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خلع القناع عن المعونات بعد "أوراق فلسطين"
كتبه سامر عبدالنور
آذار /مارس

۱۰۲۲

رىلف "أٚعاق فٍـط "ٓ١رّبِب ِضِ ٜب ٠ؼبٔ ٗ١اٌفٍـط ِٓ ْٛ١ٕ١افزمبع اٌ ٝل١بصح دم١م١خ ٚاٌ ٝكغ٠ه ٌٍـالَ .فف ٟاٌٛاجٙخٕ٘ ،بن "ؿٍطخ" غ١غ رّض١ٍ١خ
ِـزؼضح ٌزمض ُ٠رٕبػالد أؿبؿ١خ ػٓ رطٍؼبد اٌفٍـط ٓ١١ٕ١األوضغ ج٘ٛغ٠خ اٌِ ٝـزؼّغ ال ٚ ٓ١ٍ٠اٌ ٝؿٕضٖ اٌّزؼجغف ،اٌٛال٠بد اٌّزذضحٚ .ف ٟاٌشٍف١خ
ٕ٘بن آٌ١خ عئ١ـ١خ رّىٓ اٌذغِبْ اٌفٍـط ،ٟٕ١أال  ٟ٘ٚصٕبػخ اٌّؼٔٛبد.
اٌفٍـط ِٓ ُ٘ ْٛ١ٕ١ث ٓ١أوضغ إٌبؽ ػٍٚ ٝجٗ األعض رٍم١ب ٌٍّؼٔٛبدٚ .رج ٓ١صعاؿخ آْ ٌِٛ ٟع "اٌّـبػضح اٌض١ٌٚخ اٌ ٝاٌفٍـط ٓ١١ٕ١ثؼض
أٚؿٍ "ٛو١ف أْ  8ثٍ ْٛ١صٚالع ِٓ اٌّـبػضاد لضِذ اٌ ٝاٌفٍـط ٓ١١ٕ١ثؼض أٚؿٍ ٛث ٓ١ػبِٚ .6002ٚ 4991 ٟاصػ ٟأْ اٌىض١غ ِٓ ٘ظٖ اٌّؼٔٛبد
ٚجٗ ٌجٕبء اٌّئؿـبد اٌالػِخ ٌؼٍّ١خ اٌـالَ اٌمبئّخ ػٍ ٝدً اٌضٌٚزٌٚ ٓ١ضػُ اٌزّٕ١خ االلزصبص٠خ ٚاالجزّبػ١خ (أٔظغ ػٍ ٟأثٔ ٛؼّخ ،و١ف ٠عغ
اٌضػُ فٍـط.)ٓ١
اْ صٕبػخ اٌّؼٔٛبد ػبًِ عئ١ـ ٟف ٟال رّٕ١خ اٌفٍـط ِٓٚ ،ٓ١١ٕ١كؤْ سطبثبد "اٌّؼٔٛخ" "ٚاٌزط٠ٛغ" "ٚاػبصح اإلػّبع" دّب٠خ اؿزّغاع
االدزالي االؿغائٚ ٍٟ١اٌّلغٚع االؿزؼّبع .ٞفضٍش ِ١ؼأ١خ اٌـٍطخ اٌفٍـط١ٕ١خ ِضػ َٛثّـبػضادٚ .ثبإلظبفخ اٌ ٝأْ اٌّـبػضاد رّٛي ٔظبِب
ؿ١بؿ١ب فٍـط١ٕ١ب ِل٘ٛب ،فبٔٙب رؼ ً٠ػٓ اؿغائِ ً١جبكغح ػتء اٌّـئ١ٌٚخ ػٓ رضِ١غ د١بح اٌفٍـطٚ ٓ١١ٕ١ؿجً عػلٚ ُٙثٕ١ز ُٙاٌزذز١خ ،فزز١خ ٌٙب
رغو١ؼ ِٛاعص٘ب ٚجٛٙص٘ب ػٍ ٝرـغ٠غ أزلبع اٌفمغ ث ٓ١اٌفٍـطٚ ٓ١١ٕ١رٛؿ١غ اٌّـزٛغٕبد ِٚصبصعح اٌمضؽ ٚرضِ١غ غؼح(أظغ :اٌلجىخِٛ ،لف ِٓ
لع١خ :ؿ١بؿبد اٌزّٕ١خ اٌفٍـط١ٕ١خ).
