـ  .مستقمة في المستقبؿ

ولـ يكف قطاع  .73مف المساعدات المقدمة ىي مساعدات إنسانية ودعـ موازنة %80مف 

، بدأ ىذا القطاع باالنتفاع مف المساعدات 2008، ولكف في عاـ األمف مدعوماً 

  .األوروبية
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بناًء عمى قرار مجمس و بعد أف طرحت فكرة خطة اإلصالح والتنمية الفمسطينية،  

، ومع محاوالت إطالؽ عممية السالـ بعد مؤتمر 74 2007في آب الوزراء الفمسطيني 

ركز اإلتحاد األوروبي عمى تحقيؽ أىداؼ معينة عبر الدعـ المقدـ  باريس لممانحيف،

مكونات إقامة الدولة، ومساعدة الحكومة الفمسطينية لموفاء بالتزاماتيا لمشعب : منيا

ولالستجابة لموضع السياسي،  ، (PRDP)ولدعـ خطة اإلصالح والتنمية .الفمسطيني

والتي بنيت عمى ما انتيت  PEGASEانطمقت آلية جديدة لإلتحاد األوروبي سميت 

فمقد اختار اإلتحاد األوروبي دعـ   . TIMعمية آلية سابقة وىي اآللية الدولية المؤقتة 

ىذه الخطة مف منطمؽ أف ىناؾ عزيمة سياسية لإلصالح مف الداخؿ، يمكف أف تأتي 

والعالقة بيف المانح والممنوح . ئج جيدة، ولـ تكف ىذه العزيمة موجودة في السابؽبنتا

يجب أف تكوف مبنية عمى احتراـ مف يقوـ باإلصالح، واالحتراـ ىنا ىو التقّيد في جدوؿ 

وىذا ما التـز بو . زمني لعممية اإلصالح والتي غالبا ما تكوف عممية طويمة األمد ومعقدة

المساعدات التي ف .مع السمطة الوطنية الفمسطينية حتى الوقت الحالياالتحاد األوروبي 

يقدميا اإلتحاد األوروبي لمسمطة الوطنية الفمسطينية تقوـ عمى أساس أف السمطة ىي 

نتاج اتفاقيات دولية تؤسُس لوجود دولة فمسطينية يمتزـُ المجتمع الدولي الذي مف ضمنو 

، باإلضافِة إلى التزاـ السمطة بيذه (تمويمو) اتو اإلتحاد األوروبي بإنجاحو وبناء مؤسس

 .وكؿ ما يتضمنيا مف اعترافاٍت والتزامات (. أوسمو وخارطة الطريؽ )االتفاقيات 
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 المبحث الثاني

 آليات الدعم الوروبي

فيناؾ ، دعميا لمسمطةوروبية مف خالليا المفوضية األ ىناؾ آليات عدة تقدـُ 

وىما اآللية الدولية المؤقتة لممساعدة ، 2006فترة مف العاـ آليتاف رئيسيتاف ظيرتا في ال

والصندوؽ األوروبي الفمسطيني إلدارة المساعدات  TIMالمباشرة لمشعب الفمسطيني 

باإلضافة إلى ما ىو مقدـ مف خالؿ البنؾ . PEGASEاالجتماعية واالقتصادية 

 .األًىرواو. الدولي والدوؿ المنفردة مف أوروبا

 

 الول المطمب    

 TIMأآللية الدولية المؤقتة لمساعدة الشعب الفمسطيني           

 :نشأتيا

آلياتيا وأسستيا لتقديـ مساعدات مباشرة لمشعب  أألوروبية وضعت المفوضية

األوروبي وتصريح الرباعية الصادر في  موقؼ اإلتحادتماشى مع يالفمسطيني بما 

إلى تخفيؼ األزمة  اتاآلليالؿ ىذه اإلتحاد األوروبي مف خ يدؼوي. 2006حزيراف 

 ضماف مواصمة تقديـ مف خالؿ االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة،و االجتماعية 

ومحاولة تقديـ اكبر  الخدمات االجتماعية العامة األساسية لمشعب الفمسطيني الحد األدنى

عادة العائدات الفمسطينية مف قب مستوى  وكانت  .ؿ إسرائيؿمف دعـ المانحيف الدولييف واا
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باإلضافة إلى الدعـ المقدـ مف . بالتفصيؿ الباحث ناوليايتوالتي س  TIMاآللية ىي 

 .الدوؿ منفردة

مف  (TIM) طمقت اآللية الدولية المؤقتة لممساعدة المباشرة لمشعب الفمسطينيأ

واضحة لية مرحمة زمنية واىدافا فكاف ليذه اآل. 2006المانحيف األوروبييف في العاـ قبؿ 

باآللية بيذه العمؿ ية اوكانت بدمحطات رئيسية يجب التطرؽ ليا، وفئة مستيدفة، وىناؾ 

، بتمويؿ مف المفوضية األوروبية والدوؿ األعضاء في اإلتحاد 2006في حزيراف 

المالي لمشعب الفمسطيني لتجاوز األزمة األوروبي ومانحيف آخريف بيدؼ إيصاؿ الدعـ 

  .2008\3\31 وتـ إنياء العمؿ بيا بتاريخ. التي يمر بيا  االجتماعية واالقتصادية

قطاعػػػات مختمفػػػة مػػػف الشػػػعب الفمسػػػطيني مػػػف  تاسػػػتفاد إنشػػػاء ىػػػذه اآلليػػػةمنػػػذ 

 التػيالحيويػة عمػى القطاعػات  تركيزىػاوقد كػاف . المساعدات التي قدميا االتحاد األوروبي

مػػا اسػػتفاد المرضػػى فػػي ك. الخػػدمات االجتماعيػػة العامػػة األساسػػية تقػػديـمواصػػمة تضػػمف 

المستشػػفيات الحكوميػػة واألىميػػة وفػػي مراكػػز الرعايػػة الصػػحية العامػػة مػػف ىػػذه اآلليػػة، كمػػا 

عمت الفائدة عمى موظفي المرافؽ الصحية العامة وذوي الدخؿ المحدود مػف العػامميف فػي 

 ومػػف خػػالؿ ىػػذه اآلليػػة فػػاف مػػا .75القطػػاع العػػاـ والسػػجناء والحػػاالت االجتماعيػػة الخاصػػة

حيػػػث كػػػاف متوسػػػط عػػػدد أفػػػراد األسػػػرة  ،مسػػػاعدات ماليػػػة تمقػػػت ألػػػؼ عائمػػػة 150يقػػػارب 

الواحػػدة يصػػؿ إلػػى سػػتة، ممػػا يعنػػي أف قرابػػة المميػػوف فمسػػطيني اسػػتفاد بشػػكؿ مباشػػر مػػف 

                                                           
،(10/7/2009:تارٌخاالسترجاع)1997.اتفاقٌةالشراكة.العالقاتبٌناالتحاداالوروبًوفلسطٌن75

                                                                                                                www.consilium.europa.eu  

http://www.consilium.europa.eu/
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  عبػػػػر 2006 وكػػػػاف الػػػػدعـ المقػػػػدـ حتػػػػى نيايػػػػة العػػػػاـ .المسػػػػاعدات عبػػػػر ىػػػػذه اآلليػػػػة

222,207,854 TIM$.
76 

ء تشكيؿ حكومة الوحدة الوطنية التي لـ تفمح دوليًا في جا ،2007آذار  17في

ورغـ محاوالت  .تجاوز األزمة وكسر الحصار المفروض عمى الشعب الفمسطيني

التجميد المفروض عمى الرواتب منذ مدة طويمة مع قياـ القوات  المانحيف، تضافر

فعميا عممية عضوا في المجمس التشريعي الفمسطيني لتتوقؼ  46اإلسرائيمية باعتقاؿ 

 .في األراضي الفمسطينية صنع السياسة وتقديـ الخدمات

. في ىذه الفترة كاف قد تـ تراجع مؤسساتي في وزارات السمطة ومؤسساتيا       

وفقداف ثقة . مميوف دوالر 550ووصمت متأخرات رواتب موظفي السمطة الوطنية إلى 

 .جراء تراجع المساءلة والشفافية المجتمع الدولي بكفاءة النظاـ المالي الفمسطيني مف

 :وقد استيدفت ،مميوف يورو لمفمسطينييف 328.3، 2007رصدت المفوضية عاـ حيث 

الدعـ الطارئ لمشعب الفمسطيني مف خالؿ اآللية الدولية المؤقتة التي تمددت حتى • 

 .عـ ىذه اآللية مف خالؿ تعاوف حثيث مع وزارة الماليةدوت. 2007أيموؿ 

جئيف الفمسطينييف مف خالؿ موازنة وكالة الغوث العامة ومف خالؿ مشاريع الالدعـ • 

تقديـ الخدمات األساسية مثؿ التعميـ  ففقد استخدمت األمواؿ لتمكيف الوكالة م. خاصة

والصحة لالجئيف الفمسطينييف في األراضي الفمسطينية المحتمة وفي لبناف وسوريا 

                                                           
76
تقرٌرالمنح 

 
،
.ات الدولية والمشاريع، اإلدارة العامة لمعالق2006. السمطة الوطنية الفمسطينية، وزارة المالية 
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لموكالة عنصرا حيويا مف إستراتيجية االتحاد  ويعتبر تواصؿ الدعـ األوروبي. واألردف

 .األوروبي لعممية السالـ في الشرؽ األوسط

ـ الخدمات االجتماعية المجتمعية في القدس الشرقية بما يتماشى مع سياسة يتقد• 

 .االتحاد األوروبي في ىذا الصدد

جدوؿ رقـ حسب  وكاف الدعـ المقدـ مف قبؿ المانحيف التابعيف لإلتحاد األوروبي كالتالي 
(1)77: 

26,533,548 ESSP 

458,822,358 TIM 

7,717,114 EU
78 

557,325,951 TOTAL M$ 

 

 644مػػػا يقػػػارب ، 2008/ 30وحتػػػى  2006 تمخيصػػػًا لمػػػا سػػػبؽ منػػػذ منتصػػػؼ عػػػاـ

مميػػوف يػػورو تػػـ دعػػـ السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية بيػػا عبػػر النوافػػذ الػػثالث ل ليػػة الدوليػػة 

 :النحو التالي المؤقتة، وزعت عمى

: 79( ESSPمشػػروع دعػػـ الخػػدمات الطػػارئ ) مميػػوف يػػورو عبػػر النافػػذة األولػػى  61 .1

مصػػػاريؼ جاريػػػة لممستشػػػفيات )يػػػتـ مػػػف خاللػػػو دعػػػـ قطػػػاع الخػػػدمات، وزارة الصػػػحة 

 .التعميـ والشؤوف االجتماعية، والجامعات ،(ومراكز الرعاية الصحية

                                                           
77
.،اإلدارةالعامةللعالقاتالدولٌةوالمشارٌع2008وزارةالمالٌة،السلطةالوطنٌةالفلسطٌنٌة،تقرٌرالمنح،

78
EU:(.لٌسعبراآللٌات)ماٌقدمهاالتحاداألوروبًمنخاللالموازنةالعامةالتابعةلالتحاد 
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عػػـ الخػػدمات العامػػة األساسػػية لضػػماف مميػػوف يػػورو عبػػر النافػػذة الثانيػػة وىػػي د 131 .2

 .استمرار وصوؿ الكيرباء والوقود

مميوف يورو عبر النافذة الثالثة دعـ الرواتب والحاالت االجتماعية الصعبة   452 .3

 .واألكثر فقراً 

إف نسبة مساىمة االتحاد األوروبي في الدعـ المقدـ لمسمطة الوطنية الفمسطينية  

وىناؾ قطاع الشرطة المدنية  (.مميوف يورو 624)% 97ىي عبر اآللية الدولية المؤقتة 

، حيث يقدـ اإلتحاد األوروبي دعمو ليذا القطاع مف حيث التدريب والتجييز وبناء 

  .المقرات

 

 المطمب الثاني

  .ألصندوق الوروبي الفمسطيني إلدارة المساعدات اإلجتماعية واإلقتصادية

PEGASE 
 

ألوروبية تـ إطالؽ اآللية الجديدة لمساعدات بناًء عمى قرار مف المفوضية ا

والتي مف أىـ أىدافيا  2008اإلتحاد األوروبي لمشعب الفمسطيني بيغاس ابتداء مف عاـ 

يلية بيغاس تتماشى مع السياسة األوروبية اليادفة لدعـ ف .دعـ خطة التنمية واإلصالح 

يجاد السالـ في منطقة الشرؽ األوسط  .بناء الدولة واا
                                                                                                                                                         

79
 دائرةالعالقاتالدولٌةوالمشارٌع.وروبًللسلطةالوطنٌةالفلسطٌنٌةاإلتحاداالتقرٌردعم(.2010.)وزارةالمالٌة 
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 :نشأتيا

 اآللية، المفوضية األوروبية والدوؿ األعضاء قاموا بإنشاء 2006في نياية عاـ 

الدولية المؤقتة لمدعـ المباشر لمشعب الفمسطيني بحيث ال تمر المساعدات عبر حكومة 

 .حماس حيث أنيا حكومة ال تخضع لشروط الرباعية

الدولية  اآلليةتطوير تـ تغيير و  ،سالـ فياض.برئاسة د االنتقاليةبعد إنشاء الحكومة 

لمساعدة الشعب الفمسطيني حتى يتـ العمؿ بشكؿ مباشر مع السمطة الوطنية  المؤقتة

فيذه اآللية . مف خالؿ دعـ االتحاد األوروبي لبنود خطة اإلصالح والتنمية .الفمسطينية

 :تدعـ الخطة في المجاالت األربعة التالية

 (ح المالي والمحاسبية والشفافيةاألمف والعدؿ واإلصال)الحكـ الرشيد ويشمؿ  .1

 .ويشمؿ الصحة والتعميـ والبطالة وغيرىا االجتماعيالتطوير  .2

 .والقطاع الخاص االقتصادتطوير  .3

 .تطوير قطاع البنية التحتية .4

 

 :النظام المالي لدفعات بيغاس

والذي يمثؿ ، 2007في أواخر العاـ ، الخزينة الموحد حساب إعادة إحياءبعد 

لوطنية الفمسطينة فيو الحساب الذي أنشئ مف قبؿ الحكومة مف حساب السمطة ا
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أجؿ أف يكوف الحساب الجامع لكؿ الموارد وىو الذي تدفع منو جميع النفقات، 

ويشمؿ المساعدات واإليرادات مف كؿ المصادر والقطاعات، وتسدد منو كؿ التزامات 

مف  افصاح منتظمةالسمطة تجاه الدائنيف، وىو حساب يخضع لرقابة مالية وسياسة 

عندىا قرر اإلتحاد  .تتبع فييا معايير عالمية. قبؿ السمطة الوطنية الفمسطينية

 .األوروبي البدء في إعادة التعامؿ المالي مع الحكومة مف خالؿ ىذا الحساب 

نحة اباإلضافة إلى ذلؾ وضع اإلتحاد األوروبي نظاـ مالي ينسجـ مع الجيات الم 

 :ات مختمفة لمدعـخمس قنو  فوجدتالمختمفة 

 

ىذه الطريقة ممكف استخداميا مف : الدعـ المباشر لموازنة السمطة الوطنية الفمسطينية-1

 .اتجاه مساىمتيـ اقبؿ المانحيف الذيف لـ يحددو 

الدعـ المباشر في ىذه الحالة مف الممكف وضع قيود وشروط عميو تتفؽ مع خطة التنمية 

 .واتفاؽ مع السمطة الوطنية الفمسطينيةواإلصالح أو أية شروط تنج بعد حوار 

دفعات مباشرة لحسابات بنكية محددة تندرج تحت نظاـ الخزينة الموحد لدعـ بند محدد -2

ة أف بتوقيع مزدوج مف المانح والسمطة الوطنية الفمسطينية، ىذه الطريقة تستخدـ في حال

 .المانح حدد قطاع معيف لدعمو

 .الصعبةدفعات تقدـ لمحاالت اإلنسانية -3
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نظاـ إعادة الدفع لمصروفات محددة بتوقيع مزدوج مف السمطة والمانح مثؿ النفقات -4

 .المشاريع التطويرية وغيرىا-التشغيمية رغي

 .دفعات مباشرة لممستفيديف-5

 :نظام الرقابة

ألية بيغاس توفر لمداعـ نظاـ مراقبة وتدقيؽ شامؿ عمى استخداـ المساىمة المقدمة 

 :طة الوطنية الفمسطينية مف خالؿ ما يميمف قبميـ لمسم

o نظاـ التقارير المالية. 

o يتـ مراقبة أىمية المنتفعيف لتمقي المساعدات األوروبية. 

o ة قبؿ وبعد صرؼ الدفعة توضع مف قبؿ المانحبنظمة مراقأ. 

 

 5000 - 5002جمالي الدعم الوروبي في الفترة إ 

 381ما مقدارة ، 2008روبي في العاـ ي الدعـ المقدـ مف اإلتحاد األو لكاف إجما لقد

مميوف يورو  494.73كاف اجمالي الدعـ  ، حيث2009العاـ  وبالمقارنة مع ،مميوف يورو

وقد كانت مساىمة اإلتحاد األوروبي اإلجمالية في العاـ  .80غالبيتيا لدعـ الموازنة

مف  %25ما شكؿ . مميوف يورو شيرياً  25اآللية بيغاس ما معدلو  مف خالؿ 2008

                                                           
 .دائرةالعالقاتالدولٌةوالمشارٌع.تقرٌردعماإلتحاداألوروبًللسلطةالوطنٌةالفلسطٌنٌة(.2010.)وزارةالمالٌة80
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أما في  .81قيمة الرواتب لمموظفيف الحكومييف أو موظفي الخدمة المدنية والمتقاعديف

مميار  3.7، وحتى منتصؼ الربع األخير منو، كاف الدعـ يقترب مف 2010العاـ 

 . 82يورو

دوؿ إف معظـ االتفاقيات المبرمة بيف السمطة الوطنية واالتحاد االوروبي أو ال

تأتي في  ىي اتفاقيات تمويمية .2010وحتى  2008 فترة ما بيفاالوروبية منفردة في ال

الحاالت  باإلضافة إلى دعـ. الرواتبخصص معظميا لدعـ  ،إطار دعـ الموازنة

 . الطاقة والتعميـ ودفع مستحقات القطاع الخاصقطاع و  اإلجتماعية،

 

 المطمب الثالث

 .عميو منيةالدعم المالي الوروبي وتأثير الحداث السياسية وال

 

الفمسطيني أو بالعالقة  بالوضعمباشرًة  يرتبطمف المالحظ أف أي دعـ مقدـ كاف 

الفمسطينية اإلسرائيمية ، فيـ مف ناحية يقدموف الدعـَ االقتصادي مف أجؿ تخفيؼ ما 

سببتو إسرائيؿ باحتالليا لفمسطيف ومف ناحية أخرى أداة لمضغط عمى السمطة في حاؿ 

وتأثر المانحوف باألحواؿ السياسية واألمنية التي  .ير مقبوؿالتوجو إلى حؿ سياسي غ

                                                           
81
:بٌغاس.2009الدعمالمالًالمباشر.فنًوالمالًالتعاونال.مكتبممثلٌةاإلتحادالوروبًللضفةالغربٌةوقطاعغزة

.دعممالًمباشرللحكومةالفلسطٌنٌة،الحفاظعلىاستمرارٌةالمؤسساتالفلسطٌنٌة

82
 .نفسالمصدرالسابق 
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الذي شيد االنتفاضة  2000وحتى العاـ  1994شيدتيا األراضي الفمسطينية منذ العاـ 

الفمسطينية الثانية وما بعدىا، والفترة التي شيدت قدـو حماس إلى السمطة في عاـ 

العتراؼ بإسرائيؿ، إلى أف جاءت ، وما بعده مف عدـ التزاـ باالتفاقيات وعدـ ا2006

 .، واالنقساـ الفمسطيني2007مرحمة حكومة الوحدة الوطنية في عاـ 

يجابػػػػاً  منيػػػػة والسياسػػػػية أثػػػػرت سػػػػمباً كػػػػؿ ىػػػػذه التطػػػػورات األ فػػػػي طبيعػػػػة العالقػػػػة  واا

مػا تمتػـز السػمطة بتنفيػذ  بقػدرِ  الػدعـ المػالي مرتبطػاً  وأصػبحالماليػة عمػى السػمطة،  وخاصةً 

ولكػف مػف المالحػظ ىنػا أف  .إسػرائيؿوبػيف   يػاالدوليػة بين االتفاقياتفي  بيا ما ىو متعمؽ

أي دعـ مقدـ كاف مرتبطًا مباشرًة بالظرؼ الفمسػطيني أو بالعالقػة الفمسػطينية اإلسػرائيمية، 

فيػػػي مػػػف ناحيػػػة تقػػػدـُ الػػػدعـَ االقتصػػػادي مػػػف أجػػػؿ تخفيػػػؼ مػػػا سػػػببتو إسػػػرائيؿ باحتالليػػػا 

داة لمضػػغط عمػػى السػػمطة فػػي حػػاؿ التوجػػو إلػػى حػػؿ سياسػػي لفمسػػطيف ومػػف ناحيػػة أخػػرى أ

فوجد الباحث في إطالعو عمى ما قدمو المانحوف وخاصة اإلتحػاد األوروبػي . غير مقبوؿ

حيػث أنػو فػي عػاـ  .في الفترات الماضػية، أنيػا تقػدـ الػدعـ طبقػًا لموضػع األمنػي السياسػي

توقيػػع أوسػػمو كػػاف الػػدعـ  وىػػي فتػػرة دخػػوؿ السػػمطة إلػػى األراضػػي الفمسػػطينية بعػػد 1994

وىو عاـ انتفاضة النفؽ كاف مقدار الدعـ  1996المقارنة مع العاـ ب 83شحيحًا جداً المقدـ 

 .84مميوف دوالر 507المقدـ ىو 

                                                           
83
وزارةالمالٌة،السلطةالوطنٌةالفلسطٌنٌة،تقارٌرالموازنةالعامة،اإلدارةالعامةللموازنةالعامة 

84
 المصدرالسابقنفس 
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مقػػدار الػػدعـ كامػػب ديفيػػد  كػػاف  والتػػي تزامنػػت مػػع مفاوضػػات 1999أمػػا فػػي عػػاـ      

