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  ملخص ال
  

ومثل مجتمع  ،2014تشرین ثاني  – 2012الدراسة في الفترة الممتدة ما بین شهر تموز هذهاجریت 
الدراسة كبار المستثمرین العاملین في التجارة الخارجیة في الضفة الغربیة بإستثناء محافظة القدس  

وماذا  ،الشراكة االورومتوسطیة على التنمیة االقتصادیةوهدفت الدراسة الى معرفة أثر اتفاقیات 
وهل استفاد االقتصاد الفلسطیني في احداث تنمیة بفعل االتفاقیات وذلك  ،اضافت لالقتصاد الفلسطیني

اما مبررات الدراسة فكانت لتغطیة نقص في  ،من وجهة نظر كبار المستثمرین في الضفة الغربیة
لالتفاقیات الموقعة مع السلطة الوطنیة الفلسطینیة   ثر االقتصاديالمتعلقة بتقییم األ الدراسات

مؤسسة عاملة في مجال ) 300(وقد تكون مجتمع الدراسة من  ،في التنمیة االقتصادیة ومساهمتها
،  والمدرجة في دلیل المصدرین التجارة الخارجیة في الضفة الغربیة بإستثناء محافظة القدس

  .معد من قبل بال تریدال 2012لعام  نییینالفلسط

واستخالص النتائج، حیث تم اعداد استبانة مكونة من خمسة  فقرات  الوصفي التحلیليتم استخدام 
سؤال وتم جمع  المعلومات، ودراسة  ) 34(محاور اساسیة مكونة من ) 10(رئیسیة موزعة على 

ادخال البیانات وتجمیعها ، ومن واختبار الفرضیات، وتحلیل البیانات الواردة  في االستبانة عن طریق 
، وتم استخراج النسب المئویة والمتوسطات )SPSS(ثم تحلیلها باستخدام برنامج الرزم االحصائیة 

لداللة الفروق بین المتوسطات ) ANOVA(الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وكذلك اجراء اختبار 
  .واستجابات المبحوثین ضمن المحاور وفحص الفرضیات

  
ولم تلبي الطموحات كانت لمصلحة االتحاد االوروبي، اظهرت نتائج الدراسة ان اتفاقیات الشراكة وقد 

بین الطابع اخذ الدعم المالي المقدم بفعل االتفاقیات من االورو  ،الفلسطینیة في التنمیة االقتصادیة
فشلت  ،ت الفلسطینیةلم تتمكن االتفاقیات من فتح اسواق خارجیة امام المنتجااالغاثي ولیس التنموي، 

ذب االستثمار االجنبي المباشر لفلسطین مما ادى الى عدم استقدام التكنولوجیا والمعرفة جاالتفاقیات ب
كما اظهرت الدراسة عدم قیام السلطة الوطنیة  ،والمساهمة في توسیع سوق العمل الفلسطیني

میم االتفاقیات االمر الذي ادى ومؤسسات القطاع الخاص الفلسطیني بالعمل على نشر وتع الفلسطینیة
الى عدم معرفة القطاع الخاص بها كما اشارت الیه الدراسة، لم تساهم االتفاقیات في ازالة القیود 

كما اظهرت الدراسة  . والعقبات المفروضة على االقتصاد الفلسطیني من قبل االحتالل االسرائیلي 
 . ن فرص المشاركة في صیاغة االتفاقیاتغیاب دور القطاع الخاص الفلسطیني ودور الخبراء م



 و 
 

وخرج الباحث بمجموعة من اإلستنتاجات ، ان االقطاع الخاص الفلسطیني والسلطة الوطنیة الفلسطینیة 
لم تعطي االهمیة المطلوبة لالتفاقیات الدولیة  وذلك بسب ضعف البناء والعمل المؤسسي لدى كال 

مل المشترك بین القطاعین، هنالك عقبات حالت دون القطاعین العام والخاص، وضعف التنسیق والع
فضل االتحاد االوروبي العمل  ومعبقاتهوجود االحتالل االسرائیلي  رأسهااالستفادة من االتفاقیات وعلى 

و اقامة المشاریع الثنائیة بینه وبین كل شریك ولم یقم بعمل مشاریع بین الشركاء ، عدم تجانس 
الموقف السیاسي داخل االتحاد االوروبي حال دون مواجهة المشاریع والتوجهات االمریكیة في 

نضویة حدیثا لالتحاد االوروبي على المنطقة، اهتمام المجموعة االوروبیة بدعم وتنمیة الدول الم
حساب الشركاء المتوسطیین، دور االتحاد االوربي في المنطقة لتمویل العملیة السلمیة دون التأثیر 
فیها، اعطى الفلسطینیون اهمیة للعائد السیاسي من االتفاقیات والمتمثل في انهاء االحتالل على 

سلطة والقطاع الخاص حال دون االستفادة من حساب الجوانب االخرى،  حداثة تكوین مؤسسات ال
االتفاقیات، اعتماد التنمیة الفلسطینیة على الدعم خارجي جعلها اسیرة لتوجهاته، غیاب الشراكة 

 .خبراء االقتصاد من القیام بدور فاعل في صیاغة االتفاقیاتلالسیاسیة الفلسطینیة لم یكن 

  
لقطاع الخاص والسلطة الوطنیة الفلسطینیة ومن وقد اوصى الباحث بجملة من التوصیات لكل من ا

تفعیل  تنمیه إلحداثاهمها، ضرورة ایجاد آلیة عمل مشتركة ومتفق علیها مبنیة على التخطیط المسبق 
وتطویر اداء كال القطاعین فیما یخص االهتمام باالتفاقیات الدولیة لالستفادة منها، ضرورة تفعیل دور 

المشتركة لمتابعة تنفیذ االتفاقیات، عقد ورش عمل  وندوات لنشر وتعمیم  اللجنة الفلسطینیة االوروبیة
اعداد الدراسات العلمیة لتقیم االتفاقیات المبرمة مع السلطة الوطنیة . االتفاقیات لالستفادة منها

  .الفلسطینیة
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Euro-Mediterranean Partnership and its impact on economic 
development from the viewpoint of major investors in the West  Bank. 
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Abstract 
 

This study conducted in the period between the month of July/2012 –November /2014, the 
population the study was major investors mainly related with external trade in West Bank 
except Jerusalem governorate. 

The study aimed to investigate the EROUMED partnership agreements impact on 
achieving economical development in West Bank and the relationship between Palestine 
and EU within EROUMED partnership agreements, the study aimed to recognize also the 
EU role in strengthening the Palestinian sovereignty and an end to Israeli occupation 
according to major investor’s viewpoint in West Bank. 

 The rationale for this study was opening the door to study the economical development 
side of the singed agreements by Palestinian National Authority. This study will cover 
some of the shortage in these studies. 

The population of the study consisted of all major investors directly related to external 
trade and linked to Palestinian exporters directory 2012, who were (300) investors in West 
Bank except Jerusalem governorate. 

 The Analytical descriptive  approach has been used, and data analyzis data and draw 
conclusions, which were prepared a questionnaire contained of five main paragraphs, 10 
main pivots contained (34) questions, information was gathered, examine and test 
hypotheses, and analysis of data contained  in the resolution through the introduction  and 
compilation of data, and then analyzed using statistical program (SPSS), were extracted 
percentages, standard deviations, as well as (ANOVA ) to signify the differences between 
the average responses of all the subjects.  
 
The results showed that EUROMED partnership agreements were for the EU benefits and 
did not achieve Palestinian emption, and did not reach its goals for Palestinian economical 
development.  The EU financial support to Palestine was according to donor’s vision and it 
was for relief not development, and did not enabled Palestinian products to reach 
international markets. The agreements failed in attracting foreign direct investment that 
means a loss in recruiting new technology, expanding Palestinian labor market, the 
agreements failed in removing Israelis obstacles. It shows that PNA did not work on 
publication and dissemination the agreements private sector institution also does the same. 

The researcher reached to set of conclusions concerning the impact of the EROUMED 
agreements in developing Palestinian economy، PNA and private sector did not pay 
attention to international agreements due to lack in its institutional structure and lack in 



 ح 
 

coordination between PNA and private sector، there are obstacles to take advantages of the 
agreements led by the Israeli occupation. The EU preferred bilateral projects with partners 
and failed to contract projects between partners, The inability of the EU to face the USA 
projects in the region due to heterogeneity political position within the European Union 
.Palestinian side gave importance to political impact of all agreements to end the Israeli 
occupation، The EU gave importance to develop the States recently joined the EU that 
effected the development in Palestine. The EU role in the region was to finance the peace 
process and not to be a partner on it that caused disappointment for Palestinian. Economic 
development in Palestine depended on external financial support. PNA and privates sector 
institutions recently fomed, that did not enable to benefit from the agreement. Political 
Partnership absence in PNA did not enable Palestinian experts in economic to play their 
role in forming the agreements. Palestinian economic development still controlled through 
financial support from donors. 

The researcher recommended a set of recommendations for both (PNA & private sector) 
Agree on a common basis on the mechanism of action and a clear development vision. 
Both sectors (Public &private) have to activate the institutional work based on advance 
planning. Activating the role of the joint Palestinian European Commission. Preparation of 
scientific studies to evaluate the agreements concluded with the Palestinian National 
Authority. Workshops for publication and dissemination of agreements. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 األولالفصل 

 خلفیة الدراسة 
 

  :مقدمةال .1.1
 

، اال ، بل تعود الى ما بعد الحرب العالمیة الثانیة في العالم ال تعد التكتالت االقتصادیة ظاهرة حدیثة
، وخاصة من قبل الدول التكتالت او الدخول فیها  ههذان الجدید هو تنامي وسرعة التوجه الى انشاء 

جعلها سمه المتقدمة، حیث یمكن القول ان تنامي هذة الظاهرة في العقد االخیر من القرن العشرین 
في  بعد ان حل التحدي االقتصادي محل التحدي األمني اساسیة من سمات النظام االقتصادي الجدید 

 ل تكتالتیشكت عقد التسعینات من القرن الماضيمن ائل و ألا السنواتت ونتیجة لذلك شهد .العالم
وبموجبها تحول " ماسترخت"توصلت دول السوق األوروبیة المشتركة الى معاهدة  اقتصادیة كبیرة حیث

اعلنت الوالیات المتحدة االمریكیة انشاء منظمة التجارة الحرة و ، EU) (السوق الى اتحاد اوروبي
ل التجمع الكبیر الذي ضم معظم دول ثت تكتالت عمالقة مظهر و  ،NAFTA)(الشمالیة االمریكیة 

رومتوسطیة و والشراكة اال ،)ASEAN(شرق اسیا ،وتكتل رابطة جنوب )APECِ(اسیا والباسیفیكي 
)EUROMED( وتكتل دول البریكس ،)BRIC( وغیرها من التكتالت االخرى.  
  

 أثارهاومتالحقة  وعمیقة في  وواسعةمن القرن الماضي تغیرات عالمیة سریعة  األخیرةشهدت السنوات 
 إلىورة التكنولوجیا والمعلومات ثو ، تصاد العالمي بفعل العولمةتحول االق فقد ،اتها المستقبلیةوجهوت

 اهمیةحیث برزت بین المؤسسات االقتصادیة بدرجة كبیرة  هفیها مجاالت المنافس زادتقریة صغیرة 
على  والعابرة للقارات الجنسیات ةمتعددلشركات ل الكبیر نفوذ الفي ظل  لتكتالت االقتصادیةلاكبر 

  .السوق واالندماج بین المؤسسات الكبرى  آلیاتاالقتصاد العالمي  وسیادة 
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التطورات السیاسیة التي شهدتها منطقة الشرق األوسط في نهایة القرن الماضي والتي كان من  إن
وقیع اتفاقیات السالم بین منظمة التحریر الفلسطینیة وٕاسرائیل األمر الذي أدى إلى إنشاء أهمها  ت

االتحاد األوروبي  مماأفتح الباب على مصراعیه  السلطة الفلسطینیة وٕاقامتها على أجزاء من فلسطین
المطلة على ق األوسط وخاصة الدول یة السیاسیة على مستوى منطقة الشر لیلعب دورا فاعال في العمل

خالل السعي إلى إقامة شراكات وتقدیم الدعم المادي والسیاسي  البحر األبیض المتوسط منها من
من اجل الحفاظ على المصالح  هوجهجاء هذا الت .للمنطقة لیصبح العبا أساسیا على المستوى الدولي 
أوروبا من خالل االتحاد  ىولم تستثن ، الداخلیة االوروبیة في المنطقة وحل جزء من اشكالیاتها

التي تمتاز بها الدول المطلة  الثرواتبالنسبة لها واالستفادة من  وأهمیتهاألوروبي العامل االقتصادي 
المكاسب التي سوف تحققها من خالل دعمها وتطویرها للبنى االقتصادیة في المنطقة  وعلى المتوسط 

  .المادي لكافة المجاالت ویستثني الدعم العسكري  علما أن االتحاد األوروبي كان دائما یوفر الدعم ،

الشراكة االورومتوسطیة  اثرعلى المستوى المحلي في موضوع  هملمها تعتبر هذه الدراسة من الدراسات
من القطاع الخاص كبار  المستثمرین  نظر وجهة حیث ستتناول الدراسة ،على التنمیة االقتصادیة 

الشراكة اتفاقیات  يالمترتب على انخراط فلسطین ف  األثرمعرفة في الضفة الغربیة حول   الفلسطیني
 همت الشراكةاسمدى  أيى إلفي معرفة  وتتمثل أهمیة الدراسة. االورومتوسطیة في جانبها االقتصادي

القضایا التي باإلضافة إلى أهم  ؟تنمیة اقتصادیة في الضفة الغربیة  إحداثاالورومتوسطیة في 
الشراكة حتى  هذهنظر كبار المستثمرین في الضفة الغربیة من  وجهةیحتاجها االقتصاد الفلسطیني من 

فادة من الشراكة ؟ التي لم تمكن القطاع الخاص الفلسطیني االست وقاتوما هي المع ،ینمو بشكل سلیم 
الغربیة في الضفة  نالفلسطینییالمستثمرین  ركبا نظر ةهوجوسوف نتعرف على ذلك من خالل معرفة 

  .واالتحادات التي تمثلهم) التصدیر(المتعاملون في التجارة الخارجیة 
  

 :الدراسةات ر ومبر  أهمیة . 2.1
  

  ،شغل بال الكثیرینتوالرفاهیة اء االقتصادي البحث عن الرخالهادفة الى  التنمیة االقتصادیة اصبحت
 التنافس الحاد على الموارد واستغاللها  أصبحالوقت الذي  في ،كافة المستویات شملتل األفراد تعدتو 

التي السمة هي  وتدخلها في تنظیم السوق ةدور الدولوانحسار  وتداعیات العولمة األسواقوانفتاح 
وكان بناء تحالفات وتكتالت على كافة المستویات  إلى أدىالذي  األمر برزت اواخر القرن الماضي

والتي تعدت جانبها االقتصادي وشملت عدد من  ،التحالفات الشراكة االورومتوسطیة هذه أهممن 
  .ولكن ما یهمنا هنا الجانب االقتصادي التنموي واالجتماعیة  األمنیةو الجوانب السیاسیة 
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 األساسیةبالمحاور األهمیة حیث أنها تتلخص غایة  في تعتبر منطلقاتمن عدة  تنطلق الدراسة
  :التالیة

  :منطلقات علمیة

تناولت الشراكة االورومتوسطیة  التي جاءت الدراسة تتمة لنقص واضح في الدراسات المحلیة •
 .تنمیة اقتصادیة في فلسطین  بإحداثوعالقتها 

 الشراكات هذه ویمكة االورومتوسطیة بجوانبها المختلفة وتقشراال لمستقبلیة حو فاق لدراسات أفتح  •
 .علمي  أساسوفق 

 :طبیقينطلق تم

وربطها بالتنمیة  األجنبیةم الشراكات ویلتقمن المتوقع أن تشكل هذه الدراسة أساسا علمیا  •
 .في الضفة الغربیة االقتصادیة 

في المشروعات  األسهام الكبیر هحمل على عاتقلذي یا الجانب االقتصادي التنمويالدراسة  تناولت •
 .القطاع الخاص الفلسطیني  یقودهوالذي  في المجتمع الفلسطیني في المجاالت المختلفة التنمویة

 .)التصدیر(التجارة الخارجیة بمرتبط بشكل خاص النشاط ال االقتصادیةالدراسة القطاعات  تتناول •

  
 :مشكلة الدراسة .3.1

 
مستخدمة وسائل عدة   تخلص من مشاكلهاالسعت المجتمعات على مر العصور بشكل جاد ودائم الى 

استثنائیة لمواجهة المنافسة  أهمیةكتسب ینحو بناء تكتالت اقتصادیة  العالمي  وجهالت والیوم بات 
كة على بناء الشرا إلى حیث تبرز الحاجة الماسة ،األسواقالعالمیة واكتساب مقومات البقاء في 

نافسیة  بعالقات تكاملیة العالقات التخفیف حدة المنافسة واستبدال والدولي بهدف ت اإلقلیميالمستوى 
النظر  وجهةمن  ةخاصحول الشراكة االورومتوسطیة  اآلراءبروز تباین واضح في  أنكما   ،تعاونیة

  : طرح اإلشكالیة التالیة إلىوهذا ما یقودنا  ،سلبیتها  أوالفلسطینیة عن مدى ایجابیتها 
  في التنمیة االقتصادیة في الضفة الغربیة ؟  االورومتوسطیةالشراكة  همتاس مدى أي إلى
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 :الدراسة أهداف . 4.1
  

ثر المتحقق على التنمیة االقتصادیة في الضفة االعلى التعرف  إلىبشكل رئیسي تهدف الدراسة 
  .الشراكة االورومتوسطیة نتیجة الغربیة 

  
  - :لدراسة اهداف فرعیة وهي لكما ان 

  
 .األوروبیةمن خالل اتفاقیة الشراكة الفلسطینیة  األوروبية فلسطین باالتحاد قعال معرفة .1

 
ال جفي مبشكل خاص  يلفلسطیناالورومتوسطیة لالقتصاد ا الشراكة اضافته التعرف على ما .2

  .التجارة الخارجیة

 .ضمن اتفاق الشراكة  وشكلها األوروبيفلسطین واالتحاد ن العالقات التجاریة بیواقع دراسة  .3

 .تعزیز السیادة الوطنیة الفلسطینیة وانهاء االحتالل في معرفة دور االتحاد االوروبي  .4
 
  الدراسة  أسئلة .5.1

  
  :السؤال الرئیسي التالي لوصول لالستنتاجات من خالل االجابة على افي تكمن مشكلة الدراسة 

  ؟قتصادیة في الضفة الغربیة اتنمیة احداث  في االورومتوسطیةالشراكة  همت اس هل

  : أما األسئلة الفرعیة فهي كما یلي

 كیف یمكن االستفادة من فرص الشراكة االورومتوسطیة في تنمیة االقتصاد الفلسطیني؟ .1

 ؟ ةالشراكة االورومتوسطی هل استفاد القطاع الخاص الفلسطیني من .2

القطاع الخاص نظر  في التنمیة االقتصادیة من وجة  أهدافها ةاالورومتوسطیهل حققت الشراكة  .3
 ؟الفلسطیني

 دخولل ةمؤهللتصبح االقتصاد الفلسطیني مخرجات في تطویر  اتفاقیات الشراكةهمت اس هل .4
 بیة؟و االور  االسواق 
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 ما هو دور القطاع الخاص الفلسطیني في اتفاقیات الشراكة االورومتوسطیة؟ .5

  لالستفادة من اتفاقیات الشراكة؟ ةاإلنتاجیالخاص الفلسطیني بتطویر مخرجاته هل قام القطاع  .6

من الدخول في  لتمكن االقتصاد الفلسطیني  المطلوبة تصالحاباإلقامت السلطة الفلسطینیة هل  .7
 ؟ االورومتوسطيفي االقتصاد  المنافسة واالندماج دائرة 

 طیة ؟ما هي معیقات تنفیذ اتفاقیات الشراكة االورومتوس .8
 
  : الدراسة فرضیات . 6.1

  
هي ال یوجد اثر التفاقیات الشراكة االورومتوسطیة على التنمیة االقتصادیة في  ة یالفرضیة الرئیس
  .الضفة الغربیة 

  :عدد من الفرضیات الفرعیة وهي  من اجل فحص هذة الفرضیة تم تبني
  
قائمة على  اي انها ، بذات النسب مصالح مشتركةشراكة الشراكة االورومتوسطیة تعتبر   .1

 .الشریكة األطرافالمصلحة المتبادلة بین 

 األفكارطموحة جدا لكن النتائج الحاصلة ال توازي  أفكاركة االورومتوسطیة مشروع الشرا یطرح  .2
 .المطروحة

كة مازال غیر قادر على الشرا نتیجةلدعم الذي حصل علیة ا من االقتصاد الفلسطیني بالرغم  .3
  .انه في االسواق العالمیة كم االستحواذ على 

االستفادة  ادت الى عدمالقطاع الخاص الفلسطیني باتفاقیات الشراكة االورومتوسطیة  قلة معرفة  .4
  .منها

ر بكثیر من المردود االقتصادي السیاسي اكث وددالمر ركزت اتفاقیات الشراكة االورومتوسطیة على  .5
  .التنموي

القطاع الخاص الفلسطیني نحو االستفادة القصوى من اتفاقیات  یهالسلطة الفلسطینیة بتوج قصرت .6
  .الشراكة بجانبها االقتصادي 

مع السلطة الفلسطینیة المبرمه   واالتفاقیات الدولیة أهمیة للعالقات إیالء يف القطاع الخاص فشل .7
  .الستفادة منهال

  . من فرص المشاركة في صیاغة اتفاقیات الشراكة يالفلسطینالقطاع الخاص  غیاب دور .8
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 أمامعلى المعابر والحدود العائق الرئیسي  تهمن خالل فرض سیطر  اإلسرائیليشكل االحتالل  .9
  .االستفادة من اتفاقیات الشراكة 

التي تضمن  مخرجاته الصناعیة  وفق المواصفاتالقطاع الخاص الفلسطیني بتأهیل  غیاب دور .10
 .االورومتوسطیة  األسواقودخوله  تنافسه

  
 :الرسالة هیكلیة 7.1.

  :آلتيعلى النحو امرتبة  فصول  ةمن خمسلدراسة تتألف هیكلیة ا
  

 ،وأسئلتها ،هافرضیاتو  ،هاأهدافو  ،ةمشكلة الدراس ،المقدمة والمبررات  :  الفصل األول
  .وتلخیص مقتضب عن الشراكة االورومتوسطیة 

  .الشراكة االورومتوسطیةتتناول موضوع : اإلطار النظري والدراسات السابقة  :  الفصل الثاني
  

 اوخصائصهو  الدراسةوعینة ، لدراسةمجتمع ا، ادواتهأو  ،الدراسةمنهجیة   :  الفصل الثالث
  .وحدود الدراسة أألداةثبات  والتحكیمالدراسة  ةصدق أدا ،الدراسةدوات أ

  
للبیانات الناتجة عن استخدام المقابلة على التحلیل اإلحصائي  یشمل  :  الفصل الرابع

عرض النتائج و ،فرضیاتالختبار او  ،االستبانة كأداة من أدوات الدراسة
  .ومناقشتها

  
  ضافة إلى مالحق الدراسةاإلب والتوصیاتستنتاجات اللى امل عیش  :  الخامس الفصل

 .االعتماد علیها بالدراسة قة التي تمثالمو  العلمیة بالمراجع ةقائم تم إرفاق لفي نهایة الفصو 
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  الثاني الفصل 
 ت السابقةااإلطار النظري والدراس

  
  المقدمة  .1.2

  
الشعوب  تاصبح ، ملتها التطورات التي حصلت وتسارعت في حدوثهاأنظرا للحاجة الملحة التي 

مطالبة الدول  وأصبحت االجتماعي وتحسین مستوى معیشتها مطالبة بتحقیق الرفاة المجتمعات اكثرو 
ان  وأدركتلت تعمل من اجل الرفاه االجتماعي از  لهذا عملت الحكومات وما  .العمل على تحقیق ذلك

على توفیر كل متطلباته دون  احیث لم یعد اي مجتمع الیوم قادر  ،الشراكة اصبح ال غنى عنها
تبط منذ وهذا االعتماد والتبادل لم یكن ولید اللحظة بل مر  ،ىاخر  اتمع مجتمعكة ااالستعانة او الشر 

م العالقات یتنظلكات االقتصادیة والتجاریة لتعطي اهمیة استثنائیة ات الشر لهذا جاء. وجود البشریة 
  .الخر واتجاه مصالحهااتجاه  هار كل منو بین المجتمعات ود

  
استعراض موجز ألهمیة البحر األبیض المتوسط  فهم اعمق للشراكة االورومتوسطیة ال بد من لتحقیق
شكل البحر االبیض المتوسط مجاال حیویا بالنسبة للعالم منذ القدم وذلك  حیث ،علیه  المطلةوالدول 

من % 6یمثل حوض البحر األبیض المتوسط  ،والخصائص التي یمتاز بها  الجغرافيبحكم موقعة 
- اجمالي  الثروة العالمیة وتتمیز الدول المطلة علیهمن % 8من  عدد سكان العالم و% 7الیابسة و

 ،الیونان ،تركیا: شماالو المغرب  ،الجزائر ،تونس ،لیبیا  ،مصر: جنوباو  فلسطین ،لبنان ،سوریا: شرقا(
بسبب  ،بعدم التجانس بینها  )قبرص ،مالطاوجزر  یوغسالفیا ،ألبانیا(،البرتغال ،إسبانیا ،فرنسا ،إیطالیا

تریلیون  7فهناك شمال غني یبلغ الناتج المحلي فیه حوالي  ، الفوارق االقتصادیة الكبیرة في الثروة
وجنوب فقیر ال یتجاوز متوسط الدخل السنوي للفرد  دوالرألف  21دوالر ومتوسط دخل الفرد فیه نحو 

فیما یخص المبادالت  أما ،ملیار دوالر 598وناتج إجمالي وطني ال یصل إلى  أمریكيفیه ألف دوالر 
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السلع المصنعة ذات و   لجنوب اآلالت وأدوات اإلنتاجدول ا التجاریة فإن دول الشمال تصدر إلى
كما تستورد من دول الجنوب العربیة المواد الخام  ،غالبا البسیطة وغیر المكلفة التركیبة التكنولوجیة 

دول المجموعة األوروبیة في التجارة العالمیة أما حصة .  يكالنفط والقطن إضافة إلي اإلنتاج الزراع
مع  ،للعالم العربي % 2.9للیابان مقابل % 8و ،للوالیات المتحدة% 17مقابل % 19تقدر بنسبة 
وتبلغ نسبة الصادرات العربیة لالتحاد  ، من الصادرات العربیة%  68أن النفط یشكل  اإلشارة إلى
أما الواردات العربیة من االتحاد األوروبي فتشكل  ، من إجمالي الصادرات العربیة% 28األوروبي 

   )2000 ،صارم (. بیةمن إجمالي الواردات العر % 40.6نسبة حوالي 
  

فقد انطلق  ،والتنقل بین الشعوب   للتبادل والتداول مجاالَ عبر العصور  كان البحر االبیض المتوسط
ئ اإلفریقیة  كما على ضفاف على الشواطلهم  الفینیقیون واإلغریق من الشرق لتأسیس مراكز عدیدة 

سلطتها التي  بنتفإن إمبراطوریات كثیرة   غایة نشوء الدولة العثمانیةلمنذ العهد الروماني و  و. إیطالیا
لكن . إفریقیا وأوربا ،آسیا ،توسطامتدت أحیانا إلى عمق القارات الثالث المحیطة بالبحر األبیض الم

ستعماري إلبفعل الغزو ا رفتعُ الشمالیة والجنوبیة   ،ض المتوسط العالقة بین ضفتي البحر األبی
في التوازن لصالح  متزایداَ  اختالالَ حیث شهدت  ،والتوسع الرأسمالي نهیار اإلمبراطوریة العثمانیة إ و 

والتي تضم من  حسب ما تفرضه اتفاقیة الشراكة االورومتوسطیة إن تعریف الفضاء المتوسطي. باو أور 
المتوسط  ومن جهة أخرى الدول العربیة المشرفة على البحر  ،جهة مجموعة دول االتحاد األوربي 
یترجم في الحقیقة وبشكل  ،سواء كانت عربیة أو غیر عربیة ،دون غیرها من دول الشرق األوسط 

ت على تعریف ال یمقتصار إلذلك أن ا. هذا االختالل الذي ُیالزم العالقات االورومتوسطیة  فاضح
على البلدان المطلة على البحر األبیض  إلى الجغرافیة بأیة صلة  ویحد من الشراكة بحیث تقتصر

 عدد راد منه في حقیقة األمر حملی ،ویقصي الدول العربیة األخرى  ألردن االمتوسط باإلضافة إلى 
كان موقف هذه الدولة أو تلك من المطالب  أیاَ   من البلدان العربیة على التطبیع مع إسرائیل

 ،شاتیال (.المطالب الفلسطینیةعرض الحائط بضاربین في محیطها االقلیمي الفلسطینیة  ودمج إسرائیل 
2005 (. 

 
  مفهوم الشراكة .2.2

  
على هذا الكوكب وقد  اإلنسانمنذ وجود بل هي  لیست ولیدة الیومقدیمة وهي  فكرة التعاون  عدتُ 

ظاهرة التعاون  لیست غریبة لهذا نجد أن  ،شكال وأنماط عدة  وتطورت مع تطور اإلنسانأاتخذت 
ح المشتركة العتمادها على مبدأ المصال نظراَ فیه  على المجتمع االقتصادي الدولي بل هي متأصلة

العالقات االقتصادیة وحلت  معها ى اشكالها تطورتتالعالقات بش مع تطورو  والمتبادلة بین الدول
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ح یوضمن تومن هنا ال بد لنا  .كة ومعناه اعم واشمل م الشراالشراكة مكان التعاون حیث ان مفهو 
  .هدافها االشراكة و  نىمع

نظام یجمع "بالصیغة التالیة  )1987(هر في القاموس إال عام ظولم ی یعتبر مفهوم الشراكة حدیثاَ 
العالقات الدولیة فإن أصل استعمال كلمة شراكة أما في مجال " واالجتماعین  ناالقتصادییالمتعاملین 

  ..في نهایة الثمانینات )UNCTAD (األمم المتحدة للتجارة والتنمیة تم ألول مرة من طرف مؤتمر

وفي هذا اإلطار  ،دقیقاَ  لقد تم استعمال كلمة شراكة كثیرا من طرف الباحثین دون إعطائها مفهوماَ 
أنها تتمثل في كل أشكال التعاون ما بین مؤسسات أو منظمات لمدة معینة تهدف "   B.Ponsonیقترح

   "تم تحدیدها إلى تقویة فعالیة المتعاملین من أجل تحقیق األهداف التي 

تلك العالقات التي تقوم على أساس االشتراك بین دولتین أو أكثر على المستوى "الشراكة هي  
ألطراف على أن تقوم ا ،الحكومي بهدف توفیر السلع والمنتجات ألغراض السوق المحلیة أو للتصدیر

والمهارة الفنیة  ،لمالنصیب من العناصر الالزمة لقیامها كالعمل ورأس االمشاركة بالمساهمة فیه ب
لتنمیتها االقتصادیة واالجتماعیة بشكل مباشر أو  بحیث تسعى كل منها لتحقیق أهداف معینة الزمة

  ) .2002،التوني ("رغیر مباش

من  ،إحدى الوسائل الفعالة لتدعیم المصالح االقتصادیة المتبادلة بین الدول المساهمة الشراكة هي "
كما أنها تمثل إحدى الوسائل األساسیة  ،هذه الدولفي خالل االستغالل لإلمكانیات والموارد المتاحة 

  .) 2005،فالحي ( " لتحقیق التكامل االقتصادي اإلقلیمي

أنها تتمثل في نشاط االقتصادیة السابقة یمكننا تقدیم تعریف شامل للشراكة  انطالقا من التعاریف
مشتركة بهدف إنجاز لهم مصالح  او دول واقالیم  مؤسسات  أواقتصادي ینتج بفعل تعاون أشخاص 

 .الخ.......تقنیة أو تكنولوجیة ،مالیة ،تجاریة: ویمكن أن تكون ذات طبیعة  ،مشروع معین
 

 :تاریخ العالقة االورومتوسطیه .3.2   
  

التاریخ بعالقات طغت  امتاز هذا مع الدول المطلة على المتوسطوروبا تاریخ طویل وقدیم ألكان 
وكان التاریخ  ،وب والغزوات بهدف السیطره على مقدرات الشعوب واستغالل ثرواتها علیها الحر 

ها عحیث لعب موق ،المتوسط  الحدیث یمیل الى سیطرة مطلقة الوروبا على الدول المطله على البحر
لم تكن اوروبا الوحیدة ذات االطماع   .ا عامل جذب مهم بالنسبة الوروباوتوفر الثروات فیهومناخها 
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موطئ د بطریقة او اخرى حاولت وتحاول ایجا ىن كافة الدول العظمإ  في السیطرة وبسط النفوذ بل
ل ارة من خالل الحروب واالستعمار وتارة من خالت ،بل وفي القلب منه فلسطینقدم لها في المتوسط 
مواجهة مباشرة مع لمحاولة  ت اتفاقیات الشراكة االورومتوسطیة  فيلهذا جاء  ،خلق تحالفات وتعاون 

  االمریكیة من خالل طرح مشروع الشرق االوسط الجدید والذي فشلت فیة االدارة االمریكیة  التوجهات
 اً رئیسی اً ن تكون العبمن المجموعة االوروبیة ارحت الشراكة كبدیل لهذا المشروع في محاولة حیث طُ 

  .أیضاً في المنطقة بل ومقبول 
  

العالقات بین ) التي انشأت المجموعة االقتصادیة االوروبیة ( 1957نظمت اتفاقیة روما عام 
تعاون وخاصة مع مستعمراتها السابقة وذلك لدمجها او من ن اتفاقیات المجموعة وعدد من الدول م

وفي هذا المجال طلبت الدول العربیة من اعضائها عام  ،تفضیلیةخالل اتفاقیات تجاریة ذات مزایا 
 ،وقرار السوق العربیة المشتركة  1957االلتزام بمبادئ اتفاقیة الوحدة االقتصادیة العربیة لعام  1959
امتیازات لدول السوق االوروبیة المشتركة تتعارض مع  قضي بعدم منح الدول العربیة ایةوالتي ت

وان ال تقبل ایة امتیازات او معامالت تختلف عن االمتیازات الممنوحة من قبل  ،ربیةمصالح الدول الع
  )1993،االمام (سرائیل إلدول المجموعة االوروبیة 

  
 من خالل ادراكها تحقیق مصالحها بشكل مبكر جداً على یمكن القول ان اوروبا ادركت وعملت  و

االهمیة التي تنطوي علیها الشراكة والتعاون سواء على المستوى االوروبي او على المستوى الدولي من 
  .تها في االطار العام لمواجهة التحدیات واالخطار التي قد تلحق بهااوجهخالل توحید جهودها  وت

  
   :التاریخیة لالتفاقیاتالخلفیة 4.2.  

  
من خالل اتفاقیة  1969االوروبي الى عام  والمتوسطي العربيبدایة التعاون والحوار  یمكن ارجاع

انیة دخول المواد كبحیث فتحت السوق االوروبیة ام ،التعاون الموقعة مع كل من تونس والمغرب
نصف المصنعة لهذین البلدین دون جمارك او برسوم جمركیة مخففة على  اونعة والمنتوجات المص

وقبرص  ،1972ومالطا في العام  ،1963مع تركیا في العام وقعت اتفاقیة ،المنتجات الزراعیة 
ع دول عربیة تم ابرام اتفاقیات تعاون مع ارب . 1973األوروبي في العام  –والحوار العربي  ،1973

 ،1988عام  تراجعاً شهد ومصر غیر ان هذا الحوار والتعاون  ،لبنان ،سوریا ،وهي االردن 1976عام 
بل تم التضییق والتشدید  على الدول العربیة بحیث تم اعادة صیاغة االتفاقیات  فأصبحت اقل انفتاحاً 

واجراءات  واسرائیل شروطاً  قبرصتركیا و الدول مقابل منح كل من  هاالقتصادي والجمركي على هذ
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، ارمص(.المرحلة عرفت بسعي اسرائیل الى االنضمام لالتحاد االوروبي هخاصة ان هذ ،افضل
2000(.  

