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نظرة عامة
شكَّلت أموال املانحني الغربيني القس َط األكرب من مساعدات التنمية املرصوفة عىل
االقتصاد الفلسطيني إبان الفرتة  2017 - 1993والتي فاقت  36.2مليار دوالر .وقد
دعم لعملية أوسلو للسالم بقيادة سياسية أمريكية وتوجيه
أُنفقت هذه األموال ً
وصفت إىل ٍ
حد كبري عىل بناء املؤسسات الفلسطينية والنمو
فني من البنك الدويلُ ،
االقتصادي واملساعدات اإلنسانية.
شهدت األرض الفلسطينية املحتلة يف هذه املدة فرتات من العنف املفرط ،كاالنتفاضة
فضل عىل العنف
الثانية وتجدد العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة عىل نطاق واسعً ،
املنظم واملمنهج الذي يشمل االستعامر الحثيث للضفة الغربية من خالل تشييد
مستوطنات إرسائيلية يقطنها مستوطنون دأبوا عىل شن أعامل عنف ضد الفلسطينيني
بال رادع .إن هذا العنف مقرونًا باالستيالء عىل األرض وفرض املعوقات االقتصادية
يجعل حياة الفلسطينيني العاديني ال تحتمل ويتسبب يف نزوح الكثريين منهم عن
ديارهم .ويف املحصلة ،أصبحت املنطقة (ج) ،التي تشكل  61%من مساحة الضفة
الغربية ،ذات أغلبية سكانية من املستوطنني اإلرسائيليني ،وممنوع ًة فعل ًيا من التنمية
الفلسطينية ،األمر الذي يستحيل معه تحقيق الغاية من عملية أوسلو للسالم واملتمثلة
يف إقامة دولة فلسطينية عىل األرض املحتلة يف العام .1967
ويف الوقت نفسه ،ال يُسمح للفلسطينيني باختيار قادتهم بأنفسهم ،بينام مير اقتصاد
األرض الفلسطينية املحتلة يف حالة مزرية ،فهو مختنق يف القدس الرشقية ،ومأسور
يف الضفة الغربية ،ومحارص يف غزة .وهو يخضع لعملية منهجية من التفريغ وعكس
عجلة التنمية ،بينام ت ُستَغل العاملة الفلسطينية لحساب بناء الدولة اإلرسائيلية ،وليس
الفلسطينية .يعاين االقتصاد الفلسطيني كذلك من هيمنة إرسائيلية بحيث قدرت
دراس ًة متت يف العام  2015بأن  72%من أموال املعونة املقدمة لألرض الفلسطينية
املحتلة ينتهي بها املطاف يف االقتصاد اإلرسائييل.
يتعرض الفلسطينيون أيضً ا إلذالل مزمن ،وهو من أساليب الحرب الشائعة والتي تؤثر
عىل الصحة العقلية .ويواجهون كذلك أزمات متفاقمة يف إمدادات املياه والكهرباء
والبنية التحتية والبيئة .وبحلول  2017كان أكرث من  40%من  4.8مليون فلسطيني
يف األرض الفلسطينية املحتلة يف حاج ٍة إىل املساعدة اإلنسانية والحامية .كام تدهور
االقتصاد وكذلك القاعدة االنتاجية يف قطاع غزة ،وتحول هذا الجيب الصغري إىل حالة
إنسانية تعتمد بشدة عىل املعونات .وقد وصلت االوضاع اىل درج ًة كبرية من اليأس
والقنوط جعلت األمم املتحدة تحذر من أن غزة قد تصبح غري صالحة للعيش بحلول
.2020

وبالتايل إذا كان إنفاق املانحني الغربيني يستهدف تحفيز التنمية والسالم اإلقليمي،
فإن نتيجته قد أتت مغاير ًة لتلك األهداف .يُسلِّط هذا التعقيب املزيد من الضوء عىل
مكامن الخطأ عرب تقييم تصورات املانحني الغربيني عن فلسطني/األرض الفلسطينية
املحتلة ومقارنة تلك التصورات من خالل طريقتهم يف التحليل لفهم مدى مساهمة
املانحني يف نشوء األزمة التي واجهت الفلسطينيني أثناء عملية السالم املزعومة.
ويَخلُص إىل أن فرض السيادة الفلسطينية عىل عمليات املعونة ومؤسساتها هي الخيار
األفضل.
يستند هذا التعقيب إىل دراسة أشمل نرشتها منظمة “متابعة الدعم الدويل لفلسطني”
وتناولت تصورات تسعة مانحني -كندا ،االتحاد األورويب ،أملانيا ،صندوق النقد الدويل،
الرنويج ،السويد ،اململكة املتحدة ،الواليات املتحدة ،البنك الدويل -للفرتة 2010-
 1.2016قيَّمت هذه الدراسة  80تقري ًرا من تقارير املانحني من خالل تحليل كمي
للكلامت املفتاحية وتحليل نوعي للوثائق ،وأشفعت التقييم مبقابالت مع مسؤولني
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مشاركني يف صنع السياسات.

