القضية الفلسطينية :التحول من النضال الى انتظار
األموال
الباحث مجد شعث والدكتور موس ى عالية

ورقة تحليلية صادرعن مركزالحوكمة وبناء السالم

May 2020

Website: http://www.mena-acdp.com/2018/01/25/
Twitter: https://twitter.com/gcpb11
For contact: dr. Moosa Elayah, elayahmaa@gmail.com

القضية الفلسطينية :التحول من النضال الى انتظار
األموال
الباحث مجد شعث والدكتور موس ى عالية

القضية الفلسطينية :التحول من النضال الى انتظار األموال

1

عملية األنجزة ،تقوم بشكل
رئيس ي على تحويل حركات
التغيير االجتماعي ،وحركات
املقاومة السياسية،
والحركات االجتماعية
الراديكالية ،وحركات
التحرر الوطنية ،الى
منظمات أو "تنظيمات"
تشبه بشكل كبير املنظمات
غير الحكومية ،حيث تتبنى
هيكلية تتشابه بها ،ويتم
اتخاذ القرارات فيها وفق
بيروقراطية محددة،
وتعتمد في تمويل أنشطتها
وعملياتها على الدعم
املادي من الجهات املانحة.
وبالتالي ،تتطبق هذه
الحركات "املتأنجزة"
ً
حديثا ،الرؤية واألهداف
الخاصة بمانحيها ،وتعتمد
في بقائها واستمراريتها
عليهم ،وعلى الدعم
الخارجي لهم

املقدمة:
اندلعت الحرب العربية الصهيونية في الرابع عشر من مايو من العام ،1948
ووضعت الحرب أوزارها باستيالء العصابات الصهيونية على  %78من أراض ي
فلسطين التاريخية ،وإعالن قيام دولة إسرائيل .األمر الذي أدى الى نزوح ما يقارب
 800ألف فلسطيني من أصل  1.4مليون فلسطيني كانوا يسكنون فلسطين في تلك
الفترة الى دول مجاورة واملناطق الفلسطينية .وفي عام  ،1967احكمت إسرائيل
قبضتها على ما تبقى من فلسطين ،حيث احتلت الضفة الغربية ،وقطاع غزة،
والجوالن السوري ،باإلضافة الى احتالل شبه جزيرة سيناء بالكامل.
وفي العام  ،1964دعا الرئيس املصري السابق جمال عبد الناصر ،الى قمة عربية
لبحث سبل انشاء كيان فلسطيني ،بهدف تمثيل وتنظيم الفلسطينيين في الداخل
والشتات ،والوصول الى أمال وطموحات الشعب الفلسطيني في التحرير وتقرير
املصير .وفي شهر مايو من العام نفسه ،انطلقت منظمة التحرير الفلسطينية من
القدس ،حيث عقد أول اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني فيها .وقد أعلن
املجلس الوطني تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ،وفوض املجلس ممثل
فلسطين في جامعة الدول العربية ،أحمد الشقيري ،بترأس املنظمة (وفا.)2020 ،
وأقر املجلس الوطني امليثاق الوطني الفلسطيني ،والنظام األساس ي للمنظمة .كما
تقرر إنشاء صندوق قومي فلسطيني ،وتشكيل جيش التحرير الفلسطيني .وأصدر
ً
املؤتمر الوطني الفلسطيني بيانا ،في ختام جلساته؛ أكد فيه أن قيام منظمة
ً
التحرير الفلسطينية ،إنما هو لخوض معركة التحرير ،ولتكون درعا لحقوق

