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بناء على المعدل لكل فرد ،إال أنها
الشعوب حصوًال على المساعدات غير العسكرية في العالم،
أمسى الفلسطينيون من أكثر
ِ
ً
تظل أقل بكثير من مبلغ المســاعدات اإلجمالي الذي يتلقاه اإلســرائيليون .وعلى الرغم من ضخامة هذا التمويل ،إال أن الســام
والتنمية ال يزاالن بعيدي المنال ،فما أسباب ذلك؟ وكيف هو الحال بعد جائحة كوفيد19 -؟

إنفاق متزايد ينعكس فشًال في التنمية

برامج المعونة الدولية لفلسطين
جيريمي وايلدمان ،عالء الترتير

َ
أنفق املانحون الدوليون منذ توقيع
اتفاق أوسلو األول في العام 1993
ما يزيد عن  40مليار دوالر أميركي
م ـس ــاع ــدات خ ــارج ـي ــة م ـقــدمــة للفلسطينيني
القاطنني في األرض الفلسطينية املحتلة .وما
َ
انـفــك هــذا الــرقــم ي ــزداد ،حتى سئمنا اإلش ــارة
إلى ازديــاده في مقاالتنا وتقاريرنا ،ولكن لم
ُ
تكن باليد حيلة ،ألن الــزيــادة تـبــرز بوضوح
َ
فـشــل نـمــوذج التنمية ال ــذي يـقــوده املانحون
َ
الـغــربـيــون ،واحـتـضــار «عملية ال ـســام» التي
كان من املفترض أن يدعمها ،والنسب الكبيرة
م ــن أم ـ ــوال امل ـعــونــة ال ـتــي انـتـهــى بـهــا املـطــاف
داخـ ـ ــل االقـ ـتـ ـص ــاد اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي .وقـ ــد أم ـســى
ً
الشعوب حصول على
الفلسطينيون من أكثر
امل ـســاعــدات غـيــر الـعـسـكــريــة فـ ِـي ال ـعــالــم ،بـنــاءً
على املعدل لكل فــرد ،إال أنها تظل أقــل بكثير
مــن مبلغ امل ـســاعــدات اإلجـمــالــي ال ــذي يتلقاه
اإلسرائيليون .وعلى الــرغــم مــن ضخامة هذا
ال ـت ـمــويــل ،إال أن ال ـس ــام والـتـنـمـيــة ال ي ــزاالن
بعيدي املنال ،حيث أخفقت املعونة في تحقيق
ال ـت ـق ـ ّـدم ع ـلــى صـعـيــد ث ــاث ــة أه ـ ــداف رئـيـسـيــة
حددتها لنفسها :تحقيق الـســام الــدائــم بني
الفلسطينيني واإلسرائيليني ،بناء املؤسسات
َ
املساء لة والفعالة،
الفلسطينية الديمقراطية
وتحقيق التنمية االقـتـصــاديــة واالجتماعية
املستدامة.