  
دول االتحاد  تعندما أصدر  1992متوسطیة بالتبلور إال في عام  -لم تبدأ فكرة الشراكة األورو 

التي شملت " السیاسة المتوسطیة المتجددة " وثیقة سمیت  ،األوروبي تحت تأثیر فرنسا وٕایطالیا وأسبانیا
جوانب عدیدة للتعاون المالي ودعم اإلصالحات البنیویة لدول جنوب البحر األبیض المتوسط والبدء 

كان واضحًا أّن المنطقة المتوسطیة تسیر  فمنذ أوائل التسعینات. بسیاسة انفتاح وٕاصالح اقتصادیین
 برشلونة یشیر ق على تنفیذ بنود إعالنوكان االتفا ،ة جدیدة لها مكانتها عالمیاً باتجاه تشكیل قوة إقلیمی

على الرغم من كل العقبات  تحول كبیر یؤهل المنطقة لمواجهة تحدیات القرن الحادي والعشرینالى 
وأولها القضیة الفلسطینیة التي تجعل من التعاون مع   التي تقف في طریق تشكیل هذه القوة اإلقلیمیة

إسرائیل صعبًا من جانب عدد كبیر من الدول العربیة المتوسطیة في الوقت الذي تصر فیه إسرائیل 
ورفضها تنفیذ القرارات الدولیة ذات الصلة  ،على ممارساتها العنصریة ضد الشعب العربي الفلسطیني

عربیا لجعل اسرائیل مقبولة  ت في محاولة ت االتفاقیالهذا جاء .سرائیلیةاإل –بعملیة التسویة العربیة 
  ).2005 ،تركمانيال(. واالغداق المالي على االطراف المعنیة خالل الدعم وتنعم بعالقات طبیعیة من 

  
شمال متقدم :  متوسطیة هي عالقة بین طرفین غیر متكافئین –الشراكة األورو  ان  اصبح واضحاً 

فجوة اقتصادیة واجتماعیة في دخل : إذ توجد فجوة كبیرة بینهما. وجنوب متأخر أو في طریق النمو
 ،)ضعف دخل الفرد في الدول العربیة المتوسطیة  12معدل دخل الفرد األوروبي یساوي ( الفرد 
 فان ،وكذلك في اإلنتاج. الخ... وما ُینفق علیه في المجاالت الصحیة والثقافیة  ،مهوتعلی ،وعمره

اتج المحلي اإلجمالي من الن%  95من الشركاء األوروبیین یملكون %  36(الناتج القومي اإلجمالي 
 ) 2004 ،التركماني(للمنطقتین 

  
كثافة الوجود العربي في أوروبا و  ،خصوصیة جغرافیة وتاریخیةتمیزت العالقة االوروبیة العربیة ب

میراث أوروبا  وفي الواقع فإن. اوروبامع  التجارة العربیة من إجمالي%  68 ،مالیین عربي 6بحوالي 
إلى جانب شبكة العالقات السیاسیة واالقتصادیة  ،التاریخي وقربها الجغرافي من منطقة الشرق األوسط

دورًا متمیزًا ومسؤولیًة خاصة بالنسبة للشرق  من ان تلعبمكنتها والثقافیة التي تربطها بالمنطقة قد 
 ) 2004،تركماني ( األوسط
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  أهم العناصر الدافعة إلى الشراكة .5.2
  

بل ها الحیویة والمستقبلیة ان دوافع المجموعة االوروبیة تنطلق اساسا من حرصها على رعایة مصالح
ولهذا كان البد للمجموعة االوروبیة من وضع خطة  ،امكن  ماتعظیمها ومن اجل ضمان استمرارها و 

ینفي باي حال  عمل تمكنها من الرد على التحوالت التي تشهدها الساحتان االقلیمیة والدولیة  وهذا ال
فرض نفسة على جمیع االطراف في ایجاد الیة للتعاون والعمل المشترل بما یخدم یالبعد الجغرافي الذي 

ان حوض المتوسط هو الساحة  بماي طرف تجاهل الطرف االخر حیث ال یملك ا ، مصالحهم
االمامیة التي ینطلق منها األوروبیون جنوبا بما في ذلك الى القارة االفریقیة كاملة وهو ایضا اهم 

وفي الجانب االخر ان الدول المتوسطیة ال تخفي  ،المداخل بالنسبة لألمن االجتماعي األوروبي 
  .)1996،ربعبد الجا( ىوغن كثر تقدماً االاعجابها وحاجتها لجارها 

  
وروبا والعرب نحو ت أوجهأهم العناصر التي  في توصیف خبراء الو  ینمحللمن ال اتفقت اراء عدید 

  1996،عبد الجابر،1996،بدران (وعلى سبیل المثال ال الحصر  متوسطیة–الشراكة األورو
،1996Arisan،1996 Cortes، 1999El-Iman، یمكن اجمالها فيحیث ) واخرون:  
  

سیاسیة رافیة والغالجقلب الساحة األوروبیة  والذي 1989 - انهیار جدار برلین في تشرین الثاني •
حیث كان لتقدم العدید من دول وسط وشرق أوروبا لالنضمام لالتحاد  ،واالستراتیجیة رأسًا على عقب

 .األوروبي دور في إعادة توازن عالقات االتحاد األوروبي جنوباً 
 

كما أصبح تكوین  ،أصبحت ظاهرتا العولمة واإلقلیمیة من المالمح األساسیة لالقتصاد العالمي •
 . ة تشكل الخریطة الجدیدة للنظام العالمي الجدیدیرئیس معالماً إلقلیمیة االقتصادیة التجمعات ا

  
الفضاء تحتاج إلى بل  ،وحدهاحل داخل أوروبا تن أن مشاكلها ال یمكن أوروبا بأ كل وعي لدىشت •

الهجرة التي تتطلب تعاونًا متوسطیًا من : مثال ذلك . المتوسطي لحل جزء من المشاكل األوروبیة
فع التنمیة في بلدانهم مما یساعد على وضع حد اخالل توفیر الدافع للمهاجرین للبقاء في بلدانهم  بد

 ،لى مستوى متوسطيحل في أوروبا بل یقتضي أن یكون عیال " التطرف " و  ،للهجرة غیر الشرعیة
 .وتلوث البیئة أیضا ال یمكن حله دون سیاسة متوسطیة
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وعي حكومي وتكنوقراطي عربي بضرورة االنفتاح على التكنولوجیا والمعرفة ونقل العلم من أجل تنمیة  •
بضرورة األخذ باألسلوب  حكومي -الحاالت العربیة -ي وفي بعضووعي أهل ،القدرات العربیة

وهذا ال یمكن  ،تعددیة فكریة وسیاسیة واحترام للرأي اآلخر وتكریس لحقوق اإلنسان الدیمقراطي بما هو
 . بدون شراكة حقیقیة مع أوروبا

  
واألمن بمفهوم استراتیجي لیس األمن العسكري  ،أمن أوروبا هو من أمن البحر األبیض المتوسط •

فال یمكن أن تكون أوروبا مستقرة وبلدان الحوض  ،فحسب بل األمن االقتصادي والثقافي واالجتماعي
 .الجنوبي للبحر المتوسط مضطربة إذ البد أن ینتقل هذا االضطراب فیؤثر على االستقرار األوروبي

  
كان تركیز المشروع الشرق أوسطي على المصالح األمریكیة واإلسرائیلیة دافعًا ألوروبا كي تعمل من  •

من حجم ما %  40إذ أنها تستأثر بحوالي  ،ول مع الدول العربیةأجل أن تبقى الشریك التجاري األ
 ،من إجمالي الصادرات العربیة % 28 كما تستوعب األسواق األوروبیة نـحو ،تستورده الدول العربیة 

وقد كان هذا أحد الدوافع القویة ألوروبا لكي تسعى نحو تنمیة العالقات األوروبیة مع دول جنوب 
 –لذلك فإّن البعد االقتصادي یشكل محور وركیزة الشراكة األورو  ،المتوسطوشرق البحر األبیض 

في الحوضین الجنوبي والشرقي مع دول  ،والذي یعني تداخل اقتصادیات الدول المتوسطیة ،متوسطیة
 .أوسع االتحاد األوروبي في مجال اقتصادي

  
و إبراز االتحاد األوروبي  ،األوروبیة نحو تطویر عملیة االندماج األوروبي التوجهاتالشراكة تخدم  •

مما یدعم موقفه في عملیة المنافسة مع القوى االقتصادیة الدولیة   كقوة اقتصادیة لها مناطق نفوذها
متوسطیة  –وفي كل األحوال فإّن المحرك األساسي والهدف الرئیسي لفكرة الشراكة األورو . األخرى

بین الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد األوروبي للسیطرة على مقالید  ،الخفي والمعلن ،التنافسهو 
فاالتحاد األوروبي یرغب أن یلعب دورًا في إدارة وتقریر شؤون المنطقة . األمور في المنطقة العربیة

خاصة بعد أن  ،لتاریخالتي یرتبط بها بعالقات ثقافیة واقتصادیة وتجاریة تعود جذورها إلى أعماق ا
 .وخاصة النفطیة ،استفردت الوالیات المتحدة بالمنطقة تحت حجة مصالحها االستراتیجیة

  
وفي المقابل من  ،من مصلحة العرب تأسیس شراكة مع أوروبا بغیة تأمین تطورهم وتقدمهم وتنمیتهم  •

ظًا على مصالحها مصلحة أوروبا أن تساهم في األمن االستراتیجي للبحر األبیض المتوسط حفا
ومن هنا یهدف االتحاد األوروبي إلى إقامة منطقة أمن واستقرار سیاسي واقتصادي واجتماعي  ،وأمنها

 ) 2004،تركماني (.وتأمین مجال حیوي للنشاط االستثماري
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  ههخاصة لدى االطراف العربیة من ج عیالحظ مما سبق ان مشروع الشراكة االورومتوسطیة جاء بدواف

كما ان هنالك اختالف في دوافع الطرفین حتى  ،وحد والقوي من الجهة االخرى والطرف االوروبي الم
یة على مصالح بق كون العالقة المشتركة مبنقبل االتفاق على المشروع حیث یعتبر هذا خلل مس

بما ور . عات المستقبلیة للمنطقة  تركة او تقاطع في المصالح والتطلخاصة ولیست على مصالح مش
هذا یكون احد اهم اسباب تعثر المشروع بالرغم من التفوق االوروبي والذي فصل االتفاقیات وفق 

شیئا  انو جوالعرب بحاجة الى هذا الشریك على امل ان ی اقتصادیا  ىاالقو  یكة الخاصة كونه الشر تیرؤ 
حدوي لجانب ویعوض حالة التفكك التي یعیش فیها على امل ادخال نموذج و  ما من هذا المشروع 

  .العربي 
  
 خص اتفاقیة الشراكة ملّ  6.2.  
  

 في  ،الفلسطینیة الوطنیة السلطة لمصلحة ،الفلسطینیة التحریر منظمة و األوروبي االتحاد توصل
 على االنتقالي أو بالمرحلي وصف اتفاق إلى المفاوضات من جوالت عدة بعد   1996عام نهایة
 الدول بین شراكة إقامة إلى تهدف التي ) المتوسطیة األوروبیة الشراكة عملیة ( برشلونة مسار أساس
 بین القائمة العالقات أهمیة على تستند الطرفین بین المفاوضات كانت .المتوسط شاطئي على القابعة
 إلى تدعو التي للطرفین المشتركة القیم على و ،أخرى جهة من الفلسطیني الشعب و جهة من أوروبا
 و المعاهدات احترام و المتبادل االحترام أساس على القانوني االطار في وضعها و العالقة توطید

 المبادئ و اإلنسان حقوق حول جنیف معاهدة و المتحدة األمم میثاق وخاصة الدولیة المواثیق
التفاق  اوفي هذا المجال سوف نقدم ملخص .واالقتصادیة السیاسیة و األساسیة الحریات و الدیمقراطیة

  -:كما جاء على الصفحة الكترونیة التحاد الغرف التجاریة الفلسطینیة  ینالموقع بین الطرف الشراكة
  
 األوروبیة والسلطة الفلسطینیة بإنشاء منطقة للتجارة الحرةعلى قیام المجموعة تنص االتفاقیة  •

  .2010ترة انتقالیة ال تتعدى نهایة عامخالل ف اً تدریجیٍ 

بموجب االتفاقیة یسمح بإدخال البضائع التي تستورها المجموعة األوروبیة ومنشأها الضفة الغربیة  •
دة من التحدیدات ر ثر  مجمركیة او ایة رسوم اخرى لها نفس األجبدون رسوم  هحر  وقطاع عزة

 .ایة اجراءات اخرى لها نفس االثر والكمیة 
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لمجموعة االوروبیة والضفة الغربیة وقطاع عزة تنطبق االتفاقیة على منتوجات صناعیة منشأها ا •
للمعاهدة التي تم بموجبها انشاء المجموعة  2قائمة  9المدونة في ملحق خالف المنتجات 

مركیة على المنتجات الواردة جویجوز للسلطة الفلسطینیة ان تستمر في تحصیل رسوم  ،االوروبیة 
یة رسوم لها نفس األثر بشرط ان ال تكون ا طیلة مدة االتفاقیة او 2قائمة  9المذكورة في ملحق 

 .1/7/1996اعلى من تلك الرسوم المعمول بها في 

والسلطة الفلسطینیة ان تقرر بشأن امتیازات اضافیة یمكن للجنة المشتركة من المجموعة األوروبیة  •
 .الطرفان لبعضهما البعض على اساس متبادل  هایمنح

لها نفس األثر والتي تنطبق على الواردات الى الضفة الرسوم الجمركیة وایة رسوم اخرى  الغاء •
 )9،10(لحقین في المالغربیة وقطاع غزة  ومنشأها المجموعة االوروبیة خالف المنتجات المذكورة 

من القیمة السوقیة  على % 25یجوز للسلطة الفلسطینیة ان تفرض رسوم ضرائبیة ال تزید عن  •
یتم والتي  3قائمة  10المنتجات التي منشأها في المجموعة االوروبیة  المذكورة في ملحق 

بعد  حتى تلغى كلیا جء الرسوم نسبیا وبالتدریاویتم الغ ،ها الى الضفة الغربیة وقطاع غزة داستیرا
 ،مدة اطول لمن سریان االتفاقیة ما لم تمدد المدة بتفویض من اللجنة المشكلة ت مرور خمس سنوا

من االجمالي الكلي للواردات من المنتجات % 15لع عن سوبشرط عدم تجاوز القیمة الكلیة لل
 .ضوء احصاءات متوفرة  الصناعیة ذات المنشأ األوروبي خالل العام المنصرم على

 منتجات زراعیة( المجموعة االوروبیة ان تستمر بالحفاظ على المنتجات الصناعیة تستطیع  •
 .كعنصر زراعي اذا كان منشأها الضفة الغربیة وقطاع غزة ) مصنفة 

بیة والسلطة الفلسطینیة على تحریر اكبر لتجارتهم تدریجیا في مجال و ألور جموعة اتعمل الم •
 .نلسمكیة لصالح الطرفینتجات اموالالزراعة 

رقم  ول تجات الزراعیة ذات المنشأ األوروبي او الفلسطیني  والمدونة في قوائم برتوكنتخضع الم •
 .للترتیبات الواردة في البرتوكول لدى استیرادها من الطرفین  1،2

 ،هذهاذا قامت المجموعة  األوروبیة او السلطة الفلسطینیة بتعدیل الترتیبات التي تمت بمقتضى  •
االخر میزة یمكن  ففي الطر ذات المنشأ عطاء الواردات إیقومون باالتفاقیة للمنتجات الزراعیة 

 .االتفاقیة ویخضع  التعدیل للمشاورات في اللجنة  ،هذهمقارنتها بنصوص 
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ى لها نفس او ادخال ایة اجراءات اخر ردات الن یتم ادخال قیود جدیدة تتعلق بالكمیات على الو  •
 .العملیات التجاریة بین المجموعة األوروبیة  والضفة الغربیة وقطاع غزةاألثر على 

تحجم االطراف عن اتخاذ اي اجراء او ممارسة ذات طبیعة مالیة داخلیة من شأنها ان تعتمد على  •
 .اراضي الطرف الثاني التمییز بشكل مباشر بین منتجات طرف ومنتجات مشابهة منشأها في 

تركة فیما یتعلق بترتیبات إلقامة اتحادات جمركیة او شالم االطراف داخل اللجنةبین  یجري التشاور •
مناطق تجاریة حرة او بشأن مواضیع رئیسة اخرى متعلقة بسیاستهم التجاریة الخاصة بهم مع بلدا 

 لالتحاد االوروبي؟ ثالثة وخاصة اذا كان منتمیا

لواردات والصادرات او البضائع الموجودة في ال یوجد في االتفاقیة ما یمنع الحظر او القیود على ا •
او االمن العام من  ،السیاسة العامة  والترانزیت التي یمكن تبریرها على  اساس اآلداب العامة 

قیمة حمایة صحة وحیاة األنسان والحیوانات او النباتات ومن حمایة الثروة الوطنیة التي لها 
والصناعیة والتجاریة او من لوائح تتعلق بالذهب من حمایة الملكیة الفكریة  ،تاریخیة او اثریة 

التجارة بین ى ي او قید مقنع علوائد لن یشكال وسیلة للتمیز العشو تلك القی اور حظوهذا ال ،والفضة 
 .االطراف 

 التعاون الصناعي بین الطرفین الى دعم السلطة الفلسطینیة في جهودها لتحدیث وتنویعیهدف  •
 -:الصناعي وذلك من خالل  الصناعة وخلق بیئة مناسبة للقطاع الخاص وللنمو

 بالسیاسة من الطرفین وتسهیل التعاون الخاصتسهیل التعاون بین العاملین واالقتصادین  .1

 .لتطویر الصناعة وتحدیثهااعیة والمنافسة في اقتصاد مفتوح الصن

 .الخارحیةدعم سیاسات تنویع اإلنتاج والصادرات والمعابر  .2

 .یر واالبتكار ونقل التكنولوجیا بما یفید الصناعةو تعزیز البحث والتط .3

 .تطویر المصادر البشریة المطلوبة للصناعة ورفع شأنها .4

 .تسهیل الوصول الى التسهیالت المالیة ذات المخاطر لمصلحة الصناعة الفلسطینیة .5

 
معاملة متبادلة لإلعفاء الجمركي بالنسبة تمنح اتفاقیة الشراكة المرحلیة حول التجارة والتعاون  •

االتحاد فإن  ،بالمنتجات الزراعیة اما فیما یتعلق  ،نشأ مللمنتجات الصناعیة التي تلتزم بقواعد ال



 

17 
 

فة معاملة االعفاء الجمركي او التعر األوروبي یمنح المنتجات المستوردة ضمن نظام الحصص 
جات الزراعیة المستوردة من االتحاد االوروبي الى نفسه على المنتیسري الشئ  ،الجمركیة المخفضة

 . EUR1الضفة الغربیة وقطاع غزة  وتدعي شهادة المنشأ التي تمنح المنتج معاملة 
 

  :األوروبیة المنشأ قواعد
  

مزروع أو  مستخرج) یجب ان یكون المنتج قد تم الحصول علیه كلیا (األوروبیة  أشلقواعد المنوفقا 
  ). في الضفة الغربیة (

یجب ان تخضع المواد غیر ذات  ،مصدر طرف ثالث من یكن المنتج تم الحصول علیه كلیا أذا لم 
  - :ومعالجات كافیة ومحددة وفقا ألحد الطرق التالیة  ،المنشأ لتحویالت 

 .فة الجمركیة وفقا لقوائم تحویل معروفة مسبقاان یخضع المنتج الى تغیر في تصنیف التعر  •

ویمكن  ،او االتحاد األوروبي كقاعدة ن یخضع المنتج الى عملیات محددة تتم في الضفة الغربیة ا •
والتجمیع البسیط لألجزاء تعتبر تحویالت ومعالجات غیر كافیة  ،والتعبئة ،والتجزئة ،القول ان الغسیل 

 .سبة مئویة محددةكما ان استخدام مواد ذات منشأ مقید بن ،ألستخدام مواد او منتجات غیر ذات منشأ

المواد  ،هذهتعتبر  ،أها االتحاد االوروبي في الضفة الغربیة وقطاع غزةشفي حال استخدام مواد من •
مة یسري الشئ نفسه على المنتجات الفلسطینیة المستخد ،كمدخالت ذات منشأ في صنع منتج جدید 

كمدخالت في االتحاد االوروبي من اجل ایجاد القواعد المطبقة على منتج محدد استخدام مواد غیر 
الغرف التجاریة اتحاد  (  .خانات للمنتج ) 6(شارة الى رمز من ست یجب على المنتج اإلذات منشأ 
 .)الفلسطینیة

  
  :)برشلونه مؤتمر( االورومتوسطیةالشراكة  7.2

  
تلجأ الدول والمؤسسات  ،ع االستثماراتیالمنافسة العالمیة واقتصاد السوق وتوسظل ظاهرة  في 

وتحقیق انتشار لها على المستوى  بهدف زیادة المنفعة تعاون فیما بینها تإستراتیجیاإلى  االقتصادیة
مع دول وتعاون  شراكة  ات التفاقی قدیما وحدیثاوقد سعى اإلتحاد األوروبي . إلقلیمي والعالمي ا

لهذه  ان  كما ،فهو ملتقى القارات الثالث   اإلستراتیجیةألهمیة لوذلك  المتوسط البحر األبیض حوض
بعدا  والبعد الحضاري الذي تتمتع به، البشریة  قواهاواتساع أسواقها وتنوع  ومواردها الطبیعیة الدول 

وكذلك فتح أسواق لها من أجل ضمان االستقرار السیاسي واالجتماعي على حدود أوروبا وفي داخ اخر
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نعم بالرخاء والعمل على جعل منطقة البحر المتوسط منطقة ت.  للمنتجات األوروبیة في هذه الدول
بحضور وزراء  1995 /11/ 28 -  27تم عقد مؤتمر برشلونة في الفترة ما بین  ،واالزدهار لساكنیها

دول " 8"افة إلى وزراء ثمانيإض) وزیرا 15عددهم ( خارجیة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي
دول متوسطیة  ىإضافة إل) وفلسطین ،األردن ،لبنان ،سوریا ،مصر ،تونس ،الجزائر ،المغرب( عربیـــة 

ولقد أقر المؤتمر الجوانب اآلتیة ) استثنائیة وٕاسرائیل بصفة (رص وقب ،مالطا ،أخرى من بینها تركیا
  . )2001،صران (:

 
 :واألمنالشراكة في السیاسة  1.7.2

 
السالم واالستقرار في حوض البحر المتوسط هدفا جماعیا مشتركا تسعى لتحقیقه جمیع  تم اعتبار

  - :ئ المعتمدة في هذا المجال مایلياألطراف وبكل الوسائل ومن أهم المباد

واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والقوانین األخرى  ،التنسیق والعمل وفقا لمیثاق األمم المتحدة •
  . المنبثقة عن القانون الدولي

العمل علي تطویر أسس ومبادئ الدیمقراطیة في النظم السیاسیة واالعتراف بحق كل دولة في  •
  .اختیار نظامها السیاسي والثقافي واالجتماعي والقضائي الذي یناسبها

ادة الدولة والوفاء بما تعهدت به األطراف من التزامات وفق احترام جمیع الحقوق المتعلقة بسی •
والقضاء  ،القانون الدولي كحریة التعبیر وحریة المساهمة في إحالل السالم وحریة الفكر والعقیدة والدین

  .على التمییز على أساس األعراق والجنسیات واللغات واألدیان

  .احترام حقوق الشعوب في تقریر مصیرها •

  .لوسائل السلمیة للخالفات بین الشركاء واالمتناع عن التهدید باستعمال القوة التسویة با •

تعزیز التعاون في مجال الوقایة من اإلرهاب ومكافحة الجریمة المنظمة والمخدرات وتبییض  •
  .األموال

 تعزیز األمن في المنطقة من خالل منع انتشار األسلحة النوویة والكیماویة و البیولوجیة باالنضمام •
صران ( ).كالوكالة الدولیة للطاقة الذریة( إلي المنظمات الدولیة واإلقلیمیة المهتمة بهذه الشؤون 

،2001( 
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  :تتمثل فیما یلي لثقافیةالشراكة االجتماعیة وا 2.7.2.
  
 ىتعزیز سبل الحوار واحترام الثقافات و األدیان كشرط مسبق للتقارب بین الشعوب والتأكید عل •

  .الدور الهام الذي ینبغي أن تلعبه وسائل اإلعالم في هذا اإلطار

وتطویر الموارد البشریة مع ضرورة احترام الحقوق االجتماعیة  ،التأكید علي أهمیة قطاع الصحة •
  .واإلنسانیة

التعاون من أجل التقلیل من الضغوط الناجمة عن الهجرة ووضع برامج محلیة ووطنیة للتدریب  •
   .د فرص عمل محلیة و القضاء على الهجرة غیر الشرعیة المهني وٕایجا

دفع  ىالندماج الحضاري والتبادل الثقافي وفق برامج تعاونیة تهدف إللتشجیع اللقاءات بین الشباب  •
و وسائل االتحادات UNIMED  كالجامعة المتوسطیة( العالقات بین الطرفین عبر الجامعات 

  ).التجاریة العامة والخاصة

هذه الظاهرة واتخاذ اإلجراءات الكفیلة إلیجاد حل  ىى محاربة اإلرهاب والقضاء علالعمل عل •
 )2001،صران ( .لمشكلة تجارة المخدرات والجرائم الدولیة والرشوة والفساد

 
 :والمالیةالشراكة االقتصادیة  3.7.2. 

  
  :اآلتیةتتمثل الشراكة االقتصادیة والمالیة حسب ما جاء به مؤتمر برشلونة في النقاط 

تحسین شروط وظروف معیشة السكان برفع مستوى التشغیل وتخفیض الفوارق التنمویة بین الدول  •
 .جنوب المتوسط من جهة أخرىدول  األوروبیة من جهة و

  .المنطقةتشجیع التعاون اإلقلیمي والتكامل االقتصادي بین دول  •

الممنوحة للشركاء المتوسطین بصفة التعاون المالي وذلك برفع المساعدات المالیة األوروبیة  •
  .ملموسة

مع  ،ووضع اإلطار القانوني والتنظیمي المالئم القتصاد السوق  دعم االقتصاد الحر وتطویره •
  .إعطاء األولیة للقطاع الخاص 
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  .وشهادة األصل وحمایة الملكیة) قواعد المنشأ(اعتماد إجراءات فیما یخص شهادة المنشأ  •

وتحسین شروطها من خالل تشجیع االدخار المحلي واالستثمار األجنبي  دعم التنمیة االقتصادیة •
مع التأكید على الشروط التي تساعد على االستثمار وٕازالة الحواجز والعراقیل التي تعیقه  ،المباشر

 ).2001 ، صارم(. وبالتالي نقل التكنولوجیا ورفع مستویات التصدیر

  
  برشلونة إشارات أخرى في الجانب االقتصادي أهمهاباإلضافة إلى هذا فقد تضمن إعالن 

  .التوفیق بین التنمیة االقتصادیة وحمایة البیئة •

  .أهمیة الحفاظ علي الثروة السمكیة •

  .متوسطیة -الدور الحیوي لقطاع الطاقة في الشراكة األورو •

  .المائیةتنظیمها وٕادارتها وتنمیة الموارد  و مسألة المیاه •

 .التحتیة  یةتطویر البن ىوتحدیث القطاع الزراعي والعمل علالتعاون من أجل عصرنة  •

 متوسطیة هو تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة المستدامة من - أن الهدف من الشراكة األورو
وفي هذا اإلطار أكد المشاركون في  ،متوسطیة واسعة- خالل بناء منطقة تبادل حر أورو

قامة منطقة للتبادل الحر والوصول إلى شراكة حقیقیة یتطلب بخصوص الجانب المالي بأن إ  برشلونة
ي وهذا ما تجسد آنذاك في موافقة المجلس األوروب ،لتشجیع النمو الداخلي لهذه الدول وذلكدعما مالیا 

في شكل  1999 -1995ملیون أورو في الفترة ما بین  3.435 على منح مساعدات مالیة قدرت بـ
وتدخل . اعتمادات من میزانیة المجموعة األوروبیة باإلضافة إلي مساهمة البنك األوروبي لالستثمار

 )2003 ، حبیب( . (MEDA) هذه المساعدات في إطار ما یسمى ببرنامج

  
    الشراكة في العالم العربي أبعاد 8.2. 
  

خاص االوروبیة العربیة ال قة االوروبیة المتوسطیة  وبشكل حتى نتمكن من فهم اعمق لطبیعة العال 
كما یراها خبراء  هومقومات نجاح متوسطیة في العالم العربي  - للشراكة األورو بد لنا  معرفة ابعاد

    :من أهمهاومحللون  
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وبذلك  ،راف األمریكي المباشرتتمثل أهم عناصر قوة المشروع المتوسطي في كونه خارج اإلش •
زه هو أهم ما یمی كذلك فإن ،یتالفى المشاعر والحساسیات العربیة تجاه المشروع الشرق أوسطي

  .للمنافع التي یمكن أن تتحقق للدول العربیة المتوسطیة - النسبي - الوضوح 
  

 - یته الجیو ألهم ،یحتل البحر األبیض المتوسط مكانة متمیزة في السیاسات الدولیة المعاصرة •
وسیظل كذلك طالما أنه ینفرد . استراتیجیة منذ أقدم الحضارات اإلنسانیة وحتى الوقت الحاضر

 - أورو -ة بین قارات العالم القدیم اآلفروكونه یمثل منطقة االتصال الرئیس في ،بموقعه الجغرافي
  .آسیوي

  
تجسد  ،وما تزال ،العالقات الخاصة بین جانبي حوض المتوسط كانت ثمة مصادر عدیدة ترى أن

 ،البعد الواقعي الذي فرض نفسه من خالل وقائع الحیاة وتطورات العوامل االقتصادیة واالستراتیجیة
  .وبفعل هذه المعطیات فقط تبلورت مجموعة من الشراكات المتبادلة

  
 –رشلونة لوزراء خارجیة دول الشراكة األورو أخذ المشروع المتوسطي شكال مؤسسیا في اجتماع ب

من الدول  12دولة من االتحاد االوروبي و 15( دولة  27حیث شاركت في المؤتمر   ،متوسطیة
من سكان %  8أو حوالي  ،ملیون نسمة 600تمثل قرابة ) المطلة على البحر األبیض المتوسط 

ة وراء السعي إلى تعاون أعمق وأكثر رئیسات هناك افتراض ،وعلى غرار المشروعات األخرى .العالم
وخفض  ،وتعظیم األمن ،أهمها الفوائد االقتصادیة ،قوة بین دول الجوار على جانبي البحر المتوسط

فإّن دول شمال المتوسط تبدو وكأنها  ،أكثر من ذلك. وتجنب مخاطر الصراعات المسلحة ،التوتر
لیس  ،على نطاق واسع في الجنوب هي مطلب رئیسيوصلت إلى استنتاج مفاده أّن التنمیة الحقیقیة 

  . ولكن أیضا ألمن شمال المتوسط ،فقط لمصلحة شعوبها
  

 ،متوسطیة قضایا األمن واالسقرار وارتباطهما بالتعاون االقتصادي والثقافي - تتضمن الشراكة األورو
 ،والبعد االقتصادي والمالي ،البعد السیاسي واألمني: وقد تبلورت هذه القضایا في ثالثة أبعاد متداخلة

  .والبعد االجتماعي والثقافي واإلنساني
  
یمثل تجربة االختبار الصعب بین الطرفین لكونه یتضمن ثالث قضایا : البعد السیاسي واألمني -أ 

والوقایة ومحاربة  ،ومیثاق األمن والسالم واالستقرار ،اإلسرائیلیة - عملیة التسویة العربیة : رئیسیة
 :ویمكن أن نحدد أهم مبادئ هذا البعد من الشراكة كما یلي  .اإلرهاب
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 .احترام حق وسالمة أراضي الدول وٕاقامة عالقات حسن الجوار فیما بینها •

 .عدم استخدام القوة في النزاعات بین الدول األطراف وحثها على حل خالفاتها بالطرق السلمیة •

 .تقویة التعاون بین الدول األطراف لمحاربة اإلرهاب •

 .عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول األطراف •

أهمیة انضمام الدول المشاركة إلى االتفاقیات ذات الصلة بخطر استخدام أسلحة الدمار الشامل  •
 .ونظم التحقق الخاصة بها وكذلك منع االنتشار النووي

 
األرض مقابل "  وورد بها ذكر مبدأ ،تضمن اإلعالن اإلشارة إلى عملیة السالم في الشرق األوسط

وكذلك حق الدول في استخدام الوسائل المشروعة وفقًا  ،"عدم احتالل أراضي الغیر بالقوة " و " السالم 
 .لمبادئ القانون الدولي ومیثاق األمم المتحدة في ممارسة السیادة وحق الشعوب في تقریر مصیرها

 
 ،)وأسلحة الدمار الشامل  ،واإلرهاب ،الهجرة( وٕاذا كانت أوروبا تركز على الجانب األمني الذي یهمها 

فإّن الجانب العربي المتوسطي یهمه الكشف عن عمق التغییر في الموقف األوروبي من قضایا 
باعتبار أّن قضیة فلسطین تحتل  ،اإلسرائیلیة –وبالتالي التسویة العربیة  ،اإلسرائیلي –الصراع العربي 

فال یمكن عزله عن  ،وتعددت أطرافه ،هذا البعد من الشراكةمركز هذه القضایا ومهما تبدلت أشكال 
في نهایة  ،ذلك ألنه. والصراع بین القوى السیاسیة واالقتصادیة في العالم ،تیارات السیاسة الدولیة

التي تتركز فیها  ،متوسطي –ستقرار والسالم في الفضاء األورویرمي إلى تحقیق األمن واال ،المطاف
  .صالح األوروبیة والعربیةمجموعة واسعة من الم

  
فالحاجات االقتصادیة العربیة من أوروبا تتركز  ،وهو متعدد الجوانب: البعد االقتصادي والمالي -ب  

وخلق بدائل جدیدة للدخل القومي باإلضافة إلى موارد  ،حول رفع كفاءة استغالل الموارد االقتصادیة
وتنمیة وتطویر التكنولوجیا الحدیثة في  ،وٕاقامة صناعات حدیثة في مختلف قطاعات اإلنتاج ،النفط

لیس  ،فإّن أوروبا تحصل على ممّیزات كثیرة في عالقاتها مع العرب ،وفي المقابل. األقطار العربیة
 300ي حوال( بل حاجتها إلى اتساع السوق االستهالكیة العربیة  ،حاجتها إلى النفط العربي فحسب

  ).ملیون نسمة 
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: وهي ،وتم التعبیر عن ذلك من خالل األهداف طویلة األجل التي حددتها الدول األعضاء  للشراكة
طریق  وتحسین أوضاع المعیشة عن ،اإلسراع في عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة المستدامة

 ،متوسطیة –التنمیة في المنطقة األورو حجم الفجوة التي تعانیها عملیة زیادة فرص التوظیف وتقلیص 
  .ودعم التعاون والتكامل اإلقلیمي

  
مع  2010العام  نهایة وضع آلیة إلقامة منطقة للتبادل الحر قبل على  اتفاقیة برشلونة نصتلقد 

 1996فمثال تركیا تشكل منذ عام  ،األخذ بعین االعتبار خصوصیات عدیدة لدول جنوب المتوسط
و  1995وتونس والمغرب ومصر وقعت تباعًا في األعوام  ،"اد الجمركي األوروبي االتح" جزءا من 

وما زالت دول عربیة أخرى في مرحلة  ،اتفاقیات شراكة ثنائیة مع االتحاد األوروبي 2001و  1996
مواصلة "    وكل ذلك یندرج ضمن إطار اإلعالن التأسیسي في برشلونة الذي ینص على. المفاوضات
والبدء بإصالح وتحدیث البنى االقتصادیة ... یاسات المبنیة على مبادئ اقتصاد السوق وتطویر الس

  ".واالجتماعیة انطالقًا من األولویة المعطاة لتنمیة القطاع الخاص 
  

ألنه  ،وهو أعم وأشمل من البعدین السیاسي واالقتصادي: البعد االجتماعي والثقافي واإلنساني - ج
بل من خالل تنشیط  ،لیس من خالل الصالت الحكومیة فقط ،إلى اإلنسان - في جوهره  -یتجه 

ویثیر هذا . فضال عن أنه یتسم بالحركیة والتنوع واالستمرار ،العالقات بین المنظمات غیر الحكومیة
ومسألة  ،سطيمتو  –إشكالیة تنقل األشخاص في الفضاء األورو : من أهمها ،البعد عدة قضایا رئیسیة

  . حقوق اإلنسان وعالقات الدول بالجمعیات غیر الحكومیة
  

التعاون للتقریب بین المفاهیم والقیم بین شعوب بلدان البحر  وجهویفترض البعد الثقافي التعمق في أ
 تستطیع الشعوب المتوسطیة هاوٕایجاد تیارات ثقافیة تخدم ذلك التواصل عند ،األبیض المتوسط
ن یحدد القضایا او  ،وغیرهم أن یتفهم كل منها مشاكل وقضایا الشعوب األخرىأوروبیون وعرب 

  .المشتركة أیضا
  

تشرین  28ورد في اإلعالن الختامي للمؤتمر التأسیسي في برشلونة في  ،وضمن هذا السیاق
سیاسي تطویر دولة القانون والدیمقراطیة في نظامها ال" بالتزام الدول الموقعة بـ   1995نوفمبر /الثاني

احترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة وضمان الممارسة الحقیقیة والشرعیة لهذه الحقوق  و
بما فیها حریة التعبیر وحریة التفكیر والعبادة الفردیة والجماعیة من دون أي تمییز بسبب  ،والحریات
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والتعددیة في مجتمعات احترام وفرض احترام التنوع " ویقول أیضًا بضرورة ". عرق أو جنسیة  أو دین 
  ".ومحاربة العنصریة وكره األجانب  ،هذه الدول وتشجیع التسامح

  
 ،ونقل العلم من أجل تنمیة القدرات العربیة ،العرب ضرورة االنفتاح على التكنولوجیا والمعرفة ادركلقد 

فمن المصلحة . وهذا یتطلب االنفتاح على المراكز الحضاریة الكبرى وخاصة الشراكة مع أوروبا
ي المقابل من وف ،بغیة تأمین تطورهم وتقدمهم وتنمیتهم ،الحیویة للعرب أن یؤسسوا شراكة مع أوروبا

 .نهاهم في األمن االستراتیجي للبحر المتوسط حفاظًا على مصالحها وأممصلحة أوروبا أن تس
 ) 2004 ، تركماني(
 

   .اتفاقیات الشراكة االورومتوسطیة اطار المغربي فيالتكامل العربي تجربة 9.2. 
  
