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1- رصد ومتابعة المساعدات األمريكّية  لفلسطين: خلفّية

ــة اّلتــي عَصفــت  ــة الفلســطيني )مــاس( عــن كثــب مســتجدّات التّحــوالت المُزّلزل تابــع معهــد أبحــاث السّياســات االقتصاديّ
ــة  ــيّما بالمقارن ــيّة، ال س ــا السّياس ــكلها ومُحدّداته ــطين وش ــة لفلس ــاعدات األمريكيّ ــة بالمس ــة الخاص ــة األمريكي بالسياس
بالنســِق اّلتــي أرُسّــيت لهــا حتــى إدارة أوبامــا—إذ تفاقمــت األوضــاع أثــر إنهــاء المســاعدات األمريكيّــة المباشــرة والرّاســخة 
ــة الفلســطينيّة بموجــب تشــريعات صارمــة لمكافحــة اإلرهــاب )التــي شــملت حتــى التّعــاون فــي مكافحــة  ــلطة الوطنيّ للسّ
اإلرهاب(—بإنهــاء إدارة ترامــب للمســاعدات اإلنســانيّة واإلنمائيّــة للشــعب الفلســطيني الواقــع تحــت االحتــال اإلســرائيلي، بما 
فــي ذلــك المُســاعدات الخاصّــة بوكالــة األمــم المتحــدّة إلغاثــة وتشــغيل الجئــي فلســطين فــي الشّــرق األدنــى )األونــروا(—
الوكالــة المســؤولة عــن محنــة ماييــن الّاجئــات والّاجئيــن الفلســطينيين )مــاس، 2019(.  مــا زاد الّطيــن بّلــة إقــدام الواليــات 
المتحــدّة فــي عــام 2019 علــى طــرح رؤيتهــا الظالمــة »السّــام مــن أجــل االزدهــار« فــي محاولــةٍ لرســم المســتقبل االقتصادي 
لفلســطين والمنطقــة، ولــدت مــن رحــم وجهــة نظــر سياســيّة واقتصاديّــة نيوليبراليّــة واســتعماريّة جديــدة مُحاكــة فــي تــل 
أبيــب بشــأن مصيــر المصالــح الُفضلــى للشــعب الفلســطيني، حملــت »الصّفقــة« طرحًــا كان يُــراد بــه تطبيــع وادامــة االحتــال 
اإلســرائيلي لفلســطين وإنهــاء صــراِع الشّــعب الفلســطيني اّلــذي مضــى بــه منــذ قــرن مــن الزّمــان مــن أجــل تقريــر مصيــره 
الوطنــي )مــاس، 2019(. فــي نهايــة المطــاف، ارتطــم هــذا التّحــول غيــر المســبوق فــي السّياســة األمريكيّــة بصخــور الرّفــض 
ــن  ــل المؤيدي ــن رحي ــًا ع ــة، فض ــاتٍ بنويّ ــن تصدّع ــه م ــى علي ــن ثن ــن م ــدا ع ــر الفلســطينيّة، ع ــة التّحري ــارم لمنّظم الصّ

األمريكييــن واإلســرائيليين لهــذا الّطــرح عــن المشــهد السّياســي.

ــدة بعكــسَ بعــض أســوأ االنتكاســات السّياســيّة فــي عهــد ترامــب إزاء  ــة الجدي فــي أوائــل عــام 2021، وعــدت اإلدارة األمريكيّ
ــرح  ــذاك، اقت ــا. آن ــا واجتماعيً ــطيني اقتصاديً ــعب الفلس ــم الشّ ــي دع ــتباقي ف ــٍج اس ــادِ نه ــك باعتم ــطينيّة وكذل ــة الفلس القضيّ
مــاس علــى اإلدارة الجديــدة إثبــات التّزامهــا السّياســي تجــاه فلســطين مــن خــال »صفقــة جديــدة« بشــأن المســاعدات االقتصاديّة 
والتنمويّــة لفلســطين—حتى دون اتخــاذ أي خطــوات سياســيّة أو دبلوماســيّة قــد ال يكــون لديهــا رأس المــال السّياســي أو المصلحة 
لإلقــدام عليهــا )مــاس، 2021(. عقــب عــام، عــادت الوكالــة األمريكيّــة للتنميــة الدوليّــة إلــى السّــاحة المحليّــة للمانحين، واســتؤنف 
تمويــل الواليــات المتحــدة لألونــروا، بيــد أّن القانــون األمريكــي وجماعــات الضّغــط األمريكيّــة ال تنفــك تحــول دون وصــول أي دعــم 
أو مســاعدة أمريكيّــة بــأي شــكل مــن األشــكال إلــى السّــلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة. فــي هــذا السّــياق، يهــدف أحــد المكونــات 
الجديــدة للمســاعدات األمريكيّــة، اّلتــي تــم توظيفهــا فــي إطــار مبــادرة الشّــراكة مــن أجــل السّــام فــي الشّــرق األوســط )المعروف 
أيضًــا باســم »قانــون نيتــا لــوي«(، تعزيــزَ الشّــراكات بيــن الشّــركات األمريكيّــة والفلســطينيّة واإلســرائيليّة، مــا يضيــف بُعــدًا 

آخــر إلــى النّهــج المُتبــع عقــب إدارة ترامــب فيمــا يخــصّ المشــاركة األمريكيّــة فــي المشــهد الفلســطيني.

ــن  ــى حي ــطيني، عل ــعب الفلس ــى الشّ ــة إل ــات المقدم ــة المعون ــتقل لفعالي ــم مس ــج أو تقيي ــطيني ممنه ــد فلس ــد رص ال يوج
شــهدت السّــنون األخيــرة جهــود حكوميــة إلصــاح الخلــل فــي اآلليــات المحليــة لتنســيق المســاعدات وإحيائهــا وزيــادة الملكيــة 
الفلســطينية لهــا؛ مــا ال يغفــل مــدى تعــرض المســاعدات لتأثيــر األجنــدات السّياســيّة وطرائــق التّعامــل مــع المســاعدات، أكثــر 
مــن أي وقــتٍ مضــى، األمــر اّلــذي ســيغدو أكثــر تعقيــدًا مــع اســتئناف المســاعدات األمريكيّــة. مــا مــن شــك أّن أجنــدات طــرف 
مهــم مثــل الواليــات المتحــدة ســتلقي بتأثيرهــا علــى أنشــطة المانحيــن اآلخريــن، فضــًا عــن فــرض تحديــات علــى مُجتمــع 
األعمــال والمنّظمــات األهليّــة الفلســطينيّة بمــا لهــا مــن رؤىً وأجنــدات خاصّــة. مــن هــذا المنطلــق، عمِــد معهــد مــاس فــي 
هــذه الورقة—المُعــدّة ضمــن برنامــج سلســلة الّطاولــة المســتديرة لعــام 2022—إلــى تحديــث تقييمــه الــدّوري لاتجاهــات 
الرّئيســية علــى صعيــد المســاعدات األمريكيّــة لفلســطين، واآلثــار السّياســيّة اّلتــي قــد ترتــأي الحكومــة، والقطــاع الخــاص، 

والمجتمــع المدنــي أخذهــا فــي االعتبــار فــي االلتزامــات المســتقبليّة مــع الجهــات المانحــة األمريكيّــة وغيرهــا.

مــن المهــم لصنّــاع السّياســات والشّــركات الفلســطينيّة تقديــر مــدى اســتخدام المســاعدات والمعونــات كـ»ســاح« ل«تقليــص  
ــراع« وحــّث الفلســطينيات والفلســطينيين علــى التســاوق ألشــكاٍل أعمــق—أو أجد—مــن التّبعيــة االقتصاديــة. يشــير  حجــم الصّ
التّحليــل األوّلــي لتصميــم المســاعدات األمريكيّــة المســتأنفة إلــى بعــض ضــروب المســاعدة اّلتــي ســاورت فعاليتهــا الكثيــر مــن 
الشّــكوك حتــى قبــل عــام 2016. فــي الوقــت نفســه، فــإّن مفاهيــم حقبــة ترامب—المتمثلــة فــي منــع دعــم السّــلطة الوطنيّــة 
الفلســطينيّة وحصــر وجهتهــا بالقطــاع الخــاص الفلســطيني لتغذيــة برامــج »بنــاء السّــام« بــرؤوس أمواٍل وشــركاتٍ إســرائيليّة—
ــادئ التّعــاون االقتصــادي اإلقليمــي المتســاوي  ــة أوســلو. كمــا أنّهــا تســتبدل مب ــام االقتصــادي خــال حقب ــا بجــزرة السّ تذكرن
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متعــدد األطــراف اّلــذي ُأرســي بمؤتمــر مدريــد للســام بعصــا جــزرة جديــدة لتطبيــع العاقــات السّياســيّة واالقتصاديّــة بيــن العــرب 
وإســرائيل كمســاٍر للضغــط علــى الفلســطينيين للخضوع—عبــر »تقليــص حجــم الصّــراع«، هــذه المــرة »مــن الخــارج إلــى الدّاخــل«.