المساعدات والتنمية والتراجع
ُيـ ـضـ ـط ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون إل ـ ــى الـ ـعـ ـي ــش فــي
متناقضة املعونة  -التنمية ،فعلى الرغم من
املـبــالــغ الطائلة الــداخـلــة فــي اقـتـصــاد األرض
الـفـلـسـطـيـنـيــة املـحـتـلــة ك ـم ـســاعــدات أجـنـبـيــة،
ظـ ـل ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
مقترن
والتنمية البشرية في انحدار مستمر،
ٍ
بتفريغ االقتصاد الفلسطيني وعكس عجلة
ُّ
التنمية فيه .ويــدل على ذلك تراجع مساهمة
قطاع التصنيع الفلسطيني في الناتج املحلي
اإلج ـم ــال ــي ب ــن  1994و 2018م ــن  20%إلــى
 ،11%وتراجع مساهمة قطاع الزراعة وصيد
األسماك من  12%إلى أقل من َ .3%
وحــدا هذا
ال ــوض ــع بالفلسطينيني إل ــى االع ـت ـمــاد على
املـســاعــدات الــدولـيــة فــي دفــع أثـمــان البضائع
املستوردة الداخلة عبر إسرائيل إلى اقتصاد
ً
تنمويا،
األرض الفلسطينية املحتلة ،املتراجع
وفـ ــي ت ـمــويــل ال ـب ــرام ــج االج ـت ـمــاع ـيــة امل ـه ـمــة،
مـثــل خــدمــات وكــالــة ال ـغــوث (أون ـ ــروا) ملاليني
الالجئني الفلسطينيني ،والنمو االقتصادي
ً
عموما نمو غير مستدام ِّ
يحركه قطاع
(وهو
ال ـخــدمــات) .ومــع كــل سنة تمضي ،تتضاءل
فرص تحقق الدولة الفلسطينية ،ذلك الوعد
الـ ــذي أغـ ــرى مـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر الفلسطينية
بدخول عملية السالم قبل عقود .وعلى سبيل
املـ ـث ــال ،وص ــل ع ــدد املـسـتــوطـنــن ف ــي الـضـفــة
الغربية والقدس الشرقية ،بسبب االستعمار
اإلسرائيلي الحثيثّ ،إبان عملية السالم ،إلى
 620.000مـسـتــوطــن م ــوزع ــن ع ـلــى أك ـثــر من
مائتي مستوطنة .وهــذه املستوطنات ُت ِّ
شرد
ِّ
أرضهم لتوطن اإلسرائيليني
الفلسطينيني من
ٌ
مكانهم ،وهي ممارسة غير قانونية بموجب
القانون الدولي.
وبحلول الـعــام  ،2019أي بعد مــرور  26سنة
ُ
على تدشني برنامج معونة املانحني ،خل َص
م ــؤت ـم ــر األم ـ ــم امل ـت ُـح ــدة ل ـل ـت ـج ــارة والـتـنـمـيــة
(أونكتاد) إلــى أن أفــق االقتصاد الفلسطيني
قاتم ،ألن املصادر التي كانت تساهم باستدامة
الـنـمــو االق ـت ـص ــادي ،وخ ـصــوصــا امل ـســاعــدات
ال ــدول ـي ــة ،أخـ ــذت تـتــاشــى (انـخـفـضــت نسبة
الدعم املتأتية من ميزانية املانحني إلى 3.5%
من الناتج املحلي اإلجمالي في  2019بعدما
بلغت فــي أوجـهــا  32%فــي  .)2008ويتسارع
،19
هــذا االنـخـفــاض بسبب جائحة كوفيد ً -
حيث كان أداء االقتصاد الفلسطيني ضعيفا
حتى قبل ظـهــور الـجــائـحــة ،وكــانــت الـظــروف
العامة غير مواتية ،ألن «الـقــاعــدة اإلنتاجية
ض ـع ـف ــت ب ـس ـب ــب ت ـ ـكـ ـ ّـرر األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـع ــدائ ـي ــة،
والتشظي الجغرافي واالقـتـصــادي ،والتأخر
التكنولوجي ،والقيود املفروضة على استيراد
املدخالت والتكنولوجيات ،وفقدان األراضــي
وامل ــوارد الطبيعية ،والـتــوســع االستيطاني،
ّ
وتسرب املــوارد الضريبية ،ووصــول اقتصاد
قطاع غزة إلى حافة االنهيار».
ً
وعــاوة على ذلك« ،ارتفع معدل البطالة إلى
م ـس ـتــوى ال ـك ـســاد ف ــي األرض الفلسطينية
املحتلة من  31%في  2018إلى  33%في .2019
وارتفع معدل الفقر من  25.8%في  2011إلى
 29.2%فــي  ،2017وال ي ــزال فــي ازديـ ــاد منذ
ذل ــك ال ـحــن» .والـحــالــة أس ــوأ فــي غ ــزة ،حيث
حولتها إســرائـيــل إلــى سجن مفتوحُ ،بعيد
ق ــراره ــا بـتـفـكـيــك م ـس ـتــوط ـنــات ـهــا ه ـن ــاك في
 .2005وبات  80%من سكان القطاع معتمدين
على املساعدات الدولية املتذبذبة ،ويفتقرون
إلى األمن الغذائي ،وموارد العناية والرعاية
الصحية ،والكهرباء ومياه الشرب النظيفة.
وتفيد تقديرات عديدة حــول كلفة الجائحة
بـ ــأن ال ـخ ـس ــائ ــر االق ـت ـص ــادي ــة ت ـ ـ ــراوح ب ــن 7
و 35%م ــن ال ـن ــات ــج امل ـح ـل ــي اإلجـ ـم ــال ــي فــي
األرض الفلسطينية املـحـتـلــة .ال أح ــد يــدري
كيف ستكون تــداعـيــات جائحة كوفيد 19 -
ً
على الجهات املانحة التي باتت تواجه عجزا