إف دؿ عمػى شػػيء فإنمػػا يػػدؿ عمػػى  وىػػذا  ،85مميػػوف دوالر 113.6 المقػدـ لمسػػمطة بحػػوالي

أف المػػانحيف وأكبػػػرىـ اإلتحػػاد األوروبػػػي يسػػػاىـ فػػي الضػػػغط االقتصػػػادي الػػذي يقػػػود إلػػػى 

كػػػػػاف الػػػػػدعـ  2000ففػػػػي عػػػػػاـ . ضػػػػغط سياسػػػػػي فػػػػػي مراحػػػػؿ اسػػػػػتحقاؽ الحػػػػػؿ السياسػػػػػي

االقتصادي زىيدًا جدًا بالتزامف مع مباحثات كامب ديفيد والضغط النفسػي والجسػدي عمػى 

، الثانيػة االنتفاضػة دالعومع انػ ،لراحؿ ياسر عرفات لمقبوؿ بالطروحات السياسيةالرئيس ا

فقػػػػػػد زادت المفوضػػػػػػية . 86مميػػػػػػوف دوالر 529إزداد الػػػػػػدعـ المقػػػػػػدـ لمسػػػػػػمطة ليصػػػػػػؿ إلػػػػػػى 

 :األوروبية مقدار مساعدتيا لمشعب الفمسطيني في ىذه الفترة لعدة أسباب أىميا

 .رب يؤثر عمى الجارة أوروبااستقرار منطقة حوض المتوسط الذي إف اضط .1

مػػف أجػػؿ  تخفيػػؼ الضػػغط عمػػى إسػػرائيؿ، والحفػػاظ عمػػى القػػدر أو الحػػد األدنػػى مػػف   .2

 االسػتقرار االجتمػػاعي مػف خػػالؿ المسػػاىمة فػي الحفػػاظ عمػػى الخػدمات العامػػة األساسػػية،"

فػػي المنػػاطؽ .) 87"والقػػانوف والنظػػاـ، والييكػػؿ اإلداري المسػػتقبمي مػػف أجػػؿ مواجيػػة األزمػػة

 (.لفمسطينيةا

                                                           
85
المنحالمقدمةمنالدولالمانحةلألراضً.بٌاناتغٌرمنشورة(.2010.)الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطٌنً

2008 -1995الفلسطٌنٌةلألعوام

86
 .تقرٌرخاصبوزارةالمالٌةالفلسطٌنٌة،تقرٌرالمانحٌن

87
:تارٌخاالسترجاع.)2008.نبٌناإلتحاداألوروبًوفلسطٌننبذةعنالعالقاتاألوروبٌةمعالفلسطٌنٌٌن،التعاو

13/7/2009)www.consilium.europa.eu

http://www.consilium.europa.eu/
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مع االنسحاب اإلسرائيمي أحادي الجانب مف قطاع غزة، حاولت أوروبا أف تجعػؿ 

فبػدأت بتػدريب رجػاؿ األمػف الفمسػطينييف وسػاىمت بشػكؿ فاعػؿ . مف دورىا أكثػر وضػوحاً 

رسػاؿ مػراقبيف أوروبيػيف لممتابعػة  في مفاوضات المعابر الخاصػة بقطػاع غػزة وتشػغيميا، واا

 .بر رفحعمى أرض الواقع في مع

في مرحمة أخرى الحقة، وبعد نجاح حركة حماس في االنتخابات التشريعية عاـ 

، جاء اإلتحاد األوروبي بالشروط التي تتماشى مع الموقؼ الدولي واألمريكي تجاه 2006

أي حؿ سياسي مع إسرائيؿ، وىو الشروط الخاصة بالرباعية لتقديـ أي دعـ مالي 

االعتراؼ بحؽ إسرائيؿ في الوجود، : كانت الشروطف. واستمرار الدعـ المقدـ منيـ

سرائيؿ، والتخمي عف العنؼ . واالعتراؼ بكؿ االتفاقات الموقعة مف قبؿ منظمة التحرير واا

ومف  .وقد يكوف ىذا مقابؿ أيضًا رفع اسـ حركة حماس مف قائمة المنظمات اإلرىابية

وروبي يقدـ دعمًا ماليًا كبيرًا منطمؽ شروط الدعـ وتنفيذىا مف قبؿ السمطة فإف اإلتحاد األ

ليا ولمشعب الفمسطيني، ويتمثؿ ىذا الدعـ بعدة نواحي مف خالؿ دعـ التنمية مثؿ البنى 

التحتية واإلصالح في المجاؿ المالي واإلداري في مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية، 

انح األكبر لمشعب أوروبية وكدوؿ منفردة الداعـ أو الم ويمثؿ اإلتحاد األوروبي كمفوضية

ومف خالؿ دعميـ ىذا ىـ يتطمعوف . الفمسطيني بيف المانحيف بما فييـ األشقاء العرب

 .ليكونوا الداعـ األكبر لقياـ الدولة الفمسطينية المستقمة

يبيف حجـ الدعـ المباشر لمموازنة العامة  في الفترة مابيف  ( 2)جدوؿ رقـ 

2007-2009 . 
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 (2)جدوؿ رقـ  

  88 7002وحتى  7002رجي المباشر لمموازنة العامة من الفترة ما بين الدعم الخا

2009 Total  Total2008  Total2007   

A: ARAB DONORS 

$461,698,730  $445,948,066  $443,996,853  TOTAL 

B: INTERNATIONAL DONORS 

$425,546,604  $651,272,444  $493,073,020  PEGASE  

$79,413,876  $243,003,684  $0  World Bank TF  

$40,192,118  $40,000,000  $0  World Bank - DPG  

$27,681,562  $35,662,854  $20,250,000  France  

$0 $9,900,000  $0  Russia  

$0 $0  $2,933,280  Sweden  

$0  $0  $41,069,651  Norway  

$275,000,000 $302,261,822  $4,705,897  United State of America  

$0  $0  $6,000,000  UK  

$0  $333,492  0$  China  

$0  $3,500,000  $0  Donor Support to PCBS  

$10,055,102  $0  $0  India  

$0  $9,490,638  $0  Japan  

$2,652,820 $0 $0 Greece 

$10,316,814 $0 $0 Turkey 

$15,631,689  $22,047,839  $0  ESSP  

$886,490,585  $1,317,472,773  $568,031,848  TOTAL  

$1,348,189,315  $1,763,420,839  $1,012,028,701  TOTAL  

 

، يالحظ (1)، ورسمو البياني في الشكؿ رقـ (2)بعد النظر الي جدوؿ رقـ 

ية ىي الداعـ األكبر لمموازنة العامة لمسمطة الوطن  PEGASEالباحث اف اآللية 

، حيث يظير أف حجـ 2009حتى  2007الفمسطينية، مع تفاوت حجـ المساعدات مف 
                                                           

88
 Ministry of Finance, PNA, . 5-jan-2010 . Funding Report -12Months 2009 
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أكبر  2008، حيث شكمت 2008، أقؿ مما ىو في العاـ 2007المساعدات في العاـ 

 .قيمة دعـ مف خالؿ ىذه االلية

، ىنا يظير كيؼ بدأت السمطة جديًا بتقميؿ اإلعتماد عمى 2009أما في العاـ 

والواليات المتحدة  PEGASEف المقارنة بيف الدعـ مف خالؿ ويمك. المساعدات

لكف  .األمريكية والدوؿ العربية، حيث شكؿ الدعـ العربي ثاني داعـ خالؿ ىذه السنوات

 .2008و 2007عنو في  2009الدعـ العربي ازداد ولو بشكؿ بسيط في العاـ 

في نفس  PEGASE أكبر مف الدعـ أألوروبي مف خالؿ 2009والدعـ العربي أكبر في 

   .العاـ

 ( 0) الشكل رقم 
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 المبحث الثالث

 موقف السمطة الوطنية الفمسطينية من المساعدات الخارجية


إف السمطة الوطنية الفمسطينية ترحب بالدعـ المقدـ مف كؿ دوؿ العالـ بما فييا اإلتحاد  

عد التزاـ إسرائيؿ األوروبي، حيث أف ىذا الدعـ يساعد السمطة عمى سد العجز المرتبط ب

. اإليفاء بالتزاماتيامف أجؿ بدفع المستحقات المالية المترتبة عمى التجارة الخارجية 

فيذا الدعـ يساعد . باإلضافة إلى عدـ سيطرتيا عمى المعابر التي تشكؿ أساس إيراداتيا

ىذا وترغب السمطة الوطنية الفمسطينية أف يكوف . العجز في الموازنة ةفي تخفيؼ حد

ليا كامؿ الحرية في تحديد اوجو صرفيا بناء عمى لدعـ عبر الموازنة العامة ليكوف ا

وىذا ولكف أحيانًا يكوف لممانحيف شرط رقابي وىو التدخؿ في ادارة المنح . اإلحتياج

الشكل رقم  .مف المنحة بدؿ إدارة المانح ليا واإلشراؼ عمييا يكمؼ السمطة جزءًا كبيراً 

(5) 
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 المطمب الول

 .حميل مدى استجابة السمطة لمشروطت
 

يؿ ىذه الشروط ف دولية، حوؿ وجود شروط سئمة تتبادر الى ذىف الباحثأىناؾ 

ف كانت  اإلرادة الفمسطينية، فيؿ ىذا يعتبر متطابقا مع نعـ .متطمب فمسطيني داخمي؟ واا

 أـ ىو إمالء؟

 أو د يعد شروطاً خاصة التمويمية يوجد بيا ما قو المبرمة مع السمطة  االتفاقياتكؿ 

تكوف ضمف ما ىو متفؽ عميو في وعادة مطالب لتنفيذ التمويؿ، وىذه الشروط عامة 

المنحة في حاؿ تـ الكشؼ  إلغاء إلىعنؼ حتى تصؿ لم مف نبذٍ  وخارطة الطريؽ أوسمو

 .جيات غير مشمولة في اإلتفاقيات إلىعف ذىاب أمواليا أو جزء منيا 

 وخاصةً  ه المطالب كونيا أصال بحاجة ليذا التمويؿ،ما تتقيد بيذ لكف السمطة عادةً 

وتحاوؿ االلتزاـ مف  .عمى طمب السمطة لدعـ قطاع معيف أف ىذا التمويؿ يأتي بناءً 

 .طرفيا بما ىو مطموب منيا مف اجؿ سحب الذرائع مف إسرائيؿ لتنفيذ االستحقاقات

الوصوؿ إلى  يىالغاية  .ليست غاية" العنؼ" أوالمقاومة  ،مف وجية نظر السمطة

فإذا تطابقت الشروط أو المطالب مع ما ىو ضمف . مرحمة الدولة وتنفيذ ما عمى إسرائيؿ

، أما في حاؿ أجبرت السمطة عمى تنفيذ ما ىو مصمحة السمطة، فال يعد ىذا إمالءً 

 ال يطمب مف السمطة أكثر مف التزاماتيا عكس إرادتيا ومصمحتيا يكوف إمالء ولكف غالباً 

 .ميياالمتفؽ ع
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مثال موضوع الشفافية ىؿ ىو إمالء أـ مطمب داخمي ؟ مف الناحية المنطقية ىو 

ف التقت الرغبة الدولية مع  مطمب داخمي طبيعي ورقابي مف المؤسسات والشعب، واا

الرغبة الداخمية، فالمطمب الداخمي ينفي ما ىو خارجي ألنو في مصمحة المواطف 

 .والوطف
 

، حاولت 2007لعالقات الفمسطينية األوروبية، وفي عاـ وفي موضوع آخر يمس ا       

التي تماشت أوروبا مع رغبتيا الذي يؤدي إلى  ؿ أف تنضـ إلى الشراكة األوروبية،إسرائي

سرائيؿ وخاصة مف الناحية األ منية واإلستراتيجية باإلضافة رفع العالقات بيف أوروبا واا

مما دفع الدوؿ العربية وخاصة مصر . ةإلى وضع إستراتيجية لمعالقات األوروبية العربي

وبعد الكشؼ عف المباحثات بيذا الخصوص إلى الضغط عمى أوروبا بعدـ رفع مستوى 

مع الخطوة الميمة التي فعميا رئيس الوزراء  العالقات مع إسرائيؿ، الذي كاف متناسقاً 

وقياداتو سالـ فياض مف حيث الرسالة التي وجييا إلى اإلتحاد األوروبي .الفمسطيني د

عمى رغبتيـ رفع مستوى العالقات السياسية التي سجؿ فييا تحفظاتو  ،2008في عاـ 

شعب الفمسطيني الضد مع استمرار إسرائيؿ في انتياكاتيا  واالقتصادية مع إسرائيؿ،

 .89وعدـ تنفيذ التزاماتيا

                                                           
89
رفع مستوى العالقات األوروبية )فياض إلى اإلتحاد األوروبي، . رسالة رئيس الوزراء الفمسطيني د. 2008. فياض، سالـ 

 .متوسطية-الشراكة األورو(. اإلسرائيمية
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لمحياة  ومف منطمؽ أف أوروبا تدعـ قياـ الدولة الفمسطينية الديمقراطية القابمة     

المتعايشة مع دولة إسرائيمية، أكد رئيس الوزراء الفمسطيني في رسالتو   ،المتسمة بالقانوف

عمى عدـ التزاـ إسرائيؿ بأي مف استحقاقات المرحمة والمراحؿ السابقة رغـ تنفيذ السمطة 

 وأبسطيا حرية التنقؿ لمفرد ،وأىـ ىذه االلتزامات عمى إسرائيؿ ،ما ىو التزاـ عمييا كؿ

 .ولمشعب الفمسطيني

باإلضافة إلى عدـ التزاـ إسرائيؿ بالقانوف الدولي الذي َتمثَؿ في عدـ استجابتيا لقرار 

أو فتوى محكمة العدؿ الدولية الذي نص عمى إزالة الجدار والمستوطنات لعدـ 

فكيؼ يمكف أف يتـ تصدير منتجات المستوطنات المرفوضة دوليًا إلى . مشروعيتيا

 .تسعى إلى إرساء أركاف الدولة الفمسطينية أوروبا التي 

لقد نجحت السياسة الفمسطينية في تجميد ىذه الرغبة، فأبدى اإلتحاد األوروبي 

الحاؿ بيف إسرائيؿ  ،وذلؾ ألسباب منيا ،تراجعو وعدـ رغبتو برفع مستوى العالقات

بية لمسمطة ردت إسرائيؿ بالتيديد بعدـ تحويؿ العائدات الضري .والمحيط المباشر معيا

بعد ىذه الحادثة والتي تمثمت بتأخير تحويؿ العائدات الذي أدى إلى تأخير الرواتب 

وذلؾ كأسموب ضغط عمى  ،لمموظفيف العامميف عمى كادر السمطة الوطنية الفمسطينية

 .المفروض إسرائيمياً السمطة وقياداتيا بعدـ محاولة رفض الواقع 

ستدانة مف البنوؾ االفضت السمطة وبإشارة إلى رفض السمطة لالبتزاز، ر 

 الرواتب لمتأكيد عمى عدـ القبوؿ دفع التجارية  العاممة في مناطؽ السمطة، وتـ تأخير
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ظيارىا كأزمة ال يمكف تجاوزىا وطمسيا مف خالؿ قرض مف بمثؿ ىذه الممارسات ، واا

 .بنؾ ىنا أو ىناؾ

تحوؿ الشروط  أف ندرس كيؼ تحاوؿ السمطة أف اوؿ الباحثفي ىذه الدراسة حو 

إدارة األزمات التي تواجييا مف حيث  لكيفيةتوضيحا . وتستفيد مف التمويؿ الممنوح

 .ليدفيا وطموحيا بنيؿ اإلستقالؿالرغبة والحاجة لمتمويؿ وعدـ الرضوخ لما ىو مخالؼ 

ففي حاؿ عدـ وجود تمويؿ أو باألدؽ في حاؿ اضطرت السمطة لمطمب مف 

ؿ مشاريع في منطقة تعتبرىا إسرائيؿ تحت سيطرتيا، ولـ يكف تموي( األوروبييف) المانحيف

وبالتطبيؽ الفعمي فإف . ىناؾ استجابة أو رد إيجابي، فإف ىناؾ أوراؽ عدة لمتعامؿ معيا

السمطة تمجأ لخيارات ممكنة مف أجؿ الحصوؿ عمى التمويؿ، وكما حدث فقد قامت 

بغض النظر عف أماكف  تنموياً  عاً مشرو  104 بالمتحدة بتمويؿ ما يقار  العربيةاإلمارات 

 وىنا تريد أف تثبت السمطة إلسرائيؿ أمراً .  تنفيذىا، فقد مولت ما رغبت السمطة بتمويمو

وىو أنيا مسؤولة عف أفراد الشعب الفمسطيني في كؿ مكاف، وأف المناطؽ الواقعة  واقعاً 

زء ال يتجزأ ، ما ىي إال ج1967تحت سيطرة االحتالؿ وخاصة المناطؽ المحتمة عاـ 

ما مف  نوعاً  تفسياسة تكريس األمر الواقع ىذه قد غير . مف الدولة الفمسطينية المستقبمية

فسياسة األمر الواقع ىذه ىي سياسة إسرائيؿ التي رأت السمطة في السنوات  .قواعد المعبة

ف وتريد أف تثبت لممموؿ األجنبي انو مف الممكف أ ،األخيرة ضرورة التعامؿ معيا بالمثؿ

في حاؿ تعذر التمويؿ مف طرفيـ لممناطؽ التي قد تتحفظ  تجد السمطة لنفسيا مخرجاً 

 .عمييا ولكف مع بقاء الدبموماسية سيدة الموقؼ كي ال تخسر كؿ شيء
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تنفيذ ما يمكف تنفيذه في كؿ المناطؽ التي يسكنيا الشعب  ،األمر الواقع ىنا

ييا القدس ومناطؽ الجدار والمناطؽ ، بما ف1967الفمسطيني في األراضي المحتمة عاـ 

 ".C " المصنفة

أف األوروبييف سيتعامموف مع المشاريع المطروحة بالطريقة التي  وجد الباحث

أوروبا و فتقدـ السمطة خطة تمويؿ موازنة باإلضافة إلى المشاريع، . ناسبيـ وال تحرجيـت

يرىـ الخاصة، فإف كاف بدورىا تقوـ بالمصادقة عمى جميعيا أو نسبة منيا مف خالؿ معاي

فإف كاف . مثؿ ىذه الحالةأوراؽ عدة لمتعامؿ مع  فيناؾ، ىناؾ ما ىو مرفوض ضمناً 

، فإف ىذا الضغط السياسيمف قبميـ، " جزئيا"القصد مف عدـ اعتماد الموازنة  والمشاريع 

 ياً أو داخم ال تأثير لو بوجود مموؿ آخر يستطيع تنفيذ ىذه الطمبات إف كاف عربياً الضغط 

 (.ذاتياً )

، والتي مشاريع، قامت اإلمارات العربية المتحدة بتمويؿ 2009ففي عاـ 

بالتفصيؿ مف ناحية الحجـ والتكمفة والمواقع وأسباب التمويؿ وحساسيتيا الباحث وليا يتناس

كؿ ىذا ال يعني أف اإلتحاد األوروبي ال يقدـ الدعـ أو يقدـ الدعـ المشروط  .وأىميتيا

الدولة  حمموف مسؤولياتيـ تجاه بناء أجيزة السمطة ومؤسساتيا، وتقوية أركاففيـ يت  .فقط

"  أ"فيـ ال يدعموف مناطؽ  .1967المستقمة عمى األراضي التي احتمتيا إسرائيؿ عاـ 

نما يدعموف جيود الشعب الفمسطيني في إقامة دولتو  .فقط واا
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 لمطمب الثانيا

 لمشاريع التي تنفذىا السمطة بشكل عاما
 

مميوف  436.297.776تنفذ السمطة الوطنية الفمسطينية مشاريع تطويرية بقيمة 

حتى  في كافة المناطؽ الفمسطينية حسب التوزيع التالي( مقرة وقيد التنفيذ ومنفذة)دوالر

 :90( 3) جدوؿ رقـ ال ، ومبيف في8/2009شير 

 

 .والجدار"  C"ناطؽ م بما فييافيي تشمؿ جميع المحافظات الفمسطينية 

 

 
                                                           

90
ملخصوقائمةمبشارٌعالتنمٌةالمجتمعٌةللضفة.اإلدارةالعامةللعالقاتالدولٌةوالمشارٌع.وزارةالمالٌةالفلسطٌنٌة 

.،ملخصالمشارٌعالتطوٌرٌةحسبالمحافظات11/8/2009.الغربٌةوقطاعغزة

 النسبة اإلجمالي بالدوالر األمريكي عدد المشاريع المحافظة

 USD 44,040,216 10% 228 الخليل

 USD 10,799,212 2% 73 القدس

 USD 31,354,901 7% 50 أريحا

 USD 20,248,277 5% 104 بيت لحم

 USD 48,443,738 11% 173 جنين

 USD 117,340,363 27% 307 رام هللا والبيرة

 USD 8,065,815 2% 48 سلفيت

 USD 10,788,566 2% 60 طوباس

 USD 21,956,065 5% 108 طولكرم

 USD 8,517,263 2% 31 غزة

 USD 14,163,234 3% 91 قلقيلية

 USD 48,477,924 11% 35 مشاريع مشتركة بين المحافظات

 USD 150,000 0% 1 متفرقات

 USD 51,952,202 12% 119 نابلس

 USD 436,297,776 100% 1428 اإلجمالي



128 
 

 ما ىو دورىا؟  .المشاريع التي يموليا اإلتحاد الوروبي- أ

الدور األوروبي في المشاريع التنموية كبير في جميع القطاعات وخاصة 

وير الصناعي وشؽ المياه والبنى التحتية والطاقة والتعميـ و الصحة والتط

شاريع الممولة مف جميع الجدوؿ التالي يظير التفصيؿ الدقيؽ لعدد المو  .الطرؽ

األطراؼ بما فييا اإلتحاد األوروبي ودوؿ أوروبية منفردة، والسمطة الوطنية 

ما يؤكد فكرة حجـ االعتماد عمى المساعدات الخارجية وما . الفمسطينية وأمريكا

ف الباحث الحقًا أف يحمؿ مكّ ما يُ .  وزنيا مقابؿ ما تفعمو السمطة الوطنية ذاتياً 

 .إمكانية التقميص الدعـ الخارجي  لمسمطة والحاجة لوالمعطيات ضمف 

 :91( 4) جدوؿ رقـ 

 ملخص للمشاريع التطويرية حسب المانحين

 النسبة اإلجمالي بالدوالر األمريكي عدد المشاريع المانح

 USD 79,163,721 18.1% 265 االتحاد األوروبي

 USD 1,953,363 0.4% 13 الحكومة األلمانية

 USD 31,496,000 7.2% 4 مريكيةالحكومة األ

 USD 647,630 0.1% 5 الحكومة الفرنسية

 USD 9,700,000 2.2% 5 الحكومة اليابانية 

 USD 3,130,000 0.7% 3 الحكومة البرازيلية 

 USD 8,333,335 1.9% 14 الحكومة الهولندية

 USD 45,007,312 10.3% 104 صندوق أبوظبي للتنمية

 USD 256,866,415 58.9% 1015 خزينةال –وزارة المالية 

 USD 436,297,776 100% 1428 اإلجمالي

مف  %18.1 نسبتو يشكؿ ما األوروبيمايقدمو اإلتحاد ف المالحظ ىنا أف إ

، %2.4وفرنسا وىولندا  ألمانياومجموع ما تقدمو  إجمالي الدعـ الخاص بالمشاريع،

                                                           
91
ملخصوقائمةمبشارٌعالتنمٌةالمجتمعٌةللضفة.اإلدارةالعامةللعالقاتالدولٌةوالمشارٌع.وزارةالمالٌةالفلسطٌنٌة

