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التمویل الغربي للفلسطینیین... معطیات ونتائج

إعداد / د. خالد شعبان

مركز التخطیط الفلسطیني–باحث 

المقدمة

هناك المساعدات الغربیة والمساعدات وأنماط التمویل الخاص بالفلسطینیین بشكل عام ، حیثتتعدد أشكال

تتعدد أشكالها فهي إما أن كذلكالعربیة، ومنها ما یأتي من منظمات أهلیة غربیة ، ومنها مساعدات حكومیة،

تكون هبة مالیة، أو عینیة مثل المعدات واألجهزة ، حیث تخدم هذه األجهزة والمعدات مشاریع خاصة بالمنظمات 

كما أنها تكون أحیانا كثیرة ، متفق علیها بمعنى أنها تخدم المشروع الذي تموله الجهة ، أو الحكومیة األهلیة

وتشرف عیه الحكومة أو المنظمات األهلیة .المانحة

ینبع التمویل أساسا من وجود عالقة بین جهتین أساسیتین هما جهة التمویل والمنظمات األهلیة الفلسطینیة، 

ریع والبرامج المقدمة من المنظمات األهلیة التي تقوم وتشرف علیها وانعكاساتها واقتناع الممولین بأهمیة المشا

اإلیجابیة على المجتمع الفلسطیني كما تحاول المنظمات األهلیة بشكل أساس كسب ثقة الممولین ، األمر الذي 

وتطویر خبرات ومنح یعني استمرار عملیة التمویل، الذي ال یقتصر على الدعم المالي بل أحیانا هناك دعم فني 

دراسیة، ولذلك هناك عدة اعتبارات في العالقة بین الممولین والمنظمات األهلیة الفلسطینیة یتمثل بالفعالیة 

والكفاءة في اإلدارة المالیة، وكذلك نشاط المؤسسة وحجمها ودرجة الصرامة مع وجود هیكلیة إداریة وتنظیمیة، مع 

یاً حسن اختیار الفئات المستهدفة جغراف

تعتبر المؤسسات األهلیة من التجمعات الهامة في أي مجتمع من المجتمعات، حیث تقوم هذه المنظمات األهلیة و 

بأدوار كثیرة ومتعددة، سواء أكانت سیاسیة، اقتصادیة، اجتماعیة ...الخ. ولذلك تتمیز هذه المنظمات بقربها من 

، وتحاول الورقة إبراز فراد والمؤسسات بالخدماتأفراد الشعب فهي اقدر على رصد االحتیاجات وتزوید األ

التمویل الغربي سواء الحكومي واألهلي المقدم للفلسطینیین سواء المقدم للحكومة أو المنظمات األهلیة ، وحجم 

هذا التمویل واهم المجاالت التي غطتها هذه المساعدات ودورها في عملیة التنمیة ومدى استفادة الفلسطینیین 

منظمات أهلیة من هذه المساعدات  .كحكومة و 

:التمویل

، كما أن زیادة التمویل یعني زیادةمؤسسة لتنفیذ البرامجأیةاحد األعمدة والركائز األساسیة لقدرة التمویلیعتبر

المنظمات األهلیة على تنفیذ العدید من البرامج والمشاریع، ولكون المنظمات األهلیة منظمات غیر ربحیة قدرة

قدم خدماتها للمجتمع بأجور رمزیة، فهي دائمًا بحاجة إلى تمویل مستمر.وت

وتعتبر المنظمات األهلیة الفلسطینیة سواء قبل وجود السلطة الوطنیة أو بعدها من المؤسسات الفاعلة على 

ده ضد المستوى اإلغاثي والتنموي، حیث قادت هذه المنظمات األهلیة المجتمع الفلسطیني من خالل تعزیز صمو 

االحتالل اإلسرائیلي، كما ازداد عمل المنظمات األهلیة الفلسطینیة بعد وجود السلطة الوطنیة الفلسطینیة، حیث 
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تستلزم المهمة الوطنیة من المؤسسات األهلیة القیام بواجبها التنموي والوطني من اجل تنمیة المجتمع الفلسطیني، 

ائیل، وال یمكن القول أنه بوجود السلطة الفلسطینیة أننا أنهینا حیث أننا الزلنا في مرحلة صراع مستمر مع إسر 