مسن فلسطيني يجلس بالقرب من متجر مغلق وسط مدينة الخليل في ( 2020/7/2فرانس برس)

ً
كبيرا في موازناتها وأزمــات اقتصادية في
ب ـل ــدان ـهــا .وي ـب ــدو أن ف ــرص ــة الـفـلـسـطـيـنـيــن
ض ـئ ـي ـلــة ف ــي ال ـ ـخـ ــروج م ــن أزمـ ـ ــة ال ـجــائ ـحــة،
م ــن دون ض ــخ املـ ـس ــاع ــدات ف ــي اق ـت ـصــادهــم
َ
ً
املست َ
تنمويا .ولربما
عمر األسير واملتراجع
يرى املانحون بأنفسهم أن زيادة املساعدات
هي الطريقة الوحيدة لضمان االستقرار على
املدى القصير ،وتجنب اندالع «النزاع بدافع
الـيــأس» .وهــذا يشمل املانحني الراغبني في
تعزيز «اتفاقات الـســام» املوقعة أخيرا بني
إسرائيل ودولتني خليجيتني ،بمنح التمويل
للفلسطينيني ك ـجــزء مــن «ع ــوائ ــد ال ـســام».
ثمة احتمال ّ
لــذاّ ،
مرجح بأن يكون املانحون
ً
ً
ً
عامل مهما مرة أخرى في العام  .2021ولكن
ما الشكل الذي ستتخذه هذه املعونة؟

المساعدات اإلنمائية
بعد كوفيد ـ 19
بـغــض الـنـظــر ع ــن حـجــم امل ـ ــوارد ال ـتــي يـلـتــزم
املــانـحــون بتقديمها ،فــإن مــن شبه املــؤكــد أن
تستمر حزمة املساعدات في تقديم التمويل
اإلنمائي ،بالنظر إلى تراجع اقتصاد األرض
ً
الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ـح ـت ـلــة إن ـم ــائ ـ ًـي ــا ،ف ـض ــا عــن
تقديم املساعدات اإلنسانية الفورية لضمان
استمرار اقتصاد األرض الفلسطينية املحتلة،
ـى الــوفــاء
وقـ ــدرة مــؤسـســاتـهــا الـسـيــاسـيــة عـلـ َّ
بـمـســؤولـيــاتـهــا .ويمكننا أن نـسـتـشــف شكل
مساعدات املانحني املرتقبة ً
بناء على نموذج
ال ـت ـمــويــل امل ـت ـ ِـس ــق امل ـت ـبــع م ـنــذ ث ــاث ــة ع ـقــود،
وال ـ ـعـ ــادات الـ ــدارجـ ــة ،وال ـن ـق ــاش ال ــدائ ــر حـ ًـول
املعونة املقدمة للفلسطينيني .يمكننا أيضا
ُ
أن نـتــوقــع تصميم امل ـســاعــدات بحيث تغيث
الـفـلـسـطـيـنـيــن ع ـلــى امل ـ ــدى ال ـق ـص ـيــر ،بينما
تساهم على املدى البعيد في انحسار األرض
الفلسطينية واالسـتـيــاء عليها وتجزئتها.
وبــال ـن ـظــر م ــن زاوي ـ ــة تـحـلـيـلـيــة ف ــي م ـقــاربــات
ُص ـنــاع الـسـيــاســات والـبــاحـثــن إزاء التنمية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ي ـم ـك ـن ـنــا ت ـص ـن ـيــف ال ـن ـق ــاش
الدائر حــول املعونة الفلسطينية ضمن أربع
م ـقــاربــات :الــذرائـعـيــة ،الــذرائـعـيــة االنـتـقــاديــة،
االن ـت ـق ــادي ــة ،االس ـت ـع ـمــاريــة ال ـج ــدي ــدة .وه ــذا
يساعد في توضيح ما يمكن توقعه من هيكل
املعونة الفلسطينية املستقبلية.
تطغى املقاربة الذرائعية على املقاربات األخرى،
وه ــي نيوليبرالية مــن املـنـظــور االقـتـصــادي،
صممة بـنـ ً
ُ
وم ّ
ـاء على إجـمــاع واشنطن ،وتــرى