 .،ملخصالمشارٌعالتطوٌرٌةحسبالمانحٌن11/8/2009.الغربٌةوقطاعغزة
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راضي مالي المشاريع في األمف إج %20.5مجتمعة يصؿ إلى  أوروباأي ما تقدمة 

مف ىذه % 58.9 نسبتوما  الفمسطينية مقارنة مع السمطة الوطنية التي تموؿ ذاتياً 

ما يعزز فكرة أف قمة الدعـ نسبيًا تعطي السمطة القدرة عمى التحرر مف  .المشاريع

 .الضغط السياسي مع امكانية توفير البديؿ

 (3)الشكؿ رقـ 

 أف اإلتحاد األوروبي ىو الداعـ  ،ىذا الشكؿ الؿالفكرة الرئيسية ىنا، ومف خ

 . بالمئة 18.36الوطنية الفمسطينية والذي يمثؿ  األكبر بيف المانحيف لمسمطة
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 59.58فالسمطة  .مقدار التمويؿاف  اما الفكرة الرئيسية الثانية، فمف المالحظ 

 .بالمئة

  بالمئة لوحدىا  10.44اما الفكرة األخيرة، فيي أف اإلمارات العربية المتحدة تمثؿ

 .مف الدوؿ العربية، أي القدرة عمى إيجاد البديؿ العربي نظرياً 

 (5)جدوؿ رقـ  .الدعـ لمنطقة الجدار
92 

 ملخص للمشاريع التطويرية حسب المحافظات

 النسبة اإلجمالي بالدوالر األمريكي عدد المشاريع المحافظة

 USD 3,902,670 13% 32 الخليل

 USD 6,395,000 21% 35 القدس

 USD 963,598 3% 6 أريحا

 USD 3,163,000 10% 27 بيت لحم

 USD 1,904,500 6% 25 جنين

 USD 3,367,580 11% 31 رام هللا والبيرة

 USD 2,583,000 8% 20 سلفيت

 USD 842,000 3% 14 طوباس

 USD 1,828,156 6% 23 طولكرم

 USD 2,321,000 8% 33 قلقيلية

 USD 3,198,370 10% 25 نابلس

 USD 30,468,874 100% 271 اإلجمالي

    







 

                                                           
92
 .نفسالمصدرالسابق
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93(6)لرقموجدما المشاريع حسب القطاع في منطقة الجدار كالتاليأ_ب
:  

 ملخص للمشاريع التطويرية حسب القطاعات

 النسبة اإلجمالي بالدوالر األمريكي عدد المشاريع القطاع

 USD 9,095,076 29.9% 82 اإلنشاءات والمباني

 USD 5,229,030 17.2% 17 الخدمات العامة

 USD 13,142,170 43.1% 128 الطرق

 USD 1,077,598 3.5% 15 الكهرباء

 USD 1,925,000 6.3% 29 المياه والصرف الصحي

 USD 30,468,874 100% 271 اإلجمالي

نيةفيو السمطة الوطنية الفمسطي بالكامؿ أما المانح الذي  يموؿ منطقة الجدار  
(7)جدوؿ رقـ  

94  
 

 ملخص للمشاريع التطويرية حسب المانحين

 النسبة اإلجمالي بالدوالر األمريكي عدد المشاريع المانح

 USD 30,468,874 100.0% 271 الخزينة –وزارة المالية 

 USD 30,468,874 100% 271 اإلجمالي

        
ة الجدار تعد أحد مسارح ىذا الجدوؿ يؤكد فكرة القوة المتحولة، حيث أف منطق

ضمف األراضي التي احتمت في فيي . إسرائيؿاإلشتباؾ األولى بيف السمطة الوطنية 

ولكف . وىي التعدي الواضح والصريح عمى كؿ ما جاء في كؿ اإلتفاقات. 1967العاـ 

فإف رفض اإلتحاد األوروبي أو المانح . ىناؾ حاجة ماسة لمصمود في تمؾ المناطؽ

مشروع في تمؾ المناطؽ، فإف السمطة الوطنية لدييا القدرة عمى دعـ ة األوروبي فكر 

ىذا المشروع مف خالؿ تحويؿ أمواؿ مشاريع كانت قد اقرتيا بتمويؿ ذاتي في مناطؽ 

                                                           
93
 .نفسالمصدرالسابق

94
 .نفسالمصدرالسابق
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فقيمة . ليست خالفية، بالتالي لدييا اإلمكانية إلعادة طمب التمويؿ مف المانح األوروبي

ؿ دعـ تمؾ المناطؽ وصؿ الى ما يزيد عف الدعـ الذي قدمتة السمطة ذاتيا مف أج

 . مميوف دوالر 30.5

(8)جدوؿ رقـ   

 ملخص للمشاريع التطويرية حسب حالة المشروع

 النسبة اإلجمالي بالدوالر األمريكي عدد المشاريع حالة المشروع

 USD 7,743,500 25.4% 73 المشروع قيد التنفيذ

 USD 14,931,344 49.0% 158 تم تنفيذ المشروع

 USD 7,794,030 25.6% 40 لم يبدأ العمل بالمشروع بعد

 USD 30,468,874 100% 271 اإلجمالي

 

إف اليدؼ الرئيس مف عرض ىذا الجدوؿ ىو إظيار مدى استمرارية وتواصؿ العمؿ 

 .1967المحتمة بعد عاـ الفمسطينية  راضيوفي كؿ األ ،في نطاؽ المشاريع الشاممة
 

 .وطبيعة المشاريع دسنسبة الدعم لمنطقة الق

ومف خالؿ البحث اتضح اف المشاريع المقامة في منطقة القدس ىي عبارة عف مشاريع 

 .والخدمات والمنظمات األىميةليا طبيعة دعـ البنى التحتية لعدة قطاعات أىميا التعميـ 

ويشكؿ ما . وفي أغمب األحياف فإف التمويؿ ليذه المشاريع ىو تمويؿ ذاتي أو عربي

، فاف النسبة زادت ب 2010اما حتى منتصؼ العاـ . 2009حتى منتصؼ % 2 نسبتو

بسبب السيطرة  كاف وما يزاؿ ذا اإلنخفاضىو . مف قيمة المشاريع  95%4لتصبح % 2

عاقة والزيادة  .اإلسرائيمية الكاممة عمى مناطؽ القدس وما يترتب عمييا مف منع وتأخير واا
                                                           

 .نفسالمصدرالسابق95
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عمى الدفع باتجاه تحسيف أوضاع المواطنيف في  تعني إصرار السمطة الوطنية الفمسطينية

القدس مف خمؽ فرص لمعمؿ في ىذه المشاريع وتطوير المنشيت والبنى التحتية لمقطاعت 

بأف القدس ىي  ،الحساسة، مما يعني ازدياد الضغط الفمسطيني باتجاه خمؽ األمر الواقع

  .العاصمة األبدية لمدولة الفمسطينية، رغـ التقدـ البطيء

 96(4)شكؿ رقـال

 

 

نسبة المشاريع الممولة من اإلتحاد الوروبي إلى مجمل المشاريع المنفذة وقيد 

  .التنفيذ

                                                           
للضفةالمجتمعٌةالتنمٌةبمشارٌعوقائمةملخص.وزارةالمالٌةالفلسطٌنٌة،اإلدارةالعامةللعالقاتالدولٌةوالمشارٌع96

 .8/2010 ،غزةوقطاعةالغربٌ
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جمالي المشاريع إمف % 18.36نسبة المشاريع الممولة مف اإلتحاد األوروبي إف 

، فإف نسبة التمويؿ 7/2010 حتى شير وتحديداً  2010ما في العاـ أ، 8/2009 حتي

11.79%
 .وىو مؤشر عمى إزدياد الدعـ الذاتي .مالي المشاريعمف إج 97

 
 (9) دوؿ رقـ ج

 

 ملخص للمشاريع التطويرية حسب تصنيف المشروع

 النسبة اإلجمالي بالدوالر األمريكي عدد المشاريع تصنيف المشروع

 USD 226,397,541 51.9% 744 وزارة المالية -المشاريع التطويرية 

 USD 3,154,127 0.7% 4 مشاريع االتحاد األوروبي

 IF 261 USD 76,009,594 17.4% -مشاريع االتحاد األوروبي 

 USD 30,468,874 7.0% 271 مشاريع الجدار

 USD 31,496,000 7.2% 4 مشاريع الحكومة األمريكية

 USD 647,630 0.1% 5 مشاريع الحكومة الفرنسية

 USD 9,700,000 2.2% 5 مشاريع الحكومة اليابانية

 USD 3,130,000 0.7% 3 شاريع الحكومة البرازيلية م

 USD 8,333,335 1.9% 14 مشاريع الحكومة الهولندية 

 USD 45,007,312 10.3% 104 مشاريع صندوق أبوظبي للتنمية 

 USD 1,953,363 0.4% 13 مشاريع مستقبل فلسطين

 USD 436,297,776 100% 1428 اإلجمالي

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
97

للضفةالمجتمعٌةالتنمٌةبمشارٌعوقائمةملخص.وزارةالمالٌةالفلسطٌنٌة،اإلدارةالعامةللعالقاتالدولٌةوالمشارٌع 

 .27/7/2010 ،غزةوقطاعالغربٌة
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 98( 5 )الشكؿ رقـ 

 
 

أف اإلتحاد األوروبي نفذ خالؿ السنوات األخيرة  يروف مسؤولوف الفمسطينيوفال

. قر مشاريع مستقبمية بعشرات المالييفأو  ،مشاريع في األراضي الفمسطينية بمئات المالييف

بؿ  ".C"عمى تنفيذ مشروع في القدس أو مناطؽ الجدار أو منطقة  ولـ تعترض أوروبا يوماً 

التي يتوجب عمى  "C"يع ىامة في تمؾ المناطؽ باإلضافة إلى المنطقة تقوـ بتنفيذ مشار 

. السمطة أو الجية المانحة الحصوؿ عمى موافقة إسرائيؿ لممباشرة في المشروع المفترض

فالوجود األوروبي ميـ في مثؿ ىذه الحاالت ألنو يساىـ في عممية الضغط عمى إسرائيؿ 

                                                           
98
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لكف ألوروبا أسموبيا  .99ى نفيذ ما تخطط لومف أجؿ الموافقة، مما يساعد السمطة عم

الدبموماسي الذي إذا حدث وتحفظت عمى مشروع أو تمويؿ معيف لسبب أو آلخر أف تعتبره 

ولكف ال ترفضو بالمعنى الصريح الذي قد يعطييا طابعًا معينًا لدى السمطة . خارج أولوياتيا

 .مولة مف قبميـ وعددىا وأماكنياوالشعب الفمسطيني، ويظير ىذا جميًا في كـ المشاريع الم

تدعـ الشعب الفمسطيني دوف إمالءات، وتقدـ لمسمطة الوطنية ما تطمبو مف  فأوروبا

وتقوـ السمطة الوطنية حاليًا ببناء  .أجؿ بناء المؤسسات والتنمية المجتمعية والبنى التحتية

فسياسة تنفيذ المشاريع  .مؤسسات الدولة، التي تتطمب دعمًا وتموياًل ىائاًل ذاتيًا ودولياً 

دعمتيا أوروبا التي تساعد في عممية . الكبرى التي تبنتيا السمطة في المرحمة األخيرة

أف  إجبار إسرائيؿ بطريقة أو بأخرى عمى الموافقة أو الترخيص الذي سياسيًا يؤكد

مف جية أخرى تعمؿ عمى تعزيز . إسرائيؿ مازالت محتال حقيقيًا لألراضي الفمسطينية

 . سيادة الفمسطينية الفعمية والواقعية في المناطؽ التي لـ تسمميا إسرائيؿ بعدلم

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
مقابله..وزارةالمالٌة،العالقاتلدولٌةوالمشارٌعالسلطةالوطنٌةالفلسطٌنٌة،/وكٌلمساعد.جادهللا،مازن99

10/10/2009.
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 المبحث الرابع

 اإلستراتيجية الفمسطينية في العالقات مع المانحين الوروبيين


التمويمية، عمى أساس  تنطمؽ إستراتيجية السمطة الوطنية الفمسطينية في عالقاتيا

مف ومف خمفيا الشعب الفمسطيني الذي ىو بحاجة إلى األ المتطمبات الداخمية لمسمطة

وأف  حتراـ وحرية التنقؿ،االر كاؼ مف دعالية المستوى وق االجتماعيةوالخدمات  فماواأل

في  ووىذا ما ىو متفؽ عمي. مصمحتولما فيو  أمورهيكوف ليذا الشعب حكومة تسير 

 .20010_2008ية الفمسطين واإلصالحخطة التنمية  وتمثؿ في السمطة أروقة

الحكومة خطة إقامة الدولة الفمسطينية خالؿ عاميف التي أطمقتيا إلى ضافة إلبا

رض الفمسطينية، بما عمى األ واقعاً  أمراً لبناء مؤسساتيا وتعزيز وجودىا لتكوف الفمسطينية 

 .وخارطة الطريؽ أوسموتفاقيات الدولية ومنيا الفي ا وىو متفؽ عمي

تعامؿ اإلستراتيجي مع المانحيف الذيف تعيدوا بإقامة ال أساسفيذه الخطط ىي 

وبما أف . الدولة الفمسطينية المستقمة القابمة لمحياة والتي تعيش بسالـ وأماف مع جيرانيا

مف التعيدات الدولية ما يكفي، فمف الضروري ومف  اإقامة الدولة الفمسطينية ىذه فيي

تطيع عممو مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ البدييي أف عمى ىذا المجتمع الدولي عمؿ ما يس

ف ىناؾ اتنفيذ ما نصت عمية خارطة الطريؽ، ف ةالسمطة الفمسطيني إتماـومع . المنشود

ة باتجاه تحقيؽ السالـ دمف ىو غير ممتـز بالتنفيذ، وىي إسرائيؿ التي لـ تتقدـ خطوة واح

عمى ىذه  تحايالً  إال بإزالة حاجز ىنا وتحريؾ حاجز آخر، ما يعد .االستحقاقاتوال تنفيذ 
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فالمجتمع الدولي يقع عمى عاتقة االستمرار في الجيود الرامية إلى تحقيؽ  .االتفاقيات

 .إسرائيؿ عمى تنفيذىا ودفعاليدؼ الذي تعيدوا بو، 

 تعويضعمى  في الرباعية، يعمموف حالياً  الدولييفالمانحيف  مثؿُ  فاإلتحاد األوروبي مثموُ 

فإسرائيؿ تتحكـ بالطرؽ  .ئيؿ بحؽ الشعب الفمسطينيالخسائر التي تتسبب بيا إسرا

. عمى الغير االعتمادتقمؿ نسبة  أوقد تخفؼ  إيراداتوالمعابر وكؿ ما لو عالقة بجني 

ومف ىذا المنطمؽ يتسبب كؿ ىذا التحكـ باستمرار وجود عجز حاد في الموازنة العامة 

رتيـ عمى حمؿ إسرائيؿ لمسمطة مما يضطر المانحيف إلى سده، مجبريف عميو لعدـ قد

 .عمى تنفيذ االستحقاقات

السمطة الوطنية الحالية تعتمد عمى فرض سيطرتيا بالطريقة التي  إستراتيجيةإف 

تتعامؿ بيا إسرائيؿ مع الفمسطينييف، فالسمطة تقوـ بتثبيت دعائـ مؤسساتيا وصمود 

 .ما عمى نفسيا يوماً  االعتمادشعبيا مف خالؿ تنفيذ ما يمكنيا مف 

 االستغناءكف ما دامت لـ تحقؽ السيطرة عمى مصادر تمويميا الذاتي والذي يمكنيا مف ل

 .لى أف يتحقؽ ذلؾإأف يستمر في التمويؿ  ى المجتمع الدوليعف المانحيف، فعم

فالشعب الفمسطيني صاحب حقوؽ كفميا لو المجتمع الدولي والمواثيؽ الدولية، ما 

الشعب  ؼيعتر  الف. بما منحو لو ىذا العالـ حقوعف في الدفاع  ولو نظرياً  جعمو مدعوماً 

بالمناطؽ الخاضعة إلسرائيؿ في حدود الرابع مف حزيراف مف  الفمسطيني وسمطتو حالياً 

فيناؾ خطط . ر الفصؿ مف حدود بالقوة عمى الفمسطينييفاما رسمو جدوال لِ . 1967العاـ 
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ينييف، فالحكومة أقرت مشاريع الفمسط قبؿ إضافية لمقاومة ىذا الحاؿ، بحاؿ أشبو بو مف

 .كبيريف وذاتياً  خارجياً  وتمويالً  ما يتطمب دعماً (. الجدار خمؼ)كبيرة لمناطؽ 

وبما أنيا . خرى التي تموليا أوروبا وغيرىاىذه المشاريع حاليا حاؿ المشاريع األ

فإنو  ،ز صمود المواطف البسيطير وتعز قالف تخفيؼعمؿ عمى تو جتماعية او  اقتصادية

تخضع لممواصفات األوروبية  أنيابما  وروبييف أف يتنصموا منياناص لممانحيف األالم

 .وضمف ما ىو حؽ مشروع لمفمسطينييفوالرباعية 

الفمسطينية ىو عممية وضع المجتمع  الوطنية بنظرة أدؽ، إف ما تقوـ بو السمطة

 . ؽ لمفمسطينييفكؿ ما ىو ح بتنفيذ أماـ تأخر إسرائيؿو ، الحقيقة والدولي أماـ مسؤوليات

. مع إسرائيؿبما تقوـ بو وما يتطمبو حاليا  سمطة تقوـ بإحراج المجتمع الدوليفال

يمكف اإلستفادة منو، كوف الدعـ األوروبي  السمطة ترى في العالقات األوروبية مكسباً ف

لمجيود الفمسطينية مف أجؿ  ؿ عاماًل ميمًا مف عوامؿ الصمود الفمسطيني، وداعماً شكّ 

ف أالدولة، ىذا بطبيعة الحاؿ بسبب ما قدمتو السمطة مف ترسيخ لإلستقرار وابراز قامة إ

كثر بالفكر أقرب ومقتنع أستقرار اإلقميمي والدولي ينبع مف فمسطيف، مما جعؿ العالـ اإل

 .100في تقديـ الدعـ راغباً  وواألسموب السياسي الفمسطيني الذي جعم

 ف؟يتمثؿ خطة إقامة الدولة خالؿ عام ماذا

 

 
                                                           

100
الأطمحلرئاسةالسلطةواألوضاعالفلسطٌنٌةلنتستقٌمإالبانتهاء:سالمفٌاض.د."29/10/2010جرٌدةالقدس،

 14802العدد"اإلنقسام
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  قامة  .ينالدولة خالل عاملمحة حول خطة إنياء االحتالل وا 

ىي خطة الحكومة الثالثة عشرة، والتي تبنتيا السمطة الوطنية الفمسطينية 

قامة الدولة الفمسطينية أكإستراتيجية فمسطينية مف  جؿ إنياء االحتالؿ وبناء المؤسسات واا

. ، وتشمؿ القدس الشرقية1967لعاـ األراضي التي احتمتيا إسرائيؿ في ا المستقمة عمى

فقد شممت ىذه الخطة بمورة رؤية لمدولة  .1988عمى قاعدة إعالف االستقالؿ في العاـ 

ومف  .الفمسطينية، ووضع أىداؼ يجب السير باتجاىيا، باإلضافة إلى تطوير المؤسسات

 :101ىذه األىداؼ، أألىداؼ الوطنية

 .1967حتمة منذ العاـ إنياء االحتالؿ لألراضي الفمسطينية الم .1

، ومبادرة السالـ الفمسطينية، والقرارات الدولية 1988مف منطمؽ إعالف االستقالؿ 

سمو وافقت منظمة التحرير عمى تشكيؿ سمطة وطنية لفترة و وفي أ. ذات الصمة

 .مع تيرب اسرائيمي مستمروالتزمت السمطة بما عمييا مف استحقاقات . محددة 

ؽ ىذا اليدؼ وتعزيز صمود المواطف لحماية وطنو، فالحكومة ممتزمة بتحقي

 .والمؤسسات الوطنية بقوتيا وصمود الشعب يتـ التأسيس لدولة

 .تعزيز الوحدة الوطنية .2

 .حماية القدس باعتبارىا العاصمة األبدية لدولة فمسطيف .3

                                                           
101

.برنامجالحكومةالثالثةعشرة."وإقامة الدولة فلسطين، إنهاء االحتالل."2009السلطةالوطنٌةالفلسطٌنٌة،آب 

.رامهللا
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 .حماية قضية الالجئيف ومتابعة حقوقيـ .4