الصراع وأننا في مرحلة البناء، وهو ما یؤكد على أن الفلسطینیین بحاجة إلى مزید من التعاون بین مؤسسات 

السلطة الوطنیة الفلسطینیة ومؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها المنظمات األهلیة على أنها في شراكة 

) 1ویة ذات طابع استراتیجي بعید المدى (تنم

بناء المدارس والمستشفیات والبنى :نذكر منهاأنفیمكن الغربي مساهمات التمویل الدوليضعددنا بعوٕاذا

لیة الفلسطینیة التحتیة ، وتدریب االف الموظفین في السلطة الوطنیة الفلسطینیة وكذلك موظفو المنظمات االه

)2(.رواتب موظفي السلطة الوطنیة الفلسطینیةإلى دفع باإلضافةن العمل عوتشغیل العاطلین 

وهي إما،ویأتي التمویل بشكل عام للمنظمات األهلیة من التبرعات والهبات سواء أكانت تبرعات عینیة ونقدیة 

سیاسي في األجنبیة على برامج ومشاریع إغاثیة ترتبط كثیرا بالوضع المحلیة أو خارجیة، حیث تركز المنح

.واالستقرارالدول، حیث تزداد في حاالت الهدوء 

التمویل الذاتي، ولكنه ال یشكل مصدرا مستقرا، حیث یرتبط أساسًا بأنشطة المنظمة :یل و ومن مصادر التم

والخدمات التي تقدمها للمجتمع، وحیث أن المنظمات األهلیة غیر ربحیة فإن التمویل الذاتي ال یعتبر مصدرا 

بإیرادات المنظمة واشتراكات األعضاء والتي عادة ما تكون أساسافي عمل المنظمات والذي یرتبط أساسیاً 

رمزیة، ورغم محدودیة التمویل الذاتي، إال أن له میزة ایجابیة، حیث یمنح المنظمات األهلیة القدرة على رفض 

أحیانًا كثیرة قد تكون قروض حسب شروط التمویل الغربي، ومن مصادر التمویل كذلك المدفوعات الحكومیة، و 

شروط میسرة لمساعدة المنظمات األهلیة في تقدیم خدماتها.

أهداف التمویل:

واالقتصادیة، التي تعمل على إزالة التوتر داخل السیاسیة تتنوع أهداف التمویل بشكل عام، ما بین األهداف 

بمصالح الدول صاحبة التمویل، ویأتي التمویل اراإلضر مجتمعات العالم الثالث، والعمل قدر اإلمكان على منع 

دول العالم الثالث، مع العمل على التنمیة وفي أیضا من اجل الحد من الفقر، والعمل على تحسین وضع المرأة 

من خالل االهتمام بصحة المرأة والطفل.أما بالنسبة للحالة الفلسطینیة، فقط ارتبط التمویل بعملیة التطور الصحي

یة السلمیة في الشرق األوسط، حیث ازدادت عملیة التمویل للمنظمات األهلیة الفلسطینیة بعد اتفاقیة أوسلوالتسو 

كمن فیما یلي:داف التمویل الغربي للفلسطینیین ت، ولذلك یمكن القول أن أه1993

ئل والنوایا ، فبالرغم من الدعم الهاویة السلمیة، أي أن الهدف سیاسيتقویة قبول الفلسطینیین بالتس- 1

مطالبها وأهدافها كانت ترتكز بشكل أساس على األمن لتي تدعیها الدول الغربیة إال أنالحسنة ا

و والطلب من السلطة الفلسطینیة التمسك بالتزاماتها تجاه إسرائیل، كشرط من اجل تقدیم المساعدات

ة إلى مرتبة ثانویة من حیث إلى تراجع عملیة اإلصالح والتنمیأدى، وهو ما االستمرار في تقدیمها 

المؤشرات عقب أكدت) ویمكن التأكید على الهدف السیاسي للتمویل الغربي، حیث 3األهمیة (

حركة حماس شهران لالعتراف  بإسرائیل مقابل االستمرار أمهلتاللجنة الرباعیةأن 2006انتخابات 
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قوانین اوقف المساعدات بل استخدمتكتف الوالیات المتحدة وبریطانیا بتفي تقدیم المساعدات، ولم 

االنقسامإلى تعزیز حالة أدىطعة على الحكومة الفلسطینیِة، وهو ما امكافحة اإلرهاب لفرض المق

بعد ین فلسطینیللالمقدمة الكونجرس األمریكي للمساعداتومن المؤشرات أیضا تجمید)4(الفلسطیني

مم المتحدة والذي أكد فیه الطلب الفلسطیني خطاب الرئیس محمود عباس في الجمعیة العامة لأل

لالعتراف بهم كدولة.