 ،العشرین القرن من األخیر النصف خالل العربیة الدول بین االقتصادي التكامل محاوالت تعددت لقد

 ،الخلیجي التعاون ومجلس الكبرى العربیة الحرة التجارة منطقة إقامة المحاوالت هذه أبرز كانت حیث
 العربي المغرب إتحاد مثل المتوسطیة العربیة الدول بین فیما االقتصادي التكامل محاوالت سجلت كما

 .بینها فیما حرة تجارة منطقة إلقامة محاولة في متوسطیة عربیة دول أربع تضم التي أغادیر واتفاقیة
 مراحله في تأثر1945 عام العربیة الجامعة إنشاء بعد إنطلق الذي المشترك العربي االقتصادي فالعمل
 العمل أخذ إذ والستینات الخمسینات حقبة خالل العربیة الساحة سادت التي الوحدویة بالرؤیة األولى

 السبعینات في أما .آنذاك السیاسیة الرغبات عن كتعبیر االقتصادي للتكامل التجاري المنهج المشترك
 أسلوب طفى إذ المشترك العربي االقتصادي العمل على النفطیة الطفرة نتائج أثرت فقد والثمانینات

 وصنادیق المالیة المؤسسات وعمل (بالغالب الحكومي التمویل ذات) المشتركة العربیة المشاریع إقامة
 العالمي التجاري النظام نتائج انعكست التسعینات وفي .علیه اإلقلیمیة و الوطنیة العربیة التمویل
 تجارة منطقة إقامة على اإلعالن فكان المشترك العربي العمل على بأطرافه و به العربیة الدول وعالقة

 عالقة مسار مع وانسجاما الماضیة العقود طوال المشترك العربي العمل لمخاض تتویجا عربیة حرة
  .)2010المنیف،( .ألرئیسیة ومجموعاتها وبدولها العالمیة التجارة بمنظمة العربیة الدول

     
 عقب وموریتانیا المغرب ,الجزائر ,تونس ,لیبیا وهي دول خمس بین العربي المغرب دول إتحاد تأسس
 اللجان من مجموعة إنشاء تم االقتصادي الصعید فعلى / 1998 2/ 17 في مراكش إتفاقیة توقیع
 العلیا للجنة االقتصادیة بالدراسات القیام لها أسند وقد , االقتصاد لجنة ,والجمركیة المالیة اللجنة وهي

 .التنفیذ موضع األعضاء الدول بین االقتصادي التكامل مشروع لوضع
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 ,االقتصادیة العالقات مجال في هاما تطورا المغربي اإلتحاد تأسیس أعقبت التي السنوات عرفت لقد
 المحاور فیه وضع الذي , 1990 دیسمبر في الخارجیة وزراء اجتماع خالل من ذلك ویتضح

 ثالثة عناصر في المحاور هذه حددت وقد ,األعضاء الدول بین االقتصادي للتكامل األساسیة
   :وهي رئیسیة اقتصادیة

 
 تدفق السلع حركة أمام الجمركیة الحواجز جمیع رفع منها الهدف كان و :الحر للتبادل منطقة -ا

 المفروض من وكان ,اإلتحاد داخل لالستهالك والموجهة المغربي المنشأ ذات الزراعیة و الصناعیة
 عام قبل ذلك تحقیق

 .1992 
 توحید التعرفة بالتالي و , األعضاء الدول في الجمركي النظام توحید وهدفه :جمركي إتحاد - ب

 هذا إلى المفترض الوصول من كان و ,األخرى الدول بین و جهة من الخمس الدول بین الجمركیة
 .أیضا یتحقق لم أنه إال 1995 عام قبل االتجاه

 

 و انتقال بحركة یتعلق فیما االقتصادیة السیاسات توحید إلى وتهدف : مشتركة مغربیة سوق -ج
 عام قیام إلى ذلك الوصول المتوقع من كان و ,اإلتحاد دول بین األموال ورؤوس والسلع األشخاص

2000.  
  

(     واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة وخطط سیاسات بتوحید وذلك :المغربي االقتصادي االندماج -د
  )2004الفارسي،

 
 هذه االقتصادي بین التكامل لتفعیل مناسبا یعد العربي للمغرب المؤسسي اإلطار أن الكثیرون ویتفق
  :)اآلتیة العراقیل إزالة إلى یحتاج تفعیله أن بحیث ، الدول

 .قراراته لتطبیق اإلجماع قاعدة اشتراط .1
 .باالقتصاد السیاسي التداخل إللغاء ، عقالنیة موضوعیة نظرة إیجاد .2
 .األولویات وضوح وعدم أالرتجال .3
 .المشترك العمل قیادات اختیار سوء .4
 .المشتركة العلیا المصلحة وتجاهل ، القومي على الشعوبي تغلیب .5
 والمزایااالقتصادیة  الجدوى حساب على المشروعات توطین اقتراح عند القطریة النظرة تغلیب .6

 . النسبیة
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 )2012عبد الكریم،( .بالسیادة واالدعاء القطریة، النظرة دعم واألمني، السیاسي الهاجس طغیان .7
  

  أغادیر إتفاقیة 1.9.2
 
 جنوب من دول عربیة أربع طرف من 2004 /2/ 25 في بالمغرب أغادیر إتفاقیة على التوقیع تم

 التنفیذ حیز دخلت حیث,ة حر تجارة منطقة إلنشاء تونس ,األردن ,مصر ,المغرب : هي المتوسط
 المتوسطیة وخاصة العربیة الدول لكل مفتوح االتفاقیة إلى االنضمام أن كما ,27/3/2007 في الفعلي
 تحقیق إلى أغادیر التفاقیة المؤسسة الدول تأمل كما األوروبي اإلتحاد مع الشراكة لتفعیل منها

   - :یلي فیما نوجزها األهداف من مجموعة
 
 .1/2005/ 1 تاریخ تتجاوز ال انتقالیة فترة خالل تدریجیة بصفة الحر التبادل منطقة إنشاء .1
 
 للدول المعیشي المستوى وتحسین اإلنتاجیة زیادة و,التشغیل ودعم االقتصادي النشاط تطویر .2

 .األطراف
 
 والزراعة الخارجیة التجارة وخاصة األعضاء للدول والقطاعیة الكلیة االقتصادیة السیاسات تنسیق .3

 .الجمارك،الخدمات ،المالي المجال ،الضریبي النظام ،والصناعة
 
 االقتصادي لالندماج المالئم المناخ توفیر بهدف االقتصادیة المجاالت في التشریعات بین التقریب .4

 .األعضاء بین
 

 اإلتحاد األوروبي مع الشراكة اتفاقیات تضمنته ما لتفعیل جاءت أغادیر اتفاقیة أن اعتبار الممكن ومن
 التصدیر یخص منشأ فیما القطري التكامل لتحقیق االتفاقیات تلك في المشاركة الدول أهلیة حیث من
 مشتركة أسس على ترتكز الدول هذه بین حرة تجارة اتفاقیات تتواجد أن بشرط ,األوروبي اإلتحاد إلى

  )2005اإلسكو،.(األوروبي اإلتحاد مع البلدان هذه عالقة تنظم التي المنشأ لقواعد
  

 اإلستیراد لنظام عند األطراف الدول بین المتبادلة الصناعیة السلع تخضع أغادیر إتفاقیة وبموجب
  -:التالي النحو على المماثل األثر ذات األخرى والضرائب الجمركیة الرسوم تفكیك
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 عند دخول األوروبي اإلتحاد مع والسریع الفوري للتفكیك الخاضعة للقوائم التام باإلعفاء اإللتزام .1
 .باإلتفاقیة الملحقة القوائم وهي ,النفاذ حیز اإلتفاقیة

 
 .الثنائیة اإلتفاقیات في علیها المنصوص الفوریة باإلعفاءات العمل إستمرار .2
 
 /1/5تاریخ  إعتماد فتم فوریا المفككة غیر الجمركیة للرسوم الخاضعة األخرى الصناعیة السلع أما .3

 دخول من تاریخ بدءا األولى ،مرحلتین على تجري والتي اإلنتقالیة للفترة أقصى كحد 2005
 بدأ قد یكون أن من المفترض أنه الثانیة و % 80 بنسبة التخفیض یتم بحیث النفاذ حیز اإلتفاقیة

 .)أغادیر إتفاقیة نص من - ( .% 100 بنسبة كلي إلعفاء العمل 2005 عام في
  

 والتوقیع1997 عام بدایة في الكبرى العربیة الحرة التجارة منطقة إقامة تفعیل أن إلى اإلشارة تجدر كما
 سادت التي عن تلك تختلف وعربیة عالمیة ظروف ظل في جاء، 2004 العام في أغادیر إتفاقیة على
  :)یلي فیما إیجازها یمكن التي،السابقة العقود في

  

 إزدیاد و اإلقتصاد في الدولة دور إنحسار بعد العربیة للدول والتجاریة اإلقتصادیة األنظمة تقارب  - أ
 .الدول العربیة معظم في الهیكلة وٕاعادة الخصخصة برامج وٕانتهاج الخاص القطاع دور

  

 مستویات وتقارب الشرائیة القوة أو  السكان عدد حیث من سواء العربیة السوق حجم تساع إ - ب
  .تحریر التجارة مكاسب من یزید الذي األمر العربیة الدول بین التنمیة

 

 عدد الدول وٕازدیاد العالمیة التجارة منظمة بإنشاء جدیدة مرحلة العالمي التجاري النظام دخول -ج
 ألحكام المنظمة العربیة الدول تجارة معظم خضوع یعني مما دولة عشرة إثنا فیها األعضاء العربیة

  .اإلقلیمیة بالتكتالت تقبل التي
  

 الوالیات األوروبي أو اإلتحاد مع شراكة أو حرة تجارة إتفاقات في العربیة الدول من العدید دخول -د
 تجاریة ترتیبات عملیة دخولها من ویسهل الرئیسیین الشركاء مع لتجارتها تحریرا یعني مما المتحدة
  .األخرى العربیة الدول مع إقلیمة

  

 على و التركیز الواردات إحالل على القائمة التنمیة إستراتیجیة عن التدریجي العربیة الدول إبتعاد -ه
 تلك لنجاح مالئمة و األكثر األقرب العربیة السوق تحریر على والتركیز للتصدیر الموجهة الصناعات

  )2010،المنیف( .اإلستراتیجیة
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 .ضمن اتفاقیة الشراكة االورومتوسطیةتجربة تونس  .10.2
  

منحت العالقات  التي مجموعة من االتفاقات 1995العام المتوسطیة منذ  - تحكم العالقات األوروبیة 
وكانت تلك االتفاقات بدأت بما ُعرف بعملیة برشلونة التي كان الهدف منها تحقیق . صیغتها الحالیة

تقدم اقتصادي ومشاریع مشتركة، وكان أحد أبرز بنودها السعي إلى تحقیق تقدم في عملیة السالم، 
رامج المشتركة التي رافقتها صیغ تمویلیة جدیدة لبعض المشاریع التي العدید من الب تومن هناك بدأ

وُأنفقت مبالغ طائلة من قبل دول االتحاد  .من شأنها تحقیق تقدم اقتصادي وٕاجراء حوار بین الشریكین
المتوسطیة المتمثلة بتعمیق األمن  - األوروبي، لكن النتائج في ما یخص أهداف الشراكة األوروبیة 

المتوسط، والحد من الهجرة، خصوصًا من دول شمال أفریقیا، وتعزیز التنمیة االقتصادیة، على ضفتي 
وأدرك األوروبیون هذا األمر . الموضوعة السالم، لم تقترب حتى من األهدافوٕاحداث تقدم في عملیة 

الشراكة مبكرًا، ومن هنا بدأ البحث عن صیغ أخرى حملت عناوین مختلفة، فكان التحول من اتفاقات 
  .الثنائیة إلى اتفاق الجوار األوروبي وآخرها كان االتحاد من أجل المتوسط

  
 1998والتي دخلت حیز التنفیذ عام  1995في عام  كانت تونس اول دولة توقع على اتفاقیة الشراكة

انب ضمن الشراكة االورمتوسطیة  وفي الج ىولم تخرج االتفاقیة في اطارها العام عن االتفاقیات االخر 
من  كونها نسبیا  االقتصادي یمكن اعتبار تونس اكثر دولة عربیة متوسطیة استفادت من االتفاقیات

ب العربي الى ر وقد سعت تونس ضمن دول المغ. حات الهیكلیة المطلوبة الالبدایة عملت على االص
ف مدى االستقادة وحتى نعر  من االتفاقیات التي وقعت علیها االستفادة تعظیم  ایجاد تكتل یمكنها من 
  .نستعرض بعض المؤشرات االقتصادیة عن االقتصاد التونسيالتونسیة من االتفاقیات 

  
دور بارز في  للحكومة و متنوع ونشیط یملك قطاعات زراعیة وتصنیعیة وسیاحیة اقتصاد سلتون

التحكم باالقتصاد فالتدخل الحكومي في عجلة االقتصاد قوي إال أنه بدأ یقل في عقد التسعینات مع 
% 5.5حقیقیا بلغ نموا  حققت تونس في التسعینات. نحو الخصخصة، وتبسیط البنیة الضرائبیة االتجاه
یادة عائدات قطاع السیاحة وكان العامل األساسي في هذا النمو االقتصادي ز  .التضخم معدل وتباطأ

 .والتجارة

وكان أول اتفاق یطبق  1/3/1998 وتونس في االتحاد األوروبي بدأ تطبیق اتفاق الشراكة األوروبیة بین
وطبقا لالتفاق ستقوم تونس بإزالة حواجز التجارة مع ، ألمتوسطبین االتحاد األوروبي ودول البحر 

وقد أصبحت تونس شریكا كامال لالتحاد األوروبي في  .االتحاد األوروبي على مدى العقد التالي
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وتحریر االقتصاد التونسي وتحسین أداء  الخصخصة عملیة كا ان تونس مستمرة في  2008 عام
  .یومنا هذاالحكومة التونسیة وسیاساتها حتى 

 
دینارًا  )2788(مقابل  دیناراً  2010 (5319 ) بلغ الدخل الفردي السنوي للمواطن في تونس في عام

هدف مضاعفة الدخل الفردي للمواطن  2016-2007 كما حّدد منوال التنمیة للعشریة 2000 عام
في  دوالر ملیار 63بلغت القوة الشرائیة في تونس وقد . 2016عام دینار  8000لیصل إلى حدود 

سبیا إذا دوالر كمتوسط للدخل القومي للفرد في تلك السنة وهو رقم متوسط ن 4,600قابلها 2005 عام
إذ . إذا قورن بمعدالت الدخل في باقي الدول العربیة يما قورن بمعدل الدخل في الدول الخلیجیة وعال

رقام وهذة األ  .وأفریقیا الوطن العربي التونسي األعلى بین الدول غیر النفطیة في الفرد یعتبر دخل
 :تلخص االقتصاد التونسي

 .مكاتب التشغیلنسبة البطالة حسب إحصاء قامت به  12% .1

 .بدول الخلیج العربي نسبة نمو االقتصاد التونسي وهي نسبة مرتفعة مقارنة 6.5% .2

 )دوالر سنویا400أقل من(نسبة السكان تحت خط الفقر  2.8% .3

 % 26في قطاع الصناعة و% 34من العاملین في تونس یعملون في قطاع الخدمات و   40% .4
البطالة  فان نسبة اللتنمیة المصادق علیه من الرئیس 11في قطاع الفالحة حسب المخطط ال

المعهد الوطني ( .من السكان % 82وسیتم توسیع الطبقة الوسطى لتشمل % 10ستنخفض إلى 
  )2010لإلحصاء التونسي، 

 
رغم أن تونس في حالة عجز في المیزان التجاري رغم أنها تغطیه بالكامل وتساهم السیاحة  على

بالمائة من هذا العجز وتستأثر البلدان األروبیة بالنصیب األكبر من المبادالت التجاریة  50بتغطیة 
لغاز وتصدر النفط وا هاوهي تتعامل كذلك كثیرا مع بلدان المغرب العربي وخاصة لیبیا فهي تستورد من

استراتیجیة  1987انتهجت تونس منذ سنة . غرب العربي تقریباملها منتوجات كثیرة ولكامل بلدان ال
حقق االقتصاد  2007تنمویة تمیزت بالشمولیة والتدرج، حیث شهدت البالد تطورا اقتصادیا، ففي العام 

لمدیونیة حیث تراجعت كما تراجع مؤشر ا. 2006سنة % 5.5مقابل % 6.3التونسي نسبة نمو بلغت 
من الدخل % 44مؤشراتها إلى مستویات معقولة من ذلك انخفاض نسبة الدین الخارجي إلى حدود 

 .)2009، سالتيو  (.).القومي اإلجمالي
  



 

 
المعهد الوطني : 2010- 1994تطور الدخل الفردي السنوي للمواطن في تونس

2011 

الفرد التونسي بعد توقیع اتفاقیات الشراكة  ل
ام االتفاقیات  وحرص الدولة على االنفتاح 

ما بین  نز وقدرة البلد على ادارة التوا یةیعبر المیزان التجاري الي بلد ما عن نشاط الحركة التجار 
 التونسي لیس  يومن خالل الجدول ادناة نالحظ ان االختالل في المیزان التجار 

ى  حیث تولي كبیرا ولكن علینا ادراك ان االقتصادي التونسي خدماتي ولیس صناعي بالدرجة االول
كما ان  القومي التونسيالحكومة التونسیة اهمیة بالغة للسیاحة وهو ما یساهم كثیرا في الدخل 

 .الصادرات التونسیة تعتمد باالساس على دول فرنسا واسبانیا ویطالیا

1994 1998 1999 2000 2001 2002

1794

2444
2627.5

2787.6
2987.8 3092

 2010- 1994تطور الدخل الفردي السنوي للمواطن في تونس

تطور الدخل الفردي السنوي للمواطن في تونس) : 1.2(الشكل 
2011لإلحصاء التونسي 

لفي دخ حصل اعاله نالحظ تطورا كبیرا شكلمن خالل ال
ام االتفاقیات  وحرص الدولة على االنفتاح دستخحسن انس و االمر الذي یؤكد مدى استفادة تو 

  .االقتصادي 

یعبر المیزان التجاري الي بلد ما عن نشاط الحركة التجار 
ومن خالل الجدول ادناة نالحظ ان االختالل في المیزان التجار  الصادرات والوردات 

كبیرا ولكن علینا ادراك ان االقتصادي التونسي خدماتي ولیس صناعي بالدرجة االول
الحكومة التونسیة اهمیة بالغة للسیاحة وهو ما یساهم كثیرا في الدخل 

الصادرات التونسیة تعتمد باالساس على دول فرنسا واسبانیا ویطالیا

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3092
3292 3299.7

3576.2
3746.4

4100.4
4440.4

4847

5319

تطور الدخل الفردي السنوي للمواطن في تونس

  
من خالل ال

االمر الذي یؤكد مدى استفادة تو 
االقتصادي 

  
یعبر المیزان التجاري الي بلد ما عن نشاط الحركة التجار 

الصادرات والوردات 
كبیرا ولكن علینا ادراك ان االقتصادي التونسي خدماتي ولیس صناعي بالدرجة االول

الحكومة التونسیة اهمیة بالغة للسیاحة وهو ما یساهم كثیرا في الدخل 
الصادرات التونسیة تعتمد باالساس على دول فرنسا واسبانیا ویطالیا
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  تونسيملیون دینار  2011- 2000ردات التونسیة ااجمالي الصادرات والو  (1.2)الجدول 
  

 السنة الصادرات الوردات العجز
1432.7 17601.4 16168.7 2000 
1891.7 19886.2 17994.5 2001 
1933.7 19243.7 17310.0 2002 
2161.6 19358.9 17197.3 2003 
1771.4 19979.9 18208.5 2004 
1179.8 19993.4 18813.6 2005 
1937.1 21562 19624.9 2006 
1661.8 23512.6 21850.8 2007 
2158.9 24739.3 22580.4 2008 
1451.6 22749.3 21297.7 2009 
3130.9 26362.8 23231.9 2010 
3949.0 25999.6 22050.6 2011 

  2012معهد الوطني لإلحصاء التونسي ال: المصدر  
  
 المبادالت التجاریة بین تونس واالتحاد األوروبي1.10.2 
  

وأضفى  االقتصاد والمؤسسات لمتطلباتاتفاق الشراكة كان بمثابة الحافز والدافع بما حقق االستجابة 
الشریك  تونس واالتحاد األوروبي الذي یظلذات توجه تصاعدي على المبادالت التجاریة بین ه حرك

كما تنوعت هیكلة الصادرات . من الواردات % 70من الصادرات و% 80"التجاري األول للبالد 
سنة  %12.7التونسیة باتجاه السوق األوروبیة إذ ارتفعت حصة الصناعات المیكانیكیة والكهربائیة من 

وتبرز هذه الحركیة أیضا من خالل وضعیة المیزان التجاري  2006سنة  %24.1إلى  1996
التونسي الذي كان یعانى من عجز هیكلي وأصبح خالل السنوات األخیرة یحقق فائضا مع أهم 

   .الشركاء التجاریین األوروبیین
 

في  2006 عامإلى  1996 عام%10سجلت الصادرات نحو االتحاد األوروبي تطورا سنویا بمعدل 
. وهو ما انعكس إیجابا على توازنات المیزان التجاري %7.5حین تقدمت الواردات بنسق اقل یبلغ 
أي بزیادة أفضل  2006 عام%92.7إلى  1995 عام %76.7وتحسن تبعا لذلك معدل التغطیة من 

 ،وسالتي (. ونسيالتوفق معطیات وزارة التجارة  % 77من نسبة تغطیة المیزان التجاري العام 
2008(.   
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بعد ان  2008منظمة التبادل الحر مع اوروبا في مطلع عام  تمكنت تونس من االنخراط الكامل في

عربیة  عام وبهذا تكون اول دولة 12واالصالحات الهیكلیة على مدى استكملت كافة االجراءات 
حیث مركي مع اوروبا جالمن التفكیك تسیجیب لمتطلبات دخول منظمة التبادل الحر مع اوروبا 

  .اعتمدت مخطط تفكیك تدریجي مما اكسب الصناعة التونسیة المتانة والقدرة التنافسیة 
  

رنة تونس بقلسطین بقدرتها على االستفادة من االتفاقیات كون االولى دولة ابطبیعة الحال ال یمكن مق
یحرمها من كل المقدرات ویفرض زلت تحت االحتالل الذي  مستقلة وبها مؤسسات عریقة وفلسطین ما

كیة االولى علیها سیاساتة ویحد من امكانیة تطویر اقتصادها بشكل رئیسي كونها السوق االستهال
  .للمنتجات االسرائیلیة 

  
  االتحاد من اجل المتوسط 11.2 
  

ك لم تكن العالقات بین االتحاد األوروبى ودول جنوب البحر المتوسط قد استقرت بعد، فقد كان هنا
نوع من الشد والجذب طول الوقت وكانت تجرى محادثات ومفاوضات رسمیة وغیر رسمیة وتصریحات 

دلى هادات كثیرة وأتوحدثت اج. من هنا وهناك، ولكن الكل یشعر بأن هناك شیئا ما یحتاج إلى ضبط
والثقافیة مع فدول المتوسط غیر راضیة تماما عن مستوى العالقات السیاسیة واالقتصادیة   .كل بدوله

االتحاد األوروبى، فى ظل عملیة برشلونة أو سیاسة الجوار األوروبى، بالرغم من أن العالقات الثنائیة 
بین معظم الدول األعضاء فى اإلتحاد األوروبى و دول جنوب المتوسط كانت فى معظم األحیان قویة 

وفى كثیر   .بعد یوم إلى األفضلومستقرة ولها تاریخ طویل من المصالح المشتركة، وهى تزداد یوما 
من األحیان كان یحدث خلط بین ما تحقق على المستوى الثنائى، وهو كثیر، وما تحقق على ید 

واالتحاد من جانبه لم یكن راضیا تماما عن مستوى العالقات مع دول . المفوضیة األوروبیة، وهو قلیل
نوب على إصالحات سیاسیة واقتصادیة لم الجنوب، والتى یشوبها مطالبة االتحاد أن تقدم دول الج

یتحقق الكثیر منها بعد، ألنها صیغت بطریقة استفزازیة، ولم یكن هناك مراعاة لإلختالفات بین دول 
جنوب المتوسط ودول شرق أوروبا التى استجابت بسرعة لحاجتها الشدیدة إلى اإلنضمام لإلتحاد 

ان من الطبیعى أن تتشدد دول جنوب المتوسط بأن وك. األوروبى أو على األقل الحصول على مباركته
 فضال عن أنها. هذه اإلصالحات یجب أن تنبع من الداخل، وأنها ال تتلقى أوامر خارجیة من أحد

ووافق االتحاد األوروبى من ناحیة المبدأ على أن   .عزة اإلستقرارز یجب أن تتم بالتدریج خوفا من زع
الحات بشكل تدریجى فى مجاالت الدیموقراطیة وحقوق یخفف الضغط، فى انتظار أن تتم اإلص
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اإلنسان والتعددیة السیاسیة وتداول السلطة وحریة الرأى ، ولكن هذا ال یمنع من آن آلخر من ذكر 
  .هذه األمور والتلمیح بأن ما یحدث أقل بكثیر من المتوقع، واإللحاح بطرق شتى للتذكیر بذلك

  
ا والمستفز أحیانا أخرى، فضال عن تواضع اإلداء األوروبى وفى هذا المناخ غیر المستقر أحیان

ضمن القضایا التى " اإلتحاد من أجل المتوسط"قدم نیقوالى ساركوزى مبادرته باقامة   ألسباب عدیدة ،
، من ضرورة إنشاء اتحاد من  2007أثارها فى حملته االنتخابیة قبل تولیه الرئاسة الفرنسیة فى عام 

من دول االتحاد األوروبى المطلة على البحر المتوسط ودول جنوب وشرق البحر  أجل المتوسط یتكون
. المغرب –الجزائر  –تونس  –لیبیا  –مصر  –إسرائیل  –لبنان  –سوریا  –تركیا : المتوسط وهى

، من أجل تنسیق "اتفاقیات مشاركة"بین هذه الدول ولیس فقط " اتحاد"وكان من رأیه أنه البد من اقامة 
كما كان على یقین من أن . تها وعدم تركها هكذا تتخذ كل منها ما تراه من سیاسات خارجیةسیاسا

اتفاقیات المشاركة بین االتحاد األوروبى وهذه الدول ثبت أنها لیست كافیة وال حتى مجدیة، وأن 
یة، وانتشر بسیاسة الجوار األوروبى والطنطنة بأنها ستأتى بالمعجزات، لم یأت بنتیجة ایجاب  "ترقیعها"

 الىوسارع ساركوزى . الحدیث عن جدوى كل هذه الضجة التى یحدثها اإلتحاد األوربى بال طحین
ووضع خطة عمل طموحة لمبادرته الجدیدة المستحدثة  والتى لم یسبقه أحد فى التفكیر فیها للخروج 

 . )2008الجمال،(. من المأزق

  
 تموز 13في   ،  Union for the Mediterranean(UFM)  تأسس االتحاد من أجل المتوسط 

والمعروفة أیضا )  Euro-Med( للشراكة األورومتوسطیة  الً خالل قمة باریس استكما 2008عام 
یشكل االتحاد من أجل المتوسط إطاًرا للعالقات و . 1995باسم عملیة برشلونة، التي تأسست في عام 

األوروبي والشركاء ببلدان جنوب وشرق المتوسط،  السیاسیة، واالقتصادیة، واالجتماعیة بین االتحاد
مسترشًدا باألهداف المنصوص علیها في إعالن برشلونة، أي العمل نحو تهیئة مجال للسالم، 
واالستقرار، واألمن، ومشاركة الرخاء االقتصادي إضافة إلى االحترام الكامل للمبادئ الدیمقراطیة، 

زیز التفاهم بین الثقافات والحضارات في منطقة أوروبا وحقوق اإلنسان، والحریات األساسیة، وتع
 .والبحر المتوسط

 
دولة وحكومة من المنطقة  43بمبادرة من رؤساء م إنشاء األمانة العامة لإلتحاد من أجل المتوسط ت

، 2008 11/ /4وفي اجتماعهم بمدینة مرسیلیا في . 13/7/2008األورومتوسطیة في باریس یوم 
 /3/ 3قرر وزراء الخارجیة أن تحتضن برشلونة مقر األمانة العامة، التي اعُتمد نظامها األساسي في 

وقد تم توقیع اتفاقیة . من قبل كبار مسؤولي الدول األعضاء في اإلتحاد من أجل المتوسط 2010
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حصلت بموجبها  ، والتي2010 /5/ 4وحكومة أسبانیا یوم المقر بین اإلتحاد من أجل المتوسط 
 .األمانة العامة على امتیازات وحصانات منظمة دولیة تحت القانون األسباني

هو شراكة متعددة األطراف تهدف إلى زیادة القدرة على التكامل والترابط اإلتحاد من أجل المتوسط 
ادة السیاسیة مستوحى من اإلر كما أن اإلتحاد من أجل المتوسط . اإلقلیمي بین الدول األورومتوسطیة

إلى منطقة المشتركة المتمثلة في إنعاش الجهود الرامیة إلى تحویل حوض البحر األبیض المتوسط 
. ولعل إنشاء أمانة مشتركة یمثل حجر الزاویة في هذه الشراكة. للسالم والدیمقراطیة والتعاون واالزدهار

القات المتوسطیة الجدیدة من خالل ذلك أن األمانة العامة ُتسهم في تعزیز الملكیة المشتركة للع
  .مشاریع ملموسة في مجال التعاون اإلقلیمي

تحددت سلطات األمانة العامة ومهمتها في إعالني باریس ومرسیلیا وكذلك في النظام األساسي 
وتجدر اإلشارة إلى أن سلطات األمانة العامة لإلتحاد من أجل المتوسط . 2010 \3\ 3المعتمد في 
حدید وٕاعداد وتنفیذ وتنسیق المشاریع اإلقلیمیة، التي تتماشى مع مبادئ القانون الدولي تركز على ت

 .وقواعده، وتهدف إلى تعزیز وتقویة التعاون وتؤثر إیجابًا على حیاة المواطنین

عند إطالق اإلتحاد من أجل  –وتجدر اإلشارة أیضًا إلى أن قادة الدول ورؤساء الحكومات حددوا 
 :مجاالت ذات أولویة في البیان الختامي لقمة باریس ستة –المتوسط 

 .إزالة التلوث من البحر األبیض المتوسط •
 .طرق النقل البحري والبري السریعة •
 .الحمایة المدنیة •
 .الشمسیة للطاقة الخطة المتوسطیة: الطاقات البدیلة •

 .والبحث، الجامعة األورومتوسطیة التعلیم العالي •
 .المتوسطیةمبادرة تطویر األعمال  •

على المجاالت ذات األولویة المذكورة  2011أنشطته منذ عام  هذا ویركز اإلتحاد من أجل المتوسط 
فطبقا لمضامین إعالن مرسیلیا، یجب أن ُیراعى مبدأ التنمیة المستدامة في المشاریع المقترحة . أعاله

 :على األمانة العامة، كما یتعین أن یتضمن كل مشروع

 مساهمة في االستقرار والسالم في المنطقة األورومتوسطیة برمتهاالسعي إلى ال •

 الحفاظ على المصالح المشروعة ألي عضو في اإلتحاد من أجل المتوسط •
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 ”السرعات المتفاوتة“األخذ بعین االعتبار مبدأ  •
 .احترام قرار البلدان األعضاء المشاركة في مشروع جاري عندما تطرأ علیه تطورات إضافیة •

بانتظام على مستوى كبار المسؤولین من وزارة الخارجیة لكل عضاء اإلتحاد من أجل المتوسط یجتمع أ
وتضطلع . بلد من البلدان الثالثة واألربعین ومؤسسات اإلتحاد األوروبي وجامعة الدول العربیة

انیة اجتماعات كبار المسؤولین بمراقبة وتنسیق عمل اإلتحاد من أجل المتوسط، حیث تصادق على میز 
كما تناقش مقترحات المشروعات . األمانة العامة وبرنامج عملها إلى جانب إعداد االجتماعات الوزاریة

 .ویتخذ كبار المسؤولین القرارات بتوافق اآلراء. المطروحة على األمانة العامة للموافقة علیها وٕاقرارها

المشتركة بین الشمال والجنوب  ، مبدأ الرئاسة2008\7\13ت قمة باریس، المنعقدة بتاریخ وقد أدرج
ألطراف باعتباره واحدًا من التدابیر الرامیة إلى تعزیز الملكیة المشتركة وتحسین التوازن بین جمیع ا

  )2010،النظام االساسي التحاد من اجل المتوسط(. المشاركة في هذه العملیة
  

الشراكة االورومتوسطیة ومعتمدا علیها وع  ر یمكن القول بان االتحاد من اجل المتوسط جاء امتداد لمش
من حیث االهداف والمقاصد االوروبیة وجاء نتیجة فشل مشرةع  هو استكماال للمشروع االوروبيو  اتمام

   .الشراكة و محاولة الحیائه من جدید مع بعض االضافات التي ربما تكسبة زخما جدیدأ
 

  االقتصاد الوطني الفلسطیني .12.2
  
ا هذا واالقتصاد وحتى یومن  1967منذ احتالل اسرائیل لما تبقى من ارض فلسطین التاریخیة عام  

غیر متوازنة مع  قسریةوالذي بات تطورة اسیرا لعالقة  ،سطیني ملحقا باالقتصاد االسرائیليالفل
ئیلیة واصلت الحكومات االسرا 4/6/1967منذ . االقتصاد االكبر حجما واالكثر نموا ودینامیكیة

المتعاقبة على اتباع سیاسیه تدمیریة ممنهجة ضد االقتصاد الفلسطیني  اساسها تحویل الضفة الغربیة 
وابقاء السوق  ،وقطاع غزة الى سوق استهالكي للمنتجات والخدمات االسرائیلیة حتى تلك الفاسدة منها 

ود تشوهات بنیویة متأصلة السیاسه وج ،هذهوكان نتاج .  الفلسطیني مصدرا رخیصا لألیدي العاملة 
في االقتصاد المحلي  حیث توسعت فیة االنشطة الخدماتیة و الهامشیة على حساب االنشطة 

وعرقلة نموه االنتاجیة التنمویة والذي بدوره ادى الى اضعاف قدرة االقتصاد الفلسطیني  االنتاجیة  
یني خالل المرحلة االنتقالیة التي بدأت قیود االقتصادیة الخانقة لالقتصاد الفلسطواستمرت ال،الطبیعي  

تحت العدید من المبررات والمتطلبات االمنیة المفروضة اسرائیلیا  حیث لم تتمكن عملیة  1993عام 
السالم من ازالة العقبات والخروج من دائرة  السیطرة والتبعیة االسرائیلیة بل زادت االعباء على 



 

36 
 

تتحكم بالمعابر  وتصادر االرض لصالح االستیطان  االقتصاد الفلسطیني حیث مازالت اسرائیل
  . الطبیعیة الفلسطینیة  وتتحكم بكافة المصادر وتفرض االغالقات  وتعرقل حركة االفراد والبضائع

  
اذا كان جوهر االزمات التي یواجهها االقتصاد في مختلف البلدان یتمثل في المشاكل الناتجة عن 

  ،وتقلب اسواق االسهم والسندات ،وشح الموارد ،وتفاوت العرض والطلب ،والتضخم ،ارتفاع االسعار
فأن جوهر االزمة التي یواجهها االقتصاد الفلسطیني تكمن . وغیرها .. وشح الموارد والبطالة والفقر 

