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 اً يني فـي ســياقها التـاريخي والسياسـي، والتـي انقطعـت تمامــب الفلسـطكيـة للشـعير للمعونـة األميـة استعراضـًا شــامًال فقـة الخلتقـدم هـذه الور 
مكوناتهــا القطاعيــة وآليــات تقــديمها، و حلــل اتجاهاتهــا، تو  2001علــى المســاعدات المقدمــة منــذ تركــز الورقــة  .2019اعتبــارًا مــن عــام 

كي. ير بغياب التمويل األمدعمها  ةواصلمن م ال بديوية على برامج وقطاعات حلقطعها المحتملة التأثيرات على  بهدف التعرف الدقيق
كيـة وغيرهـا دون إلحـاق ضـرر باسـتحقاقات ير كما تستكشف الورقـة بعـض الخيـارات الماليـة المتاحـة لمواجهـة هـذه العقوبـات الماليـة األم

  على الذات. دا اعتماأكثر  ناء اقتصادبهمشة، ودون التراجع عن البرنامج االستثماري العام الالزم لالفقراء والفئات الم
  
 كية للشعب الفلسطينيير الخلفية التاريخية والسياسية للمعونة األم . 1

  

المــانحين أكبــر كيــة مــن ير ة األموبدايــة معانــاة الجئــي فلســطين المشــتتين فــي المنطقــة والعــالم، كانــت الواليــات المتحــد 1948منــذ نكبــة 
بتأسيس "وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الجئي ذلك بدًأ  .منطقةال في اً رئيسي اً سياسي اً مختلفة، والعب قنوات للشعب الفلسطيني عبر

الـدولي بمسـؤوليته  ، وهي أقدم مؤسسة أممية إنسانية أنشئت كـإقرار مـن المجتمـع1949)" عام UNRWAفلسطين في الشرق األدنى (
ســيس دولــة إســرائيل. باإلضــافة للتمويــل ن فلســطين وتأ% مــ80تجــاه النكبــة التــي ألّمــت بالشــعب الفلســطيني الــذي تشــرد جــراء احــتالل 

بالوكالـــة أو مـــا يعـــرف ) USAIDكيـــة للمعونـــة (ير ســـنة الماضـــية، بـــدأت الوكالـــة األم 70ـ األمريكـــي لألونـــروا الـــذي لـــم ينقطـــع طـــوال الـــ
كيـة ير منظمـات أم ن الماضـي عبـربتمويـل مشـاريع إنسـانية واجتماعيـة فـي األراضـي المحتلـة منـذ ثمانيـات القـر ية للتنمية الدولية كياألمر 

تنفيــذ بــرامج فــي مختلــف القطاعــات فــي الضــفة بكيــة مباشــرة ير الوكالــة األم شــرعتغيــر حكوميــة. بعــد إبــرام اتفاقيــات أوســلو وواشــنطن 
فـي ة كيـيالمسـاعدات األمر  تتطـور  .، أضـيف لهـا منـذ االنتفاضـة الثانيـة دعـم مـالي مباشـر لموازنـة السـلطة الوطنيـةالغربية وقطاع غزة

والتنميــة  ،والخــدمات االجتماعيــة ،واإلغاثــة الطارئــة ،واألمــن ،مختلــف مجــاالت الحوكمــةنقســام الفلســطيني لتشــمل مــا بعــد اال الســنوات
  نية التحتية. والب ،االقتصادية

  
شملت ن حقبة وأخرى كية للشعب الفلسطيني، مهما تباينت مستوياتها وقنواتها ومقاصدها بيير تعرض هذا النهج الثابت في المعونة األم

قــرار الــرئيس دونالــد ترامــب قطــع جميــع المســاعدات إدارة جمهوريــة وديمقراطيــة متتاليــة، لهــزة قويــة بــل لضــربة قاصــمة تمثلــت فــي  12
بـرامج حكوميــة ثنائيـة أخــرى) و ، USAIDـبـرامج الــو كيـة المقدمــة للشـعب الفلســطيني مـن خــالل مختلـف القنــوات (تمويـل األونــروا، ير األم

الفلســطيني، بمــا فيهــا الواليــات المتحــدة، كانــت دائمــًا . مــن المعــروف أن مســاعدات الــدول المانحــة للشــعب 2019-2018ا مــن اعتبــار 
 القضــية الفلســطينية، وتفاوتــت قيمتهــا ومكوناتهــا وآلياتهــا وأهــدافها بحســب مواقفهــا السياســية المتغيــرةمرتبطــة بسياســات تلــك الــدول تجــاه 

ــة اإلقلي ـــةوأجنـــداتها التنمويـ ــة والعالمي ــة فـــي الســـنوات الــــميـ ــاعي 25ـ ، وبخاصـ ـــذ اتفاقيـــة أوســـلو. لكـــن حتـــى دون تقـــدير األثـــر االجتمــ من
كية الفلسطينية ويشـكل تصـعيدًا خطيـرًا فـي ير يعتبر غير مسبوق في تاريخ العالقة األمترامب  ن تصرفإالقطع، ف سياسةواالقتصادي ل

طة الوطنية الفلسطينية فحسب، بل أيضًا رير الفلسطينية والسلة التحاه منظمليس تج معادي ممارسة الضغط السياسي من خالل موقف
 هجـوم مـن جـزء هـو األونـروا علـى الهجـوم إن" كيينير بحسـب إحـدى الخبـراء األمـتجاه الشـعب الفلسـطيني والقضـية الفلسـطينية برمتهـا. 

