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 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



 ط
 

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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