 .إطالؽ سراح األسرى .5

 .التنمية البشرية .6

 .ستقالؿ االقتصادي واالزدىار الوطنيتحقيؽ اال .7

 .تحقيؽ المساواة والعدالة االجتماعية .8

 .تعزيز مبادئ وآليات الحكـ الرشيد .9

 .توفير األمف واألماف في جميع ربوع الوطف  .10

 .بناء عالقات إقميمية ودولية إيجابية .11

 

ة، ما تسعى السمطة إلنجازه، الدعـ إلقامة الدولة الفمسطينية المستقمالنياية، في 

واإلعتراؼ بيا، ومساعدتيا عمى النيوض بمجتمعيا واقتصادىا، وتحقيؽ األمف واإلزدىار 

 .وتطوير النفس واإلعتماد عمى الذات بشكؿ كبير ليكوف لمدولة مقوماتيا. لمواطنييا

 

 

 

 



142 
 

 ثالثالفصل ال

 النتائج والتوصيات

 مقدمة

مميا إف ىذا الفصؿ سيشمؿ الخالصة والنتائج والتوصيات، والتي سيج

 .الباحث بشكؿ يظير مضموف الرسالة ويجيب عف تساؤالتيا ويوصي بيا

ركز يعمى كؿ فصوليا، وس جمؿ كؿ ما ورد في الرسالة مروراً يسوىنا 

قد تفسر  مورًا ىامةً أسينتج عنيا و  .عمى الجانب التحميمي الذي يرتبط بالتمويؿ

عوف لقضيتو، وتجيب ا الشعب الفمسطيني والمتابييطرحالعديد مف التساؤالت التي 

 القصدعمى كؿ ما ىو مبيـ في الناحية التمويمية لمسمطة و  باختصار وبوضوح

 .؟لإلعتماد عمى الذاتوما دور السمطة  ؟وما النسبة ؟ومف أيف ؟كيؼ تموؿ ،ىنا

طبقًا إلستراتيجيات الحكومة عمى كؿ  وكيؼ يمكف لمسمطة أف تصبح دولةً 

 . ؟القطاعات
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 ولالمبحث ال 

 ائجالنت
 

في نياية ىذه الدراسة ىي، أف السمطة  توصؿ ليا الباحثإف أىـ النتائج التي 

، ومف وسمو كاف عييا واجبات وليا حقوؽأالوطنية الفمسطينية التي تشكمت بموجب إتفاؽ 

 .لى دولة كاممة السيادةإحتى تصؿ  ف العالـ ممتـز بتمويميا ومساعدتيا اقتصادياً حقوقيا أ

مع منظمة التحرير بنفس الوقت ىو التزاـ أخالقي وتعاقدي  إف التزاـ العالـ،

مف ىذه  واإلتحاد األوروبي جزء مف العالـ ومف الرباعية الراعية أليٍ . الفمسطينية

 .اإلتفاقات

منيا  اً السمطة الوطنية التزمت مف جانبيا بكامؿ المتطمبات بالرغـ مف أف جزء

 .ف الفمسطينيفي الشأأو تدخال ً  اً مالءإكاف يعتبره البعض 

لـ تخضع السمطة لإلبتزاز الساسي نيجة المساعدات أو المطالبات باإلصالح 

مع الرغبة الفمسطينية والمصمحة  المالي واإلداري بكؿ تفرعاتو إلعتبارىا متطابقةً 

 .الداخمية

الخطة  ولكف   ،أيضاً  فمسطينيةٌ  دولي، وحاجةٌ  واجبٌ  يأما المساعدات المالية، في

نحو تقميؿ اإلعتماد عمى المانحيف، وىذا يعزز  متجيةٌ المنيجية المتبعة الفمسطينية و 

 .ف وجدتإالفكرة أف السمطة تتحرر مف الضغوط 
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نجحت السمطة في استغالؿ مواردىا الذاتية والمساعدات الخارجية مف أجؿ تغير 

في قامة المشاريع اا و  ،التحتية بنيتياالوضع القائـ وتعزيز موقفيا وتطوير مؤسساتيا و 

 دولياً  وتضامناً  جديداً  سياسياً  مما خمؽ جواً  ،جميع المناطؽ الفمسطينية دوف تمييز

قامة الدولة المستقمة أوروبياً  وخاصةً   .مع المنيج الفمسطيني في مقاومة اإلحتالؿ واا

لمقوة  سطينية في إظيار إسرائيؿ محتاًل ومستخدماً نجحت السمطة الوطنية الفم

وصواًل ة السممية، والمقاومة السممية ىنا تشمؿ الثبات والبناء بمواجية المقاوم بدوف سبب

 .والحجر لى المسيراتإ

لقد نجحت السمطة الوطنية الفمسطينية بتخفيض مديونيتيا الخارجية بفضؿ 

قارير الدولية ذات السياسات المالية المتبعة والتي أثبتت أنيا ناجحة بامتياز مف خالؿ الت

 .الصمة

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 انيلمبحث الثا

 التوصيات

أف مف واجب السمطة الوطنية ، الباحث مف وجية نظرإف أىـ التوصيات 

الفمسطينية والشعب الفمسطيني أف يتطمعوا لمتعامؿ مع أوروبا مف منطمؽ المصمحة 

وكوف . المرجوة والمتوقعة منيا، حيث أف قاعدة التعامؿ الدولي الرئيسة ىي المصالح

اإليجابية نيا وأمف إسرائيؿ، واآلثار اإلقتصادية مصمحة أوروبا مف الفمسطينييف أم

ستثمر ىذا الجانب بأف فمسطيف ىي مفتاح يوالسمبية المترتبة عمييا، فإف مف المنطقي أف 

، فقد أثبتت السمطة الوطنية الفمسطينية عمى في المنطقةاألمف والرخاء أو مفتاح التوتر 

مف الوعي تجاه المصالح الوطنية  كبيرٍ  السنوات األخيرة الماضية أنيا عمى قدرٍ مدى 

 .فالعالقات الدولية ليست عبثية .التي مف أجميا تقاـ العالقات الدولية

ف مف الضروري أف تتجو السمطة الى تعميؽ العالقة بينيا وبيف اإلتحاد إ

ف يكوف لمسمطة تأييد ومساندة أوروبية مقابؿ ما أاألوروبي، حيث أف المصمحة ىنا 

 .ر ومؤيديف في أوروبا كما ليا مساندة أمريكيةإلسرائيؿ مف أنصا

مواؿ أأف تستمر السمطة الفمسطينية في استغالؿ يجب ، أخرى مف ناحيةٍ 

المانحييف في تأسيس البنى التحتية الالزمة مف أجؿ خمؽ مناخ جيد ومناسب لتأسيس 

 .افسةلى مستويات منإلترتقي  اإلعتماد عمييا في تطوير الصناعات الوطنية فقاعدة يمك
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ف كؿ ما تحققو السمطة مف زيادة في ايراداتيا المحمية ومف تبادالتيا التجارية، إ

ومف  .قدراتيا اإلقتصاديةيكوف لو األثر األكيد عمى المدى المتوسط والبعيد لتكوف ليا 

المؤكد أنو كمما قمت نسبة اإلعتماد عمى الغير، يكوف القرار الوطني أكثر متانة وأكثر 

 .حرية

ف يتحقؽ أمف أجؿ  لشعب الفمسطيني مساندة السمطة في الفكر المطروح سابقاً عمى او 

 .باستقالؿ وحرية يكوف لموطف قدراتو الذاتية التي تمكنة مف اإلستمرارلاإلستقالؿ 

أف يساعد السمطة الوطنية في تنفيذ وتطبيؽ سياساتيا المالية التي تؤدي في  و أيضاً وعمي

 .لممواطف وبالتالي الرفاىيةُ  ،ميلى زيادة الدخؿ القو إالنياية 

 توصية أخيرة 

عادة التقييـ لمعالقات الفمسطينية العربية، والوقوؼ عمى أسباب قمة  يجب النظر واا

الدعـ العربي بالمقارنة مع العالـ الغربي، دوف انكار أىمية الدعـ المقدـ عمى مر الزمف 

اقوى لي العربي في ىذه المرحمة في المرحمة المذكورة في الدراسة، عممًا أف الوضع الماو 

 .مف الوضع المالي العالمي وأكثر استقراراً 

  (11) اآلية، في سورة الرعد وكما قاؿ تعالى

 ( ال يغري اهلل ما بقوم حىت يغريوا ما بانفسهم) 

    صدق اهلل العظيم 
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فإف كاف الشعب الفمسطيني يريد الحرية واإلستقالؿ والرخاء واإلزدىار، فمف    

صرار  توولحم وتكاتفمع . روري العمؿ والتضحية ألجؿ تحقيقوالض عمى كسر كؿ  هواا

 .إليياالتي قد تحوؿ دوف الوصوؿ والقيود العوائؽ 

 .التوصيات لألبحاث المستقبمية

في العالقات  جزئيةٍ  مورٍ أعمى تحميؿ  ف يركز الباحثوف في ىذا المجاؿ مستقبالً أ

دى استفادة السمطة الوطنية مف المساعدات الفمسطينية األوروبية، والتركيز عمى م

 .األوروبية في النواحي األساسية مثؿ التعميـ والصحة والطاقة واألمف والبنى التحتية

أف يتـ التركيز عمى أساليب الضغط الفمسطيني إف وجد عمى اإلتحاد األوروبي مف 

 .ةما مدى تعاطي أوروبا مع المتطمبات الفمسطينيو  .أجؿ المصالح الوطنية

 . خمية األوروبية وتصنيفاتيا وآثارىا تجاه القضية الفمسطينيةاالتجاذبات الد

وىؿ نجحت أو تنجح منظمة التحرير الفسطينية في خمؽ لوبيات داخؿ البرلماف األوروبي 

 لمصمحتيا؟

يجابي عمى إأثر  واألوروبييفبيف المسؤوليف الفمسطينييف  وىؿ لمعالقات الشخصية

 المواقؼ األوروبية؟الرسمية و  العالقات

بالتطابؽ مع التوصيات، يجب البحث بتعمؽ في آليات العمؿ الفمسطينية المستقبمية مف 

 .و الدعـ العربي وسبؿ تعزيز الثقةأجؿ تحديد أوج
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 لمالحؽأ
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 ( 1) ممحق 
 إعالن برشمونة 

/ ًتشزٌي الثاً 28و  27هتىسطً فً  -إعالى بزشلىًة الذي تن تبٌٍَ فً الوؤتوز االورو

 1995ًىفوبز هي العام 

 

 : المتوسطي في برشمونة -المشاركون في المؤتمر الوروبي.. الوزراء

  مشددوف عمى األىمية اإلستراتيجية لمبحر األبيض المتوسط ومدفوعوف باإلرادة

إلعطاء عالقتيـ المستقبمية بعدا جدديا، يرتكز عمى تعاوف شامؿ ومتضامف عمى 

 قات سبكيا الجوار والتاريخ؛ مستوى الطبيعة الممتازة لعال

  مدركوف بأف الرىانات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الجديدة تشكؿ، عمى

 جانبي البحر األبيض المتوسط تحديات مشتركة تتطمب حال شامال ومنسقا؛ 

  مصمموف مف أجؿ ىذا عمى خمؽ إطار متعدد األطراؼ ودائـ لعالقاتيـ، يرتكز

 ؛ تراـ ميزات وخواص وقيـ كؿ المشاركيف؛عمى روح المشاركة مع اح

  معتبروف ىذا اإلطار المتعدد األطراؼ كمكمؿ لتوطيد العالقات الثنائية وذي ذاتية

متوسطية وعمى ضوء  -سيتـ التركيز عمييا بإتماـ اتفاقات تجمع أوروبية

خالصات المجمس األوروبي، بإنجاز بدء التنفيذ الكامؿ لالتحاد الجمركي مع 

لتوسيع المتوقع لالتحاد األوربي نحو الجنوب بما يخص قبرص ومالطا، تركيا وا

 الذي مف شأنو توطيد البعد المتوسطي ليذا االتحاد؛ 

 المتوسطية ال تيدؼ إلى الحؿ محؿ  -مشددوف عمى أف ىذه المبادرة األوروبية
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المبادرات األخرى المباشر بيا مف أجؿ السالـ واالستقرار والنمو في المنطقة، 

يدعـ المشاركوف تحقيؽ تسوية سالـ عادلة . كف ستساىـ في دفع ىذه إلى األماـول

وشاممة ومستديمة في الشرؽ األوسط ترتكز عمى القرارات المالئمة لمجمس أمف 

األمـ المتحدة وعمى المبادئ المذكورة في الدعوة إلى مؤتمر مدريد حوؿ السالـ 

 في الشرؽ األوسط؛ 

  الذي يقضي بجعؿ البحر األبيض المتوسط منطقة مقتنعوف بأف اليدؼ العاـ

حوار وتبادؿ وتعاوف مف شأنيما تأميف السالـ واالستقرار واالزدىار، يفرض 

توطيد الديمقراطية واحتراـ حقوؽ اإلنساف، ونموا اقتصاديا واجتماعيا مستديما 

ية ومتوازنا ومكافحة الفقر وتنمية أفضؿ لمتفاىـ بيف الثقافات، كميا عناصر رئيس

 . لممشاركة

متوسطية، بيف المشاركيف عبر حوار  -يوافقوف عمى إقامة مشاركة عامة أوروبية

ضفاء أكبر عمى قيمة األبعاد  سياسي معزز وتنمية التعاوف االقتصادي والمالي واا

وتشكؿ ىذه المحاور الجوانب الثالثة لممشاركة . االجتماعية والثقافية واإلنسانية

 .األوروبية المتوسطية

 

تعريؼ مجاؿ مشترؾ مف السالـ واالستقرار يعبر : مشاركة سياسية وأمنية

المشاركوف عف قناعتيـ بأف السالـ واالستقرار واألمف في منطقة البحر األبيض 
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المتوسط يشكموف مكسبا مشتركا يتعيدوف عمى تشجعيو وتوطيده بكؿ الوسائؿ التي 

وار سياسي مكثؼ ومنتظـ مف أجؿ ىذا يوافؽ المشاركوف عمى قيادة ح. بحوزتيـ

يرتكز عمى االحتراـ لممبادئ الجوىرية لمقانوف الدولي ويعيدوف التأكيد عمى عدد 

 .مف األىداؼ المشتركة في مجاؿ االستقرار الداخمي والخارجي

  

  :عمال بيذا يتعيد المشاركون عبر البيان المبدئي التالي عمى

 ولي لحقوؽ اإلنساف وكذلؾ لمواجبات العمؿ وفقا لميثاؽ األمـ المتحدة والبياف الد

األخرى الناتجة عف القانوف الدولي وبالتحديد تمؾ التي تنجـ عف األدوات اإلقميمية 

 والدولية المشاركيف فييا؛ 

  تنمية دولة القانوف والديمقراطية في جيازىـ السياسي مع االعتراؼ ضف ىذا

ي واالجتماعي اإلطار بحؽ كؿ ميـ بحرية اختيار وتنمية جيازه السياس

 ؛ )*(واالقتصادي والعدلي

  احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية، إضافة إلى الممارسة الفعمية

ليذه الحقوؽ والحريات، بما فيو حريات الرأي وحرية التجمع )*( والمشروعة

ألىداؼ سممية، وحرية التفكير والضمير والديف فرديا وجماعيا مع أعضاء آخريف 

عة، بدوف أي تمييز بسبب العنصر والجنسية والمغة والديف في نفس المجمو 

 والجنس؛ 
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  التقدير برضا عبر الحوار بيف كؿ الفرقاء، إلى تبادالت المعمومات حوؿ المسائؿ

 ؛ )*(المتعمقة بحقوؽ اإلنساف، والحريات الجوىرية، والعنصرية وكره األجانب

  تشجيع التسامح بيف مختمؼ احتراـ وفرض احتـر التنوع والتعددية في مجتمعاتيـ و

. مجموعاتيا والمكافحة ضد مظاىر التعصب وباألخص العنصرية وكره األجانب

يشدد المشاركوف عمى أىمية التأىيؿ المناسب في مجاؿ حقوؽ اإلنساف والحريات 

 األساسية؛ 

  احتراـ مساواتيـ المستقمة وكذلؾ كؿ الحقوؽ المتعمقة باستقالليتيـ وتنفيذ واجباتيـ

 طمع بيا وفقا لمقانوف الدولي بحسف نية؛ المض

  احتراـ مساواة حقوؽ الشعوب وحقيـ في تدبير شؤونيـ بأنفسيـ مع العمؿ في كؿ

لحظة طبقا ألىداؼ ومبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة والنماذج المالئمة في القانوف 

نص مأخوذ عف مرسـو )الدولي، بما فيو تمؾ التي تتعمؽ بوحدة األراضي لمدوؿ، 

 ؛ (مسينكي النيائيىي

  متابعة إعادة التأكيد عمى حؽ الشعوب في تدبير شئونيا بنفسيا مع األخذ بعيف

االعتبار لمحالة الخاصة لمشعوب الخاضعة لمسيطرة االستعمارية أو ألشكاؿ أخرى 

مف السيطرة واالحتالؿ الخارجييف، واالعتراؼ بحؽ الشعوب باتخاذ التدابير 

مـ المتحدة مف أجؿ إنجاز حقوقيـ المطمقة في تقرير المشروعة وفقا لميثاؽ األ

نص مأخوذ عف بياف الجمعية العامة لألمـ المتحدة بمناسبة الذكرى )المصير، 

 ؛ (الخمسينية لتأسيسيا
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  االمتناع طباؽ لنماذج القانوف الدولي عف كؿ تدخؿ مباشر أو غير مباشر في

 شئوف شريؾ آخر الداخمية؛ 

 ف الشركاء؛ احتراـ حدود ووحدة كؿ م 

  التخمي عف التيديد أو استخداـ القوة ضد وحدة األراضي أو االستقالؿ السياسي

بما فيو كسب )لشريؾ آخر وعف كؿ أسموب ال يتوافؽ مع أىداؼ األمـ المتحدة، 

 وحؿ خالفاتيـ بأساليب سممية؛ ( األراضي بالقوة

 التصديؽ عمى توطيد التعاوف مف أجؿ الوقاية ضد اإلرىاب ومكافحتو تحديدا ب

األدوات الدولية التي يشاركوف فييا وتطبيقيا، وباالنضماـ إلى تمؾ األدوات، 

 وكذلؾ بكؿ التدابير المالئمة؛ 

  المكافحة ضد انتشار وتنوع الجرائـ المنظـ ومحاربة آفة المخدرات بكؿ أشكاليا؛ 

 ؿ العمؿ عمى عدـ انتشار األسمحة الكيمائية والبيولوجية والنووية بتعيد ك

المشاركيف عمى االنضماـ إلى معاىدة الحد مف األسمحة النووية واتفاقية حظر 

األسمحة الكيميائية واتفاقية حظر األسمحة البيولوجية وعمى التنفيذ بحسف نية 

لمتعيدات في إطار االتفاقيات التي تربطيـ بما يخص السيطرة عمى التسمح 

 ( 1)وتجريد السالـ وعدـ انتشار األسمحة؛

  التجيز بقدرات عسكرية تتعدى الحاجات المشروعة لمدفاع مؤكديف في نفس عدـ

الوقت إرادتيـ لموصوؿ إلى نفس الدرجة مف األماف والثقة المتبادلة عمى أدنى 

 المستويات الممكنة مف القوة والسالح؛ 
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  تشجيع الظروؼ التي مف شأنيا تنمية عالقات حسف الجوار فيما بينيـ ودعـ

يدؼ االستقرار واألمف واالزدىار والتعاوف عمى المستوى اإلقميمي العمميات التي ت

 والتحت إقميمي؛ 

 بما في ذلؾ إمكانية " ) دراسة وسائؿ واستقرار في منطقة البحر األبيض المتوسط

 (. متوسطي -وضع عقد أوروبي

 بناء منطقة ازدىار متقاسمة: مشاركة اقتصادية ومالية

ي يعمقونيا عمى النمو االقتصادي واالجتماعي المستديـ يشدد المشاركوف عمى األىمية الت

 .والمتزف في أفؽ تحقيؽ ىدفيـ ببناء منطقة ازدىار متقاسمة

يعترؼ الشركاء بأىمية مسألة الديف في النمو االقتصادي لبمداف منطقة البحر األبيض 

ة في ونظرا ألىمية عالقاتيـ، يوافقوف عمى متابعة الحوار حوؿ ىذه المسأل. المتوسط

 [.المتوسطية -إطار المشاركة األوروبية( ]المنتديات المالئمة)

مالحظوف بأف عمى الشركاء مجابية تحديات مشتركة، بالرغـ مف تظاىر ىذه عمى 

 :درجات مختمفة، يحدد المشاركوف األىداؼ األصمية عمى المدى البعيد

  تسريع عجمة النمو االجتماعي واالقتصادي المستديـ؛ 

 الحياة لمسكاف، ورفع مستوى االستخداـ وتخفيؼ فوارؽ النمو في  تحسيف ظروؼ

 المتوسطية؛  -المنطقة األوربية

 تشجيع التعاوف والتكامؿ اإلقميميف . 
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مف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ، يوافؽ المشاركوف عمى إقامة مشاركة اقتصادية ومالية 

 : ترتكز مع األخذ بعيف االعتبار لمختمؼ درجات النمو عمى

 أسيس التدريجي لمنطقة تبادؿ حر؛ الت 

  تنفيذ تعاوف وتداوؿ اقتصادي مالئميف في المجاالت المعنية؛ 

 زيادة ضخمة لممعونة المالية مف االتحاد األوروبي إلى شركائو . 

 :منطقة تبادل حر( أ

متوسطية جديدة واتفاقيات تبادؿ حر  -ستحقؽ منطقة التبادؿ الحر عبر اتفاقية أوروبية 

كتاريخ عممي لمتأسيس  2010حدد المشاركوف سنة . ء االتحاد األوروبيبيف شركا

التدرجي ليذه المنطقة التي ستشمؿ مجمؿ التبادالت مع احتراـ الواجبات الناجمة عف 

OMC (التنظيـ الدولي لمتجارة.) 