ال تكمــن أبــرز إشــكاليات المســاعدات األمريكيّــة الجديــدة فــي حجمهــا أو الحظــر القانونــي علــى دعــم برامــج السّــلطة الوطنيّة 
الفلســطينيّة، وال فــي خجلهــا المُماثــل لعــودة االنخــراط السّياســي األمريكــي المُتــردّد فــي المشــهد الفلســطيني—العودة 
البعيــدة جــدًا عــن توقعــات السّــلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة كمــا عــن وعــود حملــة بايــدن االنتخابيّــة. فــي المقابــل، إّن أكثــر مــا 
يثيــر القلــق مــن منظــور التّنميــة الفلســطينيّة أّن هــذه المقاربــة تُعيــد تدويــر مفاهيــم عفــا عليهــا الزّمــن بتهدئــة الشّــعب 
ــات  ــض سياس ــدة ببع ــة الجدي ــاعدات األمريكي ــج المس ــرز برام ــظ أب ــذا تحتف ــة. هك ــز اقتصاديّ ــال حواف ــن خ ــطيني م الفلس
عهــد ترامــب فــي مرحلــة يشــّكل فيهــا »االنفــكاك عــن التّبعيــة االقتصاديّــة االســتعماريّة« أحــد المبــادئ األساســيّة لسياســة 
ــطيني  ــاص الفلس ــاع الخ ــراك القط ــطينيّة وإش ــلطة الفلس ــاوز السّ ــاعدات لتج ــذا المس ــت ه ــطينيّة. صُمّم ــة الفلس الحكوم
بشــكٍل مباشــر عبــر مســاعدات جديــدة مشــروطة بالتّعــاون مــع شــركاتٍ وخبــرات إســرائيليّة كمســار مفتــرض لبنــاء الّثقــة 
والعاقــات السّــلميّة. وعليــه، إّن عــودة الوكالــة األمريكيّــة للتنميــة الدوليــة لمشــهد المانحيــن فــي فلســطين ال يعــدو عــن أن 

يكــون »خَمْــرًا عَتِيَقــة فِــي ِزَقــاق عَتِيَقــة،« علــى األقــل مــن وجهــة نظــر فلســطينيّة.

2-  المساعدات األمريكّية لفلسطين 2001–2018: ملخص سريع

منــذ نكبــة عــام 1948 ومــا أســفرت عنــه مــن أزمــة لجــوء فلســطيني، لــم تنفــك الواليــات المتحــدة تكــون أكبــر مانــح للشــعب 
الفلســطيني وطــرف سياســي رئيــس فــي المنطقــة. بــدأت المســاعدات األمريكيّــة لفلســطين بتشــكيل األونــروا عــام 1949. 
ــا أّن  ــا، علمً ــروا نشــًطا باســتمرار زهــاء 70 عامً ــع التّمويــل، كان التّمويــل األمريكــي لألون ــى أن أوقفــت إدارة ترامــب جمي إل
التّمويــل قــد اســتؤنف فــي عهــد إدارة بايــدن. منــذ ّثمانينيــات القــرن العشــرين والوكالــة األمريكيّــة للتنميــة الدوليــة تمــوّل 
ــعينيات،  ــر التّس ــذ أواخ ــة. ومن ــة أمريكيّ ــات أهليّ ــال منّظم ــن خ ــطين م ــي فلس ــة ف ــانيّة واجتماعيّ ــاعداتٍ إنس ــج مس برام
ــة  ــة للتنميــة الدّوليــة فــي تنفيــذ طيــفٍ مــن البرامــج فــي مختلــف القطاعــات فــي الضّفــة الغربيّ باشــرت الوكالــة األمريكيّ
وقطــاع غــزّة. أيضًــا، توســع نطــاق وحجــم المســاعدات األمريكيّــة منــذ 2007 ليشــمل مجــاالت مختلفــة مــن الحوكمــة، واألمــن 
ــة. لقــد عرضــت ورقــة ســابقة  السّــلمي، واإلغاثــة الّطارئــة، والخدمــات االجتماعيّــة، والتّنميــة االقتصاديّــة، والبنيــة التّحتيّ
للمعهــد )مــاس 9102( إيجابيــات وســلبيات هــذه المعونــات التاريخيــة، مســتنجة أن افضــل مــا كان تعرضهــا البرامــج الســابقة 

“تحســين نســيج الحيــاة” بحســب نظريــات المعونــة األميركيــة  آنــذاك.

كمــا ذكرنــا ســابًقا، تعرّضــت المســاعدات األمريكيّــة للشــعب الفلســطيني—اّلذي عاصــر أكثــر مــن 12 إدارة جمهوريّــة 
ــة للشــعب الفلســطيني، بمــا فــي  ــع المســاعدات األمريكيّ ــرة جــرّاء قــرار إدارة ترامــب بوقــف جمي وديمقراطية—صدمــة كبي
ــة  ــر ذلــك مــن برامــج المســاعدة االقتصاديّ ــة، وغي ــة للتنميــة الدّوليّ ــة األمريكيّ ذلــك مُخصّصــات األونــروا، وبرامــج الوكال
ــة، والقطــاع  الّثنائيــة. بهــذا القــرار ودون ســابق إنــذار تــم قطــع المســاعدة عــن طيــف كبيــر مــن أنشــطة اإلغاثــة االجتماعيّ
الخــاص، والحوكمــة، والبنيــة التّحتيّــة، ومشــاريع كثيــرة أخــرى. فــي أعقــاب هــذه الخطــوة، أعلــن ترامــب عــن »صفقــة القــرن،« 
خطتــه إلنهــاء الصّــراع الفلسطيني–اإلســرائيلي مــن خــال إقامــة عاقــات اقتصاديّــة إقليميّــة. إلــى حــدٍ كبيــر، تــمّ التّعامــل 
مــع هــذه الخّطــة علــى أنهــا أحاديــة الجانــب ومنحــازة إلــى إســرائيل بشــكٍل كبيــر، فــي المقلــب اآلخــر، كان مــن الواضــح تجاهــل 

تصميــم الصّفقــة الحتياجــات الشّــعب الفلســطيني وأولوياتــه.

فــي ظــل هــذه المعطيــات لــم يبــد أي فلســطيني أو فلســطينيّة قبــواًل لمثــل هــذه الخطــوة أحاديّــة الجانــب مــن قبــل إدارة ترامــب 
فــي محاولــة لقلــب وإعــادة تشــكيل عمليــة السّــام وبنــاء الدولــة اّلتــي بُــدأت مــن عقــود. بيــد أّن الوقائــع الرّاهنــة تشــير إلــى أن 
مســؤولي المســاعدات األمريكيّــة ينظــرون إلــى مــا جــرى فــي عهــد إدارة ترامــب ككبــوة مؤســفة يُفضّــل نســيانها وتجاوزهــا دون 
أي أمــارات لاعتــراف الواضــح بالحاجــة إلــى إصــاح الضّــرر اّلــذي ألحقتــه تلــك الفتــرة بآمــال وتطلعــات الشّــعب الفلســطيني. بغض 
النّظــر عــن التّداعيــات االجتماعيّــة، واالقتصاديّــة، والسياســيّة الفلســطينيّة لهــذه »الصّفقــة«، فــإّن سياســات ترامــب وفشــل 
ــد مــن الفلســطينيات والفلســطينيين  ــى مــا يعرفــه العدي ــوء عل ــدة فــي االنفــكاك عــن عــرى ســابقتها تُســلّط الضّ اإلدارة الجدي
عــن نوايــا الواليــات المتحــدة تجــاه عمليــة السّــام، والعاقــات الفلسطينيّة–اإلســرائيليّة، والــدور اّلــذي تقــوم بــه جهــات الضّغــط 

المؤيــدة إلســرائيل فــي واشــنطن لتشــكيل السّياســة الخارجيّــة األمريكيّــة تجــاه إســرائيل وفلســطين.

ــى قــرار ترامــب  ــعب الفلســطيني حتّ ــى الشّ ــة إل ــا للمســاعدات األمريكيّ ــة مــن هــذه الورقــة ملخصً تعــرض األقســام التّالي
بقطــع جميــع العاقــات، باإلضافــة للمســتجدات الشّــكل اّلــذي اتخذتــه المســاعدات األمريكيّــة فــي عهــد إدارة بايــدن، ومــا تــم 
ــة علــى ثاثــة  ــابق، رّكــزت المســاعدات األمريكيّ إنجــازه حتــى اآلن، والتّخطيــط الرّاهــن لألعــوام القليلــة المقبلــة. فــي السّ
ــة  ــانيّة واإلنمائي ــاعدات اإلنس ــراف، والمس ــدّدة األط ــل متع ــج تموي ــات أو برام ــال آلي ــن خ ــروا م ــم األون ــة: دع ــاالت رئيس مج
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ــة  ــاعدات الّثنائي ــة، والمس ــة واألمني ــات الخارجي ــج السّياس ــة، وبرام ــة الدّوليّ ــة للتنمي ــة األمريكيّ ــال الوكال ــن خ ــة م الّثنائي
ــة(. ــة )ال ســيّما وزارة الخارجي ــوكاالت الحكومي المقدمــة مــن خــال ال

األونروا

ــغ التّمويــل فــي  ــار دوالر منــذ عــام 1950، وقــد بل ــروا بنحــو 6.25 ملي ــر لألون ــات المتحــدّة بصفتهــا المانــح األكب ســاهمت الوالي
ذروتــه زهــاء 400 مليــون دوالر فــي عــام 2014، و360 مليــون دوالر فــي 2016 و2017، لينخفــض إلــى 65 مليــون دوالر عــام 2018 
فــت األمــوال األمريكيّــة لتمويــل برامــج األونــروا اّلتــي وّفــرت خدمــات التّعليــم لـــ525  وليتــم وقفــه تمامًــا اعتبــارًا مــن 2019. وُظِّ
ألــف طالب/ـــة فلسطيني/ـــة، ومســاعدات غذائيّــة لنحــو مليــون الجئ/ـــة مقيم/ـــة فــي قطــاع غــزّة، فضــًا عــن توفيــر خدمــات 

الصّحّــة العامّــة فــي مختلِــف مخيّمــات اللجــوء فــي الضّفــة الغربيّــة وقطــاع غــزّة، واألردن، وســوريا، ولبنــان  )مــاس، 2019(.