اْ اٌزؼّ١بد اٌز٠ ٟؼًّ ِٓ سالٌٙب ِؼظُ اٌجٙبد اٌفبػٍخ ف ٟصٕبػخ اٌّؼٔٛبد رشضَ ال رـ١١ؾ "اٌفمغ" ٌض ٜاٌفٍـطٚ ٓ١١ٕ١أزؼاػٗ ِٓ ؿ١بلٗٚ .وبْ
٘ظا ٚاظذب ف ٟاٌؼغض اٌظ ٞلضِٗ ِّضً ٌٛوبٌخ اغبصخ وج١غح ِٓ ٚوبالد االُِ اٌّزذضح ف ٟجبِؼخ فٌٕ ٟضْ ف ٟأٚاسغ ػبَ  .6040فمض دضص اٌؼغض
ػضصا ِٓ اٌّجبصعاد إلغؼبَ اٌفٍـط ٓ١١ٕ١اٌّؼٛػٚ ٓ٠رٕل١ػ االلزصبص ف ٟاٌعفخ اٌغغث١خ ،وبْ ثؼعٙب رمٍ١ضا ٌؼًّ إٌّظّخ ف ٟأفغ٠م١ب جٕٛة
اٌصذغاء اٌىجغٚ ٜجٕٛة آؿ١ب.
ثؼض ٘ظا اٌؼغض ،أٚظخ ِٓ أصاع إٌمبف أْ اٌّزذضس ّ٠ضً ٚوبٌخ غ١غ ؿ١بؿ١خٚ ،ثبٌزبٌ ٟالِجبي ٌطغح أؿئٍخ ؿ١بؿ١خٚ .ثبٌطجغ ٌُ ٠ىٓ ثبِىبْ
اٌجّٛٙع ِمبِٚخ اغغاء غغح أؿئٍخ ؿ١بؿ١خ رـزىلف اِىبٔ١خ أْ ٠ئص ٞال رـ١١ؾ اٌّـبػضاد ف ٟصػُ ٚرـغ٠غ اٌالرّٕ١خ ف ٟفٍـط .ٓ١فؤصبع
اٌّزذضس ف ٟاؿزجبثزٗ ِؼعٍخ ِمٍمخ ،اط لبي" :اٌّؼٔٛخ رٕمظ د١بح فٍـط ".ٓ١١ٕ١ثبٌزؤو١ض ،ال ٠ىف ٟأْ رٕمظ اٌّـبػضاد د١بح فٍـط ِٓ ٓ١١ٕ١اٌفمغ،
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ٌ١ـزّغٚا ف ٟرذًّ ادزالي ِضِغ ٚاؿزالة لبؽ٠ ً٘ .زذزُ أْ ٠ى ْٛاٌش١بع ث ٓ١اٌزج٠ٛغ ِٓ ٔبد١خٚ ،ث ٓ١اٌجمبء ػٍ٘ ٝبِق اٌذ١بح ثؼض أْ رزجضص
اٌزطٍؼبد اٌٛغٕ١خ اٌ ٝرمغ٠غ اٌّص١غ ٚدك اٌؼٛصح ِٓ ٔبد١خ أسغ.ٜ
رّضً اٌٛوبٌخ اٌزٔ ٟزذضس ػٕٙب أغٍج١خٌٚ ،ىٓ ٌ١ؾ وبفخِٕ ،ظّبد اٌّؼٔٛخ ٚاٌٛوبالد ٚاٌجٙبد اٌّبٔذخ ٚاٌّلبع٠غ اٌض١ٌٚخ اٌز ٟرضػُ اٌفٍـط.ٓ١١ٕ١
ػٍ ٝإٌم١ط ِٓ طٌهٕ٘ ،بن ِٕظّزبْ ص١ٌٚزبْ رمِٛبْ ثزؤص٠خ اٌزؼاِبد وج١غح ص ْٚاٌزشٍ ٟػٓ رـ١١ؾ ػٍّّٙب .األٚ ٟ٘ ٌٝٚوبٌخ اغبصخ ٚرلغً١
اٌالجئ ٓ١اٌفٍـط( ٓ١١ٕ١األٔغٚا) .) .رظ٘ت عٔضح فغح فِ ٟب وزجزٗ ػٓ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌفٍـطٚ ٓ١١ٕ١األٔغٚا اٌ ٝأْ ٌألٔغٚا "أّ٘١خ د٠ٛ١خ ٌٍٕعبي