یؤدي التمویل في اتجاه معین ، حیث العمل على بناء مفاهیم ثقافیة داخلیة ببنیة السلطة الفلسطینیة- 2

الجهات الممولة دون ثقافة المجتمع الفلسطیني، األمر الذي توجهات وثقافةإلى وجود مفاهیم تتفق مع

ى وجود ثقافة غربیة تعتبر قدوة للفلسطینیین بدال من القوانین والتشریعات والقرارات التي من یؤدي إل

)5(الممكن أن تصدرها السلطة الفلسطینیة 

من الدراسات أن اتجاه المساعدات الغربیة ال یعبر عن االتجاهات والسیاسات الفعلیة العدیدأثبتت - 3

)6(عن مصالح وأهداف الدول المانحةا للسلطة الفلسطینیة بقدر ما یكون معبر 

بین الضفة الغربیة وقطاع وٕازالة الفروقات االجتماعیة قضیة التجزئة الجغرافیةالعمل على الحد من - 4

)7(غزة.

إلیها والواضح من أهداف المساعدات أن الدول الغربیة قدمت المساعدات ولكنها لم تقدم التنمیة التي یحتاج

ضح أن اللفلسطینیین أن یقوموا بعملیة التنمیة دون مساعدات خارجیة، والو یمكننه ال الفلسطینیون حیث أ

المساعدات الخارجیة هي أداة بالنسبة للدول الغربیة من أجل السیطرة على العالقات االجتماعیة والسیاسیة 

للمجتمع الفلسطیني.واالقتصادیة 

حجم التمویل:

ثة ال، حیث هناك ث) المنظمات األهلیة الفلسطینیةالفلسطینیین  (حكومة ،أنواع المساعدات المقدمة إلىتتعدد

یة، ومساعدات ومعونات للحكومة في دعم الموازنة.و الطارئة والتنم:أشكال من المساعدات

5,7، بتوفیر مبلغ 1993بعد التوقیع على اتفاقیة أوسلو في العام دولیةدولة ومؤسسة24وقد تعهدت أكثر من 

لوطنیة الفلسطینیة، حیث تم دوالر لتمویل التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وبناء مؤسسات السلطة املیار

% للمنظمات 9نسبته ما والباقي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة % من إجمالي المساعدات91ما نسبته تخصیص 

شراكة والمنح التنمویة والدعم كما رعى البنك الدولي عدة مشاریع تعلقت ببرامج مثل منح الة  غیر الحكومی

% من اجمالي المساعدات من خمسة مصادر رئیسة هي االتحاد االوربي 50من أكثرویأتي)8(القطاعي

ملیون 15) 2001- 1997ه في الفترة (لبلغ حجم تمویي الذوالوالیات المتحدة والیابان والنرویج ، والبنك الدولي

غربیة المانحة من ن هناك تفاوت في التزام الدول الولكن المالحظ أ)9(مشاریع305دوالر وبلغت مشاریعه 

وبلغ حجم المساعدات المقدم للسلطة الوطنیة .1997منذ العام االلتزامالتراجع لهذا بداسنة إلى أخرى، حیث 

طة واتخذت المساعدات الدولیة المقدمة الى السل)ملیون دوالر .115780ما قدره (1997- 1994الفلسطینیة 
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) 369,3) ملیون دوالر الى (506,4، فانخفضت من ( 2000-1994الوطنیة الفلسطینیة اتجاها متناقصا 