المساعدات الّثنائية )المباشرة(

ــن  ــار دوالر م ــه 6.9 ملي ــا مجموع ــدة م ــات المتح ــت الوالي ــة )2019(، قدم ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكيّ ــات الوكال ــا لبيان وفًق
ــا،  ــن ثابتً ــم يك ــل ل ــذا التّموي ــي 2001 و2018. إالَّ أّن ه ــن عام ــة بي ــي المحتل ــي األراض ــطيني ف ــعب الفلس ــاعدات للش المس
حيــث حاكــت مــا شــهده التّمويــل مــن تقلبــات األحــداث السّياســيّة واألمنيــة )االنتفاضــة الّثانيّــة، واالنقســام الداخلــي، ومرحلــة 
اإلصــاح، ومــا إلــى ذلــك(، باإلضافــة لمــا عكســته هــذه المســاعدات علــى صعيــد حــدود القــدرة االســتيعابية للســلطة الوطنيــة 
ــة المتعاقبــة حيــال القضيــة الفلســطينيّة. فــي عهــد إدارة  الفلســطينيّة، والمواقــف السّياســيّة المختلفــة لــإلدارات األمريكيّ
أوبامــا، بلــغ إجمالــي المســاعدات المقدمــة للشــعب الفلســطيني قرابــة 4.9 مليــار دوالر أو 71٪ مــن إجمالــي المعونــات األمريكيّة 

منــذ 2001، بينمــا كانــت النّســبة فــي السّــنوات الثمانــي لواليــة بــوش االبــن %21 فقــط )مــاس، 2019(.

الّتخصيص القطاعي للمساعدات

ــا  ــة وفًق ــة قبــل وقفهــا(، تــم تنظيــم المســاعدات األمريكيّ ــنة الماليّــة 2017 )العــام األخيــر للمســاعدات األمريكيّ بحلــول السّ
ألولويــات السّياســة الخارجيــة األمريكيّــة اّلتــي صبّــت تركيزهــا علــى الحوكمــة الرّشــيدة، والمســاعدات اإلنســانيّة، والتّنميــة 
االقتصاديّــة. ينعكــس التّركيــز الجــم علــى بنــاء المؤسّســات فــي حقيقــة أّن نحــو 54٪ مــن التّمويــل المقــدّم فــي 2017 وجِّــه 
ــي وجهــة للمســاعدات(. بقــي هــذا النّمــط  ــي شــّكلت ثان ــص 20٪ للمســاعدات اإلنســانيّة )اّلت لبرامــج الحوكمــة، بينمــا خُصِّ
ثابتًــا نســبيًا طيلــة السّــنوات السّــابقة لعــام 2018. الفئــة الوحيــدة اّلتــي شــهدت زيــادة هــي التّكاليــف اإلداريــة اّلتــي ارتفعــت 
مــن 2٪ فــي عــام 2009 إلــى 8٪ فــي عــام 2017، هــذا علــى الرّغــم مــن انخفــاض المســاعدات األمريكيّــة لفلســطين مــن زهــاء 

مليــار دوالر فــي 2009 إلــى نحــو 400 مليــون دوالر فــي 2017 )مــاس، 2019(.

الشّكل )1(: تطوّر المعونة األمريكيّة المباشرة للضّّفة الغربيّة وقطاع غزّة،
حسب القطاع الرئيسي، 2001–2017 )مليون دوالر(

2019 ،)html.dashboard-aid/gov.usaid.explorer//:https( المصدر: قاعدة بيانات الوكالة األمريكيّة للتنمية الدولية
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3- استئناف المعونة في عهد إدارة بايدن

فــي عــام 2020 فــي عهــد إدارة ترامــب، ســنّ الكونجــرس األمريكــي مبــادرًة عُِرفــت بمبــادرة نيتــا لــوي للشــراكة فــي الشّــرق 
األوســط مــن أجــل السّــام. بدعــٍم مــن الحزبيــن الجمهــوري والديمقراطــي، صُمّمــت هــذه المبــادرة فــي ظــل اإلدارة السّــابقة 
مــن أجــل »تعزيــز التّعايــش السّــلمي بيــن اإلســرائيليين والفلســطينيين لتمكيــن تحقيــق حــل الدّولتيــن المســتدام.« تشــمل 
مبــادرة الشّــراكة فــي الشّــرق األوســط مــن أجــل السّــام صندوقيــن بقيمــة 250 مليــون دوالر كمســاعدة علــى مــدار خمــس 
ســنوات. رغــم أّن يهــدف إلــى دعــم الحــق الفلســطيني فــي إقامــة دولــة، إاّل أنــه معيــب انطاًقــا مــن افتراضــه األساســي بــأّن 

العاقــات االقتصاديّــة قــادرة علــى تحقيــق هــذا الحــل، بــداًل مــن أن يكــون ذلــك نتيجــة ســام عــادل.

تهــدف البرامــج الرّئيســة الّثاثــة لـــمبادرة الشــراكة فــي الشّــرق األوســط من أجــل السّــام—اّلتي ســتنّفذها الوكالــة األمريكيّة 
للتنميــة الدّوليّــة وشــركة تمويــل التنميــة الدّوليّــة األمريكيّة—إلــى تعزيــز التّعــاون االقتصــادي بيــن الجانبيــن الفلســطيني 
واإلســرائيلي وبنــاء السّــام بيــن الشّــعبين، والمجتمــع المشــترك، والتّعايــش السّــلمي، والحــوار، والمصالحــة. تجــدر اإلشــارة 
People-to-People Partner- ــام  ــح السّ ــل من ــعبين مــن أج ــن الشّ ــراكة بي ــف مــن: الشّ ــة تتأّل ــادرة الّثاث ــى برامــج المب )إل
ship for Peace Grants Activity(، وبنــاء الجســور االقتصاديّــة اإلقليميّــة )Building Regional Economic Bridges(، ومبــادرة 
االســتثمار المشــترك مــن أجــل السّــام )Joint Investment for Peace Initiative(.  مــع ذلــك مــن الواضــح أّن الموقــف السّياســي 

الرّاهــن لــإلدارة األمريكيّــة ينثنــي علــى تجاهــل السّــلطة الوطنيّــة فــي تحديــد أولويــات المســاعدات »الجديــدة.«

1-1 المعونة الّثنائية وتمويل الموازنة االعتياديّة لألونروا

تضمنــت المســاعدات الّثنائيــة اّلتــي تــم اإلعــان عنهــا فــي نيســان/أبريل 2021 أمــوااًل ُقدّمــت فــي السّــنة الماليــة 2020: 75 
مليــون دوالر ضمــن إطــار صنــدوق الدعــم االقتصــادي، باإلضافــة إلــى زهــاء 40 مليــون دوالر لتمويــل قطــاع األمــن والعدالــة 
ــة الفلســطينيّة )تقاريــر خدمــات االغاثــة الكاثوليكيــة، 2021(. فــي المقابــل، فــإّن تفاصيــل بيانــات  التّابــع للســلطة الوطنيّ
ــات  ــت الوالي ــام 2021، قدّم ــي ع ــة، ف ــادر المتاح ــا للمص ــن وفًق ــد، ولك ــح بع ــم تُت ــن ل ــك الحي ــذ ذل ــة من ــات الفعليّ المصروف
المتحــدة نحــو 130 مليــون دوالر لصالــح الشّــعب الفلســطيني، علــى الصّعيديــن الّثنائــي ومتعــدد األطــراف )الوكالــة األمريكيّــة 
ــروا بواقــع 90  ــى األون ــل إل ــى مــن التّموي ــك الدّفعــة األوّل ــر مــن تل ــص القســط األكب ــث خُصِّ ــة، 2022(، حي ــة الدولي للتنمي
مليــون دوالر بغــرض رفــد موازنــة برامجهــا لعــام 2021. مــن جهــة أخــرى، قدّمــت وزارة الخارجيــة األمريكيّــة مــن خــال مكتــب 
السّــكان والاجئيــن والهجــرة التّابــع لهــا تمويــًا متعــدد األطــراف مهمًــا لألونــروا بلــغ 181 مليــون دوالر فــي عــام 2021. ضمــن 
إطــار صنــدوق الدّعــم االقتصــادي تلّقــى برنامــج األغذيــة العالمــي نحــو 30 مليــون دوالر أمريكــي لبرنامــج قســائم المســاعدات 
 International ــت منّظمــة ــة، وحصل ــا الصّحي ــن دوالر لبرامجه ــة 6 مايي ــة الكاثوليكي ــك تلقــت خدمــات اإلغاث ــة، كذل الغذائيّ
Medical Corps علــى ثاثــة ماييــن دوالر لبرنامجهــا الصّحــي فــي غــزّة. علــى ذات الغــرار وحصلــت منّظمــة ميرســي كــور 
ــن  ــغ 10 مايي ــم دعــم مستشــفيات القــدس بمبل ــا ت ــا، بينم ــا فــي غــزّة أيضً ــون دوالر لبرامجه ــى 2.5 ملي Mercy Corps عل
دوالر، كمــا وجــرى اســتئناف التّمويــل المعّلــق لبعــض مشــاريع البنيــة التّحتيّــة )الوكالــة األمريكيّــة للتنميــة الدوليــة، 2022(.