ً
شعب فلسطين وأمانيه ،وطريقا إلى النصر ،وعقدت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير أول اجتماع لها في القدس
في الخامس والعشرون من أغسطس  ،1964وبدأت مسيرة العمل الفلسطيني بقيادة املنظمة .واتبعت منظمة
التحرير الفلسطينية نهج الكفاح املسلح كالوسيلة الوحيدة لتحرير فلسطين ،انطالقا من مبدأ " ما أخذ بالقوة
ال يسترد اال بالقوة " (وفا.)2020 ،
وحدثت في الفترة ما بين  1967و 1993العديد من التغيرات السياسية واالقتصادية اإلقليمية والعاملية ،أدت الى
تحوالت كبيرة في األيديولوجيا الخاصة بمنظمة التحرير .وتمثلت تلك التغيرات في توقيع اتفاقية أوسلو عام
على القضايا الكبيرة مثل القدس والالجئين خالل الخمس أعوام الالحقة لتوقيع االتفاقية ،لكن املفاوضات
فشلت.
يناقش هذا البحث التحول الجذري في أهداف ورؤية حركة التحرر الفلسطينية ،حيث يفترض البحث أن
التمويل الخارجي والدولي ،قد أثر على الرؤية الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية ،والتي تمثل حركة النضال
الفلسطيني .وأن هذا التمويل قد أجبر املنظمة على التراجع عن خيار الكفاح املسلح ،والقبول بحكم ذاتي
فلسطيني في بعض من األراض ي التي احتلتها إسرائيل عام  ،1967واالعتراف بإسرائيل كدولة مستقلة لها الحق
في العيش بسالم.
ويطرح البحث فكرة بديلة عن كيفية حدوث هذا التغير ،حيث تقارن هذه الورقة بين املنظمات غير الحكومية،
من حيث اعتمادها على التمويل والدعم املادي في بقائها واستدامتها ،وبين منظمة التحرير الفلسطينية .حيث
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 ،1993التي أفضت بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في بعض األراض ي املحتلة عام  .1967ويتم التفاوض

تسقط هذه الدراسة مفهوم تبعية املنظمات غير الحكومية ملانحيها ،على تجربة منظمة التحرير الفلسطينية
(مع مراعاة أنها ليست منظمة غير حكومية) ،والتي انبثقت عنها فيما بعد السلطة الوطنية الفلسطينية .كما
يناقش البحث التحوالت التي حصلت بعد عام 1993على املنظمات غير الحكومية العاملة في األراض ي
الفلسطينية ،ويتطرق البحث الى دور التمويل الخارجي في تلك التحوالت.
تتبع هذه الدراسة املنهجية الكيفية ،حيث تعتمد هذه الدراسة على مراجعة األدبيات املتعلقة باملوضوع،
ومناقشتها وتحليلها للوصول الى فهم متعمق ملشكلة الدراسة .باإلضافة الى اجراء مقابلة مع أكاديمي متخصص
في االقتصاد السياس ي ،ومطلع على القضية الفلسطينية .وتم اجراء املقابلة مع د .طارق دعنا ،وتم فيها سؤاله
بعض األسئلة حول املوضوع الذي تدور حوله هذه الدراسة ،وكانت املقابلة غير منظمة من حيث األسئلة
(.)unstructured interview
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ويتناول القسم الثاني من الدراسة اإلطار النظري ،حيث تم مراجعة يعض األدبيات حول موضوع اعتماد
املنظمات غير الحكومية على التمويل الخارجي .ومن ثم ،تم اسقاط ذلك اإلطار النظري على السياق الفلسطيني
في القسم الثالث ،ومن ثم دراسة التحوالت التي حصلت على املنظمات غير الحكومية في فلسطين .ومن ثم يناقش
ويحلل الباحث النتائج التي حصل عليها ،ومن ثم تقديم توصيات.
االعتماد على التمويل في املنظمات غيرالحكومية:
تسعى املنظمات غير الحكومية في أغلب األحيان للحصول التمويل للقيام بأنشطتها والوصول على أهدافها.
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وتبحث املنظمات غير الحكومية على الدعم املادي سواء من املصادر املحلية أو املصادر الدولية .ويمكن أن
تتمثل املصادر املحلية اما بالحكومة ،او املنظمات املانحة املحلية ،أو التبرعات من املواطنين .وتتمثل مصادر
التمويل الدولية في الحكومات األجنبية املانحة ،أو في املنظمات املانحة األجنبية ،او في املنظمات غير الحكومية
املانحة متعددة الجنسيات.
وقد قال كنبور ( )2006أن هنالك نظريتان تحكمان التمويل الدولي للمنظمات غير الحكومية .وتقول النظرية
األولى أن الدعم الدولي غير مشروط ،بحيث أن الجهات املانحة الدولية ال تفرض أي شروط وقيود على عمل
املنظمات غير الحكومية املتلقية للدعم .والنظرية الثانية التي تتحدث عن التمويل املشروط ،حيث تقوم الجهات
املانحة بفرض قيود على عمل املنظمات غير الحكومية املحلية ،وتعمل بدور رقابي عليها .ويتعدى الدور الرقابي
للمنظمات املانحة على املنظمات املتلقية للدعم أكبر في بعض األحيان من الدور الرقابي للدول العاملة فيها تلك
املنظمات .باإلضافة الى وضع شروط قد تعيق عمل املنظمات املتلقية للدعم ،وتوجهها أحيانا لتنفيذ رؤية
املنظمات املانحة وأهدافها.
وقد بينت روي ( ،)2014في مقالة نشرتها بعنوان "  " ،" The NGO-ization of Resistanceأنجزة املقاومة" ،أن
ً
هنالك خطرا يواجه املنظمات غير الحكومية وتحديدا العاملة في الهند .حيث بينت أن معظم املنظمات غير
الحكومية ذات التمويل الضخم يتم تمويلها ورعايتها من قبل وكاالت التنمية واإلعانة ،والتي هي بدورها ممولة
من قبل حكومات غربية والبنك الدولي ومنظمة االمم املتحدة وبعض الشركات متعددة الجنسيات .وتساءلت
الكاتبة عن الدوافع الحقيقية وراء ذلك الدعم املالي الكبير للمنظمات غير الحكومية العاملة في الهند.
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ً ً
ً
وقد بينت الكاتبة بأن املنظمات غير الحكومية تعطي انطباعا بأنها تسد فراغا كبيرا في املجتمع ناتج عن تنحي
الدولة عن القيام ببعض املسؤوليات االجتماعية الواقعة على عاتقها .وبحسب الكاتبة ،هذا االمر موجود ولكن