: % وتعود اسباب ذلك الى ما یلي 27ملیون دوالر أي بحوالي 

ارتباط المساعدات الدولیة بالعملیة السلمیة - 1

ورفض منح التصاریح االجراءات االسرائیلیة ضد عملیات التنمیة مثل فرض الحصار- 2

االسرائیلیة ووضع القیود على المعابر الفلسطینیة 

)10(ة الوطنیة في ادارة المساعدات الدولیة طعدم وجود رؤیة واضحة لدى السل- 3

تتلقى السلطة الفلسطینیة من الدول الغربیة والعربیة المساعدات الخارجیة تضامنًا مع الشعب الفلسطیني وفي 

حتالل والحصار التي تعیشها األراضي الفلسطینیة. وقد بلغ إجمالي التعهدات منذ العام مواجهة ظروف اال

ملیون دوالر، هذا إضافة إلى التعهدات التي حصلت علیها 9000م حوالي 2004م وحتى نهایة العام 1994

1300ت على م، بقیمة زاد2005السلطة الوطنیة الفلسطینیة في مؤتمر لندن الذي عقد في شهر آذار من عام 

ملیار دوالر 4,7م بدفع 2007ملیون دوالر. كما تعهد المؤتمر الدولي للجهات المانحة في باریس من العام 

م.2010- م2008األعوام لدعم االقتصاد الفلسطیني خالل

هات وتشیر بیانات وزارتي التخطیط والمالیة في السلطة الفلسطینیة، إلى أن إجمالي المساعدات التي التزمت الج

670ملیون دوالر بمعدل سنوي تجاوزي 7500م) بلغت حوالي 2004- 1994المانحة بتقدیمها خالل الفترة (

في المائة من إجمالي التعهدات في الفترة السابقة. وقد قامت تلك 91ملیون دوالر. وتشكل تلك االلتزامات حوالي 

م، بمعدل 2004ن دوالر وذلك حتى نهایة العام ملیو 7000الجهات فعلیًا بتقدیم مساعدات بلغت قیمتها حوالي 

في المائة من 89في المائة من إجمالي االلتزامات (95ملیون دوالر، أو ما نسبته 630سنوي بلغ حوالي 

)11(إجمالي التعهدات)

أعلى مستویاتها إلى % وقد وصلت 64-23أن نسبة اإلتحاد األوروبي من التمویل كانت وتشیر اإلحصائیات

%) 40,61حیث بلغت (2003% بینما كانت في أقل مستویاتها في العام 70,44حیث بلغت 2007لعام افي 

اآللیة الدولیة المؤقتة 2006أنشأ االتحاد األوروبي في أعقاب انتخابات وقدمن إجمالي المساعدات.

السلطة الفلسطینیة خزانةفلسطینیین، دون المرور عبر للمساعدات، والتي حاولت تلبیة االحتیاجات األساسیة لل

وبعد تشكیلة حكومة سالم فیاض تم استبدال اآللیة الدولیة المؤقتة 2008التي تقودها حركة حماس في شباط 

األوروبیة إلدارة المساعدات االجتماعیة واالقتصادیة وهي آلیة -للمساعدات بآلیة (بیغاس) وهي اآللیة الفلسطینیة

اشى مع األولویات األساسیة لخطة اإلصالح والتنمیة الفلسطینیة، إذ توجه جدیدة لتمریر المساعدات بما یتم

ة حسب طبیعة النشاط، ویتم تقدیم المساعدات مم"بیغاس" المساعدات عبر خمسة أنظمة مدفوعات مختلفة ومص

فیاض من قبل مجلس الوزراء الفلسطیني برئاسة سالم من 2009بما یتماشى مع الخطة المقترحة في شهر آب 

)12(إلعداد إلقامة الدولة الفلسطینیة أجل مساعدة السلطة في ا
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المساعدات الحكومیة مقابل المساعدات غیر الحكومیة للمنظمات الفلسطینیة غیر 

نسب مئویة) 2008-1999(الحكومیة 

المجموعمؤسسة غیر حكومیةمؤسسة حكومیةالسنة

199952,0947,91100

200061,1438,86100

200159,940,1100

20023862100

200342,357,7100

200444,955,1100

200541,758,3100

200641,158,9100

200748,251,8100

200844,855,2100

الفلسطینیة غیر الحكومیة في الضفة الغربیة )تتبع الدعم الخارجي للمنظمات 2009المصدر : ترتیر ، عالء . دیفویر ،جوزیف ، (
119، معهد ماس/ رام اهللا ، ، ص2008- 1999وقطاع غزة 