“إذا كان إنفاق املانحني الغربيني يستهدف
تحفيز التنمية والسالم اإلقليمي ،فإن نتيجته
قد أتت مغاير ًة لتلك األهداف”.
تسعى هذه الدراسة تحديدًا إىل اكتساب فهم أفضل لنظرة املانحني الغربيني إىل
عملية أوسلو للسالم والتنمية الفلسطينية والحكم العسكري اإلرسائييل واالستعامر
املتواصل لألرض الفلسطينية والعنف الناجم عن ذلك .وتناولت الدراسة روايات
املانحني آخذة يف الحسبان مبادئ “فاعلية املعونة” و”الدول الهشة واملترضرة بالرصاع”
و”عدم اإلرضار” – وهي مبادئ معونة أساسية تحث املانحني عىل تقديم املساعدات
بطريقة محايدة ،وعىل صياغة سياسة املعونة عىل أساس التحليل الرصني لسياق
الرصاع .فالتحليل الرصني للدولة الهشة واملترضرة بالرصاع أسايس حتى ال يتسبب
املانح يف الرضر بتدخالت املعونة .ومع ذلك ال يعترب التحليل الرصني سم ًة دامئة يف
تقارير املانحني الغربيني حول األرض الفلسطينية املحتلة ،وتفتقره بوجه خاص تقارير
3
املانحني املؤثرين املوجودين يف أمريكا الشاملية.

 .1ميكن االطالع عىل الدراسة الكاملة التي يستند إليها هذا التعقيب عىل املوقع اإللكرتوين ملنظمة متابعة الدعم الدويل لفلسطني باللغتني اإلنجليزية والعربية.
مهم يف عملية املعونة ،مبا يف ذلك من خالل التقارير التحليلية حول التنمية الفلسطينية واقتصاد األرض الفلسطينية املحتلة ،التي تساعد يف إعداد أجندة
 .2تجدر اإلشارة إىل أن البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ليسا مانحني يف حد ذاتهام ،إال أنهام ميارسان تأث ًريا ً
معونة املانحني .وتساعد كال املؤسستني يف صياغة خطط تطوير السلطة الفلسطينية ،مثل خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية ،ويقدمان املشورة للامنحني يف اجتامعات لجنة االتصال املخصصة ،التي يقرر فيها املانحون مساعدات التنمية الفلسطينية .عالوة عىل ذلك،
يتوىل البنك بشكل مبارش إدارة مليارات الدوالرات من أموال املعونة ويضع اإلطار القانوين للنشاط االقتصادي الفلسطيني والعالقات االقتصادية لفلسطني مع إرسائيل .وقد اقتُبِست بعض بنود هذا اإلطار يف القانون الفلسطيني ،مثل املادة  21من القانون األسايس
للسلطة الفلسطينية التي تنص عىل أن “النظام االقتصادي يف فلسطني يقوم عىل أساس مبادئ اقتصاد السوق الحر”.
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 .3ال تعرض تقارير املعونة صورة محايدة أو شفافة لألعامل الروتينية التنظيمية أو عمليات صنع القرار أو التشخيصات املهنية .وهي بطبيعتها سياسية ومصممة لغايات محددة ،مثل تربير سياسة ما أو إقامة الحجة لتوفري التمويل .وتجدر اإلشارة إىل أن تحليل صناع
السياسات لسياق األرض الفلسطينية املحتلة ،حتى عند املانحني األكرث تراج ًعا ،ميكن أن يكون أكرث رصان ًة من املطروح يف التقارير الرسمية .وهذا واضح يف بعض املقابالت املتضمنة يف الدراسة األشمل ،وهو استنتاج املؤلف أيضً ا بعد سنوات من التحاور والنقاش مع
صناع السياسة.
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املصدر :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