ــول نيســان/أبريل 2022، كانــت األونــروا قــد تلقــت 10 ماييــن دوالر مــن موازنــة برنامجهــا لعــام 2022، وبذلــك يصــل  بحل
المبلــغ اإلجمالــي للمســاعدات اّلتــي دفعتهــا الواليــات المتحــدة إلــى الشّــعب الفلســطيني منــذ اســتئنافها فــي 2021 حتــى اآلن 
إلــى زهــاء 320 مليــون دوالر، بمــا فــي ذلــك مــا ُقــدّم إلــى لألونــروا، رغم أّن هــذا الشّــق مــن التّمويل هو تمويــل لـــوكالة تابعة 
لألمّــم المتحــدة، بيــد أّن الواليــات المتحــدة اشــترطت اســتئناف تمويلهــا للوكالــة بموجــب »إطــار تعــاون شــاق« لضمــان امتثــال 
ــفافيّة،  ــة تحــت شــعار رقابــي يهــدف إلــى »تعزيــز المســاءلة، والشّ برامــج األونــروا لمختلــف السّياســات والقوانيــن األمريكيّ
واالتســاق مــع مبــادئ األمّــم المتحــدّة، بمــا فــي ذلــك الحيــاد.«)State.gov، 2021(. بالنّســبة للســنة الماليّــة 2022، فقــد تــم 
وضــع موازنــة للمســاعدات الّثنائيــة بنحــو 220 مليــون دوالر ضمــن إطــار صنــدوق الدّعــم االقتصــادي باإلضافــة إلــى مــا يقــرب 
مــن 100 مليــون دوالر تتــاح ســنويًا للبرامــج المُدرجــة أدنــاه والقائمــة علــى التّعــاون اإلسرائيلي–الفلســطيني، والنّمــو اّلــذي 
يقــوده القطــاع الخــاص، عــدا عــن توجــه تحويــل المســاعدات مــن منــح إلــى قروض—التّوجّــه اّلــذي يشــهد تبنيًــا متزايــدا فــي 

صفــوف العديــد مــن الجهــات المانحــة. )الوكالــة األمريكيّــة للتنميــة الدّوليّــة، 2022(

1-2 مبادرة االستثمار المشترك من أجل السّام

فــي عــام 2021، أعلنــت شــركة تمويــل التنميــة الدّوليّــة األمريكيّــة إطــاق مبــادرة االســتثمار المشــترك مــن أجــل السّــام، 
وهــي عبــارة عــن برنامــج جديــد يهــدف إلــى زيــادة التّعــاون بيــن اإلســرائيليين والفلســطينيين مــن خــال تشــجيع االســتثمارات 
واألدوات الماليّــة اّلتــي تعــزّز تنميــة اقتصــاد القطــاع الخــاص الفلســطيني، حيــث مــن المُخّطــط أن تُركــز االســتثمارات علــى 
ــات ذات  ــي الصّناع ــطينيون ف ــا الفلس ــي يملكه ــم اّلت ــطة الحج ــرة والمتوس ــاريع الصّغي ــي المنشآت/المش ــتثمار ف ــادة االس زي
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القيمــة المضافــة العاليّــة أو الصّناعــات النّاشــئة مثــل التّكنولوجيــا والزراعــة. فــي ذات السّــياق ومــن حيــث أّن هــذه المبــادرة 
تُشــّكل أحــد البرامــج الرّئيســة لمبــادرة الشّــراكة مــن أجــل السّــام فــي الشّــرق األوســط، فإنهــا تهــدف إلــى جــذب االســتثمارات 
الخاصّــة اّلتــي تعــزّز التّنميــة االقتصاديّــة الفلســطينيّة، وتزيــد مــن التّعــاون االقتصــادي بيــن الفلســطينيين واإلســرائيليين 
وبيــن الفلســطينيين واألمريكييــن، فضــًا عــن المُســاهمة فــي تحقيــق قــدر أكبــر مــن التّكامــل لاقتصــاد الفلســطيني فــي 

نظــام األعمــال القائــم علــى القواعــد الدّوليّــة.

علــى الرّغــم مــن مــا تُبــدو عليــه هــذه المبادرة—اّلتــي تنفذهــا الواليــات المتحــدّة فــي المنطقة—مــن حداثــة وربمــا جــدارة 
بالّثنــاء، إاّل أّن التّاريــخ يُبــدي لنــا نقيــض ذلــك، أواًل، تشــبه هــذه المبــادرة مبادرة االســتثمار في عامــي 1995–1996 اّلتي وســعت 
بمواجبهــا اتفاقيّــة التّجــارة الحــرّة األمريكيّــة اإلســرائيليّة لتشــمل الضّفــة الغربيّــة وقطــاع غــزّة مــن أجــل تعزيــز التّنميــة 
ــة، بيــد أنّهــا أســفرت عــن نقيــض مــن ذلــك، حيــث حظيــت ســلع المســتوطنات  ــة الفلســطينيّة والتّجــارة اإلقليميّ االقتصاديّ
ــذي قــوّض اإلصــرار الفلســطيني والعربــي علــى  ــة؛ األمــر اّل ــوق األمريكيّ ــة فــي السّ اإلســرائيليّة بموجبهــا بمعاملــة تفضيليّ
إنهــاء االحتــال اإلســرائيلي. عِــاوة علــى ذلــك، ال تكفــل هــذه التّدابيــر تنّقــل البضائــع الفلســطينيّة عبــر الموانــئ والمعابــر 
اّلتــي تُســيطر عليهــا إســرائيل دون عوائــق، كلمــا ال تتيــح للفلســطينيين الوصــول إلــى مواردهــم الّطبيعيــة وأراضيهــم كــي 
يتســنّى لهــم إنتــاج ســلعًا للســوق. فــي المقلــب اآلخــر، يجيــز هــذا البرنامــج األمريكــي للمســتوطنين اإلســرائيليين المشــاركة 
ــاج  ــًا إدم ــد حق ــدن تؤي ــت إدارة باي ــز توســيع المســتوطنات ومشــاريع المســتوطنين. وإذا كان ــه يُحّف ــي فإن أو االســتفادة، وبالتال
فلســطين فــي »النظــام التجــاري الدولــي القائــم علــى القواعــد،« فبإمكانهــا دعــم طلــب فلســطين اّلــذي طــال تعليقــه لانضمــام 

لمنّظمــة التّجــارة العالميّــة بصفــة عضــو مراقــب )مــاس، 2021(.

ــح  ــرة تتي ــى ثغ ــي عل ــي تنثن ــدة« فه ــام »الجدي ــل السّ ــن أج ــترك م ــتثمار المش ــادرة االس ــى مب ــاه عل ــيق أع ــا س ــق م ينطب
للمســتوطنين اإلســرائيليين تشــغيل أعمــال تجاريّــة واســتغال المــوارد الّطبيعيــة فــي الضّفــة الغربيّــة للحصــول علــى دعــم 
مالــي أمريكــي مــن خــال شــركة تمويــل التنميــة الدّوليّــة األمريكيّــة. يجــادل صنّــاع السّياســات والبيروقراطيــون األمريكيــون 
بــأن السّــماح بمثــل هــذه المزايــا للمســتوطنين اإلســرائيليين ضمــن هــذه المبــادرة هــو السّــبيل الوحيــد للحصــول علــى دعــم 
ــم بعــض  ــاده أّن تقدي ــه مف ــراض مشــكوك في ــك بافت ــون، مســوغين ذل ــل هــذا القان ــن )الجمهــوري والديمقراطــي( لمث الحزبي
المســاعدات للفلســطينيين أفضــل مــن العــدم )كارنيجــي، 2020(. لطالمــا كشــف أَن هــذه البرامــج تميــل إلــى تعزيــز مــا هــو 
ــن الفلســطينيين واإلســرائيليين، إذ ال تســتفيد مــن هــذه البرامــج ســوى  ــوازن القــوى بي ــال فــي ت ــات واخت ــم مــن دينامي قائ

حفنــة مــن الشّــركات الفلســطينيّة اّلتــي يمكــن القــول بإنهــا ليــس بحاجــة إلــى هــذا الدعــم باألصــل.

ثانيًــا، لــن تُديــر الوكالــة األمريكيّــة للتنميــة الدوليــة هــذه المبــادرة، حيــث ســتُعهد إدارتهــا إلى شــركة تمويــل التنميــة الدّوليّة 
األمريكيّــة، وهــي وكالــة حكوميــة جديــدة يرأســها باألصــل آدم بوهلــر، اّلــذي يفتقــر للخبــرة فــي مضمــار التّنميــة ولــم ينفــك من 
منــذ ذلــك الحيــن يعمــل مــع شــريكه جاريــد كوشــنر علــى إنشــاء صنــدوق أســهم ماليــة مــع شــركاء عــرب وإســرائيليين. المُعطــى 
اّلــذي يقودنــا إلــى أنــه فــي حــال عــدم وجــود أي التّــزام سياســي بالحقــوق والسّــيادة الفلســطينيّة واالســتمرار بالتّأكيــد علــى 
الخطــوات أحاديــة الجانــب لــإلدارة الســابقة بخصــوص القــدس المحتّلــة، والجــوالن المحتــل، واتفاقيــات إبراهيــم، فــإن الموقــف 
األقــل كلفــة إلدارة بايــدن هــو تمكيــن »صفقــة القــرن« لترامــب وبشــكٍل فعّــال، ولكــن بحّلــة جديــدة علــى أمــل أن تلقــى قبــواًل 

أفضــل مــن الفلســطينيين وحلفائهــم العــرب.