اٌٛغٕ ٟاٌفٍـط ،"ٟٕ١اط أٔٙب رزّـه ثمغاعاد األُِ اٌّزذضح وآٌ١خ ٌٍذفبظ ػٍ ٝعإ٠خ اٌالجئ ٓ١اٌفٍـطٚ ٓ١١ٕ١طاوغر ُٙاٌجّبػ١خ ٟ٘ٚ ،وّٕظّخ رجـض
االٌزؼاَ ثذمٛق اٌالجئ ٓ١ف ٟغ١بة اجّبع ٚغٕ ٟفٍـط ٟٕ١فؼبي .ثطج١ؼخ اٌذبي ،ف ٟغ١بة رـ٠ٛخ ٔٙبئ١خ ،رٍؼت األٔغٚا صٚعا ٘بِب ف ٟصػُ اٌٛظغ
اٌّؼٍك اٌظ٠ ٞؼ١ق فِ ٗ١ال ٓ١٠اٌالجئ ٓ١اٌفٍـطِٚ .ٓ١١ٕ١غ طٌه ،فبٔٙب رؼًّ ف ٟظً اصعان ربَ ٌٍٛالغ اٌـ١بؿٌٍٚ ٟـ١بق اٌظ ٞرؼًّ فٚ ،ٗ١األُ٘ ِٓ
طٌه أٔٙب رذبفع ػٍ ٝػٕبصغ ِٓ دمٛق اٌفٍـطٚ ٓ١١ٕ١رطٍؼبر ُٙف ٟاغبع ٚال٠زٙب األؿبؿ١خ.
أِب إٌّظّخ اٌضبٔ١خ فِ ٟٙئؿـخ عٚػا ٌٛوـّجٛعؽ ( ٟ٘ٚ .)RLFرؼزغف ثؤْ ِئؿـبد اٌّـبػضاد اٌشبعج١خ رشٍك رجؼ١خ ،اط رصجخ إٌّظّبد
اٌّذٍ١خ غ١غ لبصعح ػٍِّ ٝبعؿخ ٚرؼؼ٠ؼ أجٕضاد سبصخ ثٙب ٚثزطٍؼبرٙبٚ .رمغ صغادخ ثفلً صٕبػخ اٌّؼٔٛبد اٌز ٟاِزضد ٌؼمٛص غٍ٠ٛخٚ ،ثؤْ
اٌمضعاد االجزّبػ١خ ٚااللزصبص٠خ ٚاٌّئؿـ١خ اٌفٍـط١ٕ١خ ؿزـزّغ ف ٟاٌزؤوً ِب ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن صػُ ٌٍزٕظ ُ١اٌـ١بؿ ٟاٌزمضِ ٟاٌمبػضِٚ ٞب ٌُ ّ٠زٍه
اٌفٍـط ْٛ١ٕ١أجٕضح رّٕ٠ٛخ سبصخ ث.ُٙ
ٕ٘ٚبن ػضص وج١غ ِٓ ِٕظّبد اٌّجزّغ اٌّضٔ ٟاٌفٍـطٚ ٟٕ١األفغاص اٌظ٠ ٓ٠جـض ْٚرطٍؼبد كؼج ِٓ ُٙسالي دغوخ اٌّمبغؼخ ٚؿذت االؿزضّبعاد
ٚاٌؼمٛثبد اٌـٍّ١خ (أٔظغ :اٌلجىخِٛ ،لف ِٓ لع١خٌ :ذغوخ اٌّمبغؼخ ٚؿذت االؿزضّبعاد ٚاٌؼمٛثبد اٌظ ٞوزجٗ ػّغ اٌجغغٛص٠ٚ .ٟغفط ِٓ
٠ضػّ ْٛدغوخ اٌّمبغؼخ ٘ظٖ اٌّلغٚع االؿزؼّبعٌٍ ٞزطج١غ االلزصبصٕ٠ٚ ٞبص ْٚثّٕزضٌٍ ٜزؼج١غ ػٓ رطٍؼبر ُٙاالجزّبػ١خ-االلزصبص٠خ
ٚاٌـ١بؿ١خٚ .ثبٌزٕبغُ ِغ ِؼب١٠غ دغوخ اٌّمبغؼخ٠ ،زٛجت ػٍِٕ ٝظّبد اٌّؼٔٛبد اٌض١ٌٚخ ٚاٌّبٔذ ٓ١أْ ٕ٠ظغٚا أ٠عب ف ٟاٌضٚع اٌظٍ٠ ٞؼج ٗٔٛفٟ
اٌضفغ ثبرجبٖ اٌالرّٕ١خ اٌفٍـط١ٕ١خ.