تحليل تقارير املانحني :االحتالل والحقوق واألمن
ميكن مالحظة االفتقار إىل التحليل الرصني عند املانحني الغربيني يف طريقة صياغتهم
أو إهاملهم لعمليات أساسية تقوض عملية السالم وحقوق اإلنسان الفلسطيني ،مثل
االحتالل واالستعامر االستيطاين عىل وجه التحديد .وملعرفة طريقة املانحني يف التعبري عن
هذه العمليات ،بحثت الدراسة عن الكلامت املفتاحية ذات صلة يف تقاريرهم.
الكلامت املفتاحية :مستعمرة ،مستعمرات ،استعامري ،استعامر ،محتلة ،احتالل،
مستوطنات ،مستوطنون
كندا ،الواليات املتحدة ،صندوق النقد الدويل ،البنك الدويل
مل تذكر كندا االستعامر أو االحتالل أو املستوطنني أو املستوطنات يف تقارير إحصائية
مألت  1000صفحة يف الفرتة  2016 - 1998وال يف التقارير املرفوعة إىل الربملان يف
الفرتة  .2016 - 2008وباملثل ،ال تكاد بعض الكلامت املفتاحية ت ُذكَر يف  160صفحة
من تقارير مكتب محاسبة الحكومة األمرييك يف الفرتة  :2015 - 2010فكلمة االستعامر
مل ت ُذكَر مطلقًا ،يف حني ذُكر االحتالل مر ًة واحدة (كاقتباس لعنوان تقرير صادر عن
السلطة الفلسطينية) ،وكلمة املحتلة ست مرات ،وكلمة املستوطنني مرة واحدة ،وكلمة
املستوطنات أربع مرات.
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ذكر البنك الدويل كلمة االستعامر مرة واحدة يف  739صفحة يف  19تقري ًرا يف الفرتة
ُ ،2017 - 2009رفعت معظمها الجتامعات لجنة االتصال املخصصة ،وكان ذلك يف
مقتبس لعنوان تقرير أصدره معهـد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)
بعنوان“ :القاعدة االقتصادية للمستوطنات اإلرسائيلية االستعامرية يف الضفة الغربية”.
وذكر البنك كلمة مستوطن  19مرة وكلمة مستوطنات  68مرة .ومع ذلك فإن خمسة
تقارير فقط من تقارير البنك الدويل التسعة عرش تستخدم فعليًا كلمة مستوطن ،بينام
ترد كلمة مستوطنات يف نصف التقارير فقط .كان أطول تقارير البنك الدويل التي
استعرضتها الدراسة عبارة عن تقييم من  239صفحة لعمل البنك يف األرض الفلسطينية
املحتلة يف الفرتة  ،2009 - 2001وقد ورد ذكر كلمة مستوطنني ثالث مرات وكلمة
مستوطنات مرتني .وباإلضافة إىل ذلك ،قلَّت وترية إقرار البنك الدويل بوجود املستوطنني
واملستوطنات يف الفرتة  ،2009-2017رغم النمو االستيطاين املستمر والرسيع .وقلَّام
أشار البنك إىل االحتالل أو األرض املحتلة ،وما كانت إشاراته يف معظم األحيان إال ألنه
يستشهد بعنوان تقرير أو اسم مؤسسة ترد فيه كلمة االحتالل أو املحتلة .وقد اختفت
اإلشارات إىل االحتالل متا ًما من تقارير البنك الدويل بعد العام .2012
وبخالف تقرير البنك الدويل العارض ،فإن املرء حني يقرأ التقارير الصادرة من هؤالء
أصل.
املانحني األربعة قد ينىس أهمية قضايا االحتالل واملستوطنات ،أو يغفل وجودها ً
االتحاد األورويب ،الرنويج ،السويد ،اململكة املتحدة
تتباين نتائج الدراسة بني املانحني يف أمريكا الشاملية وبني املانحني يف أوروبا ،الذين
استخدموا أوصافًا مطابق ًة للسياق بدرجة أكرب .فرغم أن الرنويج ناد ًرا ما ذكرت
املستوطنني واملستوطنات  15 -مرة فقط يف  236صفحة من التقارير يف الفرتة ما بني
 2013و - 2017إال أنها ذكرت كلمة احتالل  116مرة وكلمة محتلة  27مرة .ويف حني
ذكر االتحاد األورويب كلمة مستوطنني مثان مرات فقط يف  199صفحة من تقارير 2014-
 ،2015فإن كلمة مستوطنات وردت  57مرة ،وكلمة احتالل  72مرة ،وكلمة محتلة 163
مرة.
عرضت السويد تقارير رصينة بشكل الفت يف  183صفحة يف الفرتة  ،2015 - 2012حيث
ذكرت كلمة مستوطنني مثان مرات ،واملستوطنات  33مرة واالحتالل  53مرة ،واملحتلة
 41مرة .أ ّما اململكة املتحدة ،وبخالف مستعمراتها سابقًا وشقيقاتها ثقافيًا يف أمريكا
الشاملية ،فقد ذكرت يف  32صفحة من التقارير يف الفرتة  2015 - 2011كلمة مستوطنني
 12مرة ،ومستوطنات  17مرة ،واحتالل  7مرات ،ومحتلة  11مرة .ومن ثم ليس من
السهل التغافل عن السياق األشمل عند قراءة تقارير هؤالء املانحني.