  ).  Feldman, 2018" (الفلسطيني للشعب السياسية المطالب على النطاق واسع
  

بمثابة  أنها ال تنكر بأن قرار قطع المساعدات يعتبرإال تمسك بها هذه اإلدارة لتفسير قرارها الجائر، لمبررات التي تبغض النظر عن ا
رد أميركي سياسي ومالي على رفض القيادة الفلسطينية االنصياع لتوجهات أو من قبيل توجيه لكل الشعب الفلسطيني،  جماعي عقاب

 Congressionalنية وموقفها من القدس والالجئين وانحيازها المطلق لسياسات إسرائيل االستيطانية (القضية الفلسطيإدارة ترامب بشأن 

Research Service, 2018كيـة المعتمـدة منـذ عقـود حـول مسـؤولياتها الدوليـة ير ). كمـا يعتبـر القـرار تراجعـًا اسـتراتيجيًا فـي الرؤيـة األم
بالتحديـد. هكـذا يـأتي الموقـف األمريكـي الجديـد ليضـع حـدًا لمحاولتهـا الدائمـة للظهـور  ي الشرق األوسـطودورها كراعي لعملية السالم ف

لفلسطينيين بقـدر مـا هـو معنـي بالـدفاع عـن أطمـاع حليفـه ل، والذي لم يكن معنيًا بتعزيز الرفاهية والحكم الرشيد "سيط النزيهلو بمظهر "ا
كــي لتوجيــه رســالة إلــى الــرئيس ير فــي مجلــس الشــيوخ األم اً عضــو  34دفــع منطقــة. هــذا مــا األمنــي والسياســي واالقتصــادي األكبــر فــي ال

 طاولـة إلـى الجلـوس علـى الفلسـطينية السـلطة إجبـار محاولـة إلـى الراميـة إسـتراتيجيتكمتجـاه  عميـق بقلـق نشـعر إننـاترامب قالوا فيهـا: " 
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" عكسية نتائج إلىسيقود حتمًا  إال إجراء مضلل هيوما  طفال،ألوا لنساءل المقدمة اإلنسانية المساعدات حجب طريق عن المفاوضات
)Congressional Research Service, 2018(.  
  

كية انقلبت رأسـا علـى عقـب منـذ قـدوم ترامـب إلـى سـدة الحكـم ير صحيح أن مختلف السياسات الدولية الخارجية (والقومية الداخلية) األم
كيـة، وأن الملــف الفلســطيني كغيــره مــن المســائل، خضــع ألســلوب ترامــب ير ماســة الخارجيــة األبرفقـة فريقــه غيــر المــألوف فــي تــاريخ السي

فلسطينية، لهذه السياسة اللكن في الحالة  ،تارة أخرى )Chauvinism( إدارة الحكم، المرتجل تارة والشوفيني الشعوبي فيللجدل المثير 
ال، يبـدو أننـا أمـام . فـي جميـع األحـو سياسـية رعنـاء صـفعة تكـون أن قبـل يـرةبعاد إنسـانية واجتماعيـة خطأكية المتطرفة ير الخارجية األم

 الــتكهن ةبو صــعناهيــك عــن  ،قــد يطــول لســنتين أو ســت ســنوات إضــافيةتغييــر جــوهري مــن المســتبعد أن يتبــدل فــي عهــد هــذه اإلدارة، 
  . إدارته رحيل بعد حتى األمريكية السياسة بموقف

  
، التي شهدت ثالث إدارات مختلفة 2018 -2001 ز على الفترةلفلسطين بالتركية كيير لمعونات األمفي األقسام التالية نستعرض تطور ا

ا بين عدد من القطاعات، ارتـبط بعضـها بمسـائل حيويـة لفئـات واسـعة مـن الشـعب الفلسـطيني، هوباما وترامب)، وتوزيعوأ(بوش االبن، 
والتــي تتطلــب بقطــع المعونــة المتــأثرة  قطاعــاتالبــرز أى تتطــرق الورقــة إلــ كــالفقر واألمــن الغــذائي والخــدمات الصــحية والتعليميــة. كمــا

      قاسية.كية الير ثمن هذه السياسة األمعلى دفع فلسطين والجئي  فقراءإجبار لمنع استجابة تمويلية دولية وفلسطينية عاجلة 
  
 2018-2001كية لفلسطين ير اتجاهات تطور المساعدات األم . 2

  

خـالل آليـات/برامج تمويليـة متعـددة مـن دعـم لألونـروا مجـاالت رئيسـية:  ثـالثفـي سابقا ة يكير مالمساعدات األ تتركز كما ذكر أعاله، 
الثنائيـــة ضـــمن بـــرامج  ، ثـــم المســـاعداتUSAID للمعونـــة كيـــةير األطـــراف، المســـاعدات اإلنســـانية والتنمويـــة الثنائيـــة عبـــر الوكالـــة األم

  اصة وزارة الخارجية.ت الحكومية وخعدد من الهيئال من خال السياسية الخارجية واألمنية التي تنفق
  

 دوالرمليـار  6.25أكبـر متبـرع لألونـروا بتمويـل بلـغ بصـفتها سـاهمت الواليـات المتحـدة  :)األونرواالمساعدات متعددة األطراف ( 2-1
 65نخفض إلــى يــ، ل2017و 2016فــي  دوالرمليــون  360، و2014عــام  دوالرمليــون  400ـقرابــة الــل، وصــل فــي ذروتــه 1950منــذ 
كيــة ير . كانــت هــذه األمــوال األم)Congressional Research Service, 2018( 2019وصــفر اعتبــارًا مــن  2018،عــام  دوالرون مليــ

توفير المعونة الغذائية لحوالي مليون الجئ و طالب فلسطيني،  ألف 525تعليم  في سنوياً المساهمة  في واتخصص ضمن برامج األونر 
الصحة العامة في مختلف مخيمات الالجئين المنتشرة بين فلسطين واألردن وسوريا ولبنان.  ماتمرافق خد وتشغيل ع غزةي قطامقيم ف