 ،والثروات الزراعیة ،في وجود احتالل عدواني مستعد من اجل تحققیق اهدافه لتدمیر البنى التحتیة 
ومصادرة الممتلكات وحصار الناس وایجاد بیئات طاردة  مهما  ،وتعطیل حركة التجارة  ،عوالمصان

كان هناك من امكانیات واعدة لالقتصاد الفلسطیني  وحتى نتمكن من امتالك صورة عن االقتصاد  
ى مدى نمو هذا االقتصاد الفلسطیني ال بد لنا من استعراض بعض المؤشرات االقتصادیة التي تدلل عل

  )2011،التقریر االستراتیجي الفلسطیني ( خالل فترة معنیة او تراجعه
  

استمرت سیاسات تدمیر القدرات االنتاجیة الفلسطینیة الزراعیة والصناعیة واالستیالء على الموارد 
لمدن والقرى والمناطق مع تصعید سیاسات العزل واالغالق وتقطیع التواصل بین ا ،المتاحة

 معوقا لتطور االقتصاد الفلسطیني االمور مجتمعة شكلت ،هذه،نقلریة الحركة والتوتقید ح ،الفلسطینیة
شباط (الجهاز المركزي إلحصاء الفلسطینيواستمرار حدة الفقر حیث اظهرت تقدیرات  ،وقدراته الذاتیة

من السكان یعانون من الفقر اي یعجزون عن استیفاء حاجاتهم األساسیة من % 45ان ) 2011
من السكان طبقا لمكتب االمم % 37.8كما انعدم االمن الغذائي لنحو  ،لبس والسكن المأكل والم

ضد الشعب الفلسطیني ال سات االسرائیلیة فقد ادت الممار )  2011اذار (دات المتحدة لتنسیق المساع
ما م ،الى خفض فرص كسب العیش امام المواطن الفلسطیني  ،سات العزل والتقید والحصارسیما ممار 

ملیون فلسطیني على المساعدات االنسانیة لتأمین جزء من احتیاجاتهم  1.2ادى العتماد اكثر من 
سانیة في االراضي أزمة الكرامة االن" وهو ما اطلقت علیة االمم المتحدة مصطلح  ،األساسیة 

  )2011(،التقریر االستراتیجي الفلسطیني  . "لة تحالفلسطینیة الم
  

لسلطة الفلسطینیة في برنامجها الهادف لتأسیس بنیة مؤسسیة متطورة قادرة على رغم استمرار جهود  ا
انهاء االحتالل : فلسطین ( ادارة الدولة الفلسطینیة المستقلة المأمولة  طبقا للوثیقة التنمویة الفلسطینیة 

اال ان حجم االنجاز كان محددا بالسقف المنخفض الذي فرضته ) 2011- 2010،واقامة الدولة 
وهو ما ادى الى مواصلة االعتماد على المساعدات المقدمة من  ،مارسات االحتالل االسرائیلي م

  .المجتمع الدولي 
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سطیني ومواطن الضعف والقوة ال بد لنا من االطالع على للكي نتمكن من التعرف على االقتصاد الف

نمو االقتصادي خالل ر في الوالتي تعكس مدى التقدم او التأخ المؤشرات االقتصادیة الفلسطینیةبعض 
سیاسي هو احد اهم العوامل لسطینیة بالرغم من ان االستقرار المن عمر السلطة الفسنوات محددة 
حیث لم یطرأ اي تغیر جوهري على مكانة االراضي . ها ر ب المؤشرات وعدم استقراذالمؤثرة في تذب

زالت  اذ ما. 2012خالل العام مستوى المعیشي او المستوى االقتصادي الالفلسطینیة من حیث 
ظلت في مصاف الدول النامیة ووفقا  الفلسطینیة  المؤشرات االقتصادیة تشیر الى ان االراضي

فهي من الدول النامیة ذات الدخل المنخفض  والتي یتراوح فیها  2008لتصنیف البنك الدولي عام 
   .دوالر امریكي 3855دوالر الى  979متوسط دخل الفرد بین 

  
بلغ نصیب الفرد من الناتج القومي االجمالي باالسعار الثابتة في االراضي الفلسطینیة  2008ي عام ف 

دوالر امریكي وفي قطاع غزة لم یتعد  1723.2حیث بلغ في الضفة الغربیة  ،دوالر امریكي  1356.3
االجمالي فقد ارتفع معدل دخل الفرد من الناتج المحلي  2011اما في عام  يدوالر امریك 806.3

بالمقارنة مع عام % 8.90دوالر امریكي مسجال بذلك ارتفاعا بمقدار  1635.2باالسعار الثابتة الى 
 )2.2( كما یبین الجدول رقم 2010

  
  الناتج المحلي االجمالي في االراضي الفلسطینیة: (2:2)جدول رقم

  )بالملیون دوالر(باألسعار الثابتة  2013- 2004لألعوام 
  

االراضي   السنة
  الفلسطینیة

  قطاع غزة  الضفة الغربیة

2004  4329.2  2336.0  1493.2  
2005  4796.7  3003.8  1792.9  
2006  4609.6  3130.7  1478.9  
2007  4913.4  3152.9  1383.5  
2008  5212.1  3947.3  1264.8  
2009  5663.6  4304.6  1359.0  
2010  6122.3  4609.6  1513.3  
2011  6882.3  5011.2  1781.1  
2012  7314.8  5409.0  1905.8  
2013  7477.0  5464.3  2012.7  

 )2014 ت القومیة،االحسابالجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني،(

  



 

ان التطورات التي طرأت على حجم الناتج المحلي االجمالي ومعدالت النمو االقتصادي في االراضي 
شهد الناتج المحلي  2011في عام الضفة الغربیة وقطاع غزة  

الضفة الغربیة في حین وصل في في  2010
وبالرغم من االرتفاع الكبیر الذي تحقق للناتج المحلي االجمالي  في قطاع غزة 

 2011رتفعة ووصلت عام فة الغربیة في الناتج المحلي الفلسطیني ما زالت م
وهذا ال یتناسب مع حجم السكان في كل من 

في عام  5464.4 كما النتاج المحلي االجمالي في الضفة الغربیة بلغ 
من حجم السكان % 62.9ففي الضفة الغربیة شكل السكان نسبة 

هذا الوضع % . 38.1النسبة في قطاع غزة الى 
  ).2014الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، 

بالنظر الى اهمیة  مساهمة االنشطة االقتصادیة المختلفة في الناتج المحلي االجمالي في الربع 
مساهمتة في الناتج المحلي االجمالي    فينجد ان قطاع الخدمات هو االهم 

   ل ادناهفي الشكهذا یشیر اال ان االقتصاد الفلسطیني بشكل عام هو اقتصاد خدماتي كما هو موضح 

  

مساهمة القطاعات االقتصادیة في الناتج المحلي اإلجمالي في االراضي الفلسطینیة  
  )2012،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني

,  االدارة والدفاع

%12, الصناعة

,  القطاعات االخرى 
24%

%4, الزراعة

ان التطورات التي طرأت على حجم الناتج المحلي االجمالي ومعدالت النمو االقتصادي في االراضي 
الضفة الغربیة وقطاع غزة   الفلسطینیة لم تكن متماثلة في مناطق 

2010بالمقارنة مع عام  %10.4باالسعار الثابتة زیادة تعادل 

وبالرغم من االرتفاع الكبیر الذي تحقق للناتج المحلي االجمالي  في قطاع غزة %. 17.57قطاع غزة 
فة الغربیة في الناتج المحلي الفلسطیني ما زالت ماال ان نسبة مساهمة الض

وهذا ال یتناسب مع حجم السكان في كل من %  25.8نما ساهم قطاع غزة بما نسبة یب % .74.2الى 
كما النتاج المحلي االجمالي في الضفة الغربیة بلغ  . الضفة الغربیة وقطاع غزة 

ففي الضفة الغربیة شكل السكان نسبة في قطاع غزة   2012.7و 2013
النسبة في قطاع غزة الى  ،هذهبینما وصلت  ي الفلسطینیة الكلي في االراض

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، ( .یشیر الى تفاوت انتاجیة الفرد في كلتا المنطقتین 

بالنظر الى اهمیة  مساهمة االنشطة االقتصادیة المختلفة في الناتج المحلي االجمالي في الربع 
نجد ان قطاع الخدمات هو االهم  2012الثالث من عام 

هذا یشیر اال ان االقتصاد الفلسطیني بشكل عام هو اقتصاد خدماتي كما هو موضح 

  
مساهمة القطاعات االقتصادیة في الناتج المحلي اإلجمالي في االراضي الفلسطینیة  :  2:2الشكل رقم 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني(2012من عام  للربع الثالث

%19, الخدمات

%15, االنشاءات

االدارة والدفاع%14, التجارة
12%

ان التطورات التي طرأت على حجم الناتج المحلي االجمالي ومعدالت النمو االقتصادي في االراضي 
الفلسطینیة لم تكن متماثلة في مناطق 

باالسعار الثابتة زیادة تعادل 
قطاع غزة 

اال ان نسبة مساهمة الض
الى 

الضفة الغربیة وقطاع غزة 
2013

الكلي في االراض
یشیر الى تفاوت انتاجیة الفرد في كلتا المنطقتین 

  
بالنظر الى اهمیة  مساهمة االنشطة االقتصادیة المختلفة في الناتج المحلي االجمالي في الربع  

الثالث من عام 
هذا یشیر اال ان االقتصاد الفلسطیني بشكل عام هو اقتصاد خدماتي كما هو موضح 

الشكل رقم 
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لغربیة  وقطاع غزة كل على بالنظر الى معدل دخل الفرد من الناتج المحلي االجمالي في الضفة ا
سب النمو الذي ان الفجوة بینهما تقلصت بشكل كبیر ب نجد انهما ما زاال غیر متساوین  اال ىحد

الفرد من الناتج  فمعدل دخل ،عام في نفس ال الصفة الغربیة بالمقارنة مع  2011شهدة قطاع غزة عام
بینما وصل هذا المعدل في  ، 2037.6الى  2011المحلي االجمالي في الضفة الغربیة وصل عام 

ان الفجوة في معدل دخل  وعلى الرغم من هذا النمو اال ، 1042.8قطاع غزة في نفس الفترة الى 
دوالر عام  994.8الى  2010دوالر عام  978.20ت من لضفة الغربیة وقطاع غزة قد ازدادالفرد بین ا

 )3.2(كما هو في الجدول رقم  2011

  
  رد من الناتج المحلي االجمالي في االراضي الفلسطینیة باالسعار الثابتةنصیب الف -:3:2جدول رقم 

  القیم بالدوالر 2004-2013
  

  قطاع غزة  الضفة الغربیة  االراضي الفلسطینیة  السنة
2004  1358.1  1472.0  1184.1  
2005  1459.4  1515.2  1374.5  
2006  1360.1  1534.8  1096.1  
2007  1406.0  1681.9  991.3  
2008  1449.1  18305  978.1  
2009  1529.8  1943.0  914.1  
2010  1606.4  2025.1  985.7  
2011  1752.5  2181.5  1121.1  
2012  1807.5  2251.3  1159.0  
2013  1793.3  2214.0  1182.9  

  . )2014ت القومیة، االجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني،الحساب(:المصدر
  

سنوات االخیرة اال انها ما زالت حققته األراضي الفلسطینیة في العلى الرغم من النمو االقتصادي الذي 
حیث ما زالت معدالت  ،ین حجم العرض من القوة العاملة وحجم الطلب علیهاب عاني من خلل مزمنت

 2012حتى الربع الثالث من عام  1995منذ عام % 20البطالة فیها مرتفعة وتصل الى اكثر من 
هذا الوضع یشیر ان ما یحدث في االراضي الفلسطینیة هو نمو  . 1999و 1998باستثناء عامي 

ویعود الخلل الى عدم تنمیة القدرة االستیعابیة للقطاعات االقتصادیة . اقتصادي بدون تنمیة اقتصادیة 
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. المختلفة وتمكینها من خلق فرص عمل كافیة للزیادات المطردة في عرض القوة العاملة الفلسطینیة 
والتي صعوبة ذلك بسبب  التشوهات الهیكلیة التي یعاني منها  االقتصاد الفلسطیني  وال نقلل هنا من

وحتى  1967سرائیلي إللحاقه وٕاتباعه لالقتصاد اإلسرائیلي منذ عام نتجت عن سیاسات االحتالل اال
على  یومنا هذاوحتى  1967رائیلي منذ عام االضافة الى سیطرة االحتالل اإلسب. الوقت الحاضر

 )2014،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني( .الموارد االقتصادیة الفلسطینیة معظم 

  
نخفاض مستویات المعیشة  ا علىیعتبر انتشار الفقر والتفاوت في توزیع الدخل من اهم المؤشرات 

راضي الفلسطینیة في ذلك معظم الدول النامیة وتشبه اال. م تحقیق تنمیة حقیقیة عدتؤدي الى  والتي 
اي تغیر یذكر على نسبة  لم یطرأ حیث .وبالذات تلك التي تصنف بالدول ذات الدخل المنخفض 

 2011ففي عام . 2010و 2009 بالمقارنة مع عامي  2011الفقر في االراضي الفلسطینیة في عام 
الفقر وتشیر البیانات الى انتشار % 25.8فقا النماط االستهالك الشهري بلغت نسبة الفقر بین االفراد و 

د وصلت نسبة االفرا 2011طني ففي عام بشكل واسع في االراضي الفلسطینیة وفقا لخط الفقر الو 
افراد  5نة من و شیكل لالسرة المك 2293(الفلسطینین الذین یقل دخلهم الشهري عن خط الفقر الوطني 

لنسبة ذلك االمر بافي قطاع غزة وك% 67.1في الضفة الغربیة و% 35.6بواقع %  47.6الى ) 
وفقا ألنماط % 12.9الى  2011زلت مرتفعة ووصلت عام  یعانون من الفقر فالنسبة ما لالفراد الذین

ان انتشار . في قطاع غزة % 21.1في الصفة الغربیة و% 7.8بواقع . االستهالك الشهري لألسرة 
و منالدخل ان اللى التفاوت في توزیع مشار الیة  یشیر ا هو ة كمایالفقر في االراضي الفلسطین

المر الذي یشیر الى ان ا. االقتصادي الذي تحقق خالل السنوات الماضیة القلیلة كان نموا دون تنمیة 
  ) 2012،بكدار( .غنیة  ولم تشمل الفئات الفقیرة الفئات ال النمو االقتصادي كانت محصورة لدىمنافع 

 
فلسطیني من خالل مساهمته في الناتج الخارجیة اهمیة كبیرة في االقتصاد القطاع التجارة یحتل 

والصناعة والبناء  ،االقتصادیة االنتاجیة االخرى كالزراعة فروع الالمحلي االجمالي وتاثیره على 
وتأثیرها على سوق العمل ومستویات االسعار من ناحیة  ، وغیرها من القطاعات االخرى ،تشید وال

كیة في توفیر السلع غیر المنتجة محلیا من مستلزمات االنتاج والسلع االستهال رهومن خالل دو 
  .المحلي من ناحیة اخرىئض من االنتاج وتصریف الفا

  
حیث تعتبر ،مو االقتصادي نعلى الرغم من ان الجانب التصدیري في التجارة الخارجیة یعد مؤشرا لل

قیق النمو في الناتج المحلي االجمالي وخلق وتح ،امرا ضروریا لدعم میزان المدفوعاتالصادرات 
إن جانب المستوردات في معادلة المیزان التجاري تحتل ایضا اهمیة في عملیة التنمیة ف ،فرص العمل 
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ألنها تمكن المنتجین والمستهلكین من الحصول على ،االقتصادیة كونها تعتبر متطلبا اساسیا للمجتمع 
اضافة الى  ،او سلعا استهالكیة،معداتأآلت و ت سلعا صناعیة ككانسلع یتعذر انتاجها محلیا سواء 

وبالتالي تكمن اهمیة  ،اهمیة توفیر المواد الخام والسلع الوسیطة الالزمة لعملیة االستثمار واالنتاج
  .المستوردات في هیكلها وقدرتها على خدمة الجانب االستثماري على حساب الجانب االستهالكي

  
تظهر البیانات الصادرة حول التجارة الخارجیة مدى الفجوة بین كل من الصادرات والواردات الفلسطینیة 

حیث تشیر البیانات  ،تعكس مدى العجز في المیزان التجاري بشقیه السلعي والخدميوالتي  ،
ي في الضفة ئیة الى انه ومنذ ان تسلمت السلطة الوطنیة الفلسطینیة ادارة النشاط االقتصادواالحصا

لم تتمكن الصادرات السلعیة ،2012ولغایة الربع الثاني من العام  1994الغربیة وقطاع غزة في عام 
وفي ذات السیاق تعكس تركیبة الواردات  ،من قیمة الواردات السلعیة % 20نیة من تجاوز یالفلسط

سطینیة والتي تشیر الى ان ة مدى الخلل والتشوه في تركیبة التجارة الخارجیة الفلالسلعیة الفلسطینی
التقریر . (من قیمتها % 80الواردات االستهالكیة الى االراضي الفلسطینیة شكلت اكثر من 

  )2011الفلسطیني، اإلستراتیجي 
 

وكما یظهر في الجدوال رقم  2011ولغایة  1995كما ان المتتبع لبیانات التجارة الخارجیة منذ عام 
ملیون دوالر مع نهایة  4003.2یجد ان المیزان التجاري السلعي یعاني من عجز مزمن بلغ  ،)3.2(

مع نهایة العام ذاته %41.0في حین وصلت نسبة العجز الى الناتج المحلي االجمالي  ،2011العام 
من العام  لربع الثانيوال تشیر البیانات الصادرة حول حجم التبادل التجاري باالسعار الثابتة مع نهایة ا

ملیون دوالر فیما لم یتعد حجم  2128.7یمة الواردات السلعیة قالى اي جدید فقد وصلت  2012
ملیون دوالر لغایة نهایة  1761ملیونا وبحجم بلغ  367.7الصادرات الفلسطینیة خالل الفترة ذاتها 

قتصادیات هر مدى انكشاف االقتصاد الفلسطیني لالظوهو ما ی ،2012ول من العام النصف اال
 .الخارجیة 
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صافي المیزان التجاري السلعي ونسبة العجز الى الناتج المحلي اإلجمالي  4:2 جدول رقم
2004/2011 

  
اتج المحلي نال  )العجز(صافي المیزان التجاري السلعي   السنة 

  االجمالي
نسبة عجز المیزان التجاري السلعي الى 

  (%)الناتج المحلي االجمالي 
2004 2209.8-  4198.4 52.6%  
2005 2049.5-  4634.4 44.2%  
2006 2275.0-  4619.1 49.3%  
2007 2689.9 5182.4 51.9%  
2008 2815.7-  6247.3 45.1%  
2009 3105.9-  6719.6 46.2%  
2010 3080.7-  9330.6 37.0%  
2011 4003.2-  9775.3 41.0%  

بیانات الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار  الفلسطیني،الجهاز المركزي لالحصاء () 4.2 (جدول رقم 
  ).لعدة سنوات ،الجاریة 

  
لیة مدى تبعیة االقتصاد الفلسطیني لالقتصاد یویظهر حجم التبادالت التجاریة الفلسطینیة االسرائ

حیث بلغ اجمالي قیمة الواردات السلعیة المرصودة خالل الربع  ،الخصوص  وجهةاالسرائیلي على 
اما الصادرات % 60ملیون دوالر وبلغت حصة اسرائیل منها  1109حوالي  2012الثاني من العام 

ملیون دوالر  وبنسبة  164ا هل منیحصة اسرائوتجاوزت  ،ملیون دوالر  185السلعیة فلم تتجاوز 
 )2012،س ما( من قیمتها االجمالیة % 88

  
  التجارة الخارجیة الفلسطینیة 13.2.  

  
حركة  ىیقصد بالتجارة الخارجیة التحركات الدولیة للسلع والخدمات وهي مصطلح اقتصادي یعود ال

بر تبادل المنتجات من السلع والخدمات بین الدول من تویع ،لمختلفة االسلع والخدمات بین الدول 
كل دولة على ما ال یتوفر لدیها من ضرورات الحیاة لشعبها  ث یتیح ذلك حصولیح ،ضرورات الحیاة 

یدل  اكما انها تعتیر مؤشر   ،والتي قد تتدخل ظروف طبیعیة او فنیة او راسمالیة من عدم انتاجه لدیها
واجتماعي وسیاسي لرسم السیاسة التجاریة واالقتصادیة على مدى ما یحرز من تقدم اقتصادي 

ر طیع رجال االعمال تقریتمن خاللها یس ار اي الحمایات یمكن االلتجاء الیهلالستیراد والتصدیر  وتقری
  .)1997،صقر( .ستیراد البضائع و تصدیرهاسیاساتهم العامة فیما یتعلق با
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تتعلق  لعدة عوامل ویعود ذلك  ،یحتل قطاع التجارة الخارجیة أهمیة كبیرة في االقتصاد الفلسطیني 
على الفروع االقتصادیة اإلنتاجیة وسوق العمل ومیزان المدفوعات ومستویات  التجارة الخارجیة بتأثیر 

ودورها األساسي في توفیر احتیاجات السوق المحلیة من مستلزمات اإلنتاج  ،األسعار من ناحیة 
والسلع االستهالكیة وتسویق المنتجات الفلسطینیة ذات االرتباط الوثیق باألسواق الخارجیة من ناحیة 

ویستوعب ما  ،من الناتج المحلي اإلجمالي % 13- 11ویساهم القطاع التجاري بما نسبته . أخرى 
  )2006 ،الصوراني(.  من األیدي العاملة الفلسطینیة% 18نسبته 

  
ة االقتصادیة وتأثیرها على حیاة الشعوب ینظرا لألهمیة التي یكتسبها قطاع التجارة الخارجیة في التنم 
بر احد اهم روافد التجارة الخارجیة وفي الحالة الفلسطینیة تواالستقرار یعكما ان العامل السیاسي ،

ونتیجة للظروف السیاسیة التي تعرض لها االقتصاد الفلسطیني وعدم استقرارة بل كان وما زال سوقا 
وهو االقتصاد االسرائیلي  وذلك بفعل سیاسة االحتالل  امو الكیة لالقتصاد االكثر تطورا وناسته

لتي اثرت ا الظروف زوفي هذا المجال سوف نستعرض بشكل موج .لي لالراضي الفلسطینیة االسرائی
بها  مرتالتي مراحل الاستعراض  جیة بشكل خاص من خالل ر والتجارة الخا على االقتصاد الفلسطیني

  .الحالة الفلسطینیة وشكلت منطلقات جدیدة في كل مرحلة
  

غیرات تحیث بدأت باحتالل بقیة فلسطین وشهدت  1987- 1968تخللت الفترة الممتدة ما بین عام 
فكانت اسرائیل تتعامل  ،سیاسیة واقتصادیة جذریة اثرت على مجمل اداء االقتصاد الفلسطیني  ونموة 

رة توقفت تالف ،هذهخالل  وكام سیطرتها علیة حمع السوق الفلسطیني كامتداد طبیعي لسوقها وعززت ا
الفلسطینیة مع العالم اجمع باستثناء االردن وذلك وفقا الحكام التجارة الداخلیة ولكن العالقات التجاریة 
عیة تنمو خالل الفترة الصادرات السلكانت .مستمرة على االقتصاد الفلسطیني  ةرائیلیسفي ظل سیطرة ا

سنویا في قطاع غزة % 1.6سنویا في الضفة الغربیة و% 2.1بمعدل  1998- 1968من عام الممتدة 
فقد  1998-1968ملیون دوالر  الفترة  127لضفة الغربیة بینما كان معدل الصادرات السلعیة في ا ،

ملیون 230والى اكثر من  1994- 1988الفترة الممتدة من عام ملیون دوالر خالل  173ارتفع الى 
في الضفة % 35حیث لم تكن الصادرات السلعیة تشكل اكثر من  1998-1995خالل الفترة دوالر 

  .)2000،ماس (الغربیة من اجمالي الصادرات الكلیة 
  

الى تطورات في الوضع  1994-1988خالل الفترة الممتدة ما بین عام تصاد الفلسطینيقخضع اال
وسیاسة المقاطعة الفلسطینیة للبضائع  السیاسي  وخاصة مع بدایة االنتفاضة  الفلسطینیة االولى

االسرائیلیة وفرض اسرائیل مزیدا من القیود على حركة االشخاص والبضائع وفرض سیاسة العقوبات 
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رة فك االرتباط مع االردن وفرضت اسرائیل سیاسة االغالقات فتال ،هذهكما شهدت ایضا  ،الجماعیة 
في عملیة التسویة السیاسیة مطلع التسعینات  خالل المتكررة والحصار شبة الدائم اضافة الى البدء 

الفترة لم یتغیر شيء یذكر على حركة التجارة الخارجیة الفلسطینیة بل ان الحالة االقتصادیة  ،هذه
. الفلسطینیة شهدت ما یعرف بحالة اقتصاد الصمود واالعتماد على الذات ضمن االمكانات المتاحة

على اتفاقیة السالم مع اسرائیل والذي تم بموجبه تسلیم السلطة الذي شهد التوقیع  1994في العام 
وخاصة اتفاق باریس االقتصادي   ،الفلسطینیة ادارة النشاط االقتصادي  وتوقیع اتفاقیات مختلفة 
اعطى  ية مع العالم الخارجي والذیوالذي اصبح االطار العام المرجعي للعالقات التجاریة الفلسطین

لسیطرة والتحكم والربط القصري لالقتصاد الفلسطیني مع االقتصاد االسرائیلي سرائیل مزیدا من اا
الجعفري .( مع العالم الخارجي االكثر تقدما ونموا في ظل السیطرة المطلقة لحركة البضائع واالفراد 

،1998 (. 
 

في الضفة الغربیة % 25انخفضت اهمیة الصادرات السلعیة  الى الصادرات الكلیة الى اكثر من 
القیود التي فرضتها اسرائیل على تدفق السلع من الضفة ویعود ذلك الى   1994-1988خالل الفترة 

على تدفق صادرات  ءاتافي الوقت الذي لم تفرض فیةه ایة اجر  ،الغربیة الى اسواق التصدیر 
الت دالواردات للضفة الغربیة تزید باستمرار مع اختالف معلخدمات الرئیسیة  ومن جهة اخرى كانت ا

 اام ،ملیون دوالر  690- 70ت قیمتها من وحفقد ترا 1987- 1968النمو في بعض السنوات خالل 
عدلها الى فقد كان  االتجاه العام للواردات السلعیة متزایدا باستمرار لیصل م 1998- 1988خالل الفترة 

  )2000 ،ماس(. 1998-1995في الفترة ملیون دوالر  839
  

على عكس ما كان متوقعا منذ بدء المرحلة االنتقالیة تبین المؤشرات االقتصادیة الرئیسیة المتاحة 
فقد اخذ الناتج القومي  ،ء االقتصاد الفلسطیني في تراجع مستمر اان اد 1998- 1994لسنوات 
بالتراجع ) بالقیم الثابتة(معدل االستهالك الفردي والدخل الفردي و ،والناتج المحلي االجمالي ،االجمالي
وقد زاد اعتماد االقتصاد الفلسطیني على  ،ورافق ذلك زیادة في معدالت البطالة والتضخم   ،المستمر 

ناتج المحلي على اسرائیل بشكل خاص حیث زادت نسبة الواردات السلعیة الى الو الخارج بشكل عام 
ة ذلك ارتفعت نسبة الوراردات جیونت 1997عام %50الى حوالي  1992في عام % 37االجمالي من 

ال تتجاوز  1992بعد ان كانت عام  1998عام % 60السلعیة الى االستهالك لتصل الى اكثر من 
حیث كانت ولم ترتفع نسبة الصادرات الى الناتج المحلي االجمالي اال بنسبة ضئیلة للغایة  45%
وقد نتج عن ذلك زیادة في العحز في المیزان  ، )%12( 1997واصیحت عام  )%9( 1992عام

وقد   1998ملیون دوالر عام  2080لیصل الى  1992ملیون دوالر عام 902التجاري السلعي من 



 

- 1992اكثر من تسع مرات خالل الفترة ) 
تكار حق اتعموقد . ملیون دوالر خالل تلك الفترة

% 90الى اكثر من  1991عام % 85اسرائیل للتجارة الخارجیة الفلسطینة حیث ارتفعت نسبته من 
الجهاز ( .من مجمل الصادرات الفلسطینیة 

 .)1998- 1995(احصاءات التجارة الفلسطینیة 

من خالل انتهاء المرحلة االنتقالیة وذلك وفق 
 1999وبدأت مع نهایة عام  االتفاقیات واستحقاقاتها 

رت بشكل كبیر على كافة مناحي ثمرحلة جدیدة من الصراع من خالل اندالع االنتفاضة الثانیة والتي ا
منذ عام  ئهوكانت النتائج الكارثیة التي خلفتها االنتفاضة من خالل  تدمیر ما تم بنا

تم تدمیر البنیة التحیة لكافة مكونات  200
لفلسطینیة راضي اقتصادي ورافق ذلك اغالق محكم لال

نهاء اي ترابط جغراقي محتمل من خالل فرض 
لكامل وعدم مقدرة االفراد والبضائع على حد 

الطرف االسرائیلي سیطرة سواء من الحركة وزیادة االعباء المادیة وكلفة االنتاج واالستیراد من خالل 
الى االقتصاد االسرائیلي واحكام السیطرة  یة االقتصادیة الفلسطینیة

والذي یمثل واقع الصادرات )  (3.2ل النظر الى الشكل 
2006. 

  
 .)2006-2000(الصادرات والواردات الفلسطینیة وصافي المیزان التجاري 

  )المركزي لالحصاء الفلسطینيالجهاز 
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) ع والخدماتالسل( العجز في المیزان التجاري  تضاعف
ملیون دوالر خالل تلك الفترة 955ملیون دوالر الى  92اذ ارتفع من  1998

اسرائیل للتجارة الخارجیة الفلسطینة حیث ارتفعت نسبته من 
من مجمل الصادرات الفلسطینیة % 96فالصادرات الى اسرائیل تزید عن  1998عام 

احصاءات التجارة الفلسطینیة   حصاء الفلسطیني،المركزي لال

من خالل انتهاء المرحلة االنتقالیة وذلك وفق  1999عام  حلة جدیدةر م أكان من المفترض ان تبد
االتفاقیات واستحقاقاتها  هذهاسرائیل تنكرت ل توكان ،االتفاقیات الموقعة 

مرحلة جدیدة من الصراع من خالل اندالع االنتفاضة الثانیة والتي ا
وكانت النتائج الكارثیة التي خلفتها االنتفاضة من خالل  تدمیر ما تم بناالحیاة الفلسطینیة 

2006- 2000من  توحتى قبل ذلك خالل السنوا 1994

قتصادي ورافق ذلك اغالق محكم لالالمجتمع الفلسطیني  وعلى راسها الجانب اال
نهاء اي ترابط جغراقي محتمل من خالل فرض اوسیطرة مطلقة وتقطیع اوصال االراضي الفلسطینیة و 

لكامل وعدم مقدرة االفراد والبضائع على حد مزید من الحواجز العسكریة وفرض حاالت االغالق ا
سواء من الحركة وزیادة االعباء المادیة وكلفة االنتاج واالستیراد من خالل 

یة االقتصادیة الفلسطینیةبعحالة التاالمر الذي عمق من 
ل النظر الى الشكل الخ حا منو هذا یبدو اكثر وض  علیة 

2006-2000والواردات وصافي المیزان التجاري خالل الفترة 

الصادرات والواردات الفلسطینیة وصافي المیزان التجاري )  3.2(الشكل رقم 
الجهاز (احصاءات التجارة الخارجیة الفلسطینیة  لعدة سنوات 

2002 2003 2004 2005 2006

الواردات الصادرات صافي المیزان التجاري

تضاعف
1998

اسرائیل للتجارة الخارجیة الفلسطینة حیث ارتفعت نسبته من 
عام 

المركزي لال
  

كان من المفترض ان تبد
االتفاقیات الموقعة 

مرحلة جدیدة من الصراع من خالل اندالع االنتفاضة الثانیة والتي ا
الحیاة الفلسطینیة 

1994

المجتمع الفلسطیني  وعلى راسها الجانب اال
وسیطرة مطلقة وتقطیع اوصال االراضي الفلسطینیة و 

مزید من الحواجز العسكریة وفرض حاالت االغالق ا
سواء من الحركة وزیادة االعباء المادیة وكلفة االنتاج واالستیراد من خالل 

االمر الذي عمق من 
علیة 

والواردات وصافي المیزان التجاري خالل الفترة 

الشكل رقم 
احصاءات التجارة الخارجیة الفلسطینیة  لعدة سنوات ،
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ان العجز في المیزان التجاري الفلسطیني وفق بیانات واحصاءات من خالل الشكل اعالة نالحظ 

خالل  حدث ولكن ما 2006خالل العام  تهبلغ ذرو  مستمر حیث الجهاز المركزي الفلسطیني في تزاید
وقد تراجع التبادل   االغالق والحصارجة یفي الواردات الفلسطینیة نتهو تراجع  2002- 2000 الفترة 

في مستوى الصادرات  فیالحظ ارتفاع 2004اما في عام .بشكل حاد  2002-2000التجاري عام
 هذا بالطبع یعود.2003مقارنة مع العام % 32وكذلك ارتفاع في نسبة الواردات بنسبة % 12بنسبة 

ان هنالك اتفاقیات تجاریة وسیاسیة ولكن التبعیة المفروضة على االقتصاد الفلسطیني بالرغم من الى 
   .لت اسرائیل متنكرة لهااماز 
  

والتي اتت  2006خابات الفلسطینیة عام سواء عقب االنت هو علیة بل زاد استمر الوضع على ما
تخابات  نلحكم ومن هنا بدات المعاناة تتضاعف حیث لم یقبل المجتمع الدولي نتائج االلكة حماس ر بح
لسلطة الفلسطینة لمن خالل قطع المساعدات الدولیة  لفلسطینیة االقتصادیة تزاد سوءً الحالة ا توبات

حیث ارتفعت نسبة الفقر والبطالة  مورد لدعم الموازنة العامة یمثلوالتي هي المصدر األكبر الذي 
     .حیث لم تعد السلطة الفلسطینیة قادرة على دفع الرواتب وتغطیة النفقات الطبیة

  
تساعا زاد ا لمن الواضح ان االختالل في المیزان التجاري بقي قائما ب هادنا )4.2(الشكل رقممن خالل 

وذلك ان المتغیرات التي تتحكم في نمو التجارة الخارجیة بشكل عام   2013-2006خالل االعوام 
  .واالقتصاد الفلسطیني بشكل عام مازلت ماثلة ولم تتغیر 

  
احصاءات ، ، .2013- 2006الصادرات والواردات وصافي المیزان التجاري لالعوام  )4.2(الشكل 

  )2013،الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني(التجارة الخارجیة لعدة سنوات
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  تطور الصادرات والواردات السلعیة المرصودة لألراضي الفلسطنیة    14.2
 
من خالل سیاساستها التي اتبعتها على تكریس  ینیة طاضي الفلسر عملت اسرائیل منذ احتاللها لال 

سیاسات واجبرت االقتصاد الفلسطیني على انتهاج  ،التعبیة لها وخاصة في الجانب االقتصادي 
مما ادى به الى ان تشكل السلع االستهالكیة ما   ،تصدیر ال تتناسب واالحتیاجات التنمویة الفلسطینیة

ة التي فرضتها على تعددكما ان القیود والعوائق الم ،یة مل قیمة وارداته السلعجمن م% 80ه قیمت
دیاد المدة الزمنیة واز  ،لفة االنتاجتكأدت الى زیادة ) الدواعي االمنیة(حركة السلع واالفراد بحجة 

ناهیك عن ارتفاع تكالیف الشحن مما  ،الزمة لوصول المواد الخام والمدخالت المتسوردة الى المعابرال
االمر الذي أدى الى تراجع . الوطني  جاخرى على حساب المنت رائیلي میزة تنافسیةاعطى المنتج االس

 ،هذهكما اسهمت  ،في حجم عجز المیزان التجاري  نسبة الصادرات الى الواردات الفلسطینیة وزیادة 
ى المرتبطة اداء القطاعات االقتصادیة األخر  واثرت على ،السیاسات في تراجع حركة التصدیر

كما كرست اسرائیل من تبعیة االقتصاد الفلسطیني لها من . والزراعي وغیرها ،كالقطاع الصناعي 
دالت التجاریة الفلسطینیة من خالل الجانب على ان تتم معظم المباخالل اجبار االقتصاد الفلسطیني 

  .االسرائیلي من خالل سیطرته على كافة المعابر والحدود الدولیة
  

شهد التبادل التجاري  2011والذي شهد نشؤ السلطة الفلسطینیة لغایة نهایة عام  1994م منذ عا
 1995ملیون دوالر عام  1931تضاعفت قیمة الواردات من  2011السلعي تطورا ملحوظا ففي عام 

في حین نمت  ،%9.82وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي % 167وبنسبة بلغت  2011عام  5153الى 
 1149.6الى  1995ملیون دوالر عام  457طینیة ولكن بنسبة اقل حیت ارتفعت من الصادرات الفلس

الزیادة في الصادرات اال ان القاعدة االنتاجیة  هذهوعلى الرغم من . 2011عام مع نهایة الملیون دوالر 
 قالى تعمیولم تواكب معدل وحجم النمو في الواردات مما ادى  ،للقطاعات السلعیة ما تزال متدنیة
  ) 2012،بكدار(.الفجوة والعجز في المیزان التجاري 

 
ة خالل الفترة التطورات التي حصلت على الواردات والصادرات الفلسطینی5.2)  (وضح الشكل رقمی

وذلك وفق البیانات الموجودة لدى الجهاز المركزي لالحصاء  2012- 1996الممتدة من عام 
التذبذب المستمر في على والذي یدل  ، 2012ة عام الفلسطیني من واقع احصاءات التجارة الخارجی

فق الظروف التي تسمح اسرائیل بها كونها و  االحركة التجارة الخارجیة وعدم استقرارها بل وتطورها 
ولم تستطیع كافة   .ها على المعابر والحدودتفي حركة البظائع واالفراد من خالل سیطر  ةالمتحكم

االولى  ةمعضلة التجارة الخارجیة كونها موضوع سیاسي بامتیاز بالدرججة الاالتفاقیات االقتصادیة مع



 

بعیة والسیطرة اال من خالل بسط السیادة الفلسطینیة الكاملة على االراضي 

  
   التجارة الخارجیةاحصاءات  2012 -1996

  )2013الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني

  

  2013-2010اجمالي الصادرات والواردات من والى االتحاد االوروبي 
  .)بیانات غیر منشورة(
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بعیة والسیطرة اال من خالل بسط السیادة الفلسطینیة الكاملة على االراضي ن التخلص من التوال یمك
 ها دوحدو  هاالفلسطینیة ومعابر 

1996الصادرات والواردات الفلسطینیة )5.2( الشكل رقم 
الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني(

  
 

 
اجمالي الصادرات والواردات من والى االتحاد االوروبي ) 6.2(ل رقم الشك

(الجهاز المركز لإلحصاء الفلسطیني 
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الواردات 

وال یمك
الفلسطینیة ومعابر 



 

من خالل الشكل عالة نالحظ مدى االختالل في العالقة التجاریة بین فلسطین واالتحاد االوروبي وهذ 
 وهذا یعود الى التشوهات التي.حتى بعد مرورو حوالي عشرین عام على مسیرة برشلونة 

رة القطاع مازلت تعتري االقتصاد الفلسطیني والتبعیة المفروضة علیة من قبل االحتالل وعدم مقد
الخاص الفلسطیني على استغالل الفرص المتاحة ومضاعفة جهودة لزیادة الصادرات الفلسطینیة ضمن 

من تركیبة التجارة الخارجیة الكلیة % 51اهمة التجارة الخارجیة الخدمیة الفلسطینیة بالمعدل 
مل جمن م% 13.5الى  2011هایة العام نووصلت نسبتها مع 

 245من  2011- 1995ت  الواردات الخدمیة خالل الفترة ما بین 
كما استطاعت الصادرات  ، 2011دوالر عام

یون دوالر عام مل 360.1الى حوالي  1995
فلسطیني الخدمي طوال الفترة المذكورة  وفي السیاق 

% 6.1بنسبةالكي الى العجز في المیزان التجاري 
حیث وصلت الى حوالي  2012خالل نفس الفترة المذكورة  في حین بلغت اعلى نسبة لها في العام 

  )7.2(وهذ یوضحه الشكل 

  

الجهاز المركزي ( .2011عام ل الفلسطینیة السلعیة
  احصاءات التجارة الخارجیة المرصودة 

منتجات نباتیة
7%

منتجات صناعیة 
كیماویة

6%

معادن عادیة
5%

معدات نقل
5%

2011التركیب الھیكلي للواردات الفلسطینیة السلعیة لعام 

من خالل الشكل عالة نالحظ مدى االختالل في العالقة التجاریة بین فلسطین واالتحاد االوروبي وهذ 
حتى بعد مرورو حوالي عشرین عام على مسیرة برشلونة بقي ماثال 

مازلت تعتري االقتصاد الفلسطیني والتبعیة المفروضة علیة من قبل االحتالل وعدم مقد
الخاص الفلسطیني على استغالل الفرص المتاحة ومضاعفة جهودة لزیادة الصادرات الفلسطینیة ضمن 

  .مكانیات المتاحة

  التجارة الخدمیة الفلسطینیة  15.