ليس بالصورة والحجم التي تروج له تلك املنظمات .وقد أوضحت الكاتبة بأن السبب وراء تلك املساعدات يكمن
في تهدئة الغضب السياس ي بين أفراد املتجمع.
وقد استنتجت الكاتبة أن تمويل املنظمات غير الحكومية في الهند يؤثر بدرجة كبية في تغير الحالة السياسية
ّ
العامة .بحيث ّ
اعتمادية ،وتعمل تلك املنظمات على
تحولت املنظمات ،باإلضافة الى الشعوب ،إلى ضحايا
محاصرة املقاومة السياسية .وتشكل املنظمات غير الحكومية نوع من العازل بين الحاكم والشعب ،بين
االمبراطورية ورعاياها .واعتبرت أن املنظمات غير الحكومية أصبحت مسؤولة أمام مموليها ،ال تجاه الناس التي

 ،NGO-izationاألنجزة:
ً
ّ
عرف العديد من الباحثين في مجال اإلدارة العامة واملنظمات غير الحكومية مفهوم األنجزة ،علما بأنه مصطلح
ً
جديد نسبيا في مجال اإلدارة العامة .ولعل التعريف األشمل له هو تعريف النغ ( ،)1997حيث عرفت األنجزة
( )NGO-izationعلى أنها االحتراف ،والبيروقراطية ،وإضفاء الطابع املؤسس ي على الحركات االجتماعية بحيث
تتبنى شكل املنظمات غير الحكومية ،في الهيكلية واالعتماد على الدعم.
ومن هنا ً
وبناء على ما سبق ،وفي سياق هذه الدراسة ،أستنتج بأن عملية األنجزة ،تقوم بشكل رئيس ي على تحويل
حركات التغيير االجتماعي ،وحركات املقاومة السياسية ،والحركات االجتماعية الراديكالية ،وحركات التحرر
الوطنية ،الى منظمات أو "تنظيمات" تشبه بشكل كبير املنظمات غير الحكومية ،حيث تتبنى هيكلية تتشابه بها،
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تعمل بينهم.

