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على هامش التهديدات األميركية بقطع املساعدات
عن الفلسطينيين
"املساعدات الدولية يف الضفة الغربية وقطاع غزة" كتاب

أصدرته مؤسسة الدراسات الفلسطينية سنة  6102للباحثة

هديل رزق القزاز ،ناقشت فيه ،وبعين النقد ،التمويل األجنبي
واملساعدات الدولية وعالقتها بتنمية اجملتمع الفلسطيني ،أو ال
تنميته ،وارتباطها بأجندات سياسية وتأثيرها يف اجملتمع،
حاضراً ومستقبالً.
هذا الكتيب ،الصادر سنة  ،6102يطرح ويحلل املشكلة التي يواجهها الفلسطينيون
والسلطة الفلسطينية اليوم يف ظل التهديدات األميركية اجلديدة بوقف املساعدة املالية
للفلسطينيين وإعالن الرئيس األميركي أنه سيتم اتخاذ قرار بوقف تمويل برامج وكالة
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" يف حال عدم عودة
فلسطين إىل املفاوضات مع إسرائيل.
تقول الباحثة يف كتابها (ص" :)01-62ومما ال شك فيه أن شكل املساعدات الدولية
ونوعيتها ساهما يف إبقاء الوضع كما هو عليه ،من دون تقدم تنموي أو سياسي ،ومن
دون أن تنعكس هذه املساعدات على واقع األفراد والتجمعات الفلسطينية .وعلى الرغم من
ذلك ،فإننا ما زلنا جند تيارين رئيسيين يف الدول النامية بصورة عامة ،ويف فلسطين
بصورة خاصة ،هما :تيار يرفض املساعدات الدولية ويراها شكالً من أشكال االستعمار
اجلديد ،ويؤمن بأنه ال يمكن التخلص من الهيمنة االستعمارية إال برفض جميع أشكالها،
ويعتبر املساعدات الدولية أحد هذه األشكال ،وتيار آخر يرى أنه ال يمكن ملتلقي
املساعدات أن يفرض شروطه ،بل عليه أن يقبل بما يعرض عليه ،وأن يكون ممتناً لذلك.
ويف احلالتين ،هناك إغفال للتوجه احلقوقي للمساعدات ،الذي يرى أنها يجب أن توجه إىل
املصلحة العامة ،وأن تكون جزءاً من االنعتاق من االستعمار ،ولذا يجب أن تكون موجهة
إىل خدمة رؤى تنموية تعزز الصمود ،وتساهم يف التحرر من االحتالل ،ال اخلضوع له"....
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إن املواطن الفلسطيني ،بصورة عامة ،غير معجب وال مؤيد الستمرار تدفق الدعم
األجنبي[ ]....فالدعم األجنبي لفلسطين مشروط بتطور الوضع السياسي ،وبمسار
املفاوضات والتسوية السلمية ،بصورة مفضوحة أكثر من أي مكان يف العامل ،إذ يعلن
بعض الدول صراحة ،عبر وسائل إعالمه وبقرارات من برملاناته ،وقف الدعم
للفلسطينيين إذا مل يلتزموا هذا األمر أو ذاك .وحدث هذا األمر بانتظام منذ قيام السلطة

الفلسطينية سنة  ،0990لكن درجة التدخل وحدته زادتا يف السنوات األخيرة مع ازدياد
اعتماد الفلسطينيين على الدعم األجنبي ،ويف غياب طرق وأدوات بديلة.
فيما يلي عرض سريع ألهم احملطات التي استخدم فيها التمويل األجنبي من أجل يل
ذراع السلطة الفلسطينية وإجبارها على الرضوخ العتبارات سياسية حمددة:
 بعيد االنتخابات التشريعية الفلسطينية سنة  ،6112كشف تعامل اجملتمع الدويل
مع حكومتي "حماس" والوحدة الوطنية الغطاء عن هذه األجندات السياسية ومن
يقوم بتسييرها والتأثير فيها .فقد اتفق كل املراقبين الدوليين على نزاهة هذه
االنتخابات وفعاليتها ،وخلوها من العنف ،وعلى أن فوز حركة "حماس" جاء
معبراً عن رغبة الشارع الفلسطيني يف ذلك الوقت .وعلى الرغم من ذلك فإن
اجملتمع الدويل ،بما يف ذلك دول طاملا دعمت برامج الديمقراطية حلل النزاعات
والتداول السلمي للسلطة ،قاطع احلكومة واجمللس التشريعي اللذين نتجا من هذه
االنتخابات.
 استمراراً يف معاقبة الفلسطينيين بسبب نتائج االنتخابات ،وبعيد االقتتال
الداخلي يف قطاع غزة منتصف سنة  ،6112وتأليف حكومة تسيير أعمال يف
الضفة الغربية ،أوجدت الدول املانحة أذرعاً بديلة من التمويل،