بحجة عدم استعداد الواليات المتحدة "تحمل  سنة من الدعم 69بعد  تمويل األونروابوقف  2018كي النهائي في آب ير جاء القرار األم
 ميـزت التـي الماليـة والممارسـات األساسـي العمـل "نمـوذج ،رأي اإلدارةبـ، نألو ، تمويـل األونـروا" ةتكلفـ بءع من المتناسبة غير الحصة
" (المصدر نفسه). لكن ما ةستدامقابل لال غير ببساطة هو – هلتوسع نهاية ال الذي األونروا بمجتمع مرتبطةوهي  – لسنوات األونروا

عـزز مـن بقـاء روا هـو االدعـاء أن وجـود الوكالـة يألونتجاه ا قرارها وراءالكامن  ررمبكية هو أن الير التصريحات الرسمية األم كشفهتال 
" صـفقة القـرن"ـ قضية الالجئين وحقهم فـي العـودة فـي صـدارة القضـايا الخالفيـة التـي تحـبط محـاوالت اإلدارة فـرض أجنـدتها المعروفـة بـ

 نأ علــى دليــلخيــر  ،فــي المنطقــة األخــرى الالجئــين بــرامجلكــي ير الــدعم األمرار كمــا أن اســتم. )Feldman, 2018(المصــدر نفســه و
 .الالجئين قضية لتصفية اإلسرائيلية المخططات مع التساوق هوفقط  ونروااأل عنقطع التمويل  منكي ير األم هدفال

 

فقتـه وع مـا أن) أن مجمـUSAID, 2019تظهر البيانـات الرسـمية (جميـع البيانـات مسـتخرجة مـن  الثنائية (المباشرة): المساعدات 2-2
وكاالت الحكومية بلغ المساعدات للشعب الفلسطيني في األرض المحتلة عبر جميع ك 2018و 2001كية المتتالية بين ير ماإلدارات األ

مليــون دوالر  100لــم تتجــاوز قيمــة هــذه المســاعدات مليــون دوالر. وبينمــا  385ي للفتــرة كلهــا بواقــع معــدل ســنو ب، أو مليــار دوالر 6.9
استجابة لألزمة اإلنسانية في أعقاب االنتفاضة الثانية،  2007مليون دوالر عام  200بلغ حوالي ، ارتفعت تدريجيا لت2001ل سنويا قب

دعمــًا لميزانيــة  2011مليــون دوالر عــام  830و 2009مليــون دوالر عــام  890لــى إوتجــاوزت كــل المســتويات الســابقة حــين وصــلت 
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التفـاوت فـي قيمـة المسـاعدات بـين سـنة وأخـرى يتعلـق ال  ع. بـالطبات الدولـة خـالل تلـك الفتـرةالسلطة الوطنية وجهودها في بناء مؤسس
عكس أيضًا حدود القدرة االستيعابية يالخ) لكنه  ... النقسام، مرحلة اإلصالح،نتفاضة، االفقط باألحداث الميدانية والسياسية المتقلبة (ا

 منية. ألاقتصادية و االجتماعية و االنسانية و اإلولويات األواالتفاقية والتفاوت بين 

  

قل تعاطفًا أو عدوانية تجـاه من الواضح أن لكل إدارة سياستها األكثر أو األكية، ير باإلضافة إلى تلك العوامل المحددة للمساعدات األم
كيفيــة التعامــل مــع حــول  الشــعب الفلســطيني، وأن التغيــر فــي حجــم المســاعدات يــرتبط بالتبــاين فــي موقــف اإلدارات األمريكيــة المتعاقبــة

، حيث تم كي في كل من عهد بوش االبن وأوباما وترامبير لك في االختالف الكبير بين حجم اإلنفاق األمية الفلسطينية. يظهر ذالقض
دوالر)  ارملي 4.9مليار دوالر في السنوات الثالث األولى لوالية الرئيس أوباما، وشكل اإلنفاق اإلجمالي خالل عهده (البالغ  2.3إنفاق 
لوالية سنتين أول %)، بينما بلغ إجمالي اإلنفاق خالل 21، يليه عهد بوش االبن (2001لي المعونة المقدمة منذ % من إجما71نسبة 

  ، كانت غالبيتها مخططة ومبرمجة قبل مجيئه للحكم.دوالر مليون 522ترامب 
 

 ـكية المسمى بير ند الموازنة العامة األمن بعونة الثنائية المقدمة ضمكية على برمجة وٕانفاق المير عدد من الهيئات الحكومية األم أشرف
وزارة الماليــة و وزارة الزراعــة و وزارة الــدفاع، و وزارة الخارجيــة، و ، USAIDة )"، خاصــة وكالــESF"صــندوق الــدعم والتنميــة االقتصــادية (

سياسـية مثـل "منـع انتشـار مج دولية أو إقليميـة أمنيـة و وبعض الوكاالت األخرى. كما يقدم جزء من المعونة للشعب الفلسطيني عبر برا
 ـلــاأن وكالــة يبــدو جليــًا )". INCLEت وفــرض القــانون ()" و"الضــبط الــدولي للمخــدراNADRالتســلح ومكافحــة اإلرهــاب ونــزع األلغــام (

USAID  2007اعتبـارًا مـن . 2006-2001سـنوات ال% بين 90فاقت والتي كية، ير تدير الحصة الكبرى من المساعدات األمكانت، 
األمــن، وانخفضــت وٕارســاء  القــانونوفــرض بــرامج مرتبطــة بــالتطوير المؤسســي تنفيــذ تمويــل الســلطة الفلســطينية و بت أخــرى بــدأت هيئــا
 2013- 2009الفترة كانت في  USAIDفي معظم السنوات، مع العلم أن ذروة تمويل ال %80و 60تراوح بين تل USAID ـمساهمة ال