عىل الرغم من أن صندوق النقد الدويل يف الفرتة  2017 - 2010قد ذكَ َر املستوطنات
 31مرة يف  587صفحة تشكِّل  16تقري ًرا مرفو ًعا إىل االجتامعات نصف السنوية للجنة
االتصال املخصصة ( ،)AHLCالتي يقرر فيها املانحون مساعدات التنمية الفلسطينية،
إال أن متوسط اإلشارات يكون بذلك أقل بقليل من مرتني لكل تقرير .إن ندرة اإلشارات
تثري االستغراب ألن املستوطنات تشكل عقبة أساسية أمام التنمية الفلسطينية .وتكاد
تقارير صندوق النقد الدويل تخلو من كلامت االستعامر واالحتالل واملستوطنني ،بينام
ترد كلمة املحتلة يف إحدى الحوايش وكجزء من عنوان تقرير لألونروا ،وترد كلمة
االحتالل مرة واحدة كتعبري عن اعتقاد لدى صندوق النقد الدويل (جرى تفنيده) بأن
اقتصاد األرض الفلسطينية املحتلة استفاد من االحتالل اإلرسائييل يف الفرتة املمتدة من
 1967حتى مطلع تسعينيات القرن املايض.

مل تذكر الواليات املتحدة الحقوق االقتصادية الفلسطينية يف تقارير مكتب محاسبة
الحكومة ،ومن أصل  10حاالت ذُكرت فيها حقوق اإلنسان ،تعلَّقت  4منها بحقوق
اإلنسان اإلرسائييل .وباملثل ،مل تذكر كندا الحقوق االقتصادية الفلسطينية وأشارت إشار ًة
مبهمة إىل حقوق اإلنسان يف  3مناسبات فقط .وذكر صندوق النقد الدويل حقوق
اإلنسان مر ًة واحدة والحقوق االقتصادية  9مرات.

ميكن القول إن البنك الدويل ميثل املحرك الفكري األهم ملساعدات املعونة وبناء
املؤسسات الفلسطينية .وهو عمو ًما يستخدم لغ ًة أكرث مطابقة للسياق مقارن ًة بكندا
والواليات املتحدة وصندوق النقد الدويل ،فكث ًريا ما يُق ُّر بعيش الفلسطينيني تحت
االحتالل وبأن املستوطنات اإلرسائيلية تق ِّوض عملية بناء الدولة.

ضئيل بذكره حقوق اإلنسان  18مرة ،والحقوق
لقد أظهر البنك الدويل مجددًا فرقًا ً
قليل نسبيًا من اإلشارات إىل رصا ٍع يتسم
االقتصادية  9مرات .لكن هذا ال يزال عددًا ً
بالعنف املفرط وانتهاكات حقوق االنسان ،وبارتباط منوذج بناء السالم فيه بالنمو
االقتصادي منذ زمن بعيد.