ويتم اتخاذ القرارات فيها وفق بيروقراطية محددة ،وتعتمد في تمويل أنشطتها وعملياتها على الدعم املادي من
ً
الجهات املانحة .وبالتالي ،تتطبق هذه الحركات "املتأنجزة" حديثا ،الرؤية واألهداف الخاصة بمانحيها ،وتعتمد
في بقائها واستمراريتها عليهم ،وعلى الدعم الخارجي لهم.

السياق الفلسطيني (دولة الريع الفلسطينية):
انطلقت منظمة التحرير الفلسطينية في العام  1964من هدف وحيد أوحد ،وهو تحرير فلسطين من البحر الى
النهر ،وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس .وبدأت منظمة التحرير الفلسطينية في العمل
املسلح من داخل األراض ي الفلسطينية حتى العام  ،1967الذي احتلت فيه إسرائيل بقية األراض ي الفلسطينية.
ومن ثم خرجت املنظمة الى األردن ،ومن ثم الى لبنان ،وبعدها الى تونس ،لتواصل عملها من خارج فلسطين.
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ً
ويقول مسعد ( ،)2007أنه تم وأد الثورة الفلسطينية مبكرا في سبعينيات القرن املاض ي ،بإتباع نهج مبرمج أدت
ً
الى تخلي منظمة التحرير عن أهدافها طوعا .حيث أتى التمويل الخليجي ،أو كما يصفه الكاتب بالتمويل النفطي،
بعد املواجهة وأعمال العنف التي دارت عام  1970بين املنظمة والنظام األردني .وكان الهدف الرئيس ي من التمويل
ً
النفطي هو اقصاء منظمة التحرير عن أية أعمال يمكن أن تهدد أو تشكل خطرا على األنظمة العربية القائمة في
ً
تلك الفترة .ولكن لم يعد شرط عدم تهديد األنظمة العربية كافيا بالنسبة للممولين النفطيين ،حيث تم إضافة
ً
شرط عدم اشهار سالح املقاومة في وجه إسرائيل وانهاء الكفاح املسلح تمهيدا للحل الدبلوماس ي بعد عام .1982
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وأضاف مسعد ( )2007أن املرحلة الثالثة للتمويل جاءت بعد حرب الخليج الثانية ،حيث أوقفت الدول النفطية
دعمها للمنظمة ،وكانت املنظمة على وشك االنهيار ،اال أن الدعم األمريكي واألوروبي جاء لينقذ املنظمة .ولكن
بإضافة شرط جديد هو قمع التحركات الداخلية التي تهدد أمن إسرائيل .وقد قبلت املنظمة بالدعم ،وأدى ذلك
فيما بعد الى توقيع اتفاقية أوسلو.
إن الفلسطينيون لم يستفيدوا من الدعم املادي واملعونات ،بل أصبحوا معتمدين عليها .وفي املقابل ،فقد
استفادت إسرائيل من هذا الدعم ،حيث إن املعونات أعفتها من تحمل التكاليف املادية لالحتالل ،حيث كانت
الجهات املانحة تسدد الفواتير الفلسطينية ،مع السماح إلسرائيل باالستمرار بعمليتها االستعمارية املخالفة
للقانون الدولي ،من بناء للمستوطنات غير الشرعية بحسب القانون الدولي ،وشل االقتصاد الفلسطيني وجعله
ً
تابعا لها (الترتير ،املساعدات األميركية وآفاق السالم .)2019 ،وقد وصلت هذه املعونات ،وخاصة األمريكية منها
الى حد أصبحت فيه معونات عسكرية ،حتى املوجهة منها للمجتمع املدني ،ألنها تشترط بشكل رئيس ي بمكافحة
اإلرهاب ( 1الترتير.)2018 ،
ً
ووفقا لبيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنميةّ ،
قدم أكبر  12مانحا لفلسطين حوالي  %89من مجموع
املساعدات ،وأكبر ستة مانحين ،هم االتحاد األوروبي والواليات املتحدة األميركية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين (أونروا) والنرويج وأملانيا وبريطانيا ،حوالي  %70من مجموع املساعدات .ووفقا لوزارة املالية
الفلسطينية ،تلقت السلطة الفلسطينية بين  2012و 2016ما يقارب  4.481مليارات دوالر من املساعدات،
حوالي  %40منها من مانحين عرب و %60من مانحين أجانب .واملانحون األربعة األوائل وفق بيانات الوزارة هم
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 1تعتبر العديد من الدول واملنظمات املانحة حركات املقاومة الفلسطينية املسلحة حركات إرهابية ،مثل حركة حماس والجهاد اإلسالمي ،وتتهمها بتنفيذ
ً
عمليات إرهابية ضد إسرائيل ،علما بأن القانون الدولي يكفل حق املقاومة للشعوب تحت االحتالل.