اهمة التجارة الخارجیة الخدمیة الفلسطینیة بالمعدل مسعد تلم ت
ووصلت نسبتها مع  ،منذ قیام السلطة الوطنیة الفلسطینیة 

ت  الواردات الخدمیة خالل الفترة ما بین وقد تضاعف ،قیم التبادالت التجاریة 
دوالر عام ملیون 622.2الى حوالي  1995ملیون دوالر عام 

1995ملیون دوالر عام  42.1الخدمیة الفلسطینیة النمو من 

فلسطیني الخدمي طوال الفترة المذكورة  وفي السیاق مما یظهر عجزا في المیزان التجاري ال ، 2011
الى العجز في المیزان التجاري   الخدميذاته بلغ معدل العجز في المیزان التجاري 

خالل نفس الفترة المذكورة  في حین بلغت اعلى نسبة لها في العام 
وهذ یوضحه الشكل . )2012الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني،(% 14.4

الفلسطینیة السلعیةالتركیب الهیكلي للواردات (7.2 )رقم لشكل 
احصاءات التجارة الخارجیة المرصودة  )2012، لإلحصاء الفلسطیني

منتجات معدنیة
36%

منتجات صناعة االغذیه
10%

االت اجهزة 
معدات كهربائیة

9%

اخرى
22%

التركیب الھیكلي للواردات الفلسطینیة السلعیة لعام 

من خالل الشكل عالة نالحظ مدى االختالل في العالقة التجاریة بین فلسطین واالتحاد االوروبي وهذ 
بقي ماثال 

مازلت تعتري االقتصاد الفلسطیني والتبعیة المفروضة علیة من قبل االحتالل وعدم مقد
الخاص الفلسطیني على استغالل الفرص المتاحة ومضاعفة جهودة لزیادة الصادرات الفلسطینیة ضمن 

مكانیات المتاحةاال
  

5.2
  

لم ت
منذ قیام السلطة الوطنیة الفلسطینیة 

قیم التبادالت التجاریة 
ملیون دوالر عام 

الخدمیة الفلسطینیة النمو من 
2011

ذاته بلغ معدل العجز في المیزان التجاري 
خالل نفس الفترة المذكورة  في حین بلغت اعلى نسبة لها في العام 

14.4
  

 
لشكل ا

لإلحصاء الفلسطیني



 

الجهاز المركزي (. 2011لعام  التركیب الهیكلي للصادرات الفلسطینیة السلعیة
 .احصاءات التجارة الخارجیة المرصودة

واردات من ال تزید نسبة الحیث  ،تمتاز التجارة الخدمیة الفلسطینیة بانها غیر محصورة باسرائیل
الخدمیة الى  على الرغم من ان حجم الواردات

بذب من قیمتها كما ان العجز في المیزان التجاري الخدمي یمیل الى التذ
كل ّشّ◌◌ّ ولكن سیطرة اسرائیل و تحكمها في حركة التجارة من خالل سیطرتها على الحدود والمعابر 

امام اي عملیة تنمیة في االراضي الفلسطینیة وال بد من 
ذلك یبقى  اي عدالتخلص من االحتالل حتى نستطیع السیر اتجاة تنمیة االقتصاد والمجتمع الفلسطین

ق ونظریات تدرس دون ان نلمس اثرها على 
 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني( . االرض وتبقى االتفاقیات فقط في اطار العالقات العامة 

منتجات صناعیة غذائیة 
9%

منتجات نباتیة
7%

2011التركیب الهیكلي للصادرات الفلسطینیة السلعیة 

التركیب الهیكلي للصادرات الفلسطینیة السلعیة )8.2(رقم الشكل 
احصاءات التجارة الخارجیة المرصودة)2012، لالحصاء الفلسطیني

تمتاز التجارة الخدمیة الفلسطینیة بانها غیر محصورة باسرائیل
على الرغم من ان حجم الواردات،ل حجم الوردات الخدمیة من مجم% 20اسرائیل عن 

من قیمتها كما ان العجز في المیزان التجاري الخدمي یمیل الى التذ% 55اسرائیل یصل الى 
ولكن سیطرة اسرائیل و تحكمها في حركة التجارة من خالل سیطرتها على الحدود والمعابر 

امام اي عملیة تنمیة في االراضي الفلسطینیة وال بد من اهم معیقات التبادل التجاري ومعیق رئیسي 
التخلص من االحتالل حتى نستطیع السیر اتجاة تنمیة االقتصاد والمجتمع الفلسطین

ق ونظریات تدرس دون ان نلمس اثرها على الحدیث عن التنمیة االقتصادیة في فلسطین حبر على ور 
االرض وتبقى االتفاقیات فقط في اطار العالقات العامة 

2012(  

صناعة الحجر واالسمنت 
والمصنوعات الزجاجیة 

21%

معادن عادیة ومصنوعاتها
17%

اخرى
38%

لدائن 
ومصنوعاتها

8%

التركیب الهیكلي للصادرات الفلسطینیة السلعیة 

  
الشكل 

لالحصاء الفلسطیني
  

تمتاز التجارة الخدمیة الفلسطینیة بانها غیر محصورة باسرائیل
اسرائیل عن 

اسرائیل یصل الى 
ولكن سیطرة اسرائیل و تحكمها في حركة التجارة من خالل سیطرتها على الحدود والمعابر 

اهم معیقات التبادل التجاري ومعیق رئیسي 
التخلص من االحتالل حتى نستطیع السیر اتجاة تنمیة االقتصاد والمجتمع الفلسطین

الحدیث عن التنمیة االقتصادیة في فلسطین حبر على ور 
االرض وتبقى االتفاقیات فقط في اطار العالقات العامة 

2012
 
 
 
 



 

51 
 

  :دراسات سابقةال 16.2.
 

الدراسة الى تحدید وتحلیل وقیاس قوة وتاثیر االدوات وااللیات المختلفة التي  هذههدفت  )2012(شمس •
 ،هذهثر وكیف یمكن ان تؤ . استخدمها االتحاد االوروبي في سعیة لحل الصراع الفلسطیني االسرائیلي 

كما وتسعى الدراسة الى معرفة الى اي مدى یمكن لالتحاد االوروبي ان  ،االلیات على عملیة السالم
  . لعب دورا اكبر في عملیة السالم ی

اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي االستقرائي  وخرجت الدراسة بجملة من النتائج كان من اهمها ان 
وال یتناسب مع حجم اوروبا وامكانیاتها السیاسیة .دور االتحاد االوروبي في عملیة السالم محدود 

ا التاریخیة في المنطقة وذلك بسب الخالف داخل واالقتصادیة  وكما وال یتساوق مع ارتباطاته
. عملیة السالم   هالمجموعة االوروبیة حول الطبیعیة السیاسیة التي من المفترض اعتمادها  تجا

كما توصلت الدراسة الى تاكید ان دور االتحاد االوروبي هو مجرد . والهیمنة االمریكیة على المنطقة 
واشارت الدراسة في نتائجها الى ان الشراكة االورومتوسطیة  .ممول مالي اكثر منه العب سیاسي 

دور اكثر فاعلیة  بهدف ایجاد  لجوار االوروبي كانت مجرد محاوالت اوروبیة من اجل لعباوسیاسة 
كما لفتت الدراسة بنتائجها الى عدم قیام اوروبا بالتغیر في .  موطأ قدم ألوروبا في العالم العربي 

طبیعة عالقتها مع الوالیات المتحدة االمریكیة فان تأثیر الشراكة االورومتوسطیة وغیرها من االطر 
  .كان هامشي 

  
ن هناك عوائق تحد من قوة تاثیر االتحاد االوروبي  في تدخلة بعملیة وبینت الدراسة بنتائجها الى ا

السالم  منها طبیعة النطام االجرائي والهیكلي والیة اتخاذ القرار في السیاسة الخارجیة واالمنیة في 
ات النظر تجاه حل الصراع الفلسطیني االسرائیلي بین وجهاالتحاد االوروبي اضافة الى اختالف 

ار المترتبة على طبیعة عالقات االتحاد االوروبي مع الوالیات المتحدة ثى داخل االتحاد واالالدول الكبر 
محدودیة القدرات العسكریة االوروبیة جعلت اوروبا و وطبیعة المصالح المشتركة التي تربط الطرفین 

ل رعایة كما ان اسرائیل تفض ،غیر قادرة على تحدى ومنافسة الموقف االمریكى تجاه عملیة السالم
التى  كتلكالوالیات المتحدة لعملیة السالم بسبب عجز اوروبا عن تقدیم ضمانات امنیة السرائیل 

 .أمریكا اتقدمه

الوسائل  التنمیة في فلسطین من خاللهدفت الدراسة الى التعرف على استراتیجیة  )2012(شقورة •
دراسة الواقع االقتصادي  وكذلك المعوقات التي تواجه التنمیة في فلسطین من خالل  ،التي اتعبت 
ألغراض الدرسة وقد لقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي  ،)2008-2000(خالل الفترة 

لتحقیق التنمیة في فلسطین ال بد من العمل . خلصت الدراسة بالعدید من االستنتاجات كان اهمها
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لالقتصاد   الربط القسري  ثهادومدروس على اصالح التشوهات الهیكلیة التي احجي بشكل منه
یعطي االقتصاد  طبیعي كل اعادة صیاغة العالقة بینهما بش ، االسرائیليباالقتصاد الفلسطیني 

كما یجب ان تكون السیاسات واالتفاقیات االقتصادیة والسیاسیة  ،ني الفرصة للنمو التنمیةالفلسطی
ان مفهوم  ،في فلسطین  عملیة تحدید مسار  التنمیة المستقبلیةمن  أالموقعة مع اسرائیل جزء ال یتجز 

وذلك بسب الظروف الخاصة التي تتطلب ادارة واعیة لعملیة  ،التنمیة في فلسطین یتمیز بخصوصیة
طاع الخاص الذي نمى في ظل السیاسات والهمینة كما ترى الدارسة ان الق. التنمیة الفلسطینیة

وبناء  كمحرك للتنمیة الفلسطینیة هاالسرائیلیة هو قطاع حیوي ولدیه القدرة للعب الدور المنوط ب
واإللتحاق بركب التكنولوجیا  ،القادر على استغالل الموارد البشریة االقتصاد الفلسطیني العصري 

یحبط كل محاوالت التنمیة  لاالحتالل سیظ راستمراالحدیثة  وتوظیفها في مختلف المجاالت ولكن 
كما وتؤكد .اعباء النهوض باالقتصاد  هتحملانیة كویحول دون ام الفلسطینیة ویكبل القطاع الخاص 

كما وطالبت الدراسة بناء . ول المانحة الدراسة ان القطاع الخاص لم یحظ بالدعم المطلوب من الد
 .شبكة امان اجتماعي للقطاع الخاص 

حصر كافة البیانات والمعلومات الخاصة بالموارد  ،وخرجت الدراسة بالعدید من التوصیات كان اهمها 
للسیطرة علیها وادارتها لهدف وطني بدونه یستحیل تحقیق ایة خطة تنمویة فلسطینیة الفلسطینیة تمهیدا 

ال بد من اعادة  ،وتشجیع  مشاركة القطاع الخاص ودورة االجتماعي في تحقیق تراكم راسمالي بشري ،
ستثمار البشري عبر االتطویر راس المال  ،صیاغة السیاسات التي تستجیب الهداف القطاع الخاص 
سطینیة بهدف تحسین وضع الصناعة الفل كفي القطاع التربوي  وتحدیث مراكز االبحاث والتطویر وذل

 ضرورة اشراك القطاع الخاص في المباحات االقتصادیة خالل مفاوضات الحل النهائي  ،التنافسیة 
وضرورة ربط القطاع الخاص الفلسطیني بمحیطه العربي واالقلیمي ألخراجه من دائرة لالقتصاد 

  .السرائیلي 

الفلسطینیة وبرامجة عبر تهدف الدراسة الى تفكیك خطاب التنمیة في االراضي ) 2010( حمدان •
ن في الساحة الفلسطینیة  حیث تم اعتماد المنهج الوصفي لجة وتحلیل خطاب الفاعلین الرئیسمعا

انه  تم تحویل االقتصاد الفلسطیني ذي ،الدراسة  وخرجت الدراسة بنتائج من اهمهما  ،هذهالتحلیلي ل
ابع لالقتصاد االسرائیلي واالسواق الطابع التنموي من خالل التمویل الغربي الى اقتصاد خدمي ت

مما جعل  ،االجور النسبة العظمى من الموازنة العامة  هوالى اقتصاد مرهق تشكل فی ،الخارجیة 
ت الدراسة الى ان هناك حاجة ملحة الى واشار  ،ه مستحیلاالستغناء عن المساعدات الخارجیة امرا شب

واعادة احیاء  ،القدرات الذاتیة لمجتمعنا الفلسطیني واعادة االعتبار لتنمیة  ،اعادة هیكلة االقتصاد 
 .هدف ثني ارادة الشعب الفلسطیني نحو االرض والزراعةبهة اي ضغط خارجي جتنمیة الصمود لموا
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وقد هدفت الى الوقوف  ،الدارسة  ،هذهتم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي ل) 2009(بني فاضل  •

یة  ومعرفة تأثیرها على االوضاع االقتصادیة والسیاسیة مو لى سلبیات االتحاد االوروبي التنع
واالجتماعیة واالمنیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة وفیما اذا ساهمت في بناء اقتصاد  فلسطیني 

واهم النتائج ان هدف االتحاد االوروبي من وراء تقدیم هذه  ،یساعد على قیام دولة فلسطنیة مستقلة 
اسرائیل من خالل ربط هذه المساعدات بمدى التزام السلطة الفلسطینیة المساعدات هو حمایة  امن 

والهدف هو البحث عن دور سیاسي في العملیة  ،مات االرهابیةظوقمعها للمن،بمكافحة االرهاب 
وكما ان المساعدات  ،السلمیة في ظل الهیمنة االمریكیة على المنطقة وعلى ملف التسویة السلمیة 

االوروبي وبقیة الدول المانحه قد فشلت في احداث تنمیة اقتصادیة فلسطینیة التي قدمها االتحاد 
 ،حقیقیة النها قدمت بدوافع سیاسیة ألنعاش العملیة السلمیة لیس لبناء اقتصاد فلسطیني قوي ومستقل

فشلت هذه المساعدات في تعویض االقتصاد الفلسطیني عن الخسائر التي تكبدها نتیجة للممارسات 
ئیلي لالراضي الفلسطینیة الیة التعسفیة بل ساهمت في تحمل االعباء عن االحتالل االسر االسرائی
 .المحتلة

  
حیث  ،الحوار  الوطني االقتصادي الثالثمؤتمر   الدراسة خالل ،هذهقدمت   -:)2008( بال ترید  •

ومتطلبات  ،وقد هدفت الى تحدید احتیاجات ،الدارسة ،هذهم المنهج الوصفي التحلیلي لاستخد
وكذلك ضمان  ،واولویات القطاع الخاص الفلسطیني للمحافظة على بقائه ونموه المستقبلي المحتمل 

ان تضع الحكومة : سة الى االستنناجات التالیة ار التجارة الفلسطینیة وقد خلصت الدتسهیل حركة 
ح مؤسسات القطاع الفلسطینیة على جدول اولویاتها دعم القطاع الخاص من خالل الضغط العادة فت

الخاص في القدس لما لها من اهمیة في تنمیة االقتصاد الفلسطیني والعمل على ضمان قدرته 
 ،المطالبه بزیادة الكمیات المسموح استیرادها،للوصول الى برامج االقراض وضمانات القروض المیسرة 

رة المصدرین على ایجاد فرص وتحسین قد المساعدة في بناء ،توفیر اتفاقیات ملزمة للجانب االسرائیلي
 .حشد الدعم الدولي من اجل فتح المعابر امام البضائع واالفراد باالتجاهین،تصدیریة 

  
طابع و  یةاتفاق الشراكة  وبالطرق العلم التعرف على هدفت الدراسة الى - : )2007( حمیدان •

اف العالقات وكذلك التعرف على اطر  ،هذهوما هو مستقبل  ، هالعالقات بین شمال المتوسط وجنوب
مستخدما المنهج التاریخي  االطراف وكذلك نقاط القوة والضعف هطة بهذو رشلونه واالدوار المنعملیة ب

كة تفتقد الى عملیة التكافؤ في تي وصلت الیها الدراسة  ان الشراانت اهم االستنتاجات الكو  ،
التحاد االوروبي ممثل بالمفوضیة االوروبیة من جهة حیث اات بین اطرافها في رسم السیاسات االمكانی
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وكل دولة متوسطیة بشكل منفرد  مما اعطى افضلیة التفاوض وتحقیق المصالح لصالح االتحاد 
 . االوروبي

 
وقد ُأستخدم في إنجاز هذه الدراسة شملت الدراسة مجمع صیدال في الجزائر   - :)2007( عبد الكریم •

برنامج الرزم  واستخدمت االستمارة كأداة لجمع البیانات ومعالجتها من خالل ، المنهج الوصفي
ان الشراكة اثرت ایجابا على المجمع قد أظهرت نتائج الدراسة و .SPSSاإلحصائیة للعلوم اإلنسانیة 

حیث زادت نسبة المبیعات نتیجة توقیع اتفاقیات لهذا الغرض كما تم تطویر المنتجات الدوائیة 
اظهرت الدراسة ان نصیب المنتج في السوق المحلي لم یحقق  ،ا لجودتها بافسة في اورو واصبحت من

 . هتقدما مقارنة مع ما یتم تصدیر 
 
خلصت الى  الدراسة والتي ،هذهخدام المنهج الوصفي التحلیلي إلنجاز لقد تم است - :)2006( عواد •

االردني ودفعها بما یتالئم - حاولت االردن ربط عالقة الشراكة والتعاون االوروبي ،االستنتاجات التالیة 
وفرت الشراكة فرصة لالردن لتسهیل االندماج في  ،یتماشى مع بنیة العالقات الدولیةمع مصالحها و 

 ،دة االستثمار األوروبي في االردنفرت فرصة لزیاو  ،العالمي وعدم االنغالق على الذات االقتصاد
المساعدات والمنح المقدمة لالردن بمدى التقید والتقدم الذي یحرزة بالنسبة لمسائل بطت االتفاقیات رب

الدیمقراطیة  (واخرى سیاسیة  )التقیید بسیاسات التكییف والتصحیح الهیكلي (اقتصادیة  متعددة
ناك جملة من وه) ،سیاسات الحد من التسلح وتخفیض نفقاتها ،واحترام حقوق االنسان  ،والتعددیة 

التحدیات والمحاذیر ومنها وجود منافسة غیر متكافئة من منافسین اقویاء الدول االوروبیة او 
عملیة التجارة وحدها التكفي لتحقیق طموحات التنمیة والتكامل االقتصادي  وال بد ،المتوسطیة االخرى 

ناعات االردنیة  وهو غیر مفعل من االستفادة من المعونات  االوروبیة في زیادة نقل التكنولوجیا للص
 .االوروبیة على حد سواء–في اتفاقیات المشاركة االردنیة والعربیة 

 
  الدراسات االجنیة •

 
• Soliman (2011):-  

 
تم استخدام المنهج الوصفي " بعنوان  الشراكة االورومتوسطیة والصراع العربي االسرائیلي "دراسة 

التحلیلي الغراض الدراسة التي هدفت الى التعرف على دور الشراكة االورومتوسطیة في احداث دفعة 
ن جهة ثانیة اتجاه عملیة السالم ما بین الفلسطینین واسرائیل من جهة وما بین اسرائیل والعرب م

وقد خلصت الدراسة الى النتائج التالیة  ان التفات . والصعوبات التى تواجهها المجموعة االوروبیة 
اروربا الى مصالحها من وراء مشروع الشراكة وسیاستها البراجماتیة ادى الى انتقادها وعدم تمكنها من 
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السالم كممول لها والتدخل من خالل كما ان اوروبا اقتصر دورها في عملیة  ،التاثیر في حل الصراع 
مشروع الشراكة االورومتوسطیة لم یكن االداة .االزمات االقتصادیة والفرص المتاحة والتلویح الدائم بها 

لم  ،شرعیة ومكافحة االرهاب الغیر رة االمثل لتحقیق اهداف االطراف وخاصة في الحد من الهج
شركاء بشكل جماعي بل على العكس من ذلك فان تسطع اوروبا ایجاد مشاریع تجمع االطراف وال

افضل المشاریع كانت بین اوروبا واسرائیل بشكل ثنائي وبین اوروبا والدول العربیة ضمن مشروع 
وقد اوصت الدراسة الى ان تعمل اوروبا  ،الشراكة  ولم یكن هناك مشاریع عربیة او فلسطینیة اسرائیلیة

وفق قرارات الشرعیة الدولیة  1967اضي الفلسطینیة المحتلة عام على انهاء االحتالل االسرائیلي لالر 
حتى تتمكن الشراكة من تحقیق ) سوریا ولبنان (وكذلك انهاء احتالل اسرائیل لالراضي العربیة المحتلة 

كما ان على المجموعة االوروبیة االبتعاد عن التبعیة السیاسیة  ،االهداف التي انشئت من اجلها 
 .كي في المنطقة للمشروع االمری

• UNCTAD ( 2012 ): 
 

تهدف الدراسة الى " في ظل االحتالل وضع سیاسات االقتصاد الكلي والتجارة - االقتصاد الفلسطیني " 
عقود ماضیة وتحلیل العالقة تحدید التشوهات التي فرضت على االقتصاد الفلسطیني على مدى اربعة 

كان اهمها ان ستنتاجات اوقد خلصت الدراسة الى   ،االقتصادیة في اطار برتوكول باریس االقتصادي
تنفیذ اتفاق باریس االقتصادي قد خدم اسرائیل باالساس وادى الى الحیلولة دون نشوء عالقات تعود 

 ویشیر. یة التي رسخها االحتالل الملتو وادى الى تفاقم العالقة االقتصادیة بفائدة متبادلة على الجانبین 
والفقر في االراضي الفلسطینیة المحتلة انه ال توجد عالقة ارة والنمو والتشغیل لیل العالقة بین التجد

  .مومة بین التجارة والنظمنت
 

ربط كافة تدابیر االغاثة  الىالتاكید على الحاجة االبعاد اولها وتطرح الدراسة استراتیجیة ثالثیة 
بهدف والطوارئ والمساعدة المالیة باالولویات االغاثیة الفلسطینیة وتحسین كفاءة مساعدات المانحین 

تحسین مناخ االستثمار واستقطاب اما البعد الثاني فیتناول  ،توسیع قدرات االقتصاد الفلسطیني 
حیة ترقى الى الحد من المخاطر والتكالیف االستثمار االجنبي المباشر من خالل تنفیذ تدابیر اصال

تیجیة اویدعو البعد الثالث الى اعتماد استر  ،مرتبطة باالستثمار في اقتصاد مزقته الحرب واالحتالل لا
على خدمات التعلیم للنمو الداعم للفقراء من خالل تمكینهم عبر تحسین قدرتهم على الحصول 

وتؤكد الدراسة ان االقتصاد الفلسطیني . تماعي جوالبنیة التحتیة واالئتمان وشبكات االمان اال هوالصح
في ظل االوضاع الحالیة التي تتسم بالسیطرة االسرائیلیة الصارمة ستراتیجیة الا ،هذه لن یستطیع تنفیذ

  .على الشؤون االقلیمیة والتنظیمیة والتجاریة الفلسطینیة 
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• Al_Fattal )2010 ( :- 
 

 
هدفت الدراسة الى " السیاسة الخارجیة االوروبیة في االراضي الفلسطینیة المحتلة " بعنوان  ورقة عمل 

 م تأثیر السیاسة الخارجیة االوروبیة في االراضي الفلسطینیة المحتلة من خالل اعالن برشلونةتقیّ 
وخاصة التغیر الدراماتیكي في موقف االتحاد االوروبي من االنتفاضة الثانیة  ونتائج االنتخابات 

 .2006فلسطینیة عام ة الیالتشریع

  
من اعالن برشلونة  ىنوات االولسنتائج كان اهمها انه وخالل العشر لقد خلصت الدراسة الى 

ة اي انجاز على االرض فیما یتعلق بالعملی الخارجیة  السیاسة االوروبیة تحقق لم )2005- 1995(
بعض التقدم في تغیر التركیبة االقتصادیة والسیاسیة  بالرغم من احداث،السلمیة بین فلسطین واسرائیل 

تجاة اتسمت السیاسة الخارجیة االوروبیة .على بعض المستویات في االراضي الفلسطینیة المحتلة
تفاضة الثانیة بتوجیه وتحدید مساعداتها في الجانب االنساني االراضي الفلسطینیة المحتلة خالل االن

االمریكیة في المنطقة الحداث  التوجهاتوذلك تماشیا مع . واهمال التنمیة والمجتمع المدني  واالغاثي 
لم تتمكن السیاسة الخارجیة االوروبیة من لعب دور مؤثر وذلك . ضغط على السلطة الفلسطینیة 

وروبي وتضارب المصالح والمواقف داخل الدول االعضاء الكبرى من بسبب ضعف الموقف اال
الصراع الفلسطیني االسرائیلي ویضاف الى ذلك عدم امتالك اوروبا لقوة عسكریة في المنطقة قادرة 

لم تقبل اوروبا نتائج الدیمقراطیة . على حمایة مصالحها وتمكینها من لعب دور مؤثر في حل الصراع 
ات وجهكانت تطالب بها دائما وذلك بسب عدم مقدرتها على الخروج عن التالفلسطینیة والتي 

  .االمریكیة
  

ان تعمل على وحدة  ،تنادي به كما ما في تطبیق مااثر انسجروبا اكالدراسة ان تكون او  وقد اوصت
ان تعمل على  ،كما تعاد عن التبعیة للموقف االمریكيالموقف السیاسي للمجموعة االوروبیة  واالب

  .تطبیق قرارات الشرعیة الدولیة فیما یخص حل الصراع الفلسطیني االسرائیلي 
  

 لدراسات السابقة ل مناقشة 
  

لقد خلصت الدراسات السابقة الى ان الشراكة االورومتوسطیة لم تأتي اكلها بعد وذلك بسب عدم 
وذلك في العدید من في مشروع الشراكة كة یشر الدول ال من  التكافئ بین المجموعة االوروبیة وكل

  .یضاف الى ذلك الوحدة االوروبیة ي والتقني الجوانب واهمها الجانب االقتصاد
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االوروبیة في المنطقة في محاولة  إلعادة االعتبار لدورها  التوجهاتالشراكة جاءات لخدمة ان كما 
یل و االمریكیة لكنها فشلت وبقى دورها مقتصر على التم التوجهاتمحاولة الخروج على  وفرض قوتها

غط االوروبي على ضعف الضذلك بفعل لعملیة السالم دون ان تحقق اي تقدم ملموس على االرض و 
وفق قرارات الشرعیة ها بالحقوق الفلسطینیة ر حتى الزامها باالتفاقیات الموقعة معها واقرا وااسرائیل 
  .الى ابعد من ذلك ان االتفاقیات جاءات لخدمة امن اسرائیل كما ان البعض ذهب   الدولیة 

وفرض نفسها  االمریكیة التوجهاتأداة لمحاربة مل مع المنطقة كاتعتالت ز  المجموعة االوروبیة ما
  .ومؤثر في حوض البحر االبیض المتوسط كطرف فاعل 

  
كون جل اهتمامها هو الجانب دول الشریكة للم تحقق اتفاقیات الشراكة اهدافها في التنمیة االقتصایة ل

یطها فیة وخاصة فیما یتعلق بدمج اسرائیل في مح املموس اوالذي لم تحقق تقدم السیاسي  واالمني
البلدان الناتجة  كما توسع االتحاد االوربي اتجاة . الوروبا الشرعیة غیر االقلیمي والحد من الهجرة 

بي ادى الى حرف و ة للمجتمع االور ثلشغلها بتطورها لتصبح مماعن تفكك االتحاد السوفیاتي سابقا وان
  .الدول على حساب غیرها  هذه ة اتجاةكمسار الشرا

  
خلصت الدراسات السابقة الى ان االتحاد االوروبي یحاول اسقاط الثقافة الغربیة على المجتمعات 

  . باالصالحات التي تكفل ذلك ومطالبة حكوماتهاه الدعم لها یالعربیة من خالل توج
 هائیلیة في المنطقة  بسب عدم امتالكر ات االمریكیة االسطالمخط االتحاد االوربي ال یستطیع مواجهة

االمریكیة في المنطقة غیر  التوجهاتلمواجهة ذلك كما ان وحدة الموقف االوروبي من  العسكریة  القوة
  .حاد االوروبي واضعاف دورة في المنطقة  دة وهذا احد اهم العوائق التي تواجة االتو موج

زام لاراكة االورومتوسطیة النجاح دون انة ال یمكن لمشروع الش كما خلصت الدراسات السابقة الى
اسرائیل والضغط علیها لقبول قرارات الشرعیة الدولیة واالنصیاع لرغبة المجتمع الدولي من خالل 

  .االحتالل ایجاد حل عادل للقضیة الفلسطینیة وانهاء 
  

لم تعالج الدراسات السابقة ولم تقترح حلول لتطویر مشروع الشراكة وخاصة بجانبها االقتصادي وما 
عملیة التنمیة في محرك و كما ان غیاب القطاع الخاص وهو رائد في هذا الجانب  الحكوماتهو دور 
ة والمنصوص علیها المتبع كالیات في التطبیق وااللیاتاش راكة في صیاغة االتفاقیات ادى الىعن الش

لم تعالج الدراسات السابقة المتاحة ازمة الیات التنفیذ لبنود االتفاقیة ولم تضع الفوارق .في االتفاقیات 
ا هي المحرك الوحید هبل مصالحفي االعتبار  كة مع االتحاد االوروبي یالتي تعاني منها الدول الشر 
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ة المتاحة اهمیة الوحدة االقتصادیة العربیة بشكل عام لم تعالج الدراسات السابق. االتفاقیات هلهذ
  .والمتوسطیة في العالقة مع االتحاد االوروبي لتحقیق مكاسب اكبر في بناء العالقات والتحالفات

  
الدراسة انها االولى محلیا التي تناولت الجانب االقتصادي التنموي من اتفاقیات الشراكة  هذهتمیزت  

حیث .ارجیة وجة نظر القطاع الخاص الفلسطیني العامل في التجارة الخ االورومتوسطیة وذلك من
ت على االقتصاد الفلسطیني نتیجة لعدم معرفة القطاع الخاص الكافیة اظهرت الفرص التي ضاع

  .ة اهمیة لتعظیم االستفادة منها یدم ایالء السلطة الفلسطینعباالتفاقیات وغیاب مشاركته  
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  فصل الثالث ال
 

 الدراسة  منهجیة
  

  تمهید  .1.3
  

اتباع سلسلة من االجراءات العلمیة المجربة حتى ترى النور وتكون ذات  الىاي دراسة علمیة تحتاج 
لقد استخدم الباحثون مناهج علمیة عدیدة وفق موضوع الدراسة او  ،یمكن البناء علیها مستقبالاثر 

 هنتجت الدراسة من اجلاالبحث وذلك للوصول الى نتائج مرضیة ومقبولة علمیا تخدم الهدف الذي 
هذه توصیات ول الى نتائج و صتم اتباعها للو  يسوف نتعرف على االجراءات الت هذهوفي دراستنا 

اثر كبیر في بناء خلفیة واسعة حول موضوع  الوصفي التحلیليالمنهج حیث كان التباع  ، ةدراسال
ومن ثم التركیز على الجانب المتعلق بفلسطین  هبرمت البحث والذي تناول الشراكة االوربیة المتوسطیة

نظر  وجهةمتخذا بیة الفلسطینیة و ي من الشراكة االور االقتصاد من الشراكة وتخصیص الجانب 
 . طیني مؤشر قیاس القطاع الخاص الفلس

  
  :الدراسة منهجیة 2.3

  
تم جمع المعلومات  ،موضوع الدراسة ل  تهوذلك لمالئم ليالوصفي التحلیاعتمدت الدراسة على المنهج 

واقعة على تحاد االوروبي من جهة والدول الن االیب والبیانات المتعلقة باتفاقیات الشراكة الموقعة ما
ولقد ركزت الدراسة على االتفاقیة الفلسطینیة  االوروبیة في اطار  ،ضفاف المتوسط من جهة اخرى 
االتفاقیة من كتب او  هذهمن خالل مراجعة ودراسة ما كتب عن  ،اتفاقیات الشراكة االورومتوسطیة 

م لقاءات مع المعنین باالتفاقیات ثمواضیع في مجالت علمیة او دراسات علمیة واراء خبراء ومن 
التجاریة و الدولیة منهم وزارة االقتصاد الوطني والهیئة العامة لتشجیع االستثمار واتحاد الصناعات 