تتجوؿ المنتجعات المصنعة في ىذه المنطقة بحرية وبدوف أي حاجز تعريفي انطالقا مف ]

التقميدية، وضمف الحدود المسموح بيا في مختمؼ السياسات الزراعية، سيتـ  التدفقات

سيتـ تحرير حؽ . تحرير تجارة المنتجات الزراعية تدريجيا عبر المنفذ التفضيمي والمتبادؿ

سيتـ إزالة [ ]اإلنشاء وتقدمو الخدمات تدريجيا مع األخذ بعيف االعتبار التفاقية الكات

التعريفية تدريجيا في وجو تبادالت المنتوجات المصنعة والزراعية  العوائؽ التعريفية وغير

ستحرر تبادالت الخدمات، بما فييا . وفقا لمنيج يناقش ويوافؽ عميو بيف كؿ الشركاء

الحضور التجاري وحركة األشخاص الضرورية لتأميف ىذه الخدمات، تدريجيا مع األخذ 
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 [.الوافي بعيف االعتبار التفاقية الكات

  :ر المشاركون تسييل التأسيس التدريجي ليذه المنطقة ذات التبادل الحر بـيقر  

  تبني التدابير المالئمة فيما يخص قواعد األصؿ، والتصديؽ اإلثباتي، وحماية

 الممكية الفكرية والصناعية، والمضاربة؛ 

  متابعة وتنمية السياسات المرتكزة عمى مبادئ االقتصاد الحر وتكامؿ اقتصادياتيـ

 ع أخذ حاجاتيـ ومستويات نموىـ بعيف االعتبار؛ م

  اإلقداـ عمى استواء وتحديث البنيات االقتصادية واالجتماعية مع إعطاء األولوية

لتشجيع وتنمية القطاع الخاص، ورفع القطاع اإلنتاجي إلى المستوى المطموب، 

، إضافة إلى ذلؾ. ووضع إطار دستوري وقانوني مالئـ لسياسة االقتصاد الحر

سيجدوف لتخفيؼ العواقب السمبية التي قد تنجـ عف ىذا االستواء عمى المستوى 

 االجتماعي وذلؾ بتشجيع برامج لصالح السكاف األكثر فقرا؛ 

 تشجيع األولويات اليادفة إلى تنمية تبادالت التكنولوجيا . 

 :تعاون وتداول اقتصاديين( ب

 : قة الذكر وفي ىذا الصددسيتـ تنمية التعاوف وباألخص في المجاالت الالح 

  يعترؼ المشاركوف بواجب دعـ النمو االقتصادي بالتوفير الداخمي، قاعدة كؿ

يشددوف عمى أنو مف الميـ . استثمار، وباالستثمارات الخارجية المباشرة معا

تأسيس جو منساب ليما وبالتحديد عبر إزالة العوائؽ في وجو ىذه االستثمارات 
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 . إلى تبادالت لمتكنولوجيا وزيادة اإلنتاج والتصدير تدريجيا، التي قد تؤدي

  يؤكد المشاركوف بأف التعاوف اإلقميمي، المحقؽ عمى أساس اختياري وباألخص

مف أجؿ تنمية التبادؿ بيف الشركاء أنفسيـ، يشكؿ عامال رئيسيا في سبيؿ 

 التشجيع عمى تأسيس منطقة تبادؿ حر؛ 

 اقات فيما بينيا ويتعيدوف بدعـ ىذا يشجع المشاركوف الشركات عمى عدة اتف

طار قانوني مواتييف يعتبروف القياـ . التعاوف والتحديث الصناعي وذلؾ بمنح جو واا

 ببرنامج دعـ تقني لمشركات ذات الحجـ الصغير والمتوسط أمرا ضروريا؛ 

  يشدد المشاركوف عمى ترابطيـ في مجاؿ البيئة الذي يفرض تحميال إقميميا وتعاونا

كذلؾ تنسيقا أفضؿ لمبرامج المتعددة األطراؼ الموجودة بالتأكيد عمى مكثفا و 

يعترفوف بضرورة التوفيؽ بيف النمو االقتصادي ". باـ"تعمقيـ باتفاقية برشمونة وبػ 

دراج المسائؿ البيئوية في األوجو المناسبة لمسياسة  والحفاظ عمى البيئة، واا

تنتج عف النمو في مجاؿ البيئة االقتصادية، وتخفيؼ العواقب السمبية التي قد 

يتعدوف بإنشاء برنامج أعماؿ ذات أولوية عمى المدييف القصير والمتوسط، بما في 

 ذلؾ المكافحة ضد التصحر، وتكثيؼ الدعـ الفني والمالي المالئـ ليذه األعماؿ؛ 

  يعترؼ المشاركوف بالدور الرئيسي لمنساء في التنمية وينيضوف بتشجيع مشاركة

 لفعالة في الحياة االقتصادية واالجتماعية وفي خمؽ فرص العمؿ؛ النساء ا

  ،دارتيا إدارة منطقية يشدد المشاركوف عمى أىمية الحفاظ عمى الموارد السمكية واا

والتحسيف لمتعاوف في مجاؿ البحث عف الموارد بما فييا تربية المائيات، ويتعيدوف 
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 دوات المشتركة؛ بتسييؿ التأىيؿ والبحث العممي والنظر في خمؽ األ

 المتوسطية  -يعترؼ المشاركوف بالدور البناء لقطاع الطاقة في المشاركة األوروبية

. االقتصادية ويقرروف توطيد التعاوف وتعميؽ الحوار في مجاؿ سياسات الطاقة

يقرروف خمؽ الشروط الشاممة والمالئمة الستثمارات وأعماؿ الشركات العاممة في 

لتعاوف مف أجؿ خمؽ الظروؼ التي مف شأنيا السماح ليذه ميداف الطاقة وذلؾ با

 الشركات بتوسيع شبكات الطاقة وتشجيع الربط فيما بينيا؛ 

  يعترؼ الشركاء بأف التزويد بالماء وكذلؾ اإلدارة المناسبة وتنمية الموارد سيشكموف

 مسألة أولوية لكؿ الشركاء المتوسطييف وأنو مف الضروري تنمية التعاوف في ىذه

 المجاالت؛ 

  عادة بنياف الزراعة وتشجيع يوافؽ المشاركوف عمى التعاوف مف أجؿ تحديث واا

سيتوجو ىذا التعاوف بالتحديد نحو محاور المعونة الفنية . النمو الريفي المتكامؿ

والتأىيؿ، والدعـ لمسياسات المعموؿ بيا مف قبؿ الشركاء مف أجؿ تنويع اإلنتاج 

يوافقوف أيضا عمى التعاوف . وتشجيع زراعة تحتـر البيئةوتخفيؼ التبعية الغذائية، 

 . في ىدؼ استئصاؿ الزراعات غير الشرعية

 يوافؽ المشاركوف أيضا عمى التعاوف في مجاالت أخرى وفي ىذا الصدد : 

  يشددوف عمى أىمية تنمية وتحسيف البنية التحتية بما في ذلؾ خمؽ جياز

في سبيؿ . وماتية وحديث االتصاالتمواصالت فعاؿ، وتنمية تكنولوجيات المعم

 ىذا، يوافقوف عمى إعداد برنامج لألولويات؛ 
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  يتعيدوف باحتراـ مبادئ القانوف البحري الدولي وباألخص األداء الحر لمخدمات

 في مجاؿ المواصالت الدولية والمنفذ الحر إلى الحموالت الدولية؛ 

  ومف أجؿ ..( ات، محافظاتوالي)يتعيدوف بتشجيع التعاوف بيف الوحدات المحمية

 تنظيـ األراضي؛ 

  يوافقوف عمى توطيد القدرات الذاتية في البحث العممي والتطوير، والمساىمة في

تأىيؿ العامميف في القطاعيف العممي والتقني، والحث عمى المشاركة في مشاريع 

 البحث المشتركة انطالقا مف خمؽ الشبكات العممية؛ 

  ف في مجاؿ اإلحصائيات مف أجمؿ التوفيؽ بيف يوافقوف عمى تشجيع التعاو

 . الطرؽ وتبادؿ المعطيات

 :معونة مالية( ج

المتوسطية  -يعتبر المشاركوف أف تحقيؽ منطقة تبادؿ حر ونجاح المشاركة األوروبية 

يرتكزاف عمى زيادة ضخمة في المعونة المالية، التي يجب أف تشجع قبؿ كؿ شئ تحريؾ 

 : يالحظوف في ىذا الصدد. المحمية ضمف آفاؽ نمو داخمي مستديـكالفعاليات االقتصادية 

  مميوف إيكي ليذه  4685إف الجمسة األوربية في كاف وافقت عمى احتياطي بمبمغ

، وذلؾ بشكؿ اعتمادات 1999و 1995المعونة خالؿ الفترة التي تتراوح ما بيف 

، بشكؿ  BEIيضاؼ عمى ىذا تدخؿ . مالية متوفرة لدى المجموعة األوروبية

 ديوف بمبمغ اضخـ وكذلؾ المساىمات المالية الثنائية لمدوؿ األعضاء؛ 
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  إف تعاونا ماليا فعاال تتـ إدارتو في إطار برمجة متعددة السنوات، تأخذ ذاتيات كؿ

 مف الشركاء بعيف االعتبار، أمرا ضروريا؛ 

  مف إف إدارة صالحة عمى مستوى االقتصاد الجمعي تعتبر ذات أىمية جوىرية

يوافقوف في سبيؿ ىذا عمى تشجيع الحوار حوؿ . أجؿ تأميف النجاح لمشاركتيـ

 . سياساتيـ االقتصادية وحوؿ أسموب تحسيف التعاوف المالي إلى أقصى الحدود

تشجيع التبادالت بيف : مشاركة في المجاالت االجتماعية والثقافية واإلنسانية

ليد الثقافة والحضارة عمى جانبي يعترؼ المشاركوف بأف تقا: المجتمعات المدنية

البحر األبيض المتوسط، والحوار بيف الثقافات والتبادالت اإلنسانية والعممية 

والتكنولوجية تشكؿ عنصرا رئيسيا في التقارب والتفاىـ بيف الشعوب وتحسيف اإلدراؾ 

في ىذا السياؽ يوافؽ المشاركوف عمى خمؽ مشاركة في المجاالت . المتبادؿ

 : في سبيؿ ىذا. ية والثقافية واإلنسانيةاالجتماع

  يؤكدوف مف جيد باف الحوار واالحتراـ بيف الثقافات واألدياف ىما شرطاف

يشددوف في ىذا الصدد عمى أىمية الدور الذي . ضرورياف لتقارب الشعوب

تستطيع أجيزة اإلعالـ القياـ بو بشأف المعرفة والتفاىـ لمثقافات كمنبع لإلثراء 

 يف األطراؼ؛ المتبادؿ ب

  يمحوف عمى الميزة الرئيسية لنمو الموارد السنينة سواء بما يخص التعميـ والتأىيؿ

يعبروف عف إرادتيـ في تشجيع التبادالت . تحديدا لمشبيبة أو في مجاؿ الثقافة
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الثقافية ومعرفة لغات أخرى مع احتراـ اليوية الثقافية لكؿ شريؾ، وتنفيذ سياسة 

في ىذا المجاؿ، يتعيد الشركاء بأخذ التدابير . ربوية والثقافيةمستديمة لمبرامج الت

التي مف شأنيا تيسير التبادالت اإلنسانية وبالتحديد عبر تحسيف العمميات 

 اإلدارية؛ 

  يشددوف عمى أىمية قطاع الصحة في النمو المستديـ ويعبروف عف إرادتيـ في

بير الصحية والمعيشية تشجيع المشاركة الفعالة لمتجمعات السكنية في التدا

 لمسكاف؛ 

  يعترفوف بأىمية النمو االجتماعي الذي حسب رأييـ، يجب أف يواكب كؿ نمو

اقتصادي يعمقوف أىمية خاصة عمى احتراـ الحقوؽ االجتماعية الجوىرية بما فييا 

 الحؽ في النمو؛ 

 نمية يعترفوف بالدور الرئيسي الذي بإمكاف المجتمع المدني القياـ بو في عممية ت

المتوسطية كعامؿ أساسي لتفاىـ أفضؿ وتقارب  -كؿ جوانب المشاركة األوروبية

 بيف الشعوب؛ 

 أو ترتيب األدوات الالزمة لتعاوف غير / نتيجة لذلؾ، يوافقوف عمى توطيد و

: مركزي في سبيؿ تشجيع التبادالت بيف فعاليات النمو في إطار القوانيف الوطنية

اسي والمدني، العالـ الثقافي والديني، الجامعات، المسئولوف عف المجتمع السي

 البحث، أجيزة اإلعالـ، الجمعيات، النقابات والشركات الخاصة والعامة؛ 

  يعترفوف بأىمية تشجيع االتصاالت والمتبادالت بيف الشباب في إطار برامج
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 تعاوف غير مركزية؛ 

  لة القانوف يشجعوف أعماؿ الدعـ لصالح المؤسسات الديمقراطية وتوطيد دو

 والمجتمع المدني؛ 

  يعترفوف بأف التطور السكاني الحالي يشكؿ تحديا رئيسيا تتـ مواجيتو بواسطة

 السياسات اإلسكانية المناسبة مف أجؿ تسريع اإلقالع االقتصادي؛ 

 يوافقوف عمى تكثيؼ . يعترفوف بالدور الميـ الذي تمعبو اليجرة في عالقاتيـ

تخفيؼ وطأة اليجرة بواسطة برامج تأىيؿ ميني  التعاوف فيما بينيـ مف أجؿ

يتعيدوف بتأميف الحماية لمجمؿ الحقوؽ . ومساعدة عمى خمؽ فرص العمؿ وغيرىا

. المعترؼ بيا في القانوف الموجود حؿ المياجريف المستقريف شرعيا عمى أراضييـ

مف . يعترؼ الشركاء بواجباتيـ مف أجؿ إعادة قبوؿ مواطنييـ الذيف تركوا بالدىـ]

أجؿ ىذا سيعتبر االتحاد األوروبي مواطني الدوؿ األعضاء كمقيميف طبقا لتعريؼ 

 [ المجموعة األوروبية؛

  يقرروف إقامة تعاوف وثيؽ في كؿ مجاالت اليجرة الخفية؛ 

  يوافقوف عمى دعـ التعاوف عبر تدابير مختمفة تيدؼ إلى الوقاية مف اإلرىاب

 ومكافحتو بشكؿ فعاؿ؛ 

 مف الضروري المكافحة معا وبشكؿ فعاؿ ضد تيريب المخدرات  يعتبروف أيضا

 واإلجراـ الدولي والرشوة؛ 

  يشددوف عمى أىمية المكافحة بدوف تردد ضد المظاىر العنصرية وكره األجانب
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 . وضد التعصب، ويوافقوف عمى التعاوف في ىذا السبيؿ

 متابعة المؤتمر

 : المشاركوف

  أسس عممية مفتوح ومدعوة لمتطور باعتبارىـ أف مؤتمر برشمونة وضع 

  باعتبار تأكيدىـ عمى إرادتيـ بتأسيس مشاركة ترتكز عمى مبادئ وأىداؼ معرفة

 باإلعالف الحاضر؛ 

 المتوسطية صيغة واقعية؛  -بعزميـ عمى إعطاء ىذه المشاركة األوربية 

  بقناعتيـ بأنو مف الضروري متابعة الحوار الشامؿ المفتوح وتحقيؽ مجموعة مف

 ألعماؿ الفعمية في سبيؿ الوصوؿ إلى ىذا اليدؼ؛ ا

 .يتبنوف برنامج العمؿ المرفؽ

سيجتمع وزراء الشئوف الخارجية دوريا مف أجؿ تأميف متابعة تطبيؽ البياف الحاضر 

 .وتحديد األعماؿ الذاتية لممساىمة في تحقيؽ أىداؼ المشاركة

ضوعية مناسبة لموزراء ستخضع األعماؿ المختمفة لمتابعة عمى شكؿ اجتماعات مو 

والموظفيف الكبار والخبراء وتبادؿ الخبرات والمعمومات واالتصاالت بيف المشاركيف مف 

ستشجع االتصاالت عمى مستوى . المجتمع المدني أو حسب أي وسائؿ أخرى مناسبة

 .النوادى والوحدات المحمية
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والسمطات اإلقميمية  وسوؼ يتـ العمؿ عمى تشجيع االتصاالت بيف الييئات البرلمانية

-المجنة األورو"وسوؼ تجتمع بانتظاـ لجنة مشكمة مف مسئوليف كبار، تدعى . والمحمية

، وتتكوف مف ممثمي الرئاسة الثالثية لمجمس االتحاد األوروبي "متوسطية لعممية برشمونة

 وممثؿ كؿ شريؾ مف الشركاء المتوسطييف، وميمتيا ىي تقدير وتقيـ عممية متابعة أنشطة

وسوؼ تتولى اإلدارات . الشراكة عالوة عمى تحديث برنامج العمؿ وفقا لمقتضى الحاؿ

التابعة لمجنة األوروبية، القياـ باألعماؿ التحضيرية وأعماؿ المتابعة الخاصة باالجتماعات 

النابعة مف برنامج برشمونة لمعمؿ، وأيضا االجتماعات النابعة مف النتائج التي تنتيي إلييا 

 .متوسطية لعممية برشمونة-األوروالمجنة 

وسوؼ ينعقد االجتماع القادـ لوزراء خارجية دوؿ الشراكة في النصؼ األوؿ مف عاـ 

، في إحدى الدوؿ المتوسطة الضالعة في الشراكة مع االتحاد األوروبي، مف أجؿ 1997

 .الشروع في المزيد مف المشاورات المتبادلة

 

 برنامج عمل: مؤتمر برشمونة

 :ةمقدمــ

ييدؼ البرنامج الحاضر إلى ترجمة أىداؼ مؤتمر برشمونة ترجمة عممية واحتراـ مبادئو 

يعتبر أيضا تكميال لمتعاوف الثنائي المعموؿ . عف طريؽ تدابير إقميمية ومتعددة األطراؼ

بو نتيجة االتفاقيات المعقودة بيف االتحاد األوروبي وشركائو المتوسطييف والتعاوف الموجود 

سيتـ التحضير والمتابعة لمختمؼ التدابير . جمعات المتعددة األطراؼ األخرى حسب الت
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في ما يمي، يتبع تعديد لمتدابير . وفقا لممبادئ والكيفيات المشار إلييا في بياف برشمونة

 -ال تمنع ىذه توسيع التعاوف األوروبي. األولوية التى يجب اتخاذىا لتنمية التعاوف

 .خرى إذا نتج القرار عف الشركاءالمتوسطي ليشمؿ تدابير أ

لى فعاليات المجتمع المدني . تتوجو ىذه التدابير إلى الدوؿ ووحداتيا المحمية أو اإلقميمية واا

تستطيع دوؿ أخرى االنضماـ إلى التدابير المتوقعة في برنامج العمؿ وذلؾ بعد موافقة 

 .المشاركيف

 . يجب أف يتـ التنفيذ بأسموب مرف وشفاؼ

المتوسطي بعيف  -بؿ وبعد موافقة المشاركيف، سيأخذ التعاوف األوروبيفي المستق

االعتبار، وكما يميؽ، اآلراء والتوصيات الناجمة عف الحوارات المناسبة عمى مختمؼ 

 .المستويات في المنطقة

 سيتـ تحضير تقييـ . يجب البدء بتنفيذ البرنامج حالما أمكف بعد مؤتمر برشمونة

المتوسطي المقبؿ عمى شكؿ تقرير ناجـ عف دوائر المفوضية  -بيخالؿ المؤتمر األورو 

األوروبية وبالتحديد انطالقا مف التقارير الناتجة عف مختمؼ االجتماعات ومختمؼ الفرؽ 

 .المعينة وفقا لبياف برشمونة[ المجموعة المناسبة]المذكورة في مايمي، وبالتنسيؽ مع 

  

 مشترؾ مف السالـ واالستقرار تعريؼ مجاؿ : مشاركة سياسية وأمنية. 2

مف أجؿ المساىمة في اليدؼ الذي يقضي بتشييد تدريجي لمنطقة سالـ واستقرار في 

حوض البحر األبيض المتوسط سيجتمع موظفوف كبار دوريا وذلؾ اعتبارا مف الفصؿ 
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 : 1996األوؿ لعاـ 

 دئ بياف سيجروف حوارا سياسيا مف أجؿ تحديد األساليب األكثر تناسبا لرجمة مبا

 . برشمونة ترجمة فعمية عمى ساحة الواقع

 سيقدموف اقتراحات واقعية في الوقت المناسب في سبيؿ المؤتمر األوروبي- 

سيتـ تشجيع معاىد السياسة الخارجية . المتوسطي لوزراء الشئوف الخارجية المقبؿ

 المتوسطية لتكويف شبكة تعاوف أكثر نشاطا بإمكانيا -في المنطقة األوروبية

 . 1996دخوؿ حيز العمؿ ابتداء مف 

 :بناء منطقة ازدىار متقاسمة: مشاركة اقتصادية ومالية. 3

ستعقد اجتماعات دورية عمى مستوى الوزراء أو الموظفيف أو الخبراء حسب الحاجة مف  

مف الممكف أف تكمؿ ىذه االجتماعات عند . أجؿ تشجيع التعاوف في المجاالت التالية

 .أو منتديات باستطاعة القطاع الخاص المشاركة فييا الضرورة بمؤتمرات
 

 :متوسطية -تأسيس منطقة تبادل حر أوربية

وفقا لممبادئ المنصوص عمييا في بياف برشمونة، يعتبر تأسيس منطقة تبادؿ حر عنصرا 

 .المتوسطية -رئيسا في المشاركة األوروبية

إلى تشجيع التبادؿ الحر وكؿ ما  سيتناوؿ التعاوف باألخص، التدابير الفعمية التي تيدؼ 

 : ينتج عنو، يعني ما ىو آت
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  التوفيؽ بيف القواعد والطرؽ في مجاؿ الجمارؾ وباألخص احتماؿ اإلدخاؿ