االتحاد األوروبي ( 981مليون دوالر) ،السعودية ( 908ماليين دوالر) ،األموال املقدمة من خالل البنك الدولي
( 872مليون دوالر) ،والواليات املتحدة ( 477مليون دوالر) (الترتير.)2018 ،
وفي مقابلة أجراها الباحث مع طارق دعنا ،وهو أستاذ مساعد في برنامج إدارة النزاع والعمل اإلنساني في معهد
الدوحة للدراسات العليا ،قال دعنا إن منظمة التحرير الفلسطينية وقعت في فخ التمويل املشروط بالرؤية
اإلسرائيلية واألمريكية من خالل القبول بإنشاء كيان فلسطيني بعد التوقيع على اتفاقية السالم الفلسطينية
اإلسرائيلية املعروفة باتفاقية أوسلو ،بدون التوصل الى تفاهمات واضحة على نقاط الخالف الرئيسية.
االتحاد السوفيتي من أهم العوامل .وقد وصف دعنا حالة السلطة الوطنية الفلسطينية على أنها سلطة ريعية،
تعتمد بشكل كبير على املساعدات الخارجية ،وبالتالي ،أصبحت تنفذ أهداف املمولين ،املعنية ببقاء األمور كما
هي عليها وفرض السيطرة اإلسرائيلية على األراض ي املحتلة ،وإعطاء صالحيات بسيطة للسلطة الفلسطينية،
دون سيادة فعلية على أرض الواقع .وقد قال دعنا بأنه يمكن اعتبار السلطة الفلسطينية على أنها دولة ريعية،
حيث تعتمد بشكل كبير على مصدر دخل واحد ،وهو التمويل الخارجي ،وكون الديمقراطية شبه معدومة .ولكن
مع مراعاة بعض الفروق مع مفهوم الريع ،حيث تفرض السلطة الضرائب على املواطنين ،وال تشركهم في عملية
صنع القرار.
وقد أوضح دعنا عند سؤاله عن أثار التمويل الخارجي بأن هذا التمويل أوجد نقص كبير في الديمقراطية ،حيث
كان القضاء على املعارضة واحتواءها من األهداف الرئيسية للتمويل الخارجي .وأن التمويل الخارجي ساعد في
ً
اتساع الفجوة بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ،وحركة حماس في غزة ،حيث نفذت األخيرة انقالبا
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وأوضح دعنا بأن هنالك العديد من العوامل التي ساهمت بوصول املنظمة الى تلك املرحلة ،حيث كان انهيار

على السلطة وفرضت سيطرتها العسكرية على قطاع غزة بعد وصلوها للسلطة ،ومعارضة السلطة الفلسطينية
لها والضغوط التي مارسها املانحون الدوليون عليها للتنحي عن الحكم ،ووقف الدعم عنها ،ألسباب عديدة أهمها
االختالف األيديولوجي ،حيث تتبنى حماس فكر املقاومة اإلسالمية املسلحة ،وال تعترف بإسرائيل ككيان
مستقل2.
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 2اعترفت حماس ضمنيا بدولة إسرائيل في ميثاقها الجديد عام  2017الذي أسمته "املبادئ والسياسات العامة".