 

ا وصیاغة مشكلتهو اهداف الدراسة   تم تحدید
تصمیم االستبانة التي هي اداة الدراسة و  تمع الدراسة 

لجمع البیانات لتعالج مشكلة الدراسة من خالل طرح اسئلة  على عینیة الدراسة والحصول على 
اجابات سوف یتم تحلیلها باستخدام احد الرزم االحصائیة ومن ثم الوصول الى النتائج والتوصیات 

  

  آلیة معالجة البیانات

وأخذ ارائهم قبل تصمیم االستبانة  الدراسة  
نتیجة عدم  وذلك بهدف التعرف على المشاكل التي یواجهها القطاع الخاص المصدر بالدرجة االولى

  .ومحاولة التعرف على امكانیة االستفادة من االتفاقیات الموقعة من وجهة نظرهم

تحلیل بیانات 

تحلیل 
ومناقشة

تصحیح اجابات 
نتائج ادخال

 استنتاجات
وتوصیات 

ابحاث مستقبلیة

تم تحدید ،من اساتذة االقتصاد الفلسطینین  دالفلسطینیة  وعد
تمع الدراسة الفرضیات ومتغیرات الدراسة ومن ثم تحدید مج

لجمع البیانات لتعالج مشكلة الدراسة من خالل طرح اسئلة  على عینیة الدراسة والحصول على 
اجابات سوف یتم تحلیلها باستخدام احد الرزم االحصائیة ومن ثم الوصول الى النتائج والتوصیات 

  )1.3 (شكلكما هو موضح بال .الخاصة بالدارسة 

آلیة معالجة البیانات
  .آلیة معالجة البیانات )1.3(شكل 

 :ادوات الدراسة  . 3.3

 موضوعتم استشارة العدید من اصحاب االختصاص في 
وذلك بهدف التعرف على المشاكل التي یواجهها القطاع الخاص المصدر بالدرجة االولى

ومحاولة التعرف على امكانیة االستفادة من االتفاقیات الموقعة من وجهة نظرهم توسیع صادراته 

وصفي منھج 
تحلیلي 

تصحیح اجابات 
ادخال/

جمع معلومات

ھنااستب

فحص صدق

فحص ثبات 

توزیع استمارات 

جمع بیانات 

مراجعة ادبیات

اطار نظري

دراسات سابقة 

الفلسطینیة  وعد
الفرضیات ومتغیرات الدراسة ومن ثم تحدید مج

لجمع البیانات لتعالج مشكلة الدراسة من خالل طرح اسئلة  على عینیة الدراسة والحصول على 
اجابات سوف یتم تحلیلها باستخدام احد الرزم االحصائیة ومن ثم الوصول الى النتائج والتوصیات 

الخاصة بالدارسة 
  

  

شكل ال
   

3.3
  

تم استشارة العدید من اصحاب االختصاص في 
وذلك بهدف التعرف على المشاكل التي یواجهها القطاع الخاص المصدر بالدرجة االولى

توسیع صادراته 
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اعتمدت الدراسة على عدد من البیانات التي  تم جمعها من المؤسسات التي لها عالقة مباشرة مع 
سات االبحاث والدراسات  ومعنیة بالتنمیة االقتصادیة ومؤسالتجارة الخارجیة واالقتصاد الفلسطیني 

معهد ماس   ،يمركز التجارة الفلسطینی ،ة لتشجیع االستثمارالهیئة العامو ي نومنها وزارة االقتصاد الوط
العدید من  ءةتم قرا حیث اجریت معهم مقابالت بهدف امتالك فكرة اوسع حول موضوع الدراسة كما ،
مباشرة بموضوع الدراسة والتي ساهمت راسات واوراق علمیة وابحاث ذات عالقة كتب واالستعانة بدلا

كما تم زیارة العدید المواقع الكترونیة الخاصة بالشراكة  ،في تحدید مشكلة الدراسة واسئلتها وفرضیاتها 
  .االورومتوسطیة  وقراءة ما كتب عن الموضوع وذلك لفهم اعمق وتوضیح مفاهیم الدراسة 

  
  الدراسة ةاناء استببن .4.3 
  

فقرات تبین بعض البیانات الخاصة عن  ةمن عد توتكونلتحقیق اهداف الدراسة  ةانتم بناء االستب
ومعلومات عن مقدم البیانات  باالضافة  واسواقها  راس المال  ةوطبیع سسة والعاملین ونشاطها ؤ الم

سلطة الفلسطینة في التي تمحورت حول دور ال یة حول الشراكة االورومتوسطیة الى اسئلة تخصص
 ركذلك دو ،القطاع الخاص الفلسطیني بعین االعتبار عند توقیع االتفاقیة اخذ متطلبات واحتیاجات  

ي تعمیم فالسلطة في تعمیم االتفاقیة على القطاع الخاص و دور مؤسسات القطاع الخاص الفلسطیني 
دور القطاع الخاص في االستفادة م واالستفادة منها ومن ثص االتفاقیة بعد توقیعها على القطاع الخا

دور االتحاد  من االتفاقیات من خالل معرفة االسواق وتطویر المنتجات لتصبح منافسة وكذلك
تمكن الجانب الفلسطیني من تعظیم لم  يیل العقبات التلتذل االوروبي والشركاء في تشكیل قوة ضغط

وفق ما  زام اسرائیل بتسهیل عملیات االستیراد والتصدیرلامنها  قعة وو االستفادة من االتفاقیات الم
 . نصت علیة االتفاقیات 

  
بانة على اساس تم بناء االستو تم اعتماد األسئلة المغلقة بشكل اساسي لتحقیق اهداف الدراسة ، 

صها محور یتحوي عدد من االسئلة لفح یةوصمم للكل فرضفي عشرة محاور  ت المحاور والتي جاء
  -:كما هو موضح في الجدول ادناة  یلي 
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  فرضیات الدراسة والمحاور التي تفحصها 1.3جدول 
  

  المحور الذي یفحصها   الفرضة  الرقم
تعتبر الشراكة االورومتوسطیة شراكة مصالح مشتركة بذات النسب   .1

  .، اي انها قائمة على المصلحة المتبادلة بین األطراف الشریكة
والمنفعة المتبادلة بین المصالح 

 .الشركاء

یطرح مشروع الشراكة االورومتوسطیة أفكار طموحة جدا لكن   .2
  .النتائج الحاصلة ال توازي األفكار المطروحة

االتفاقیات والنتائج المرجوة على 
 .الجانب االقتصادي

الدعم الذي حصل علیة  االقتصاد الفلسطیني نتیجة الشراكة لم   .3
  .مكانه في االسواق العالمیة یؤهله الحتالل

الدعم المقدم لالقتصاد 
ه مكانته في یالفلسطیني لم یعط
 .االسواق العالمیة

قلة معرفة القطاع الخاص الفلسطیني باتفاقیات الشراكة   .4
  .االورومتوسطیة ادت الى عدم االستفادة منها

معرفة القطاع الخاص 
 .باالتفاقیات

االورومتوسطیة على المردود السیاسي اكثر ركزت اتفاقیات الشراكة   .5
  .بكثیر من المردود االقتصادي التنموي

المردود السیاسي ولیس التنموي 
 .لالتفاقیات

قصرت السلطة الفلسطینیة بتوجیه القطاع الخاص الفلسطیني نحو   .6
  .االستفادة القصوى من اتفاقیات الشراكة بجانبها االقتصادي

طاع دور السلطة في توجیه الق
الخاص نحو االستفادة من 

 .االتفاقیات
فشل القطاع الخاص في إیالء أهمیة للعالقات واالتفاقیات الدولیة    .7

  .المبرمه مع السلطة الفلسطینیة لالستفادة منها
اهمیة العالقات واالتفاقیات 

 .الدولیة
غیاب دور القطاع الخاص الفلسطیني من فرص المشاركة في   .8

  . صیاغة اتفاقیات الشراكة
فرص مشاركة  القطاع الخاص 

 .في صیاغة االتفاقیات

شكل االحتالل اإلسرائیلي العائق الرئیسي أمام االستفادة من   .9
  .اتفاقیات الشراكة من خالل فرض سیطرته على المعابر والحدود

االسرائیلي في معیقات االحتالل 
 تنفیذ االتفاقیات

10. فشل القطاع الخاص الفلسطیني بتأهیل مخرجاته الصناعیة  وفق  
  المواصفات التي تضمن تنافسه ودخوله األسواق االورومتوسطیة 

تأهیل المخرجات الصناعة 
 الفلسطینیة 
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  الیة بناء االستبانة  1.4.3
  

صممت االستبانة لتحقیق اهداف الدراسة والمتمثلة في التعرف على األثر المتحقق على التنمیة 
ومعرفة عالقة فلسطین باالتحاد . االقتصادیة في الضفة الغربیة نتیجة الشراكة االورومتوسطیة

لالقتصاد األوروبي من خالل اتفاقیة الشراكة الفلسطینیة ألوروبیة، والتعرف على ما اصافته الشراكة 
الفلسطیني بشكل خاص في مجال التجارة الخارجیة،دراسة واقع العالقات التجاریة بین فلسطین 

واخیرا التعرف على دور االتحاد األوروبي في تعزیز . واالتحاد األوروبي وشكلها ضمن اتفاق الشراكة
عشرة محاور رئیسیة  وقد بنت االستبانة لتجیب على. السیادة الوطنیة الفلسطینیة وانهاء االحتالل

بحیث شمل كل محور عدد من األسئلة المرتبطة بشكل مباشر بعنوان المحور حیث ان كل محور 
وقد تكونت االستبانة . یتأثر بعد من االسئلة، لهذا نجد ان عدد من األسئلة یتكرر في أكثر من محور

وطبیعة راس المال وحصة عدة فقرات تبین بعض البیانات الخاصة عن المؤسسة والعاملین ونشاطها 
سؤال موزعة على عشرة محاور  34مبیعاتها في األسواق ومعلومات عن مقدم البیانات باإلضافة الى 

معتمدة على األهداف التي وقعت االتفاقیات علیها ودور كل من الجانب الفلسطیني والجانب 
  - : وفیما یلي نستعرض محاور الدراسة واسئلة كل محور. األوروبي

  
وقد وضعت تسعة أسئلة لتوضیح  اذا " المصالح والمنفعة المتبادلة بین الشركاء" ور األول المح •

ما كانت االتفاقیات حملت هذا الطابع من العالقة ام ال وفق ما نصت علیه االتفاقیات الموقعة 
ع وكانت أسئلة هذا المحور هي حول مساهمة االتفاقیات في فتح أسواق للمنتج الفلسطیني ،والتوقی

على اتفاقیات ثنائیة بین فلسطین والدول الشركة خارج االتحاد األوروبي ، وطبیعة الدعم المقدم 
لفلسطین، وطبیعة االقتصاد األوروبي ومدى االستفادة من تطوره ،ومنح  نمن قبل األوروبیی

لقیود المنتج الفلسطیني امتیازات لدخول األسواق األوروبیة ،ودور االتحاد األوروبي في ازاله ا
 .الخارجیة المفروضة على حركة التجارة الخارجیة الفلسطینیة 

 
جاء هذا المحور واسئلة لفحص اذا ما تحققت " االتفاقیات والنتائج المرجوة منها"المحور الثاني  •

النتائج المتوقعة من االتفاقیات والتي ابرمت على أساسها حیث شمل هذا المحور تسعة أسئلة 
االتفاقیات لجانبها االقتصادي على الصعید الفلسطیني والتي جاءت لمعرفة توضح مدى تحقیق 

االقتصاد  رمساهمة االتفاقیات في فتح أسواق خارجیة امام المنتجات الفلسطینیة ، وتحر 
الفلسطیني من التعبیة المفروضة علیه من إسرائیل ، وطبیعة الدعم المادي المقدم ، ومساهمة 

المال األجنبي المستثمر ،وهل منح المنتج الفلسطیني امتیازات خاصة  االتفاقیات في زیادة راس
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الجمركیة  وزیادة الصادرات  الغیر لدخول األسواق األوروبیة، ومساهمة االتفاقیات في إزالة القیود
 .مردود سیاسي لفلسطین  االتفاقیات الفلسطینیة وهل حققت

 
كان احدى اهداف االتفاقیة دعم " اق الخارجیة دعم االقتصاد الفلسطیني في األسو "المحور الثالث  •

وتطویر االقتصاد الفلسطیني لهذا وضعت أسئلة لفحص مدى االستفادة من الدعم ودور الجانب 
الفلسطیني في تعظیم االستفادة من الدعم المقدم، وطبیعة هذا الدعم وجاءت أسئلة هذا المحور، 

المطلوبة لدخول المنتجات الى  تحول معرفة القطاع الخاص باإلجراءا سؤال )11(وعددها 
األسواق األوروبیة وكذلك نوعیة السلع المطلوبة فیها، ومساهمة االتفاقیات في إزالة العقبات 
المفروضة إسرائیلیا على االقتصاد الفلسطیني، ومساهمة االتفاقیات في زیادة الصادرات 

د اتفاقیات ثنائیة وزیادة نسبة االستثمار الخارجي في فلسطین الفلسطینیة والمساهمة في عق
وطبیعة الدعم المقدم لالقتصاد الفلسطیني ومنح امتیازات للمنتج الفلسطیني لدخول األسواق 

 .األوروبیة ومساهمة االتفاقیات في تطویر نوعیة المنتج الفلسطیني 
 

ء هذا المحور لمعرفة ان القطاع الخاص جا"  معرفة القطاع الخاص باالتفاقیات" حور الرابعالم •
الفلسطیني وهو المحرك الرئیسي لعملیة التنمیة االقتصادیة كان على معرفة باالتفاقیات والتي من 
المفترض انها وقعت لیقع جزء كبیر على القطاع الخاص لتنفیذها واالستفادة منها  بحیث شمل 

ة القطاع الخاص ومنها من نصوص أسئلة منها المباشر حول معرف) 7(هذا المحور على 
االتفاقیات لفحص المعرفة بدقة اكبر منها المتعلق بنقل التكنولوجیا الى فلسطین ومساهمة السلطة 
بتطویر األنظمة والتشریعات إلحداث تنمیة  ودور خبراء االقتصاد الفلسطیني في االتفاقیات 

دى مساهمة القطاع الخاص ومشاركة القطاع الخاص الفلسطیني في صیاغة االتفاقیات وم
 .الفلسطیني في تأهیل مخرجاته اإلنتاجیة 

  
والذي جاء لفحص إذا ما حققت " المردود السیاسي والتنموي لالتفاقیات"المحور الخامس  •

االتفاقیات مردود تنموي او سیاسي وفق ما جاء في بنودها الموقعة وخاصة ان االتفاقیات وفق ما 
سؤال ) 18(ت ذات اهداف سیاسیة بالدرجة الرئیسیة وقد استخدم أشار به عدید من الكتاب كان

لقیاس المردود السیاسي والتنموي وكانت تتمحور حول الرؤیة السلطة الوطنیة الفلسطینیة التنمویة 
حول مساهمة االتفاقیة في توسیع  سؤال )11(عند التوقیع على االتفاقیات، وقد شمل هذا المحور 

ور السلطة في تحفیز القطاع الخاص على التصدیر وان كان لدیها سوق العمل الفلسطیني ود
مختصین لمتابعة االتفاقیات وهل وفرت البنیة التحیة الالزمة إلحداث تنمیة ومساهمة االتفاقیة في 
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فتح أسواق خارجیة للمنتجات الفلسطینیة ،وزیادة الصادرات وراس المال األجنبي المستثمر، وٕازالة 
الخارجیة وعقد اتفاقیات ثنائیة واالمتیازات التي قدمتها السلطة لزیادة نسبة  القیود عن التجارة

 .من قبل االوروبیین الصادرات  وطبیعة الدعم المادي المقدم للسلطة الوطنیة الفلسطینیة
  

من البدیهي ان " دور السلطة في توجیه القطاع الخاص لالستفادة من االتفاقیات"المحور السادس  •
علق بالفلسطینیین لتمكینهم من االستفادة منها ومن خالل هذا المحور یتم التعرف هنالك دور مت

سؤال والتي ) 16(على ما تم انجازه على هذا الصعید من خالل اإلجابة على أسئلة هذا المحور
كانت حول معرفة القطاع الخاص بنوعیة السلع وٕاجراءات دخولها لألسواق األوروبیة واالمتیازات 

منتج الفلسطیني وزیادة االستثمار الخارجي وتوفیر البنیة التحتیة وتطویر المنتج المقدمة لل
الفلسطیني وطبیعة الدعم المقدم االقتصاد الفلسطیني وتطویر األنظمة والتشریعات الفلسطینیة 

وازالة العقبات التي تعترض الصادرات والواردات ودور السلطة . ألحداث تنمیة في الضفة الغربیة
یج االتفاقیات لدى القطاع الخاص الفلسطیني، والرؤیة التنمویة الفلسطینیة وطبیعة في ترو 

السیاسات التنمویة الفلسطینیة، والتغیر في سوق العمل الفلسطیني ووجود مختصین لمتابعة تنفیذ 
 .االتفاقیات

 
جاء هذا المحو " أهمیة العالقات واالتفاقیات الدولیة لدى القطاع الخاص " المحور السابع  •

المعرفة درجة األهمیة التي یولیها القطاع الخاص لالتفاقیات الدولیة ومنها اتفاق الشراكة حیث 
أسئلة متعلقة بمعرفة القطاع الخاص باالتفاقیات ومشاركته بها ودور ) 10(شمل هذا المحور 

مؤسسات القطاع في نشر وتعمیم االتفاقیات ودور القطاع تأهیل منتجاته لتلبى متطلبات األسواق 
معرفة القطاع الخاص بالسلع المطلوبة . الخارجیة وفتح أسواق خارجیة امام المنتجات الفلسطینیة

منتج ومعرفة طبیعة االقتصاد األوروبي الشریك وهل الاألسواق الخارجیة وٕاجراءات دخولها الى 
الفلسطیني یلبي متطلبات المنافسة في األسواق الخارجیة وطبیعة الدعم المقدم للسلطة الوطنیة 

 .الفلسطینیة
 

جاء هذا المحور لفحص مدى " مشاركة القطاع الخاص في صیاغة االتفاقیات"المحور الثامن  •
ل دور السلطة أسئلة وكانت حو ) 8(الشراكة القائمة ما بین القطاع الخاص والسلطة وتكون من 

في نشر وتعمیم االتفاقیات ودور مؤسسات القطاع الخاص كذلك في نشرها وتعمیمها وشراكة 
القطاع الخاص في صیاغة االتفاقیات ومعرفته بها ودور خبراء االقتصاد الفلسطیني في 

 .في بنیة سوق العمل الفلسطینياالتفاقیات ومساهمة القطاع الخاص في تأهیل مخرجاته والتغیر 
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حتى تم االستفادة من " معیقات االحتالل اإلسرائیلي لالستفادة من االتفاقیات " المحور التاسع •

االتفاقیات ال بد من توفر الظروف المناسبة لذلك وفي الحالة الفلسطینیة یعد االحتالل اهم 
دور العوامل التي تحول دون االستفادة من االتفاقیات وقد جاء هذا المحور لمعرفة المعیقات 

وقد كانت األسئلة حول دور االتفاقیات في إزالة ) 10(تكون هذا المحور من . الشركاء في ازالتها
القیود عن الصادرات، ومساهمتها في زیادة االستثمار الخارجي وزیادة الصادرات ودور الشركاء 

السلطة في الضغط على إسرائیل لتذلیل العقبات التي تفرضها على التجارة الخارجیة وهل لدى 
كما االتفاقیات نصت على . مختصین لمتابعة االتفاقیات وبالتالي العودة الیها عندما یتم خرقها

إلزام إسرائیل الحد من اإلجراءات اإلداریة التي تفرضها إسرائیل وتشكل عائق امام الصادرات 
 .والواردات بل التنمیة االقتصادیة بشكل عام

 
جاء هذا المحور لمعرفة دور " اص للمخرجات الصناعیة تأهیل القطاع الخ" المحور العاشر  •

القطاع الخاص في تأهیل المخرجات وبالتالي زیادة نسبة الصادرات والمساهمة في التنمیة 
االقتصادیة وهل استغل القطاع الخاص هذه الفرصة لالستفادة من االتفاقیاتوتكون هذا المحور 

ع القطاع الخاص على تأهیل مخرجاته واالسئلة سؤال لمعرفة دور االتفاقیات في تشجی)19(من 
تمحورت حول مساهمة االتفاقیات في فتح أسواق خارجیة ومعرفة القطاع الخاص بنوعیة 
واجراءات دخول المنتجات الى األسواق الخارجیة ودور الشركاء في إزالة العقبات المفروضة على 

فلسطینیة وٕاعطاء المنتج الفلسطیني التجارة الخارجیة الفلسطینیة وكذلك طبیعة المنتجات ال
امتیازات إضافیة لیسارع في عملیة التأهیل وطبیعة سیاسات التنمیة الفلسطینیة وتوفیر البنیة 
التحتیة من قبل السلطة والتي تعتبر مهمة لتأهیل وكذلك األنظمة والتشریعات  وكذلك نشر 

  .م االستفادة منها وتعمیم االتفاقیات والتي تعد حافز لتأهیل المنتجات وتعظی
  

 ) تحكیم اإلستبانة ( صدق األدوات  .5.3
  

للحصول على مصداقیة عالیة  ،مراجعة االستبانة من قبل عدد من المختصین وذوي الخبرة  تقد تم
یجابي في المالحظات األثر اال هذهفقد كان ل ،صممت من اجلهلإلستبانة وحتى یتحقق الهدف الذي 

 .صورتها النهائیةلتطویر االستبانة  ووصولها 
  
  



 

67 
 

  ثبات أدوات الدراسة  .6.3
  

ین وعددهم الل اختبار عینة مصغرة من المبحوثأداة الدراسة فقد تم التحقق من خفیما یتعلق بثبات 
الیهم لإلجابة علیها مرة وبعد اسبوعین تقریبا اعیدت  ،لإلجابة علیها  إلستبانةوزعت علیهم ا ، )10(

كما عامل ارتباط بیرسون لكامل االستبانة األداة إحصائیا تم احتساب من صدق وللتأكید م ،اخرى 
) 0.818(ت تباط بیرسون لكامل االستبانة جاءوتبین من خالل فحص الثبات ان قیمة معامل ار 

بالتالي ترفض فرضیة عدم الثبات ) 0.05( ت اقل من او تساوي حیث جاء) 0.004(وبمستوى داللة 
  .امل المبحوثین الستبانة ثابتة وتم توزیعها على ككامر  وبهذا اعتبرت ا

  
  حدود الدراسة .7.3

  
 :تتلخص الحدود الزمنیة المكانیة والبشریة للدراسة فیما یأتي

  
تشرین ثاني حتى  2012 بین تموزفي الفترة الواقعة ما الدراسة  تم انجاز هذه: الحدود الزمنیة •

2014  

  .الضفة الغربیةكبار المستثمرین في : البشریةالحدود  •

مؤسسات القطاع الخاص ممثلة بإداراتها تماشیا مع موضوع الدراسة تم اختیار  :المكانیةالحدود  •
 الهیئة العامة لتشجیع االستثمار  واخرى في الضفة الغربیة،باإلضافة إلى مؤسسات الخبرة مثل ماس 

 .لعدم امكانیة جمع البیانات والوصول الیها باستثناء محافظة القدس
 

  الدراسة  عینة و  مجتمع .8.3
  

حیت تم استثناء ،یتمثل مجتمع الدراسة في القطاع الخاص الفلسطیني العامل في الضفة الغربیة 
الشركات التي مقرها القدس وذلك لعدم امكانیة الوصول الیها  وقد تم االعتماد على الشركات المدرجة 

من الشركات الكبرى وهم  300وقد تم حصر   2012لعام  بال ترید هفي دلیل المصدرین الذي اعدت
ة مرتبطون یكبار المستثمرین من القطاع الخاص الفلسطیني الذین یتعاملون بالتجارة وبالدرجة الرئیس

بالتجارة الخارجیة  وكذلك المختصین في موضوع الشراكة االورومتوسطیة وبعض من المؤسسات ذات 
 ،اتحاد الصناعات الدوائیة ( للقطاعات االقتصادیة  وكذلك االتحادات الممثلة.الصلة  بالموضوع 

اتحاد المصدرین  ،اتحاد الحجر والرخام  ،اتحاد الصناعات الغذائیة  ،اتحاد صناعة الجلود



 

الذي یمثل ) 2.3(ل رقم كن وكذلك الغرف التجاریة في نابلس والخلیل كما یوضح الش
  

 

زت حیث تمیباستثناء محافظة القدس  مناطق السلطة الوطنیة الفلسطینیة
وذلك  یعود الى المیزة التي  ونابلس بكثرة المشاریع والمؤسسات

میزت هذة المدن من حیث عدد السكان والمكانة الدینیة والسیاسیة لها اضافة الى مكانتها االقتصادیة 
سوف نوضح حجم مجتمع  )3:3(ومن خالل الشكل 
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  توزیع مجتمع الدراسة على القطاعات  2.3  الشكل

مناطق السلطة الوطنیة الفلسطینیةشمل مجتمع الدراسة كافة 
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میزت هذة المدن من حیث عدد السكان والمكانة الدینیة والسیاسیة لها اضافة الى مكانتها االقتصادیة 
ومن خالل الشكل بقیة المحافظات فقد كان العدد فیها محدود  اام
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الشكل
  

شمل مجتمع الدراسة كافة 
محافظات الخلیل وبیت لحم ورام 

میزت هذة المدن من حیث عدد السكان والمكانة الدینیة والسیاسیة لها اضافة الى مكانتها االقتصادیة 
ام ،

الدراسة جغرافیا 



 

 

االقتصادي  مقابلة ذوي االختصاص في المجال 
 ،مقاالت ،دوریات،كتب (  تاالدبیات  التي كتب
حیث كان لهذا دور كبیر في ،رفة اهدافها االقتصادیة وغیرها

تمع الدراسة والذي تم من جوحصر متحدید اهداف الدراسة  و مشكلة الدراسة واسئلتها والفرضیات 
وقد تم بناء  ، 2012ترید عام  لمؤسسة با

م یلتحكلاالساتذة  من على مجموعة مختارة 
على مجموعة مختارة من  اهبهدف فحص ثبات

وذلك من خالل اللقاء المباشر في معظم  
رنت بعد الحدیث المباشر مع اصحاب العالقة  وكان دور ممیز 

    .المسجلة لدیهمللمؤسسات 

شملت  ،هبانة على المؤسسات ذات العالقحیث تم توزیع است
لقد تم . في دلیل المصدرین الفلسطینیین المعد من قبل بال ترید

   .SPSSباستخدام حزمة 

نابلس
16%

قلقیلیة طولكرم
4%

بیت لحم
19%

توزیع مجتمع الدراسة جغرافیا

  
  الدراسة جغرافیاتوزیع مجتمع  )3.3(الشكل رقم 

  اسلوب البحث  .9

مقابلة ذوي االختصاص في المجال  في مراحل إعداد المقترح وباستخدام المقابلة كأداة تم
االدبیات  التي كتبو  كة االوروبیة المتوسطیة او مراجعة اتفاقیات الشر 

رفة اهدافها االقتصادیة وغیرهامعل) ومواقع االنترنت   دراسات سابقة
تحدید اهداف الدراسة  و مشكلة الدراسة واسئلتها والفرضیات 

مؤسسة با هوالذي اعدت نینیالل اعتماد دلیل المصدرین الفلسط
 تبهدف االجابة على اسئلة الدراسة  وقد عرض ةاالستبان

بهدف فحص ثبات اهبعد اخذ المالحظات ومن ثم توزیع هاوتم اعتماد
 همجتمع الدراس ىعل اهتم توزیع اهالمؤسسات وبعد اجازت

رنت بعد الحدیث المباشر مع اصحاب العالقة  وكان دور ممیز تمت االستعانة باالنت االحیان وكما
للمؤسسات  هوالمراسل ثرفة صناعة وتجارة الخلیل ونابلس في الحدی

حیث تم توزیع است ،تم االعتماد على أسلوب البحث الكمي
في دلیل المصدرین الفلسطینیین المعد من قبل بال ترید 2012لعام  هجمیع المؤسسات المدرج

باستخدام حزمة  هالتركیز على التحلیل الوصفي للبیانات الكمی

اریحا
1%

الخلیل
29%

جنین
5%

رام اهللا
26%

بیت لحم
19

توزیع مجتمع الدراسة جغرافیا

الشكل رقم 
 

9.3
  

في مراحل إعداد المقترح وباستخدام المقابلة كأداة تم
و مراجعة اتفاقیات الشر 

دراسات سابقة
تحدید اهداف الدراسة  و مشكلة الدراسة واسئلتها والفرضیات 

الل اعتماد دلیل المصدرین الفلسطخ
االستبان

وتم اعتماد
المؤسسات وبعد اجازت

االحیان وكما
رفة صناعة وتجارة الخلیل ونابلس في الحدیغل
  

تم االعتماد على أسلوب البحث الكمي
جمیع المؤسسات المدرج

التركیز على التحلیل الوصفي للبیانات الكمی
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 73وتعبئة االستبانة ومؤسسة رفضت التعاون  72منها  ،مؤسسة 300 هبلغ حجم مجتمع الدراس
في حین وافقت  ،)اتفاقیة الشراكة( ةمؤسسة أعادوا االستابة فارغة بسبب عدم معرفتهم بموضوع الدراس

  :وكان توزیع العینة المستجیبة على النحو التالي .مؤسسة على تعبئة االستبانة 155
  

شركة مساهمة % 31.1 ،من المؤسسات صنفت كشركة عادیة% 67.0: نوع المؤسسة •
 .شركة مساهمة عامة% 1.9و ،محدودة

  ،صنفت كمؤسسات خدماتیة% 23.3 ،صنفت كمؤسسات صناعیة% 55.3: نشاط المؤسسة •
 .كمؤسسات انشائیة% 6.8و ،كمؤسسات زراعیة% 14.6

من %) 15.5(تبین من نتائج االستبانة : حسب ادراجها في سوق فلسطین لألوراق المالیة •
  .مدرجة في سوق فلسطین لألوراق المالیة المؤسسات فقط

  
  معالجة البیانات 10.3  
  

وتمت معالجة  ،SPSSفیما یخص طریقة معالجة البیانات فقد تم تفریغ البیانات باستخدام برنامج 
إلجابات المبحوثین لكامل  ،البیانات من خالل حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري

ومن ثم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسب المئویة لكل محور على  ،االستبانه
   .واخیرا عرض نتیجة كل فقرة استنادا الى المتوسط الحسابي لتسهیل قراءة البیانات ،حدا
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  الرابعالفصل 

 الدراسة ومناقشتها نتائج 
 

 یتناول هذا الفصل من الدراسة  عرضاً  للنتائج التي توصلت الیها الدراسة من خالل التعرف على 
اث تنمیة اقتصادیة كما یراها كبار المستثمرین في داتفاقیات الشراكة االورومتوسطیة واثرها في اح

ینیة ومؤسسات دور كل من مؤسسات السلطة الفلسطلكما تم التطرق  ،الضفة الغربیة باستثناء القدس 
دة والمنفعة من اتفاقیات الشراكة وكذلك ضعف ادوات في تعظیم االستفا يالقطاع الخاص الفلسطین

في  لقد جاءات االستبانة .تم التوقیع علیة وخاصة اسرائیل اشركاء والزامهم بملتفاقیة بین اتنفیذ اال
وسبل  االستفادة الیات تعزیز  اسئلة مفتوحة ألخذ اراء المبحوثین حول )  3(وتم وضع ) 10(محاور 

  .من االتفاقیات كما ستعرض وتناقش في هذا الفصل
  

عشرة في والتي تتمثل   ومناقشة لنتائج اجابات المبحوثین حول محاور الدراسة یلي عرض وتحلیلفیما 
  :محاور 

 .المتبادلة بین الشركاء المصالح والمنفعة •

 .الجانب االقتصاديعلى منها  والنتائج المرجوة االتفاقیات  •

 .في االسواق العالمیة تهمكان هالدعم المقدم لالقتصاد الفلسطیني لم یعطى •

 .معرفة القطاع الخاص باالتفاقیات •

 .لالتفاقیات المردود السیاسي ولیس التنموي •

 .السلطة في توجیه القطاع الخاص نحو االستفادة من االتفاقیات دور •

 .لعالقات واالتفاقیات الدولیةاهمیة ا •
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 .في صیاغة االتفاقیاتالقطاع الخاص  مشاركة فرص  •

 .معیقات االحتالل االسرائیلي في تنفیذ االتفاقیات •

 تأهیل مخرجات الصناعة الفلسطینیة  •

ومن أجل تفسیر النتائج فیما یخص مفهوم ومجاالت المحاور تم استخدام مقیاس لیكرت الخماسي 
  :لدراسة االتجاه وفق المنهجیة التالیة

  لالستبانه كانت االجابات على النحو التاليوفقا 
 .فما فوق مع العبارة %   80وتعني أنك تتفق بنسبة : موافق بشدة  .1

  .فما مع العبارة %  60وتعني أنك تتفق بنسبة : موافق  .2

  .وتعني أن رأیك محاید : ال رأي  .3

  .فما فوق مع العبارة % 60وتعني أنك ال تتفق بنسبة : غیر موافق  .4

 .فما فوق مع العبارة% 80وتعني أنك ال تتفق بنسبة : بشدة غیر موافق  .5

الى وحدات اصغر بحیث  يبهدف سهولة قراءة النتائج وتفسیرها تم تقسیم مقیاس لیكرت الى الخامس
  اصبح ثالثي كما هو مبین ادناة

  الخماسي على النحو التاليوعلیه اصبح مقیاس لیكرت 

  موافق                           غیر                                                                
  

  )ال رأي(محاید                                                                                                                 
                                                             

  موافق                                                                                          

 

 

  

  غیر موافق بشدة      1.00-1.80
 غیر موافق     1.81-2.60

موافق                                                                                              4.20- 3.41
 موافق بشدة        5.00 -4.20

 )ال رأي(محاید       2.61-3.40
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  محاور الدراسة 1.4
  )المحاور الدراسة(المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  -:1.4جدول 

  

المتوسط   المحور  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

معامل 
  التغیر

تعتبر الشراكة االورومتوسطیة شراكة مصالح مشتركة بذات النسب   .1
  .، اي انها قائمة على المصلحة المتبادلة بین األطراف الشریكة

2.8900 .42395 14.669 

یطرح مشروع الشراكة االورومتوسطیة أفكار طموحة جدا لكن   .2
  .النتائج الحاصلة ال توازي األفكار المطروحة

2.6602 .52827 19.858 

الدعم الذي حصل علیة  االقتصاد الفلسطیني نتیجة الشراكة لم   .3
  .یؤهله الحتالل مكانه في االسواق العالمیة

2.8508 .51847 18.186 

قلة معرفة القطاع الخاص الفلسطیني باتفاقیات الشراكة   .4
  .االورومتوسطیة ادت الى عدم االستفادة منها

2.6935 .56806 21.090 

ركزت اتفاقیات الشراكة االورومتوسطیة على المردود السیاسي   .5
  .اكثر بكثیر من المردود االقتصادي التنموي

2.7465 .41272 15.027 

الفلسطینیة بتوجیه القطاع الخاص الفلسطیني نحو قصرت السلطة   .6
  .االستفادة القصوى من اتفاقیات الشراكة بجانبها االقتصادي

2.7609 .41765 15.127 

فشل القطاع الخاص في إیالء أهمیة للعالقات واالتفاقیات الدولیة    .7
  .المبرمه مع السلطة الفلسطینیة لالستفادة منها

2.7748 .50927 18.353 

غیاب دور القطاع الخاص الفلسطیني من فرص المشاركة في   .8
  . صیاغة اتفاقیات الشراكة

2.7512 .54682 19.875 

شكل االحتالل اإلسرائیلي العائق الرئیسي أمام االستفادة من   .9
  .اتفاقیات الشراكة من خالل فرض سیطرته على المعابر والحدود

2.8485 .41228 14.473 

فشل القطاع الخاص الفلسطیني بتأهیل مخرجاته الصناعیة  وفق   .10
  المواصفات التي تضمن تنافسه ودخوله األسواق االورومتوسطیة 

2.7844 .43473 15.613 

من اجل التحقق اذا ما   (One Way anova)تحلیل تباین االحادي ستخدام في هذا السیاق تم ا
، والتي   P) (Valueتبین لنا من خالل درجة الدلة المعنویة  ،كانت المتوسطات لالجابات متجانسة 

فیما یتعلق  ةإلستبانةفروق ذات داللة احصائیة لدى المجیبین على االال توجد  بانه 0.05تزید عن 
  .قرات االستبانة ، اي انه یوجد تجانس لفقرات اإلداةفب
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 المصالح والمنفعة المتبادلة بین الشركاء 1.1.4
  