مـن إجمـالي  USAIDـفيها حصة ال لفترة وحدها. السنة الوحيدة التي كانتالر في تلك امليار دو  2.3 على لة ما يزيدحيث أنفقت الوكا
). منذ مباشرة الوزارات 46%مليون دوالر ( USAID 284حين بلغ التمويل لبرامج ال 2016كية أقل من النصف كانت ير المعونة األم

ن دوالر فـي مليـو  70لشعب الفلسطيني (بواقع ابرامج لصالح  ) في اإلنفاق بشكل ملحوظ علىكية (وباألساس الخارجية والزراعةير األم
دوالر، ثـم تفاوتـت  مليـون 360إلـى  2009)، تضاعفت مخصصات تلك البرامج بسرعة ليصل اإلنفاق بواسطتها في عـام 2007سنة 

  أدناه). )1(دوالر (انظر الشكل  مليون 332لتصل مساعدات وزارة الخارجية في السنة األخيرة لرئاسة أوباما إلى 
  

  ة وقطاع غزة،ياشرة للضفة الغرببكية المير : تطور المعونة األم)1(الشكل 

  (مليون دوالر) 2017- 2001حسب القطاع الرئيسي، 
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 االقتصادية واالجتماعية الفلسطينيةاألوضاع  لىع وتأثير انقطاعهاالقطاعية الرئيسية لمساعدات ا . 3

  

وتراجعهــا التــدريجي حتــى توقفهــا عــام  2008لكبيــر بعــد كيــة، خاصــة بعــد ارتفاعهــا اير مــع التطــورات المــذكورة فــي قيمــة المعونــات األم
(الذي يضـم عـدد واسـع مـن المواضـيع)، بمـا يعكـس  بال تغير يذكرحوكمة" لمساعدات في بند "التركيز أكثر من نصف ابقي ، 2018

شــكلت الــخ).  ، ...ثــة واإلصــالح والتنميــةأولويــات الجهــة المانحــة وأيضــًا االســتجابة للظــروف الفلســطينية المتغيــرة (بــين مراحــل اإلغا
كيــة قبــل قــرارات ير (الســنة األخيــرة للمعونــة األم 2017متهــا) ولســنة التــي وصــلت المعونــة إلــى ق(ا 2009حصــة الحوكمــة فــي ســنتي 

 ، ممـا2009%على التوالي، رغم أن إجمـالي قيمـة المسـاعدات فـي السـنة األخيـرة كانـت فقـط ثلـث المسـتوى فـي 54و %52 ،1القطع)
مجــاالت رئيســية:  ثــالثلــى المســاعدات تحــت بنــد الحوكمــة ع كــي فــي هــذا البنــد بالتحديــد. تتــوزعير يعكــس ثبــات نســبي باالهتمــام األم

 335علـى التـوالي) والنزاعـات والسـلم واألمـن ( 2017و 2009مليـون دوالر فـي  84دوالر ومليـون  116الحكومـة والمجتمـع المـدني (
هـي امج فـي مجـال الحوكمـة كـان ومـا زال أكبـر برنـ والغالبية العظمى ضمن بنـد الخـدمات االجتماعيـة.دوالر)  مليون 17ألف دوالر و

مليـــون دوالر عـــام  104إلـــى  2009مليـــون دوالر عـــام  362ي انخفـــض مـــن المتعلقـــة بخـــدمات الرعايـــة االجتماعيـــة للفقـــراء، الـــذتلـــك 
المندرجـة ضـمن بنـد الحكومـة والمجتمـع  11ـ. بين البـرامج الـ2017كية عام ير % من مجمل المساعدات األم28، أو ما يعادل 2017

صـالح المدنية واإلعالمية والمؤسسية للحوكمـة، نجـد أكبـر حصـة وقيمـة مسـاعدات موجهـة "لإلي تشمل المجاالت القانونية و المدني الت
  ).2017و 2009مليون دوالر في  83مليون دوالر و 116القانوني والقضائي" (

  
حيـث  2010ل لويـة اإلنسـانية فـي فتـرة مـا قبـن التغييـر األبـرز هـو التحـول مـن األو إمعونـة الموجهـة للقطاعـات األخـرى فـأما بالنسبة لل

مــن إجمــالي المســاعدات)،  33%( 2009مليــون دوالر فــي  305والغــذاء)  بلغــت المســاعدات اإلنســانية الطارئــة (المســاعدات العينيــة
%) 24حوالي (%). هكذا حصلت البرامج الخاصة باإلغاثة اإلنسانية على المرتبة الثانية 20( 2017مليون دوالر عام  74مقارنة ب 

  . 2001كية منذ ير ات األممن إجمالي المساعد
  

في المعونة المخصصة لقطاعات البنية التحتيـة  2017و 2009رافق هذا التراجع في قيمة المساعدات اإلنسانية انخفاض مماثل بين 
لسياسة ء االقتصادي (خدمات األعمال، انقل/الطرقات والتخزين) والتعليم (تعليم ابتدائي وتعليم عالي وتأهيل معلمين) واإلنما(خاصة ال

% علـــى التـــوالي. شـــكلت حصـــة تلـــك 44و 37و 70) بواقـــع المتناهيـــة الصـــغرت آالتجاريـــة وتطـــوير قطـــاع الصـــناعة وخاصـــة المنشـــ
. رغـم التراجـع الكلـي فـي قيمـة المعونـة 2017دوالر) بحلـول  مليـون 32كيـة (فقـط ير ن المعونـة األم% م9القطاعات مجتمعة أقل من 

ر مليـون دوال 40توفير مياه الشرب الصالحة والرعاية الصـحية األساسـية واإلدارة الصـحية) مـن  طاع الصحة والسكان (بما في ذلكلق
 4.4كي ازدادت مـن ير أهمية هذا القطاع النسبية في أولويات التمويل األم أنه يبدو أنإال ، 2017و 2009مليون دوالر بين  35إلى 
  ين. كية بين تلك السنتير اعدات األم% من إجمالي المس9.5إلى 