ملحة عن املنظمات غيرالحكومية الفلسطينية :التحول في الرؤية واألهداف:
في أوائل التسعينات ،خضع املجتمع املدني الفلسطيني لعملية منهجية للتحول الهيكلي احتضنت القيم
والخطابات النيوليبرالية ونقلها إلى السياق املحلي .أنتج مثل هذا التحول في النموذج تناقضات بين أدوار املجتمع
املدني املاضية والحالية ،وجداول األعمال ،والخطابات ،والرؤية العاملية ،واملفردات ،والسياسة ،والعالقات مع
القوى الخارجية .والسياق الفلسطيني فريد من نوعه الى حد كبير ،حيث تقع على عاتق املنظمات غير الحكومية
مسؤولية كبيرة في ظل عدم قيام السبطة بأدوارها الرئيسية (دعنا.)2014 ،
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ومنذ عام  ،1993انتقلت املنظمات غير الحكومية الفلسطينية من كونها آلة سياسية استراتيجية تعمل بشكل
فعال على نشر القيم واملبادئ الوطنية ،إلى ّ
تبني املناهج غير السياسية وتحديد الهوية الذاتية على أنها "محايدة"
ً
و "مستقلة" و "غير حزبية" ،خاصة فيما يتعلق بقضايا ذات طبيعة سياسية واضحة ،والتي تتطلب تتدخال
ً
ً
ً
سياسيا من تلك املنظمات .وانتقلت ،بفضل التمويل الخارجي ،الى منظمات غير فعالة سياسيا ومجتمعيا ،تهتم
فقط باألجندة املفروضة عليها ،وتحقيق األهداف قصيرة املدى ،للمشاريع التي يتم تنفيذها ،دون إضافة قيمة
فعلية للمجتمع الفلسطيني ،وقد ناقش دعنا بأن اعتماد املنظمات غير الحكومية على التمويل الخارجي قد حولها
الى منظمات تعتمد هيكلية تنظيمية جديدة ،وأصبحت تتمتع بدرجة عالية من االحتراف ،وتعتمد البيروقراطية
في اتخاذ القرارات ،وأصبحت تتبنى السياسات النيو ليبرالية (دعنا.)2015 ،
املناقشة والتحليل
إن التحول الجذري الذي حصل في مسيرة حركة التحرر الفلسطينية يعود لعدة عوامل ،لعل منها هو تغير
متطلبات املرحلة ،حيث وجد الفلسطينيون أنفسهم غير قادرين على الوصول الى طموحاتهم في إقامة الدولة
ً
ً
الفلسطينية املستقلة ،ولعل كان من األسباب أيضا هو قوة إسرائيل املدعومة أمريكيا ،والتي لم يستطع
الفلسطينيون التغلب عليها .ولكن يكاد يكون التمويل الخارجي املشروط هو أهم األسباب التي أدت للوصول الى
ً
هذه املرحلة .قبلت منظمة التحرير الفلسطينية التمويل الخارجي املشروط ،وتحديدا الغربي ،ألسباب عديدة
منها أنها كانت على وشك االنهيار عندما توقف الخليجي عنها مطلع التسعينيات ،واصطدامهم بواقع أن إسرائيل
موجودة ومتجذرة في األرض الفلسطينية بدعم أمريكي وغربي.
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على الرغم من ضخامة املبالغ املالية املقدمة على شكل مساعدات ،التي بلغت أكثر من ثالثين مليار دوالر منذ
تأسيس السلطة الفلسطينية (الترتير ،)2016 ،اال أن التنمية االقتصادية واالجتماعية واالستقرار السياس ي
املفترض حدوثهم ال تزل بعيدة املنال في ظل الوضع السياس ي واالقتصادي الراهن .حيث اعتمدت السلطة