ارتفع معدل
البطالة إلى مستوى
الكساد في األرض
الفلسطينية المحتلة
من  %31في  2018إلى
 %33في 2019
رغم المبالغ الطائلة
الداخلة في اقتصاد
األرض الفلسطينية
المحتلة كمساعدات
أجنبية ،ظلت مؤشرات
االقتصاد الفلسطيني
والتنمية البشرية في
انحدار مستمر
مع كل سنة تمضي،
تتضاءل فرص تحقق
الدولة الفلسطينية،
ذلك الوعد الذي
أغرى منظمة التحرير
الفلسطينية بدخول
عملية السالم قبل
عقود

حلول تقنية قاصرة
سوف تظل الحلول التقنية وحدها ،مهما بلغت جودتها على الورق،
ً
قاصرة عن معالجة المشكالت الحقيقية التي يواجهها الفلسطينيون،
تتصدى لها.
تنبر للوقائع السياسية الرئيسية في «الصراع» ثم
ما لم
ّ
ِ
يحدث التعافي االقتصادي في أي بلد
وعلى سبيل القياس ،ال يمكن أن
ُ
يتجاهل جائحة كوفيد –  ،19ويُحجم عن تحليلها والبحث عن ُ
طرق
الحتواء الفيروس ،غير أن الفلسطينيين مطالَبون فعل ًيا بما يعادل ذلك،
إذ يُن َتظر منهم االنخراط في برامج إنمائية ال تعالج المشكالت الحقيقية
ّ
تقض مضاجعهم.
التي