سيتـ عند االقتضاء فحص الحموؿ المالئمة لحاالت . التدريجي لألصؿ التراكمي

 معينة وبروح إيجابية؛ 

 اعات يتـ تنظيميا مف قبؿ التنظيمات التوفيؽ بيف النماذج وبالتحديد بواسطة اجتم

 األوروبية لمنماذج؛ 

  اإلزالة لكؿ العوائؽ التقنية التي ال مبرر ليا مف وجو تبادؿ المنتوجات الزراعية

وتبني التدابير المناسبة بما يتعمؽ بقواعد الصحة النباتية والحيوانية وغيرىا مف 

 أساليب التقنيف حوؿ المواد الغذائية؛ 

 - يف دوائر اإلحصائيات لمحصوؿ عمى معطيات عممية ناتجة عف التعاوف ب

بدوف المس )إمكانيات التعاوف اإلقميمي والتحت إقميمي -استخداـ طرؽ متوافقة 

 (. ف أطر أخرىبالمبادرات المعموؿ بيا ضم

 : استثمار

ييدؼ التعاوف إلى المساىمة في خمؽ الجو اإليجابي إلزالة الحواجز أماـ االستثمار، 

تحديد بالتفكير المعمؽ حوؿ تحديد الحواجز واألساليب لتشجيع ىذه االستثمارات بما وبال

 :صناعة. فيو في القطاع المصرفي

التحديث الصنعي وتحسيف التنافسية يشكالف عنصريف رئيسييف في نجاح المشاركة 

 في ىذا الصدد، باستطاعة القطاع الخاص أف يمعب دورا أكبر في. المتوسطية -األوروبية
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 : سيتوجو التعاوف بالتحديد نحو. النمو االقتصادي لممنطقة وخمؽ فرص العمؿ

  توافؽ البنية الصناعية مع متغيرات البيئة الدولية وبالخصوص مع انبثاؽ مجتمع

 المعموماتية؛ 

  عادة تركيب بنية الشركات الموجودة وبالتحديد في اإلطار والتحضير لتحديث واا

 ص؛ القطاع العاـ بما فيو التخصي

  استخداـ النماذج األوروبية أو الدولية وتحديث تجارب المطابقة وعمميات التصديؽ

 . اإلثباتي واالعتماد وكذلؾ نماذج الجودة

ستعطي أساليب تشجيع التعاوف بيف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجـ وخمؽ الظروؼ 

تقتضي الحاجة مع  المؤاتية لنموىا، اىتماما خاصا بما في ذلؾ تنظيـ المنتديات عندما

 .وضمف االتحاد MED INVESTاالعتماد عمى الخبرة المكتسبة في إطار البرنامج 

 : زراعة

مع التذكير بأف ىذه المسائؿ تدخؿ في مجمعميا ضمف العالقات الثنائية، سيتناوؿ التعاوف 

 : في ىذا المجاؿ المحاور التالية

 جؿ تنويع اإلنتاج؛ الدعـ لمسياسات المعموؿ بيا مف قبؿ الشركاء مف أ 

  تخفيؼ التبعية الغذائية؛ 

  تشجيع زراعة تحتـر البيئة؛ 

  التقارب بيف الشركات والتجمعات والتنظيمات المينية لمشركاء عمى قاعدة
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 اختيارية؛ 

  الدعـ لمخوصصة؛ 

  المعونة الفنية والتأىيؿ؛ 

  مؿ بما في النمو الريفي المتكا -التقارب بيف نماذج الصحة النباتية والحيوانية

 ذلؾ تحسيف الخدمات األساسية وتنمية األعماؿ االقتصادية الممحقة؛ 

  التعاوف بيف المناطؽ العريية وتبادؿ الخبرة والميارة في مجاؿ التنمية الريفية؛ 

  تنمية المناطؽ المتأثرة باستئصاؿ الزراعات غير الشرعية؛ 

 : مواصالت

تحاد األوروبي وشركائو المتوسطييف وبيف الوجود لمروابط الفعالة والمتداخمة بيف اال

الشركاء أنفسيـ وكذلؾ المنفذ الحر إلى سوؽ الخدمات في قطاع المواصالت البحرية 

الدولية يشكالف عامميف رئيسييف لتنمية التدفقات التجارية ولحسف سير المشاركة 

 .المتوسطية -األوروبية

واصالت لدوؿ غرب حوض البحر عقد اجتماعيف لوزراء الم 1995لقد تـ خالؿ العاـ  

األبيض المتوسط، وعمى أثر المؤتمر اإلقميمي لتنمية المواصالت في حوض البحر 

األبيض المتوسط، تبنت المجموعة المتوسطية لممواصالت عبر المجاري المائية برنامجا 

 .متعدد السنوات
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 : سيتناول التعاون بالتحديد

 صالت الجوية والبحرية عبروضع جياز فعاؿ ومتعدد الجيات عقد الموا- 

المتوسطية وذلؾ بتحسيف وتحديث المرافئ والمطارات، وحذؼ القيود التي ال مبرر 

ليا، وتسييؿ اإلجراءات وتحسيف األماف البري والجوي، وتوفيؽ القواعد البيئوية 

عمى مستوى رفيع بما فيو تدقيؽ أكثر فعالية في التموث الناجـ عف النقؿ البحري 

 ة متوافقة إلدارة حركة المرور؛ ووضع أجيز 

 غرب عمى السواحؿ الجنوبية والشرقية لمبحر األبيض  -خمؽ روابط برية شرؽ

 . المتوسط

  ربط شبكات المواصالت المتوسيطة بالشبكة األوروبية بطريقة تؤمف عمميا

 . المتداخؿ

 : طاقة

ماع المتابعة في تونس واجت 1995عمى أثر المؤتمر ذي المستوى الرفيع الذي عقد عاـ 

مف . متوسطية تضـ وزراء وموظفيف كباراً  -أوروبية" ندوة لمطاقة"في أثينا، لقد تـ خمؽ 

أجؿ خمؽ الجو المالئـ الستثمار وعمؿ الشركات المنتجة لمطاقة يتركز التعاوف المستقبمي 

 : بالتحديد عمى

  األساليب لتشجيع انضماـ دوؿ البحر األبيض المتوسط إلى المعاىدة حوؿ

 الميثاؽ األوروبي لمطاقة؛ 
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  التخطيط في مجاؿ الطاقة؛ 

  تشجيع الحوار بيف المنتجيف والمستيمكيف؛ 

  الكشؼ والتكرير والنقؿ والتوزيع والتجارة اإلقميمية وعبر اإلقميمية لمنفط والغاز؛ 

  اإلنتاج والتفريغ لمفحـ الحجري؛ 

 إنتاج ونقؿ الكيرباء ووصؿ الشبكات وتشييدىا . 

 طاقة؛ فعالية ال 

  موارد الطاقة الجديدة والمتجددة؛ 

  المسائؿ البيئوية المتعمقة بالطاقة؛ 

  تنمية برامج مشتركة لمبحث؛ 

 عمميات التأىيؿ واإلعالـ في مجاؿ الطاقة . 

 :اتصاالت وتكنولوجيا المعموماتية

 : في ىدؼ تأسيس شبكة اتصاالت حديثة وفعالة، سيتناوؿ التعاوف باألخص 

 إطار تقنيف أدنى، نماذج )ة في مجاؿ المعموماتية واالتصاالت البنيات التحتي

 ؛ ..(تجارب المطابقة، تداخؿ الشبكات، الخ

  المنفذ إلى  -البنيات التحتية اإلقميمية بما فييا الروابط مع الشبكات األوروبية؛

 . الخدمات الجديدة في مجاالت تطبيؽ أولوية -. الخدمات

في مجالي المعموماتية واالتصاالت سيسيؿ تعزيز وجود بنيات تحتية أكثر فعالية 
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. المتوسطية والمنفذ إلى مجتمع المعموماتية الجديد الذي يتكوف حاليا -التبادالت األوروبية

مف أجؿ التحضير لتحقيؽ المشاريع  1996مف المتوقع أف يعقد مؤتمر إقميمي خالؿ 

 .عف مجتمع المعموماتيةالرائدة والتي تيدؼ إلى إظيار الفوائد الفعمية الناجمة 

 

 :تنظيم الراضي

 : سيتناوؿ التعاوف بشكؿ خاص

 المتوسطية مف شأنيا  -تعريؼ استراتيجية تنظيـ لألراضي في المنطقة األوروبية

 تمبية حاجات وذاتيات الدوؿ؛ 

 تشجيع التعاوف عبر الحدود في مجاالت ذات إفادة متبادلة . 

 : سياحة

، الميثاؽ المتوسطي 1995تماعيـ في الدار البيضاء عاـ اعتمد وزراء السياحة، خالؿ اج

 .سيتناوؿ التعاوف باألخص مجاالت اإلعالـ وتشجيع التأىيؿ. لمسياحة

 

  :بيـئـة

 : يتناوؿ التعاوف بشكؿ خاص

  تقييـ المشاكؿ البئوية في حوض البحر األبيض المتوسط وتحديد اإلجراءات التي

 يجب أخذىا إذا اضطر األمر؛ 
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 قترحات مف أجؿ تأسيس ومف ثـ تحييف برنامج عمؿ أولوي عمى صياغة م

المدييف القصير والمتوسط في مجاؿ البيئة، يتـ تنسيقو مف قبؿ المفوضية 

مف بيف مجاالت العمؿ الرئيسية . األوروبية ويكمؿ بأعماؿ عمى المدى البعيد

طؽ اإلدارة المتكاممة لممياه واألراضي والمنا: يجب أف يضـ ىذا البرنامج

الساحمية، إدارة النفايات، الوقاية ضد تموث اليواء والبحر األبيض المتوسط 

دارة التراث الطبيعي والمشاىد والمواقع الطبيعية،  ومكافحة ىذا التموث حفظ واا

عادة بناء الغابات المتوسطية وخصوصا بالوقاية والسيطرة عمى  حماية وحفظ واا

كافحة ضد التصحر، نقؿ خبرة انجراؼ وتمؼ األراضي وحرائؽ الغابات والم

المجموعة بما يخص تقنيات التمويؿ والتقنيف والتدقيؽ البئوي، أخذ المشاكؿ 

 البيئوية بعيف االعتبار في كؿ السياسات؛ 

  أداء حوار مطرد لمتابعة تطبيؽ برنامج العمؿ؛ 

  دعـ التعاوف اإلقميمي والتحت إقميمي وتمتيف التنسيؽ مع خطة العمؿ لمبحر

 المتوسط؛ األبيض 

  التشجيع لتنسيؽ أفضؿ لالستثمارات المختمفة األصؿ ولوضع العقود الدولية في

 ىذا المجاؿ؛ 

  رعاية وتبني وتنفيذ التدابير القانونية والقضائية عند الضرورة وبالتحديد التدابير

 . الوقائية والنماذج المناسبة عمى مستوى رفيع
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 :عموم وتكنولوجيا

 : سيتناوؿ التعاوف باألخص

  تشجيع البحث والتنمية بمواجية مشكمة االختالؿ المتصاعد لإلنجازات العممية مع

 أخذ مبدأ المنفعة المتبادلة بعيف االعتبار 

  تعزيز تبادالت الخبرات في القطاعات والسياسات العممية التي مف شأنيا أف

نقؿ  تسمح لمشركاء المتوسطييف خفض اليوة بالنسبة لجيرانيـ األوروبييف وتشجيع

 التكنولوجيا؛ 

  المساىمة في تأىيؿ العامميف في القطاع العممي والتقني بتوطيد المشاركة في

 . مشاريع البحث المشتركة

، لقد 1995آذار / في مارس" صوفيا انتيبوليس"عمى أثر االجتماع الوزاري الذي عقد في 

ستيتـ . ر برشمونةستعقد ىذه اجتماعيا األوؿ مباشرة بعد مؤتم. تـ تأسيس لجنة لمرقابة

 .بتقديـ توصيات مف أجؿ تطبيؽ أعماؿ أولوية تحدد عمى مستوى الوزراء

 : مـياه

لقد تـ تبني الميثاؽ : 1992لقد تـ تبني الميثاؽ المتوسطي لمماء في روما عاـ 

تعتبر المياه مسألة أولوية لكؿ الشركاء : 1992المتوسطي لمماء في روما عاـ 

سييدؼ التعاوف في ىذا القطاع . تيا مع تضاؤؿ الموارد المائيةالمتوسطييف وستزداد أىمي

 : إلى
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  تقييـ الوضع مع أخذ الحاجات المستقبمية بعيف االعتبار؛ 

  تحديد التدابير لدعـ التعاوف اإلقميمي؛ 

  لمموارد  -معا إف اقتضى الحاؿ-تقديـ اقتراحات مف أجؿ تسويغ التخطيط واإلدارة

 المائية؛ 

 منابع جديدة لمماء المساىمة في خمؽ . 

 :صيد السماك

نظرا لألىمية التي يكسوىا الحفاظ واإلدارة الواقعية لممخزوف السمكي في البحر األبيض  

المتوسط، سيعزز التعاوف في إطار الييئة العامة لصيد األسماؾ في البحر األبيض 

 .المتوسط

، 1994كميوف عاـ عمى أثر المؤتمر الوزاري حوؿ صيد األسماؿ الذي عقد في ىيرا 

سيباشر بعمؿ متابعة مالئـ في المجاؿ العدلي بشكؿ اجتماعات ستعقد خالؿ عاـ 

1996. 

سيتـ تحسيف التعاوف في مجاؿ البحث عف الموارد السمكية بما في ذلؾ تربية المائيات  

 .وفي مجالي التأىيؿ والبحث العممي

  

تشجيع التبادل بين المجتمعات : ةمشاركة في المجاالت االجتماعية والثقافية واإلنساني

 المدنية 
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 :تنمية الموارد اإلنسانية

المتوسطية في تحسيف مستوى التربية في كؿ  -يجب أف تساىـ المشاركة األوروبية 

مف أجؿ ىذا ستخضع السياسات . المنطقة مع اىتماـ خاص بالشركاء المتوسطييف

التأىيؿ الميني والتكنولوجيا  التعميمية لحوار مطرد سيتخصص، في المرحمة األولى في

في ىذا الصدد، . المطبقة عمى التربية، الجامعات وغيرىا مف معاىد التعميـ العالي والبحث

ستساىـ أيضا المدرسة . وكذلؾ في مجاالت أخرى، سيعطي دور المرأة اىتماما خاصا

بية في العربية إلدارة الشركات في غرناطة باالشتراؾ مع المؤسسة األورو  -األوروبية

أصحاب )سيعقد اجتماع لمممثميف عف قطاع التدريب الميني . في ىذا التعاوف" توريف"

 .في ىدؼ مقارنة مفاىيـ اإلدارة الحديثة...( المدربوف، الخ" الجامعيوف"القرار 

  

.. أصحاب القرار، الجامعيوف، المدربوف)سيعقد اجتماع لممثميف لقطاع التدريب الميني 

سيعقد اجتماع لممثمي العالـ الجامعي والتعميـ . مفاىيـ اإلدارة الحديثة بيدؼ مقارنة.( الخ

 MED CAMPUSستعزز المفوضية األوروبية برنامجيا . العالي

 .سيدعى أيضا الجتماع حوؿ مجاؿ التكنولوجيا في قطاع التربية

 

 : بمديات

ثمو المدف سيشجع مم. يجب أف تشارؾ البمديات في سير المشاركة األوروبية المتوسطية

عمى المقاء سنويا الستعراض التحديات المشتركة التي يجب عمييـ مجابيتيا ومف أجؿ 
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سيتـ تنظيـ ىذه المقاءات مف قبؿ المفوضية األوروبية في إطار برنامج . مقارنة تجاربيـ

حوار بيف الثقافات . اعتمادا عمى الخبرة الماضية MED URBSالتحضر المتوسطي 

 :والحضارات

ألىمية التي تكسو تحسيف التفاىـ المتبادؿ عبر تشجيع التبادالت الثقافية وتعدد نظرا ل 

المغات سيجتمع موظفوف وخبراء مف أجؿ طرح اقتراحات عمؿ فعمية تتعمؽ بالمجاالت 

التراث الثقافي والفني، التظاىرات الثقافية والفنية، النتاج المشترؾ : التالية دوف الحصر

مكانيات نشر الثقاة األخرى، التأىيؿ الترجمات( مسرح وسينما) سيشجع التفاىـ األفضؿ . واا

المتوسطية عمى التسامح المتبادؿ  -بيف األدياف الرئيسية الموجودة في المنطقة األوروبية

ستدعـ عممية عقد اجتماعات دورية بيف ممثمي األدياف وكذلؾ عمـ الديف . والتعاوف

ـ األمر بيدؼ التغمب عمى سوء الفيـ والجيؿ والجامعييف واألشخاص اآلخريف الذيف ييمي

يمكف استخداـ المؤتمرات التي عقدت في . والتعصب الديني وتشجيع التعاوف عمى القاعدة

تسريف الثاني / نوفمبر 4مف )وتوليد ( 1995حزيراف / يونيو 18إلى  15مف )استوكيولـ 

 .الصدد كأمثمة في ىذا( 1995تشريف الثاني / نوفمبر 16و 15)وبوف  1995

 

 :أجيزة اإلعالم

سيدعـ االتحاد . سيشجع التفاعؿ الوثيؽ بيف أجيزة اإلعالـ عمى تفاىـ ثقافي أفضؿ

، سيعقد اجتماع سنوي لممثمي عالـ MED MEDIAاألوروبي بنشاط عبر برنامج 

 .اإلعالـ في ىذا اإلطار
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 : شبيبة

وثؽ بيف الشركاء ستساىـ عممية تبادؿ الشباب في تحضير األجياؿ القادمة لتعاوف أ

متوسطي لمشباب  -ومف ثـ يجب وضع برنامج تبادؿ أوروبي. األوروبييف والمتوسطييف

يجب . يرتكز عمى الخبرة المكتسبة في أوروبا ومع أخذ حاجات الشركات بعيف االعتبار

أف تأخذ ىذه البرامج بعيف االعتبار أىمية التأىيؿ الميني وباألخص لمذيف ال يممكوف 

ستقدـ . أىيؿ المرشديف والمساعديف االجتماعييف الموجييف لمعمؿ مع الشبابلكفاءات وت

المتوسطي المقبؿ لوزراء  -المفوضية األوروبية االقتراحات الالزمة قبؿ االجتماع األوروبي

 .الشئوف الخارجية

 :تبادالت بيف المجتمعات المدنية

 :تنمية اجتماعية

ية في تحسيف ظروؼ الحياة والعمؿ لشعوب المتوسط -يجب أف تساىـ المشاركة األوربية

في ىذا الصدد، يعمؽ الشركاء اىتماما خاصا عمى احتراـ وتشجيع . الشركاء المتوسطييف

مف أجؿ ىذا ستجتمع فعاليات السياسة االجتماعية دوريا . الحقوؽ االجتماعية األساسية

 .عمى المستوى المالئـ

 :ىجرة

المتوسطية، سيتـ تشجيع عقد االجتماعات  -وبيةنظرا ألىمية مسألة في العالقات األور 

ستأخذ ىذه . مف أجؿ الوصوؿ إلى اقتراحات تخص التدفؽ والضغط الناتجيف عف اليجرة

 MEDاالجتماعات بعيف االعتبار، ودوف الحصر، الخبرة المكتسبة في إطار برنامج 
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MIGRATION  وبالخصوص في ما يتعمؽ بتحسيف ظروؼ الحياة لممياجريف

 .قريف شرعيا في االتحادالمست

 إرىاب

 ىجرة غير شرعية، تيريب المخدرات، إجرام دولي

في سبيؿ ىذا سيجتمع . يجب أف تشكؿ المكافحة ضد اإلرىاب أولوية لكؿ الفرقاء 

 .موظفوف دوريا في بيدؼ توطيد التعاوف بيف السمطات البوليسية والعدلية وغيرىا

بير الفعمية التي يجب أخذىا لتحسيف التعاوف سيجتمع موظفوف دوريا مف أجؿ تحديد التدا

بيف السمطات البوليسية والعدلية والجمركية واإلدارية وغيرىا لممكافحة ضد تيريب 

سيجتمع موظفوف دوريا لتفحص التدابير الفعمية التي يجب . المخدرات واإلجراـ الدولي

ة واإلدارية وغيرىا أخذىا لتحسيف التعاوف بيف السمطات البوليسية والعدلية والجمركي

سيتـ تنظيـ كؿ ىذه االجتماعات مع األخذ بعيف . لممكافحة ضد اليجرة غير الشرعية

 .االعتبار وكما ينبغي بضرورة تمييد مختمؼ متفارقة يراعي الحالة الخاصة لكؿ دولة

في سبيؿ ىذا سيجتمع موظفوف . يجب أف تشكؿ المكافحة ضد اإلرىاب أولوية لكؿ الفرقاء

 .ي بيدؼ توطيد التعاوف بيف السمطات البوليسية والعدلية وغيرىادوريا ف

سيجتمع موظفوف دوريا مف أجؿ تحديد التدابير الفعمية التي يجب أخذىا لتحسيف التعاوف 

بيف السمطات البوليسية والعدلية والجمركية واإلدارية وغيرىا لممكافحة ضد تيريب 

دوريا لتفحص التدابير الفعمية التي يجب سيجتمع موظفوف . المخدرات واإلجراـ الدولي

أخذىا لتحسيف التعاوف بيف السمطات البوليسية والعدلية والجمركية واإلدارية وغيرىا 
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 .لممكافحة ضد اليجرة غير الشرعية

سيتـ تنظيـ كؿ ىذه االجتماعات مع األخذ بعيف االعتبار وكما ينبغي بضرورة تمييد 

 .صة لكؿ دولةمختمؼ متفارقة يراعي الحالة الخا

  

 :اتصاالت دستورية. 5

 :متوسطي -حوار برلماني أوروبي

يدعى البرلماف األوربي ألخذ المبادرة قرب مجالس برلماف أخرى، في طرح الحوار  

المتوسطي المستقبمي الذي بإمكانو أف يسمح لممنتخبيف في مختمؼ الدوؿ  -األوروبي

 .سمسمة واسعة مف الموضوعات الشركاء باإلقداـ عمى تبادالت أوجو النظر حوؿ

 :اتصاالت أخرى بين المؤسسات 

ستساىـ االتصاالت المترددة بيف األجيزة األوربية األخرى وباألخص المجنة االقتصادية  

واالجتماعية لممجموعة األوروبية ومماثمييـ المتوسطييف في تفاىـ أفضؿ لممسائؿ الكبرى 

في سبيؿ ىذا، تدعى المجنة االقتصادية  .المتوسطية -التي تيـ المشاركة األوروبية

في ىذا الصدد، ستعقد . واالجتماعية ألخذ المبادرة لتأسيس روابط مع مثيالتيا المتوسطييف