%) ثم هبطت إلى أدنى مستویاتها في العام 12,41أما الوالیات المتحدة فقد كانت نسبة مساعداتها حوالي (

- 1999ة  الفلسطینیة خالل (%). أما المساعدات الحكومیة الغربیة للمنظمات األهلی3,39حیث بلغت (2007

). فقد كانت أكثر من المساعدات غیر الحكومیة للمنظمات األهلیة الفلسطینیة خالل األعوام المذكورة  ، 2001

).2008-2002وبعد ذلك بدأت األسبقیة لتمویل المؤسسات غیر الحكومیة في العام (

لطة الوطنیة الفلسطینیة وٕاسرائیل، وكذلك فوز ویمكن أن تعود أسباب ذلك إلى تعثر مفاوضات التسویة بین الس

، وتشكیلها للحكومة الفلسطینیة، ثم بعد ذلك االنقسام الفلسطیني 2006حركة حماس في االنتخابات الفلسطینیة 

. 2007وسیطرة حركة حماس على قطاع غزة 

تدل المؤشرات على انه حدث تطور على تقدیم المساعدات في الموازنة اإلجمالیة للمساعدات الحكومیة 

)، كما2003-1994%) من اجمالي المساعدات ما بین (8فقد بلغت ما نسبته (للمنظمات األهلیة الفلسطینیة،

ملیون دوالر )74066بلغت (، فقد 2008أما في العام ملیون دوالر )3795حوالي (1999بلغت في العام 

، وكذلك الخدمات الصحیة في 2003في العام الریفیة واتجهت هذه المساعدات نحو برامج مختلفة أهمها التنمیة 
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حتى العام الحالي، وكذلك تعزیز قضایا 1999وقد حظیت قضایا شؤون المرأة بدعم مستمر منذ 2001العام 

.)1رقم كم الرشید باهتمامات المساعدات الخارجیة (انظر الملحقحقوق اإلنسان وتعزیز الدیمقراطیة والح

1999عام اإلجمالیةأما المساعدات الخارجیة غیر الحكومیة للمنظمات األهلیة الفلسطینیة فقد بلغت موازنتها 

وكانت اهتمامات ملیون دوالر)90969إلى (2008حتى وصلت عام ملیون دوالر)4171حوالي (

1999یر الحكومیة تدور حول نشاطات متباینة ومختلفة أهمها التنمیة الریفیة والمرأة في العام المساعدات غ

%) ولعل ذلك یعود إلى كثرة اإلصابات خالل انتفاضة 35.59إلى الخدمات الصحیة (2001لتتحول عام 

نحو 2006و2005األقصى وكثرة أولئك الذین یحتاجون إلى العالج والدواء، ثم بعد ذلك تتحول في العام 

إلى القضایا 2009تتحول خالل العام ل. ثم 2006عام التي جرتالفلسطینیةلالنتخاباتالحكم الرشید استعدادًا 

.)2(انظر الملحق رقم 2008أواخر عام اإلغاثیة بعد الحرب التي شنتها إسرائیل ضد قطاع غزة

على ارض الواقع، كما أن المساعدات الخارجیة یالحظ مما سبق أن المساعدات تتأثر بالمجریات واألحداث 

، كأن بینها نحو من التوافق واالنسجام وبالتالي الحكومیةالغربیة ملة للمساعداتكبیة غیر الحكومیة تأتي مر الغ

فهي فاعلة لبعضها البعض.

تقییم العملیة التمویلیة:

تمع الفلسطیني من التمویل، ومدى مساهمة استفادة المجبمدىإن أول عناصر التقییم یجب أن تنطلق أساساً 

انه ال یمكن أن یكون هناك تقدم في التنمیة واالقتصاد الفلسطیني والواضحالفلسطینیة، التنمیةیل في تحقیق و التم

، وعدم التواصل الجغرافي بین الضفة الغربیة وقطاع كاالنقسامفي ظل وجود االحتالل وظل األزمات السیاسیة 

إلى وجود الجدار العازل الذي یمنع الفلسطینیین عن أراضیهم ومزارعهم، ویمنع القدس عن باقي غزة، باإلضافة 

إلى ذلك عدم وجود أي مناخ لالستثمار، وبالتالي فإن إسرائیل تتحمل المسؤولیة عن أضفالمدن الفلسطینیة، 

ربطوا مساعداتهم باستمرار ولون جانبًا من المسؤولیة، حیثمالتدهور االقتصادي الفلسطیني، كما یتحمل الم

العملیة السلمیة، فإذا توقفت قلت المساعدات أو جمدت أو توقفت.