الفلسطينية وجزء كبير من املنظمات غير الحكومية الفلسطينية على الدعم ،وأصبحوا غير قادرين على رفضه،
أو التخلص من األعباء التي تأتي معه ،أو حتى التصرف به بما يخدم مصالح الشعب.
وبالتالي ،لم تحقق تلك املعونات أهدافها املعلنة ،وهي تحقيق السالم ،وبناء املؤسسات الفلسطينية ،وبناء نظام
يأت السالم ،حيث تستمر إسرائيل
ديمقراطي يعطي الصالحية للشعب على محاسبة حكامه .فجاء التمويل ولم ِ
ً
تأت مؤسسات فلسطينية شفافة وفعالة
بقمع الشعب الفلسطيني بصورة أكبر يوما بعد يوم .وجاء التمويل ولم ِ
وذات سيادة ،بل تكثر فيها نسب الفساد املالي واإلداري ،وولدت هذه املؤسسات مجهضة دون سيادة فعلية على
ً
لقد أصبح الواقع السياس ي في فلسطين تابعا للموليه الغربيين ،أو حتى العرب منهم الذين ال يقدمون أموالهم
ً
للفلسطينين إال بمشورة سياسية أمريكية .وأصبحت السلطة الفلسطينية نوعا من العبئ على الفلسطينين
أنفسهم ،عن طريق ادخالهم في هذه الدوامة التي ال مخرج منها ،على األقل في املدى القريب .حيث أن الشعب
ً
الفلسطيني نفسه أصبح بشكل أو بآخر معتمدا على تلك املساعدات ،حيث بلغت نسبة العاملين في القطاع
العام الفلسطيني حوالي  30باملئة من نسبة العاملين في فلسطين (وفا .)2020 ،وبالتالي يعتمد حوالي  30باملئة
من الشعب الفلسطيني على التمويل الخارجي في حياتهم ،وفي ذات الوقت ،هم أول من يتأثرون بالسياسات
املتذبذبة للمانحين.
ً
ً ً
أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية التي تتلقى دعما دوليا ،وخصوصا الكبيرة منها ،فإنها تعمل في
األراض ي الفلسطينية دون رقيب أو حسيب ،فليس لدى السلطة الفلسطينية أية آلية وضحة للمراقبة على عمل
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تأت الديمقراطية!
أرض الواقع .وجاء التمويل ولم ِ

تلك املنظمات ،وليس لها الحق على توجيه التمويل بما يخدم الشعب الفلسطيني ،بل تصرف األموال في املشاريع
حسب رؤية املمولين ،الذين هم في أغلب األوقات ممولي السلطة ذاتهم .وعلى الرغم من تمتع املنظمات غير
الحكومية الفلسطينية بدرجة عالية من االحتراف ،وميزانيات تراوح في الغالب بين املتوسطة والكبيرة ،وشبكات
وشراكات كبيرة مع املنظمات املانحة (دعنا ،)2014 ،إال إنها غير قادرة على تطبيق الرؤية الخاصة بها ،وال يمكنها
ترجمة أهدافها على أرض الواقع .فهي في النهاية تطبق الرؤيا الخاصة باملانحين.
املناقشة والنتائج والتوصيات:
توصل هذا البحث بعد دراسة األدبيات ،واجراء مقابلة ،والتحليل املتعمق لهما ،بأن هذا التحول الجذري في
رؤية حركة التحرر الوطنية الفلسطينية ،والذي أدى في النهاية الى وضع سياس ي واقتصادي متأزم ،يعود بشكل
كبير الى تأثير التمويل الخارجي عليها ،وأن املمولين والجهات املانحة فرضت سيطرتها ورؤيتها وأهدافها على أعمال
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السلطة الفلسطينية ،وجعلنها معتمدة عليها في بقائها .وبالتالي ،لقد حول التمويل الغربي للفلسطينيين السلطة
الفلسطينية الى كيان يشبه املنظمة غير الحكومية من حيث اعتمادها على التمويل.
لقد نجحت األموال الغربية املشروطة في كبح جماح حركات التحرر الفلسطينية ،وأنستهم ،برضاهم ،الهدف
األسمى الذي انطلقت من أجل تحقيقه .فلم تكن تلك األموال هدية للشعب الفلسطيني ،ولم تكن تهدف الى بناء
ً
ً
اقتصاد فلسطيني قوي ومستقل ،ولم تكن تهدف الى تعزيز مبادئ الحرية وتقرير املصير ،بل كانت عبأ اقتصاديا،
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وأموال ملعونة حولت السلطة الفلسطينية الى سلطة شكلية ،ال سيادة لها على أرض الواقع .وكانت تلك األموال
في الحقيقة لتعزيز سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على املناطق التي كانت من املفترض أن تكون تحت سيطرة
السلطة الفلسطينية .ويمكن القول بأن هذه األموال أتت لشراء أهدف وطموحات الفلسطينيين ،وكفهم عن
استمرار الكفاح املسلح ضد االحتالل ،بل وأصبحت السلطة الفلسطينية في الصف األول في الدفاع عن أمن
االحتالل ،حيث وجهها التمويل للتصدي لكافة األعمال التي يمكن أن تمس بوجود االحتالل في األراض ي
الفلسطينية.
ان الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في الوقت الراهن يتطلب تغييرات جذرية في البنية السياسية
واالجتماعية ،وتطبيق فعلي لعملية التنمية .وبالتالي ،يقدم هذا البحث بعض التوصيات التي يمكن لصناع القرار
الفلسطيني االنطالق منها والبناء عليها وهي:
ً
 .1العمل على تطوير رؤية فلسطينية شاملة للتنمية االقتصادية ،بعيدا عن االعتماد على الرؤية الخاصة
باملانحين التي لن تسمح بتطبيق تلك التنمية ،عن طريق تنويع مصادر الدخل ،وتشجيع االستثمار من
خالل تسهيل الشروط املفروضة على االستثمار وتشجيع االبتكار .وال شك بأن تطوير وتطبيق مثل
ً
هذه الرؤيا سوف يكون صعبا في ظل الهيمنة االقتصادية لالحتالل على املقدرات الفلسطينية ،وتقيد
الحركة التجارية مع العالم الخارجي.
 .2تنشيط الحياة السياسية ،واشراك املواطنين في عملية صنع القرار انطالقا من مبدأ اإلدارة التشاركية،
وإعطاء األحزاب السياسية حرية العمل الحزبي .والعمل على تطبيق مبدأ الشفافية في املؤسسات
الرسمية الفلسطينية .باإلضافة الى إعادة تفعيل األحزاب اليسارية الفلسطينية ،للتقليل من تفرد
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حزب وحيد في الحكم.
 .3تحديد رؤية فلسطينية لعمل املنظمات غير الحكومية الفلسطينية ،تساهم في الرؤية التنموية
االقتصادية ،وتوجيهها للعمل لخدمة املجتمع الفلسطيني ،وترشيد النفقات ،وتعزيز الرقابة على