ان اتفاقیات الشراكة هي اتفاقیات مصالح ومنفعة "سؤال المحور االول والذي ینص على إلجابة ل
فقد تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالتحرافات المعیاریة ونسبة الموافقة   " متبادلة بین الشركاء
  .والجدول التالي یوضح ذلك والحیاد والمعارضة 

  
  المشتركةاإلنحراف المعیاري والمتوسط الحسابي  والنسب المئویة للمصالح والمنفعة  - :ا.2.4.جدول

  
المتوسط   المصالح والمنفعة المتبادلة بین الشركاء  الرقم

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

غیر   ال راي  موافق
  موافق

1 
امام خارجیة  اسواقساهمت االتفاقیات في فتح 

 للمنتج الفلسطیني

3.1165 .96305 46.6 21.4 32.0 

یشكل تطور وتقدم االقتصاد االوروبي عائق امام   2
 الصادرات الفلسطینیة

3.1650 .99111 52.4 14.6 33.0 

3  
شكل الشركاء ادوات ضغط على اسرائیل لتذلیل 

العقبات المفروضة من قبلها على التجارة 
  الخارجیة الفلسطینینة

3.3495 1.03572 57.3 10.7 32.0 

القطاع الخاص المعرفة بنوعیة السلع لدى   4
  المطلوبة لالسواق الخارجیة

2.0777 .65214 1.9 16.5 81.6 

5  
الدعم المادي االوروبي المقدم للسلطة الفلسطینیة 

ولیس  التنمويالطابع ضمن مشروع الشراكة اخذ 
 االغاثي 

2.0971 .73451 5.8 8.7 85.4 

6  
الشراكة توقیع السلطة الفلسطینیة على اتفاقیات 

االورومتوسطیة ساهم في عقد اتفاقیات ثنائیة مع 
 دول الشریكة من خارج االتحاد االوروبي

3.3592 .83847 56.3 26.2 17.5 

للمنتج  امتیازات خاصةمنحت االتفاقیات الموقعة   7
  الفلسطیتي لدخول اسواقها

2.8544 1.07016 36.9 16.5 46.6 

االتفاقیات جاء الدعم المادي المقدم من خالل   8
  وفق رؤیة المانح

3.8058 1.11195 78.6 8.7 12.6 
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 اإلنحراف المعیاري والمتوسط الحسابي  والنسب المئویة للمصالح والمنفعة المشتركة - :ب.2.4.جدول
 

المتوسط   المصالح والمنفعة المتبادلة بین الشركاء  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

غیر   ال راي  موافق
  موافق

ساهمت االتفاقیات في ازالة القیود غیر الجمركیة   9
  على الصادرات

2.1845 .78899 5.8 18.4 75.7 

 20.4 69.9 9.7 42395. 2.8900  القیمة الكلیة  

  
من عدم الموافقة هي الفقرة  الخامسة   عالیةعلى نسبة ظیت ان الفقرة التي ح 2.4یتضح من الجدول 

ما یؤكد ان االتفاقیة لم  وهذا ) 85.4(ولیس االغاثي والتي تنص ان الدعم المقدم اخذ الطابع التنموي 
 ىان االتفاقیات وقعت وفق المصالح االوروبیة بالدرجة االولتساهم في احاث تنمیة  وهو ما یؤكد 
 قومحاولة توسیع سو  رعیة  ومحاربة االرهاب وقضایا البیئة والمتعلقة في الحد من الهجرة غیر الش

تنمیة الدول التي انضمت حدیثا لالتحاد االوروبي غیر اخذین مصالح الشركاء  منتجاتها وكذلك
وهنا یبرز  .بعین االعتبار ثلة في انهاء االحتالل واحداث تنمیة في فلسطینوخاصة الفلسطینین والمتم

من االتفاقیات بین المجموعة االوروبیة والسلطة الفلسطینیة فكل له  تحققةالمالتباین في المصالح ا
بالدرجة االولى وجاء موعة االوروبیة جمصالحة الخاصة وان شراكة المصالح جاءت بما یخدم الم

وروبا الالتوجة الى فلسطین من اجل قبول شركاء اخرین مثل دول المغرب العربي والتي تسبب ارق 
  .لشرعیة ومكافحة االرهاب من الهجرة غیر ا

  
 االتفاقیات في ازالة القیود غیر الجمركیة عن الصادرات اسهامالفقرة التاسعة والتي تشیر الى ان  ان 

فق و وهذا یؤكد ان الهدف من توقیع االتفاقیات لم یكن ) 5.8(یت بنسبة قبول متدنیة ظح الفلسطینیة 
 وعدم وجود ضمانات قادرة مصالح مشتركة بین الشركاء بل مصالح خاصة یفرضها الطرف االقوى 

االوروبیة اتخاذ وعدم مقدرة المجموعة  .المساهمة في احداث تنمیة اقتصادیة في فلسطینعلى 
  .اجراءات بحق اسرائیل المعیق االساس في احداث تنمیة في فلسطین 

  
بنسبة موافقة متدنیة ونسبة عالیة من الحیاد وهذا ناجم عن عدم وتشیر القیمة الكلیة لهذا المحور   

   . وعدم لمس اثر واضح لها یستدعي البحث عنها القطاع الخاص باالتفاقیات ةمعرف
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 رجوة منهاماالتفاقیات والنتائج ال 2.1.4
 
ان نتائج االتفاقیات كانت وفق الطموحات والتي والذي ینص على سؤال المحور الثاني لإلجابة على 

تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسب ،وقعت من اجلها اتفاقیات الشراكة 
  - :ادناه سوف یوضح لنا ذلك  3.4والجدول  المعارضة والحیاد والموافقة 

  التفاقیات والنتائج المرجوة منهالئویة اإلنحراف المعیاري والمتوسط الحسابي  والنسب الم -:3.4جدول 
 

  االتفاقیات والنتائج المرجوة منها  الرقم
  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

غیر   ال راي  موافق
  موافق

 ساهمت االتفاقیات في فتح اسواق  1

 امام للمنتج الفلسطینيخارجیة 

3.1165 .96305 46.6 21.4 32.0 

مردود سیاسي االتفاقیات الموقعة حققت   2
  اكبر من المردود االقتصادي

2.6408 1.08334 35.0 5.8 59.2 

ساهمت االتفاقیات في التحرر من تبعیة   3
  االقتصاد الفلسطیني السرائیل

3.1359 1.12936 49.5 18.4 32.0 

الدعم المادي االوروبي المقدم للسلطة   4
الفلسطینیة ضمن مشروع الشراكة اخذ 

  ولیس االغاثي الطابع التنموي

2.0971 .73451 5.8 8.7 85.4 

5 
  

ساهمت االتفاقیات في زیادة رأس المال 
 االجنبي المستثمر في الضفة الغربیة

2.9612 .95919 38.8 20.4 40.8 

امتیازات منحت االتفاقیات الموقعة   6
 للمنتج الفلسطیتي لدخول اسواقها خاصة

2.9320 1.04095 45.6 6.8 47.6 

االتفاقیات في تطویر نوعیة ساهمت   7
 المنتج الفلسطیني

2.0194 .64139 3.9 9.7 86.4 

االتفاقیات الموقعه ساهمت في زیادة   8
 الصادرات الفلسطینیة

2.8544 1.07016 36.9 16.5 46.6 

ساهمت االتفاقیات في ازالة القیود غیر   9
 الجمركیة على الصادرات

2.1845 .78899 5.8 18.6 75.7 

 51.5 41.7 6.8 52827. 2.6602 الكلیةالقیمة   
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على ان النتائج  نجد ان الفقرة التي حظیت باعلى نسبة من عدم الموافقة 3.4بالنظر الى الجدول 
  "التي تنص  هي الفقرة السابعة كانت بقدر الطموحات واالمال التي بنیت على توقیع االتفاقیات 

ان االتفاقیات التي وقعت لم  )86.4(بنسبة " الفلسطینيساهمت االتفاقیات في تطویر نوعیة المنتج 
في جانبها االقتصادي على الصعید الفلسطیني من خالل عدم مقدرة االتفاقیات النتائج المطلوبة  ققتح

ركزت على احداث تنمیة  وعدم قدرة المنتجات الفلسطینیة من المنافسة في االسواق العالمیة  حیث 
ا لم یحقق نتائج واكتفاء ضات االوروبین على الدور السیاسي والذي ایاالتفاقیات بالنسبة لتوجه

دور الممول للعملیة السیاسیة وهذا لم یخدم االقتصاد الفلسطیني كما االوروبیة ان تلعب  المجموعة
یتدفق االستثمار االخارجي العقبات المفروضة اسرائیلیا ماثلة ومتجددة  ولم  حیث ما زالتكان مأمول 

تحاد االوروبي شكل حرف لمسار ان توسع اال ،بحكم عدم احراز انجاز سیاسي على االرض لفلسطین 
تفاقیات بان اتجهت الى تمكن الدول المنضویة حدیثا لالتحاد على حساب الدول العربیة المتوسطیة اال

  .وان كانت بنسب متفاوتة  حیث كان الخاسر االكبر هو الجانب الفلسطیني 
  

بفتح اسواق االولى المتعلقة الموافقة كانت هي عدم  قیمة من دنى یت باظالتي حونجد ان الفقرة 
خارجیة من خالل االتفاقیات  ویعود ذلك لعدم المعرفة الكافیة بالعوامل التي ادت الى فتح اسواق 

خالل القیمة الكلیة وكذلك عدم معرفة القطاع الخاص باالتفاقیات ودورها  وهذا واضح من  خارجیة 
یعود ذلك الى عدم استفادة القطاع  )41.7(ونسبة الحیاد )   6.8(وافقة كانت منخفظة جدا بالم

تحقیق انجازات سیاسیة في الجانب الخاص بشكل ملموس من نتائج االتفاقیات وعدم قدرتها الى 
. هحركته ونمو ته وحری بعیدة عن  الفلسطینيتصاد قالفلسطیني وتركیزها على قضایا ثانویة بالنسبة لال

عن الدعم الخارجي  ةعلى الذات بعید ةواضحة ومعتمد فلسطینینا وعدم وجود سیاسات تنمویة
  .طو المشر 

  
  دعم االقتصاد الفلسطیني في االسواق الخارجیة 3.1.4

   
لم یمكنه من اخذ ان الدعم المقدم لالقتصاد الفلسطیني والذي ینص  الثالثسؤال المحور لإلجابة على 

تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسب  ، االسواق الخارجیة  في  همكانت
  - :ادناه سوف یوضح لنا ذلك  4.4المعارضة والحیاد والموافقة  والجدول 
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لدعم االقتصاد الفلسطیني في اإلنحراف المعیاري والمتوسط الحسابي  والنسب المئویة  - :.4.4جدول 
  االسواق الخارجیة 

دعم االقتصاد الفلسطیني في االسواق   رقمال
  الخارجیة 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

غیر   ال راي  موافق
  موافق

یشكل تطور وتقدم االقتصاد االوروبي عائق   1
 امام الصادرات الفلسطینیة

3.1650 .99111 52.4 14.6 34.0 

2  
  

لدى القطاع الخاص المعرفة بنوعیة السلع 
  لالسواق الخارجیةالمطلوبة 

2.0777 .65214 1.9 16.5 81.6 

المعرفة باإلجراءات على القطاع الخاص   3
  المتبعة لدخول االسواق الخارجیة

2.8641 1.13801 43.7 10.7 45.6 

ساهمت االتفاقیات في التحرر من تبعیة   4
 االقتصاد الفلسطیني السرائیل

3.1359 1.12936 49.5 18.4 32.0 

الموقعه ساهمت في زیادة الصادرات االتفاقیات   5
 الفلسطینیة

2.9612 .95919 38.8 20.4 40.8 

ساهمت االتفاقیات في تطویر نوعیة المنتج   6
 الفلسطیني

2.9320 1.04095 45.6 6.8 47.6 

7  
توقیع السلطة الفلسطینیة على اتفاقیات الشراكة 
االورومتوسطیة ساهم في عقد اتفاقیات ثنائیة 

 الشریكة من خارج االتحاد االوروبيمع دول 

3.3592 .83847 56.3 26.2 17.5 

ساهمت االتفاقیات في زیادة رأس المال االجنبي   8
 المستثمر في الضفة الغربیة

2.0194 .64139 3.9 9.7 86.4 

الدعم المادي المقدم من خالل االتفاقیات جاء   9
 وفق رؤیة المانح

3.8058 1.11195 78.6 8.7 12.6 

 امتیازات خاصةمنحت االتفاقیات الموقعة   10
 للمنتج الفلسطیتي لدخول اسواقها

2.8544 1.07016 36.9 16.5 46.6 

ساهمت االتفاقیات في ازالة القیود غیر   11
 الجمركیة على الصادرات

2.1845 .78899 5.8 18.4 75.7 

 32.0 53.4 14.6 51847. 2.8508 القیمة الكلیة  

  
ان االتفاقیات  )86.4(المعارضةنجد ان الفقرة الثامنة حظیت باعلى نسبة من  4.4ول رقم دالج من

ان االتفاقیات لم تعطي ویعود ذلك  .في زیادة راس المال االجنبي المستثمر في الضفة الغربیةساهمت 
تطبیق وافتقدت  اهمیة لتدفق االستثمار االجنبي الى فلسطین ولم تعمل على ترویج فاسطین اقتصادیا
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بین القطاع الخاص الفلسطیني  والقطاع الخاص في الدول الشریكة على  سة التشبیك المباشر ماسیا
بالرغم من درجة المخاطرة التي  في فلسطین وهي ارض واعدة الرغم من وجود بیئة استثماریة جاذبة

ولكن االتفاقیات كفیلیة بحمایة االستثمار  ربما یتعرض لها االستثمار االجنبیي من قبل اسرائیل
الدخول في نزعات مع  موعة االوربیة من جقدرة الم هنا یدخل العامل السیاسي بعدم.  جيالخار 

م الدعم والمعونة االمر الذي افقد االقتصاد الفلسطیني فرص استقدام التكنولوجیا یاسرائیل واإلكتفاء بتقد
كما ان ، جود محفزات خارجیة للمنافسة والتطور الطبیعي وو والمعرفة في المجال االقتصادي 

خلق مشاریع مشتركة بین الشركاء المتوسطین حیث كانت المشاریع ما بین االتفاقیات فشلت في 
   .توسطینمن الشركاء الم حدةاالوروبیة وكل دولة على  هموعجالم
  
الدعم المادي المقدم ادنى قیمة في عدم الموافقة كانت في الفقرة التاسعة ان ان  4.4نجد في الجدول  

 ،الناشئة دعم االقتصادیاتنصت االتفاقیات على حیث  .من خالل االتفاقیات جاء وفق رؤیة المانح
ز وحاجة جو ذلك نتیجة لعوفق شروط و تطلعات المانح بما یخدم مصالحة جاء  ولكن هذا الدعم 

، كما ان االتفاقیات كانت بین المجموعة االوروبیة الموحدة اقتصادیا وكل دولة قوي صاد الشركاء القت
من فرض شروطها االوروبیة  مما اتاح المجال امام المجموعة وغیاب الوحدة العربیة  اخرى على حدى

كما ان عجز االتفاقیات في ازالة القیود غیر الجمركیة عن  ،الطرف االقوى  كونها هعلى كل دول
غالل تفي االسواق العالمیة واسلسطینیة فالة حد بشكل كبیر من مكانة المنتجات یالصادرات الفلسطین

  .وتسویق المنتجات الفلسطینیة على انها اسرائیلیة في االسواق الخارجیة تهاسرائیل للوضغ الذي فرض
  

وذلك یعود الى عدم ) 2.8508 (لیة للمحور تتجه نحو الحیاد بمتوسط حسابيكما ان القیمة الك
  .االتفاقیات  هذهاالمر الذي لم یتح لهم فرص التقیم الجید ل معرفة القطاع الخاص باتفاقیات الشراكة 

 
  معرفة القطاع الخاص باالتفاقیات  4.1.4

  
معرفة القطاع الخاص باالتفاقیات ادت  قلة" والذي ینص على ان  لإلجابة على سؤال المحور الرابع 

تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسب  "الى عدم القدرة على االستفادة منها
   5.4الموافقة والمعارضة والحیاد كما یوضحها الجدول 
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القطاع الخاص قلة معرفة لاإلنحراف المعیاري والمتوسط الحسابي  والنسب المئویة  - :5.4الجدول 
  ستفادة منهاالباالتفاقیات ادت الى عدم قدرته على ا

المتوسط   معرفة القطاع الخاص باالتفاقیات  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

غیر   ال راي  موافق
  موافق

برأیك لدى القطاع الخاص المعرفة باتفاقیات   1
  الشراكة االورومتوسطیة

2.6505 1.10887 30.1 12.6 57.3 

شارك القطاع الخاص في صیاغة اتفاق   2
  الشراكة االورومتوسطیة

2.5825 .97543 25.2 14.6 60.2 

نصت االتفاقیات على نقل المعرفة و   3
 التكنولوجیا الى االقتصاد الفلسطیني

3.5437 .69701 61.2 31.1 7.8 

ساهمت االتفاقیات الموقعة  بتطویر االنظمة   4
 تنمیة في فلسطینوالتشریعات الدافعة الحداث 

2.6699 1.01352 29.1 16.5 54.4 

كان لخبراء االقتصاد الفلسطیني دور بارز    5
 في صیاغة االتفاقیات

2.1748 .89033 11.7 14.6 73.8 

عملت مؤسسات القطاع الخاص على نشر و   6
 تعمیم اتفاق الشراكة

2.1942 .81720 10.7 12.6 76.7 

في تأهیل ساهم القطاع الخاص بدور كبیر   7
 وتطویر الصناعة الفلسطینیة

3.0388 1.08395 50.5 3.9 45.6 

 50.5 35.9 13.6 56806. 2.6935 القیمة الكلیة  
  

عملت مؤسسات القطاع الخاص على نشر وتعمیم "التي تنص نجد ان الفقرة السادسة  5.4الجدول 
وهذا یعود براي الباحث الى ضعف ) 10.7(بادنى نسبة من الموافقة قد حظیت "اتفاقیات الشراكة 

المؤسسات واالتحادات الممثلة للقطاع الخاص الفلسطیني وضعف قدرتها على اخذ دورها الفاعل في 
ات الممثلة للقطاع سالجانب الرسمي الهمیة دور المؤسكما ان اهمال .العملیة االقتصادیة التنمویة 

اثر واضح  هص مشاركة القطاع الخاص الفلسطیني عن اتفاقیات الشراكة كان لان غیاب فر . الخاص 
ویعد تغیب  دور الخبراء االقتصادیین . المؤسسات من تعمیم ونشر االتفاقیات هذهفي عدم قدرة 

ضعف دور القطاع الخاص في تعظیم  الى عامل هام ادىاالتفاقیات  عن المشاركة في الفلسطینین 
االستفادة من االتفاقیات واعتبارها اتفاقیات حكومیة ملزم القطاع الخاص التعاطي معها دون مساهمة 

  .في التعدیل والتطویر لها وغیاب الدور التكاملي مابین القطاع الخاص والحكومة
ن ضعیف والقوانین العاملة في فلسطین كا تفاقیات في تطویر التشریعات واالنظمةونجد ان مساهمة اال

االتفاقیات في الجانب التنموي الفلسطیني  مالى ضعف اهتماوذلك یعود )   29.1(موافقة وبنسبة 
اعلى في المنطقة العربیة وهي دول المغرب العربي بحكم القرب  ةوتركیزها على دول اخرى بدرج
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لحل مشكلة الهجرة غیر معها في محاولة منها  عةالجغرافي وقرب االنظمة والقوانین المتبالثقافي و 
بعیدة عن تطلعات اوروبا في تها السیاسیة نتیجة لعملیة السالم یالشرعیة وهنا جاءت فلسطین الهم

احداث تنمیة بل ركزت على بعض الجوانب االجتماعیة  والحریات والدیمقراطیة متناسیة اهمیة ممارسة 
مع ما  اتمام ةت القیمة الكلیة للمحور منسجموجاء.الفلسطینیة  ذلك في ظل احتالل یعیق كافة مناحي

ویعزى ذلك الى وهي ضعیفة  )13.6(نسبة الموافقة الكلیة على سؤال المحور  تذكر اعاله حیث بلغ
  .عدم ایالء السلطة الوطنیة الفلسطینیة اهمیة لدور القطاع الخاص في رسم السیاسات االقتصادیة 

 تنمويالسیاسي و ال هامردودو االتفاقیات  5.1.4

بان لالتفاقیات مردود سیاسي اكبر من المردود "لإلجابة على سؤال المحور الخامس والذي ینص 
الموافقة والحیاد  المعیاریة ونسبتم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات " االقتصادي التنموي 
 یوضح ذلك  6.4 والمعارضة والجدول

   مردود السیاسي و التنمويلل المعیاري والمتوسط الحسابي  والنسب المئویةاإلنحراف : أ. 6.4جدول ال
 لالتفاقیات

المتوسط   المردود السیاسي و التنموي  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

غیر   ال راي  موافق
  موافق

وقعت السلطة االتفاقیات وفق رؤیا اقتصادیة تنمویة   1
 لدیها من وجه نظرك

2.2718 .79452 10.7 13.6 75.6 

تغیر في بنیة سوق الاتفاقیات الشراكة لم  تستطیع    2
  العمل وتوسیعه

3.6990 .96847 68.0 16.5 15.5 

قدمت السلطة امتیازات او حوافز للمؤسسات   3
  المصدرة لمنتجاتها

2.6796 1.02147 32.0 12.6 55.3 

ذ یلدى السلطة الفلسطینیة مختصین لمتابعة تنف  4
  االتفاقیات

2.2136 .76248 5.8 18.4 75.7 

برأیك عملت السلطة الفلسطینة على توفیر البنى   5
 التحتیة إلحداث تنمیة وفق ما جاء في االتفاقیة 

2.5146 .97884 23.3 29.1 48.5 

نصت االتفاقیات على الزام اسرائیل بالحد من   6
 االجراءات االداریة ضد التجارة الخارجیة الفلسطینیة

2.6408 1.02760 22.3 29.1 48.5 

امام للمنتج خارجیة  ساهمت االتفاقیات في فتح اسواق  7
  الفلسطیني

3.1165 .96305 46.6 21.4 32.0 
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للمردود السیاسي و  اإلنحراف المعیاري والمتوسط الحسابي  والنسب المئویة : ب. 6.4جدول ال
 التنموي لالتفاقیات

المتوسط   المردود السیاسي و التنموي  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

غیر   ال راي  موافق
  موافق

یشكل تطور وتقدم االقتصاد االوروبي عائق   8
  امام الصادرات الفلسطینیة

3.1650 .99111 52.4 14.6 33.0 

لدى القطاع الخاص المعرفة بنوعیة السلع   9
 المطلوبة لالسواق الخارجیة

2.0777 .65214 1.9 16.5 81.6 

االتفاقیات الموقعة حققت مردود سیاسي اكبر   10
  من المردود االقتصادي

2.6408 1.08334 35.0 5.8 59.2 

ساهمت االتفاقیات في التحرر من تبعیة   11
  االقتصاد الفلسطیني السرائیل

3.1359 1.12936 49.5 18.4 32.0 

الدعم المادي االوروبي المقدم للسلطة   12
ضمن مشروع الشراكة اخذ الطابع  الفلسطینیة

  ولیس االغاثي التنموي

2.0971 .73451 5.8 8.7 85.4 

االتفاقیات الموقعه ساهمت في زیادة الصادرات   13
  الفلسطینیة

2.9612 .95919 38.8 20.4 40.8 

توقیع السلطة الفلسطینیة على اتفاقیات الشراكة   14
االورومتوسطیة ساهم في عقد اتفاقیات ثنائیة 
  مع دول الشریكة من خارج االتحاد االوروبي

3.3592 .83847 56.3 26.2 17.5 

ساهمت االتفاقیات في زیادة رأس المال االجنبي   15
 المستثمر في الضفة الغربیة

2.0194 .64139 3.9 9.7 86.4 

 امتیازات خاصةمنحت االتفاقیات الموقعة   16
  للمنتج الفلسطیتي لدخول اسواقها

2.8544 1.07016 36.9 16.5 46.6 

الدعم المادي المقدم من خالل االتفاقیات جاء   17
  وفق رؤیة المانح

3.8058 1.11195 78.6 8.7 12.6 

ساهمت االتفاقیات في ازالة القیود غیر   18
  الجمركیة على الصادرات

2.1845 .78899 5.8 18.4 75.7 

 31.0 65.0 3.9 41272. 2.7465 القیمة الكلیة  
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الموافقة كانت الفقرة السابعة التي حظیت باعلى نسبة من نجد ان الفقرة  6.4بالنظر الى الجدول  
"   والتي تنص ان الدعم المادي المقدم  من خالل االتفاقیات جاء وفق رؤیة المانح) 78.6(عشرة 

كانت ممول  الى طبیعة االتفاقیات الموقعة والنتائج التي حققتها على االرض حیث انهاویعزى هذا 
اسرائیل تقیم عالقات اقتصادیة طبیعة مع المحیط  لللعملیة السیاسیة  وتهدف من هذا التمویل جع

لم كما ان العوائق االقتصادیة وتدمیر البنى التحتیة الفلسطینیة . العربي من خالل اتفاقیات الشراكة 
اعادة  عباء ا انهم تحملوا یلقى اداة ضاغطة من االوروبین بشكل خاص على الشریك االسرائیلي بل

وعدم  ،الدور التنموي على الصیعد الفلسطیني غیاب نى التحیة نیابة عن االحتالل وهنا یظهر بتمویل ال
موعة االوروبیة خروجها عن المسار المخطط من جمن خالل عدم مقدرة المالمقدرة على ارغام اسرائیل 

  .بسب عدم وحدة الموقف االوروبي سیاسیا قبل الوالیات المتحدة االمریكیة في المنطقة 
  

وان السلطة الوطنیة الفلسطینیة عند توقیع االتفاقیات لم یكن لدیها رؤیة تنمویة بل كان هدفها سیاسي 
 67متمثل في تحشید المجتمع الدولي إلرغام اسرائیل على  انسحابها من االراضي التي احتلتها عام 

امتیازات وخصوصیة للمنتجات الفلسطینیة لم تعطي االتفاقیات  . ةواقامة الدولة الفلسطینیة المستقل
الناشئة لدخول اسواقها  كما ان مساهمة االستثمار الخارجي في فلسطین ضعیفة جدا لم تحدث تاتیر 

لم تعمل االتفاقیات على ازالة العراقیل والمعیقات التي فرضتها  .ى العمل التنموي االقتصاديعل
  .االقتصاد الفلسطیني وابقائة تابعا لها اسرائیل على حریة 

  
كانت متدنیة  قیاتالالتفالسیاسي على حساب الدور التنموي  ورالقیمة الكلیة بالموافقة على الد 

ما زلت تراوح مكانها في ظل  والتي ویعود ذلك الى ان الحالة الفلسطینیة سیاسیا واقتصادیا) 3.9(جدا
  .االحتالل  ولم تقدم اتفاقیات الشراكة المطلوب اتجاة الوضع السیاسي او االقتصادي الفلسطیني منها

  
  في توجیه القطاع الخاص لالستفادة من االتفاقیات  الفلسطینیة دور السلطة- :6.1.4

  
االتفاقیات لدى لإلجابة على سؤال المحور السادس بان السلطة الفلسطینیة قصرت في نشر وتعمیم 

تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسب الموافقة  .الفلسطینيالقطاع الخاص 
 .الذي یوضح ذلك  7.4والحیاد والمعارضة من خالل الجدول 

 
 
  



 

84 
 

دور السلطة الفلسطینیة ل ئویةالحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المالمتوسطات  :أ. 7.4جدول 
  في توجیه القطاع الخاص لالستفادة من االتفاقیات

توجیة السلطة للقطاع الخاص نحو االستفادة  الرقم
 من االتفاقیات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

غیر  ال راي موافق
 موافق

االقتصاد االوروبي یشكل تطور وتقدم   1
 عائق امام الصادرات الفلسطینیة

3.1650 .99111 52.4 14.6 33.0 

لدى القطاع الخاص المعرفة بنوعیة   2
  السلع المطلوبة لالسواق الخارجیة

2.0777 .65214 1.9 14.6 81.6 

المعرفة على القطاع الخاص   3
باإلجراءات المتبعة لدخول االسواق 

  الخارجیة

2.8641 1.13801 43.7 10.7 81.6 

االتفاقیات الموقعه ساهمت في زیادة   4
 الصادرات الفلسطینیة

2.9612 .95919 38.8 20.4 40.8 

ساهمت االتفاقیات في تطویر نوعیة   5
  المنتج الفلسطیني

2.9320 1.04095 45.6 6.8 47.6 

ساهمت االتفاقیات في زیادة رأس المال   6
  االجنبي المستثمر في الضفة الغربیة

2.0194 .64139 3.9 9.7 86.4 

امتیازات منحت االتفاقیات الموقعة   7
للمنتج الفلسطیتي لدخول  خاصة
  اسواقها

2.8544 1.07016 36.9 16.5 46.6 

الدعم المادي المقدم من خالل   8
  االتفاقیات جاء وفق رؤیة المانح

3.8058 1.11195 78.6 8.7 12.6 

غیر ساهمت االتفاقیات في ازالة القیود   9
  الجمركیة على الصادرات

2.1845 .78899 5.8 18.4 75.7 

ساهمت االتفاقیات الموقعة  بتطویر   10
االنظمة والتشریعات الدافعة الحداث 

 تنمیة في فلسطین

2.6699 1.01352 29.1 16.5 54.4 

برأیك عملت  السلطة على ترویج   11
 االتفاقیات لدى القطاع الخاص

2.1262 .81264 11.7 4.9 83.5 
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة لدور السلطة الفلسطینیة : ب. 7.4جدول 
  في توجیه القطاع الخاص لالستفادة من االتفاقیات

 
توجیة السلطة للقطاع الخاص نحو االستفادة  الرقم

 من االتفاقیات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

غیر  ال راي موافق
 موافق

وقعت السلطة االتفاقیات وفق رؤیا   12
  اقتصادیة تنمویة لدیها من وجه نظرك

2.2718 .79452 10.7 13.6 75.6 

سیاسات التنمیة الفلسطینیة ركزت   13
  اقتصادیا على قطاعات غیر انتاجیة

3.6505 .92576 70.9 13.6 15.5 

تغیر الاتفاقیات الشراكة لم  تستطیع    14
  العمل وتوسیعهفي بنیة سوق 

3.6990 .96847 68.0 16.5 15.5 

قدمت السلطة امتیازات او حوافز   15
  للمؤسسات المصدرة لمنتجاتها

2.6796 1.02147 32.0 12.6 55.3 

لدى السلطة الفلسطینیة مختصین   16
  ذ االتفاقیاتیلمتابعة تنف

2.2136 .76248 5.8 18.4 75.7 

 32.0 63.1 4.9 41765. 2.7609 القیمة الكلیة  
 

لم یوافق ان السلطة الفلسطینیة قد عملت على نشر وتعمیم ) 83.5(نجد ان 7.4الى الجدول  ربالنظ
فقط یوافقون بان لدى السلطة ) 5.8(ونجد ایضا ان  االتفاقیات لدى القطاع الخاص الفلسطیني 

لسلطة لم تولي اهمیة وهذا یعود الى ان ا ،الفلسطینیة مختصین لمتابعة تنفیذ االتفاقیات الموقعة 
وهذا ،تؤمن بشراكة حقیقیة مع القطاع الخاص  وغیاب دور التخطیط االقتصادي السلیم  لالتفاقیات ولم

ادى الى عدم قدرة القطاع الخاص من تعظیم الفائدة من االتفاقیات حیث قلة المعرفة باجراءات دخول 
من السلع الخارجیة  یاجات االسواق السواق االوروبیة  وقلة معرفة احتالمنتجات الفلسطینیة ل

ة ذلك لغیاب دور الملحقات االقتصادیة تحمل السلطة الفلسطینیة مسؤولیتوالمنتجات الفلسطینیة والتي 
راس ها مع القطاع الخاص وغیاب الربط بین لفي الدول التي تقیم عالقات مع فلسطین وعدم تواص

   .وراس المال في فلسطین  المهجر في فلسطینيالمال ال
  

لم فلسطیني من االتفاقیات متدنیة حیث القة على االقتصاد قنجد ان الفائدة المتح 7.4من خالل الجدول
الفلسطینیة  ات الصادر تساهم  االتفاقیات في زیادة الصادرات وال في ازالة القیود غیر الجمركیة عن 
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لبضائع والسلع بین الشركاء وهذا لم لالحر  للتبادبالرغم من ان االتفاقیات تنص على اقامة منطقة 
  .یتحقق 

  
ویعود ذلك ان )  63.1(في المقابل قیمة الحیاد كانت ) 4.9(ان القیمة الكلیة بالموافقة كانت متدنیة 

اولویتة التنمیة االقتصادیة لدى السلطة الفلسطینیة مبنیة على استقرار الوضع السیاسي وانهاء 
حیث . السیاسیة واالقتصادیة ،االحتالل وعدم مقدرة مؤسسات السلطة العمل بالتوازي بین المسارات 

  .معیقات االحتالل  واشتراطات المانحین تعد عوائق للتنمیة 
  

  اهمیة العالقات واالتفاقیات الدولیة لدى القطاع الخاص  - :7.1.4
  

فشل القطاع الخاص الفلسطیني  في ایالء اهمیة "لإلجابة على سؤال المحور السابع الذي ینص 
تم احتساب المتوسطات " للعالقات واالتفاقیات الدولیة المبرمة مع السلطة الفلسطینیة لالستفادة منها

  :یوضح ذلك  8.4افات المعیاریة ونسب الموافقة والحیاد والمعارضة والجدول الحسابیة واالنحر 
  

همیة العالقات واالتفاقیات ال المئویة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسب :أ.8.4الجدول 
  الدولیة لدى القطاع الخاص

  
اهمیة العالقات واالتفاقیات الدولیة   الرقم

  لدى القطاع الخاص
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  غیر موافق  ال راي  موافق

برأیك لدى القطاع الخاص   1
المعرفة باتفاقیات الشراكة 

 االورومتوسطیة

2.6505 1.10887 30.1 12.6 57.3 

شارك القطاع الخاص في   2
صیاغة اتفاق الشراكة 

 االورومتوسطیة

2.5825 .97543 25.2 14.6 60.2 

القطاع الخاص عملت مؤسسات   3
 على نشر و تعمیم اتفاق الشراكة

2.1942 .81720 10.7 12.6 76.7 

ساهم القطاع الخاص بدور كبیر   4
في تأهیل وتطویر الصناعة 

 الفلسطینیة

3.0388 1.08395 50.5 3.9 45.6 
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسب المئویة الهمیة العالقات : ب.8.4الجدول 
  واالتفاقیات الدولیة لدى القطاع الخاص

  
اهمیة العالقات واالتفاقیات الدولیة   الرقم

  لدى القطاع الخاص
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  غیر موافق  ال راي  موافق

 ساهمت االتفاقیات في فتح اسواق  5

  امام للمنتج الفلسطینيخارجیة 
3.1165 .96305 46.6 21.4 32.0 

وتقدم االقتصاد  یشكل تطور  6
االوروبي عائق امام الصادرات 

  الفلسطینیة

3.1650 .99111 52.4 14.6 33.0 

لدى القطاع الخاص المعرفة   7
بنوعیة السلع المطلوبة لالسواق 

  الخارجیة

2.0777 .65214 1.9 16.5 81.6 

المعرفة على القطاع الخاص   8
باإلجراءات المتبعة لدخول 

  االسواق الخارجیة

2.8641 1.13801 43.7 10.7 45.6 

المنتج الفلسطیني یلبي متطلبات   9
 المنافسة في االسواق العالمیة

3.2039 1.12336 57.3 5.8 36.9 

الدعم المادي المقدم من خالل   10
 االتفاقیات جاء وفق رؤیة المانح

3.8058 1.11195 78.6 8.7 12.6 

 42.7 50.5 6.8 50927. 2.7748 القیمة الكلیة  

  
نشر وترویج  على مؤسسات القطاع الخاص عملتالى ان االتفاق على ان  8.4یشیر الجدول 

هذا یعود الى ضعف بنیة مؤسسات القطاع الخاص وعدم وجود   )10.7(متدني بنسة االتفاقیات 
كما ان غیاب التنسیق ما بین  ،ایلتمكین القطاع الخاص من االنطالق خارجبرامج عمل والیات 

وكذلك استسهال العمل على المستوى المحلي وعدم الرغبة في المخاطرة  ،طاع الخاص الحكومة والق
كما ان عدم انفتاح القطاع الخاص الفلسطیني على المحیط االقلیمي  .لدخول في منافسة خارجیة

وزارتي االقتصاد ضعف دور . والدولي لم یتح لة المجال لتعرف على اهمیة العالقات الدولیة 
جعل القطاع الخاص یستفید من العالقات الدولیة التي تقیمها السلطة الوطنیة  والخارجیة في

