
إن قرار إدارة ترامب بقطع املساعدات عن الفلسطينيني ووقف عمليات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )يو أس إيد( يف األرض الفلسطينية املحتلة يجب أن يكون جرس إنذار يدفع 

صناع السياسات الفلسطينيني إىل نفض أيديهم من منوذج املعونة الذي أسسته اتفاقات أوسلو. فال هذا النموذج وال أموال املساعدات التي ضخها املانحون يف فلسطني - أكرث من 35 

بت الفلسطينيني من الحرية أو تقرير املصري أو إقامة دولتهم أو تحقيق التنمية املستدامة. بل عىل العكس، يُضطر الفلسطينيون إىل العيش يف  مليار دوالر أمرييك منذ 1993 - قد قرَّ

متناقضة املعونة-التنمية، حيث يرتبط ازدياد مبالغ املعونة املقدمة بانتكاسات كُربى يف مؤرشات التنمية واملؤرشات االجتامعية واالقتصادية.

ويف هذه املجموعة املختارة من التحليالت السياساتية، يتناول املحللون السياساتيون يف الشبكة مدى فاعلية املعونة الدولية لفلسطني، والتداعيات والعواقب الضارة املرتتبة عىل 

االتكال عىل املعونة، ويقرتحون ُسبال إلصالح املعونة املقدمة لفلسطني وإعادة تصميمها. ويحاّج املحللون بأنه ال ميكن فهم التنمية عىل أنها عملية السياسية ومحايدة وتكنوقراطية 

بحتة، بل ال بد من اإلدراك بأن عملية التنمية تجري يف إطار عالقات الهيمنة االستعامرية، وال بد من إعادة ربط التنمية بالنضال من أجل الحقوق واملقاومة والتحرر.

فشل املعونة

تواطؤ املانحني يف انتهاكات إرسائيل لحقوق الفلسطينيني
كتبته نورا ليسرت مراد 

ترُبز نورا ليسرت مراد مامرسات املانحني التي تنتهك حقوق اإلنسان األساسية، وتعرض مثانية أسئلة يجب طرحها حول تواطؤ املعونة واملانحني، وتقرتح آليات لإلرشاف عىل صناعة 

املعونة. اقرأ املزيد...

إخفاق مستمر: سياسات البنك الدويل لألرايض الفلسطينية املحتلة
كتبه عالء الرتتري وجريميي وايلدمان 

يقيِّم عالء الرتتري وجريميي وايلدمان التوصيات السياساتية غري املناسبة واملرضة أحيانًا التي يصدرها البنك الدويل، ويقوالن إن البنك سوف يستمر يف إصدار توصيات غري واقعية مبنية 

عىل حقبة بالية من التقارب األوسلوي إىل حني أن يكتسب البنك فهاًم أفضل للظروف الحقيقية لالحتالل اإلرسائييل.  اقرأ املزيد...

خلع القناع عن املعونات بعد أوراق فلسطني
كتبه سامر عبد النور

يتناول سامر عبد النور الدور الجوهري الذي تضطلع به صناعة املعونة يف تراجع التنمية يف االقتصاد الفلسطيني، ويرى أن صناعة املعونة يف غياب آليات املساءلة سوف تواصل 

تواطؤها يف التدمري املتعمد للشعب الفلسطيني الذي تدعي أنها تخدمه. اقرأ املزيد...

منوذج جديد للمعونة

أمل يحن الوقت بعد لدفن منوذج معونة أوسلو؟
كتبه جريميي وايلدمان وعالء الرتتري 

يرى جريميي وايلدمان وعالء الرتتري أن املانحني ماضون يف ترسيخ أمناط املايض الفاشلة املتصلة بنموذج عوائد السالم املزعومة مع إجراء تغيريات تجميلية وشكلية فقط. اقرأ املزيد...

تحت املجهر: املساعدات الدولية لفلسطني
سامر عبد النور، سام بحور، نورا ليسرت مراد، عالء الرتتري، جريميي وايلدمان
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التغلب عىل االتكالية، وبناء اقتصاٍد مقاوم
كتبه عالء الرتتري وسام بحور وسامر عبد النور

يُشري عالء الرتتري وسام بحور وسامر عبد النور إىل الحاجَة إىل التفكري يف السبل التي متكِّن الفلسطينيني من استحداث نظام بريوقراطي مأمسس يقوم عىل أجندة إمنائية دميقراطية 

موجهة نحو الناس، ويرون أن أي رؤية اقتصادية فلسطينية جديدة يجب أن تكفل العزة والكرامة عند تلقي املعونة. اقرأ املزيد...

منوذج جديد للتنمية الفلسطينية
كتبه سامر عبد النور

يحلل سامر عبد النور العرثات التي تجابهها التنمية الفلسطينية بسبب اتفاق أوسلو، ومحاوالت املانحني الضالّة الرامية إىل تعزيز بناء القطاع الخاص، ويرى أن مقاربة التنمية وإعادة 

البناء من خالل شبكات املشاريع املحلية املستدامة ميكن أن تثمر يف السياق الفلسطيني. اقرأ املزيد...

»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 التايل: www.al-shabaka.org او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل: contact@al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي املنظمة ككل.
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