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يًا عٍركْس براينن، وهو أستاذ مشارك للعلوم السياسية يف جامعة ماكغيل، عمالً مرج كتب  

وهذا العمل دراسة شاملة حمكمة الكتابة، قائمة . رائعاً عن املعونة اخلارجية للضفة الغربية وغزة
يراجع الكاتب التاريخ ويقوّم . وحافلة بالتحليل على أبحاث كثيفة وغنية بالتفصيالت التقنية

تأثير املعونة اخلارجية للضفة الغربية وغزة خالل مرحلة أوسلو، بدءاً بمؤتمر الدول املانحة يف 
ويتفحص سياق . 1999مايو /، وانتهاء بانتخاب حكومة براك يف أيار1993واشنطن سنة 

ويلي ذلك . سلو، وأنماط املعونة املمنوحة سابقاً االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وغزة قبل أو
أربعة فصول مفصَّلة بدقة شديدة، تتعامل مع حتريك املعونة وتنسيقها وإيصالها وتخصيصها، 

إىل ): "وغيرها(ويتوجه بالبحث إىل األسئلة التالية . وكثير من املشكالت والتعقيدات املتعلقة بها
ار االقتصاد الفلسطيني إىل إلقاء ظالل من الشك على أي مدى أدى تدهور عملية السالم وانهي
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ما هي عيوب املعونة، سواء من ناحية تعبئة املوارد، أو من ناحية  فعالية جهود املانحين؟
والسلطة الفلسطينية، أو من ناحية انتقاء املشاريع  أنفسهم وبين املانحين التنسيق بين املانحين

كونها متأصلة من الناحية  –مكان جتنب هذه العيوب وتطبيقها؟ إىل أي مدى مل يكن يف اإل
] احملتلة[الهيكلية ومترسخة إىل حد كبير يف البيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية لألراضي 

وما هي املقايضات التي انطوت عليها؟ ... أكثر فعالية؟ توإىل أي مدى يمكن إيجاد نماذج وآليا –
  )6ص " (التنموية، لكل ذلك؟ياسية، فضالً عن االقتصادية والسوما هي العواقب االجتماعية و

. أجاب براينن عن هذه األسئلة بطريقة جيدة جداً، وطرح أسئلة غيرها ال تقل عنها أهمية
لوال املعونة الدولية لكان من املشكوك فيه أن حتيا : "وقد اختتم دراسته بصورة صحيحة، إذ قال

يجب أالّ يكون هناك شك يف ). 229ص " (لتشهد هذا اليوم - م عملية السالأو  –السلطة الفلسطينية 
أنه لوال العون اخلارجي لكان االقتصاد الفلسطيني الواهن شهد مزيداً من الضعف عما كان عليه 
. يف فترة ما بعد اتفاق أوسلو، ولكانت األزمة الرهيبة التي تُطبِق على املنطقة ابتدأت يف وقت أبكر

وهو االفتراض الذي يبدو  –أخذ احلقيقي الوحيد الذي أسجله على كتاب براينن وهذا يقودين إىل امل
 سالم للضفة الغربية وغزة أخذ ينتهي مع بدء عملية ضمنياً يف مقولته بأن االحتالل اإلسرائيلي

ال شك يف أن جمتمع . (أوسلو، وأن السالم، وال سيما يف ظل حكومة عمالية، احتمال حقيقي
  .وأنا ال أوافقه يف ذلك). ة ذلك يف بداية عملية أوسلواملانحين آمن بصح

لقد فشل اتفاق أوسلو ألسباب كثيرة؛ لكن، من ناحية اجلوهرية، ألن االحتالل اإلسرائيلي 
تواصل بنيوياً من دون تغيير، إذ احتفظت إسرائيل بالسيطرة التامة على احلياة الفلسطينية 

وهذه احلالة كانت موجودة يف عهد . عوامل اإلنتاجاحلدود واملوارد و: واالقتصاد الفلسطيني
مل يكن اتفاق أوسلو معنيًا ). إن مل يكن أكثر(احلكومات العمالية بقدر ما كانت يف عهد الليكود 

ببناء السالم أو االنتقال نحو السالم، وإنما كان معنياً بإيجاد طريقة أفضل لضمان أمن إسرائيل، 
ومن األمثلة التي توضح ذلك التوسع . ية يف األراضي احملتلةواحلفاظ على املصالح اإلسرائيل
وتضاعف عدد املستوطنين تقريباً يف الضفة الغربية وغزة بين  املذهل للمستوطنات اإلسرائيلية،

لقد كان الفشل السياسي والتدهور االقتصادي مالزمين لعملية أوسلو . 1999وسنة  1993سنة 
مثل (اإلسرائيلية ب عدم رغبة املانحين يف حتدي السياسة منذ البداية وتعمقا مع الوقت بسب

السياسية أو االقتصادية، بصرف النظر عن  من الناحية) اإلغالق واإلجراءات التقليدية األُخرى
ويف أحسن األحوال، حاولت الدول املانحة، من . مدى إضرارها بالفلسطينيين أو بعملية السالم

، التخفيف من اآلثار )126-124ص (احلكومة اإلسرائيلية خالل احتجاجات داخلية موجهة إىل 
  .املدمرة للسياسة اإلسرائيلية، أو موازنتها يف مسعى للحفاظ على حياة ما يسمى عملية السالم
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وقد صار الفشل حمتماً أكثر نتيجة قيود ضمن القطاع الفلسطيني يتناولها براينن 
مكرسة يف االتفاقات املرحلية تسعى وراء التغيير بالبحث، وربما األهم من ذلك نتيجة استراتيجيا 

وهكذا فإن جهود املانحين املوجهة نحو تشجيع السالم من . االقتصادي قبل التسوية السياسية
خالل معونات التنمية، وهي مهمة مستحيلة يف أحسن األحوال، كان مصيرها الفشل يف تركيبة 

اينن إضافة مهمة وقيّمة جداً إىل الكتابات وعلى الرغم من هذه  النقطة فإن كتاب بر. أوسلو
 –املتعلقة بالتنمية االقتصادية الفلسطينية وسياسات العون اخلارجي والصراع الفلسطيني 

  .إنها دراسة يمكن أن نتعلم منها الكثير. اإلسرائيلي بصورة عامة
  

  ساره روي
  باحثة مشاركة يف مركز
  الدراسات الشرق األوسطية
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