  
مليـون دوالر  2.3كية بواقـع ير األم اتن قطاع الزراعة لم يتلقى سوى القليل من المساعدإكما جرت العادة مع غالبية الدول المانحة، ف

ات ســـنة، بلغـــت المســـاعد 18% مـــن المعونـــة. طـــوال 0.1، أو مـــا يعـــادل 2017ألـــف دوالر عـــام  386إلـــى  ت، انخفضـــ2009 عـــام
  !2001كية منذ ير من إجمالي المعونة األم -% 0.4 -، نسبة بائسة فقطدوالر  مليون 29ة كية للزراعة الفلسطينيير األم

  
ن التكلفــة الماليــة المفروضــة إلدارة تخطــيط وٕانفــاق كــل هــذه المبــالغ تحســب كجــزء مــن المعونــة إجميــع الــدول المانحــة فــحــال كأخيــرًا، 

% من 2من كحصة تضاعفت أي  ،2017مليون دوالر في  29إلى  2009ليون دوالر عام م 19من ارتفعت قد المقدمة لفلسطين، و 
كيـــة. لـــيس واضـــحًا الســـبب خلـــف قـــدرة اإلدارة ير للمعونـــة األم % وترافقـــت مـــع انخفـــاض القيمـــة اإلجماليـــة8إجمـــالي المســـاعدات إلـــى 

قـل بكثيـر مـن تكلفـة إدارة بـرامج بثلـث تلـك ألفـة إداريـة بك 2009كية على ضـخ مـا يقـارب مليـار دوالر مـن المسـاعدات فـي عـام ير األم
ع لهــا المســاعدات فــي الســنوات األخيــرة . ربمــا يعــود األمــر إلــى درجــة التــدقيق علــى اإلنفــاق التــي باتــت تخضــ2017القيمــة تقريبــًا عــام 

                                                           

  .سنة أزمة إنسانية – 2009وسنة  –ة" سنة "عادي -2017كون في هذا القسم  2017و 2009ة نس ارياختتم    1
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ة واجتماعيـة ودعـم موازنـة كبيـرة إنساني ألسباب سياسية أو تنفيذية، باإلضافة إلى احتمال تحقيق وفورات الحجم عند صرف مساعدات
  .2017ـ مقارنة ب 2009في 

  
  2017و 2009كية ير : التوزيع القطاعي المقارن للمعونة األم)2(الشكل 

  

  
  

  ا
     2019shboard.htmlad-aid/https://explorer.usaid.govUSAID Database (accessed at ,(لمصدر:ا

  
أمــرين أساســيين: االلتــزام ببنــاء ) أعــاله) 2(كمــا يظهــر الشــكل (  2017و 2009عكــس التوزيــع القطــاعي المقــارن للمســاعدات بــين ي

طينية واإلقــرار بحجــم المآســي اإلنســانية واالجتماعيــة التــي تواجــه الشــعب الفلســطيني، كــل ذلــك ضــمن الرؤيــة مؤسســات الســلطة الفلســ
كيـة عالميـًا بـأن مفـاتيح التنميـة تكمـن قبـل كـل شـيء باإلصـالح المؤسسـي (الحكـم ير المعونـة األم سـمت بهـادية الليبرالية التي اتاالقتصا

ت األمـــان االجتمــاعي)، بينمـــا يمكــن تـــرك األســـواق تــتحكم بالنشـــاط االقتصــادي مـــع بعـــض لحـــاالت فقــرًا (شـــبكاالرشــيد) ورعايـــة أشــد ا
إحـداث تحـوالت تنمويـة نجاعـة ة التنمويـة باتـت متقادمـة وأظهـرت عـدم العقيـد قوى السوق". مع أن هـذه "إطالقـ التدخالت هنا وهناك ل
التــي  ،فــي الحالــة الفلســطينيةبسياســات "إجمــاع واشـنطن" كــي ير األم التشـبثن إفــ فــي العديـد مــن البلــدان األخــرى،جذريـة فــي فلســطين و 

ــ ، لــيس مســتغربًا وال يعــود ألســباب عقائديــة واشــنطن كيــة التــي مقرهــاير ة األمتحكــم نصــائح وتمويــل المؤسســات الماليــة الدوليــة والخزين
للدولة الفلسطينية التي كانت (حتى عهد ترامـب علـى كل السياسي المرغوب اقتصادية فحسب، بل يعكس أيضًا التصور األمريكي للش

  األقل) تنادي بضرورة إقامتها.
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 عنها أو التخفيف من وطأة انقطاعها لتعويض عدات والبدائل المتاحة لوقف المساأبرز القطاعات والفئات المتضررة من  . 4

  

كيــة لصــالح الشــعب الفلســطيني (عــدم دعمهــا ير متــي تنفــذها الحكومــة األباإلضــافة للمالحظــات بخصــوص الطبيعــة العقائديــة للبــرامج ال
انتقـادات أكثـر حـدة هنـاك ) لتكلفـة اإلداريـة الكبيـرةاو التركيـز المبـالغ فيـه علـى فوائـد اإلصـالح المؤسسـي، و الكافي للقطاعات اإلنتاجية، 

واقـع االحـتالل وجعلـه  إلـى مشـاريع تسـهل التكييـف مـعكي. تظهر بعض الدراسات أن توجيه جزء من المعونـة ير بخصوص الدعم األم
لتفـاف حولهـا بحجـة تحسـين مرًا واقعًا (مثًال شبكات الطرق التـي تـربط بعـض المنـاطق الفلسـطينية مـرورًا بمنـاطق المسـتوطنات أو باالأ