/ ديسمبر 13و 12متوسطية لمجاف االقتصادية واالجتماعية في مدريد في  -قمة أوروبية

 . كانوف األوؿ
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 (2)ممحق 

 الطريق خارطة نص

   

الرامية إلقرار السالـ في الشرؽ األوسط " خارطة الطريؽ"لنص ما يسمى  فيما يمي ترجمة

قامة دولة فمسطينية بحموؿ عاـ  الذي وزعتو منظمة التحرير الفمسطينية يـو  2005واا

 ..األربعاء

  
الوارد أدناه ىو خارطة لمطريؽ تقوـ األداء وتحركيا األىداؼ وىي ذات مراحؿ واضحة 

فة ومعايير لإلنجاز وتيدؼ إلى التقدـ مف خالؿ خطوات وأطر زمنية ومواعيد مستيد

متبادلة مف الطرفيف في المجاالت السياسية واألمنية واالقتصادية واإلنسانية وبناء 

واليدؼ ىو الوصوؿ إلى تسوية نيائية وشاممة . المؤسسات تحت رعاية المجنة الرباعية

في خطاب الرئيس بوش في كما جاء  2005لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي بحموؿ عاـ 

يونيو حزيراف ورحب بو االتحاد األوروبي وروسيا واألمـ المتحدة في البيانيف الوزارييف  24

 .سبتمبر أيموؿ 17يوليو تموز و 16المذيف أصدرتيما المجنة الرباعية في 

  
إف حؿ الدولتيف لمصراع اإلسرائيمي الفمسطيني ال يمكف تحقيقو إال مف خالؿ وضع نياية 

لمعنؼ واإلرىاب عندما يكوف لمشعب الفمسطيني قيادة تتحرؾ بصورة حاسمة ضد اإلرىاب 

وذات استعداد وقدرة عمى إقامة نظاـ يمارس الديمقراطية ويقوـ عمى التسامح والحرية 

ومف خالؿ استعداد إسرائيؿ لمقياـ بكؿ ما ىو الـز إلقامة دولة فمسطينية ديمقراطية 
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مف الطرفيف بيدؼ التوصؿ إلى تسوية مف خالؿ التفاوض والقبوؿ الواضح دوف لبس 

وستساعد المجنة الرباعية وتسيؿ تطبيؽ الخطة بدءا مف . بالشكؿ الموصوؼ أدناه

. المرحمة األولى بما في ذلؾ المناقشات المباشرة بيف األطراؼ كمما استدعى األمر ذلؾ

طة تقوـ عمى األداء فالتقدـ ولكف ألنيا خ. وقد وضعت الخطة جدوال زمنيا واقعيا لمتنفيذ

فييا يتطمب الجيود الصادقة لألطراؼ والتزاميـ بكؿ مف الواجبات المنصوص عمييا أدناه 

فإذا نفذت األطراؼ تعيداتيا عمى وجو السرعة فقد يتحقؽ . ويتوقؼ عمى ىذه الجيود

أما . التقدـ في كؿ مرحمة وبيف مرحمة وأخرى أسرع مما ىو منصوص عميو في الخطة

 .دـ االلتزاـ بالواجبات فسيعوؽ التقدـع

  
وستؤدي التسوية التي سيتـ التفاوض عمييا بيف األطراؼ إلى قياـ دولة فمسطينية مستقمة 

وديقراطية قادرة عمى الحياة تعيش جنبا إلى جنب بأمف وسالـ مع إسرائيؿ وجيرانيا 

يي االحتالؿ الذي بدأ وستنيي ىذه التسوية الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني وستن. اآلخريف

وفقا لألسس الخاصة بمؤتمر مدريد ومبدأ األرض مقابؿ السالـ وقرارات  1967في عاـ 

واالتفاقات السابقة المبرمة بيف األطراؼ ومبادرة ولي  1397و 338و 242مجمس األمف 

العيد السعودي األمير عبد اهلل التي اعتمدتيا القمة العربية في بيروت والتي تدعو إلى 

ىذه المبادرة ىي . قبوؿ إسرائيؿ كجار يعيش في أمف وسالـ في إطار تسوية شاممة

عنصر حيوي في الجيود الدولية اليادفة لتحقيؽ سالـ شامؿ عمى جميع المسارات بما 

 .في ذلؾ المساريف السوري اإلسرائيمي والمبناني اإلسرائيمي
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تقييـ اداء االطراؼ في تنفيذ وستجتمع المجنة الرباعية بانتظاـ عمى مستويات عالية ل 

ويتوقع مف االطراؼ في كؿ مرحمة اداء التزاماتيا بشكؿ متواز ما لـ ينص عمى . الخطة

 .غير ذلؾ

  

وضع نياية لالرىاب والعنؼ واعادة الحياة الفمسطينية الى طبيعتيا  :المرحمة االولى 

 .2003وبناء المؤسسات الفمسطينية مف االف وحتى ايار 

  

مة االولى يشرع الفمسطينيوف فورا في تطبيؽ وقؼ غير مشروط لمعنؼ وفقا في المرح

وينبغي اف تصاحب مثؿ ىذه الخطوة اجراءات داعمة مف جانب . لمخطوات المحددة ادناه

ويستأنؼ الفمسطينيوف واالسرائيميوف التعاوف االمني عمى اساس خطة تينيت . اسرائيؿ

. ؿ اجيزة امنية فمسطينية فعالة اعيد ىيكمتياالنياء العنؼ واالرىاب والتحريض مف خال

ويقوـ الفمسطينيوف بعممية اصالح سياسي شاممة تحضيرا لمدولة بما في ذلؾ صياغة 

وتقـو . دستور فمسطيني واجراء انتخابات حرة ونزيية ومفتوحة عمى اساس تمؾ االجراءات

. نية الى طبيعتيااسرائيؿ بكؿ الخطوات الالزمة لممساعدة في اعادة الحياة الفمسطي

 2000سبتمبر ايموؿ عاـ  28فتنسحب اسرائيؿ مف المناطؽ الفمسطينية التي احتمت بعد 

ويعود الجانباف الى الوضع الذي كاف قائما قبؿ ىذا التاريخ مع تقدـ االداء والتعاوف 

 .وتجمد اسرائيؿ ايضا جميع االنشطة االستيطانية بما يتوافؽ وتقرير ميتشيؿ. االمنييف
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مع بداية المرحمة االولى تصدر القيادة الفمسطينية بيانا واضحا ال لبس فيو يعيد تأكيد و  

حؽ اسرائيؿ في العيش في سالـ وامف ويدعو لوقؼ فوري وغير مشروط الطالؽ النار 

وتوقؼ كؿ . ووقؼ النشط المسمح وجميع اعماؿ العنؼ ضد االسرائيمييف في اي مكاف

 .التحريض ضد اسرائيؿالمؤسسات الفمسطينية الرسمية 

وتصدر القيادة االسرائيمية بيانا واضحا ال لبس فيو تؤكد فيو التزاميا برؤية الدولتيف  

ودولة فمسطينية مستقمة وقابمة لمحياة وذات سيادة تعيش بأمف وسالـ الى جانب اسرائيؿ 

كما عبر عنيا الرئيس بوش وتدعو الى وقؼ فوري لمعنؼ ضد الفمسطينييف في اي 

 .وتوقؼ كؿ المؤسسات الرسمية االسرائيمية التحريض ضد الفمسطينييف. فمكا

 األمف

يعمف الفمسطينيوف بشكؿ ال لبس فيو وقؼ العنؼ واالرىاب ويقوموف بجيود ممموسة  

عمى االرض العتقاؿ وتوقيؼ وشؿ حركة االشخاص والجماعات التي تشف وتخطط 

دا الجياز االمني لمسمطة الفمسطينية ويب. ليجمات عنيفة ضد االسرائيمييف في اي مكاف

الذي اعيد بناؤىوتوجييو عمميات متواصمة وموجية وفعالة تيدؼ الى التصدي لكؿ 

ويشمؿ ذلؾ بدء مصادرة . المشاركيف في االرىاب وتفكيؾ القدرات والبنى التحتية االرىابية

رىاب او االسمحة غير المشروعة وتعزيز سمطة االمف التي تخمو مف اي ارتباط باال

 .الفساد

لف تقوـ الحكومة االسرائيمية بأي اعماؿ مف شانيا اف تقوض الثقة بما في ذلؾ اإلبعاد  

واليجمات ضد المدنييف ومصادرة او ىدـ المنازؿ والممتمكات الفمسطينية او كالىما 
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كاجراء عقابي او لتسييؿ اعماؿ البناء االسرائيمية وتدمير المؤسسات والبنى التحتية 

 .سطينية وغير ذلؾ مف االجراءات المحددة في خطة تينيتالفم

اعتمادا عمى االليات القائمة والموارد الموجودة عمى االرض يبدأ ممثمو المجنة الرباعية  

المراقبة غير الرسمية ويتشاوروف مع االطراؼ النشاء الية رسمية لممراقبة وتنفيذ تمؾ 

 .االلية

  
ؽ الخطة االمريكية العادة البناء والتدريب واستئناؼ كما تـ االتفاؽ مف قبؿ يبدأ تطبي

يضـ الواليات المتحدة ومصر )التعاوف االمني بالتعاوف مع مجمس خارجي لالشراؼ 

 .ودعـ المجنة الرباعية لمجيود الرامية لتحقيؽ وقؼ دائـ وشامؿ الطالؽ النار( واالردف

يزة تكوف مسؤولة اماـ وزير يتـ دمج جميع االجيزة االمنية الفمسطينية في ثالثة اج 

 .داخمية لو صالحيات

يستانؼ مسؤولو اجيزة االمف الفمسطينية التي سيتـ اعادة بنائيا واعادة تدريبيا ونظرائيـ  

في الجيش االسرائيمي بصورة مطردة التعاوف االمني وغيره مف االلتزامات تطبيقا لخطة 

يع بمشاركة مسؤوليف امنييف تينت بما في ذلؾ االجتماعات الدورية عمى مستوى رف

 .امريكييف

تقطع الدوؿ العربية التمويؿ العاـ والخاص وكؿ اشكاؿ الدعـ االخرى لمجماعات التي  

 .تدعـ العنؼ واالرىاب وتشارؾ فييما

يحوؿ جميع المانحيف الذيف يقدموف دعما لمميزانية الفمسطينية ىذه االمواؿ مف خالؿ  

 .لمالية الفمسطينيةالحساب المالي الموحد لوزارة ا
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ومع تقدـ االداء االمني الشامؿ يقوـ الجيش االسرائيمي بانسحاب مطرد مف المناطؽ  

ويعود الطرفاف الى الوضع الذي كاف قائما  2000سبتمبر ايموؿ عاـ  28المحتمة بعد 

وتنتشر قوات االمف الفمسطينية في المناطؽ التي . 2000سبتمبر ايموؿ عاـ  28قبؿ 

 .جيش االسرائيمييخمييا ال

  

 بناء المؤسسات الفمسطينية

. التحرؾ الفوري بخصوص عممية جديرة بالثقة لصياغة مسودة دستور الدولة الفمسطينية 

وتقـو لجنة دستورية باسرع ما يمكف بتوزيع مسودة الدستور الفمسطيني القائمة عمى اساس 

حيات لطرحيا لمنقاش ديمقراطية برلمانية قوية وحكومة يراسيا رئيس وزراء ذو صال

وتقترح المجنة الدستورية مسودة الوثيقة لتقديميا بعد االنتخابات القرارىا . والتعميؽ العاميف

 .مف جانب المؤسسات الفمسطينية المناسبة

تعييف رئيس وزراء مؤقت او حكومة يتمتعاف بسمطة تنفيذية ذات صالحيات كييئة  

 .لصنع القرار

ة بالكامؿ تنقؿ المسؤوليف الفمسطينية مف اجؿ جمسات المجمس تسيؿ الحكومة االسرائيمي 

التشريعي الفمسطيني والحكومة والتدريبات االمنية التي تتـ باشراؼ دولي واالنتخابات 

وغيرىا مف انشطة االصالح وتتخذ غير ذلؾ مف االجراءات الداعمة ذات العالقة بجيود 

  .االصالح
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واستكماؿ خطوات اضافية . لمقياـ باصالح جذري تعييف وزراء فمسطينييف ذوي صالحيات

لتحقيؽ فصؿ حقيقي بيف السمطات بما في ذلؾ اي خطوات اصالح قانوني فمسطينية 

 .ضرورية لبموغ ىذه الغاية

ويراجع المجمس التشريعي ويعدؿ قانوف . انشاء لجنة انتخابات فمسطينية مستقمة 

 .االنتخابات

دارة واالقتصاد وفقا لالسس التي وضعتيا المجنة االداء الفمسطيني في القضاء واال 

 .الدولية حوؿ االصالح الفمسطيني

في اقرب وقت ممكف يجري الفمسطينيوف انتخابات حرة ومفتوحة وعادلة ذلؾ استنادا الى  

االجراءات المذكورة اعاله وفي اطار المناقشة العمنية والحمالت التي تتميز بالشفافية 

 .الختيار المرشحيف

لحكومة االسرائيمية تسيؿ مساعدة المجنة الدولية لالنتخابات وتسجيؿ الناخبيف وتنقؿ ا 

 .المرشحيف ومسؤولي التصويت

الحكومة االسرائيمية تعيد فتح الغرفة التجارية الفمسطينية وغيرىا مف المؤسسات  

ـ وفقا الفمسطينية المغمقة في القدس الشرقية عمى اساس التزاـ ىذه المؤسسات بالعمؿ بحز 

 .لالتفاقات السابقة بيف الطرفيف
 

 ..الردود االنسانية 

وتنفذ اسرائيؿ . تقوـ الحكومة االسرائيمية بخطوات لتحسيف االوضاع االنسانية

والفمسطينيوف تنفيذا كامال التوصيات الواردة في تقرير برتيني لتحسيف االوضاع االنسانية 



188 
 

ى حركة االشخاص والبضائع والسماح ورفع منع التجوؿ وتخفيؼ القيود المفروضة عم

 .بتحرؾ كامؿ وامف لمموظفيف االنسانييف والدولييف

الحكومة االسرائيمية والسمطة الفمسطينية تواصالف عممية تحصيؿ العائدات وتحويؿ  

 ..المجتمع المدني. االمواؿ وفقا اللية رقابة شفافة ومتفؽ عمييا

. ية القطاع الخاص ومبادرات المجتمع المدنيتواصؿ دعـ المانحيف لمبرامج الشعبية وتنم 

 ..المستوطنات

تفكؾ الحكومة االسرائيمية فورا جميع البؤر االستيطانية التي اقيمت منذ شير مارس اذار  

 .2001عاـ 

بما )تجمد الحكومة االسرائيمية جميع النشاطات االستيطانية تطبيقا لتقرير لجنة ميتشيؿ  

 (.وطناتفي ذلؾ النمو الطبيعي لممست

  

 2003الى كانوف االوؿ  2003االنتقاؿ مف حزيراف : المرحمة الثانية 

  
تتركز الجيود في المرحمة الثانية عمى خيار انشاء دولة فمسطينية مستقمة ذات حدود 

مؤقتة وتتمتع بخصائص السيادة عمى اساس الدستور الجديد كمحطة عمى الطريؽ نحو 

اليدؼ يمكف بموغو حينما يكوف لمشعب الفمسطيني قيادة وكما لوحظ فاف ىذا . الحؿ الدائـ

تتصرؼ بحسـ لمكافحة االرىاب ومستعدة وقادرة عمى بناء ديمقراطية فعالة اساسيا 

ومع وجود مثؿ ىذه القيادة والموءسسات المدنية المصمحة واليياكؿ . التسامح والحرية
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الوساطة والمجتمع الدولي االمنية فاف الفمسطينييف سيحظوف بمساندة فعالة مف رباعي 

 .في اقامة دولة مستقمة ليا مقومات البقاء

وسيكوف التقدـ في المرحمة الثانية عمى اساس الحكـ الجماعي لمجنة الرباعية فيما اذا  

وتعزيزا لمجيود . كانت الظروؼ مواتية لمتقدـ اخذا بعيف االعتبار اداء جميع االطراؼ

عتيا وبناء المؤسسات الفمسطينية فاف المرحمة الثانية العادة الحياة الفمسطينية الى طبي

تبدأ بعد االنتخابات الفمسطينية مع امكانية انشاء دولة فمسطينية ذات حدود مؤقتة في 

اىدافيا الرئيسية ىي اداء امني شامؿ وتعاوف امني فعاؿ متواصؿ وجيد . 2003العاـ 

المؤسسات ومواصمة البناء عمى  متواصؿ العادة الحياة الفمسطينية الى طبيعتيا وبناء

االىداؼ التي تحددت في المرحمة االولى والتصديؽ عمى دستور فمسطيني ديمقراطي 

واستحداث منصب رئيس وزراء وتعزيز االصالح السياسي وانشاء دولة فمسطينية ذات 

 .حدود مؤقتة

  

 ..المؤتمر الدولي

عد االنتياء الناجح لالنتخابات تعقده المجنة الرباعية بالتشاور مع االطراؼ مباشرة ب

الفمسطينية لدعـ اعادة بناء االقتصاد الفمسطيني واطالؽ عممية تؤدي النشاء دولة 

 .فمسطينية ذات حدود مؤقتة
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ىذا االجتماع سيكوف شامال وعمى اساس ىدؼ تحقيؽ السالـ الشامؿ في منطقة الشرؽ  

وعمى اساس المباديء ( ؿ ولبنافبما يشمؿ السالـ بيف اسرائيؿ وسوريا واسرائي)االوسط 

 .التي وردت في مقدمة ىذه الوثيقة

المكاتب التجارية )اعادة الروابط العربية مع اسرائيؿ التي كانت قائمة قبؿ االنتفاضة  

 (.الخ

اعادة احياء االرتباطات المتعددة االطراؼ في قضايا منيا مصادر المياه االقميمية  

 .لالجئوف وقضايا الحد مف التسمحوالبيئة والتطوير االقتصادي وا

انجاز واقرار دستور جديد لدولة فمسطينية مستقمة وديمقراطية مف قبؿ المؤسسات  

 .واجراء انتخابات اخرى اذا تطمب االمر بعد اقرار الدستور الجديد. الفمسطينية المالئمة

انشاء رسمي لحكومة اصالح ذات صالحيات مع رئيس وزراء وذلؾ وفؽ مشروع  

 .دستورال

استمرار االداء االمني الشامؿ بما في ذلؾ تعاوف امني فعاؿ عمى االسس التي وضعت  

 .في المرحمة االولى

انشاء دولة فمسطينية ذات حدود مؤقتة مف خالؿ عممية تفاوض فمسطينية اسرائيمية  

ى حد وكجزء مف ىذه العممية تنفيذ االتفاقات السابقة وتحقيؽ اقص. يطمقيا المؤتمر الدولي

مف التواصؿ الجغرافي بما في ذلؾ خطوات اضافية عمى صعيد االستيطاف بالتزامف مع 

 .انشاء الدولة الفمسطينية ذات الحدود المؤقتة
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تعزيز الدور الدولي في مراقبة التحوؿ مع الدعـ الفعاؿ والعممي والمتواصؿ مف قبؿ  

 .المجنة الرباعية

عتراؼ دولي بالدولة الفمسطينية بما في ذلؾ ويسعى اعضاء المجنة الرباعية مف اجؿ ا 

 .امكانية الحصوؿ عمى عضوية االمـ المتحدة

  
 2005-2004اتفاؽ الوضع الدائـ وانياء لمصراع االسرائيمي الفمسطيني : المرحمة الثالثة 

التقدـ نحو المرحمة الثالثة عمى اساس الحكـ االجماعي لمجنة الرباعية واخذا بعيف  

اىداؼ المرحمة الثالثة ىي . ت جميع االطراؼ ومراقبة المجنة الرباعيةاالعتبار خطوا

استكماؿ االصالح واستقرار المؤسسات الفمسطينية واداء امني فمسطيني فعاؿ ومفاوضات 

  .2005فمسطينية اسرائيمية تيدؼ لمتوصؿ الى اتفاؽ نيائي في العاـ 

 2004االطراؼ في بداية العاـ  تعقده المجنة الرباعية بالتشاور مع.. مؤتمر دولي ثاف

القرار االتفاؽ المبـر بشأف دولة فمسطينية مستقمة ذات حدود مؤقتة والطالؽ رسمي 

لعممية تحظى بدعـ فعاؿ وعممي متواصؿ مف قبؿ المجنة الرباعية وتؤدي الى حؿ نيائي 

ـ بما يشمؿ الحدود والقدس والالجئيف والمستوطنات ودعـ التقد 2005ووضع دائـ عاـ 

نحو تسوية شاممة في الشرؽ االوسط بيف اسرائيؿ ولبناف واسرائيؿ وسوريا يتـ التوصؿ 

 .الييا في اسرع وقت ممكف

استمرار التقدـ الفعاؿ والشامؿ في جدوؿ اعماؿ االصالحات المحددة مف قبؿ مجموعة  

 .العمؿ الدولية تحضيرا التفاؽ الوضع الدائـ
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دائـ والتعاوف االمني الفعاؿ والدائـ عمى االسس التي استمرار االداء االمني الفعاؿ وال 

 .وردت في المرحمة االولى

جيود دولية لتسييؿ االصالح واستقرار المؤسسات الفمسطينية واالقتصاد الفمسطيني  

 .تحضيرا التفاؽ الوضع الدائـ

تتوصؿ االطراؼ الى اتفاؽ الوضع الدائـ الشامؿ والنيائي الذي ينيي الصراع  

مف خالؿ تسوية متفؽ عمييا عبر التفاوض بيف  2005يني االسرائيمي في العاـ الفمسط

التي تنيي  1397و 338و 242االطراؼ قائمة عمى اساس قرارات مجمس االمف 

وتشمؿ حؿ واقعيا شامال وعادال لموضوع الالجئيف وقرارا  1967االحتالؿ الذي بدأ 

اىتمامات كال الطرفيف السياسية  متفاوضا عميو حوؿ وضع القدس يأخذ بعيف االعتبار

والدينية ويحمي المصالح الدينية لمييود والمسيحييف والمسمميف في العالـ ويحقؽ روءية 

دولتيف تعيشاف جنبا الى جنب في سالـ وامف اسرائيؿ وفمسطيف المستقمة الديمقراطية 

  .القادرة عمى الحياة ذات السيادة

القات مع اسرائيؿ واالمف لكافة دوؿ المنطقة في تقبؿ الدوؿ العربية بتطبيع كامؿ لمع

 .اطار سالـ عربي اسرائيمي شامؿ
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 (3)ممحق 