وبالرغم من الحجم الكبیر لهذه المساعدات والدور المهم الذي لعبته في مجال تطویر مرافق البنى التحتیة في 

مة عن السیاسات والممارسات األراضي الفلسطینیة، وبالرغم من دورها في الحد من اآلثار التدمیریة الناج

)13(االسرائیلیة اال أنه یخذ على هذه المساعدات انها لم تأت في إطار خطة وطنیة ممنهجة للتنمیة. 

عدم وجود آلیة محددة للتنسیق بین السیاسات التي حددها برنامج التمویل على المستوى الدولي لخلق العدید أدى

ن المقترح أن یقوم البنك الدولي بمهمة اإلشراف الرسمي على آلیات من العقبات، فعلى الرغم من أنه كان م

سیطرة الوالیات المتحدة على القرارات إلىذلك والذي یعزي إتمامأن المعوقات القائمة حالت دون إالالتمویل 

ألمر الذي المختلفة مما أثار الخالف بین الدول المانحة حول أحقیة كل منها بالقیادة والهیمنة على الموقف، ا

أسفر عنه تهمیش دور البنك الدولي وكذلك الهیئات الفلسطینیة المكلفة بالتنسیق مع الدول المانحة، كما ان نظرة 

الدول المانحة لبرنامج التمویل غالبًا ما شكلت عائقا أمام سیرها بالشكل المطلوب، ففي بعض األحیان تنظر 
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تحقیق أومساعدة وتحسن استخدامه لدفع العملیة السلمیة أومن أداة تنمیةأكثرللتمویل على انه أداة ضغط 

)14(سیاسات عامة.

ضي الفلسطینیة مناطق ما بعد اأنها تعتبر األر للفلسطینیینالسیاسیة في تقدیم المساعداتاإلشكالیاتومن 

وبرامج تتعلق بدول النزاع، وال تعتبرها تحت االحتالل، ولذلك فإن المشاریع التي یتم الترویج لها هي مشاریع 

مرات عدیدة ولكن الواضح أن لیبرالیة ودیمقراطیة، ومارست العمل الدیمقراطي سواء انتخابات أو مظاهرات سلمیة

التمویل نسوا بأن الشعب الفلسطیني تحت االحتالل، كما أن التطور الدیمقراطي ال یمكن فرضه من مقدمي 

للتقدم االقتصادي واالجتماعي ألي دولة، حیث انه من الصعب الخارج ولكنها عملیة ثقافیة متدرجة، مصاحبة

تطبیق االتجاهات الدیمقراطیة الغربیة على الواقع الفلسطیني، ویمكن أن نعطي نموذجا لطریقة االنتخابات 

للفلسطینیین كان تطبیق نظام التمثیل النسبي األفضلالفلسطینیة التي تمت بطریقة النظام المختلط حیث انه من 

تطبق هذا النظام االنتخابي.وألمانیایج للنظام المختلط وبأن الدول الغربیة المتطورة مثل الیابان و لكن التر و 

سسات السلطة االجتماعیة وقد قامت الوالیات المتحدة األمریكیة بتجاوز خطط التنمیة القطاعیة والتعامل مع مؤ 

عن المنافسة بین األطراف المانحة، والذي یؤدي الى التنمویة وسیاستها الداخلیة الناجمةأجندتهابشكل یعكس

ائتالفات متنافسة مع مؤسسات السلطة الفلسطینیة النظیرة لها انطالقا من رغبة المانحین بتنفیذ األعمال الموكلة 

إلیهم، مما یؤدي الى محاباة مؤسسات السلطة التي لدیها انجازات منظورة مما ینتج تنمیة مؤسساتیة مشوهة جراء 

محاباة مؤسسات بتزعمها اشخاص اقویاء سیاسیًا وأكثر فعالیة في ممارسة الضغوط من أجل الحصول على 

)15(الدعم والتمویل.