أعمالها .والعمل على نشر التوعية من التبعية السلبية للجهات املانحة وأضرارها على املجتمع والرؤية
الوطنية.
ً
 .4العمل تدريجيا على تقليل اعتماد السلطة الفلسطينية على مصادر التمويل الخارجي والتخلص من
أعبائها وشروطها التي مازالت تمزق حلم انشاء الدولة الفلسطينية.
ً
وختاما وحينما بدأت مسيرة التحرير الفلسطينية من منطلق تحرير كافة األراض ي الفلسطينية ،وتبنت الفصائل

في اعتمادها على أموال املانحين للبقاء .باإلضافة الى تبيان اإلثار السلبية املترتبة على قبول األموال املشروطة
باألمن والخضوع لالحتالل .لقد وصلت السلطة الفلسطينية الى طريق مسدود في عملية السالم ،حيث إنها
وجدت نفسها في واقع تنعدم فيه السيادة على أرض الواقع ،وتزداد في نفس الوقت هيمنة االحتالل والقوى
الخارجية عليها.
لقد آن األوان للعمل على التخلص من لعنة املساعدات الدولية ،حيث إنه ال بد من التركيز على األهداف
واالحتياجات الخاصة باملواطنين ،والعمل على النهوض املجتمع الفلسطيني للوصول الى دولة فلسطينية
مستقلة.
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الفلسطينية نهج الكفاح املسلح لتحقيق ذلك الهدف .وتناولت هذه الدراسة التغيرات الجذرية التي حصلت في
ً
ً
مسيرة التحرير الفلسطينية بدأ من الكفاح املسلح وصوال الى الحل السلمي .وناقشت الدراسة أن التمويل
الخارجي ملنظمة التحرير الفلسطينية حولها من حركة تحرر وطنية الى ما يشبه املنظمة غير الحكومية " أنجزتها"،
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