1-3 صندوق الشّراكة بين الشّعبين من أجل السّام 

ــا  ــام )People to People Partnership for Peace Fund( برنامجً ــل السّ ــن أج ــعبين م ــن الشّ ــراكة بي ــدوق الشّ ــد صن يجس
تكميليًــا للصنــدوق المشــترك لاســتثمار مــن أجــل السّــام تديــره الوكالــة األمريكيّــة للتنميــة الدّوليّــة. يدعــم هــذا الصّنــدوق 
الشّــراكات اإلســرائيليّة الفلســطينيّة اّلتــي تبنــي علــى ســجل حافــٍل مــن معالجــة تحديــات التّنميــة االقتصاديّــة واالجتماعيّــة 
ــة للتنميــة الدّوليــة التّمويــل المُخصّــص لهــذا الصنــدوق مــن خــال مبادرتيــن،  المشــتركة، حيــث ســتمنح الوكالــة األمريكيّ
همــا: منــح أنشــطة صنــدوق الشّــراكة بيــن الشّــعبين مــن أجــل السّــام ومنــح أنشــطة بنــاء الجســور االقتصاديّــة اإلقليميّــة 

اّلــذي ســتتم مناقشــته فــي القســم التّالــي.

يتمثــل هــدف برنامــج صنــدوق الشّــراكة بيــن الشّــعبين مــن أجــل السّــام بتعزيــز التّفاهــم والثقــة والتعــاون المتبــادل مــن 
خــال شّــراكات إسرائيليّة–فلســطينيّة تعــزز الجهــود القاعديّــة للتأثيــر علــى تغييــر السّياســات وتعزيــز التّســامح بالتّــوازي 
مــع تعزيــز التشــارك والتّفاعــل بيــن الفلســطينيين واإلســرائيليين. وتشــمل األهــداف اإلضافيّــة لهــذا الصّنــدوق دعــمَ إرســاء 
ــن رواد  ــر تمكي ــرائيليين( عب ــطينيين واإلس ــن الفلس ــة )بي ــات االقتصاديّ ــادة العاق ــال زي ــن خ ــتقرار م ــق االس ــام وتحقي السّ
األعمــال، وتنميــة الّطبقــة الوســطى، وتقليــص البطالــة. تســتند نظريــة التّغييــر اّلتــي يقــوم عليهــا هــذا الصّنــدوق إلــى بنــاء 
مجتمــع فلسطيني–إســرائيلي مشــترك يُعــزّز التّعايــش السّــلمي، والحــوار، والمصالحــة بيــن اإلســرائيليين والفلســطينيين وبين 



8

اإلســرائيليين العــرب واليهــود. علــى الرغــم مــن هــذه األهــداف السّــامية، فإنهــا تعبّــر عــن انفصــاٍل صــارخ عــن الحقائــق علــى 
ــردود اإلســرائيليّة  ــة وال ــد المقاومــة الفلســطينيّة المســتمرة فــي األرض الفلســطينيّة المحتل ــى صعي ــع، ســواء عل أرض الواق

العنيفــة، فضــًا عــن المطالــب المتزايــدة للمواطنــات والمواطنيــن الفلســطينيين فــي إســرائيل بالمســاواة فــي الحقــوق.

منــذ الّثانــي مــن أيلول/ســبتمبر 2021، نشــرت الوكالــة األمريكيّــة للتنميــة الدّوليــة اســتدراجًا لتقديــم الّطلبــات للحصــول علــى 
ــب المنحــة، يُمكــن لســقف  ــا لطل ــة ومتجــدّدة. وفًق ــرة دوريّ ــات ويرســي المنــح بوتي ــل الّطلب ــذي يقب منــح هــذا الصّنــدوق، اّل
المنحــة أن يصــل 5 ماييــن دوالر، لكــن مــا مــن معلومــات إذا مــا قــد تلقــى أحــد هــذا التّمويــل حتــى اآلن. فــي خضــم كل ذلــك 
الجلــي هــو اســتمرار طــرق »االقتصــاد مــن أجــل السّــام« ولكــن فــي حّلــة »ألطــف وأرق« فــي عهــد إدارة بايــدن اّلتــي أظهــرت 

مواقــف أميــل للعدائيــة مــن كونهــا صديقــة للفلســطينيين وحقوقهــم المشــروعة.

1-4 بناء الجسور االقتصاديّة اإلقليمية 

تُشــّكل مبــادرة بنــاء الجســور االقتصاديّــة اإلقليميّــة )Building Regional Economic Bridges( مكونًــا آخــر مــن صيغــة 
ــام مــن خــال  ــاء أســس السّ ــا لبن ــة اّلتــي تــم إحياؤهــا. علــى غــرار الصّنــدوق، يرمــي هــذا المكــون أيضً المســاعدات األمريكيّ
ــن  ــم الحزبي ــى بدع ــون يحظ ــروج بقان ــم للخ ــذي صُمِّ ــوي، اّل ــا ل ــون نيت ــي قان ــذرة ف ــادرة متج ــذه المب ــة. ه ــط االقتصاديّ الرّواب
األمريكييــن الجمهــوري والديمقراطــي لحــّل الدولتيــن، ال ســيّما مــن خــال المزيــد مــن التّعــاون الفلســطيني اإلســرائيلي األمريكــي. 

ــادرة للتّغلــب علــى الحواجــز بيــن القطــاع الخــاص الفلســطيني واإلســرائيلي وتعزيــز فــرص البحــث االقتصــادي  ترنــو هــذه المب
ــرائيليين  ــن اإلس ــة بي ــة المتبادل ــراكات ذات المنفع ــي للشّ ــي. إذ ينبغ ــردي والمؤسس ــتويين الف ــى المس ــترك عل ــي المش والتطبيق
والفلســطينيين أن تثــري النّمــو االقتصــادي واالزدهــار المشــترك مــن خــال بنــاء الّثقــة بيــن المشــترين والبائعيــن فــي المنطقــة 
مــن خــال تبــادل المعلومــات والمشــاركة المشــتركة فــي النّمــو االقتصــادي وأنشــطة تبــادل المعرفــة. علــى حيــن أّن المبلــغ المحدد 

المخصــص لهــذا النّشــاط غيــر واضــح، مــن المتوقــع دفــع مــا يصــل إلــى 50 مليــون دوالر ســنويًا علــى مــدار خمســة أعــوام.

تتمثل األهداف الرّئيسة لهذا التّمويل في:

تســهيل التّبــادل التّعاونــي بيــن األعمــال، والجمعيــات التّجاريــة، ومعاهــد البحــوث، واألفــراد مــن خــال دعــم عمليــات نقــل . 1
التّكنولوجيــا، والمشــاريع والبحــوث المشــتركة، وفــرص التّدريــب الداخلــي والتّوجيــه.

مساعدة الشّركات في الوصول إلى مبادرة االستثمار المشترك من أجل السّام الخاصة اّلتي تُديرها شركة تمويل التنمية . 2
الدّوليّة األمريكيّة والمشاركة في التّبادالت التّعاونية.

تعزيز فرص التّجارة من خال زيادة الوصول إلى أسواق جديدة وتحسين خدمات دعم الصّادرات.. 3

ــكل  ــة النواتــج المتوقعــة ل ــة للتنميــة الدّوليّ ــة األمريكيّ ــا لطلــب تقديــم العــروض الخــاص بهــا النّشــاط، حــددت الوكال وفًق
هــدف مــن أهدافهــا. قــد تتضمّــن هــذه األرقــام، المبنيــة علــى نمــاذج افتراضيــة غيــر معروفــة، مــا يلــي:

تعزيز العاقات االقتصاديّة على المستوى اإلقليمي من خال زيادة قدرها 350 مليون دوالر في الصّادرات للشركات . 1
المشاركة في مبادرة بناء الجسور االقتصاديّة اإلقليميّة.

بناء 75 شراكة/تحالف لنقل التّكنولوجيا وتبادل المعرفة.. 2
بناء روابط سوقية جديدة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين باإلضافة إلى بدء 75 شركة فلسطينية جديدة على األقل . 3

بالتصدير إلى أسواق جديدة.
تطوير خط تمويلي بقيمة 50 مليون دوالر أمريكي بواسطة شركة تمويل التنمية الدّوليّة األمريكيّة.. 4
توفير 1500 فرصة تدريب داخلي للطالبات أو الّطاب الفلسطينيين أو الخريجات أو الخريجين الجدد.. 5

رغــم أّن الموعــد النّهائــي للتقديــم لطلــب تقديــم العــروض انتهــى فــي 13 أيّار/مايــو 2022، ال يــزال الغمــوض يســاور عــدد 
الشّــركات االستشــارية اّلتــي تتخــذ مــن العاصمــة واشــنطن مقــرًا لهــا والتــي قــد تكــون قــد قدمــت مقترحــات، أو مــن ســيكون 
مســؤواًل عــن تنفيــذ البرنامــج وعلــى أي نحــٍو أو هيئــة، مــن غيــر المعــروف أيضًــا مــا إذا هنــاك أي شــركات استشــارية أو جمعيــات 
ــا  ــج كم ــا البرنام ــوم عليه ــي يق ــر اّلت ــة التّغيي ــال إن نظري ــى أي ح ــج. عل ــة بالبرنام ــرائيلية مرتبط ــطينية أو إس ــة فلس تجاري
صممتهــا الوكالــة األمريكيّــة للتنميــة الدوليــة ليســت ســوى فكــرة قديمــة بتســميات جديــدة تطرحهــا إدارة بايــدن، علــى افتــراض 
أنــه بتعزيــز الوكالــة األمريكيّــة للتنميــة الدوليــة للتّعــاون االقتصــادي بيــن اإلســرائيليين والفلســطينيين مــع ضمــان اســتفادة 
المشــتركة الطرفيــن خــال النّمــو االقتصــادي والتنميــة، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى إنشــاء روابــط بيــن الطرفيــن وبيئــة إفضــاًء 
ــياق  ــابقة للواليــات المتحــدة فــي مراعــاة السّ ــا كمــا فشــلت المبــادرات السّ ــام بيــن اإلســرائيليين والفلســطينيين. تمامً للسّ
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ــا إلــى جنــب مــع صنــدوق  ــادرة جنبً ــات القــوة لاقتصــاد السّياســي الفلســطيني واإلســرائيلي، فــإن هــذه المب المعقــد ودينامي
ــدو أن  ــة. يب ــق االقتصاديّ ــأت بنفســها عــن السّياســة والحقائ ــد ن ــام ق ــادرة االســتثمار المشــترك مــن أجــل السّ ــام ومب السّ
المخططيــن فــي واشــنطن اختــاروا اعتمــاد وجهــة النّظــر »الورديــة« لمســاعدات التّنميــة، وهــو الموقــف االعتيــادي عندمــا تســود 

السياســة والمصالــح الوطنيّــة، وحيــن تكــون ايــة ســردية مقبولــة.