الفلسطینیة الداخلیة من اجل أن تكون نتائج المساعدات ایجابیة، على اإلجراءاتالبد من وجود بعض -

فاعلون الغربیونولونمولكن السؤال هل یعتبر المالمجتمع الفلسطیني ومن أجل تحقیق التنمیة الفلسطینیة، 

حیث یقوموا بتحدید السیاسات ورسمها والواضح انه مع تعدد تدخالت الممولین سیؤدي إلى تحوالت ؟تنمیون

عمیقة في المجتمع الفلسطیني، حیث سیؤدي ذلك إلى وجود أنماط مختلطة من العالقات داخل المجتمع 

المجتمع والدولة أولویاتنحو توجهأن یخضع لإلرادة الفلسطینیة التي یجب أن فالتمویل یجب)16(الفلسطیني

الفلسطینیة، ولذلك البد أن یكون هناك إشراف وتنسیق ودور واضح للحكومة في البرامج والمشاریع وتوجیهها، فال 

جات الفلسطینیة، یمكن تصور أن یستمر التمویل وتنفیذ المشاریع دون أن تكون هناك تقدیرات صحیحة لالحتیا

، المشاركة السیاسیة، حیث تتم دویرتبط ما سبق التركیز على بعض القضایا مثل المرأة، الدیمقراطیة، الحكم الرشی

؟.هذه البرامج حسب الممولین، فلماذا ال یتم االهتمام بأمهات الشهداء وأسرهم وأراملهم أو أقارب وأسر األسرى

لتقییم المشاریع  ومدى االستفادة أدواتأیةلدیهمینیین في أنه ال توجد خاصة بالفلسطإشكالیةوأیضا هناك -

كانت هناك استفادة فسوف وٕاذاكبیرًا على المجتمع الفلسطیني، أثراانه ال تترك هذه المشاریع حضامنها، والو 

.؟لمخیماتسكان القرى واأینالمدینة وبالتالي ، فالمستفیدون باألساس هم قاطنوتكون محدودة جغرافیاً 

ونقطة هامة في هذا التقییم یجب التركیز علیها وهي أن الممولین هم أصحاب الكلمة العلیا، فالخطة أو -

المشروع یجب أن یحصل على موافقة المدیر الغربي الداخلي ثم بعد ذلك ترسل إلى جهة التمویل خارج فلسطین 

راءات أجور الخبراء وهي مرتفعة جدا، فاالتحاد إلجا، كما تحدد )17(جهة التمویل الغربیةلیوافق علیها

-85االتحاد األوروبي كشرط من اجل التمویل والتي تصل إلى شترط شراء المعدات الالزمة من دولاألوروبي ی
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أضعاف أعلى راتب في مؤسسات السلطة الوطنیة الفلسطینیة، وأحیانًا 4%، كما أن راتب الخبیر یصل إلى 90

% من إجمالي قیمة المساعدات، وأحیانًا تكون أجور العاملین الفلسطینیین في بعض 70ى الخبراء إلأجورتصل 

هؤالء الخبراء إسهاماتالمؤسسات أكثر من قیمة المشروع ذاته، والواضح أن الشعب الفلسطیني لن یستفید من 

)18(سوى الورق الموجود في الخزائن

لمشاریع الصغیرة فإن المنظمات األهلیة الفلسطینیة في ظل عدم تبلور خطة واضحة لدعم بعض قطاعات ا-

یؤكد على أن المنظمات األهلیة الفلسطینیة دور كبیر في تقدیم خدماتها الى بعض هذه القطاعات نظرا ألهمیتها 

في عملیة التنمیة االقتصادیة، وكونه یشكل استراتیجیة تنمویة هامة للعدید من المنظمات األهلیة الفلسطینیة، 

)19(.تلك ذات االهتمام بموضوع الفقر وٕازالتهخاصة 

أول خطة 2005أما بالنسبة للحكومة فالبد من وجود خطط بذلك، حیث  وضعت الحكومة الفلسطینیة في العام 