ظـر ). كمـا ينJabary-Salamanca, 2016مـن تغييـره ( لحيـاة" للفلسـطينيين)، إنمـا يـؤدي إلـى إطالـة الوضـع الـراهن السـيئ بـدالً "نسـيج ا
ويعزز كي بمثابة هدية غير مقصودة للشعب الفلسطيني ألنه يحررهم من التعامل مع هذه اإلدارة المعادية ير آخرون إلى أن القرار األم

دون ضرر يـذكر ألنهـا لـم نه يمكن االستغناء عنها أوالمالية الفلسطينية، على افتراض أن البدائل متوفرة، أو سياسية من االستقاللية ال
  ). Tartir and Wildman, 2019المصالح الفلسطينية ( تكن تخدم

  

ي، بـل تسـعى إلظهـار لفلسـطينكيـة للشـعب اير اعدات األمرغم كل هذه التحفظات، ليست هذه الورقة بصـدد تقيـيم فعاليـة أو نزاهـة المسـ
ب قطـع المسـاعدات وتلـك علـى القطاعـات التـي قـد تتضـرر بسـب مكوناتها بما يسهل على صانع القرار االقتصادي الفلسـطيني التعـرف

ة أو عبــارة مخلصــة عــن البــرامج التــي يمكــن الــتخلص منهــا دون أثــر ســلبي. كمــا أننــا نؤكــد أن هــذه المعونــة ليســت هبــة أو لفتــة إنســاني
سـنة هـو أنهـا  70كيـة طـوال ير المعونـة األم السبب األول لدوام هذهف ،كي أو حتى إقرارًا بحقوق الشعب الفلسطينيير األم ء الشعبسخا

تلقــي  اعتبــاركانــت منــذ البدايــة حقــًا فلســطينيًا ثابتــًا وضــرورة سياســية دائمــة إلــى أن يــتم حــل القضــية الفلســطينية حــًال عــادًال. ال يجــب 
بســط أعتقــد بأنــه يمكــن حمايــة سياســية وال أن يُ  لمصــالح/أجندات دوليــة أيــة جهــة كانــت بمثابــة انصــياع لــدعم مــنالطــرف الفلســطيني ل

جئ فلسطيني وٕادارة السلطة الفلسطينية تحت االحتالل دون مساعدة مالية دولية، مهما تراجعت بين حين وآخر. مليون ال 5 لـ حقوقال
مثـل االعتـراف بالقـدس عاصـمة دارة فـي موقفهـا هـذا (وغيـره مـن القـرارات الجـائرة هـذه اإلاإلسـاءة التـي ارتكبتهـا  من هنا تـأتي ضـخامة

قرار قطع المعونة ليس فقط لتوفير بدائل عنهـا، بـل أيضـًا لعـدم السـماح ألي طـرف التعـدي  لدولة إسرائيل)، كما تأتي ضرورة مواجهة
  . دهض ةمالي من خالل خوض حربعلى الحقوق المعيشية للشعب الفلسطيني 

  

  يمكن ترتيب المجاالت الحيوية واألقل أهمية لها على النحو التالي: 2017 كية فيير ند النظر إلى خارطة المساعدات األمع
  

وكالة ذلك الستدامة ال هكي هو حجب التمويل عن األونروا وما يعنيير من المؤكد أن من أبشع جوانب القرار األم: تمويل األونروا 4-1
بعـض المحللـين عتبـر ي .كـي اتجـاه قضـية الالجئـين الفلسـطينيينير فة إلى أبعاد القرار فيما يتعلق بالموقف األمباإلضا المالية والخدمية،
 إلغـاءترامـب مـع مسـألة القـدس (فـي "سـحبها عـن طاولـة" المفاوضـات)، أي بـه روا تعكس نفس األسلوب الذي تعامـل أن مقاطعة األون

سب اتفاقيات أوسـلو. حتـى تاريخـه، يبـدو أن م ترحيلها إلى مفاوضات الوضع الدائم بحالتي ت ى "بمسائل الوضع الدائم"تسم لمامتدرج 
مليـون دوالر لتغطيــة  425بواقـع التزامــات (كيـة بزيــادة تمويـل مـن جهــات أوروبيـة وعربيـة ير األونـروا اسـتطاعت اســتبدال المعونـات األم

يحــذر العديــد مــن لالجئــين، اإلنفــاق علــى الخــدمات المقدمــة  شــفية فــينــي األونــروا إلجــراءات تقمــع مطالبــة بعــض الــدول بتب .عجزهــا)
مات الوكالـة المحـدودة أصـًال فـي فلسـطين وفـي الشـتات. بالتـالي المراقبين من العواقب االجتماعية الوخيمة للمزيـد مـن التقشـف فـي خـد

لياتها السياســـية يـــات المتحـــدة مـــن مســـؤو الوال فـــىتعيجـــب أال  ًا، لـــذامضـــمونيبـــدو أن االســـتدامة الماليـــة لألونـــروا لـــيس بالضـــرورة شـــيئًا 
 قضية الفلسطينية بين إدارة وأخرى.تغييرات في سياساتها تجاه الال، بغض النظر عن تجاه الالجئين الفلسطينيين التاريخية

  

هـو مـا  طعـهن عـدم قويـل الحيـوي الـذي ال بـد مـإذا اعتبرنـا أن التم :المساعدات الثنائية الحيوية التي يجــب إيجــاد بــدائل عنهــا 4-2
حديـد البـرامج شـًا، يمكـن تيهمتالخدمات التي تضمن حياة كريمة للمواطنين الفلسطينيين ومعيشـة الفئـات األكثـر فقـرًا أو يتصل مباشرة ب