بمشــاركة القطــاع الخــاص الفلســطيني أو عدمهــا، فمــن األرجــح أن يعــود مثــل هــذا البرنامــج بفائــدة أكبــر للنّظــراء 
اإلســرائيليين، علــى ضــوء مــا لديهــم مــن إمكانيــات علــى صعيــد الوصــول إلــى مــوارد، ومعلومــات، واســتثمارات، ورأس مــال 
بشــري، وأســواق دوليــة أكبــر، وبالتالــي تعميــق االعتمــاد الفلســطيني علــى النظــراء اإلســرائيليين لتزويدهــم بإمكانيــة الوصــول 
لمثــل هــذه الفــرص. علــى نقيــض عاقــات المنفعــة المتبادلــة والمتســاوية، مــن المرجــح أن يــؤدي هــذا البرنامــج إلــى تعميــق 
تبعيــة االقتصــاد الفلســطيني اّلــذي يعانــي مــن هجــرة األدمغــة إلــى ســوق العمــل اإلســرائيلي ويكافــح مــن أجــل التّنافــس مــع 
المنتجــات اإلســرائيليّة فــي عقــر السّــوق المحليّــة الفلســطينيّة. علــى حيــن أنّــه ال مفــر أمــام الشّــركات والعمــال الفلســطينيين 
مــن االعتمــاد علــى إســرائيل كقنــاة تجاريّــة، وســوق، ومقــاول فــي ظــل اإلكراهــات والظــروف اّلتــي يفرضهــا احتــال طــال أمــده 
كاالحتــال اإلســرائيلي، يجــب أن تهــدف المســاعدات للحــد مــن هــذه الظــروف، بــل يجــب أيضًــا كســر أو تقليــل التّبعيــة وبنــاء 

المزيــد مــن االعتمــاد علــى الــّذات لــدى الفلســطينيين وقدرتهــم علــى الصّمــود.

ــئلة  ــن األس ــة م ــر جُمل ــروع تُثي ــذا المش ــم ه ــا تصمي ــوي عليه ــي ينط ــات اّلت ــذه االفتراض ــل ه ــبق، إن مث ــا س ــى م ــاوة عل عِ
ــك  ــى ذل ــة عل ــة للســياق الفلســطيني. ومــن األمثل ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكيّ ــال مــدى إدراك مخططــي الوكال المشــروعة حي
ــا  ــطينيّة ونظيراته ــة الفلس ــة والبحثي ــات األكاديمي ــن المؤسس ــج بي ــذا البرنام ــار ه ــي إط ــى ف ــع أن تُبن ــي يُتوق ــط اّلت الرواب
ــطيني  ــع الفلس ــاء المجتم ــر أعض ــن أكث ــم م ــطينيّة ه ــة الفلس ــات األكاديمي ــاب والمؤسس ــروف أن الّط ــن المع ــرائيليّة. م اإلس

ــل. ــذا القبي ــن ه ــاون م ــدة ألي تع ــم بش ــع رفضه ــي يتوق ــيًا، وبالتّال ــاًطا سياس نش

4- الّتداعيات واالستجابات السياساتية

إن المُســتجدات علــى قصّــة مقاربــة اإلدارات األمريكيّــة للقضيّــة الفلســطينيّة ال تُعطــي أي بارقــة لصنّــاع السّياســات 
الفلســطينيّة أو لقــادة األعمــال بــأن شــيء مؤثــرًا قــد تغيــر فــي واشــنطن حيــال فلســطين، ســواء كان ذلــك سياســيًا أو غيــر 
ــا وبالنظــر إلــى التّجربــة المريــرة لعمليــة السّــام الفاشــلة، فــإن النّوايــا الحســنة والكلمــات الّطيبــة لــم تعــد ذات  ذلــك. أيضً
مصداقيــة وأقــل مــن القليــل، وقــد فــات أوانهــا. إلــى جانــب التّداعيــات السّياســيّة الواضحــة اّلتــي يمكــن اســتخاصها مــن هــذا 
ــة  ــة التّنمي ــا، ال ســيّما مــن زاوي ــى المحمــل الجــد للمضــي قدمً ــي ينبغــي أخذهــا عل ــدروس اّلت ــد مــن ال ــاك العدي الوضــع، هن

ــة. ــات االقتصاديّ ــع السّياس ــطينيّة وصن الفلس

4-1 المساعدات: من الفعاليّة التّنمويّة إلى النّفعية السّياسيّة

فــي عــام 2005، اعتمــدت االقتصــادات المتقدمــة فــي العالــم اّلتــي تغطــي جُــل الجهــات المانحــة، إعــان باريــس بشــأن فعاليــة 
المعونــة اّلــذي أريــد لــه أن يكــون »خارطــة طريــق عمليــة وإجرائيــة لتحســين جــودة المســاعدات وتأثيرهــا علــى التّنميــة.« يقــدّم 
إعــان باريــس جُملــة مــن اإلجــراءات التّنفيذيّــة المحــددة ويؤســس لنظــام رصــد ومتابعــة لتقويــم التّقــدم المُحــرز وضمــان 
أن الجهــات المانحــة والمتلقيــة مســاءلة عــن التزاماتهــا أمــام بعضهــا البعــض. يحــدد إعــان باريــس المبــادئ األساســية الخمســة 

التّاليــة لجعــل المســاعدة أكثــر فعاليــة:

الملكية: تضع البلدان النّامية استراتيجياتها الخاصّة للحد من الفقر وتحسين مؤسساتها ومعالجة الفساد.	 
المواءمة: توائم الدول المانحة مساعداتها مع هذه األهداف وتستخدم األنظمة المحليّة.	 
التنسيق: تقوم البلدان المانحة بتنسيق اإلجراءات وتبسيطها وتبادل المعلومات لتجنب االزدواجية والتّكرار.	 
اإلدارة من أجل تحقيق النّتائج: ينبغي للبلدان النّامية والمانحة صب تركزيها على نتائج التّنمية وقياس هذه النّتائج.	 
المساءلة المشتركة: المانحون والشركاء يتحملون مسؤولية نتائج التّنمية.	 

لألســف، لــم يكــن هنــاك تقييــم شــامل لفعاليــة المعونــة فــي فلســطين وفًقــا لمعاييــر كهــذه التّــي اقترحهــا المانحــون أنفســهم. 
ــة أو  ــاعدات األمريكيّ ــة للمس ــم فاعلي ــة وتقيي ــد ومتابع ــطينيّة برص ــة الفلس ــة أو الحكومي ــات البحثي ــم المؤسس ــم تق ــا ل كم
األوروبيــة أو المانحيــن اآلخريــن. وعليــه، فــإن المســاءلة عــن فعاليــة المعونــة محــدودة بدافعــي الضّرائــب وجماعــات الضّغــط 

السّياســيّة فــي عواصــم الــدّول المانحــة.
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ــدة إلســرائيل،  ــل جماعــات الضّغــط المؤي ــة مــن قب ــى المســاعدات األمريكيّ ــدة المفروضــة عل ــود العدي ــة، إن القي فــي الحقيق
ومؤخــرًا علــى مســاعدات االتحــاد األوروبــي، قــد وضعــت قضيــة الفعاليــة محًطــا للتمحيــص أكثــر مــن ذي قبــل. يشــير التعليــق 
ــح  ــييس الصّري ــى التّس ــب إل ــد إدارة ترام ــذ عه ــطين من ــى فلس ــي إل ــج العرب ــا دول الخلي ــي تقدمه ــة اّلت ــاعدات الّثنائيّ للمس
ــا مــن  ــا مــع القضيــة الفلســطينيّة. عقــب 25 عامً للمســاعدات المقدمــة إلــى فلســطين حتــى مــن قبــل أكثــر المانحيــن تعاطًف
ــل فــي المســاعدة، وشــوهت االســتهداف وأســاليب  ــة المتمث ــدات السّياســيّة هــدف التّنمي الجمــود السّياســي، اختطفــت األجن
ــاعدات  ــعى المس ــا تس ــا كم ــاعدات. تمامً ــة للمس ــيّة الضيق ــح السّياس ــى المصال ــزت عل ــك رك ــن ذل ــداًل م ــة، وب ــم المعون تقدي
األمريكيّــة إلــى إقنــاع رجــال صاحبــات وأصحــاب األعمــال الفلســطينيين بفوائــد محتملــة لتكثيــف التّفاعل مــع االقتصــاد المهيمن 
للمحتــل، فقــد تأخــرت مســاعدة االتحــاد األوروبــي بســبب المطالــب البغيضــة المؤيــدة للصهيونيــة ألحــد كبــار الرســميين، بتغييــر 
الكتــب المدرســية الفلســطينيّة بمــا يتماشــى مــع السّــرديّة اإلســرائيليّة عــن صــراع يقــرع قرنًــا مــن الزّمــن. رغــم أشــهر مــن 
ــزال  ــنتي 1202 و2202 ال ت ــن س ــون أورو ع ــادل 006 ملي ــا يع ــان م ــة، ف ــة الصديق ــطينية واألوروبي ــمية الفلس ــاوالت الرس المح

رهينــة هــذا العائــق البيروقراطــي غيــر المســبوق فــي تاريــخ المســاعدات األوروبيــة لفلســطين.