فلسطینیة متوسطة المدى، وظل التمویل الدولي أساسیا حیث تمت الخطة بمساعدة أطراف دولیة. حیث سعت 

تالیة:تحقیق األهداف الإلىالخطة 

معالجة الفقر بشكل دائم.- 1

الحد من البطالة.- 2

)20(توجیه تدخالت المانحین، نحو تحریك الموارد الوطنیة وتوزیعها.- 3

توصیات واقتراحات:

وما یتعلق به من قضیة التنمیة الفلسطینیة، یجب أن یكون هكل ما جاء في هذه الورقة عن التمویل وقضایا

إدماجمن اجل وجود تفاعل بین التمویل الخارجي وأیضا المحلي والعمل على إستراتیجیةالتمویل ضمن قضیة 

، والسعي إلى تحقیق نوع من المأسسة في عمل المنظمات األهلیةالمنظمات أنشطةالمواطن العادي ضمن 

ًا األهلیة، والعمل في هذه المنظمات یجب أن یكون حسب المصلحة الفلسطینیة، فال یجوز أن یكون التمویل هدف

)21(رف عن المشاریع التي یتم تنفیذها، فهل ما یحدث في فلسطین تنمیة أم قهر للتنمیة.في حد ذاته بغض الط

مؤسسات بعینها بل یجب أن تستفید منه نحووجود مشاركة حكومیة من اجل عدم توجیه التمویل الخارجيإن 

ون هناك تمییز بین الضفة الغربیة وقطاع فال یكمعظم الجمعیات وان یكون االنتشار الجغرافي فیه ملحوظًا،

ن التشریعات والقوانین مكما یجب على الحكومة والمجلس التشریعي سن مجموعة غزة، أو بین المدن والقرى،

تنظم عمل المنظمات وتسهل وتساعد جهات التمویل من خالل وجود مؤسسة حكومیة تشرف على ذلك، حیث 

فرص العمل لعدد كبیر من الشباب، حیث ال یبقى العمل في أن كل ذلك سیؤدي إلى وجود مجموعة من

ة االحتكار في عمل المنظمات األهلیة.محاربعلى والعملواء وصلة القربى ، حسب األهتظماالمشاریع من

یجب افساح المجال أمام المنظمات األهلیة كي تلعب دورا هامًا على صعید التأثیر بالسیاسات العامة -

الفلسطینیة، من أجل ضمان سیاسات عادلة ومتوازنة ومنصفة ومحفزة لقطاع االعمال للسلطة الوطنیة

)22(الصغیرة. 
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حسب النموذج الفلسطیني فإن النضال من أجل الدیمقراطیة ال یحسن نظام الحكم، وٕانما ایضا یصبح -

ینیة لن نستطیع شرطًا للبقاء الوطني وبدون آلیات دیمقراطیة لتنظیم المجتمع والحركة الوطنیة الفلسط

)23(مفاوضات ناجحة مع اسرائیل على المدى البعید.إجراءأواإلسرائیلي االضطهادمقاومة 

المجتمع والممول األجنبي بالتماشي مع السیاسیات العامة للسلطة الفلسطینیة حتى ال یتم غز إلزامیجب -

أن هناك بعض المشاریع التي تقوم الوطنیة الفلسطینیة، حیث للرؤیة الفلسطیني بأفكار غربیة مخالفة 

بها بعض المؤسسات الفلسطینیة، تدعم الصهیونیة في فلسطین تحت بند السالم، من خالل االعتراف 

و التوقیع على وثیقة مناهضة اإلرهاب، وهو ما یشكل ترسیخا للیهود في فلسطین، حیث أبإسرائیل 

لمشاریع، طالما بقینا تحت االحتالل.یمكن التصدي لذلك من خالل مراقبة التمویل والبرامج وا

ال بد من التأكید على أهمیة الرقابة من أجل الحفاظ على أموال المنظمات األهلیة وللتأكد من أن -

األموال یتم إنفاقها على المشاریع والبرامج، والواضح أن المؤشرات تدل على أن المؤسسات التي  تلقت 

والرقابة، واإلشكالیة وأنه بعد مرور كل هذه السنوات لم تتوفر الدعم المالي لم تخضع آللیات المساءلة 
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