ضرورة تقديم املعونة للفلسطينيني من خالل
نهج تكنوقراطي من دون تسييس (على الرغم
من أن كل املعونات ّ
النزاع
سياقات
املقدمة في
َ
ً
تكون سياسية بطبيعتها) ،وترى أيضا صحة
ُ
األس ــس الـتــي يـقــوم عليها إط ــار عمل أوسلو
ّ
لــاقـتـصــاد واملـعــونــة امل ـطــور فــي ال ـعــام ،1993
َ
وضـ ـ ــرورة اس ـتــدامــة ه ــذا ال ـن ـم ــوذج .وتـفــرض
َ
ً
هــذه املـقــاربــة الـنـمــوذج ال ــذي ت ــراه «مناسبا»
بينما يصفها ُدعــاتـهــا
الفلسطينيني،
عـلــى
ٌ
ٌ
ً
زورا بأنها مقاربة موجهة بقيادة املستفيدين
منها .وتـنــزع إلــى إخ ــراج االحـتــال العسكري
اإلسرائيلي من سياقه ،بحذفها املصطلحات
االستعمار أو
الرئيسية التي تصف
االحتاللَ /
ً
عموما معارضة السياسات
تلطيفها .وتتفادى
اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية املحتلة.
َ
ويرفض أصحاب هذه املقاربة القول إن حكم
إسرائيل الفلسطينيني استعماري بطبيعته،
ويـخـتــارون التركيز على كلمة «ال ـنــزاع» ،كما
ً
نسبيا ،ويلقون
لو كان بني طرفني متكافئني
ً
متناسب من اللوم على الفلسطينيني
قدرا غير
ٍ
ُ
والسلطة الفلسطينية حني ت ّخفق املساعدات
ف ــي تـحـقـيــق أه ــداف ـه ــا املـ ـت ــوخ ــاة .وع ـن ــدم ــا ال
يـلــومــون الفلسطينيني عـلــى فـشــل الـنـمــوذج،
فإنهم يلومون األحــداث السياسية الخارجية
(مثل االنتفاضة الثانية) ،ويقولون إن نموذج
املعونة القائم ال يحتاج إال إلى تطبيق أفضل.
ت ـضــم ال ـج ـه ــات الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـت ــي تـطـبــق هــذه
املقاربة في العادة الواليات املتحدة األميركية
وكـنــدا وفــي كثير مــن األحـيــان صـنــدوق النقد
الدولي والبنك الدولي .وال تــزال هذه املقاربة
س ــائ ــدة وم ـس ـت ـخــدمــة ف ــي ت ـق ـي ـيــم س ـيــاســات
املعونة وتشكيلها منذ العام .1993
امل ـقــاربــة الـثــانـيــة املـتـبـعــة ف ــي تـقــديــم املـعــونــة
لـ ــأرض الـفـلـسـطـيـنـيــة املـحـتـلــة ه ــي امل ـقــاربــة
الــذرائـعـيــة االنـتـقــاديــة .وبـخــاف الــذرائـعـيــن،
ي ـق ــول أصـ ـح ــاب هـ ــذه املـ ـق ــارب ــة إن االح ـت ــال
ُ
اإلســرائـيـلــي هــو العقبة الــكـبـ َـرى أم ــام السالم
والـتـنـمـيــة ،ويـ ــرون أن امل ـعــونــة والـسـيــاســة ال
ينفصمان .وعـلــى الــرغــم مــن أن هــذه املقاربة
ً
ً
انتقادا لحكم إسرائيل باعتباره عامل
أكثر
ً
حاسما في فشل نموذج املعونة الفلسطينية،
ً
عموما ،إال أنها تشاطر
أوسلو
وعملية سالم َ
الذرائعيني إيمانهم بقدرة السياسات الجيدة
على إح ــداث التغيير اإليـجــابــي .وأصحابها
ً
عموما مرتاحون لألخالقيات النيوليبرالية
َّ
التي يقوم عليها ذاك النموذج .وهــم يدعون
َ
فلسطينية ديمقراطية،
دعم تطوير مؤسسات
ً
ُ
ّ
ول ـك ـن ـهــم ال يـ ـح ــرك ــون س ــاك ــن ــا مل ـنــع الـسـلـطــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة م ــن االنـ ـج ــرار وراء ال ـح ـكــم من
خـ ــال الـ ـ ـق ـ ــرارات وامل ــراسـ ـي ــم ال ــرئ ــاس ـي ــة ،وال
يضعون السياسات اإلسرائيلية في سياقها
ّ
االسـتـعـمــاري االسـتـيـطــانــي ،وإن ـمــا يــؤطــرون
َ
الحكم اإلسرائيلي بوصفه احـتــاال عسكريا
ً
قــد يـكــون مــؤقــتــا بحكم طبيعته (حـتــى بعد
 50ع ـ ًـام ــا م ــن االح ـت ــال وب ـن ــاء املـسـتــوطـنــات
الفلسطينية املـحـتـلــة) .وفــي حني
فــي األرض
ً
يستخدمون لـغــة أدق فــي انتقاد السياسات
ً
اإلســرائ ـي ـل ـيــة م ـب ــاش ــرة ،إال أن ـه ــم ال ُي ـقــرنــون
َ
ً
القول بالفعل ،كأن يمنعوا التمويل مثل عن
إســرائـيــل أو يسحبوا املــزايــا التجارية منها
َ
لحملها على التغيير .وهم ِّ
َ
يمولون األجهزة
األمنية الفلسطينية إلدارة التنسيق األمني
ّ
ويستمرون
مع إسرائيل في الضفة الغربية،
ف ــي دف ــع ث ـمــن ال ـخ ــدم ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ــذي
ي ـن ـب ـغ ــي أن ت ــدفـ ـع ــه إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل ،وي ـن ـف ـق ــون