عنــد تقييــم المســاعدات األمريكيّــة الجديــدة باالســتناد إلــى المبــادئ األساســية الخمســة المذكــورة أعــاه، نجــد أنهــا فشــلت مــن 
جميــع النّواحــي: فهــي لــم تأخــذ الملكيــة الفلســطينيّة فــي الحســبان أبــدًا، كمــا تتجــاوز الواليــات المتحــدة األنظمــة المحليــة 
وتتجاهــل أهــداف التّنميــة الفلســطينيّة، وال يُعــرف الكثيــر عمــا تخطــط لــه الوكالــة األمريكيّــة للتنميــة الدوليــة فــي فلســطين، 
حتــى بعــد مــرور عــام علــى اســتئناف المشــاركة، يبــدو أن نتائــج التّنميــة تأتــي فــي ذيــل األهــداف السّياســيّة )بنــاء السّــام(، 

ومــن الواضــح أن المســاعدات األمريكيّــة محصنــة ضــد أي مســاءلة مــن قبــل المســتفيدين.

4-2 االقتصاد السّياسي للمساعدات األمريكيّة لفلسطين

ــام  ــع، للس ــاق واس ــى نط ــوض عل ــره، والمرف ــكوك بأم ــوم المش ــأن المفه ــي بش ــد الماض ــال العق ــر خ ــل الكثي ــب وقِي ــد ُكت لق
االقتصــادي كمــا صاغــه رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي السّــابق نتنياهــو )مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، 2009(. علــى 
حيــن أن اتفــاق أوســلو اســتند إلــى مبــدأ مدريــد »األرض مقابــل السّــام،« فــإن أفضــل مــا تقدمــه إســرائيل وحلفاؤهــا اليــوم 
لفلســطين هــو »مُضاءلــة الصّــراع«. لألســف، مســاعدات عهــد إدارة بايــدن تتماشــى مــع هــذا الشّــعار. إن أحــد األشــكال الوحيــدة 
الممكنــة للمســاعدات األمريكيّــة المباشــرة للســلطة الوطنيــة الفلســطينيّة والتــي قــد تكــون ممكنــة فــي ظــل القيــود القانونيــة 
الجديــدة هــي تلــك المخصّصــة للتعــاون فــي مكافحــة اإلرهــاب العالمــي والقضايــا األمنيــة ذات الصّلــة. وعليــه، ال يوجــد الكثيــر 
ــذي يمضــي فيــه صاحبــات وأصحــاب األعمــال الفلســطينيون  إلضافتــه للتأكيــد علــى رفــض هــذا الّطــرح، حتــى فــي الوقــت اّل
»بالمحافظــة علــى الســلم،« ملزميــن علــى مواصلــة التّفاعــل مــع إســرائيل وأنظمــة هيمنتهــا كــي يتمكنــوا مــن البقــاء. جديــر 

بالّذكــر فــي هــذا السّــياق ضــرورة عــدم اعتبــار الصمــود الفلســطيني بمثابــة الخضــوع.

مــن ناحيــة أخــرى، حــان الوقــت للتيــارات الدّاعمــة للقضيــة الفلســطينيّة المتزايــدة فــي الحــزب الديمقراطــي وفــي الكونجــرس 
ــا فــي تشــكيل  األمريكــي أن تعلــي صوتهــا ليــس فقــط للدفــاع عــن حقــوق الفلســطينيين اإلنســانية والسياســيّة، ولكــن أيضً
رؤيــة أكثــر واقعيــة للمســاعدات األمريكيّــة لفلســطين، علــى األقــل بحملهــا علــى تحقيــق معاييــر فعاليــة المعونــة. عليــه ينبغــي 
ألي اقتصــاد سياســي جديــد للمســاعدات األمريكيّــة أن يُشــدّد علــى تمكيــن االقتصــاد الفلســطيني وتأهيلــه لتقليــل التّبعيــات 
ــة االســتعماريّة، واتبــاع السّياســات المناصــرة للفقــراء وبنــاء االقتصــاد المحلــي المنتــج، كمســار اقتصــادي لســام  االقتصاديّ

عــادل وقابــل للحيــاة مــع أربــاٍح متســاوية لــكا الطرفيــن.

4-3 نموذج المعونات المختلطة: ما بعد المعونة

ــب  ــا، والواج ــن فعاليته ــوب لضم ــاق المطل ــمية والنّط ــة الرس ــاعدة اإلنمائي ــأن المس ــا، بش ــرده هن ــكان لس ــل، ال م ــخ طوي ــمّ تاري َث
األخاقــي المرتبــط بهــا، واألغــراض واآلثــار، فضــًا عــن طرائــق المســاعدة المتغيــرة، بيــن المنــح والقــروض والمســاعدة التّقنيــة. 
لقــد تغيــر النّقــاش علــى مــر السّــنين بمــا يتماشــى مــع القــدرات المتناميــة للبلــدان النّاميــة، واأليديولوجيــات االقتصاديّــة السّــائدة 
حيــال نــوع المســاعدة الفضلــى، ومحــط التّركيــز المتغيّــر علــى المخــاوف اّلتــي تؤثــر علــى أجنــدات المانحيــن )مــن قبيــل الحوكمــة، 
وحقــوق اإلنســان، التّــوازن بيــن الجنســين، إلــخ(، وعاقــات الشّــمال والجنــوب بشــكل عــام. لقــد شــهد الســياق الفلســطيني كل هــذه 

التقلبــات والمنعطفــات، وعلــى غــرار معظــم البلــدان الناميــة، كان فــي الطــرف المتلقــي ألهــواء المانحيــن المتغيــرة.

مــن أحــدث االتجاهــات فــي مشــهد التعــاون اإلنمائــي المتغيــر، بمــا فــي ذلــك فــي فلســطين وفــي برامــج المعونــة األمريكيــة 
الجديــدة، االســتبدال التدريجــي للمعونــة القائمــة علــى المنــح بالتمويــل القائــم علــى القــروض، باإلضافــة إلــى زيــادة تشــجيع 
تدفقــات االســتثمار المباشــر مــن االقتصــادات المتقدمــة إلــى االقتصــادات الناميــة، وهــو جــزء مــن نمــوذج »مــا بعــد المعونــة« 
ــاء  ــي )زه ــاد األوروب ــاعدات االتح ــن مس ــل م ــم الهائ ــي الك ــوظ ف ــول ملح ــذا التح ــع أن ه ــرًا. الواق ــه كثي ــج ل ــم التّروي ــذي يت اّل
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ــات  ــن والقــروض والضّمان ــح المانحي ــن من ــذي يجمــع بي ــا لمثــل هــذا »التمويــل المختلــط،« ال ــار دوالر( المكرســة حالي 1.4 ملي
ــة للقطــاع الخــاص ومشــاركة المشــاركين اآلخريــن فــي الســوق. للمؤسســات المالي

هنــاك جانبــان إشــكاليان علــى األقــل لهــذا االتجــاه. بــادئ ذي بــدء، فــإن المســاعدة لفلســطين ليســت مســألة عاديــة مــن »التعاون 
اإلنمائــي« بيــن الــدول الغنيــة والفقيــرة. يجــب أن تكــون المســاعدة التّزامًــا دوليًــا غيــر مشــروط تجــاه الشّــعب الفلســطيني غيــر 
السّــيادي المحــروم مــن حقوقــه الوطنيّــة واإلنســانيّة علــى الرغــم مــن القانــون الدّولــي اّلتــي تكفــل لــه واقعًــا آخــر. لــذا، فــإّن 
االقتــراح القائــل بــأّن علــى فلســطين أن »تســدد« للــدول المانحــة أو البنــوك مســاعدات ماليــة مكرســة لمســاعدة اقتصادهــا علــى 
البقــاء، هــو اقتــراح ارعــن. إن النّقــاش الدّائــر بشــأن »االعتمــاد علــى المســاعدات« فــي فلســطين، ينطــوي علــى معــانٍ ومعاييــر 

مختلفــة عــن السّــرد المعتــاد بيــن الشّــمال والجنــوب.

معاإلقــرار بأهميــة تشــجيع الشــراكات االســتثمارية وتحفيــز تدفقــات االســتثمار األجنبــي الخــاص، فمــن وجهــة نظــر إنمائيــة، 
هنــاك قضايــا متأصلــة فــي االتجــاه نحــو المعونــة القائمــة علــى القــروض فيمــا يتعلــق باألربــاح التــي تحصــل عليهــا المؤسســات 
الماليــة مــن تمويــل المعونــة الســوقية، ودرجــة تمويــل اقتصــاد هــش ومشــوه هيكليــا، ناهيــك عمــا يعتــري هــذه المعونــة مــن 
غيــاب عــاٍم  ألي أغــراض لصالــح الفقــراء، علمــا أنهــا تأتــي فــي منعطــف ال تحقــق فيــه التنميــة االجتماعيــة الفلســطينية نتائــج 
أفضــل مــن نظيرتهــا االقتصاديــة. علــى حيــن أن هــذه القضايــا تســتحق مزيــدًا مــن التّدقيــق فــي السّــياق الفلســطيني، يبــدو 
أن التّمويــل األمريكــي الجديــد المبرمــج لفلســطين يعكــس رؤيــة وول ســتريت لاحتياجــات االقتصاديّــة الفلســطينيّة بــداًل مــن 

الممارســات التّنمويّــة الفضلــى، والــدروس المســتفادة، أو أي إرادة سياســيّة حقيقيــة لتحســين آفــاق فلســطين.