الكلمة املفتاحية :الحقوق
كندا ،الواليات املتحدة ،صندوق النقد الدويل ،البنك الدويل
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االتحاد األورويب ،الرنويج ،السويد ،اململكة املتحدة

يف املقابل ،ذكرت الرنويج حقوق اإلنسان  214مرة واالتحاد األورويب  400مرة يف عدد
صفحات أقل من التقارير مقارن ًة بكندا والواليات املتحدة وصندوق النقد الدويل
مجتمعني .ويف الوقت نفسه ،ذك َر االتحاد األورويب الحقوق االقتصادية  30مرة ،لكن
الرنويج ذكرتها مرة واحدة فقط .ومجددًا ابتعدت اململكة املتحدة عن أمريكا الشاملية
باإلشارة إىل حقوق اإلنسان يف  49مناسبة ،من ضمنها إشارات عديدة إىل حقوق
الالجئني .ومل تذكر اململكة املتحدة الحقوق االقتصادية .وأبدت السويد قلقًا عميقًا حيال
وضع حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية املحتلة باإلتيان عىل ذكرها  511مرة ،ولكنها
ذكرت الحقوق االقتصادية مر ًة واحدة فقط .وانفردت السويد أيضً ا دون املانحني بإظهار
دعمها للجهود املنارصة للحقوق الفلسطينية.

يتناول املانحون األوروبيون عمو ًما األم َن بطريقة مختلفة يف تقاريرهم مقارن ًة بنظرائهم
يف أمريكا الشاملية .فبينام أقرت الرنويج باألمن اإلرسائييل يف ثالث مناسبات ،أكدت عىل
رضورة األمن الفلسطيني من العنف  37مرة .ويف الوقت نفسه ،ويف  48مرة ذُكر فيها
األمن دون إشارة واضحة إىل مجموعة محددة ،أعطت الرنويج االنطباع بأن األمن من
العنف ال يرسي عىل مجموعة واحدة بعينها ،وإمنا عىل كل الشعوب .ووصفت الرنويج
أيضً ا كيف أن الرشعية السياسية للسلطة الفلسطينية تضعف بسبب عجزها عن توفري
األمن ملواطنيها.

الكلامت املفتاحية :األمن واإلرهاب
كندا ،الواليات املتحدة ،صندوق النقد الدويل ،البنك الدويل
انهمكت كندا والواليات املتحدة يف حامية أمن إرسائيل من العنف الفلسطيني ،وليس
أمن الفلسطينيني من العنف اإلرسائييل ،وبذلك قلبتا العالقة فعل ًيا بني املحتل ودولة
االحتالل .أظهرت التقارير األمريكية تركي ًزا عىل اإلرهاب بذكره  165مرة وعىل األمن
بذكره  259مرة .ويف حاالت قليلة أُشري تحديدًا إىل أمن إرسائيل (مرتني) ،وإىل األمن
القومي األمرييك ( 9مرات) .أ ّما األغلبية الساحقة من  245استخدا ًما فكانت فضفاضة
وال تشري إىل مجموعة محددة بعينها .ومع ذلك فإنها كانت معني ًة بشكل واضح
بالحد من عنف الفلسطينيني ،حيث وصفوا اإلرهاب بشكل حرصي تقري ًبا بأنه صنيع
فلسطيني .وأ ّما األمثلة الثالثة التي ذكر فيها أمن الفلسطينيني ،فكانت اإلشارة إىل أمنهم
الغذايئ وليس أمنهم من العنف.
أشارت التقارير الكندية إىل األمن  27مرة .وقلام ذكرت الجهة املستفيدة من هذا
األمن ،مع أن السياق يوحي برتكيزه عىل إيقاف العنف الفلسطيني .وعىل غرار الواليات
املتحدة ،ال تقرتح اإلشارات األربع إىل األمن الفلسطيني حامي َة الفلسطينيني من العنف،
وإمنا توفري األمن الغذايئ لهم.

“املانحون يف أوروبا كانوا أكرث استخدا ًما
ألوصاف مطابقة للسياق من نظرائهم يف
أمريكا الشاملية”.
جاء صندوق النقد الدويل عىل ذكر اإلرهاب  27مرة .وميثل مفهوم األمن عمو ًما أولوي ًة
يف تقارير الصندوق حول التنمية الفلسطينية .وهو يشري إىل األمن الفلسطيني من
العنف تحديدًا يف مرتني ،بينام يذكر أمن إرسائيل  8مرات .ورغم عدم وضوح الجهة
املستفيدة من األمن عىل وجه التحديد يف  74إشارة أخرى ،فإن نربة صندوق النقد
الدويل تتشابه مع النربتني الكندية واألمريكية ،املهتمة يف احتواء العنف الفلسطيني
وليس اإلرسائييل.
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نَ َز َع البنك الدويل إىل الرتكيز عىل االقتصاد الفلسطيني والوضع األمني .ويف هذه الناحية
أيضً ا ،يظهر البنك الدويل أكرثَ ابتعادًا عن كندا والواليات املتحدة وصندوق النقد الدويل،
مثال .غري أن البنك الدويل مييل إىل
حيث يذكر األمن الفلسطيني من العنف يف ً 17
الغموض بخصوص الجهة املستفيدة من األمن يف  53إشارة ،وت ُرجح إشارته إىل األمن
اإلرسائييل يف  41حالة ،أي أكرث من ضعفي الحاالت.