رؤساء  سالم فياض الى. درئيس الوزراء الفمسطيني نص الرسالة التي بعث بيا 
      الحكومات والقادة االوروبيين 

 اصحاب السعادة،"

وى عالقتو مع اسرائيؿ، في نما الى عممي اف االتحاد االوروبي يفكر في رفع مست

قد يتخذ قرارا بشأف ىذه ( االوروبي) المجاليف السياسي واالقتصادي، واف المجمس 

 .المسألة في الجمسة المقررة في السادس عشر مف حزيراف الجاري

أكتب لكـ لتسجيؿ تحفظاتي العميقة عمى ىذه الترقية في الوقت الذي تواصؿ فيو إسرائيؿ 

حقوؽ االنساف الفمسطيني واللتزاماتيا الدولية، بما في ذلؾ بعض مف انتياكيا الممنيج ل

 التزاماتيا تجاه االتحاد االوروبي 

نفيـ أف واحدا مف أىـ األسس التي يعتمدىا االتحاد االوروبي في توسيع التعاوف 

السياسي واالقتصادي مع الدوؿ الثالثة المجاورة في اطار سياسة الجوار االوروبية ، ىو 

د الحوافز لتمؾ الدوؿ الثالثة الحتراـ قيـ االتحاد االوروبي ، وبشكؿ اساسي حقوؽ تولي

ومع ذلؾ ، فاف ما نخشى حدوثو في حالة اسرائيؿ . االنساف والديمقراطية و سيادة القانوف

اي احتراـ لحقوؽ )عف السموؾ المرغوب فيو ( أي التكامؿ االقتصادي)ىو فصؿ الحوافز 

 (.االنساف
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منذ انابوليس، واصمنا مشاىدة التجاىؿ الصارخ مف جانب اسرائيؿ لمحقوؽ في االشير 

فقد تواصؿ . الوطنية والفردية الفمسطينية، في انتياؾ لمقانوف الدولي وخريطة الطريؽ

وبالمثؿ ،فقد ( إضافة لممستوطنات في منطقة القدس)مستوطنة 101البناء عمى األقؿ في 

وحدة سكنيو جديدة منذ انابوليس ،  847لبناء اصدرت السمطات االسرائيمية عطاءات 

وفي .وحدة سكنيو في االحد عشر شيرا ما قبؿ انابوليس 138مقارنة مع مناقصات لبناء 

مبنى فمسطينيًا عمى االقؿ ، بما فييا  185غضوف ذلؾ ، ىدمت السمطات االسرائيمية 

عدد نقاط التفتيش . مبنى مأىوال بالسكاف، في األشير األربعة األولى بعد انابوليس 85

 . 600والحواجز وغيرىا مف الحواجز الماديو اماـ الحركة يتجاوز اآلف 

عف محكمة العدؿ  2004وبطبيعة الحاؿ ، فاف اسرائيؿ لـ تمتثؿ لمفتوى الصادرة في عاـ 

الدولية ، التي نصت عمى اف المستوطنات والجدار التي تبنييا إسرائيؿ في األراضي 

زالة الفمسطينية المحتم ة ىي غير قانونيو ، والتي طمبت مف اسرائيؿ وقؼ بناء الجدار واا

 .االجزاء التي بنيت منو بالفعؿ وتقديـ التعويضات

كؿ ىذا إضافة إلى انو، وعمى الرغـ مف التزاماتيا في اطار عممية برشمونة ، إال أف 

لشراكة اسرائيؿ تواصؿ ، مف خالؿ عدد ال يحصى مف القيود ، عرقمة تنفيذ اتفاؽ ا

االنتقالي المبـر بيف االتحاد االوروبي ومنظمة التحرير الفمسطينية نيابة عف السمطة 

وعالوة عمى ذلؾ فقد ، استمرت اسرائيؿ في خرؽ توجييات اتفاقيا . الوطنية الفمسطينية

لمشراكة مع االتحاد االوروبي فيما يتعمؽ بمنتجات المستوطنات مف خالؿ السماح 

او تـ الحصوؿ / ات الى االتحاد االوروبي كما لو أنيا صنعت و بتصدير ىذه المنتج
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مف خالؿ اإلعانات )عمييا بالكامؿ في اسرائيؿ العفاء االعماؿ التجارية في المستوطنات 

مف اي ضرائب استيراد تدفع عمى ىذه األعماؿ التجارية في ( المالية غير القانونية

 .تصديرىا الى االتحاد االوروبي

في انابوليس ، وفقا لخريطة الطريؽ ،عمى اف الواليات المتحدة ، نيابة عف لقد اتفقنا 

المجنة الرباعيو ، ستترأس االلية الثالثية لرصد أداء كؿ طرؼ مف التزامات خريطة 

نحف بحاجة ألف نرى اف ىذه االليو ليست بال معنى وانيا تؤدي الى نتائج . الطريؽ

 .ممموسة

في نقطة في منتصؼ الطريؽ بيف استئناؼ مفاوضات وعالوة عمى ذلؾ ، فاننا اآلف 

، وىو الوقت الذي يتوقع منا فيو  2008الوضع النيائي في انابوليس ونياية عاـ 

ولذلؾ فإف . التوصؿ الى اتفاؽ لحؿ جميع المسائؿ المعمقو لوضع حد لصراع داـ عقودا

 .ه المسالةالوقت الحالي ىو االنسب بالنسبة لالتحاد االوروبي لمتحرؾ بشأف ىذ

واذا ما كاف االتحاد االوروبي سيرفع مستوى عالقتو مع اسرائيؿ في ىذه المرحمة ، 

بالنظر الى انتياكات اسرائيؿ المنظمة لالتفاقات وااللتزامات القانونية ، فانو ال يمكف 

-لمفمسطينييف اف ينظروا الى ىذه العممية سوى انيا مكافأه عمى سموؾ غير مشروع 

يمكف اال اف تفسر ذلؾ سوى اف ال عقوبات عمى ىكذا سموؾ ومطالبات واسرائيؿ ال 

 . االتحاد االوروبي بوقفو
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عالوة عمى ذلؾ ، فاف االتحاد االوروبي مف شأنو اف يحـر نفسو مف اداة ىامة لدفع 

عممية السالـ في االتجاه الصحيح ، ويناؿ مف قدرتو عمى اداء الدور السياسي النشط 

 .لمنطقة والذي نتوقعو نحف الفمسطينييف وندعموالذي تحتاجو ىذه ا

لقد حاف الوقت اآلف لالتحاد االوروبي اف ينقؿ إلى إسرائيؿ ، اف مفتاح تعزيز عالقاتيا 

مع االتحاد االوروبي ىو االثبات ، مف خالؿ العمؿ ، بأنيا بالفعؿ تشاطر وتطبؽ اىداؼ 

 .وقيـ االوروبييف

بي الف يثبت الصدقائو الفمسطينييف واالصدقاء لقد حاف الوقت اآلف لالتحاد االورو 

االخريف في المنطقة الجديو التي تنظر مف خالليا الى الموقؼ المبدئي الذي اتخذتو مف 

 .عممية السالـ

اآلف ، اكثر مف اي وقت مضى ،ىو الوقت المناسب بالنسبة لالتحاد األوروبى لمعمؿ 

يوـ بأف النشاط االستيطاني االسرائيمي عمى الموقؼ المبدئي الذي اعاد التأكيد عميو ال

« ، بما فييا القدس الشرقية،غير قانوني[ االراضي الفمسطينية المحتمة]في اي مكاف في »

 .»ييدد بقاء الحؿ القائـ عمى الدولتيف »و 

وأود أف أشير كذلؾ إلى أننا ال نعتبر اف استئناؼ أو في الحقيقة رفع مستوى عالقات 

السمطة الوطنية الفمسطينية بديؿ مناسب عف العمؿ المبدئى فى  االتحاد االوروبي مع

 .حالة عالقات االتحاد االوروبى مع اسرائيؿ
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ولذلؾ فاننا نحث االتحاد . االختبار ، كما نفيـ ، ليس ، وال ينبغي اف يكوف نسبيًا 

 .االوروبي تبني مباديء عادلة ومتسقة و موضوعيو في تعامميا مع جميع جيرانيا

وأيا كانت المصداقيو . طيع اف أبالغ في الحاجة الى المحاسبو في ىذه المرحمةال أست

واالمؿ الذي حظيت بو عممية السالـ في انابوليس فانيا تتالشى بسرعة ، كما ىو الحاؿ 

 .بالنسبة لديمومة الحؿ القائـ عمى دولتيف

عالقاتو مع ولذلؾ ، انا احث االتحاد االوروبي بقوة بأف ال يوافؽ عمى رفع مستوى 

اسرائيؿ حتى يحيف الوقت الذي تمتـز فيو اسرائيؿ بالقوانيف الدولية وقوانيف حقوؽ االنساف 

، بما في ذلؾ عف طريؽ تجميد جميع االنشطو االستيطانيو ، والسماح لمشعب الفمسطيني 

 .بالتمتع بنفس عالقات حسف الجوار مع االتحاد األوروبى كما األمـ األخرى في المنطقة

 .فضموا ، يا اصحاب السعاده ، التعبير عف احتراميوت

 

 مع خالص التقدير،

 سالـ فياض
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 (4)ممحق 

 ثيقة السويديةو النص 

 بشأن اإلعتراف بالدولة الفمسطينية والقدس عاصمة ليا

 7/12/2009بروكسل 

  

يعرب مجمس االتحاد األوروبي عف قمقو العميؽ لمجمود في عممية السالـ في  .1

ويدعو االتحاد األوروبي إلى االستئناؼ العاجؿ لمفاوضات  .األوسط الشرؽ

متفؽ عميو، إلى حؿ الدولتيف مع قياـ دولة فمسطينية  تقود، ضمف إطار زمني

األراضي وقابمة لمحياة تضـ الضفة الغربية وغزة  مستقمة وديموقراطية ومتحاذية

دولة إلى جنب بسالـ وأمف مع ال وعاصمتيا القدس الشرقية، وتعيش جنباً 

مصمحة أساسية لالتحاد  يجب تحقيؽ السالـ الشامؿ الذي يشّكؿ. اإلسرائيمية

األمف الدولي ذات  األوروبي واألطراؼ في المنطقة، باالستناد إلى قرارات مجمس

 الصمة، ومبادئ مدريد وال سيما األرض مقابؿ السالـ، وخريطة الطريؽ،

 .العربية ألطراؼ، ومبادرة السالـواالتفاقات التي جرى التوصؿ إلييا سابقًا بيف ا

الستئناؼ  يجدد المجمس تأكيد دعمو لمجيود التي تبذليا الواليات المتحدة .2

 المفاوضات حوؿ كؿ مسائؿ الوضع النيائي، بما في ذلؾ الحدود والقدس

لف يعترؼ . والالجئوف واألمف والمياه واحتراـ االتفاقات والتفاىمات السابقة

ما عدا تمؾ التي يتّفؽ  1967تغييرات لحدود ما قبؿ األوروبي بأي  االتحاد
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ويؤّكد المجمس مف جديد استعداد االتحاد األوروبي لممساىمة  .عمييا األطراؼ

ما بعد النزاع، وسوؼ يواصؿ العمؿ الذي يتـ في  إلى حد كبير في ترتيبات

 بناء الدولة والمسائؿ اإلقميمية ومسائؿ سياؽ مساىمات االتحاد األوروبي في

الضوء عمى الحاجة إلى إحياء دور  ويسّمط المجمس. الالجئيف واألمف والقدس

 .األطراؼ ومع الشركاء العرب المجنة الرباعية مف جديد، وتعزيز التعاوف مع

عالقاتو الثنائية مع فمسطيف إلى  يعرب االتحاد األوروبي عف استعداده لتطوير .3

بما في ذلؾ في سياؽ  ركةأقصى حد ممكف رسميًا، في انعكاس لممصالح المشت

 .سياسة الجوار األوروبية

دعـ بذؿ مزيد مف الجيود واتخاذ خطوات  كما يؤّكد المجمس مف جديد التزامو

التزامو أف يكوف قادرًا عمى االعتراؼ  إضافية نحو قياـ الدولة الفمسطينية، وكذلؾ

 .بالدولة الفمسطينية في الوقت المناسب

 

بناء الدولة الفمسطينية، بما في ذلؾ مف خالؿ  يستمر في المساعدة عمى سوؼ

الميدانية لالتحاد األوروبي، كما يرّحب بالخطة التي وضعتيا حكومة  الميمات

قامة الدولة"بعنواف  السمطة الفمسطينية باعتبارىا تقّدـ " فمسطيف، إنياء االحتالؿ واا

 .الغاية مساىمة ميمة ليذه

إسرائيؿ في إطار  العالقات الثنائية مع يؤّكد المجمس مف جديد استعداده لتطوير .4

حزيراف  سياسة الجوار األوروبية، كما جرى التعبير عنو في مجمس الشراكة في

2009. 
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االستيطاف بصورة  يأخذ المجمس عممًا بقرار الحكومة اإلسرائيمية األخير تجميد .5

 جزئية ومؤّقتة، ويعرب عف أممو بأف يتحّوؿ خطوة نحو استئناؼ مفاوضات

 .جدية

لنجاح  تؤّدي التطورات عمى األرض دورًا أساسيًا في خمؽ السياؽ المناسب .6

 لذلؾ يحض المجمس الحكومة اإلسرائيمية عمى وقؼ كؿ النشاطات. المفاوضات

االستيطانية فورًا، بما في ذلؾ في القدس الشرقية وكذلؾ النمو الطبيعي 

 2001،ت منذ آذار وعمى تفكيؾ كؿ البؤر االستيطانية التي أنشئ لممستوطنات،

أف المستوطنات وجدار الفصؿ في األراضي المحتمة  يؤّكد المجمس مف جديد

بموجب القانوف الدولي، وتشّكؿ عائقًا أماـ  وتدمير المنازؿ ممارسات غير شرعية

يرّحب االتحاد األوروبي . حؿ الدولتيف السالـ، وتيّدد بالقضاء عمى إمكاف تطبيؽ

التحّرؾ في الضفة الغربية، ويتطّمع إلى  مف القيود عمى بالجيود اإلسرائيمية لمحد

التحّرؾ والوصوؿ، مشيرًا إلى أف  تحسينات إضافية ومستدامة في القدرة عمى

في مكانيا لحماية  العديد مف حواجز التفتيش والسواتر الترابية ال تزاؿ

 .المستوطنات

يناشد في ضوء و . القدس الشرقية يعرب المجمس عف بالغ قمقو أماـ الوضع في .7

ويذّكر . الممارسات االستفزازية األحداث األخيرة، األفرقاء كافة االمتناع عف

التوصؿ إلى سالـ  في سبيؿ. المجمس أنو لـ يعترؼ قط بضـ القدس الشرقية

 .حقيقي، يجب إيجاد طريقة لتسوية وضع القدس بحيث تكوف عاصمة لدولتيف
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مسطينية في القدس انسجامًا مع ويدعو المجمس إلى إعادة فتح المؤسسات الف

كما يناشد الحكومة اإلسرائيمية وقؼ كؿ أشكاؿ التمييز بحؽ . الطريؽ خريطة

 .القدس الشرقية الفمسطينييف في

التطبيؽ الكامؿ لقرار  ال يزاؿ المجمس قمقًا لمغاية مف الوضع في غزة، ويدعو إلى .8

وجية نظر  ة مفإف سياسة اإلغالؽ المستمرة غير مقبول 1860،مجمس األمف 

 لقد. القانوف اإلنساني الدولي، وتعود بنتائج عكسية عمى المستوى السياسي

قضت عمى اقتصاد القطاع الخاص، وألحقت ضررًا بالبيئة الطبيعية وال سيما 

يجّدد المجمس دعوتو إلى فتح فوري وغير مشروط لممعابر أماـ . المياه بنوعية

لييا اإلنسانية والبضائع تدّفؽ المساعدات ففي . التجارية واألشخاص مف غزة واا

الوضع الراىف، يتكّبد المدنيوف، ونصفيـ أوالد دوف سف  حيف يفيد المتطّرفوف مف

ذ. الثامنة عشرة، معاناة يقّر المجمس إقرارًا كاماًل بحاجات إسرائيؿ األمنية  واا

ويدعو المجمس  .تاـ لمختمؼ أشكاؿ العنؼ المشروعة، يواصؿ الدعوة إلى وقؼ

 .شاليت إلى اإلفراج عنو فوراً  محتجزي الجندي اإلسرائيمي المخطوؼ جمعاد

المصالحة خمؼ الرئيس محمود  دعو المجمس الفمسطينييف كافة إلى تعزيزي .9

العربية، مف أجؿ تفادي  عباس ودعـ جيود الوساطة التي تبذليا مصر والجامعة

. الشرقية، وغزة قدسانقساـ دائـ داخؿ فمسطيف بيف الضفة الغربية بما فييا ال

عندما  ويرّحب المجمس بإجراء انتخابات حرة وعادلة في مختمؼ أنحاء فمسطيف

 .تتيح الظروؼ ذلؾ
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بشرية ومالية  يخّصص االتحاد األوروبي منذ سنوات طويمة موارد  .10

يناشد  .ميمة، إلى جانب مانحيف آخريف، لخمؽ الظروؼ التي تتيح إنياء النزاع

سرائيؿ، إلى المساىمة المجمس الفاعميف كافة،  بما في ذلؾ البمداف العربية واا

ويجب السعي في موازاة ذلؾ . اإلسرائيمي-بفاعمية في تسوية النزاع العربي

تسوية دائمة لمنزاع بيف إسرائيؿ وسوريا والنزاع بيف إسرائيؿ ولبناف،  لمتوصؿ إلى

داف العربية ويحض المجمس البم. آليات تساىـ في تعزيز بعضيا البعض مما يوّلد

في . المستوَييف السياسي والمالي لمساعدة السمطة الفمسطينية عمى التعاوف عمى

سرائيؿ القياـ بمبادرات  ىذا السياؽ، يناشد االتحاد األوروبي البمداف العربية كافة واا

أجؿ تجاوز انعداـ الثقة المتبادؿ وتوليد أجواء تؤّدي إلى  متباَدلة وميمة مف

 .تسوية النزاعات
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         www.rcj.org.jo                         (. 15/10/2009خ االسترجاع تاري. ) والقدس

                                                  

مالحظات اولية عمى خطة خارطة  .المركز الفمسطيني لمبحوث السياسية والمسحية

 ( www.Pcpsr.orgLarabic )                                              .الطريؽ

 

               . المركز الفمسطيني لمتوثيؽ والمعمومات، مفاوضات اوسمو سابقة محسومة النتائج

(www.malaf.info) 

http://www.alolabor.org/narablabor/images/stories/GBO/64/report/
http://www.rcj.org.jo/
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http://www.pcpsr.orglarabic/
http://www.pcpsr.orglarabic/
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االتحػػػاد االوروبػػػي يجػػػدد دعػػػـ (. ت.د) .االوروبيػػػة لممسػػػاعدات التقنيػػػة  مكتػػػب المفوضػػػية

. لمسػػػػػػػمطة الفمسػػػػػػػطنية عبػػػػػػػر برنػػػػػػػامج بيجػػػػػػػاز لتسػػػػػػػديد الػػػػػػػديوف المتراكمػػػػػػػة عمػػػػػػػى السػػػػػػػمطة

(www.delwbg.ec.europa.eu( .) 10/5/2009تـ االسترجاع بتاريخ.)                                                     
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 قائمة الجداول    

 

 الصفحة      الموضوع      الجدول
 

 (1)جدوؿ رقـ 
 
 

 2006وروبييف مف منتصؼ العاـ جدوؿ المانحييف األ
 .2008وؿ مف العاـ وحتى الربع األ

 

110 

باشر لمموازنة العامة في الفترة مابيف مالدعـ الخارجي ال (2)جدوؿ رقـ 
واوروبا كدوؿ  ، ويشمؿ الدوؿ العربية2007-2009

تحاد، وغير ذلؾ  .واا
 

119 

المشاريع المنفذة في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  (3)جدوؿ رقـ 
 .موزعة عمى المحافظات 8/2009حتى شير  1967

 

127 

ممخص المشاريع التطويرية حسب المانحيف حتى شير  (4)جدوؿ رقـ 
8/2009. 
 

128 

ة حسب المحافظات في مناطؽ ممخص المشاريع التطويري (5)جدوؿ رقـ 
 .الجدار

 

130 

ممخص المشاريع التطويرية حسب القطاعات في مناطؽ  (6)جدوؿ رقـ 
 .الجدار

 

131 

ممخص سظير عدد المشاريع التي تموليا السمطة الوطنية  (7)جدوؿ رقـ 
 .8/2009وقيميا حتى 

 

131 
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السمطة  ممخص يظير حالة المشاريع وعددىا والتي تموليا (8)جدوؿ رقـ 
 .ذاتياً 
 

132 

ممخص يظير المشاريع التطويرية حسب تصنيؼ  (9)جدوؿ رقـ 
 .المشروع

134 

 

 قائمة الشكال

 رقم الشكل
 

 الصفحة 

رسـ بياني مقارف يظير حجـ الدعـ المقدـ مف الدوؿ  (1)شكؿ رقـ 
خالؿ األعواـ ( 4)في جدوؿ رقـ 

2007،2008،2009. 
 

120 

-2007دعـ الخارجي في السنوات مف رسـ يظير ال (2)شكؿ رقـ 
 .، بشكؿ مجاميع2009

 

121 

توزيع المبالغ المالية حسب المصدر والتي تخص  (3)شكؿ رقـ 
 .المشاريع التطويرية

 

129 

 .توزيع المبالغ المالية حسب القطاعات (4)شكؿ رقـ 
 

133 

 .توزيع النسب المؤوية حسب حجـ التمويؿ لممانحيف (5)شكؿ رقـ 
 

135 
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