
 والرقص على أوحتدر الراعي االمريكي األوروبي حتاد اال

والذي طالب  –وروبي ئة التفتيش المالي في االتحاد األهيخير الذي صدر عن التقرير األ

لى السلطة إوروبي المالية التي يقدمها االتحاد األ بضرورة اجراء "مراجعة شاملة" للمساعدات

سلط الضوء  – قطاع غزةموظفي السلطة التابعين لها في رواتب وقف تمويل نصح بوالفلسطينية 

أن هذا قوله هنا مجدداً على طبيعة الدور األوروبي الخاص بعملية التسوية. خالصة ما نريد أن ن

االوروبي الرسمي متمثال باالتحاد األوروبي ال يختلف كثيرا عن الدور األمريكي في  الدور

حتاللية "اسرائيل" على االستمرار في مشاريعها االتكريس حالة االنقسام الفلسطيني وشجع 

 االستيطانية وارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.  

يُعتبر االتحاد االوروبي أكبر جهة مانحة متعددة األطراف داعمة للسلطة الفلسطينية وهو أيضا 

 األوروبي االتحاد قدم 4991أكبر جهة مانحة متعددة األطراف داعمة لوكالة الغوث، فمنذ عام 

 في للفلسطينيين(، المساعدات مريكي منأمليار دوالر  7.7يورو )ما يعادل  مليار 6.5 حوالى

)بيغاس(  المعروف ببرنامج حين بلغت قيمة المساعدات المباشرة المقدمة للسلطة عبر برنامجها

PEGASE  (. 8048-8002الفترة بين  مليار دوالر في  1.35يورو )ما يعادل حوالي مليار 

أن كل هذه المساعدات المقدمة من االتحاد االوروبي لكل من له عين تبصر ما هو واضح 

ن توافق عليها اسرائيل( على مدار عشرين عاما لم يكن هدفها )التي يجب أولة ومشاريعها المم  

لعكس بل على ا –كمقدمة لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة  –ايجاد اقتصاد فلسطيني منتِج ومستقل 

 . إلسرائيلته كرَّست تبعيأضعفت االقتصاد الوطني الفلسطيني ومن ذلك فقد 

األسوأ من ذلك أن هذه السياسات االقتصادية أراحت "اسرائيل" من دفع الفاتورة المالية واألمنية 

الباهظة الحتاللها والتي استخدمتها األخيرة في بناء مستوطناتها في الضفة والقدس وتكريس 

 .المحتلة الفلسطينية يألراضل احتاللها

دعونا ال ننسى أن االتحاد االوروبي لم يقبل بنتائج االنتخابات الفلسطينية التي جرت في عام 

القاضية باالعتراف بإسرائيل ونبذ العنف  – واشترط قبول حركة حماس بشروط الرباعية 8005

أجل استئناف المساعدات المالية لحكومة حماس آنذاك.  نم – واالعتراف باالتفاقيات الموقعة

الى تكريس حالة االنقسام الحاصلة بين أدى هذه الشروط منذ ذلك الحين لسلطة رام هللا رضوخ 

واشتراط االتحاد  بقطع المساعدات للسلطة برام هللاالمستمر الفرقاء الفلسطينيين، فالتهديد 

هو مسار المفاوضات "الفاشل" رام هللا لقاء استمرار  لدعم المالي لسلطةاستمرار االوروبي با

الذي يُمارس على السلطة كيال تمضي في طريق  بتزاز السياسي الدوليحالة االجزء من 

 مصالحة مع حركة حماس. ال

هدار المال العام خالل العشرين سنة رير عن فساد السلطة الفلسطينية وإعلى الرغم من كثرة التقا

 ،لم يمنع االتحاد االوروبي من وقف تدفق أموال دافعي الضرائب األوروبيين ، فإن ذلكالماضية

عملية التفاوض مع اسرائيل في السلطة الفلسطينية ملتزمة أن ومن المرجح أنه لن يتوقف طالما 

من هذه المساعدات تم انفاقها في بناء  ، فكثيروفي أداء دورها الوظيفي في حماية أمن اسرائيل

لحفاظ على التزامات السلطة األمنية تجاه االحتالل على السطينية هدفت بشكل كبير أجهزة أمنية ف

 منية على الضفة المحتلة.سرائيلي واحكام قبضتها األاال



صحيح أن االتحاد االوروبي قام باتخاذ اجراءات اعتبرت متعاطفة مع الفلسطينيين خصوصا فيما 

ى كونه اجراءات خجولة استعراضية غير يتعلق بصادرات المستوطنات إال أن ذلك لم يتعد

االتحاد األوروبي وحماية  مصداقيةجاءت لتعزيز نما ، وإمؤثرة في صميم العالقة مع اسرائيل

توسطية القائمة على أن وينسجم مع فكرتها للشراكة األورومفي المنطقة مصالح الدول األعضاء 

يات سلبية ومباشرة على أمن الدول عدم استقرار دول الجوار في جنوب المتوسط سيكون له تداع

لة بدرجة أو وروبا تتبنى سياسات مستقهدفت إلى إظهار أن أاألوروبية. ومن ناحية أخرى 

 مريكية تجاه القضية الفلسطينية. بأخرى عن السياسة األ

فمواقف الدول االعضاء على اختالفها لم تخرج بمجملها عن سقف الخطوط الحمراء التي 

بل جاءت مكملة للدور األمريكي، فأوروبا  المتحدة تجاه القضية الفلسطينية وضعتها الواليات

 ،بالمصالح االقتصادية واالستراتيجية بين الواليات المتحدة وأوروباحريصة على عدم اإلضرار 

 . العالقات الوطيدة بين كثير من الدول االوروبية واسرائيلعلى و

اكتفى االتحاد االوروبي بالتعبير عن  ،تجاه اسرائيلالتي تطلبت موقف حازم حداث ففي كل األ

ة هدم أو سياس رفع العتب من قبيل التعبير عن القلق تجاه التوسع االستيطانيلمواقف خجولة 

 البيوت في القدس الشرقية أو الدعوة لرفع الحصار وغيرها من المواقف الباهتة التي تفتقر للتأثير

 . ية آليات عملية للتنفيذألو

وروبي أن يتسم بالجدية تجاه القضية الفلسطينية بدون فرض عقوبات ال يمكن ألي موقف ألذا 

حرمان اسرائيل من  هامن وليس باقل –اقتصادية وتجارية ودبلوماسية حازمة على اسرائيل 

الشراكة المعروفة باتفاقية االورومتوسطية  تفاقيةاامتيازاتها في األسواق االوروبية بموجب 

Euro-Mediterranean Agreement – وروبي رسميال نأمل كثيرا من موقف أ ال فإنناإو 

  متواطئ وفي ظل مسار تفاوضي يحتكره "الراعي" األمريكي ويضبط ايقاع مجرياته. 

لسنا ضد المساعدات االقتصادية الدولية للشعب الفلسطيني ونحن مع مراجعة شاملة وجدية 

لمنظومة الدعم المالي الدولي وأن يتم استخدامها في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، لكننا 

ابتالع لتمرير سياسات االحتالل  في االستيطان وكغطاء نرفض أن يتم استغالل هذه المعونات 

إضعاف المشروع شعب الفلسطيني ومقاومته والو لممارسة الضغط السياسي وحصار األراضي أ

 عن الثوابت والحقوق.  قديم تنازالت سياسية من خالل تالوطني الفلسطيني 
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