٠ججغ ٟػٍ ٝصٕبػخ اٌّؼٔٛبد ف ٟفٍـط ٓ١أْ رشزبع ث ٓ١اٌضػُ األػٌٍّ ٝمّغ ،أ ٚاالػزغاف ثٙظا اٌضػُ ٚٚلفٗ ِٓ سالي اػزّبص ِب رضػِ ٖٛبع ٞة.
أٔضعؿ ْٛثبغبع ػضَ اٌذبق اٌعغع) ،(Do No Harm frameworkفعال ػٓ ِضٔٚبد لٛاػض اٌـٍٛن اٌزٚ ٟظؼزٙب األُِ اٌّزذضح ٚاٌجٙبد اٌّبٔذخ
اٌضٕبئ١خ ٚإٌّظّبد اٌض١ٌٚخ ٚاٌٛغٕ١خ غ١غ اٌذى١ِٛخ .اْ صػُ ادزالي لبؽ ٚؿٍطخ غ١غ كغػ١خ ٠زّشط ػٕٗ ؿذك ِزؼّض ٌزطٍؼبد اٌفٍـط،ٓ١١ٕ١
ٚثبٌزبٌٌ ٟألصٚاد طارٙب اٌز ِٓ ٟكبٔٙب أْ رئص ٞاٌ ٝؿالَ صائُٚ .وّب كب٘ض اٌؼبٌُ ِٓ سالي "األٚعاق اٌفٍـط١ٕ١خ" ،ػٕضِب رى ْٛاٌّؼٔٛبد غ١غ
ِـ١ـخ ،رـزط١غ اٌجٙبد اٌّبٔذخ ٚإٌّظّبد اٌض١ٌٚخ ظز ثال ٓ١٠اٌضٚالعاد فِ ٟلغٚع اؿزؼّبع ٞرذذ ألٕؼخ ثٕبء اٌّئؿـبد ٚاٌذض ِٓ
اٌفمغٚ .ف ٟرؼبعض صبعر ِغ األ٘ضاف اٌّؼٍٕخ ٌٍّـبػضاد ٌٍفٍـط٠ ٓ١١ٕ١مف ٚالغ اٌمٙغ اٌظ ٞأص١غ ثٛظٛح ف ٟعؿبٌخ اٌ ٝاٌمبػضح اٌلؼج١خ اٌزٟ
ٚجٙٙب ِبٌى َٛاوؾٚ :اجٙخ رزلىً ِٓ دىِٛخ ٚؿ١طخ ٌّلغٚع اؿزؼّبع ٞال ٘ٛاصح فِ ،ٗ١صُّ ػٍ ٝرضِ١غ دمٛق اإلٔـبْ اٌفٍـطٚ ٟٕ١رطٍؼبرٗ
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اٌٛغٕ١خ .