  .الفلسطینیة 
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ولیة االتفاقیات والعالقات الد اعطتعلى ان مؤسسات القطاع الخاص ان نسبة الموافقة الكلیة  
سسات ؤ تقصیر الم ىهذا یعود ال) 50.5(ونسبة الحیاد  ) 6.8(یة جدا نداالهمیة التي تستحق كانت مت

  .في تعمیم ونشر اتفاقیات الشراكة بل وكافة االتفاقیات لتعظیم الفائدة منهابشقیها 
  

  كة القطاع الخاص في صیاغة االتفاقیاتمشار  8.1.4
  

سؤال المحور الثامن والذي ینص على غیاب مشاركة القطاع الخاص في صیاغة  إلجابة على
االتفاقیات تم احتساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونسب الموافقة والحیاد والمعارضة  

  .یوضح ذلك 9.4والجدول 
مشاركة القطاع الخاص لالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة   .9.4 الجدول 

 في صیاغة االتفاقیات

  
مشاركة القطاع الخاص في صیاغة   الرقم

  االتفاقیات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

غیر   ال راي  موافق
  موافق

نصت االتفاقیات على نقل المعرفة و   1
 التكنولوجیا الى االقتصاد الفلسطیني

3.5437 .69701 61.2 31.1 7.8 

السلطة على ترویج   برأیك عملت  2
  االتفاقیات لدى القطاع الخاص

2.1262 .81264 11.7 4.9 83.5 

عملت مؤسسات القطاع الخاص على   3
  نشر و تعمیم اتفاق الشراكة

2.1942 .81720 10.7 12.6 76.7 

ساهم القطاع الخاص بدور كبیر في   4
 تأهیل وتطویر الصناعة الفلسطینیة

3.0388 1.08395 50.5 3.9 45.6 

برأیك لدى القطاع الخاص المعرفة   5
  باتفاقیات الشراكة االورومتوسطیة

2.6505 1.10887 30.1 12.6 57.6 

شارك القطاع الخاص في صیاغة   6
  اتفاق الشراكة االورومتوسطیة

2.5825 .97543 25.2 14.6 60.2 

تغیر الاتفاقیات الشراكة لم  تستطیع    7
 في بنیة سوق العمل وتوسیعه

3.6990 .96847 68.0 16.5 15.5 

كان لخبراء االقتصاد الفلسطیني دور   8
 بارز  في صیاغة االتفاقیات

2.1748 .89033 11.7 14.6 73.8 

 35.9 56.3 7.8 54682. 2.7512 القیمة الكلیة  
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الثانیة والتي تنص ان السلطة عملت ترویج االتفاقیات لدى نجد ان الفقرة  9.4من خالل الجدول 

هذا یعود الى عدم ) 83.5(ونسبة معارضة  ) 11.7(فقة واالخاص الفلسطیني بلغت نسبة المالقطاع 
في االستفادة من االتفاقیات في المجال التنموي واالقتصادي  قدرات القطاع الخاص ب ةایمان السلط

وحل اشكالیاتة  الخاص ا عدم مقدرة السلطة الفلسطینیة على تلبیة احتیاجات القطاعضوذلك ای
كما ان ضعف مؤسسات القطاع الخاص ادى الى عدم فرض  والمتعلقة باجراءات االحتالل االسرائیلي

وغیاب خطة تنمویة واضحة . االقتصادیة نفسها طرف فاعل في اقرار السیاسات وتوقیع االتفاقیات
  .المعالم یقوم بها القطاع الخاص الفلسطین بالشراكة مع القطاع العام 

  
ال یتفقون بان كان لخبراء )  73.8(بنسة غیاب دور خبراء االقتصاد الفلسطیني والذي حضي و  

د الى عدم وجود تخصصیة في العمل بل كان الجانب و االقتصاد دور في صیاغة االتفاقیات  وهذا یع
االمر الذي عزل القطاع الخاص عن المعرفة والمساهمة في ،السیاسي الفلسطیني هو من صاغ ووقع 

ب دور الخبراء كان لعدم اتفاق االراء والتوجهات یاكما ان سبب غ. ةسم السیاسات االقتصایة التنمویر 
لتعظیم االستفادة من   السیاسي لعاملد ایرز لهذا الغیاب ولم تتمكن السلطة من تحیة دور بایالسیاس

القیمة الكلیة للمحور ، وكانت  و السیاسي الفكري عن االنتماءر بغض النظدور الخبراء االقتصادیین  
وذلك نتیجة لعدم المعرفة باتفاقیات الشراكة  وعدم االطالع علیها   ،حیاد) 56.3(كانت االعلى بنسبة 

واالهتمام فقط في الجوانب  ،تقصیر وغیاب دور الجهات التي من المفترض ان تفعل ذلك  ببسب
  .ي لم تفضي الى ازالة االحتالل السیاسیة والت

  
  

  لي لإلستفادة من االتفاقیاتاالحتالل االسرائیمعیقات  9.1.4
  

ان االحتالل االسرائیلي شكل عائق امام االستفادة من لإلجابة على سؤال المحور التاسع الذي ینص 
افات المعیاریة ونسب الموافقة والحیاد تخراج المتوسطات الحسابیة واالنحر تم اس. اتفاقیات الشراكة 

  ذلك 10.4ل والمعارضة ویوضح الجدو 
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والنسب المئویة لمعیقات االحتالل  افات المعیاریةر المتوسطات الحسابیة واالنح 10.4 جدول ال
 االسرائیلي لإلستفادة من االتفاقیات

معیقات االحتالل االسرائیلي لإلستفادة من   الرقم
  االتفاقیات

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

غیر   ال راي  موافق
  موافق

ساهمت االتفاقیات في ازالة القیود غیر   1
 الجمركیة على الصادرات

2.1845 .78899 5.8 18.4 75.7 

ساهمت االتفاقیات في زیادة رأس المال   2
 االجنبي المستثمر في الضفة الغربیة

2.0194 .64139 3.9 9.7 96.4 

االتفاقیات الموقعه ساهمت في زیادة   3
 الصادرات الفلسطینیة

2.9612 .95919 38.8 20.4 40.8 

ساهمت االتفاقیات في التحرر من تبعیة   4
 االقتصاد الفلسطیني السرائیل

3.1359 1.12936 49.5 18.4 32.0 

شكل الشركاء ادوات ضغط على اسرائیل   5
لتذلیل العقبات المفروضة من قبلها على 

 التجارة الخارجیة الفلسطینینة

3.3495 1.03572 57.3 10.7 32.0 

یشكل تطور وتقدم االقتصاد االوروبي عائق   6
 امام الصادرات الفلسطینیة

3.1650 .99111 52.4 14.6 33.0 

خارجیة  ساهمت االتفاقیات في فتح اسواق  7
 امام للمنتج الفلسطیني

3.1165 .96305 46.6 21.4 32.0 

لدى السلطة الفلسطینیة مختصین لمتابعة   8
 ذ االتفاقیاتیتنف

2.2136 .76248 5.8 18.4 75.7 

تغیر في بنیة الاتفاقیات الشراكة لم  تستطیع    9
 سوق العمل وتوسیعه

3.6990 .96847 68.0 16.5 15.5 

نصت االتفاقیات على الزام اسرائیل بالحد من   10
االجراءات االداریة ضد التجارة الخارجیة 

 الفلسطینیة

2.6408 1.02760 22.3 29.1 48.5 

 36.9 57.3 5.8 41228. 2.8485 القیمة الكلیة  

  
ان مساهمة االتفاقیات في ازالة القیود غیر الجمركیة بلغت نسبة نجد  10.4من خالل النظر الجدول 

بات على و من الموافقة  ویعود ذلك الى ان اسرائیل مازلت ممعنة في فرض العق) 5.8(متدنیة 
وفرض  االقتصاد الفلسطیني سواء على المستوى الخارجي من خالل سیطرتها على المعابر والحدود 
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الحواجز والمستوى الداخلي من خالل اجراءات تعجیزیة على الصادرات والواردت الفلسطینیة  
واجراءات التفتیش وسیاسات العقاب الجماعي وعدم السماح بالتوسع الطبیعي لالقتصاد الفلسطیني 

المعیقات لم تتمكن االتفاقیات من ازالتها بالرغم من النصوص  هذهكافة . نتیجة سیاسات االحتالل 
ل على االلتزام التي تكفل ذلك في تذلیل العقبات وهنا یبرز العجز االوروبي عن ارغام اسرائی

ألوروبا ومنها ابقاء التفوق االسرائیلي في المنطقة ، كما ان  باالتفاقیات  وذلك لحسابات سیاسیة 
  . مشاریع مشتركة وتعاون مع اسرائیل وهذا یعود بالمنافه لالوروبین 

  
  الصناعیة   تأهیل المخرجات .10.1.4

  
لقطاع الخاص الفلسطیني في تاهیل لإلجابة على سؤال المحور العاشر الذي ینص على فشل ا
تم استخراج المتوسطات الحسابیة . مخرجاتة الصناعیة لضمان دخولها االسواق االورومتوسطیة 

  - :التالي 11.4واالنحرافات المعیاریة ونسب الموافقة والمعارضة والحیاد كما یوضحها الجدول 

هیل القطاع الخاص والنسب المئویة لتا المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة: أ.11.4 جدول 
  للمخرجات الصناعیة

المتوسط   تأهیل القطاع الخاص للمخرجات الصناعیة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

غیر   ال راي  موافق
  موافق

امام خارجیة  ساهمت االتفاقیات في فتح اسواق  1
 للمنتج الفلسطیني

3.1165 .96305 46.6 21.4 32.0 

تطور وتقدم االقتصاد االوروبي عائق یشكل   2
 امام الصادرات الفلسطینیة

3.1650 .99111 52.4 14.6 33.0 

شكل الشركاء ادوات ضغط على اسرائیل لتذلیل   3
العقبات المفروضة من قبلها على التجارة 

 الخارجیة الفلسطینینة

3.3495 1.03572 57.3 10.7 32.0 

السلع لدى القطاع الخاص المعرفة بنوعیة   4
 المطلوبة لالسواق الخارجیة

2.0777 .65214 1.9 16.5 81.6 

المعرفة باإلجراءات المتبعة على القطاع الخاص   5
 لدخول االسواق الخارجیة

2.8641 1.13801 43.7 10.7 45.6 

االتفاقیات الموقعه ساهمت في زیادة الصادرات   6
 الفلسطینیة

2.9612 .95919 38.8 20.4 40.8 
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة لتاهیل القطاع الخاص : ب.11.4جدول  
  للمخرجات الصناعیة

 
المتوسط   تأهیل القطاع الخاص للمخرجات الصناعیة  الرقم

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

غیر   ال راي  موافق
  موافق

ساهمت االتفاقیات في تطویر نوعیة المنتج   7
 الفلسطیني

2.9320 1.04095 45.6 6.8 47.6 

المنتج الفلسطیني یلبي متطلبات المنافسة في   8
  االسواق العالمیة

3.2039 1.12336 57.3 5.8 36.9 

للمنتج  امتیازات خاصةمنحت االتفاقیات الموقعة   9
  الفلسطیتي لدخول اسواقها

2.8544 1.07016 36.9 16.5 46.6 

للمؤسسات قدمت السلطة امتیازات او حوافز   10
 المصدرة لمنتجاتها

2.6796 1.02147 32.0 12.6 55.3 

سیاسات التنمیة الفلسطینیة ركزت اقتصادیا على   11
 قطاعات غیر انتاجیة

3.6505 .92576 70.9 13.6 15.5 

وقعت السلطة االتفاقیات وفق رؤیا اقتصادیة   12
 تنمویة لدیها من وجه نظرك

2.2718 .79452 10.7 13.6 75.7 

ساهم القطاع الخاص بدور كبیر في تأهیل   13
 وتطویر الصناعة الفلسطینیة

3.0388 1.08395 50.5 3.9 45.6 

برأیك عملت السلطة الفلسطینة على توفیر البنى   14
 التحتیة إلحداث تنمیة وفق ما جاء في االتفاقیة 

2.5146 .97884 23.3 16.5 60.2 

عملت مؤسسات القطاع الخاص على نشر و   15
 تعمیم اتفاق الشراكة

2.1942 .81720 10.7 12.6 76.7 

برأیك عملت  السلطة على ترویج االتفاقیات لدى   16
 القطاع الخاص

2.1262 .81264 11.7 4.9 83.5 

ساهمت االتفاقیات الموقعة  بتطویر االنظمة   17
 والتشریعات الدافعة الحداث تنمیة في فلسطین

2.6699 1.01352 29.1 16.5 54.4 

برأیك لدى القطاع الخاص المعرفة باتفاقیات   18
  الشراكة االورومتوسطیة

2.6505 1.10887 30.1 12.6 57.3 

 60.2 14.6 25.2 97543. 2.5825  شارك القطاع الخاص في صیاغة اتفاق الشراكة   19

 33.0 59.2 7.8 43473. 2.7844 القیمة الكلیة  
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تطور االقتصاد االوروبي شكل عائق بالنسبة االقتصاد الفلسطیني  نجد  11.4ول دمن خالل الج
لتصبح منافسة في  هان القطاع الخاص الفلسطیني قد عجز عن تاهیل مخرجاتو ) 52.4(بنسبة موافقة 

طبیعة االقتصاد الفلسطیني ضعف الصناعة الفلسطینیة والى ود  ذلك الى االسواق االوربیة ویع
كما ان .الحتالل االسرائیلي وعدم السیطرة على الموارد والحدود بل وعلى االرض بسب ا  دماتيالخ
عائق هام  بالرغم كان وق التقني االقتصاد االوروبي وعدم مقدرة االقتصاد الفلسطیني على مجارتة التف

تصبح نصت على ازالة العوائق من خالل منح امتیازات لالقتصادیات الناشئة لمن ان االتفاقیات 
  .ولكن هذا لم یتم في الحالة الفلسطینیة .متقاربة مع الشركاء 

  
ضة و وطبیعة الصناعة والقیود المفر  وحداثة تكوینها المؤسسي  ان ضعف مؤسسات القطاع الخاص

ساهم في فشل القطاع الخاص بتاهیل مخرجاتة لتصبح علیها والتي لم تتمكن االتفاقیات من ازالتها 
د العلى كانت في الحیاوالنسبة ا ) 7.8(وى الكلي للمحور نجد ان نسبة الموافقة وعلى المست. منافسة 

  .باالتفاقیات  المعرفةالناجم عن عدم 
  

بقة وخاصة في مجال االثر ااسات السدر نسجمة مع المما سبق یتضح ان نتائج الدراسة جاءت م
المتوسطیة من خارج ثیرها على الدول االقتصادي العائد على المجموعة االوروبیة وضعف تأ

عید السیاسي من الخروج على المسار االمریكي فیما یتعلق االوروبیة وعجزها التام على الص المجموعة
   .باسرائیل

 
  - :یمكن تلخیص ما خلصت الیة الدراسة بالتالي 

  
تحمل طابع المنفعة المشتركة والمتبادلة بالنسبة لالقتصاد الفلسطیني لم  ان اتفاقیات الشراكة  •

 .بل كانت لمصلحة المجموعة االوروبیة واسرائیل 

حیث  ،تبنیت علیها االتفاقیاوفق الطموحات واالمال التي  المتحققة لم تكن نتائج االتفاقیات  •
وفي مقدمتها انهاء  حهخیبت امال الشریك الفلسطیني بعدم قدرتها على تحقیق نتائج لصال

 .االحتالل

بحیث بقي  ،لم یستفید االقتصاد الفلسطیني من الدعم المادي المقدم ضمن مشروع الشراكة  •
 .عاجزا عن احتالل مكانة في االسواق الخارجیة 
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درة القطاع الخاص الفلسطیني على االستفادة من االتفاقیات كانت نتیجة لعدم معرفتة عدم ق •
 .بشكل جید بها

تحقق االتفاقیات المردود االقتصادي على الجانب الفلسطیني بل كان لها مردود سیاسي لم  •
 .یل التأثیرلق

لم تقم مؤسسات السلطة الوطنیة الفلسطینیة بنشر وتعمیم اتفاقیات الشراكة على القطاع  •
 .الخاص وخاصة في جانبها االقتصادي 

والعالقات الدولیة التي تقیمها السلطة لم یعطي القطاع الخاص ومؤسساته اهمیة لالتفاقیات  •
 .الوطنیة الفلسطینیة

 .لم تكن هنالك مشاركة للقطاع الخاص الفلسطیني في صیاغة اتفاقیات الشراكة •

لم یتمكن االقتصاد الفلسطیني من االستفادة من اتفاقیات الشراكة بسب العوائق والعقبات التي  •
 .سرائیلي علیهفرضها االحتالل اال

ة لتصبح منافسة في یلقطاع الخاص الفلسطیني من تأهیل مخرجاتة الصناعلم یتمكن ا •
  .االسواق االوروبیة

في احداث تنمیة اقتصادیة في وتظهر النتائج بشكل عام ان اتفاقیات الشراكة لم یكن لها دور یذكر 
وانها  .على االرض والمتمثلة في انهاء االحتالل نولم تحقق نتائج سیاسیة للفلسطینی الضفة الغربیة

جاءت لمصالح اوروبیة في المنطقة بهدف تقاسم النفوذ مع االدارة االمریكیة   وان دورها كان فقط 
  .ال یتعارض مع وجة النظر االمریكیة اتقدیم الدعم المادي بم
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  الفصل الخامس 
  والتوصیات اإلستنتاجات

خلصت  ،والقیام بفحص الفرضیات  الدراسة ومن خالل عرض النتائج ومناقشتها ،هذهبعد اجراء 
  -: الدراسة الى إستنتاجات وتوصیات كما یلي

  
   اإلستنتاجات 1.5

  
  -:الدراسة مایلي  ،هذهان اهم اإستنتاجات التي توصل الیها الباحث في 

بل كانت لمصلحة  ،للشركاء مشتركةلم تحقق مصالح ومنافع اتفاقیات الشراكة االورومتوسطیة  •
 .ا اسرائیلهوالمستفید منالمجموعة االوروبیة على حساب مصالح االقتصاد الفسطیني 

متمثلة في والزالة العقبات التي تواجة االقتصاد في الفلسطیني إللم تتمكن اتفاقیات الشراكة من  •
ء الداخلیة او الخارجیة من فرض السیطرة االسرائیلة الكاملة على حریة الحركة التجاریة سوا

 .خالل احكام سیطرتها على المعابر والحدود

انت افضل المشاریع ثنائیة فشل اتفاقیات الشراكة في ایجاد مشاریع مشتركة للمتوسطیین بل ك •
 .بین المجموعة واسرائیل  هاموعة االوروبیة وافضلمع المج

الى توجیهه  فشل اتفاقیات الشراكة في زیادة راس المال االجنبي المستثمر في الضفة الغربیة  •
ل التكنولوجیا والمعرفة والمساهمة قوبالتالي فشلت في ن الدول المنظمة حدیثا لالتحاد االوروبي

 .في توسیع سوق العمل الفلسطیني
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وذلك لغیاب  االغاثي ولیس التنموياخذ الدعم المادي المقدم لالقتصاد الفلسطیني الطابع  •
رضها التي ف والطارئة للشعب الفلسطیني  واإلحتیاجات الملحة الرؤیة التنمویة الفلسطینیة 

 .بسب التدمیر الممنهج المقدرات الشعب الفسطسني على ید االحتالل االسرائیلي الواقع

لي لم یأخذ مكانتة في وبالتا ،سطیني في جانب التجارة الخارجیة لم یتطور االقتصاد الفل •
تصاد قوذلك بسب التبعیة المفروضة على االقتصاد الفلسطیني لال االسواق الخارجیة

 .االسرائیلي 

االمر  نشر وتعمیم اتفاقیات الشراكةضعف مؤسسات القطاع الخاص الفلسطیني لم یمكنها من  •
 وبالتالي عدمعدم معرفة القطاع الخاص الفلسطیني باالتفاقیات الموقعة الذي ادى الى 

 .االستفادة منها

 بسب احتكارها للقرارتقصیر السلطة الوطنیة الفلسطینیة في نشر وتعمیم اتفاقیات الشراكة  •
 . وغیاب الشراكة السیاسیة الفلسطینیة

لمعرفة احتیاجات  الخاص في مساعدة القطاع ةمثلیات الدبلوماسیة الفلسطینیمغیاب دور ال •
 .البنیة المؤسسیة فیها نتیجة لضعف االسواق الخارجیة

غیاب العمل المشترك ما بین القطاع الخاص الفلسطیني ومؤسسات السلطة الوطنیة  •
 .لعدم ادراك اهمیة كل طرف الخروذلك  الفلسطینیة في جوانب التنمیة االقتصادیة

بفعل  غیاب دور الكفاءات الفلسطینیة االقتصادیة من فرص المشاركة في االتفاقیات الموقعة •
 .واقتصار السلطة على جانب فكري واحدت السیاسیة جهااإلختالف في التو 

ؤسسات مالمختصین في متابعة االتفاقیات لدى كل من السلطة الفلسطینیة و  دور غیاب •
 .بالدور السیاسي كتفاء اإلو  التنموي  بجانبها االقتصادي القطاع الخاص الفلسطیني

 ة من توفیر البنى التحیة الالزمة إلحدات تنمیة اقتصادیةالفلسطینی الوطنیة لم تستطع السلطة •
التدمیر المستمر من قبل االحتالل للبنیة و بفعل اعتمادها بشكل كامل على الدعم الخارجي 

 .التحیة في فلسطین
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ضة من قبلها على االقتصاد و لزالة العقبات المفر الضغط على اسرائیل لم یستطیع الشركاء  •
فات الوذلك لعدم الدخول في خ االمتثال الى قرارات الشرعیة الدولیةالفلسطیني وكذلك 

ضمن المحیط  فوق االسرائیليء التفي المنطقة والقاضي بإبقا صدمات مع المشروع االمریكيو 
 .االقلیمي 

 
  التوصیات  2.5

  
  - :یلي  بناء على ما تم استنتاجة فإن الباحث یوصي بما

  )وزارتي االقتصاد والخارجیة  (الفلسطینیةتوصیات للمؤسسات السلطة الوطنیة 

ر دو من خالل تفعیل  نشر وتعمیم اتفاقیات الشراكة على مؤسسات القطاع الخاص الفلسطیني •
 ..ها المؤسساتیةیتمؤسسات القطاع الخاص وتطویر بن

مكن من احداث تنمیة اقتصادیة في اعادة  دراسة وتقیم اتفاقیات الشراكة االورومتوسطیة بما یُ  •
 .بمشاركة الخبراء ومؤسسات القطاع  فلسطین

وتزوید القطاع الخاص   ةاالسواق الخارجیة لصالح المنتجات الفلسطینی عنتوفیر دراسات سوق  •
 .بها

 .في متابعة تنفیذ االتفاقیات الموقعة لمشتركةبیة اتفعیل دور اللجنة الفلسطینیة االورو  •

اع الخاص بما یمكن من خلق شراكة حقیقیة قطتفعل دور المجلس التنسیقي  ما بین الحكومة وال •
 .بینهما

 .للصناعات الفلسطینیةمنح المزید من التسیهالت المادیة وتوفیر الدعم التقني  •

 .العمل على جلب االستثمارات الخارجیة لفلسطین وخاصة راس المال الفلسطیني في المهجر •
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  )والغرف التجاریةاالتحادات (توصیات للمؤسسات القطاع الخاص الفلسطیني

  
 .العمل والندوات  من خالل ورش نشر وتعمیم اتفاقیات الشراكة على القطاع الخاص الفلسطیني •

 .تشجیع العمل التخصصي على قاعدة التكامل في الصناعة الفلسطینیة •

 .تقوم باعداد دراسة ومتابعة االتفاقیات وتقیمها توظیف كفاءات علمیة في مجال العالقات الدولیة •

 .تفعیل دور مؤسسات القطاع الخاص الفلسطیني وعملها المؤسسي •

واعداد الدراسة  موقعة مع فلسطینعقد الندوات والمؤتمرات لمناقشة االتفاقیات االقتصادیة الدولیة ال •
 .العلمیة لها

  
  - :ة یوعلیة یقترح الباحث بعض االعمال البحث

  
اث تنمیة دالخاص والقطاع العام في احكیفیة تحقیق التعاون بین القطاع حول  دراسة عمل   •

 .اقتصادیة في فلسطین 

على التنمیة  حدةكل على مع السلطة الفلسطینیة  االقتصادیة الموقعةدراسة اثر االتفاقیات الدولیة  •
 .االقتصادیة في فلسطین

   .الخارجسطینیة في لالممثلیات الفو سفارات تقمیم دور واداء الملحقات االقتصادیة الفلسطینیة في ال •
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الشراكة االورومتوسطیة واثرها على التنمیة االقتصادیة من وجه نظر كبار 
بجامعة  الدراسات العلیا في برنامج لرسالة ماجستیر

ما لها من أهمیة انة المرفقة بدقة وموضوعیه ل
  .   بإنجاز الدراسة علما بأن أجاباتكم ستعامل بسریة ولن تستعمل إال ألغراض الدراسة وفقط

  مع جزیل الشكر والتقدیر لحسن تعاونكم
  الباحث                                                                                    

 نعیم یوسف حرب
 
 
  
  
  
  
  
  

  استبانة الدراسة  1.2ملحق 

  جامعة القدس                                
  كلیة الدراسات العلیا                            

  .االخوة كبار المستثمرین في الضفة الغربیة   حضرات 

  :تحیة طیبة وبعد 

الشراكة االورومتوسطیة واثرها على التنمیة االقتصادیة من وجه نظر كبار  "بدراسة بعنوان أقوم 
لرسالة ماجستیروذلك كمتطلب " المستثمرین في الضفة الغربیة 

  . القدس
انة المرفقة بدقة وموضوعیه للتكرم باإلجابة على فقرات االستبأرجو من حضرتكم ا

بإنجاز الدراسة علما بأن أجاباتكم ستعامل بسریة ولن تستعمل إال ألغراض الدراسة وفقط

مع جزیل الشكر والتقدیر لحسن تعاونكم
                                                                               

ملحق 

                       
                            

 
  

حضرات 
  

تحیة طیبة وبعد 
  

أقوم 
المستثمرین في الضفة الغربیة 

القدس
أرجو من حضرتكم ا

بإنجاز الدراسة علما بأن أجاباتكم ستعامل بسریة ولن تستعمل إال ألغراض الدراسة وفقط
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2 

  بكالوریس فأعلى   اقل من بكالوریس              المؤهل العلمي

  
  :برجاء اإلجابة على األسئلة الالحقة باستخدام المقیاس الموضح أدناه 

  غیر موافق بشدة  غیر موافق  ال رأي  موافق  موافق بشدة
  
  .فما فوق مع العبارة %   80وتعني أنك تتفق بنسبة  :موافق بشدة   )1
  .فما مع العبارة %  60وتعني أنك تتفق بنسبة : موافق   )2
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  .فما فوق مع العبارة % 60وتعني أنك ال تتفق بنسبة : غیر موافق   )4
  .مع العبارة  فما فوق% 80وتعني أنك ال تتفق بنسبة : غیر موافق بشدة   )5
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الدعم المادي االوروبي المقدم للسلطة الفلسطینیة ضمن مشروع الشراكة اخذ   5
 الطابع التنموي ولیس اإلغاثي 

     

6  
توقیع السلطة الفلسطینیة على اتفاقیات الشراكة االورومتوسطیة ساهم في عقد 
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       ساهمت االتفاقیات في التحرر من تبعیة االقتصاد الفلسطیني إلسرائیل  11
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الدعم المادي االوروبي المقدم للسلطة الفلسطینیة ضمن مشروع الشراكة اخذ   12
  االغاثيالطابع التنموي ولیس 

     

       االتفاقیات الموقعه ساهمت في زیادة الصادرات الفلسطینیة  13
توقیع السلطة الفلسطینیة على اتفاقیات الشراكة االورومتوسطیة ساهم في عقد   14

  اتفاقیات ثنائیة مع دول الشریكة من خارج االتحاد االوروبي
     

      االجنبي المستثمر في الضفة الغربیةساهمت االتفاقیات في زیادة رأس المال   15
       للمنتج الفلسطیني لدخول اسواقها امتیازات خاصةمنحت االتفاقیات الموقعة   16
       الدعم المادي المقدم من خالل االتفاقیات جاء وفق رؤیة المانح  17
       ساهمت االتفاقیات في ازالة القیود غیر الجمركیة على الصادرات  18

 
H  توجیه السلطة للقطاع الخاص نحو االستفادة من : المحور السادس

  االتفاقیات
موافق 
  بشدة

ال   موافق
  رأي

غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

      یشكل تطور وتقدم االقتصاد االوروبي عائق امام الصادرات الفلسطینیة  1
       الخارجیةلدى القطاع الخاص المعرفة بنوعیة السلع المطلوبة لألسواق   2
       المعرفة باإلجراءات المتبعة لدخول االسواق الخارجیةعلى القطاع الخاص   3
      االتفاقیات الموقعه ساهمت في زیادة الصادرات الفلسطینیة  4
       ساهمت االتفاقیات في تطویر نوعیة المنتج الفلسطیني  5
       المستثمر في الضفة الغربیةساهمت االتفاقیات في زیادة رأس المال االجنبي   6
       للمنتج الفلسطیني لدخول اسواقها امتیازات خاصةمنحت االتفاقیات الموقعة   7
       الدعم المادي المقدم من خالل االتفاقیات جاء وفق رؤیة المانح  8
       ساهمت االتفاقیات في ازالة القیود غیر الجمركیة على الصادرات  9

االتفاقیات الموقعة  بتطویر االنظمة والتشریعات الدافعة إلحداث تنمیة ساهمت   10
 في فلسطین

     

      برأیك عملت  السلطة على ترویج االتفاقیات لدى القطاع الخاص  11
       وقعت السلطة االتفاقیات وفق رؤیا اقتصادیة تنمویة لدیها من وجه نظرك  12
       ركزت اقتصادیا على قطاعات غیر انتاجیةسیاسات التنمیة الفلسطینیة   13
       تغیر في بنیة سوق العمل وتوسیعهالاتفاقیات الشراكة لم تستطیع    14
       قدمت السلطة امتیازات او حوافز للمؤسسات المصدرة لمنتجاتها  15
       لدى السلطة الفلسطینیة مختصین لمتابعة تنفیذ االتفاقیات  16

  
I   موافق   اهمیة العالقات واالتفاقیات الدولیة لدى القطاع الخاص: السابع المحور

  بشدة
ال   موافق

  رأي
غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

      برأیك لدى القطاع الخاص المعرفة باتفاقیات الشراكة االورومتوسطیة  1
      شارك القطاع الخاص في صیاغة اتفاق الشراكة االورومتوسطیة  2
      مؤسسات القطاع الخاص على نشر وتعمیم اتفاق الشراكةعملت   3
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      ساهم القطاع الخاص بدور كبیر في تأهیل وتطویر الصناعة الفلسطینیة  4
       امام للمنتج الفلسطینيخارجیة  ساهمت االتفاقیات في فتح اسواق  5
       الفلسطینیةیشكل تطور وتقدم االقتصاد االوروبي عائق امام الصادرات   6
       لدى القطاع الخاص المعرفة بنوعیة السلع المطلوبة لالسواق الخارجیة  7
       المعرفة باإلجراءات المتبعة لدخول االسواق الخارجیةعلى القطاع الخاص   8
      المنتج الفلسطیني یلبي متطلبات المنافسة في االسواق العالمیة  9

      خالل االتفاقیات جاء وفق رؤیة المانح الدعم المادي المقدم من  10

 
J   موافق   مشاركة القطاع الخاص في صیاغة االتفاقیات :المحور الثامن

  بشدة
ال   موافق

  رأي
غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

      نصت االتفاقیات على نقل المعرفة والتكنولوجیا الى االقتصاد الفلسطیني  1
       ترویج االتفاقیات لدى القطاع الخاصبرأیك عملت  السلطة على   2
       عملت مؤسسات القطاع الخاص على نشر وتعمیم اتفاق الشراكة  3
      ساهم القطاع الخاص بدور كبیر في تأهیل وتطویر الصناعة الفلسطینیة  4
       برأیك لدى القطاع الخاص المعرفة باتفاقیات الشراكة االورومتوسطیة  5
       القطاع الخاص في صیاغة اتفاق الشراكة االورومتوسطیةشارك   6
      تغیر في بنیة سوق العمل وتوسیعهالاتفاقیات الشراكة لم تستطیع    7
      كان لخبراء االقتصاد الفلسطیني دور بارز  في صیاغة االتفاقیات  8

 
K   موافق   االتفاقیاتمعیقات االحتالل االسرائیلي لالستفادة من  :المحور التاسع

  بشدة
ال   موافق

  رأي
غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

      ساهمت االتفاقیات في ازالة القیود غیر الجمركیة على الصادرات  1
      ساهمت االتفاقیات في زیادة رأس المال االجنبي المستثمر في الضفة الغربیة  2
      الفلسطینیةاالتفاقیات الموقعه ساهمت في زیادة الصادرات   3
      ساهمت االتفاقیات في التحرر من تبعیة االقتصاد الفلسطیني إلسرائیل  4
شكل الشركاء ادوات ضغط على اسرائیل لتذلیل العقبات المفروضة من قبلها   5

 على التجارة الخارجیة الفلسطینیة

     

      الفلسطینیةیشكل تطور وتقدم االقتصاد االوروبي عائق امام الصادرات   6
      امام للمنتج الفلسطینيخارجیة  ساهمت االتفاقیات في فتح اسواق  7
      لدى السلطة الفلسطینیة مختصین لمتابعة تنفیذ االتفاقیات  8
      تغیر في بنیة سوق العمل وتوسیعهالاتفاقیات الشراكة لم  تستطیع    9

بالحد من االجراءات االداریة ضد التجارة نصت االتفاقیات على الزام اسرائیل   10
 الخارجیة الفلسطینیة
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L   موافق   تأهیل القطاع الخاص للمخرجات الصناعیة  :المحور العاشر
  بشدة

ال   موافق
  رأي

غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

      امام للمنتج الفلسطینيخارجیة  ساهمت االتفاقیات في فتح اسواق  1
      وتقدم االقتصاد االوروبي عائق امام الصادرات الفلسطینیةیشكل تطور   2
شكل الشركاء ادوات ضغط على اسرائیل لتذلیل العقبات المفروضة من قبلها   3

 على التجارة الخارجیة الفلسطینیة

     

      لدى القطاع الخاص المعرفة بنوعیة السلع المطلوبة لألسواق الخارجیة  4
      المعرفة باإلجراءات المتبعة لدخول االسواق الخارجیةعلى القطاع الخاص   5
      االتفاقیات الموقعه ساهمت في زیادة الصادرات الفلسطینیة  6
      ساهمت االتفاقیات في تطویر نوعیة المنتج الفلسطیني  7
       المنتج الفلسطیني یلبي متطلبات المنافسة في االسواق العالمیة  8
       للمنتج الفلسطیني لدخول اسواقها امتیازات خاصةمنحت االتفاقیات الموقعة   9

      قدمت السلطة امتیازات او حوافز للمؤسسات المصدرة لمنتجاتها  10
      سیاسات التنمیة الفلسطینیة ركزت اقتصادیا على قطاعات غیر انتاجیة  11
      تنمویة لدیها من وجه نظرك وقعت السلطة االتفاقیات وفق رؤیا اقتصادیة  12
      ساهم القطاع الخاص بدور كبیر في تأهیل وتطویر الصناعة الفلسطینیة  13
على توفیر البنى التحتیة إلحداث تنمیة وفق  ةبرأیك عملت السلطة الفلسطینی  14

 ما جاء في االتفاقیة الموقعة

     

      اتفاق الشراكةعملت مؤسسات القطاع الخاص على نشر وتعمیم   15
      برأیك عملت  السلطة على ترویج االتفاقیات لدى القطاع الخاص  16
ساهمت االتفاقیات الموقعة بتطویر االنظمة والتشریعات الدافعة إلحداث تنمیة   17

 في فلسطین

     

       برأیك لدى القطاع الخاص المعرفة باتفاقیات الشراكة االورومتوسطیة  18
       القطاع الخاص في صیاغة اتفاق الشراكة االورومتوسطیة شارك  19

 
I.  من وجه نظرك ما هي أهم السلع والمنتجات التي استفادت من اتفاق الشراكة االورومتوسطیة؟  
II.  برأیك ما هي الفرص غیر المستغلة  ویمكن االستفادة منها ضمن اتفاق الشراكة االورومتوسطیة؟  
III. لتعزیز االستفادة من اتفاق الشراكة االورومتوسطیة؟ فلسطینیا برأیك ما هو المطلوب 

 
 شكرًا لتعاونكم
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محكمي االستبانة    2.2ملحق   
 
 

 مكان العمل اسم المحكم الرقم
عبد الوهاب الصباغ. د -1  جامعة القدس 
باسم مكحول. د -2  جامعة بیر زیت 
بیرزیت جامعة  نصر عبد الكریم .د -3  
نسیم ابو جامع . د -4 غزة-الجامعة االسالمیة    
عمر عبد الرازق.د -5 النجاحجامعة    
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