عموما على نحو ّ
ً
يقدم الدعم املالي
املساعدات
ٍ
للوجود اإلسرائيلي في األرض َالفلسطينية
امل ـح ـت ـلــة .ويـتـبـنــى ه ــذه امل ـق ــارب ــة ف ــي ال ـع ــادة
ً
املانحون األوروبيون الذين ً ُينظر إليهم عادة
مـنـفـقــا سـخـيــا ال يـفـعــل شـيــئــا ّجـ ـ ّـادا لـتـحـ ّـدي
ً
سياسيا .وتتبنى فــرق البنك
الوضع الراهن
ال ــدول ــي وح ـت ًــى ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي هــذه
املقاربة أحيانا.
املقاربة االنتقادية .ويرى
هي
املقاربة الثالثة
َ
سياسة املعونة خـطـ ٌ
ـاب تقني
أصحابها ًأن
ُيخفي سلطة أو هيمنة بيروقراطية تستديم
الـسـيـطــرة عـلــى الفلسطينيني واحـتــوائـهــم،
وأن ه ـ ــذه ال ـح ـق ـي ـق ــة امل ـخ ـف ـي ــة هـ ــي امل ـق ـصــد
ال ـس ـيــاســي ال ـح ـق ـي ـقــي م ــن عـمـلـيــة الـتـنـمـيــة.
ويـعـتـقــدون أن ن ـمــوذج أوس ـلــو للمعونة قد
فعليا ً
ً
جزء ا من االحتالل اإلسرائيلي،
أمسى
ُي ـس ــاه ــم ف ــي ت ـعــزيــز ال ـه ـي ـم ـنــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
م ــن خـ ــال ت ـقــويــض ال ـت ـن ـم ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
وترسيخ االحتالل االستعماري اإلسرائيلي
ودفـ ــع ج ــزء م ــن كـلـفـتــه .ويـ ــرى االن ـت ـقــاديــون
أن التكامل االقـتـصــادي مــع إســرائـيــل ،الــذي
ّ
يروجه الذرائعيون ،يعود بالنفع على سلطة
االحـتــال على حساب االقتصاد املحتل .بل
ذهــب بعضهم إلــى الـقــول إن املعونة نفسها
ً
ُ َ
غ ــدت أداة «ملـكــافـحــة ال ـت ـم ـ ّـرد» ،إذ تـســتـخــدم
في لجم تطلعات الفلسطينيني نحو تقرير
ً
املصير .ويمتلك أصحاب هذه املقاربة قاعدة
صلبة مــن الباحثني والناشطني ،وال سيما
مــن الفلسطينيني ،ولكنهم أقــل تــأثـيـ ًـرا على
ً
ْ
صعيد السياسات (إن كان لهم تأثير أصل).
ً
وأخيرا ،هناك مقاربة االستعمارية الجديدة
التي يرى أصحابها أن ملعونة الفلسطينيني
ً
أوجها ناجحة ،وأن نموذج املعونة غير فاشل
بــاملـ ّـرة ،وأن غــايـتــه «مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب» الــذي
يـسـتـهــدف إس ــرائ ـي ــل ،ونـ ــزع «فـتـيــل الـقــاقــل»
عـ ـن ــد ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن وت ـش ـج ـي ــع الـ ــرضـ ــوخ
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـس ـل ـمــي ل ـل ـح ـكــم اإلس ــرائ ـي ـل ــي
فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط الـ ـت ــي ل ـطــاملــا
ظـلــت «االض ـط ــراب ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة» م ـصـ ً
ـدرا
رئ ـي ـسـ ًـيــا ل ـع ــدم اس ـت ـق ــراره ــا .وي ـع ـت ـق ــدون أن
م ــن مـتـطـلـبــات ن ـج ــاح هـ ــذه امل ـق ــارب ــة تـطــويـ َـر
امل ــؤس ـس ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ـنــاس ـبــة للحكم
ـي ،وال سيما مؤسسات القطاع األمني،
الــذاتـ َ
وتلبية االحتياجات اإلنسانية للحيلولة دون
ـال االس ـت ـقــرار .وه ــذه املـقــاربــة
مــزيــد مـ ٌـن اخ ـتـ ً
َ
وت ُّ
عد
مفروضة صراحة من أعلى إلى أسفل،
ً
املعونة أداة اقتصادية ملقايضة الفلسطينيني
ع ـلــى حـقــوقـهــم الـسـيــاسـيــة وق ـب ــول ن ـتــائــج ال
ً
يريدونها .ويمكن اعتبارها أداة ناجحة في
«مـكــافـحــة ال ـت ـمـ ّـرد» فــي األرض الفلسطينية
ٌ
املحتلة .لطاملا ّ
مؤسسات
روجت هذا املنظور
ٌ
بحثية وفكرية أميركية عديدة وأجهزة أمنية
مختلفة ،وهو ينسجم في الغالب مع املواقف
«غـيــر املـسـ َّـيـســة» الـتــي يتبناها الــذرائـعـيــون،
حـيــث يـتـبـنــى بـعــض املــان ـحــن ً(أي الــواليــات
املتحدة األميركية وكندا أحيانا) املقاربتني،
الــذرائ ـع ـيــة واالس ـت ـع ـمــاريــة ال ـج ــدي ــدة ،ف ــي آن
واحــد ،كخليط نيوليبرالي يدعم االستعمار
املستوطنات
املستمر والضم من خالل تشييد
ّ
األرض ً الفلسطينية املحتلة .ويتبنى هذه
في َ
املقاربة أيضا املانحون الساعون إلى التهدئة
من خالل االحتواء ،ويمكن أن تنضوي ضمن
هؤالء الدول العربية املانحة ،التي تعي ً
تماما
الـسـيــاق الحقيقي والتطلعات َ الفلسطينية.
وق ــد مـ َّـهــد ه ــذا املـنـظــور الـطــريــق أم ــام اإلدارة
األمـيــركـيــة فــي عـهــد الــرئـيــس دون ــال ــد تــرامــب
لقطع املعونة عن الفلسطينينيَ ،
لحملهم على
االنضمام إلى خطة السالم من أجل االزدهــار
واتفاقات أبراهام.