4-4 ما هي الرؤية الفلسطينيّة للمساعدات والمعونات؟

ــة  ــلطة الوطني ــة للس ــتراتيجيات التّنمي ــط واس ــا بخط ــن التّزامه ــاريع المانحي ــج ومش ــن برام ــا تعل ــادًة م ــدأ، ع ــث المب ــن حي م
الفلســطينيّة، وآخرهــا أجنــدة السّياســة الوطنيــة المحدثــة لعــام 2021 واســتراتيجياتها التّنمويّة القطاعية الخمســة والعشــرون. 
ــي  ــك، والت ــة الفلســطينيّة هــذه أو تل ــلطة الوطنيّ ــة السّ ــى خّط ــن بشــكل إلزامــي إشــارة إل تتضمــن معظــم مشــاريع المانحي
ــه، وألغــراض  ــة. علي ــاط الرئيــس بيــن المانحيــن واألجنــدات الوطني ــر نــوع مــن االرتب تكــون واســعة وعامــة بمــا يكفــي لتوفي
ــة فلســطينية لتخصيــص مســاعدات  ــة ليســت رؤي ــدة الساســات الوطني ــلطة الفلســطينيّة، فــإن أجن ــة بالسّ التخطيــط الخاصّ
ــة، اّلتــي تــم فحصهــا مســبًقا والتــي قــد )أو ال(  ــة لمجموعــة مــن االحتياجــات التّنمويّ المانحيــن، بقــدر مــا هــي قائمــة مرجعي
يســتجيب لهــا المانحــون فــي برامجهــم. فــي المحصلــة، يفعــل المانحــون مــا يرتــأون وجــوب القيــام بــه باســتجابة لمــا تــراه ذات 
أولويــة، وبملكيــة رســمية أو أخــرى فلســطينية أكثــر أو أقــل، بحســب المانــح.  هكــذا فــإن المســاهمة الفلســطينية الرئيســة فــي 
العديــد مــن مشــاريع المانحيــن أضحــى محــدودً أكثــر فأكثــر فــي التّوظيــف، ومســاهمات الخبــراء، والخدمــات لفــرق المشــاريع 

الدوليــة، أو استشــارة فلســطينيين باعتبارهــم مســتفيدين مســتهدفين مــن البرامــج اّلتــي ينفذهــا المانحــون.

بالنســبة لبلــد اســتوعبت أكثــر مــن 30 مليــار دوالر مــن أمــوال المانحيــن علــى مــدار عقديــن ونصــف العقــد، فــإن مثل هــذه الحالة 
تدعــو إلــى اتخــاذ إجــراءات مــن قبــل أصحــاب المصلحــة الفلســطينيين الرســمية واألهليــة قبــل كل شــيء لتصحيــح العاقــات مــع 
مجتمــع المانحيــن وإطــاق مرحلــة جديــدة مــن »التعــاون اإلنمائــي.« يمكــن أن يشــمل ذلــك مواصلــة جهــود الحكومــة فــي تفعيــل 
ــة  ــم الفلســطيني المنتظــم لفعالي ــة الفلســطينيّة والجهــات المانحــة، وتشــجيع التّقيي ــلطة الوطنيّ ــن السّ ــات التّنســيق بي آلي
المعونــة واالنخــراط فــي حــوار مفتــوح بيــن المانحيــن والمســتفيدين حيــال األغــراض االســتراتيجية وطرائــق المســاعدة. عِــاوة 
علــى كل ذلــك، يجــب إعــادة النّهــوض بقــدرات تخطيــط السياســات التّنمويّــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينيّة ومُكاملتهــا مــع 
ــا إلــى جنــب ويعــزز كل  تنســيق المانحيــن ووظائــف التّنبــؤ علــى المــدى المتوســط بحيــث تمضــي السّياســات والتّمويــل جنبً

منهمــا اآلخر—وبالتالــي تعزيــز الملكيّــة الفلســطينيّة واالســتفادة مــن المســاعدات.

يُضــاف إلــى مــا ســبق ضــرورة وضــوح وجــاء موقــف السّــلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة إزاء اســتئناف المســاعدات األمريكيّــة فــي 
جوانبهــا اإلشــكالية المذكــورة أعــاه، خاصــة فيمــا يتعلــق بالشــراكات الفلســطينيّة اإلســرائيليّة، وذلــك لتوجيــه الجهــات الفاعلــة 
الوطنيــة وإبــاغ المانحيــن بأولويــات السّــلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة واإلصــرار علــى تحقيــق مواءمــة أفضــل مــع االحتياجــات 

التّنمويّــة االســتراتيجية، وعــدم حصرهــا فــي فــرص السّــوق قصيــرة األجــل.

4-5 القطاع الخاص: بين المطرقة والسندان

علــى ضــوء تدفقــات المســاعدات األمريكيّــة الجديــدة اّلتــي تربــط قطاعــات األعمــال الفلســطينية، واإلســرائيلية، واألمريكيــة، ال 
بــدّ للقطــاع الخــاص الفلســطيني )كل مــن المؤسســات التّمثيليــة والمشــروعات المعنيــة المحتملــة( إلــى النّظــر فــي أولوياتــه 
ورؤيتــه الخاصــة. قــد تختلــف آراء القطاعــات المختلفــة لمجتمــع األعمــال حيــال إيجابيــات وســلبيات محــاوالت تعزيــز التّفاعــل 
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مــع األســواق اإلســرائيليّة، أو احتمــال بنــاء قــوة اقتصاديّــة فلســطينية ال تعتمــد علــى رأس المــال اإلســرائيلي والمســتوردين 
والسماســرة ومســؤولي اإلدارة المدنيــة اإلســرائيليّة. مــع ذلــك، مــا لــم تُقــدّم السّــلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة بدائــل ممكنــة 
ــي أن  ــتقلة، ال ينبغ ــة مس ــدرة إنتاجي ــاء ق ــتثمار لبن ــه االس ــال توجي ــن خ ــرائيلي، م ــوق اإلس ــع السّ ــوازن م ــر المت ــل غي للتكام
ــب  ــى تجن ــطينيّة إل ــركات الفلس ــوة الشّ ــي دع ــا ال ينبغ ــده. كم ــكاك« وح ــعار »االنف ــل ش ــاص أن يحم ــاع الخ ــن القط ــع م يُتوق
بعــض الشّــراكات التّجاريــة مــع الشّــركات اإلســرائيليّة اّلتــي توفــر فوائــد واضحــة ال لبــس فيهــا للجانــب الفلســطيني، بــداًل مــن 

»المنافــع المشــتركة« كمــا تســعى الوكالــة األمريكيّــة للتنميــة الدوليــة.

ــة، وإدراكــه الكامــل )ورفضــه( لمخاطــر  بغــض النّظــر عــن االلتــزام السّياســي للقطــاع الخــاص باألهــداف واألولويــات الوطنيّ
ــى  ــل عل ــاد المتواص ــة لاعتم ــل مجدي ــر بدائ ــة توفي ــري بالحكوم ــادي، ح ــام االقتص ــاءات الس ــخ إلم ــر الرّاض ــور بمظه الّظه
ــة الفلســطينيّة لاســتثمار فــي  ــا وجهــودًا أنشــط مــن جانــب الســلطة الوطني ــر وضوحً إســرائيل. هــذا يســتدعي سياســة أكث
ــة  ــل التّبعي ــن تقلي ــن م ــك للتمّك ــا، وذل ــا وتعزيزه ــطينيّة ورعايته ــة الفلس ــة والخدمي ــة والزراعي ــة الصّناعي ــدرات اإلنتاجي الق

ــى ســوق العمــل اإلســرائيلي. ــي تعتمــد عل ــة اّلت ــى الوســطاء اإلســرائيليين واســتيعاب جــزء مــن القــوى العامل ــة عل التّجاري

أسئلة للنقاش

إلــى أي مــدى تلتــزم المســاعدات األمريكيّــة وســائر معونــات المانحيــن لفلســطين بالمبــادئ األساســية لفعاليــة المعونــة؟ مــا 	 
اّلــذي يمكــن أن يفعلــه الفلســطينيون لرصــد هــذه التّدفقــات وتقييمهــا والتأثيــر عليهــا بشــكل أفضــل؟

كيــف يمكــن وقــف توظيــف المســاعدات الواليــات المتحــدة وســائر المانحيــن كمســكن لأللــم االقتصــادي أو كأداة لمكافحــة 	 
التّمــرد؟

مــا مــدى ماءمــة وفعاليــة ومعقولــة زيــادة تدفــق المســاعدات بشــكل قــروض للمنشــآت اّلتــي تكافــح مــن أجــل البقــاء والنمــو 	 
فــي ســوق غيــر مواتيــة هيكليًــا للنمــو والبقــاء؟ مــن الرّابــح/ون والخاســر/ون فــي خصخصــة مســاعدات التّنمية؟

ــتراتيجياتهما 	  ــا واس ــع أولوياتهم ــين وض ــه لتحس ــاص فعل ــاع الخ ــطينيّة والقط ــة الفلس ــلطة الوطني ــن للس ــذي يمك ــا اّل م
ــل؟ ــٍو أفض ــى نح ــل عل ــطة األج ــة متوس ــل والتنمي ــط والتموي ــط التّخطي ــقة ترب ــكة ومنس ــة متماس ــا بطريق وبرامجهم

هــل يجــب علــى القطــاع الخــاص التّعامــل مــع برامــج المســاعدات األمريكيّــة المشــروطة بالتعــاون مــع صاحبــات وأصحــاب 	 
األعمــال اإلســرائيليين دون تعميــق التّبعيــة أو إنشــاء تبعيــة جديــدة وبــأي نظريــة؟
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