مـا ال ببتكلفـة تقـدر وليـة بديلـة مـن مواردهـا أو مـن معونـة دسـواء التي تعتبـر أولويـة تمويليـة للحكومـة، أدناه و  )1(المذكورة في الجدول 
المســتفيدين مـن اإلعانـات النقديــة مـن هـم  المســاعدات هـذه قطـع مـن المتضــررينن إمليـون دوالر فــي أفضـل األحـوال.  250يقـل عـن 
 ببنــاء يتعلــق فيمــا مــثال( أخــرى بــرامجمســتفيدين مــن ن، باإلضــافة إلــى الو ة التــي توفرهــا الحكومــة الفلســطينية وشــركائها الــدوليوالغذائيــ

 االقتصــادية األبعــاد طبيعــة جلــي بشــكلالتــأثيرات  ههــذُتظهــر . )الــخ ...، الســرطان كمــرض الطبــي مجــالال فــي توالمســاعدا المــدارس
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 المجـاالت هـذه فـي اإلنفـاق اصـلةمو  عـدم نإ الجديدة في محاربة فلسطين من خـالل اسـتهداف فقرائهـا.كية ير للسياسة األم واالجتماعية
ضــح أن قطــع هــذه المســاعدات الحيويــة وخاصــة مخصصــات التنميــة االجتماعيــة والوا، والرفاهــة االجتماعيــة ميــةالتن علــى ســلبا ســيؤثر

 .راء والمحرومين الفلسطينيين، في حال لم يتم تعويضهاواإلغاثة اإلنسانية قد يلقي بعبء غير ممكن قبوله على الفق

  

  واالجتماعية الحيوية،  كية المقدمة للقطاعات االقتصاديةير : المعونة األم)1(جدول 

  (مليون دوالر) 2017و 2009بين مقارنة 
  

2017 2009 
 

 خدمات الرعاية االجتماعية  362,200,572 103,743,830

 اإلنسانية اثةاإلغ 282,909,622 67,266,100

 المعونات الغذائية 21,826,800 7,039,496

 توفير المياه والصرف الصحي 24,761,730 30,068,673

 ية األوليةية الصحالرعا 4,888,843 5,718,534

 النقل والمواصالت 34,218,065 8,980,813

 التعليم 19,592,159 12,341,803

 ةالتنمية االقتصادي 17,785,352 9,892,303

 الزراعة 2,352,603 386,976

 مجموعال 770 مليون دوالر 245 مليون دوالر

    https://explorer.usaid.gov/aidat USAID Database (accessed-المصدر:

 ), 2019dashboard.html 

 

ربما يكون مثل هذا التحديد  :استمرارهاعلى  إدارة القطاع المعنيعتمد تال االستغناء عنها أو كية التي يمكن ير المساعدات األم 4-3
ارة أمـور الحوكمـة التـي من المفترض أن تستطيع السلطة الوطنيـة إد أهميتها، لكن فة بشأنيخضع لرؤى اقتصادية مختلبمثابة اجتهاد 

مليــون دوالر مــن التمويــل األمريكــي  150عــن بــديل لهــا، أي مــا يقــارب  ملحــة للبحــثحاجــة وجــود كــي دون ير كانــت تتلقــى الــدعم األم
 كية.ير ألمدارية ام" واألمن والتكاليف اإلالسنوي لمختلف برامج الحوكمة و"بناء السال

 

بعـدم تلقـي آخـر بنـد مـن  2019 كانون ثـانيبعد القرار الفلسطيني في شهر  :الفلسطينيكية للشعب ير مستقبل المساعدات األم 4-4
كيــة مــع ير ارة األمتبقيــه اإلد قــدمليــون دوالر مخصصــة للبــرامج األمنيــة) يبــدو أن الخــيط الوحيــد الــذي  60كيــة (حــوالي ير ونــة األمالمع

مليــون  150لكــونغرس للتمويــل بعنـوان "صــندوق الشــراكة الفلسـطينية" بقيمــة ســنوية برنـامج جديــد مطــروح أمـام ا ني هــوالفلســطيالشـعب 
لك الشركات ذكية واإلسرائيلية (بما في ير ية وبحثية واستثمارية مشتركة بين الشركات الفلسطينية واألمدوالر، يخصص لمشاريع اقتصاد

). ربمـا أكثـر مـن أي خطـوة أميركيـة Congressional Research Service, 2018اإلسـرائيلية ( تعماريةقامـة فـي المسـتوطنات االسـالم
ا البرنــامج مضــمون وأهــداف "صــفقة القــرن" العتيــدة، ومــدى االنحطــاط فــي معاديــة أخــرى شــهدت منــذ مجــيء ترامــب للحكــم، يعكــس هــذ

  كي واإلسرائيلي.ير للمال األمتقزيمه إلى مجرد شريك تجاري مستقل و محو الكيان الفلسطيني الكي تجاه قضية فلسطين، بير الموقف األم
 

  خالصة -5
  

كيــة ير مليــون دوالر مــن المســاعدات األم 250 ـالــإذا، فــي أفضــل األحــوال االقتصــادية والسياســية، ربمــا مــن الممكــن تــأمين مــا يعــادل 
في الحصار  فلسطين قبل غيرهم، تصعيد ف فقراءكية التي تستهدير ية األمحملة المالإلى هذه ال الحيوية المتوقفة. لكن في حال أضيف

الضـريبية التـي يفتـرض المالي الذي تهدد سلطات االحتالل بفرضه من خالل التعدي على االستحقاق الفلسطيني مـن أمـوال المقاصـة 
قتصـادي الي واالن المشـهد المـإواحـدة)، فـ حـرب ماليـة شـبه جبهتـان فـييُ ما على إسرائيل تحويلها كاملة ودون شروط أو خصومات (في