كبرناجمي) Temporary International Mechanism (TIMو
Palestino-Européen de Gestion de l’Aide Socio) .Economique (PEGASEفبعد أن ظلت هذه الدول ،لسنوات ،تطالب السلطة
الفلسطينية باإلصالح املايل ،ومركزية امليزانية ،واحلساب الواحد من أجل
الشفافية املالية ،نقلت صالحيات وزارة املالية إىل مكتب الرئيس ،بعد فوز حركة
"حماس" ،لتقضي بذلك على كل حماوالت اإلصالح .والواقع أن السلطة الفلسطينية
مل جتد غضاضة يف هذا األمر ،وإنما اعتبرته نصراً حلكومة رام الله يف ظل
املناكفات السياسية القائمة .وأكدت اإلحصاءات التي تلت فترة االنقسام أن
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املساعدات اخملصصة للفلسطينيين مل تتراجع ،بل زادت من ناحية القيمة الفعلية،
وقلت من ناحية األثر املتوقع واملسؤولية واحملاسبة أمام الشعب الذي تعطلت كل

أجهزته الرقابية منذ سنة .6112

 التهديد بوقف دعم السلطة الفلسطينية فور توقيع اتفاق املصاحلة بين حركتي

"فتح" و"حماس" يف سنة  ،6100إذ حذرت الواليات املتحدة األميركية من أن أي

حترك تقوم به منظمة التحرير الفلسطينية لتحسين وضعها يف األمم املتحدة
سيشكل خطراً على استمرار املساعدات املالية األميركية للسلطة ،إضافة إىل
"عواقب أخرى" .واستمرار هذا التهديد ،حتى الوقت احلايل ،يضع املصالح
االقتصادية الضيقة يف مواجهة املصلحة الفلسطينية العليا التي ال يمكنها جتاوز
أحد أكبر فصلين سياسيين يف الساحة الفلسطينية .وتزامن هذا التهديد مع تدفق
أشكال أخرى من الدعم ،وبطرق ال يطالها أي شكل من أشكال احملاسبة واملساءلة.
 التهديد بوقف الدعم فور التوجه إىل جملس األمن للمطالبة بعضوية لفلسطين ،وقد
توقف دعم كل من الواليات املتحدة والعديد من الدول األوروبية ،يف حماولة
للضغط على الفلسطينيين وإرضاء إلسرائيل .وأوقف الدعم األميركي وفق قانون
أقره الكونغرس يف تشرين األول/أكتوبر  ،6100وتكرر السيناريو نفسه سنة

 6106عندما قرر الفلسطينيون التوجه إىل األمم املتحدة للمطالبة بعضوية دولة
بصفة مراقب ،كذلك يف كل مرة حاولوا إنهاء االنقسام .ويف الواقع ،تزامن التهديد
يف جميع احلاالت مع عدم دفع رواتب املوظفين ،وبالتايل حرمان القطاع األكبر
من املوظفين وعائالتهم من سبل عيشهم الوحيد ،وكذلك حرمان السوق
الفلسطينية من أهم حمرك لالقتصاد []....
 من املفارقات ،أن جمموعة من احملامين األميركيين املعروفين بدعمهم إسرائيل
وقعت عريضة تطالب بعدم وقف الدعم للحفاظ على االستقرار ،وبالتايل على
مصالح إسرائيل يف املنطقة .وفعالً ،أصدر الرئيس األميركي باراك أوباما استثناء
خاصاً يقضي باستمرار الدعم بسبب "مصالح األمن القومي".
منذ البداية ،كان واضحاً أن هذا الدعم هو دعم مادي فقط وليس دعماً سياسياً ،وال
يتضمن أي موقف سياسي ملصلحة الفلسطينيين وحقوقهم املشروعة .وتمثل هذا األمر يف
عدة مواقف كان من اجللي أن ممارسات االحتالل اإلسرائيلي دمرت أي إجناز حققته
املساعدات الدولية (على سبيل املثال ،التدمير املمنهج ملؤسسات السلطة الفلسطينية يف
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سنة  ،6116والتدمير املنظم للبنية التحتية التي شيدت بأموال هذه املساعدات ،بما يف
ذلك مشاريع حيوية ،مثل املطار وامليناء ومشاريع إدارة النفايات الصلبة ومعاجلة املياه
العادمة والطرق) [".]....
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