“بوسع املرء أن يتخيل مدى االختالف الذي قد
يبدو عليه منوذج تنمية يقوده الفلسطينييون
أنفسهم مقارن ًة بنموذج طوره املانحون
الغربيون والبنك الدويل”.
أشار االتحاد األورويب إىل أمن الفلسطينيني يف  44مرة وذكر اإلرهاب مرتني فقط.
وأظهرت تقاريره قلقًا إزاء أمن الفلسطينيني من العنف ،مبا يف ذلك من االنتهاكات
التي متارسها القوات األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ،التي استثمرت ٌ
دول كالواليات
املتحدة واململكة املتحدة وكندا موار َد كبرية يف تدريبها .وبالرغم من أن االتحاد األورويب
ال يشري إىل أمن مجموعة وطنية أو عرقية محددة يف  61مناسبة ،إال أن تركيزه عىل أمن
اإلنسان يوحي بعدم االنحياز لصالح أي مجموع ٍة بعينها .كام تناولت تقارير االتحاد
األورويب بالتفصيل كيف تقويض السياسات األمنية اإلرسائيلية االقتصاد الفلسطيني
وعمليات بناء الدولة ،وبالتايل عملية أوسلو للسالم.
ذكرت اململكة املتحدة اإلرهاب  3مرات فقط يف َمعرض اإلشارة إىل األمن .ويف 37
من أصل  39إشارة إىل األمن ،مل تخص اململكة املتحدة بالذكر مجموع ًة محددة.
واشتملت التقارير الربيطانية عىل رغبة يف إثارة مسألة املامرسات األمنية اإلرسائيلية،
حيث انتقدت عىل سبيل املثال سياسات إرسائيل التي ترض “االقتصاد ومستويات
معيشة الناس العاديني يف غزة من دون تحقيق أهدافها األمنية ”.واشتملت االنتقادات
الربيطانية للسياسات اإلرسائيلية أيضً ا االستخدام اإلرسائييل املتكرر للحجز اإلداري لحبس
الفلسطينيني دون اتهام.
ذكرت السويد اإلرهاب  9مرات فقط ،وأمن إرسائيل  28مرة ،وأمن الفلسطينيني 18
مرة ،واألمن عمو ًما  7مرات .وال تعد مناقشتها مبثابة رد فعل اتهامي للفلسطينيني ،إذ
إن من أصل املرات التسع التي استُخدمت فيها كلمة اإلرهاب ،أشارت السويد يف 7
مرات إىل أن التدابري األمنية اإلرسائيلية ضد الفلسطينيني قد تتسبب يف زيادة معدالت
وقوع اإلرهاب؛ وأشارت يف مناسبة واحدة إىل إساءة استخدام املصطلح لدى الساسة
اإلرسائيليني اليمينيني املتطرفني؛ وذكرت يف مناسبة أخرى أن الساسة اإلرسائيليني
يستخدمون هذه الكلمة “إلظهار الحزم” أثناء االنتخابات .وعالو ًة عىل ذلك ،أشارت
السويد  7مرات إىل انتهاكات إرسائيل بحق الفلسطينيني ،مثل التعذيب واالستجواب
واستخدام الدروع البرشية والعقاب الجامعي وأمن املستوطنات وهدم املنازل.