ٚوشطٛح أٌٍ ٌٝٚشغٚط ِٓ ٘ظا اٌزؼب ْٚغ١غ اٌّمصٛص (أ ٚاٌّمصٛص) ِغ اٌّذزًٕ٠ ،جغ ٟػٍ ٝاٌؼبٍِ ٓ١فِ ٟجبي رمض ُ٠اٌّؼٔٛبد ِٓ ط ٞٚإٌ١بد
اٌذـٕخ رجٕ" ٟاغبع ػضَ اٌذبق اٌعغع" صاسً ِٕظّبرٌ ُٙعّبْ أْ ال ٠شضَ ػٍّ ُٙثجـبغخ 'اػبصح ثٕبء' ِب رضِغٖ اؿغائ ً١ػّضإ٠ .جغ ٟػٍٝ
إٌّظّبد ٚٚوبالد اٌّؼٔٛخ اػبصح اٌزفى١غ ثجض٠خ ف ٟاالصػبء ثؤْ ػٍّٙب 'غ١غ ؿ١بؿٚ ،'ٟػٍٙ١ب ػٍ ٝاٌفٛع أْ رٕلغ ثلفبف١خ ِض ٜاٌعغع اٌظ ٞرٍذمٗ
ؿٍـٍخ ػٍّ١برٙب ٚأْ رطٛع سطخ ػًّ إلػاٌخ اٌعغع اٌّذزًّ إٌبجُ ػٓ ػٍّٙب٠ٚ .لًّ طٌه اػبصح إٌظغ ف :ٟأِٛاي اٌجٍضاْ اٌّبٔذخ اٌز ٟرضػُ
إٌلبغ االلزصبص ٞاإلؿغائ ٍٟ١أ ٚاٌؼـىغٚ ،ٞرلٟ١ء اٌفمغ اٌفٍـط ِٓ ٟٕ١سالي األصث١بد ٚاٌّٛاص اٌزـ٠ٛم١خٚ ،اٌؼًّ ِٓ سالي أِ ٚغ ٚوبالد
اٌضٌٚخ اإلؿغائ١ٍ١خٚ ،رٛظ١ف اٌّـبػضاد ف ٟسضِخ اٌـ١بؿخ االؿغائ١ٍ١خ ٚإٌلبغ اٌؼـىغ.ٞ
ٕ٠جغ ٟػٍٚ ٝوبالد اٌّؼٔٛخ رذّ ً١اؿغائ ً١ؿ١بؿ١ب ِٚبٌ١ب ِٚؼٕ٠ٛب ِـئ١ٌٚخ اٌشغاة ٚاٌضِبع اٌّبظٚ ٝاٌذبظغ ،ثضال ِٓ اٌّـبّ٘خ ف ٟألبء
ٚاصاِخ ل١بصح فٍـط١ٕ١خ ١ّ٘ٚخ ٚالرّٕ١خ فٍـط١ٕ١خ .سالف طٌه ،فبْ ِـبػضاد اٌضػُ اٌعشّخ ،رذذ لٕبع 'اٌزّٕ١خ' 'ٚاػبصح اإلػّبع" "ٚثٕبء
اٌّئؿـبد" ،رجؼً صٕبػخ اٌّؼٔٛبد ِزٛاغئخ ف ٟاٌزضِ١غ اٌّزؼّض ٌٍلؼت اٌظ ٞرضػ ٟأٔٙب رشضِٗ.

يقوم سامرعبد النور باستكمال تحضيره لدرجت الدكتوراه في اإلدارة في كليت لندن لالقتصاد .وتنظر أبحاث أطروحتو في استجابت المنظماث غير
الحكوميت واإلنسانيت ،ودور المجتمع المحلي والمشاريع التعاونيت في بناء السالم لما بعد الحرب والتنميت في السودان..

" شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية ،مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية للفلسطينيين
وحقهم في تقرير المصير ،وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء والمحللون السياسيون في الشبكة المناقشة الجدية
للقضايا المطروحة.يمكن اعادة نشر وتوزيع هذه الملخصات السياسية شرط ان يتم االشارة بوضوح الى" الشبكة"" ،شبكة السياسات الفلسطينية"،
كمصدر اساسي لتلك المواد.
لمزيد من المعلومات عن "الشبكة" ،زوروا الموقع االلكتروني التاليwww.al shabaka.org :
او اتصلوا بنا على البريد االلكتروني التالي contact@al-shabaka.org:

الشبكة
كجىخ اٌـ١بؿبد اٌفٍـط١ٕ١خ

خلع القناع عن المعونات بعد "أوراق فلسطين"
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