وقت تغيير المسار قد حان
ال ت ـب ـشــر هـ ــذه املـ ـق ــارب ــات َاملــرت ـق ـبــة بــالـخـيــر،
ف ـمــن ال ــواض ــح أن امل ـع ــون ــة ،مـهـمــا ك ـب ــرت ،لن
تـكــون فـعــالــة بالنسبة إل ــى الفلسطينيني أو
ال ـس ــام ال ـع ــادل وال ــدائ ــم إذا م ــا اس ـت ـمـ ّـرت في
رفــد األطــر االقتصادية والسياسية املنحرفة
واملـ ـش ــوه ــة .ب ــل إن ض ــخ م ــزي ــد م ــن األ ُم ـ ــوال
يمكن أن يتسبب بـضــرر أك ـبــر ،إذا مــا أنفقت
ع ـلــى ت ــدخ ــات خــاط ـئــة ،وال سـيـمــا ف ــي إط ــار
م ـحــور الــذرائ ـع ـيــة  -االس ـت ـع ـمــاريــة ال ـجــديــدة.
وباملثل ،سوف تظل الحلول التقنية وحدها،
ً
مهما بلغت جودتها على الــورق ،قاصرة عن
معالجة املـشـكــات الحقيقية الـتــي يواجهها
تنبر للوقائع السياسية
الفلسطينيون ،ما لم
ِ
ّ
تتصدى لها .وعلى
الرئيسية في «الصراع» ثم
سبيل ال ـق ـيــاس ،ال يمكن أن ي ـحـ ُـدث التعافي

االقتصادي في أي بلد يتجاهل جائحة كوفيد
ُ
– ُ ،19
ويحجم عن تحليلها والبحث عن طرق
الحـ ـت ــواء الـ ـفـ ـي ــروس ،غ ـيــر أن الـفـلـسـطـيـنـيــن
َ
َ
ً
فعليا بـمــا ي ـعــادل ذل ــك ،إذ ُينتظر
مـطــالـبــون
منهم االن ـخــراط فــي بــرامــج ّ إنمائية ال تعالج
املشكالت الحقيقية التي تقض مضاجعهم.
ول ــذل ــك ال ب ــد م ــن تـغـيــر ال ـًف ـكــر اإلن ـمــائــي من
فـكـ ٍـر يـعـ ُّـد التنمية مـقــاربــة تكنوقراطية غير
سـيــاسـيــة وم ـحــايــدة إل ــى ف ـكــر يـ ـ ُ
ـدرك هياكل
ِ
القوة وعالقات الهيمنة االستعمارية ،ويعيد
صياغة العمليات اإلنمائية لتكون ً
جزء ا من
النضال من أجل الحقوق األساسية ومقاومة
التشريد وتحقيق التحرر الحقيقي.
(من فريق املحللني السياسيني في شبكة
السياسات الفلسطينية في جنيف)