فـي مواجهـة مثـل هـذه العقوبـات  2012-2011و 2007-2006أظهـرت التجـارب السـابقة فـي  .الخطرينـذر بـ 2019فـي الفلسطيني 
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شهر، كما  12-3الية لمدة ية والدولية قدرة النظام المصرفي والخزينة الفلسطينية على التأقلم مع مثل هذه العقوبات المالمالية اإلسرائيل
  سة لماس:ذلك دراأكدت على 

  

 للسلطة االقتراض من المزيد خالل من الفلسطيني النظام المصرفي المقاصة على تحويل إيرادات تعليق أثر نقل تم االت سابقة،في ح
 الخـاص، القطاع رديومو  سطينيةالفل الوطنية السلطة وتأجيل أو تخفيض مبالغ تسديد القروض الخاصة بموظفي الفلسطينية، وطنيةال

 تحويـل المقاصـة إلــى تعليـق عمليـات يتـؤد لـم اآلن، حتـى. االقتصـادية األوضـاع بسـبب تـدهور االئتمـان رمخـاط زيـادة افة إلـىباإلضـ
 المصرفي والنظام الوطنية السلطة وخزينة ةالفلسطيني النقد سلطة بين التعاونية الترتيبات. المصرفي مالنظا كبيرة في اضطرابات حدوث

  ).Hamed, 2017(لمالية ا زمةألا في تجنب الماضي في جحتن
  

االستثماري من جهة ثانية، تؤكد دراسة حديثة لماس حول التجارب الدولية في تمويل نشاطات الحكومة من خالل منح األولية لإلنفاق 
أو  ارئــةالطالعــام إذا اقتضــت الظــروف فــي العجـز  فـي إنمــاء القطاعــات اإلنتاجيــة، أنـه مــن الممكــن فــي الحالــة الفلسـطينية تحمــل زيــادة

  اإلستراتيجية التنموية ذلك:
  

 توسـيع النهايـة يوفـ جـدد، خـارجيين مـانحين مـن أمـوال علـى للحصـول جهودهـا تكثيف أوالً  الفلسطينية الوطنية السلطة على يجب لذا،
 أوسـع إنمائية اتيجيةر إست في المنح هذه ستخداما تضمين تمي أن ينبغي). آسيا على التركيز المثال سبيل على( الدولية الشراكات نطاق
 ثانيـا،. )االسـتهالك ولـيس( اإلنتاجيـة واألنشـطة التحتيـة البنية في مباشرة ُتستثمر األموال بأن المانحة الجهات طمأنة تتم بحيث نطاقًا،
 اقـفمو  جاهـليت بينمـا ي،الحكـوم تمويـلللتعسـفيًا  احـد الموقف هذا مثل يضع. الحكومي الدين تراكم على قانونية قيود أي تجنب ينبغي

 مع إضافي ائتمان على الحصول للحكومة يمكن العام، للدين ملزم حد فرض يتم لم طالما. األخرى القطاعات في واالستثمار االدخار
 بنـك عمـ أوثـق ونتعـا خـالل نمـ قـدراتها تعزيز بدورها النقد سلطة تستطيع. للمناورة مجال هناك أن يبدو حيث الفلسطينية، النقد سلطة

اإلســرائيلي  للشــيكل االحتياطيــات إلــى بالوصــول يســمح ائتمــاني تســهيل إنشــاء يتضــمن أن األقــل علــى يجــب والــذي ،المركــزي إســرائيل
)Flassbeck et al, 2019(  
  

ــيـــة المتوقعـــالتـــي تطرحهـــا هـــذه الورقـــة للدراســـة والمناقشـــة حـــول الخطـــوات المتاحـــة الســـتيعاب الصـــدمة المال ن األســـئلةإ ع ة بســـبب قطـ
(وأيــة عقوبــات ماليــة إســرائيلية محتملــة) ولتــأمين التمويــل الكامــل لبــرامج الســلطة االجتماعيــة المهــددة ولبرنامجهــا  كيــةير مالمســاعدات األ

  حتماالت التالية:االستثماري الالزم، تتلخص باال
  

دولية الموجهة لتمويل االستثمار العام في القروض) الت تكثيف وتنويع جهود تأمين الحد األقصى من المنح (أو ما هي احتماال . 1
 البنية التحتية واالقتصاد المنتج؟

ما هي اإلجراءات التقشفية الممكنة في اإلنفاق الجاري وما مدى إمكانية تحملها، خاصة فيما يتعلق بموازنات تشغيلية للوزارات،  . 2
  قاعد المبكر وتجميد التوظيف الجديد؟تشجيع الت يل نسبة محددة من رواتب الموظفين (بحسب مستوى الراتب)،تأج

الضريبية، دون للجوء إلى  توسيع اإليراداتهل يمكن زيادة االلتزام الضريبي للمكلفين حاليًا، أو إجراءات أخرى من شأنها  . 3
 الضريبية؟ عدةتوسيع القا(العملية األصعب واألخطر المتمثل في) 

وتجاري يشجع االقتصاد المحلي واإليرادات الضريبية الناجمة عن زيادة استثماري  هل السلطة الوطنية جاهزة النتهاج برنامج . 4
 اإلنتاج المحلي؟

 هل توجد آفاق لتغييرات في السياسة التجارية، تقلل االعتماد على المقاصة من إسرائيل لتمويل النشاط الحكومي؟ . 5
ي لموازناتها دون التراجع في المساعدات المقدمة يل األمريكص أمام البرامج الدولية المتأثرة للتعويض عن قطع التمو ما هي الفر  . 6

 للفقراء؟
كيف يمكن لدولة فلسطين االعتراض القانوني والدبلوماسي في المحافل الدولية للقرار األمريكي على وقف تمويـل األونـروا، علـى  . 7

  التزام مبدئي قانوني يقع على جميع الدول الوفاء به؟ أساس أن هذه الوكالة تنفذ
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