طيف من وجهات النظر
الكلامت املفتاحية ليست سوى عنرص واحد من عنارص التحليل يف الدراسة األشمل
املذكورة آنفًا ،وهي مفيدة يف تسليط الضوء عىل تصورات سياسية وتحليلية مهمة لدى
املانحني .بيد أن التقييم اإلجاميل لوثائق املانحني يعرض طيفًا من وجهات النظر ،تعكس
التباين يف مدى التزام املانحني الغربيني مببادئ فاعلية املعونة وتبني تحليل رصني يف
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تقاريرهم الرسمية .كندا والواليات املتحدة وصندوق النقد الدويل هم املانحون األكرث
تراج ًعا ،ويُر َّجح أن يُلحقوا الرضر باألرض الفلسطينية املحتلة بسبب االعتامد عىل
التحليل الركيك والحزيب ،مبا يقود إىل سياسات مضللة تق ِّوض التنمية الفلسطينية والسالم
تحليل سياقيًا أكرث رصان ًة
اإلقليمي .ويف املقابل ،تتبنى السويد والرنويج واالتحاد األورويب ً
واكرتاث ًا ملبادئ املعونة .وبني هؤالء وهؤالء يأيت البنك الدويل واململكة املتحدة.
إن إعادة ترتيب هرمية املانحني ،بإعطاء املانحني يف االتحاد األورويب دو ًرا قياديًا أكرب
يفوق دور نظرائهم يف أمريكا الشاملية ،قد يفيد الفلسطينيني وفرص تحقيق السالم.
رشا أكرث يف تحديد املشاكل
ولكن مع أن تحليل االتحاد األورويب كان يف بعض األحيان مبا ً
وتشخيصها ،إال أن ذلك مل يُ ِ
فض بالرضورة إىل إجراءات ملموسة .وكام ذكرت املفوضية
األوروبية يف “ ،2014برصف النظر عن السياسات الترصيحية املتحمسة ،والدعم املايل
الهائل ،والحوار ،وتوظيف وسائل أخرى ،مل يكن للتعاون مع االتحاد األورويب أث ٌر كبري يف
الحد من العقبات الرئيسية املاثلة أمام تحقيق حل الدولتني”.
وهكذا فإن الحل األمثل قد ال يتمثل يف إعادة ترتيب هرمية القيادة بني املانحني
الغربيني ،وإمنا يف البحث عن القيادة لدى العامل غري الغريب .ومع ذلك فإنه ال يشء
ميكن أن يكون أفضل من احرتام امللكية والقيادة الفلسطينية الحقة لعملية املعونة
املقدمة إليهم ،واحرتام سيادة الفلسطينيني عىل مؤسساتهم .وبوسع املرء أن يتخيل مدى
االختالف الذي قد يبدو عليه منوذج تنمية يقوده الفلسطينييون أنفسهم مقارن ًة بنموذج
طوره املانحون الغربيون والبنك الدويل.
هناك حاجة ملزيد من األبحاث حول املانحني وتدخالتهم إذا ما أُريد للمعونة أن تخدم
احتياجات الفلسطينيني .ويجب أن يضطلع بهذه األبحاث  -مثل الدراسة التي يستند
إليها هذا التعقيب  -باحثون مستقلون منفصلون عن املانحني .فاألبحاث تعطي املانحني
فرص ًة للتأمل يف طريقتهم يف تأطري املعونة املقدمة إىل الفلسطينيني ومدى اآلثار
الحقيقة ،السلبية يف الغالب ،التي يُخلِّفها نهجهم عىل األرض .وبالقدر ذاته من األهمية،
يجب أن يكون تحليل املانحني أكرث شفافية ومتا ًحا بسهولة للفلسطينيني .فبزيادة
الشفافية والضغوط فقط ميكن إقناع املانحني بعدم اإلرضار بحياة الشعب الفلسطيني،
فعل.
أو عىل األقل اإلرضار بها بدرجة أقل ،إ ْن مل يسهموا يف تحسينها ً
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جريميي وايلدمان يعمل باحثًا مشاركًا يف قسم العلوم االجتامعية والسياسية
بجامعة باث ،حيث يعكف حاليًا عىل البحث يف سياسة املانحني تجاه
الفلسطينيني .أتم دراسته يف مرحلة الدكتوراه حول املساعدات اإلمنائية الكندية
واألجنبية للفلسطينيني ،وتعاون يف مشاريع بحثية حول التنمية واالقتصاد
واملنظامت غري الحكومية يف فلسطني.

«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية،
مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية
للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري ،وذلك ضمن إطار القانون الدويل
وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة
الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات
السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل «الشبكة»« ،شبكة السياسات
الفلسطينية» ،كمصدر اسايس لتلك املواد.
ملزيد من املعلومات عن «الشبكة» ،زوروا املوقع االلكرتوين التايلwww. :
 al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايلcontact@ :
 al-shabaka.orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي
املنظمة ككل.
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